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Záujmové skupiny, lobing v spoločnosti 

                                               

Šárka MICHALOVÁ 

 

Cieľom príspevku je zadefinovať záujmové skupiny a teoreticky ich vymedziť. 

Vychádzajúc z tohto vymedzenia je pozornosť venovaná stručnej charakteristike kľúčovej 

témy súčasného diskurzu v spoločnosti, lobingu. Pozornosť je kladená na súvislosti medzi 

záujmovými skupinami a fenoménom lobingu, ale aj na snahy legislatívne ukotviť pojem 

lobing v legislatíve na Slovensku a vo svete.  V prvej časti príspevku sú definované záujmové 

skupiny.  

  

Záujmové skupiny sú v slovníku spoločenských vied definované ako „skupiny ľudí, 

ktoré majú rovnaký záujem v určitej sfére aktivít či postojov. Môžu mať úplne voľnú 

organizačnú štruktúru, napríklad ochrancovia prírody, musia však mať systém vzájomnej 

komunikácie a aktivizácie. Záujmové skupiny v oblasti politiky si vytvárajú väzby na 

politické strany alebo politických vodcov.“274 

Záujmové skupiny, ktoré sa inak nazývajú aj „nátlakové“, sú veľmi dôležitým aspektom 

v spoločnosti a patria k dôležitým súčastiam politického systému. Sú to združenia budujúce 

spoločnosť „zdola“. Záujmové skupiny sa nesnažia o získanie pozícií vo vláde ani sa 

nezúčastňujú volieb, snažia sa presadiť svoje preferencie a záujmy pomocou ovplyvňovania 

štátnych orgánov, verejnej mienky a podobne.275 

Záujmové skupiny niekedy môžu nominovať svojich členov na kandidátku politických strán, 

alebo delegujú svojich členov po dohode s politickými stranami do politických funkcií, čím sa  

pomyselná hranica medzi politickými stranami a záujmovými skupinami stáva de facto 

neviditeľná. Medzi politickými stranami a záujmovými skupinami existuje sieť vzájomných 

interakcií, avšak ich charakter, rozdielne ciele a spôsoby pôsobenia v politickom systéme 

umožňujú ich rozlíšenie.276 

Činnosť záujmových skupín v politickom systéme spoločnosti vyvoláva u sociológov, 

ale aj politológov, dva druhy otázok. Prvým je zisťovanie sily ich vplyvu na držiteľov moci 

                                                 
274 Kiczko, L. & kol. xxxx. Slovník spoločenských vied. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 
xxxx. s.289. 
275 Malová, D.-Čambáliková, M. 1998. Čo vieme a nevieme o reprezentácii záujmov na Slovensku?. Bratislava: 
FES- Analýzy, 1998. s.6. 
276 Sopóci, J. 2002. Záujmové skupiny v slovenskej politike v deväťdesiatych rokoch. Bratislava: VEDA, 2002. 
s.24-25. 
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a druhým sú spôsoby pôsobenia, teda činnosť záujmových skupín pri obhajovaní svojich 

záujmov a dosahovaní svojich cieľov. Mnohí autori sa domnievajú, že medzi dôležité 

determinujúce faktory patrí existujúca politická kultúra v spoločnosti, ktorá ovplyvňuje 

postavenie a pôsobenie záujmových skupín. Ďalej sem zaraďujú aj to či ašpirácie záujmových 

skupín sú alebo nie sú v konflikte s dominujúcimi hodnotami spoločnosti. Úspech 

záujmových skupín závisí aj od toho, ako priaznivo je im naklonená spoločnosť. Dôležité 

hľadisko je aj typ štátu a politického systému v ktorom tieto skupiny pracujú a pôsobia. 

Významnými vnútornými determinantmi sú ich charakter, veľkosť, zdroje, miera ich podpory 

inými záujmovými skupinami a verejnosťou, ciele a používané spôsoby pôsobenia pri 

presadzovaní svojich cieľov. V súvislosti so spôsobmi činnosti, taktikami a stratégiami 

pôsobenia záujmových skupín sa objavuje, že sú obmedzované ich silou, zdrojmi, 

možnosťami, ktoré majú v politickom systéme vyčlenené pre svoju činnosť.277 

V demokratických politických systémoch používajú záujmové skupiny najmä nasledujúce 

metódy, resp. postupy ovplyvňovania držiteľov moci: 

1. Aktivita v čase volieb. Týmto spôsobom sa snažia ovplyvňovať nádejných držiteľov 

moci hlavne početné záujmové skupiny, alebo skupiny s veľkým vplyvom na 

občanov. Takéto záujmové skupiny verejne podporujú politické strany alebo 

jednotlivých politických nominantov a neskôr od nich vyžadujú plnenie svojich 

záujmov. S touto taktikou sa stretneme najmä u odborov, náboženských organizácií 

a etnických skupín. 

2. Využívanie ekonomického vplyvu. Ekonomicky silné záujmové skupiny často 

ovplyvňujú vlády hrozbami prerušenia svojej ekonomickej participácie, prípadne 

s úplným ukončením spolupráce. Takto sa nesnažia ovplyvňovať vlády len odbory 

hrozbou štrajku, ale aj podnikatelia hrozbou vývozu kapitálu do cudziny, alebo 

úplným zrušením výroby.  

3. Kampane na informovanie spoločnosti. Tento spôsob využívajú najmä skupiny 

s menším počtom členov, avšak s prístupom k masovokomunikačným prostriedkom, 

ktoré využívajú na informovanie verejnosti o svojich cieľoch. Vďaka finančným 

prostriedkom uskutočňujú taktiku kampaní, ktorou vplývajú na myslenie ľudí, verejnú 

mienku a získavajú podporu verejnosti pre svoje ciele.  

                                                 
277 Sopóci, J. 1998. Politika a spoločnosť. Bratislava: SOFA, 1998. s.126-127. 
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4. Násilie a rušivá aktivita. Niektoré záujmové skupiny používajú pri presadzovaní 

svojich cieľov aj rôzne násilné alebo nenásilné protesty voči vládam. Patria sem 

teroristické útoky, okupovanie budov, ale aj demonštrácie. 

5. Súdne spory. Záujmové skupiny sa často snažia ovplyvniť vlády a politické pôsobenie 

súdnymi spormi, najmä ak sú presvedčené o tom, že vlády porušujú platné zákony 

štátov, alebo medzinárodné zákony. Takýto spôsob využívajú najmä ekologické 

záujmové skupiny, organizácie pre ľudské práva a podobne. 

6.  Využívanie poznatkov, ktoré majú k dispozícií, ako napríklad lekári, právnici, 

podnikatelia, finančníci, ktorí ako jediní dokážu kompetentne a ako najlepší odborníci 

na určité otázky, pôsobiť na vlády, napríklad pri tvorbe zákonov a koncipovaní 

parciálnych oblastí politiky. Pri týchto procesoch samozrejme zohľadňujú aj svoje 

záujmy a ciele, čo môžeme označiť ako lobbizmus.278  

 

Lobbizmus, alebo u nás zaužívaný tiež výraz lobing, je v slovníku spoločenských vied 

definovaný ako „snaha o získanie podpory pre určitý zámer. V politickej oblasti získavanie 

stabilnejšieho zázemia pre realizáciu lokálneho zámeru, ktorý je výhodný pre skupinu 

občanov, podnikateľov, osadníkov, etnikum a podobne. Existuje mimo politických strán 

a nemá viesť k ich rozpadu.“279 Ďalšie definície sa od tejto príliš neodlišujú a autori sa 

zhodujú na tom, že lobing je technika presadzovania záujmov, pôsobenie jednotlivca alebo 

skupiny na predstaviteľa verejného sektora s cieľom ovplyvniť rozhodovací proces.280 

Podstatou lobingu je zákonodarcom poskytnúť čo najdôkladnejšiu analýzu rozoberaného 

problému. Dôležité je aby boli zaznamenané a spomenuté všetky možné varianty zákonov 

a ich dôsledkov. Lobisti prostredníctvom svojich informátorov získavajú všetky potrebné 

informácie o pripravovaných zákonoch, ale aj iných rozhodnutiach vykonávateľov štátnej 

moci. Následne zvážia všetky možné následky, dopady týchto zákonov alebo nariadení 

a snažia sa nájsť optimálne riešenie. Podstatou efektívneho lobingu je to, aby sa zvážili 

záujmy všetkých strán, a predložený návrh by zodpovedal ich požiadavkám. Takéto riešenie 

by malo byť akceptovateľné všetkými týmito stranami. Pri presviedčaní lobisti využívajú 

rôzne postupy a metódy presviedčania.281 Patrí sem: 

 listová korešpondencia, telefonické rozhovory, fax, e-mail 

                                                 
278 Sopóci, J. 2002. Sociológia politiky. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2002. s.112-113 
279 Kiczko, L. & kol. xxxx. Slovník spoločenských vied. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 
xxxx. s.xx 
280 Sičákova-Beblavá, E., Beblavý, M. Záujmy, ich presadzovanie a korupcia vo verejnej politike: ADIN, s.26. 
281 Benedigová, M.: Lobing- čo je jeho zmyslom?. In.Korupcia verzus lobing (seminárny bulletin), Bratislava: 
Centrum pre hospodársky rozvoj- TIS 2000, s.15. 
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 priamy kontakt: diskusie, debaty a podobne 

 rozhovory a účasť v reláciách, v médiách (TV a rozhlas)  

 oslovovanie zamestnancov, konzultantov inštitúcie, prípadne poradcov štátneho 

úradníka alebo politika 

 konzultácie pri príprave legislatívneho aktu alebo jeho novelizácie 

 vytváranie koalícií na národnej a medzinárodnej úrovni 

 vznesenie žaloby pred súdom, napríklad pri pomalom konaní štátnych orgánov 

 manifestácie, štrajky, blokády 

 Lobing je prirodzenou súčasťou biznisu, politiky, chodu spoločnosti a preto jeho výskyt 

na Slovensku nie je výnimkou. Jeho základom je presadzovanie záujmov pri tvorbe zákonov, 

vyhlášok, rozdávaní dotácií či prideľovaní licencií. Keďže je zvyčajne skrytý očiam 

verejnosti, vzbudzuje rôzne asociácie. Rodinkárstvo, podplácanie, vybavovanie výhod 

pomocou známych a finančných darov a podobne. Ľudia si predovšetkým spájajú lobing 

s korupciou a nepredstavujú si ho  ako profesionálnu odbornú prácu. Lobistov je na Slovensku 

veľké množstvo. Lobujú odborné konzultačné firmy, jednotlivci, odborové zväzy, profesijné 

spolky. Profesionálny lobing na Slovensku napreduje najmä v posledných rokoch, po 

príchode zahraničných investorov. V minulosti slovenské firmy, respektíve ich majitelia, 

nevenovali pozornosť službám lobistov. Stačili im bezprostredné kontakty s ministrami a 

politikmi. S rastom komplexnosti legislatívy stúpol aj záujem o produkciu lobistických firiem. 

Najmä pre zahraničné firmy je aktivita lobingu prirodzenou súčasťou práce s verejným 

sektorom. S nástupom novej generácie manažérov vchádzajú lobisti aj do života slovenských 

firiem. Klientelu lobistov tvoria najmä telekomunikační operátori, energetici, investori 

uchádzajúci sa o štátnu pomoc a mnohí ďalší.282  

Ako v každej činnosti vykonávanej ľuďmi aj v procese lobingu existujú rôzne úskalia. 

V prvom rade sa jedná najmä o to, že lobing je na Slovensku a v očiach slovenskej verejnosti 

ešte stále viac mýtom ako praktickým nástrojom presadzovania záujmov. Možnou zmenou 

a veľkým krokom vpred by bolo legislatívne vymedzenie tohto pojmu, pretože najväčším 

problémom na Slovensku je to, že lobing, jeho realizácia a nástroje pomocou ktorých môže 

lobista svoju činnosť vykonávať, sú definované v legislatíve Slovenskej republiky len 

v jedinom prípade. Jedná sa o  Zákon o štátnej službe (č.312/2001 Z.z.). Ustanovenia § 55 

tohto zákona predpokladajú, že štátni zamestnanci na pozíciách mimoriadnej významnosti sú 

povinní viesť verejne prístupný zoznam stretnutí aj s osobami, ktorých záujmy ovplyvňujú 

                                                 
282 Marčan, P. 2008. Všetci slovenskí lobisti. Bratislava: Trend, 2008.  
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konanie štátneho zamestnanca a ktoré sú účastníkmi konania pred služobným úradom 

dotknutého štátneho zamestnanca. Znenie tohto zákona si však vyžaduje určité zmeny 

a doplnenia. Ďalším problémom je tiež Zákon o tripartite (č. 106/1999 Z.z.), ktorý pri 

ovplyvňovaní rozhodovacích procesov nemôžeme opomenúť. Tento zákon reprezentatívnym 

skupinám zástupcov zamestnancov i zamestnávateľov ponúka privilegovaný prístup k diskusii 

o pripravovaných opatreniach. Na jednej strane teda neexistuje explicitná zákonná úprava 

lobizmu, no na druhej strane hlavne Trestný zákon jednoznačne definuje, čo je zakázané. 

Takýmto negatívnym vymedzením sa môžeme dostať aj k definovaniu prípustných spôsobov 

lobovania. 

Zákonná úprava lobingu v západnej Európe nie je zásadou, ale čiastkové úpravy vzťahu 

de facto lobistov a verejných činiteľov jestvujú. Napríklad v Spolkovej republike Nemecko 

všetky záujmové skupiny, ktoré majú záujem presadzovať svoje predstavy v Spolkovom 

sneme, sú nútené každoročne zaregistrovať sa vo verejnom registri. Po zverejnení základných 

informácií získajú priepustky na vstup do budovy Spolkového snemu. Samostatná registrácia 

im automaticky nedáva napr. možnosť vystúpiť pred výborom Spolkového snemu, ale 

naopak, výbory si prizývajú hostí podľa vlastného uváženia, napr. aj spomedzi tých skupín, 

ktoré nie sú zaregistrované. Napriek svojej jednoduchosti je nemecká úprava zrejme 

najobsiahlejšia v Európe. Mnohé štáty parlamentný ani iný lobing legislatívne či právne 

neupravujú, napríklad Švédsko, Holandsko, Rakúsko, Írsko, Grécko, Španielsko. Týmto 

spôsobom nezvýhodňujú lobistov privilegovaným vstupom do parlamentu. V iných prípadoch 

môže vedenie parlamentu vydať vybraným záujmovým skupinám priepustky podľa vlastného 

uváženia. Jedná sa o  francúzske Národné zhromaždenie a holandské Generálne stavy. 

Prípadne sú tieto skupiny po zvážení ich žiadosti pozvané na rokovanie výborov. Podobne je 

to aj v parlamente Fínska či  v poslaneckej snemovni v Luxembursku. Spojené kráľovstvo je 

príkladom dlhoročného zvažovania a doposiaľ aj odmietania nielen akejkoľvek zákonnej 

úpravy lobingu, ale aj definície lobingu a teda aj zavedenia registra. Namiesto povinností 

lobistom zaregistrovať sa, je upriamená pozornosť na členov Dolnej snemovne, kde etický 

kódex presne definuje zásady správania poslancov a definuje formy správania, ktoré nie sú 

povolené.  Jeden z častých argumentov proti úprave lobingu a definície lobistov je obava z 

toho, že by tak došlo k ich zvýhodneniu v porovnaní s menšími záujmovými skupinami, ktoré 

by si neboli schopné zabezpečiť služby profesionálnych lobistov s kvalitnými kontaktmi.283  

                                                 
283Vstup záujmových skupín do rozhodovacích a legislatívnych procesov v orgánoch verejnej moci. Centrálna 
koordinačná jednotka boja proti korupcii. s.2-5.  
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Na Slovensku sme sa stretli v minulosti s rôznymi modelmi regulácie lobingu. V našej 

histórii sú známe pokusy o jeho legislatívne ukotvenie. Patrí medzi ne napríklad model 

sprístupňovania informácií verejným sektorom na Slovensku. V roku 2000 Slovensko prijalo 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (č.211/2000 Z. z.) ktorý umožňoval prístup 

k informáciám z oblasti rozhodovania verejného sektora. Ide o zákon ktorý upravuje proces 

uverejňovania a získavania informácií z verejného sektora. Ďalej existuje rad zákonov, ktoré 

takisto upravujú tento vzťah, ako napríklad Zákon o obecnom zriadení (č.369/1990 Z. z.), 

ktorý obciam ukladá povinnosť zverejňovať Všeobecne záväzné nariadenia, ale aj návrhy 

rozpočtu a podobne.  

V roku 2002 bola zavedená povinnosť verejným činiteľom  aktívne zverejňovať 

zoznamy stretnutí s osobami, ktorých sa týkala ich rozhodovacia činnosť a podobne. Táto 

povinnosť však bola v roku 2006 zrušená.  

Ďalším modelom je registračný model, ktorý mal zaručiť transparentnosť činnosti lobistov. 

Politickým dokumentom, ktorým sa vláda zaručila prijať tento model, bolo Programové 

vyhlásenie vlády z roku 2002, ktoré hovorí: „Vláda navrhne prijatie ústavného zákona 

o konflikte záujmov, zúženie miery imunity ústavných činiteľov, ako aj zákon upravujúci 

pravidlá lobingu...“ V marci 2005 tak vtedajší minister spravodlivosti Daniel Lipšic predložil 

návrh zákona o lobingu, ktorý bol však na jeseň toho istého roku, pre veľké množstvo 

pripomienok zo strany poslancov, stiahnutý. Za vlády Róberta Fica v rokoch 2006 – 2010 

nebol prijatý podobný zákon. Vláda Róberta Fica prispela skôr zákonmi protikorupčného 

charakteru, avšak žiadnym, ktorý by legislatívne vymedzoval lobing, lobistov, lobovaných 

a podobne.284 

V tomto kontexte je prvoradým problémom tvorby slovenskej legislatívy jej 

neprehľadnosť a veľmi obmedzená možnosť ovplyvniť prípravu zákona zo strany občana. Na 

Slovensku by bolo najpotrebnejšie a najvhodnejšie otvoriť legislatívny proces širokej 

verejnosti a spriehľadniť ho. Toto riešenie by zrovnoprávnilo všetkých občanov pred 

vládnymi, parlamentnými  legislatívcami. Po následnej selekcii príležitostných a pravidelných 

„lobistov“ by bolo najvhodnejšie zvážiť vytvorenie podmienok pre registráciu 

profesionálnych lobistov. „Odmenou“ alebo výhodou za registráciu a transparentný výkon 

lobingu by mala byť férová spolupráca zo strany orgánov verejnej moci, automatické 

poskytovanie potrebných informácií a možnosť predstaviť stanovisko navrhovateľom, ale aj 

tým, ktorí budú o návrhoch rozhodovať. Identifikácia lobistov prostredníctvom registra by bol 

                                                 
284 Sičákova-Beblavá, E., Beblavý, M. Záujmy, ich presadzovanie a korupcia vo verejnej politike: ADIN, s. 
34-39. 
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dobrým východiskom k vytvoreniu jednotnej komory, ktorá by mala dohliadať na prax 

lobingu a vyhotoviť kódex správania lobistov počas uskutočňovaných lobistických 

kontaktov.285 

 

Hoci tento stručný náčrt problematiky obsiahol problém lobingu len z časti, poukázal 

na potrebu, jasne odlíšiť praktiky lobistov od korupčných praktík. Na takto malej ploche sa 

nedá vykonať komparácia korupcie a lobingu, usudzujem však, že rozdiely sú zjavné.  
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