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Prejavy liberalizmu v sociálnom štáte 

 

Marek TATRAJ 

 

Úvod 

 Štát od svojho vzniku prechádzal rôznymi fázami a vývojovými štádiami, ktoré buď ľudia 

akceptovali, tolerovali, alebo s nimi nesúhlasili. Ako sa štát rozvíjal súbežne vznikali rôzne 

teórie o tom ako by sa mal štát riadiť a fungovať, aké inštitúcie zriaďovať a aké úlohy by mali 

vykonávať tak, aby bola dosiahnutá spoločenská spokojnosť. V súčasnosti už hovoríme o 

modernom štáte ako o forme politickej organizácie a spoločenského zriadenia a na základe 

rôznych kritérií rozlišujeme mnoho typov moderných štátov. Jedným z nich je aj sociálny štát 

v rámci ktorého sa vyprofilovali tri typy: Sociálne liberálny model, Sociálnodemokratický 

model a Demokratický socializmus . Zámerom tejto práce je vyzdvihnúť liberalizmus a jeho 

prejavy v koncepcii sociálneho štátu a porovnanie dvoch takmer protichodných typov tej istej 

koncepcie. Sociálnodemokratický model sa v práci nespomína zámerne a to z toho dôvodu, že 

sme chceli poukázať na výrazné rozdiely medzi liberálnym a socialistickým modelom 

politickej organizácie moderného štátu.  

 

Liberalizmus 

 Liberalizmus vzniká ako jeden z mnohých myšlienkových spôsobov, smerov, či štýlov 

myslenia, ktorý by mal nahradiť, usporiadať, alebo reformovať politickú, ekonomickú a 

sociálnu sféru spoločenského života. Nadväzuje na myšlienky pozitivizmu (aj keď do istej 

miery nepripúšťa spoločenský konsenzus) a zdôrazňuje slobodu nie len myslenia, ale aj 

slobodu životného štýlu, sociálneho konania, ekonomickú slobodu, slobodu trhu, voľbu medzi 

alternatívami, a pod. Vždy sa však snaží odkazovať na všeobecne známy postoj, že „žiaden 

človek nesmie svoju slobodu využiť na to, aby obmedzoval slobodu iných ľudí“ (Doering, 

2002) .  

 

 Zo zdôrazňovania slobody v liberalizme nevyhnutne vyplýva presadzovanie individualizmu 

ako dôležitého prejavu liberálneho zmýšľania. Individuálna sloboda sa tak premieta do 

všetkých sfér spoločnosti a stáva sa akýmsi základom, reálnym podkladom, od ktorého sa 

odrážajú idey štýlu takéhoto myslenia. Liberalizmus teda predpokladá pluralitu, vyplývajúcu 

z individuálnosti, neopakovateľnosti, jedinečnosti každého indivídua ako osobitej existencie, 
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konkurenciu, voľnú súťaž, ktorá prebieha na trhu medzi nimi a rovnosť v príležitostiach 

uspokojiť svoje potreby, získať uznanie, prestíž, či zamestnať sa. Pluralita môže predpokladať 

nerovnosť. Liberalizmus nachádza aj v takejto nerovnosti spravodlivosť, pretože nerovnosti 

vznikajú v rámci práva pred ktorým sú si ľudia rovní. Každý sa teda dostáva tam kam chce 

vlastným pričinením. Základ „ideológie individualizmu“(Večeřa,2001) podľa Feagina, 

môžeme vyjadriť v nasledujúcich bodoch (Higgins, 1984) :  

1. Každý jedinec má tvrdo pracovať a snažiť sa uspieť v súťaži s ostatnými. 

2. Tí, ktorí tvrdo pracujú, majú byť odmenení (veľkosť majetku, moc, prestíž). 

3. Tí, ktorí pri stanovení rovnakých možností pre všetkých usilovne pracujú, musia byť 

odmenení dosiahnutím úspechu. 

4. Ekonomické zlyhanie treba považovať za vlastnú chybu jedinca. Odhaľuje nedostatok 

úsilia a ďalšie povahové nedostatky. 

 Inak by sme to mohli vyjadriť, že základnou črtou, základným prejavom individualizmu je to, 

že „jedinec zodpovedá sám za seba a prípadné zlyhanie na trhu je iba jeho záležitosťou, preto 

musí spoliehať sám na seba“ (Večeřa,2001). Aj takto môže vyzerať liberálny postoj k 

spoločnosti, ktorú si vytvárame vlastným pričinením. Spoločnosť v ktorej žijeme a umierame.  

  

Sociálne liberálny štát 

 Sociálne liberálny model sa sformuloval ako jeden z typov moderného politicko – 

spoločenského usporiadania. Liberalizmus zastáva koncepciu minimálnych zásahov štátu do 

spoločenského diania, ľudského konania, ekonomických, alebo hospodárskych procesov. 

Neznamená to však, že liberalizmus je proti štátu, práve naopak, „ideálom liberalizmu je 

právom viazaný a slobodu rešpektujúci štát. To je jediný skutočný štát“ (Doering,2002). 

Liberálny štát musí rátať s existenciou plurality a rozmanitosti, ktoré potrebuje zastrešiť do 

určitého systémového celku. Na to potrebuje nejaký zjednocujúci prvok, ktorým sa v tomto 

prípade stáva právo a jeho aplikácia do riadenia štátu. A tak, týmto spôsobom, môžeme 

hovoriť o liberálnom právnom štáte v ktorom je spravodlivosť v rovnosti pred právom 

zaručená, o štáte ktorý „nemá žiadne materiálne ciele...nezasahuje do procesu ľudského 

jednania a hospodárenia. Vytvára len systém (režim), v rámci ktorého sa tento proces 

odohráva...otvorený proces v rámci pravidiel“ (Doering,2002). Za hlavné znaky sociálne 

liberálneho modelu považujeme „minimálny vplyv štátu na spoločenské a ekonomické 

dianie“ (Večeřa,2001), dôraz na dôležitosť trhu, ochranu súkromného vlastníctva a 

podnikania a sociálnu nerovnosť. V takto organizovanom štáte prevláda a je podporovaný 

druh trhovej ekonomiky založenej na trhovom mechanizme, ktorý na základe ponuky a 
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dopytu sám vygeneruje trhovú cenu. Štát do týchto procesov zasahuje jedine v nevyhnutných 

prípadoch. 

 

Demokratický socializmus  

 Demokratický socializmus je rovnako ako sociálny liberalizmus jednou z koncepcií s ktorou 

sa môžeme stretnúť pri procese budovania moderného štátu. Ak sme v rámci liberalizmu 

hovorili o individualizme a individualistickom princípe, ponímaní, pri tomto type štátneho 

zriadenia hovoríme o prevládajúcom kolektivizme, o presadzovaní spoločných, kolektívnych 

záujmov na úkor jednotlivca. V tomto socialisticko - demokratickom type sa neberie do úvahy 

potenciál jedinca, zdôrazňuje, zaujíma sa o potenciál spoločnosti. Demokratický socializmus 

predpokladá oporu v kritike kapitalizmu a „nedostatky kapitalizmu chce riešiť na princípoch 

socialistických ideálov“ (Večeřa,2001): 

 plánovaná hospodárska činnosť v kombinácii s trhom , dôraz na hospodársku aktivitu 

štátu 

 pluralita hospodárskych subjektov so silným štátnym a družstevným vlastníctvom 

 rozvoj sociálnych služieb a široká redistribúcia príjmov a spoločenských zdrojov s 

cieľom dosiahnuť širokú sociálnu rovnosť 

 aktívne presadzovanie sociálnej istoty, sociálnej spravodlivosti, sociálnej rovnosti a 

práva na prácu 

 Na týchto znakoch demokratického socializmu vidíme rozdielne poňatie spoločenskej 

organizácie rozličných modelov štátneho usporiadania. V porovnaní so sociálnym 

liberalizmom nachádzame dokonca protikladné postoje. Je neopomenuteľné, že demokratický 

socializmus podporuje zásahy štátu do ekonomického aj spoločenského diania, čim sa snaží 

regulovať činnosti v hospodárskom procese aj v procese spoločenského života. Spoločnosť 

nie je konfrontovaná s pluralitou ideológií, či hodnotových orientácií. Prevláda centrálne 

riadená ekonomika a plánované hospodárstvo so sociálnymi princípmi v sociálnom procese. 

  

 Procesy formovania moderných štátov sú náročné z časového aj organizačného hľadiska. Nie 

je podmienkou, že jeden štát ostáva výlučne pri jednom modely sociálneho zriadenia 

spoločnosti. Ako príklad môžeme vyzdvihnúť mladé postkomunistické krajiny akou je aj 

Slovensko. Liberálnejšie koncepcie zažili svoj rozmach v 19. storočí. V súčasnosti však 

môžeme sledovať ako sa európske štáty stávajú čoraz viac sociálnejšími. V systéme sociálnej 

stratifikácie spoločnosti sa čoraz viac stávajú populárnejšími sociálnejšie koncepcie výkonu 

moci a spoločenského zriadenia. Aj Slovensko zažilo v poslednej dobe prechod od totality k 
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demokracii, čo bol určite veľký úspech nie len pre našu spoločnosť, ale aj v globálnom 

význame. V demokratickom období Slovenska sme zažili aj prechod od liberálnejšieho 

spôsobu výkonu moci k sociálnejšiemu. Z hľadiska perspektívy treba vyzdvihnúť všetky 

snahy o zlepšenie sociálneho postavenia, alebo o zvýšenie ekonomického rastu či rastu 

životnej úrovne, na druhej strane dávať pozor aby takéto snahy neboli viac škodlivé ako 

prospešné pre spoločnosť ako takú. Dnes sa v tomto môžeme rozhodovať medzi rôznymi 

alternatívami. Rozhodnutia však robíme na základe momentálnych pocitov, namiesto 

budovania perspektívnej spravodlivej a hlavne rozumnej otvorenej spoločnosti. 
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