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V súčasnosti možno viac ako inokedy, sledujeme zvýšený záujem 
o problémy morálky a politiky v národnom i medzinárodnom priestore. 
Vyjadrujú sa k ním odborníci z rôznych vedných odborov, diskutujú o ňom 
laici. Zvýšený záujem o politické diane v národnom i celosvetovom priestore 
signalizuje, že politika a etika so všetkými svojimi atribútmi veľmi intenzívne 
vstupujú do každodennej praxe ľudí a ovplyvňuje ich kvalitu a spôsob života.  

Dejino filozofická reflexia etiky a politiky poukazuje na otvorený systémovo 
veľmi zložitý, rozporuplný a mnohodimenzionálny proces, ktorý v sebe zahŕňa 
široko spektrálne problémy a otázky týkajúce sa predovšetkým spôsobov života 
ľudí, hľadania rovnováhy, princípov a noriem správania sa a konania 
jednotlivcov a sociálnych skupín, zdôvodňovania postupov a prostriedkov na 
ich realizáciu v kontexte konkrétnych spoločenských a politických vzťahoch. 
Do riešenia týchto problémov okrajovo vstupujú okrem etiky, filozofie 
a politológie aj iné vedné disciplíny sociálnych a humanitných vied. Sféry 
politiky a etiky riešia ako súčasť spoločenského života z pohľadu svojej vednej 
disciplíny . Snažia sa analyzovať problémy, hľadať východiska a riešia, ktoré by 
mali byť nápomocné pri riešeniach krízy v politike a politike zmietajúcej sa 
v kríze.  

Názory na vymedzenie politiky a etiky sa v priebehu dejín rozchádzali. Líšili 
sa najmä uhlom pohľadu na človeka, na normy jeho správania sa 
v spoločenskom i politickom procese. Z teoretického hľadiska za východiskové 
považujeme a v istom zmysle pre súčasnosť aj inšpiratívne, úvahy starogréckej 
filozofie o vzťahu politiky a etiky, najmä Aristotelove chápanie etiky a politiky 
ako praktickej filozofie. Politika a etika podľa Aristotela boli samé o sebe 
„autoritou“, ktoré mali adekvátne miesto a význam v praktickom život človeka. 
Umenie žiť bolo spojené s obecnosťou tvrdenia o správnom živote, ako 
predpokladom dobrého života v polis . Etika sama o sebe premosťuje 
teoretického vedenie a praktické konanie „pochoduje dejinami“. Aristoteles 
etiku považoval za praktické vedenie. Okrem etiky do praktického vedenia 
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zahŕňal aj politiku. Politika podľa Aristotela svojou praktickou činnosťou 
napĺňa cieľ, ktorý stanovuje etika t. j. šťastie občanov polis. Etika umožňuje 
v praktickom konaní osvojiť si cnosti(praktická rozumnosť, praktický logos), ktoré 
povedú človeka k správnej voľbe k správnemu konaniu (byť dobrý a aj tak 
konať)1  

Polis chápal ako politický priestor kolektívnej entity s etickým konceptom 
„dobro obce“, ktoré stojí na politických princípoch aj nad jednotlivcom 
a vytvára pre všetkých občanov široký priestor na sebarealizáciu. Každé 
slobodné konanie občanov v polis bolo determinované ich slobodnou vôľou 
konať v záujme dobrá všetkých občanov. Podľa Aristotela, takéto konanie 
občanov motivovalo k aktivite a participácii na politickom živote. Práve tento 
morálny odkaz chápania vzťahu politiky a etiky sa v súčasnosti stáva 
aktuálnym a inšpirujúci pre hlbšie teoretické analýzy problému morálky 
v politike v moderných spoločnostiach. 

Interpretačné vzťahy etiky a politiky nie je možné odborne vyjadriť bez 
teoretického vymedzenie pojmov etiky a politiky, ako sfér teoretického 
skúmania a spoločenskej praxe. V histórii pri identifikácii sfér sa líšili nielen 
v prístupoch ich chápania ale aj v interpretácii ich vzájomných vzťahov. Etika 
(teoretická disciplína), politika (praktická činnosť) majú vlastné sféry záujmu. 
Reálny, každodenný politický život v 21. storočí, poukazuje na vzťahy etika 
a politiky, na ich prieniky, ale aj na vzájomnú osciláciu a dichotómiu 
a v mnohých súvislostiach aj na ich limity. 

Východiskom skúmania ich objektívneho vzájomného vzťahu sa stáva idea 
samostatnosti oboch sfér. Špecifické postavenie v spoločnosti má politický 
život. Metodologické skúmanie tejto sféry života vyžaduje konfrontáciu 
kritického poznania poriadku spoločnosti s podmienkami života ľudí. 
Špecifičnosť takto formulovaného problému je daná predovšetkým konfliktom 
medzi potrebami a možnosťami ľudí, ktorý sa premieta do spoločenskej praxe, 
kde na jednej strane pôsobí motivujúco pre vznik nových teórii a koncepcii a na 
strane druhej je novým zdrojom konfliktov a napätí medzi záujmami 
a potrebami, aj predstavami rôznych sociálnych skupín a spoločenských vrstiev 
s predstavami o dobrom živote ľudí. Vývoj spoločnosti prináša neustále 
konflikty, väčšie, alebo menšie krízy, ktoré vznikajú medzi potrebami 
a možnosťami uspokojiť ľudí a tie sa nepremietajú len mechanicky do etických 
teórii a politických koncepcií, ale zahrňujú v sebe(okrem konfliktných 
fenoménov) aj motivujúce a konštruktívne riešenia. Politiku nie je možné 
relevantne analyzovať len na základe abstraktných pojmov, ani cez prizmu 

                                                 
1  Aristoteles, (1979): Etika Nikomachova, Bratislava, s. 134. 
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rôznych teoretických koncepcii politickej filozofie, ale predovšetkým ako reálnu 
praktickú činnosť ľudí. Komparáciou jednotlivých vlád, politických systémov 
a nimi využívanou morálnou argumentáciou a jej realizáciou v politickej praxi, 
môžeme dospieť nielen k teoretickému poznaniu, ale predovšetkým 
k proklamovaniu zmien v spoločenskej praxi. Potvrdzuje to aj názor 
G. Lipoveckého s ktorými sa nedá nesúhlasiť, že „...etická sféra sa stála 
zrkadlom, v ktorom môžeme odhaliť nového ducha doby.“2 Potvrdzujú to aj 
polemiky názorov mnohých súčasných autorov J. Habermasa, I. Shapiro, 
B. Sutora, O. Krejčiho, V. Bělohradského. 

Napriek rozmanitosti prístupov a interpretácií nenachádzame v súčasnej 
literatúre (snáď okrem extrémnych názorov) zásadnejšie odmietanie tejto 
problematiky ako prepojenosti politiky a morálky, respektíve etiky. Problém sa 
javí skôr v metodologickom prístupe k problematike vzťahu politiky a etiky, 
kde sa stretávame s „teoretizovaním“ v prospech prevahy politického či 
inokedy dominantne etického prístupu. Výsledkom takýchto prístupov je 
„politizácia“ či „moralizácia“ vnášaná do riešenia skutočných problémov. 
Špecifiká oboch sfér spoločenského života si teda vyžadujú hlbšiu a dôslednej-
šiu teoretickú analýzu, na základe ktorej možno pristúpiť k hľadaniu prenikov 
a súvislostí medzi etikou a politikou. 

Ak vychádzame z predpokladu, že politika je odlišným typom racionality – 
možno prijať ako východiskovú tézu pre akceptovanie mravnosti v politike 
názor, že politika je umením možného a snaží sa o hľadanie cesty 
k spoločenskej rovnováhe a koexistencii. Povedané spolu s Aristotelom, usiluje 
o všeobecné dobro. Pripusťme úvahu, že niet čistej politiky bez spojenia 
s morálkou, pretože jej efektívnosť a legitimita je podmienená akceptovaním 
v spoločnosti, ktorú tvoria predovšetkým ľudia ako morálne bytosti. Morálka 
má svoju individuálnu aj spoločenskú povahu a ak pripustíme, že pôsobí ako 
nejaký „filter“ v spoločenských vzťahoch, potom vzniká otázka – aké podoby 
bude mať mravnosť v politike? V súčasnosti, možno viac ako kedy koľvek 
v histórii „moralizovanie“ politiky považujeme za konštitutívny prvok vývoja 
spoločnosti . Uvedomujeme si však riziko, že sa za určitých podmienok (silný 
tlak verejnosti na konanie politikov) sa z morálky môže stať ideológia. Ak je 
kľúčom k politickej slušnosti súkromná morálka, jej premeny a obnova nemôžu 
byť výsledkom politickej sily či tlaku. Formou verejnej kontroly je nevyhnutne 
zabezpečiť obranu morálnych hodnôt (ktorých nositeľmi sú jednotlivci) 
a zároveň obranu slobodnej a spravodlivej spoločnosti. 

                                                 
2  Lipovetsky, G. (1999): Soumrak povinnosti. Praha, Prostor, s. 16. 
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Max Weber je tvorcom metodologickej koncepcie skúmania v sociálnych 
vedách, ktorá umožňuje vnímať poznanie ako inštrumentálny spôsob pomoci 
pri orientácii človeka a pri formovaní spôsobu života. Priblížil sa 
k rekonštrukcii subjektívneho zmyslu konania ako spôsobu, ktorý nám 
umožňuje pochopiť ciele a motívy ľudského správania sa a konania. 
Východiskom týchto úvah sa stáva idea o význame individuálneho, a ten je 
konštituovaný vzťahom k hodnotám (platným, akceptovaným), ktorý vlastne 
určuje mieru legitimity sociálnych javov (a teda aj politických) a umožňuje aj 
ich poznávanie. Hodnotenie považuje za subjektívny proces, ktorý je odlišný od 
vzťahu k hodnotám. Dôraz kladie na fakt, že osobnosť je schopná poznávať 
hodnotu (prejav intelektu a racionality) a súčasne má ambície osvojiť si 
hodnotu (prejav vôle či chcenia). A práve preto, že človek – osobnosť je 
spravidla centrovaný viac vôľou ako intelektom, má vzťah vôle a rozumu ako 
morálna osobnostná sféra takú dôležitosť v živote človeka aj spoločnosti. 
Racionalizácia nie je potom chápaná len ako intelektuálny proces, ale ako sila, 
ktorá ovplyvňuje a pretvára všetky roviny aj aspekty našej existencie. Do týchto 
úvah potom nepatria len teoretické reflexie a formy poznania či expresie 
„ľudských“ javov a súvislostí, ale aj formy ľudského konania, ktoré 
demonštrujú vzťahy k ostatným (jednotlivcom, skupinám, inštitúciám a pod.). 
Voľba prostriedkov na dosiahnutie cieľa je považovaná za účelovú racionalitu, 
ktorá je dopĺňaná ambíciou človeka porozumieť významu chceného a vytvoriť 
priestor pre hodnotovú racionalitu. Práve tým, že hodnoty prepožičiavajú 
význam skutočnosti, umožňuje interpretácia významu zasadiť konanie do 
určitých kontextov. Z hľadiska skúmania ide skôr o dešifrovanie spôsobov 
konania aktéra (výraz jeho chcenia-vôle) ako o odhalenie spôsobov myslenia. 

Metodologická inšpirácia Webera spočíva v dôležitosti odhaľovania 
racionálnych prvkov v samotnej štruktúre presvedčení spoločenských aktérov 
cez uplatňovanie ich preferencií. Racionalita nemá len inštrumentálnu podobu, 
ale sa dotýka hľadania a výberu toho, o čo má človek záujem. A to je spojené 
s jeho vôľou (ne)prispôsobiť sa hodnotám a normám. Táto problematika 
axiologickej racionality – spolu s kognitívnou racionalitou – umožňuje 
rozpoznanie normatívnych nástrojov, ktoré rozhodujúcim spôsobom 
kormidlujú konanie. Eticky reflektovaný výber noriem a hodnôt sa stáva 
normatívnou stratégiou v sociálnom, zvlášť v politickom konaní – mať dobré 
dôvody pre správne a morálne konanie. Rozpoznanie dôležitosti normatívnych 
nástrojov patrí k teoretickej stratégii v prístupe k skúmaniu spoločenských 
javov na všetkých jej úrovniach. 

Je to nesporné potvrdenie potreby etickej reflexie morálky v spoločnosti a jej 
vplyvu na politické rozhodnutia a konanie, súčasne je to aj spôsob uvedomenia 
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si špecifík politickej racionality. Posun reflexie racionality účelovej k racionalite 
chápanej širšie – racionalite evaluatívnej, teda mať záväzky a povinnosti, 
humánne chovanie ako výraz mravnej prístupnosti a racionálnej 
zdôvodniteľnosti. Samotná racionalita má niekoľko úrovní a v spojení s etickou 
reflexiou morálnej dimenzie umožňuje rozvinúť dôležitejšie, lepšie, správnejšie 
prístupy pri riešení životných problémov. 

Permanentne je potrebné venovať špecifickú pozornosť vzťahu teoretického 
a praktického v etike a politike. Formovanie a reflexie praktickej racionality sa 
z tohto pohľadu javia ako relevantný problém pre etické reflexie politického 
konania. Vzťah medzi teoretickou etikou a spoločenskou praxou nemožno 
vnímať len ako proces jej aplikovania. Pre spoločenskú prax je príznačná 
konkrétnosť situácie a potom uplatnenie optiky dobro/zlo je skôr výnimkou 
ako pravidlom. Spravidla je potrebné voliť medzi lepším a horším prípadom, 
alebo aspoň medzi reálne možnými súvislosťami a voliť správne 
rozhodovanie/konanie. Vzhľadom na konkrétnosť situácie a úroveň či hĺbku jej 
poznania ostáva vždy prítomné riziko, že v budúcnosti už nemusí byť prijaté 
také riešenie, ktoré sme v určitých kontextoch považovali za správne. 
Relatívnosť používania etických pojmov a kategórií taktiež podlieha logike 
a mechanizmu konkrétnosti situácie (politické súvislosti a vzťahy) čo môže 
viesť k ich neúplnosti, alebo nevyužiteľnosti pri posúdení nových javov. 
V tomto kontexte vymedzenie pojmov politika, etika, morálka, politická etika 
považujeme za východiskové. Politika je fenomén, ktorý sa špecifickým 
spôsobom podieľa na spoluvytváraní rovnováhy v spoločnosti a vstupuje do 
sféry „verejného“ aj „privátneho“ priestoru jej členov. Súčasne však práve 
politika vnáša do spoločenských sfér rôzne aktivity, ktoré sa viažu aj na 
presadzovanie moci/sily v záujme jednotlivých skupín či jednotlivcov, a tým 
neprispieva k hľadaniu rovnováhy v spoločnosti, ktorá by smerovala 
k spravodlivým vzťahom. Je to tá oblasť politiky, ktorá narúša riešenie 
a naplňovanie celospoločenských záujmov ako jej základných cieľov. Analýza 
pojmu politika si vyžaduje aj vymedzenie funkčnosti rozdielneho chápania 
pojmov– polity, politics, policies v širšom teoretickom kontexte (verejný – 
občiansky – inštitucionálny – teoretický a pod.) Ide predovšetkým 
o terminológiu politologickú, avšak jej obsahové vymedzenie má svoju 
relevantnosť pre pochopenie vzájomných väzieb a vplyvov s morálkou či 
etikou (technika vládnutia, verejná správa, politický poriadok, ústava, politické 
princípy a pod.). 

Stotožňujeme sa s názorom, že politika je oblasť, ktorá je zameraná na správu 
vecí verejných. Súčasne ide aj o profesiu, ktorá je vyjadrením „techniky“ 
vládnutia a organizovania spoločnosti (inštitúcie a administrácia vecí 



Kríza v politike – politika v kríze? 

 376 

verejných). Zahŕňa takú ľudskú činnosť, ktorá je orientovaná na voľbu 
politických prostriedkov, politických cieľov a aktérov politiky (politických 
subjektov). V takomto chápaní je potom politika spojená s takými prístupmi 
a činmi, ktoré podliehajú aj morálnym kritériám, a tie prezentujú politiku aj ako 
morálnu prax, ktorá zachováva humánne štandardy a garantuje podiel občanov 
na moci. 

Pod pojmom politika možno rozumieť organizáciu či „riadenie“ verejného 
života ako jej základnú činnosť. Politika je však aj vyjadrením sily a moci ako 
„vláda“ vecí verejných. Súčasne je politika aj umením možného, ktorá 
napomáha hľadať lepšie riešenia. Racionálne dôvody a morálna korektnosť 
(tolerancia, kompromis, konsenzus, zodpovednosť, svedomie, slušnosť) sú 
zdrojom jej legitimity a životaschopnosti v politickom zápase. 

Politická činnosť je teda tou oblasťou života, ktorá je spájaná s predstavami 
o možnostiach a limitoch ľudského konania a nemožno postupovať pri jej 
posudzovaní bez hodnotových kritérií, pretože sa dotýka otázok vzájomného 
ľudského spolunažívania, pre ktoré sú charakteristické protikladné záujmy 
a ciele. Tie vstupujú do otvorenej konfrontácie, v ktorej nie je často ľahké odlíšiť 
ich morálny a politický rozmer.  

Etika a morálka sú fenomény, ktoré je potrebné rozlišovať. Etika je filozofická 
disciplína, ktorej predmetom je reflexia morálneho konania – morálky. 
Predmetom etiky sú hodnotiace súdy, ktoré sa dotýkajú rozlišovania dobrého 
a zlého; ako súčasť tradičnej filozofie sa usiluje poskytnúť pravidlá a normy 
ľudského správania a konania. Etika sa nepýta na to, ako sa ľudia správajú, ale 
na to, ako by sa mali správať. Preto je potrebné rozlišovať medzi etikou 
a morálkou. Etiku možno chápať ako všeobecnú teoretickú reflexiu morálky 
spoločnosti i mravnosti jednotlivca, ako aj miesta a úlohy významu človeka vo 
svete morálky. Je teóriou morálneho (mravného) konania a súborom pojmov, 
súdov, ktoré takéto konanie reflektujú. Morálka je spoločensky podmienený 
(vynútený) súbor zásad a postojov, ktoré vymedzujú správnosť alebo 
nesprávnosť konania jednotlivcov. Prostredníctvom noriem určuje a reguluje 
všetky oblasti ľudského života, ako normatívny systém spočíva na vnútornej 
sankcii. Morálku možno charakterizovať ako aktuálny stav v spoločnosti, 
v ktorom žijeme. V morálke sa konštituuje sociálna identita člena spoločenstva 
(pocit viny, hanby) a je od každého vyžadovaná. Morálne minimum a etická 
spôsobilosť sa stávajú súčasťou demokratickej spoločnosti a nástrojom rozvoja 
(spolu)zodpovednosti každého jej člena. 

Politická etika je pojem, ktorý je vyjadrením vzájomného vzťahu medzi 
politikou a etikou. V takomto prípade sa chápe politická etika ako etika 
inštitúcií a mravných zásad, ktoré slúžia na dosiahnutie dobrého 
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spolunažívania (Sutor). Iné chápanie sa sústreďuje na morálne posudzovanie 
kvality aktérov politiky, predovšetkým vo vzťahu politik – občan. Ľudské 
spolužitie ovplyvňujú príncípy, ktoré majú normatívny rozmer. Ide o princípy 
spravodlivosti, rovnosti, slobody solidarity a pod. 

Politická etika nie je teda objektom skúmania politiky, ale je predpokladom 
dobrej politiky. 

Východiskom našich úvah je názor (K. Adamová), že politická etika je 
metodickým skúmaním vzťahu morálky a politiky z čoho vplývajú dve roviny 
hodnotenia: jedna vychádza z filozoficko teoretických prístupov k podstate 
a funkcii politickej morálky . Podstatou politickej morálky je, že pôsobí 
v spoločnosti a na spoločnosť tým, že ovplyvňuje politické myslenie, cítenie 
a chovanie ľudí ako jednotlivcov i ako členov politických strán, štátnych 
orgánov a ostatných organizácii konkrétneho spoločenského systému3. Druhá 
stránka politickej etiky je normatívna, zaoberá sa špecifickými normami 
politickej morálky, ktoré pôsobia ako impulzy v politickom myslení a limity 
v politickom konaní.  

Diskutovaným problémom v súčasnosti (aj keď je to špecifický problém) je 
inštitucionálna etike a jej funkčnosť v politickej sfére (úloha etických kódexov, 
etické komisie). Porovnávať morálku jednotlivcov v politike a ich vplyv na 
politické rozhodnutia a konanie – s jej spoločenskou interakciou je dôležitá 
rovina chápania vzťahu morálky – etiky a politiky, respektíve etiky politiky, 
ktorá o tom pojednáva a hodnotí konkrétny ich konkrétny stav. Ide 
predovšetkým o to, čo vnímame vo vzťahoch ako „svedomie“, (morálka 
jednotlivca), ktoré sa v občianskej sfére nahrádza „vedomím verejnosti“4. 
Dôsledky etickej zodpovednosti za individuálne konanie politikov by mali byť 
posudzované podľa miery a rámca etického pôsobenia na individualizovanú 
morálku. Funkčnosť posúdenia a postihovania amorálnosti či neetického 
konania v politickej sfére v praktickej politike sa väčšinou stáva politickou 
agendou politických strán pred najmä pred voľbami 

V morálnej filozofii vo všeobecnosti sa chápe princíp zodpovednosti 
v spojení so slobodou rozhodovania a konania. V politike rozhodovanie 
a konanie je súčasťou každodennej činnosti politiky a malo by korešpondovať 
s princípom spravodlivosti, s platnými mravnými normami spoločnosti. Aj 
úmyselné, alebo neúmyselné konanie v politike je slobodným konaním 
a subjekt, politik musí niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutie, pretože malo 
byť konané v súlade s jeho svedomím. Hlavným prvkom zodpovednosti aj 

                                                 
3  Adamová, K. – Křižkovský, L. (1997): Politilogie. Praha, Codex, s. 36.  
4  Bilasová, V. (2008): Výzvy pre etiku v súčasnosti. Prešov, FF PU, s. 105. 



Kríza v politike – politika v kríze? 

 378 

podľa Hellerovej je zodpovednosť k vlastnému svedomiu, v politike to 
znamená – zodpovednosť aj pred občanmi. Politika, ktorá sa viaže na moc, 
ospravedlňuje motívy svojho konania, ktoré sú deklarované pred občanmi, ako 
konanie v záujme väčšiny (stranícke hlasovanie politikov v parlamente). Podľa 
etiky sociálnych dôsledkov také konanie je správne: „Konanie je správne keď 
a len keď pozitívne dôsledky prevažujú nad negatívnymi a konanie je v súlade 
s princípmi humánnosti“.5 Etika sociálnych dôsledkov medzi nesprávnym 
a nemorálnym konaním vo vzťahu k dôsledkom nevidí rozdielnosť; potom 
dôsledkom nesprávneho konania politikov je nemorálna politika. Vhodnosť 
koncepcie neutilitaristického konzekvencializmu v politickej sfére v kombinácii 
s etikou vzťahovosti a otvoreného diskurzu sa javí ako vhodná etická koncepcia 
na riešenie politických sporov, ktoré je doplnené hľadaním vhodných 
argumentov s morálnym zdôvodnením. 

Pri vymedzení pojmov etika, politika a ich vzájomný vzťah a súvislosti sme 
hľadali inšpirácie v dejinách politických a etických koncepcií. Zvlášť podnetnou 
sa javí filozofická tradícia – (Platón, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Locke, 
Marx a ďalšie podnety). 

Súčasné teoretické diskusie politických filozofov potvrdzujú veľké snahy 
o politickú a etickú reflexiu s cieľom prinavrátiť súčasnej politike morálny 
rozmer. Chápanie politickej reality a politiky je sprevádzané napätím medzi 
pomerne silnou tradíciou liberálnych postojov a renesanciou aristotelovskej 
tradície. Tá je spojená predovšetkým s kritickými úvahami A. Mac Intyre a jeho 
koncepciou „etiky cnosti“. Neo – aristotelovské úvahy majú svoj význam pre 
etickú reflexiu politických aspektov ľudského života. Návrat k pôvodnej 
myšlienke – chápať človeka ako zoon politikon – znamená návrat k pochopneiu 
významu a miesta politiky ako (dôležitej) súčasti – rozvoja samotného človeka. 
Umenie žiť, hľadanie vhodného spôsobu života či konkrétnej formy života je 
v súčasnosti návratom k reflexiám politiky ako hodnototvorného prvku vývoja 
spoločnosti aj jednotlivca. Chápanie politiky ako významného prvku pre život 
človeka sa stáva súčasťou projektov, ktoré kladú dôraz na dobro a humánnosť 
v jeho spoločenskom rozsahu. Humánnosť je považovaná za kritérium 
mravného vývoja človeka. Jej obsah tvorí realizácia práv a dôstojnosť človeka, 
ktoré vnímame ako integrálnu súčasť civilizáčno kultúrneho vývoja spoločností 
a kritérium hodnotenia úrovne spoločnosti a politiky. V dejinách vývoja 
spoločností môžeme sledovať rôzne egoistické snahy, ktoré viedli ku 
konfliktom až vojnám. Racionálny egoizmus vnímame v tomto kontexte ako 
pozitívny fenomén, ktorý viedol ľudí k racionálnemu správaniu sa zamerané na 

                                                 
5  Gluchman, V. (1996): Etika sociálnych dôsledkov a jej kontexty. Prešov, PVT, s. 40. 
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prežitie seba a celého ľudstva. Humánnosť nevyhnutnosti prežitia sa stala 
primárnym morálnym princípom a cieľom v priebehu celých moderných dejín 
ľudstva. 

V záujme ochrany všetkých ľudí humánnosť kodifikovať zákonom bolo 
nutnosťou. Odrazilo sa to v moderných politikách v tom, že porušovanie práv 
a dôstojnosti ľudí je považované za porušenie zákona. Mravný subjekt, ktorý 
tento princíp porušuje je považovaný za nemorálny subjekt a akékoľvek jeho 
nehumánne konanie je verejnosťou odsúdené. 

Žitá“ morálka so svojimi normami a pravidlami je nenahraditeľným 
základom moci. Uvedomenie si tohto kapitálu sa stáva predovšetkým 
v súčasných podmienkach nevyhnutnosťou (nie populistickým gestom). 
Vyvodenie politickej zodpovednosti a vytvorenie dostatočného priestoru 
a mechanizmov kontroly a transparentnosti politiky vytvára predpoklady pre 
legitimitu danej moci, a tá spočíva na mravnosti. Možno len súhlasiť 
s Alexandrou Krskovou, že vládnuca stabilita moci je podmienená 
rešpektovaním vžitých morálnych noriem, potom je obrana morálky ipso facto 
súčasťou reálnej politiky – a etický súd ako trvalá súčasť politickej hry“6. 
Pretože hodnotová neutralita v politike, tak ako v žiadnej sfére „ľudského“ 
sveta nie je možná, je potrebné permanentne analyzovať tie hodnoty, ktoré sú 
pre „dobrú“ a správnu politiku relevantné. Poznanie hodnôt a osvojenie hodnôt 
sú dve roviny, ktoré z hľadiska metodológie vstupu mravnosti do politiky je 
dôležité konkretizovať (typy osobnosti politikov, verejnosť, občianska 
spoločnosť, porušovanie morálnych zásad ako klientelizmus, korupcia; 
princípy a normatíva poriadku spoločnosti – spravodlivosť, rovnosť, solidarita, 
sloboda, dôstojnosť, ľudské práva a ďalšie.), v budúcnosti ich podrobiť reflexii, 
respektíve konkrétne subjekty sebareflexii.  
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Súčasná mladá generácia, berúc do úvahy skupinu ľudí v rozmedzí 18 – 23 
rokov, je akousi ideologickou tabulou rasou, nepoznačenou duchom bývalého 
režimu. Ide o vekovú kohortu vyrastajúcu v pluralitnej demokratickej societe, 
ktorá ponúka adekvátne podmienky na presadzovanie a uplatňovanie 
občianskych a politických slobôd. Slovenská spoločnosť však v ostatnom 
období zažíva pozoruhodný paradox. Po páde komunizmu sa síce výrazne 
rozšíril priestor pre občiansku a politickú participáciu, no občania o túto 
možnosť nejavia dostatočný záujem. Alarmujúce je, že „podiel politicky 
aktívnej mládeže je dlhodobo nižší, než podiel populácie v produktívnom alebo 
postproduktívnom veku“1. A keďže každá empíria je intenzívnejšia a zároveň 
silnejšia v skorom veku, je pravdepodobné, že občan, ktorý nie je súčasťou 
spolitizovaných sieti už v období mladosti, bude v budúcnosti predstavovať 
ťažší cieľ v politickej mobilizácii.2 

Merným ukazovateľom politickej aktivizácie mládeže je záujem o politiku 
a politický život doma i zahraničí. V komparatívnom medzinárodnom výskume 
politickej participácie (EUYOUPART) sa mládež na Slovensku umiestnila 
spomedzi ôsmich sledovaných krajín na poslednom mieste v deklarovaní 
záujmu o politiku.3 Z uvedeného vyplýva, že mladí ľudia na Slovensku 
v porovnaní s inými krajinami nevenujú dostatočnú pozornosť politickej sfére 
a vo svojom voľnom čase dávajú prednosť činnostiam skôr osobného 
charakteru, pasívnym voči verejnému dianiu. Aj napriek tomu, že mladí 
s obľubou proklamujú, že sa ich politika v žiadnom prípade netýka, majú naň 
svoj vlastný názor, ktorý vyjadrujú zväčša cez negatívne postoje. Aktivizácia 

                                                 
1  ŠTEFANČÍK, R. 2010. Politické mládežnícke organizácie na Slovensku. Bratislava : Iuventa, 2010, 

s. 7. 
2  HOOGHE, M. – STOLLE, D. – STOUTHUYSEN, P. 2004. Head start in politics. The 

Recruitment Function of Youth Organizations of Political Parties in Belgium (Flanders). In: 
Party Politics [online]. 2004, s. 197. vol. 10, no. 2. [cit. 20/01/2011]. Dostupné na internete: 
<http://profs-polisci.mcgill.ca/stolle/Publications_files/youthpartypolitics2004.pdf>.  

3  MACHÁČEK, L. 2005. Politická participácia mladých ľudí v Európe: záverečná správa 
z výskumu EUYOUPART. Trnava : CERYS, FF UCM, 2005, s. 5. 
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mladých ľudí je spätá s negatívnym dopadom na ich osobu, záujmy alebo 
sociálne okolie. Politiku v takomto prípade spájajú s tvrdeniami ako sú 
korupcia, klientelizmus, prázdne sľuby, arogancia politickej moci, nedôvera či 
amorálnosť aktuálnych politických špičiek.  

So všeobecným poklesom záujmu o politickú sféru ide ruka v ruke 
aj klesajúca tendencia voličskej účasti. Zvýšenú pozornosť je však potrebné 
venovať osobitnej skupine voličského elektorátu – prvovoličom, ktorí aj v tomto 
prípade predstavujú špecifickú množinu, ktorá sa zúčastňuje na voľbách menej 
ako priemer všetkých oprávnených voličov.4 Pozoruhodné ale je, že napriek 
evidentnému nezáujmu prvovoličov o volebný proces, sa v mnohých ohľadoch 
stávajú atraktívnou, štatisticky významnou5, cieľovou skupinou pre všetky 
relevantné politické strany najmä v predvolebnom období. Horský v tejto 
súvislosti dodáva: „Čím vyrovnanejší je súboj medzi ľavicou a pravicou, tým sa 
záujem o prvovoličov stupňuje, pretože v patovej situácii môžu práve oni 
v mnohom rozhodnúť“6. Je nevyhnutné ale poznamenať, že vhodný a často 
krát dostupný politický objekt robí v konečnom dôsledku z prvovoličov ich 
nevyprofilovaná politická orientácia, nestabilná stranícka identifikácia, 
neosvojené volebné správanie, žiadna predošlá skúsenosť či väzba na politickú 
stranu. 

Vzhľadom na skutočnosť, že prvovoliči síce nejavia záujem o politickú sféru, 
no môžu výrazne zasiahnuť do volebného procesu a do povolebného pre-
rozdelenia moci, je dôležité poznať a zároveň analyzovať vplyvy na ich 
výberový proces politického subjektu. Našim zámerom nie je rekognoskovať 
prečo prvovoliči nechodia voliť, ale analyzovať faktory ovplyvňujúce výberový 
proces politického subjektu predchádzajúci voľbe ako takej.  

 

                                                 
4  Výnimkou boli parlamentné voľby v roku 1998, zúčastnilo sa na nich až 80% zo všetkých 

oprávnených prvovoličov. Významnú úlohu v tomto prípade zohrala najmä mobilizácia 
mimovládnych organizácií. (Bližšie pozri: GYARFÁŠOVÁ, O. 2006. Retrospektívny pohľad na 
volebné správanie. [online]. Bratislava : IVO, 2006, s. 4. [cit. 22/01/2012]. Dostupné na 
internete:<http://www.ivo.sk/buxus/docs/vyskum/subor/produkt_2353.pdf>. 

5  Podľa odborných odhadov tvoria prvovoliči priemerne 8 – 10 % všetkých oprávnených 
voličov, teda silu zhruba jednej politickej strany (MESEŽNIKOV, G.; GYARFÁŠOVÁ, O.; 
KOLLÁR, M. 2003. Slovenské voľby '02: výsledky, dôsledky, súvislosti. Bratislava : IVO, 2003, 
s. 129). 

6  ZELNIKA, A. 2010. Mladých voličov lákajú Fico a Sulík. [cit. 22/01/2012]. Dostupné na 
internete:  

 <http://spravy.pravda.sk/mladych-volicov-lakaju-fico-a-sulik-dul-
/sk_domace.asp?c=A100415_122801_sk_domace_p23#ixzz1kPEQKXiS>. 
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Motivačné faktory ovplyvňujúce prvovoličov pri výbere politického 
subjektu vo voľbách do NR SR 
 
Právo voliť, čiže aktívne volebné právo do Národnej rady Slovenskej 

republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb 
dovŕšili vek 18 rokov a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej 
republiky. Za prvovoličov sú považovaní tí, ktorí disponujú uvedeným právom 
prvýkrát. V korelácii s tým je ale nutné zdôrazniť, že: „Stať sa „občanom“ sa 
síce spravidla spája s vekom dospelosti, no skutočným občanom sa jednotlivec 
nestáva automaticky tým, že dosiahne vek 18 rokov“7. Ide v prvom rade 
o zdĺhavý proces, počas ktorého mladý človek získava praktické skúsenosti 
a osvojuje si znalosti o fungovaní spoločnosti. Ak tento poznatok aplikujeme na 
prvovoličov, životný cyklus v rámci ich politickej a straníckej identity je len 
v počiatočnom štádiu uvedeného procesu, pre ktorý je príznačná nevšímavosť, 
labilita a nerozhodnosť. „Vo všeobecnosti sa preto radia do skupiny tzv. 
preskupovaných hlasov, meniacich svoj názor, orientáciu, zaradenie, a to 
permanentne“8.  

Vychádzajúc z výskumov, ktoré systematicky monitorujú a analyzujú 
volebné správanie občanov je zjavné, že miera rozhodnosti prvovoličov ísť voliť 
je relatívne vyššia ako miera rozhodnosti, komu odovzdať hlas vo voľbách.9 
V spojitosti s uvedeným možno tvrdiť, že ide o takzvaných „last minute 
voličov“, ktorí sa rozhodujú v poslednom okamihu. Fakt, že sa prvovoliči 
rozhodujú takpovediac na poslednú chvíľu neumožňuje ich preferencie 
zachytiť vo volebných prieskumoch. 

Rozhodovanie „na poslednú chvíľu“, sa v ostatnom období stáva akýmsi 
trendom, nie len u tejto skupiny voličov. „Dnešný volič je častejšie než predtým 
kriticky uvažujúci nestraník, ktorý sa rozhoduje situačne a nie na základe 
dlhodobo budovaných a sociálne ukotvených väzieb“ akcentuje Gyarfášová.10 

                                                 
7  MACHÁČEK, L. 2003. Mládež, participácia, občianstvo, demokracia. Analýzy a metodiky rozvoja 

neformálneho vzdelávania. Ako získať schopnosti občianskej demokratickej participácie. 
[online]. Trnava-Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, sekcia mládež, 2003. 
[cit. 23/1/2012]. Dostupné na internete:  

 <http://www.spaeds.org/uploads/publikacie/L.Machacek,Mladez,participacia.pdf>.  
8  ŽUBOROVÁ, V. 2010. Hlas prvovoliča. Volebná štúdia prvovoličov Trnavského kraja. [online]. 

Trnava: FF UCM, 2010, s. 40. [cit. 23/01/2012]. Dostupné na internete: 
<http://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/spravy/hvtsk-1.pdf>. 

9  GYÁRFÁŠOVÁ, O. – VELIŠIC, M. 2002. Prvovoliči a druhovliči vo volebnej kampani 2002 – 
I. časť. [online]. Bratislava : IVO, 2002, s. 7. [cit. 23/1/2012]. Dostupné na internete: 
<http://www.ivo.sk/buxus/docs/vyskum/subor/produkt_4119.pdf>. 

10  GYÁRFÁŠOVÁ, O. 2006. Ref. 4, s. 2. 
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Príčinu tohto javu môžeme hľadať v transformácii agendy politických strán. 
Tradičné pravo-ľavé rozdelenie politického spektra už viac neplatí, dôkazom 
toho sú tiež samotné volebné programy kandidujúcich politických subjektov. 
V ich programových tézach je možné nájsť prieniky, ktoré sú v neposlednom 
rade úsilím osloviť elektorát bez snahy sústrediť tieto tézy na konkrétnu 
demografickú skupinu (samozrejmou výnimkou sú strany so špecifickou 
volebnou agendou napr. nacionalistickou, environmentálnou a pod.). Cieľom 
volebných kampaní nie je preto a priori ovplyvniť voličov, ktorí dlhodobo 
sympatizujú s daným politickým subjektom, ale získať hlasy skupiny 
nerozhodnutých voličov, kam ako špecifická podkategória spadajú aj 
prvovoliči.  

Charakter a intenzita volebnej kampane v súčinnosti s možnosťou po 
prvýkrát ovplyvniť budúci rozhodovací proces, spolu s trendom 
postomenderného individualizmu motivuje prvovoličov prísť k volebným 
urnám. „Prvovoliči, ktorí ale nie sú pevne rozhodnutí, koho budú voliť, 
poprípade to vôbec nevedia sa mienia rozhodnúť na základe vlastného 
„prieskumu“. Týmto „prieskumom“ má byť sledovanie politického diania, 
predvolebnej kampane a názorov ich sociálneho okolia“11.  

Tieto tvrdenia podporujú aj závery výskumu uskutočneného na Katedre 
politológie UCM v Trnave v roku 2010. Výsledky výskumu komu odovzdať 
svoj hlas vo voľbách, ukázali nasledovné indikátory rozhodovania prvovoličov: 

• Vplyv rodinných príslušníkov 
• Zhodný názor s kamarátmi a rovesníkmi 
• Zaujímavosť predvolebných kampaní politických strán 
• Informácie, ktoré prinášajú o politických stranách a ich predstaviteľoch 

médiá 
• Poznatky o minulom pôsobení politických strán 
• Program a ciele, ktoré chcú jednotlivé strany dosiahnuť 
• Sympatie s predstaviteľmi jednotlivých politických strán.12  
 

                                                 
11  GYARFÁŠOVÁ, O. – MAROŠIOVÁ, L. 2002. Prvovoliči a druhovoliči v predvolebnom zhone – 

Názory mladých ľudí na voľby 2002. [online]. Bratislava : IVO, 2002, s. 4. [cit. 25/01/2012]. 
Dostupné na internete:  

 <http://www.ivo.sk/buxus/docs/vyskum/subor/produkt_4103.pdf>. 
12  MIHÁLIK, J. – PODOLÁKOVÁ, E. 2010. Prvovoliči a ich volebné správanie. Výskum politickej 

participácie mladých ľudí . Záverečná správa z výskumu. [online]. Trnava : Katedra 
politológie, FF UCM, 2010, s. 6. [cit. 25/01/2012]. Dostupné na internete: 
<http://www.vyskummladeze.sk/images/stories/iuventa/DAVM_029/ucm_prvovolici.pd
f>. 
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Z uvedených, za špecifické indikátory, ktoré najvýraznejším spôsobom 
ovplyvňujú skupinu prvovoličov v procese výberu politického subjektu však 
považujeme vplyv rodinných príslušníkov, zhodný názor so širším sociálnym 
okolím (kamaráti a rovesníci) a formu politickej kampane, pričom na tieto 
smerodajné faktory poukazujú aj Gyarfášová a Horský.13 

Sugescia rodinných príslušníkov je najmarkantnejšia v tých skupinách 
prvovoličov, ktorí k nim prechovávajú pozitívny vzťah. V takomto prípade je 
vysoká pravdepodobnosť, že prvovolič sa nechá ovplyvniť názormi, hodnotami 
a politickou orientáciou svojich rodičov. V opačnom prípade pôsobí efekt 
medzigeneračných rozdielov, ktoré sa v prostredí postkomunistických krajín 
prejavujú. Terajšia mladá generácia má širšie možnosti sebarealizácie 
a uplatňovanie občianskych práv poskytuje väčší priestor pre slobodu 
a individualizáciu. „Individualizácia zrkadlí takú sociálnu zmenu medzi 
jednotlivcami a spoločnosťou, v ktorej sociálna integrácia závisí viac ako 
predtým od rozhodnutí jednotlivca ako od kolektívnych vzorov správania. 
Mladí ľudia sa teda stávajú nezávislejšími na svojich rodičoch, majú väčší 
priestor ako predtým“14, výstižne hodnotí túto situáciu Macháček. Značná 
zmena v spoločenskom vývoji po novembri '89 dala vzniknúť diferenciám 
v životných skúsenostiach a následne aj hodnotovým prioritám medzi rodičmi 
a ich deťmi.  

Mladá generácia sa rovnako nevymyká procesu socializácie, kde je 
prirodzenou tendenciou jednotlivca identifikovať sa s určitou sociálnou 
skupinou. V prípade prvovoličov, túto skupinu utvárajú ich rovesníci 
a kamaráti, ktorí do značnej miery ovplyvňujú ich správanie, počínanie 
a svetonázor. Mladý človek, prvovolič, sa nechce ocitnúť v sociálnej exklúzii, 
preto sa ľahko identifikuje s názorovým presvedčením svojho sociálneho 
okolia.  

Významnú úlohu pri sociálnej interakcii, zvlášť v poslednom období, plnia 
moderné komunikačné technológie ako internet a s ním súvisiace sociálne siete, 
ktoré si vyžadujú nové prístupy v politickom marketingu. „Marketingové 
prístupy v politike sú moderným trendom najmä na západe, avšak, ako 
poukazujú mnohí odborníci, takýto „povrchný“ prístup je príčinou, že sa 
z politiky často vytráca jej zmysel i obsah. Práve mladí ľudia zvyknú klásť na 
„formu“ komunikácie oveľa silnejší dôraz než staršia generácia, čo je 

                                                 
13  Bližšie pozri: ZELNIKA, A. 2010. Ref. 6.  
14  BAKOŠOVÁ, Z. – MACHÁČEK, L. (eds.) 2009. Mládež ako aktér sociálnej zmeny. Sociálna 

pedagogika a sociálno-výchovná činnosť s mládežou. [online]. Bratislava – Trnava : 
Slovenská spoločnosť pre výskum mládeže, 2009. [cit. 25/01/2012]. Dostupné na internete:  

 <http://ff.ucm.sk/Slovensky/ssrp/doc/smolenicezbornik.pdf.>. 
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samozrejme argumentom na uplatňovanie takéhoto prístupu, ale zároveň 
varovaním pred lacným populizmom, schopným politický marketing efektívne 
využívať“15. Internet vo všeobecnosti, teda jeho komunikačné možnosti 
a sociálne siete, sa ukazuje ako nástroj so značnou schopnosťou ovplyvniť 
prvovoličov a všeobecne mladých ľudí, keďže ako tvrdí Slosiarik: „Odpoveď 
na otázku koho a prečo voliť hľadajú prvovoliči zväčša na sociálnych sieťach“16, 
ktoré „sa stávajú občianskou spoločnosťou tínedžerskej kultúry.“17 Je náležité si 
uvedomiť, že internet a sociálne siete predstavujú neprestajne dostupný 
priestor komunikovať svoje postoje, nielen zo strany občana – voliča, ale tiež zo 
strany politikov a politických subjektov. Sú špecifickým interaktívnym 
prostriedkom volebného súboja, kde je kontakt medzi elektorátom a politikmi 
oveľa živší a priamejší ako v televíznych či rozhlasových debatách a pod. Ako 
nevyhnutné sa javí, uviesť aj druhú stranu. Aj keď v čase informačných 
technológií disponujú prvovoliči početným zdrojom informácií, ktoré sú im 
kedykoľvek dostupné, faktory a spôsob ich politického výberu je demokraticky 
rizikový, pretože početné množstvo informačných zdrojov nemusí automaticky 
znamenať pozitívny trend, pokiaľ sú tieto zdroje po kvalitatívnej 
a argumentačnej stránke nedostatkové.  

Skutočnosť, aký potenciál má internet v súčasnosti u mladej generácie 
a prvovoličov, umožňuje predpokladať jeho rastúci význam v budúcnosti. Ako 
bude súčasná mladá generácia dospievať, jej komunikačné návyky zostanú 
zachované, rovnako ako nároky na politické subjekty v otázke politickej 
otvorenosti, interakcie s voličom a politickej komunikácie. Ako sme naznačili, 
v nadväznosti na ďalší demografický vývoj a rastúcu penetráciu internetu 
v spoločnosti, bude jeho dôležitosť ako komunikačného kanála rásť. Napriek 
rastúcemu významu však aj naďalej ostáva iba jednou z viacerých foriem 
politickej komunikácie, ktorá má sprostredkovať občanom – voličom politické 
tézy, politický program a kontakt s politikmi. 

Je pravdepodobné, že politické subjekty, ktoré už v súčasnosti nevyužijú 
internet ako efektívny nástroj politického marketingu, nepodchytia prvovoličov 
a mladých voličov, budú mať v budúcnosti problém udržať sa vo viditeľnom 

                                                 
15  MESEŽNIKOV, G. – GYARFÁŠOVÁ, O. – KOLLÁR, M. 2003. Ref. 5, s. 147. 
16  PACHEROVÁ, S. 2012. Prvovoličov bude menej, nestihli dorásť. [cit. 26/01/2012]. Dostupné na 

internete: <http://spravy.pravda.sk/prvovolicov-bude-menej-nestihli-dorast-fc5-/sk-
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politickom spektre. Dnešný prvovolič môže byť nevyprofilovaný, ale jeho 
postupným dospievaním ako občana, nadobúda širší spoločenský a politický 
rozhľad, čo by politické subjekty nemali podceniť a využiť prvovoličov iba na 
jednorazové a krátkodobé ovplyvnenie volieb. Rozčarovanie prvovoliča 
eliminuje jeho náklonnosť k danému politickému subjektu z dlhodobého 
hľadiska. Skutočnosť, že si túto hrozbu politické strany naozaj uvedomujú, je 
ich rastúca aktivita na internete všeobecne a na sociálnych sieťach obzvlášť.  

Problematike mladej generácie voličov, špecificky skupine prvovoličov je 
potrebné venovať adekvátnu pozornosť. V čase klesajúcej účasti vo voľbách 
všeobecne, je to práve mladá generácia elektorátu, ktorá môže priniesť 
pozitívnu zmenu vo vzťahu k legitimite výsledku volieb vzhľadom na mieru 
účasti. Na strane druhej je ale nutné akcentovať, že prístup súčasnej mladej 
generácie občanov – voličov k spoločnosti je do istej miery rizikový. 
Ľahostajnosť k fungovaniu demokratického politického systému smeruje 
k spochybneniu jeho legitimity, čo v prípade zvyšujúcej sa politickej apatie 
reálne hrozí. Je náležité viesť mladých ľudí k pocitu zodpovednosti za 
fungovanie spoločnosti, uvedomovaniu si svojich demokratických nástrojov 
vplývania na spoločnosť, v čom môže zreteľne pomôcť zmena vo vzdelávacom 
a výchovnom procese. So zvyšujúcou politickou gramotnosťou mladých bude 
narastať aj ich občianska vyspelosť, s ktorou je previazaný pocit spoločenskej 
uvedomelosti a zodpovednosti.  
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