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Genéza, súčasný stav a perspektíva ľavicového politického spektra 

 

Pavol GOJDIČ 

 

     Politický pluralizmus pre občana znamená slobodu voľby spomedzi viacerých alternatív, 

keď na rovnaký problém existujú rozdielne spôsoby riešenia. Životaschopná existencia 

a stranícka konfrontácia pravicových a ľavicových politických síl sa z hľadiska politického 

pluralizmu ukazujú ako nevyhnutné. Implementovať do straníckeho systému nielen 

konzervatívne a liberálne ale aj socialistické ideologické prvky sa javí ako kľúčové z dôvodu 

zabezpečenia politickej rovnováhy a zároveň eliminácie pokrivkávania demokracie.     

Z hľadiska odstránenia politického extrémizmu a negatívnych aspektov s ním spojených sa 

konštruktívna súťaž pravice a ľavice v podobe štandardne vyprofilovaných a demokraticky 

orientovaných straníckych subjektov ukazuje ako nevyhnutná. V tomto kontexte sa nachádza 

potreba štandardnej sociálnodemokratickej identity politickej strany Smer-SD. 

 

      Hodnotový rozmer sociálnej demokracie 

 

     Sociálna demokracia sa vyznačuje istými charakteristikami, ktoré ju bezodkladne odlišujú 

od iných teórií, koncepcií či prúdov spadajúcich do politickej ideológie socializmu. Sociálna 

demokracia, na rozdiel od marxizmu, odmieta násilné revolučné prostriedky  na 

uskutočňovanie politických a spoločenských zmien.1 Sociálni demokrati presadzujú sociálne 

spravodlivejšiu spoločnosť v rámci princípov demokracie a právneho štátu. Jediným 

spôsobom, ktorý prichádza do úvahy v súvislosti s mocenským presadzovaním politického 

programu, sú voľby. 

     Sociálna demokracia si po druhej svetovej vojne v ekonomickej oblasti osvojila politiku 

sociálneho štátu (welfare state), keď akceptuje trhové hospodárstvo, no zároveň sa usiluje 

eliminovať negatívne dopady trhu na sociálnu oblasť aktívnou výdavkovou politikou štátu.  

     Vymedzenie sociálnodemokratických hodnôt je živodiskutovanou otázkou 

v akademických kruhoch i na politickej úrovni.  Aj napriek mnohým názorovým 

konfrontáciám a ostrým polemikám možno hovoriť o hodnotovom rozmere sociálnej 

                                                 
1 Proces odmietania revolučného marxizmu a jeho nahradzovanie sociálnodemokratickou identitou je 
spojený s Godesberským programom, ktorý v roku 1959 prijala Sociálnodemokratická strana 
Nemecka (SPD). Godesberský program symbolizoval definitívny rozchod s marxizmom, 
akceptovanie reality kapitalistických výrobných vzťahov a deklarovanie hodnôt spravodlivosti, 
solidarity a slobody. 
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demokracie nachádzajúcom sa predovšetkým v rovine záujmu a presadzovania hodnôt 

rovnosti, sociálnej spravodlivosti či slobody. Nemožno vynechať ani zmysel pre solidaritu, 

dôstojný ľudský život a v neposlednom rade je to taktiež záujem o aktívnu politiku štátu. 

Jednotliví autori pristupujú k definovaniu princípov demokratického socializmu rozdielne, 

vyvodzujú rôzne závery a preto nemožno hovoriť o úplnej názorovej zhode.  

     „Sociálna demokracia,“ podľa Andrewa Heywooda „sa primárne zaoberá predstavou 

spravodlivého rozdelenia bohatstva v spoločnosti. Je to stelesnené v základnom princípe 

sociálnej demokracie, t.j. v princípe sociálnej spravodlivosti (čo znamená i väčšej rovnosti), 

a premieta sa to do takých hodnôt ako je solidarita a súcit.“2 Nad podstatou sociálnej 

demokracie sa zamýšľa taktiež Peter Kulašik, ktorý hovorí, že „... cieľom je nastoliť sociálnu 

a hospodársku demokraciu (rozšíriť politické práva a povinnosti na oblasť spoločenských 

a hospodárskych inštitúcií) ...“3 

     Andrej Školkay pri porovnávaní jednotlivých pohľadov rôznych autorov prichádza 

k záveru: „Explicitne spoločnou a nespochybniteľnou črtou ideológie socializmu sa ukazuje 

len rovnosť.“ A dodáva: „... ani jediný nespochybniteľný koncept socializmu – rovnosť – 

nemá rovnakú hodnotu pre rôznych autorov analyzujúcich socialistickú ideológiu, pričom to 

isté platí aj  o ostatných hodnotách.“4 Freeden hovorí o piatich základných prvkoch 

socialistickej ideológie, rovnosť nevynechávajúc: úloha ľudských vzťahov pri humanizácii 

človeka (komunita), ľudský blahobyt, ľudská podstata ako aktivita, rovnosť a dejiny ako 

priestor prospešnej zmeny.5 O význame hodnoty rovnosti pre sociálnu demokraciu píše 

taktiež  Andrew Heywood: „Sociálni demokrati (...) obhajujú zásadu rovnosti v rozdeľovaní 

a nie absolútnej rovnosti (...) rovnosť možno dosiahnuť prerozdeľovaním bohatstva z rúk 

bohatých  do rúk chudobných, napríklad rozširovaním sociálneho štátu alebo zavedením 

progresívnej daňovej sústavy.“6 Otázke rovnosti sa nevyhýba ani Roger Scruton, ktorý 

rozlišuje medzi rovnosťou príležitostí  a rovnostárstvom. „Obhajcovia rovnosti príležitostí  

usudzujú, že z hľadiska možnosti získať spoločenský či politický prospech by všetci občania 

mali byť rovnako postavení.“7 Scruton vymedzuje pojem rovnostárstvo ako presvedčenie 

o tom, „že neexistujú žiadne dôležité rozdiely, na základe ktorých by bolo možné usudzovať, 

                                                 
2 Heywood, A.: Politické ideologie. Praha: Victoria Publishing, 1994, s. 124. 
3 Kulašik, P.: Dejiny politických teórií. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003, s. 218. 
4 Školkay, A.: Ideológia Tretej cesty. In: Politologický časopis. 1/2002, s. 71. 
5 Freeden, M.: Ideologies and Political Theory. A Conceptual Approach. Oxford: Clarendon Press,  
   1996, s. 425. Podľa: Školkay, A.: Ideológia Tretej cesty. In: Politologický časopis. 1/2002, s. 68-83.  
6 Heywood, A.: Ref. 2, s. 102. 
7 Scruton, R.: Slovník politického myšlení. Brno: Atlantis, 1999, s. 134.    
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že niekto má väčšie vrodené práva na nejaké dobrodenie než ktokoľvek iný.“8 Peter Kulašik 

v súvislosti s definovaním sociálnej demokracie chápe rovnosť ako kľúčovú hodnotu. „... 

hlavným znakom je komplexná reforma štátu, spoločnosti a hospodárstva tak, aby sa politická 

demokracia rozšírila na celú spoločnosť a mocenské štruktúry sa vyvinuli smerom 

k maximálnej rovnosti.“9 Hodnotu rovnosti definuje aj Miloš Večeřa: „Za základnú hodnotu 

sociálneho života je považovaná rovnosť. Táto rovnosť je spájaná s predstavou sociálnej 

spravodlivosti: a contrario  nerovnosť je považovaná za nespravodlivú.“10 Norberto Bobbio 

chápe hodnotu rovnosti, v kontexte významu pre ľavicu, ako sústredenie sa na znižovanie 

nerovnosti za účelom nastolenia sociálnej spravodlivosti. Ďalšie ľavicové hodnoty sú 

odvodené od tohto prístupu.11 

     Spôsoby realizácie hodnôt sociálnej demokracie sú podľa Miloša Večeřu dve, buď cestou 

etatizácie spoločnosti, teda posilnením štátu, ktorý bude v praxi uskutočňovať hodnoty 

rovnosti a sociálnej spravodlivosti, alebo demokratizáciou spoločnosti, keď hodnota rovnosti 

sa realizuje demokratizáciou všetkých oblastí spoločenského života.12 

     Názorová konfrontácia, v kontexte definovania hierarchickej štruktúry 

sociálnodemokratických hodnôt a tomu zodpovedajúcich následných krokov politikov, je 

otvorená a schopná absorbovať nové výzvy, ktoré pred demokratický socializmus postaví 

politický a spoločenský vývoj.  

     V rámci socialistickej ideológie vyprofilované hodnoty sociálnej demokracie sú nielen 

životaschopné a politicky realizovateľné, ale aj konkurencieschopné vo vzťahu k hodnotám 

liberalizmu a konzervativizmu. 

 

     Vznik a profilácia politickej strany Smer-SD 

 

     Robert Fico v septembri 1999 vystúpil z SDĽ a následne založil novú politickú stranu 

Smer. Novovzniknutý stranícky subjekt sa na ustanovujúcom sneme v decembri 1999 

odmietol zaradiť na štandardnej politickej osi pravica - ľavica, deklaroval racionalizmus a 

pragmatizmus. „SMER odmieta ideologizovanie vecí. Krízové stavy v štáte a v jeho 

ekonomickej, právnej a spoločenskej oblasti nepovažuje ani za ľavicové, ani za pravicové. 

                                                 
8 Scruton, R.: Ref. 7, s. 135. 
9 Kulašik, P.: Ref. 3, s. 218. 
10 Večeřa, M.: Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha: Slon, 2001, s. 38. 
11 Bobbio, N.: Pravice a levice. Důvod a smysl rozdělení politické scény. Brno: Centrum pro studium 
    demokracie a kultury, 2003, s. 86-96.  
12 Večeřa, M.: Ref. 10, s. 38. 
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(...) V tom je pragmatizmus SMER-u .“13 V programových dokumentoch a v prezentácii 

Smeru straníckymi predstaviteľmi sa prejavil „antistranícky apel.“14 Zakladatelia strany si 

boli vedomí výrazného znechutenia občanov straníckou politikou a zvolili cestu nového 

prístupu dištancujúceho sa od vtedajších politických táborov a akcentujúceho potrebu 

manažérov a ekonomických odborníkov v politike. Odmietanie starých politických elít a 

dôraz na novú generáciu politikov sa prejavili v podobe „antiestablishmentového apelu 

Smeru.“15 Široký hodnotový rozptyl v programatike strany spojený s antistraníckymi 

a antiestablishmentovými prvkami neumožňuje zaradiť Smer, v tomto období existencie, do 

konkrétnej straníckej rodiny. V období odmietania ideologickej profilácie „nenadobudla nová 

strana jasnejší ideovo-politický profil a pôsobila skôr dojmom hodnotovej vyprázdnenosti.“16 

Novovzniknutá politická strana si bola vedomá existencie širokého voličského elektorátu, 

ktorý sa odkláňal od vládnej politiky z dôvodu realizácie reforiem, neprinášajúcich účinky 

v krátkodobom časovom horizonte. Politická taktika Smeru sa prostredníctvom ostrej kritiky 

vládnej politiky zamerala na oslovenie voličov sklamaných sociálnou necitlivosťou 

ekonomických reforiem. Smer prezentoval ambíciu vytvoriť alternatívu voči vládnej koalícii 

aj parlamentnej opozícii. Politika Smeru zmenila v tomto období slovenskú politickú scénu na 

trojpólovú.17 Smer dokázal identifikovať, že konfliktná línia mečiarizmus - antimečiarizmus 

sa už nevyznačuje intenzitou obdobia pred parlamentnými voľbami 1998 a zaradil sa mimo 

rozpadajúcej dyády, nakoľko sa „rodil už v kvalitatívne odlišnej situácii postmečiarovskej 

éry...“18   

     Smer pôsobil dojmom „strany jedného muža“, nakoľko Robert Fico bol vo verejnosti 

známy z predchádzajúceho pôsobenia v SDĽ, v prieskumoch verejnej mienky sa prejavovala 

jeho výrazná podpora zo strany respondentov, vďaka ostrej kritike vlády bol často v 

centre mediálnej pozornosti a v neposlednom rade išlo aj o skutočnosť, že v období od vzniku 

Smeru v roku 1999 do parlamentných volieb 2002 bol v NR SR jediným reprezentantom 

strany. „Smer mal od svojho vzniku stratégiu, ktorá spočívala v tom, že je tu silná osoba 

                                                 
13 Tézy Politického programu „Prečo sme tu!“ Bratislava: Smer, 1999, s. 2. 
14 Učeň, P.: Centristický populizmus ako nová kompetitívna a mobilizačná stratégia v slovenskej  
    politike. In: Gyárfášová, O; Mesežnikov, G. (eds.): Vláda strán na Slovensku: skúsenosti  
    a perspektívy. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004, s. 59.  
15 Učeň, P.: Ref. 14, s. 59.  
16 Krivý, V.; Mesežnikov, G.: Politické strany a ich prívrženci. In: Gyárfášová, O.; Krivý, V; Velšic,  
    M. (eds.): Krajina v pohybe. Správa o politických názoroch a hodnotách ľudí na Slovensku.  
    Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2001, s. 75. 
17 Krivý, V.; Mesežnikov, G.: Ref. 16, s. 84. 
18 Kopeček, L.: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie  
    a kultury, 2007, s. 283. 
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z hľadiska osobnej popularity a na tejto osobnej popularite sa postaví základ strany.“19 

Splývanie strany a osoby predsedu sa prejavovalo vo výskumoch verejnej mienky, keď 

podpora Smeru bola takmer totožná s dôveryhodnosťou Roberta Fica.20     

     Na II. sneme Smeru v decembri 2001 bol prijatý programový dokument „Tretia cesta“, 

ktorým sa uskutočnil posun od politického pragmatizmu k projektu A. Giddensa. Smer 

deklaroval politickú príbuznosť s Labouristickou stranou  vo Veľkej Británii, 

Sociálnodemokratickou stranou Nemecka a Demokratickou stranou v USA.  Termín „Tretia 

cesta“ sa stal súčasťou názvu strany: Smer-Tretia cesta. Politická strana chápala novoprijatú 

identitu tretej cesty ako kombináciu „hodnotovej orientácie konzervativizmu, 

sociáldemokratizmu i liberalizmu.“21 Dôvody posunu Smeru k politike tretej cesty je možné 

vidieť ako snahu o priblíženie sa k akceptovanej straníckej rodine a záujem o zvýšenie 

legitimity v politickom systéme. Politickí predstavitelia Smeru neustále zdôrazňovali 

špecifickosť slovenských podmienok z hľadiska aplikácie politiky tretej cesty. 

     Smer dosiahol v parlamentných voľbách v septembri 2002 zisk 13,46 % voličských 

hlasov, obsadil 24 poslaneckých kresiel a v konečnom poradí skončil tretí za HZDS a SDKÚ. 

Smer sa po voľbách rozhodol pre politický posun do ľavicovej časti politického spektra, ktoré 

bolo neobsadené, keďže vtedajšie politické strany hlásiace sa k ľavici po voľbách nadobudli 

marginálny význam. „Ak by zotrval na svojich existujúcich pozíciách,  mohol sa ocitnúť 

mimo formujúcej sa novej dominantnej konfliktnej línie.“22 Smer začal koalično-opozičný 

konflikt interpretovať prostredníctvom termínov pravica a ľavica. „Rozhodnutie Smeru pre 

posun doľava bolo z veľkej miery reaktívne.“23 Smer sa prezentoval ako alternatíva stredo-

pravej vlády nielen z dôvodu hodnotovej profilácie, ale aj z hľadiska rozloženia politických 

síl, keď využil proces oslabovania HZDS a štylizoval sa do pozície lídra parlamentnej 

opozície. 

     Pohyb Smeru k ľavici sa v ďalšej etape vývinu strany posunul do roviny integrácie 

s marginálnymi straníckymi subjektmi.24 V marci 2003 splynula so Smerom SOP. V. snem 

Smeru v decembri 2004 zavŕšil integračný proces s SDĽ, SDSS, SDA a zmenil názov strany 

na „Smer - sociálna demokracia“. V rámci procesu zlúčenia SDĽ, SDSS a SDA so Smerom 

                                                 
19 Fico, R.: Pravica nemá právo na opravu. In: Pravda. 19. september 2002, s. 5.   
20 Kopeček, L.: Ref. 18, s. 284. 
21 Tretia cesta. Bratislava: Smer, 2001. 
22 Orogváni, A.: Strana Smer - pokus o novú definíciu slovenskej ľavice. In: Mesežnikov, G.; 
    Gyárfášová, O.; Kollár, M. (eds.): Slovenské voľby '06. Výsledky, príčiny, súvislosti. Bratislava:  
    Inštitút pre verejné otázky, 2006, s. 101. 
23 Orogváni, A.: Ref. 22, s. 101. 
24 Ešte pred parlamentnými voľbami 2002 sa so Smerom spojila Strana demokratického stredu (strana  
    Stred), ktorú v roku 1999 založil Ivan Mjartan po svojom odchode z HZDS.  
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„nešlo o integráciu rovnocenných partnerov, ale o pohltenie troch z hľadiska volebnej 

podpory marginálnych politických subjektov najsilnejšou politickou stranou.“25 Integračný 

proces uzatvorilo v máji 2005 plnoprávne členstvo Smeru-SD v PES a následne SI. Je 

potrebné dodať, že kompetentné orgány PES a SI pri rozhodovaní o členstve Smeru-SD 

nastolili okrem otázky hodnotovej príbuznosti aj potrebu získania nového partnera do svojich 

radov. 

     Smer-SD sa stal so ziskom 29,14 % hlasov, čo znamenalo 50 poslaneckých mandátov, 

víťazom júnových parlamentných volieb 2006. „Úspech Smeru možno pripísať najmä tomu, 

že zostal pre slovenského voliča jedinou reálnou ľavicovou alternatívou, viedol dôslednú 

opozičnú politiku a na rozdiel od roku 2002 zvládol predvolebnú kampaň oveľa lepšie.“26  

Počet voličov Smeru-SD sa v porovnaní s parlamentnými voľbami 2002 výrazne zvýšil 

a voličská podpora strany sa stabilizovala. Parlamentné voľby 2006 ukázali, že „strana má 

(už) vytvorené relatívne veľké a „verné“ voličské jadro.“27 Víťazný Smer-SD zostavil vládnu 

koalíciu s SNS a HZDS. Za vytvorením koalície s SNS je potrebné vidieť aj nedostatočnú 

identifikáciu časti vedenia strany s hodnotami sociálnej demokracie a  „slabšie povedomie 

(...) príslušnosti k európskej rodine sociálno-demokratických strán, ktoré nevstupujú do 

koalícií so stranami, inklinujúcimi k radikálnemu nacionalizmu.“28 Účasť SNS vo vláde so 

Smerom-SD opätovne rozprúdila diskusie o sociálnodemokratickom charaktere strany a 

vyvolala negatívne ohlasy v Strane európskych socialistov. V júli 2006 frakcia PES v EP 

odmietla spoluprácu Smeru-SD s SNS a navrhla pozastaviť členstvo politického subjektu 

v straníckej organizácii. S výnimkou ČSSD podporili návrh všetky členské strany. V októbri 

2006 rozhodlo predsedníctvo PES o pozastavení členstva Smeru. PES vychádzala z deklarácie 

prijatej na kongrese PES v Berlíne 2001, ktorá zakázala členským stranám PES nadväzovať 

spoluprácu so stranami, „roznecujúcimi rasové a etnické predsudky a rasovú nenávisť.“29 

Predseda PES Poul Nyrup Rasmussen na adresu vytvorenia koalície s SNS vyhlásil: „naša 

politická rodina nemôže akceptovať koalíciu s extrémne pravicovými nacionalistami.“30   

                                                 
25 Mesežnikov, G.: Vnútropolitický vývoj a systém politických strán. In: Kollár, M; Mesežnikov, G. 
    (eds.): Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky,  
    2005, s. 104.  
26 Koziak, T.: Víťazi, prekvapenia a sklamania porazených. In: Pravda. 19. jún 2006, s. 13. 
27 Kopeček, L.: Ref. 18, s. 294. 
28 Mesežnikov, G.: Vnútropolitický vývoj a systém politických strán. In: Kollár, M; Mesežnikov, G. 
    (eds.): Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky,  
    2007, s. 70. 
29 Mesežnikov, G.: Parlamentné voľby 2006 a vývoj systému politických strán. In: Mesežnikov, G.;  
    Gyárfášová, O.; Kollár, M. (eds.): Slovenské voľby '06. Výsledky, príčiny, súvislosti. Bratislava:  
    Inštitút pre verejné otázky, 2006, s. 78. 
30 PES president cannont accept coalition with extreme right-wing nationalists. Dostupné na internete:   



 584

 

     Politický pohyb Smeru-SD od jeho vzniku vykazuje podstatné zmeny. „Z hľadiska 

politického štýlu (...) Smer možno, predovšetkým v prvom období jeho existencie, t.j. pred 

voľbami 2002, charakterizovať ako populistickú formáciu.“31 Po parlamentných voľbách 

2002 sa však v politike strany začali výraznejšie prejavovať sociálnodemokratické aspekty. 

„V procese „sociálnodemokratizácie“ (...), ktorý bol riadený a realizovaný zhora, zohral 

významnú úlohu vonkajší faktor, konkrétne potreba získať partnerov v medzinárodných 

a európskych straníckych štruktúrach .“32 V rámci procesu nadobúdania 

sociálnodemokratickej identity si však Smer-SD udržal „programové a behaviorálne črty, 

ktoré ho v mnohom odlišujú od väčšiny partnerov v hlavnom prúde európskej sociálnej 

demokracie. Sú to najmä nacionalizmus, autoritársky postoj k problémom etnických 

a lifestyleových menšín a k témam práva a poriadku...“33 Lubomír Kopeček v súvislosti 

s profiláciou strany Smer-SD konštatuje: „Robert Fico nemohol pri etablovaní Smeru 

postupovať inak (...) Projekt Smeru prichádzal s politickou ponukou, ktorá z veľkej časti 

„iba“ reagovala na momentálny voličský dopyt po jednoduchých a razantných riešeniach. Išlo 

o politickú stratégiu, ktorá mohla byť v zmenených podmienkach pružne modifikovaná a jej 

význam pre identitu strany sa mohol meniť.“34    

    Politická strana Smer-SD sa v porovnaní s ostatnými politickými subjektmi na slovenskej 

politickej scéne vyznačuje stabilitou. Od založenia Smeru cez etapu politického pragmatizmu 

a experimentu s treťou cestou až k deklarovaniu sociálnodemokratickej identity nedošlo ani 

raz k štiepnym procesom a strana navonok prezentuje jednotný politický postoj.35 Poslanecký 

klub Smeru vo volebných obdobiach 2002-2006 a 2006-2010 neopustil ani jeden poslanec 

a hlasovania poslancov NR SR môžeme označiť za jednotné. Od založenia strany nebol 

zaznamenaný v rámci členskej základne hromadný koordinovaný odliv. Hľadať príčiny 

stability Smeru-SD je možné vo viacerých rovinách. Strana v roku 1999 nevznikla fúziou 

politických subjektov ani odštiepením časti už vybudovaných straníckych štruktúr, ale cestou 

                                                                                                                                                         
     http://www.pes.org/content/view/579/0/lang,en/ [2010-05-01].   
31 Marušiak, J.: Fenomén strany Smer: medzi „pragmatizmom“ a sociálnou demokraciou.  
    Dostupné na internete: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=258 [2010-05-01]. 
32 Marušiak, J.: Ref. 31. 
33 Učeň, P.: Populistické apely v slovenskej politike pred voľbami 2006. In: Mesežnikov, G.;   
    Gyárfášová, O.; Kollár, M. (eds.): Slovenské voľby '06.Výsledky, príčiny, súvislosti. Bratislava:  
     Inštitút pre verejné otázky, 2006,s. 87. 
34 Kopeček, L.: Ref. 18, s. 301. 
35 Odlišný postoj prezentovala len Monika Beňová-Flašíková v období po parlamentných voľbách  
     2006, keď kritizovala rozhodnutie Smeru vytvoriť koalíciu s SNS a HZDS. Vtedajšia           
     podpredsedníčka strany podrobila kritike aj vzťahy vo vnútri strany so zreteľom na dominantnú  
     pozíciu predsedu Smeru.    
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vytvorenia jednotného centra, ktoré dohliadalo na proces vzniku celej strany. Ďalším 

faktorom ovplyvňujúcim stabilitu strany je prítomnosť charizmatického a populárneho 

predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorého pozícia neumožňuje potenciálne vytvorenie 

úspešnej vnútrostraníckej opozície. Za stabilitou Smeru-SD stojí aj koncentrácia moci 

v rukách úzkeho  straníckeho vedenia, predovšetkým predsedníctva strany. Do pôsobnosti 

tohto orgánu patrí aj „voliť a odvolávať krajských predsedov a okresných predsedov.“36 

V tomto kontexte však vzniká kritická otázka budovania vnútrostraníckej demokracie.  

     Za splnenia istých predpokladov môžeme očakávať nárast politickej sily Smeru-SD 

v straníckom systéme. Veľa bude závisieť od napĺňania voličských očakávaní najmä 

v sociálno-ekonomickej oblasti. Je pravdepodobné, že za predpokladu stabilizácie vlastného 

voličského elektorátu a v dôsledku oslabenia iných politických strán má Smer-SD potenciálnu 

možnosť získavať ďalších voličov. V neposlednom rade je dôležitá absencia konkurenčných 

straníckych subjektov v ľavicovej časti politického spektra. Nemenej významná je stabilita 

strany a osoba populárneho Roberta Fica v pozícii jej lídra.  

     Politický subjekt Smer-SD posunul stranícky systém založený na neštandardnom konflikte 

mečiarizmus - antimečiarizmus do roviny hodnotového stretu ľavice a pravice. Posun 

k štandardnému straníckemu systému umožňuje strane Smer-SD vymedziť sa vo vzťahu 

k pravicovým straníckym súperom na základe hodnotovej rozdielnosti. Smer sa štylizoval do 

pozície nositeľa hodnôt sociálnej demokracie a alternatívy k pravicovej časti straníckeho 

systému.      

     Prínos Smeru-SD pre štandardnú politickú scénu sa nachádza v realizácii integračného 

procesu v ľavicovej časti politického spektra. Kríza slovenskej ľavice a marginalizácia 

ľavicových straníckych subjektov vytvorili pre Smer-SD priestor pre integráciu politických 

strán ľavicového charakteru a nadobudnutie sociálnodemokratickej identity.    

     Politická strana Smer-SD prešla od svojho vzniku etapou politického pragmatizmu, 

obdobím tretej cesty a posunula sa do ľavicovej časti politického spektra, keď deklarovala 

sociálnodemokratickú identitu. Nazdávame sa, že hrozba pre sociálnodemokratickú 

perspektívu strany sa nachádza v personálnej rovine, inými slovami, nie celá členská 

základňa, a predovšetkým, nie celé  stranícke vedenie, sú stotožnené s hodnotami sociálnej 

demokracie.      

 

      

                                                 
36 Stanovy politickej strany Smer - sociálna demokracia. Trenčín, 2006, s. 11. 
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