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V súčasnosti frekventuje názor, že jednou z príčin aktuálnej krízy v politike je 
aj absencia optimálneho zastúpenia morálky a etiky v súčasnom politickom 
i ekonomickom myslení. Je známe, že vzťahy etiky a politiky môžu 
nadobudnúť trojaký charakter: 

1. Ak je morálka a etika v politike rešpektovaná, vtedy hovoríme o morálnej 
politike. 

2. Ak je morálka a etika v politike ignorovaná, vtedy hovoríme o nemorálnej 
politike. 

3. Ak je morálka a etika v politike považovaná z hľadiska politiky za 
bezvýznamnú (a politika k nej uplatňuje ľahostajný vzťah), vtedy 
hovoríme o morálne indiferentnej politike. 

Skúsenosť nás učí, že jednou z príčin krízy v politike – v dejinách 
i v súčasnosti – bolo a je ignorovanie morálky v politike. Práve toto ignorovanie 
morálky v politike viedlo a vedie aj ku kríze hodnôt v politike, ktorá sa potom 
premieta do krízy hodnôt v celej spoločnosti. Teda dnešné miesto pre etiku 
v súčasnosti súvisí s dynamickými premenami spoločenských podmienok 
a kultúrnych kontextov.  

Ako konštatuje Bilasová „kým doterajšie etické koncepcie kládli dôraz na 
pravidlá správania sa, súčasné etické problémy sa dostávajú do konfrontácie 
splatnými morálnymi normami a skôr smerujú k ich odmietaniu“1. Uznanie 
etiky a politiky ako samostatných sfér života a ich vzájomná väzba sa stali 
predmetom úvah už v minulosti. Ako napríklad grécky filozof Aristoteles 
a jeho vymedzenie etiky, ktoré je obsiahnuté v Prvej knihe Magna Moralia. Etika 
je „súčasťou, ba dokonca východiskom politickej náuky. A táto náuka by sa 
mala správne volať nie etika, ale politika. Cieľom politickej náuky je dobro a to 

                                                 
1  BILASOVÁ, V.: K niektorým metodologickým východiskám vzťahu etiky a politiky. In: Gluchman, 

V. a kol.: Etika a politika. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove. 2011, s. 15. 
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dobro v obci (to politikon agathon)“2. Politická náuka teda nemá hovoriť 
o univerzálnom dobre, pretože ona sama je len jednou z rady náuk. Prečo? Ako 
Aristoteles uvádza na príklade: „Čo je dobro v lekárstve vie lekár, 
v námorníctve námorník, v každom umení odborník. Kedy sa totiž má 
operovať, vie lekár, kedy vyplávať, námorník. V každom odbore to bude 
odborník, ktorý pozná vhodnú dobu pre dobro, ktoré spadá do jeho odboru. 
Pretože ani lekár nebude vedieť, ktorá doba je dobrá v námorníctve, ani 
námorník v lekárstve. Z toho vyplýva, že tak ani našim predmetom nemôže byť 
dobro všeobecne“3.  

Z načrtnutého chápania etiky a politiky v tvorbe Aristotela vyplýva, že etika 
sa podľa neho zaoberá dobrom jednotlivca, zatiaľ čo politika sa zaoberá dobrom 
štátu. S prihliadnutím na túto skutočnosť Aristoteles zjavne preferuje 
a a priorizuje politiku pred etikou. Neznamená to, že záujem jednotlivca 
podriaďuje záujmu štát. Z analýzy vzťahov etiky (morálky) a politiky v tvorbe 
Aristotela – okrem iného vyplýva, že „politický život“ nie je ani „najvyšším“, 
ani najlepším zo všetkých možných životov: „To však neznamená, že politický 
život nevedie k šťastiu.  

Naopak, je to ‹ druhý najlepší život › a môžeme ho pripísať predovšetkým 
politikom (dobrý stav spoločenstva záleží vo veľkej miere na ochote politikov 
viesť‹ druhý najlepší život ›. Prečo ‹ druhý ›? Etické zdatnosti bežného života 
sa nedokážu vyhnúť bolestiam a slastiam (napr. vojna, ktorú vedie kvôli mieru, 
sa nevyhne zabíjaniu). Okrem toho si blaženosť vyžaduje ‹ voľný čas ›, bez 
ktorého nemôže byť úplná a dokonalá – a ten chýba aj bežnému človeku 
zaujatému každodennou prácou, aj politikovi činnému vo verejnej službe“4.  

Podľa môjho názoru, z hľadiska trendov súčasného spoločenského 
a politického vývoja v moderných demokratických systémoch sú reflexie 
vzťahov morálky a politiky v tvorbe Aristotela stále viac aktuálnejšie, pretože 
bez „najvyššieho dobra jednotlivca“ nie je (a nebude) možné ani „najvyššie 
dobro štátu“ (Aristoteles). 

Prívržencom neignorovania morálky v politike bol aj N. Machiavelli. Za 
morálnosť v politike svedčí deviata kapitola v spise Vladár: O občianskej vláde. 
Machiavelli tvrdil: „Vladár musí byť priateľom ľudu, inak v ňom nemá oporu 
v ťažkých dobách“5. Ako príklad uvádza spartského vládcu Nabisa, ktorý odolal 

                                                 
2  Podrobnejšie o tom: ARISTOTELES: Magna Moralia. Praha: Rezek. 2010, s. 9 – 10. 
3  Tamtiež, s. 12. 
4  SÚVÁK, V.: Etické myslenie o období klasickej gréckej filozofie. In: Remiašová, A. a kol.: 

Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava: Kalligram. 2008, s. 82. 
5  Podrobnejšie o tom: MACHIAVELLI, N.: Vladař. Praha: Vydavatelství X Y Z, s. r. o., 2007, s. 

81 – 82. 
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útokom Grékov a neskoršie aj nájazdom rímskeho vojska a obhájil proti nim 
vlasť aj trón. Stačilo mu však len zneškodniť niekoľko veľmožov, ako náhle sa 
blížilo nebezpečenstvo. Kebyže nemal na svojej strane ľud, nebolo by mu toto 
opatrenie stačilo, no na druhej strane si uvedomoval, že ak chce byť panovník 
úspešný, ... „nikdy nespolieha na to, ako hladko všetko prebieha v dobách 
mieru, vtedy sú to občania, ktorí potrebujú štát. Všetci sa vtedy môžu dobrou 
vôľou pretrhnúť, sľubujú hory doly, každý by pre svojho pána položil život, 
pretože smrť je ďaleko. Ale v dobách zlých, keď naopak štát potrebuje občanov, 
nachádza pomocné ruky len zriedka kedy. Preto sa musí múdry vládca 
postarať, aby si občania jeho vládu stále uvedomovali. Len tak mu budú za 
všetkých okolností verní“6.  

Machiavelli si totiž uvedomoval, že „politika alebo umenie vládnuť sa 
nerozvíja v ideálnom svete morálky, ale v reálnom svete, čo znamená, že 
vládnutie vyžaduje predovšetkým poznanie a zvládnutie síl, ktoré hýbu 
svetom“7. Z hľadiska trendov súčasného spoločenského a politického vývoja 
v demokratických systémoch patria Machiavelliho reflexie vzťahov morálky 
a politiky nie len do minulosti, pretože spoločenský vývoj je v rámci každého 
politického systému zložitý, nepriamočiary, ba niekedy až protirečivý. 
Tendencie rešpektovania morálky v politike sa v ňom prelínajú s tendenciami 
ľahostajného vzťahu politiky (a politikov) k morálke a nechýbajú ani viac či 
menej úspešné pokusy o ignorovanie morálky v politike. Paradoxom je, že 
v skutočnosti sa všetky tieto protichodné tendencie zdôvodňujú „pod 
zámienkou všeobecného dobra a blaha“ (Machiavelli) 

Vzťah politiky a morálky je neustále pretrvávajúcim problémom ľudstva. 
Existuje riziko morálneho zlyhania politikov, politici totiž preberajú verejné 
úlohy v mene spoločnosti. Držia v rukách mocenské prostriedky, ktoré môžu 
zneužiť vo svoj prospech. Často krát sme svedkami zneužitia morálnych 
argumentov na politickú diskvalifikáciu protivníka. Princípy morálky sa 
v politike musia rešpektovať, no nemôžeme ich zneužívať. Politická činnosť sa 
stáva pre človeka takou sférou, ktorá čoraz viac zväčšuje jeho ambície, no 
smeruje aj k vyhroteniu jeho možností a limitov jeho konania. Je to spôsobené 
v značnej miere tým, že pre ľudské spolunažívanie je príznačné nachádzanie 
spôsobov v uspokojovaní rozdielnych záujmov (skupinových, individuálnych, 
globálnych, celospoločenských a pod.), ktoré sú hodnotené, a to môže smerovať 
k rôznym podobám a dôsledkom. S hodnoteniami na úrovni morálky sa 
stretávame v politike ako diskusie, polemiky, politické kontroverzie, no však 

                                                 
6  Bližšie pozri: MACHIAVELLI, N.: Vladař. Praha: Vydavatelství X Y Z, s. r. o., 2007, s. 81 – 82. 
7  Tamtiež, s. 16. 
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iba v kontexte proklamácie. Ako súčasť politickej stratégie často krát dochádza 
k zámene odborných faktov a hodnôt, správny výber princípov a noriem je 
motivovaný, čo najlepšieho obrazu politika v očiach verejnosti. Z tohto dôvodu 
si dovolím položiť otázku Má ešte etika vôbec vplyv na politiku?8  

Ak by sme len trochu dôslednejšie začali počúvať slová politikov 
v televíznych debatách, alebo len ich krátke vyjadrenia, prišli by sme na to, že 
etika v politike postupne mizne, ak už úplne nevymizla. Súhlasím s názorom 
Hrehovej, že „ľudia, zainteresovaní v politike majú moc, ktorá im bola 
delegovaná občanmi, no zdá sa akoby neniesli žiadnu zodpovednosť za to ako 
prosperuje štát a spoločné dobro. Nezáleží im na rozumnom, ani na morálnom 
poriadku. Koncentrujú sa väčšinou iba na to, aby v priebehu niekoľkoročnej 
vlády získali, čo najviac pre seba“9.  

Politici sú si síce vedomí zodpovednosti za svoje činy, ale vedieť odolať 
moci, sú schopní len morálne osobnosti. Obyčajný človek začína mať pocit, že 
cnosť sa z politiky úplne vytráca, že cnostní politici ani nie sú. Ako jednu 
z príčin vzniku takého pocitu možno uviesť aj fakt, že verejnosť sa v dostatočnej 
miere nepodieľa na tvorbe a príprave politiky a na ekonomických reformách. 
Čo ma za následok, že na Slovensku absentuje kritická etická klíma, ktorá by 
úplne ignorovala korupciu, klientelizmus, nezodpovednosť, netolerantnosť 
v politike a v podnikaní. Slovensku totiž úplne chýbajú inštitúcie a odborníci 
schopní pracovať na etickej analýze zásadných politických, ekonomických 
a legislatívnych rozhodnutí. Súhlasím s konštatovaním Bilasovej „Poslaním 
etiky politiky v súčasnosti už nie je len kontrola štátnej a súkromnej politiky, ale 
aj tvorba etických štandardov a konštituovanie inštitúcií, ktoré ich budú 
prijímať a zabezpečovať. ...Etické princípy, hodnoty a dimenzie musí verejnosť 
jednoznačne uplatniť už pri definícií spoločenského pokroku a vývoja“10.  

Politika totiž nie je zameraná vo svojich primárnych motívoch konania a vo 
svojom vonkajšom prejave na veľké ciele spoločenského dobra, ako napríklad 
mier, ľudské práva, spravodlivosť, ale predovšetkým na presadzovanie 
určitých záujmov, teda záujmov sociálnych zoskupení, politických strán 
a štátov. A pritom hodnoty spoločenského dobra potrebujú len dodatočnú 
pozornosť, ak teda má byť ľudsky dôstojné spolunažívanie v konkurenčnom 
vzťahu záujmov možné.11 Preto podľa môjho názoru ak chce byť politika dobrá 

                                                 
8  HREHOVÁ, H.: Asymetria etiky a politiky a ich vplyv na koncept pravdy a dobra. In: Gluchman, 

V. a kol.: Etika a politika. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, 2011, s. 32 – 33. 
9  HREHOVÁ, H.: Asymetria etiky a politiky a ich vplyv na koncept pravdy a dobra. In: Gluchman, 

V. a kol.: Etika a politika. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, 2011, s. 32. 
10  BILASOVÁ, V.: Výzvy pre etiku v súčasnosti. Prešov: 2008, s. 138. 
11  SUTOR, B.: Politická etika. Trnava: Dobrá kniha. 1999, s. 46 – 50. 
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a spravodlivá potrebuje mať etiku a morálnu filozofiu. Politika by mala 
vychádzať z morálneho dobra, no nemôžeme stotožňovať morálne dobro 
s dobrom ekonomickým, či politickým. Dokonalé dobro, teda dobro pre 
všetkých, nastane až vtedy, keď politické kroky budú rešpektovať morálno-
etické princípy, až vtedy budú smerovať k dobru spoločnosti.12 Nedostatočná 
vyrovnanosť s totalitnou minulosťou v etike politike malo za následok, že 
verejnosť na Slovensku v porovnaní s verejnosťou vo vyspelých demokraciách 
je oveľa tolerantnejšia ku korupcii, klientelizmu a partokracii. Verejnosť na 
Slovensku totiž stratila etickú iniciatívu z obdobia nežnej revolúcie a nežiadala 
po politickom a ústavnom vyrovnaní sa s komunizmom, aj vyvodenie právnej 
i morálnej zodpovednosti za krivdy minulosti. Dostatočnej miere si teda 
neuvedomila, že totalitarizmus zostal stále možnosťou demokracie. Rozvoju 
demokracie a etiky politiky hlavne bránia recidívy totalitarizmu v podobe 
postkomunizmu, nacionalizmu, klerikalizmu a populizmu.13  

V tomto príspevku som chcela dať do pozornosti hlavne to, symetria medzi 
politikou a etikou počíta s pochopením, že hlavnou úlohou politiky je dobro 
všetkých. Teda bez etiky v politike niet pokoja ani spravodlivosti, len pokoj 
a práva sú zárukou prosperity všetkých.14 Dnes, keď Slovensko čelí dôsledkami 
finančnej krízy a čakajú ho predčasné voľby, nemali by si politickí kandidáti 
zväzovať ruky sľubmi, ktoré ich môžu dostať do problémov pri ich plnení a tak 
dostať do problémov celú krajinu, ak ich majú dodržať. Práve v čase volieb sa 
väčšina rozhoduje na základe dôvery. A čím sú problémy vážnejšie, tým viac sa 
opierame o dôveru pri vyjadrovaní svojich preferencií.15 

Súčasná politická kríza na Slovensku je vyvolaná nielen krízou v politike, ale 
tiež ignorovaním morálky a etiky v politike. Hlavným aktérom nadchádza-
júcich volieb do Národnej rady Slovenskej republiky je občan Slovenskej re-
publiky, ktorý má práve vo voľbách možnosť spolurozhodnúť aj o tom, či bude 
na Slovensku uplatňovaná a realizovaná politika rešpektujúca aj etiku alebo nie. 

                                                 
12  Porovnaj HREHOVÁ, H.: Asymetria etiky a politiky a ich vplyv na koncept pravdy a dobra. In: 

Gluchman, V. a kol.: Etika a politika. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove. 2011, s. 33 – 34.  
13  Pozri bližšie BILASOVÁ, V.: Výzvy pre etiku v súčasnosti. Prešov: 2008, s. 138 – 140. 
14  Pozri bližšie HREHOVÁ, H.: Asymetria etiky a politiky a ich vplyv na koncept pravdy a dobra. In: 

Gluchman, V. a kol.: Etika a politika. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove. 2011, s. 34 – 35. 
15  AMATO, G.; POZZI, L.: Je jiný svět možný? Cesta k pochopení a změne. Brno: Doplněk. 2007, 

s. 112 – 117. 
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