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1 Potreba morálnych štandardov v politike 

Zavedenie morálnych štandardov správania volených reprezentantov na rôznych úrovniach štátnej 

správy je prienikom viacerých oblastí skúmania. Súvisí s definíciou pojmov dobra a zla, zároveň 

s odlíšením správneho alebo nesprávneho konania, miestom etiky vo sfére politiky a ďalšími pojmami 

a dilemami, pričom každá z týchto oblastí by si zaslúžila osobitný priestor v našich úvahách. Príspe-

vok sa zo širšieho pohľadu dotýka všetkých týchto pojmov a snaží sa vymedziť ich v súvislosti 

s témou skúmania. Prepojenie teórie na politickú prax je možné prostredníctvom porovnania existujú-

cich vybraných morálnych kódexov a názorov na ne, neopomínajúc súčasnú situáciu pri uplatňovaní 

morálnych noriem v politickom prostredí SR.  

Pri základných otázkach spoločného dobra, univerzálnych hodnôt a všeobecného záujmu sa opie-

ram o filozofické východiská doktríny subjektívnych hodnôt Bertranda Russella, otázku posudzovania 

morálne vhodného alebo nevhodného správania politikov dopĺňam o názory Bernharda Sutora, Mi-

chaela Hunta a niektorých slovenských a českých autorov venujúcich sa téme etiky alebo politiky 

resp. ich prepojeniu.  

„Štúdium etiky sa tradične skladá z dvoch častí: jedna sa zaoberá morálnymi pravidlami, druhá 

tým, čo je dobré samo osebe.“ (Russell, 1997, s. 223) Rovnako pri úvahách o etike v politike nemož-

no obísť pojmy dobra a morálnych noriem. Cieľom nie je ich definícia, ale ujasnenie pragmatickej 

pozície v ich vnímaní prepojenom na prax a realitu politického prostredia. Pozrime sa bližšie na názo-

ry Bertranda Russella (1997, s. 232) a jeho postoj k otázke etiky v politike. Etika je „pokus preniesť 

kolektívne priania jednej skupiny obyvateľstva na jedinca, respektíve mnohých jedincov, aby sa jeho 

túžby stali túžbami celej jeho skupiny. Toto je možné, pochopiteľne, len vtedy, keď jeho priania nie 

sú vo veľkom rozpore s verejným záujmom“. Oblasti politiky sa toto tvrdenie dotýka oveľa markan-

tnejšie, ako mnohých iných oblastí. Kde inde sa osobné záujmy môžu dostávať do rozporu so záuj-

mami občanov alebo skupín občanov v takej miere, ako pri rozhodovaní o verejných záležitostiach. 

Russell (1997) vidí dôležitú úlohu etiky práve pri zosúlaďovaní osobných a verejných záujmov. Ne-

považuje za nemožné, že sa predmet našej túžby môže ľahko stať aj túžbou viacerých ľudí. Prostred-

níctvom etiky je možné dať niektorým našim osobným túžba univerzálnu dôležitosť. Aj politik môže 

získať spojencov, ak ľud/občanov presvedčí, že jeho želania sú v harmónii s prianiami iných.  

Značný význam prikladá skúmaniu etiky v politike aj Bernhard Sutor (1999). Zastáva názor, že 

etika poskytuje odôvodniteľné odpovede na otázky, čo je v konkrétnej situácii správne alebo lepšie. 

Princípy samotné nám to nehovoria. Morálka je v istom zmysle predpokladom pre dobrú politiku. 

Politická etika sa predovšetkým dožaduje dobrých zákonov a inštitúcií na usporiadanie spolužitia, 

ktoré sú potrebné práve preto, lebo sa v ňom prejavuje nedostatok morálky. Politiku možno označiť za 
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konanie vzťahujúce sa na spoločné dobro, záväzný poriadok a sformovanie záležitostí týkajúcich sa 

spoločnosti ako celku. Záujem politológov aj filozofov o skúmanie prítomnosti morálky v politike 

predpokladá aspoň jej minimálnu prítomnosť. Aj keď v spoločnosti prevláda názor, že politická prax 

je zbavená akýchkoľvek morálnych zásad, medzi mysliteľmi stále nájdeme takých, ktorí odpoveď na 

túto otázku stále hľadajú. Existencie etických noriem v politike (ako v povolaní) je žiadúca 

a považovaná za samozrejmosť. Náročnejšia je ich aplikácia v politickej praxi. Jednoducho povedané: 

občania vedia, že aj politika by sa mala riadiť všeobecnými etickými zásadami (možno aj niektorými 

špecifickými), ale očakávania občanov spravidla nie sú naplnené v skutkoch politikov. 

 

1.1 Existencia verejného záujmu, objektívnych hodnôt a univerzálnych prianí 

V rámci množstva koncepcií dobra by nebolo správne sústrediť sa jednostranne iba na jednu 

z nich. Pod pojmom dobra môžeme rozumieť: „to, čo by sme si priali samo osebe“. (Russell, 1997, 

s. 227). Z utilitaristického hľadiska sú morálne pravidlá v poriadku, ak podporujú existenciu toho, čo 

je dobré samo o sebe. Ideálnym by teda bolo také konanie, pri ktorom by existovala možnosť spôsobiť 

čo najviac dobra a súčasne čo najmenej zla. Russell (1997, s. 231) pojem dobra spája s túžbou: „... to, 

čo si všetci prajeme je dobré, čoho sa desíme je zlé. Keby sme si všetci priali to isté, bol by problém 

vyriešený., nanešťastie si naše priania navzájom odporujú.“ Rozpor hodnôt znemožňuje vedecky sta-

noviť pojem dobra a zla. To však neznamená, že dobro a zlo neexistujú a že ich nemôžeme emocio-

nálne subjektívne pociťovať. Podkladom pre stanovenie morálnych zásad môže byť väčšinová alebo 

prevažujúca mienka spoločnosti. Na základe toho, čo je väčšinou uznané za dobré/zlé, hodnotné/bez 

hodnoty sa možno stotožniť resp. nestotožniť s existujúcimi morálnymi pravidlami. Stále existuje 

možnosť voľby medzi morálnym a nemorálnym správaním, avšak nemožno zabúdať, že pri rozhodo-

vaní zaváži aj možný dôsledok porušenia morálnych pravidiel – trest (fyzický, spoločenské odmietnu-

tie). Keďže väčšina morálnych hodnôt má oporu aj v legislatívnych normách, je táto skutočnosť pri 

rozhodovaní konať takým alebo onakým spôsobom pre veľkú časť populácie motivujúca.  

V pojme verejného záujmu alebo univerzálnych prianí môže politik nájsť priestor pre manipuláciu 

s verejnou mienkou. Osobný záujem sa vhodnou voľnou rétoriky a argumentov môže ľahko premeniť 

na všeobecný záujem. Ak je politik osobne zaujatý, dokáže si verejnosťou vnímanú realitu prispôso-

biť podľa svojich potrieb. Ak je politikom zákonodarca, rozpor medzi vlastným blahom a blahom 

iných môže ovplyvniť tvorbu zákonov. Občas nemusí byť osobný záujem zrejmý ani samotnému poli-

tikovi. Zaujatosť sa podľa Russella (1997) nemusí prejavovať len v rozpore záujmov, ale aj v zastáva-

ných ideách a postojoch, ktoré sú na prvý pohľad neosobné (napr. predstava o politickom poriadku, 

postavení žien a mužov, úlohe náboženstva, prerozdelení bohatstva, význame vzdelania a pod.).  

Dilema medzi uprednostnením verejných záujmov a súkromných záujmov je základnou morálnou 

dilemou politiky. Je častou otázkou súčasných voličov a občanov štátu, ktorí v čoraz menšej miere 

dôverujú politikom, že skutočne reprezentujú ich záujmy. Napriek tomu občania neprejavujú zvýšený 

záujem o motívy kandidatúry volených reprezentantov a ani ich následnú činnosť v zastupiteľskom 

zbore alebo pri výkone svojej funkcie. Málokto však verí, že ak sa niektorý z politikov dostane do 

pokušenia uprednostniť svoj vlastný záujem, odolá tejto túžbe a zvíťazí verejné blaho. Môžeme pod-

niknúť niektoré opatrenia pre zvýšenie šancí na morálne zodpovedné konania politikov, avšak v praxi 

nám ostáva veriť Russellovmu záveru (1997, s. 243), že v skutočnosti sú naše túžby väčšmi všeobec-

ného rázu a menej čisto egoistické, než si predstavujú mnohí moralisti., keby to tak nebolo, neumožni-

la by nijaká teoretická morálka morálny pokrok. „Nech definujeme dobro akokoľvek, nech sa nám 

javí ako objektívne či subjektívne, tí, čo si neprajú šťastie ľudstva, nebudú ho favorizovať., tí, čo si ho 

prajú, urobia čo je v ich silách, aby ho realizovali.“  

Podľa Sutora (1999, s. 38) „spoločenské vzťahy nie sú iba vzťahy konfliktov a protirečivých zá-

ujmov, ale aj vzťahy spoločného úžitku. Aby sa mohli záujmy navzájom zlaďovať a aby sa mohli 

uskutočňovať spoločné hodnoty, potrebuje každé spoločenstvo určitý poriadok.“ Pojem spoločné dob-

ro má viacero významov. Jedným z nich je používanie pojmu spoločného dobra v zmysle vyjadrenia 

úlohy, kvôli ktorej existuje štát. Politici sa nemôžu úplne oslobodiť od svojich potrieb a túžob. Možno 

by to ani nebolo vhodné. Rovnako nereálne je očakávať, že budú všetci vnímať svoje povolanie ako 

poslanie. Existuje však predpoklad, že daný politik bude mať záujmy zhodné so skupinou občanov 

a teda reálne bude hájiť záujmy časti spoločnosti. Spoločné dobro spočíva v dobrej politickej organi-
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zácii spoločnosti a je potrebným predpokladom na to, aby sa ľudia a skupiny ľudí venovali svojim 

vlastným záujmom organizovane a aby mohli uskutočňovať spoločné hodnoty (Sutor, 1999, s. 39). 

Politici aj občania si uvedomujú, že existuje určitý spoločný prienik záujmov a že v živote sú si vzá-

jomne užitoční. Preto politici neporušujú morálne pravidlá priveľmi okato a občania si nepotrpia na 

ich prísne potrestanie (ak bude ich amorálne konanie odhalené). Michael Hunt sa venuje korupčnému 

správaniu politikov a prichádza k záveru, že demokratický proces voľby politických reprezentantov 

ponúka jednu zo základných záruk proti porušeniu náležitých štandardov správania vzťahujúcich sa 

k spôsobu vykonávania príslušnej role politika. (Hunt, 2003, s. 45) Politik pri výkone svojho povola-

nia podlieha kontrole tých, ktorí ho zvolili a v prípade nesplnenia očakávaní, čelí sankcii primeranej 

veľkosti priestupku, ktorého sa dopustil. Na druhej strane Hunt (2003, s. 45) upozorňuje, že je veľmi 

riskantné spoliehať sa na to, že poslanci zdieľajú spoločný názor na relevantnosť etických noriem pre 

svoju prácu. Existujú rozličné schémy, podľa ktorých a poslanci môžu zachovať a chovajú sa.  

 

1.2 Morálne vhodného a morálne nevhodného správania politikov 

Hodnoty, na ktorých sa dokážeme vo vysokej miere zhodnúť, sú chránené univerzálnym pravid-

lom (napr. hodnota života). Morálne normy uplatňované v spoločnosti nie sú odlišné od noriem, kto-

rými by sa mali riadiť politici. Pri posudzovaní morálnosti činov alebo skutkov môžeme vychádzať 

z troch hľadísk: 

- zhoda s prevzatým morálnym kódom; 

- seriózne určenie vyvolať dobrý účinok; 

- má dobrý účinok (pozn. tu však dobrý účinok neospravedlňuje zlý motív) (Russell, 1997, s. 27 – 28). 

Politik prichytený pri preberaní úplatku ťažko presvedčí ľudí, že koná pre ich dobro a v súlade so 

všeobecne uznanými pravidlami správania. Aj keď v súčasnosti sa stretávame so situáciami, keď sa aj 

napriek priamym dôkazom podarí politikovi tohto obvinenia zbaviť. Určité konanie môže byť 

v určitej situácii považované za morálne správne a v inej situácii za nesprávne. Morálku nemožno 

oddeliť od aktéra konkrétneho konania, ani od okolností, ktoré toto konanie sprevádzajú. Ak teda 

chceme posudzovať morálnosť/nemorálnosť správania politika, musíme prihliadať na to, že morálka 

náleží k človeku. „Čo je dobré, správne a lepšie v danej situácií, to nemožno stanoviť odvodením 

záverov z princípov a noriem, ale iba na základe analýzy situácie s pomocou princípov a noriem.“ 

(Sutor 1999, s. 54). Morálny alebo nemorálny je čin človeka (aj politika) a nie politika ako taká. Ak sa 

zamýšľame nad morálku v politike, je potrebné uvedomiť si, že politiku ako takú nemôžeme posu-

dzovať na základe konania jednotlivca alebo niektorých politikov. Zároveň nemôžeme hovoriť 

o konkrétnych politikoch, že sa zachovali morálne /nemorálne, ak konsenzom prijali politické roz-

hodnutie, ktoré posudzujeme ako amorálne (pretože ide o výsledok spoločného úsilia). Predpokladá sa 

však, že v prípade nespokojnosti/nesúhlasu s prijatým rozhodnutím vyjadrí daný politik túto nespo-

kojnosť a bude o rizikách amorálneho rozhodnutia informovať verejnosť. To je jeden z nástrojov na 

to, aby jeho hlas v zastupiteľskom zbore nezanikol. Sutor (1999, s. 74) v tomto smere rozlišuje etiku 

jednotlivcov a etiku inštitúcií. Politická etika sa musí na jednej strane pýtať na kvalitu zákonov, po-

riadkov, inštitúcií (ako sociálna etika) a na druhej strane sa pýtať na základnú mravnú kvalitu konajú-

cich (ako etika jednotlivcov). Je zároveň etikou inštitúcií a etikou cností.  

Politika je možné hodnotiť podľa jeho programu a zhody jeho programu s našimi záujmami. „To 

neznamená, že takýto politik môže byť inak úplne nemorálny, ale osobné morálne vlastnosti sú ved-

ľajším a nespoľahlivým ukazovateľom toho, či bude svoj program uskutočňovať po svojom zvolení.“ 

Nespoľahlivosť má dva dôvody: jednak nemožno spoľahlivo odlíšiť zdanie, ktoré politik vytvára za 

účelom svojho zvolenia, zároveň však prihliadame aj na potenciál vývoja politika počas jeho pôsobe-

nia. „Takže morálne vlastnosti politika pred jeho zvolením nezaručujú ich pretrvanie i po získaní mo-

ci.“ (Valach, 2011, s. 38). Slovenskí politici s cieľom získať podporu verejnosti pre obhajobu vlastné-

ho záujmu, využívajú útok na emócie, vytvárajú o sebe pozitívny obraz, snažia sa voličov presvedčiť 

o tom, že požadované morálne vlastnosti majú. „Čistá etika noriem nebude vo všeobecnosti zodpove-

dať podmienkam ľudského konania a už vôbec nie politickému konaniu. Na orientáciu a stanovenie 

hraníc síce potrebujeme princípy a aj normy (...), ale tie stanovujú vo všetkých prípadoch spravidla 

iba hranice, nemôžu správne a pozitívne povedať, čo je potrebné robiť.“ (Sutor, 1999, s. 78). Ak sa 

pýtame prečo sa politika neriadi etikou a morálnymi zásadami, odpoveď je jednoduchá. Na vine je 
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ľudská povaha a amorálne správanie jednotlivcov, ktorí nedokážu oddeliť svoj osobný prospech od 

verejného blaha.  

Pre orientáciu politika v morálnych dilemách postačuje ako úplný základ zlaté pravidlo morálky: 

Správaj sa k iným tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe (pozitívna formulácia). Ako najjedno-

duchšie pravidlo pri uvažovaní a riešení problémov morálky môže toto pravidlo pomôcť (Gluchman, 

2011, s. 52). Politik, ktorý chce ostať verným reprezentantom záujmov občanov musí vychádzať 

z existujúcich morálnych pravidiel a vrátiť sa k nim vždy, keď si nebude istý správnosťou svojho 

rozhodnutia. Politická etika vyžaduje „schopnosť, vôľovú pripravenosť a emocionálne zameranie 

nachádzať s určitou istotou to, čo je správne a dobré v rôznorodosti a premenlivosti životných situácií 

a v otázkach konania, a to aj robiť.“ (Sutor, 1999, s. 79). Vďaka skúsenostiam z bežných životných 

situácií dokáže politik prenášať sociálne etické zásady aj do politickej praxe.  

Rozhodnutia politika prinášajú so sebou aj mravnú zodpovednosť. „... mravná (osobná) zodpoved-

nosť politika, ako mravného subjektu je aj jeho schopnosť konať v prospech verejného blaha a to 

v súlade s realizáciu princípu spravodlivosti a princípu humánnosti (rešpektovať a uskutočňovať pri 

tomto konaní ľudské práva a dôstojnosť predovšetkým iných mravných subjektov i objektov).“ (Ka-

lajtzidis, 2003, s. 202). Mravnú zodpovednosť možno vnímať ako schopnosť niesť dôsledky svojho 

konania alebo nekonania. Pri nerešpektovaní legislatívnych noriem hrozí politikovi trest. Kto dohliada 

na dodržiavanie morálnych noriem v politike? Ak je nekorektné správanie politika odhalené, najvy-

šším trestom je zvyčajne odvolanie z funkcie, resp. zbavenie mandátu. Ďalšou hrozbou je pokles, 

prípadne strata, podpory voličov v najbližších voľbách. Táto druhá hrozba sa začína do podvedomia 

politikov dostávať až krátko pred voľbami. Kritika zo strany spoločnosti nie je zvyčajne až taká dô-

razná, aby ovplyvnila rozhodovanie o osude politika. Morálne zodpovedné správanie sa na druhej 

strane prehliada, občanmi je považované za samozrejmé a tak iná forma odmeny, ako opätovná pod-

pora politika vo voľbách neprichádza do úvahy.  

 

2 Pomôžu slovenskej politike morálne štandardy? 

Politik, ako zvolený reprezentant na národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni, z určitého pohľa-

du vykonáva službu štátu a zastupuje záujmy jeho občanov. Preto by nás (ako voličov – teda tých, 

ktorí ich do funkcie ustanovili) malo zaujímať, či je táto služba vykonávaná dobre. Štátna služba 

a výkon kompetencií politikov (od prezidenta, cez poslancov parlamentu, predsedov a poslancov 

VÚC, až k starostom a primátorom obcí a poslancov obecných zastupiteľstiev) nie sú natoľko odlišné, 

aby nemohli mať spoločné morálne štandardy. Pri voľbe zástupcov predpokladáme, že majú isté mo-

rálne predpoklady pre výkon zastupiteľskej funkcie. V praxi je takmer nemožné objektívne posúdiť 

toto kritérium u konkrétneho vybraného zástupcu. Vo väčšine prípadov sa tak voliči musia spoliehať 

na osobné sympatie, volebný program, vyjadrenia v médiách a výsledky doterajšej činnosti. Ak si 

volíme svojich zástupcov, veríme, že spĺňajú nie len formálne, ale aj morálne predpoklady pre výkon 

funkcie poslanca, predsedu VÚC atď. Politik sa pri uplatňovaní svojich práv a povinností spolieha na 

svoju osobnú hodnotovú orientáciu a schopnosť odlíšiť dobro a zlo, správne a nesprávne konanie. 

Jeho prvoradou úlohou je reprezentácia záujmov občanov a pri rozhodovaní rieši množstvo morál-

nych dilem (drobných konfliktov záujmov rôznorodých skupín, je občas nútený uprednostniť menšie 

zlo a vzdialenejšie dobro, pred súčasným pohodlím a krátkodobým šťastím občanov). Mnohé z týchto 

dilem rieši vo svojom vnútri, v dialógu so svojim svedomím. Jedinou orientáciou je pre neho existujú-

ci systém morálnych pravidiel a hodnotový systém.  

Mohli by sme pre uľahčenie úvah o etike v politike predpokladať, že politici majú na mysli vše-

obecné dobro a snažia sa zabezpečiť spokojný život pre občanov. Na základe slovenskej reality (a 

reality väčšiny krajín) nie je korektné tento predpoklad podporiť. Netrúfam si ani odhadnúť, koľko 

verejných reprezentantov motivoval k účasti v politike verejný záujem. Nie je žiadnym tajomstvom, 

že väčšinu politikov viedli k politickej participácii súkromné záujmy, aj keď nie je vylúčené, že ko-

rešpondujú so záujmami občanov alebo skupín, ktoré reprezentujú. Poslanci sa ujímajú svojej funkcie 

zložením poslaneckého sľubu v tomto znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej 

republiky. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné 

zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“ (čl. 75 Ústavy SR, 2014). V súčasnosti stačí, aby 

poslanci boli verní, plnili svoje povinnosti v záujme občanov a dodržiavali ústavu a zákony. Poslanec 
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nemusí byť dobrým človekom a z morálneho hľadiska môžu byť jeho záujmy akékoľvek, ak ich do-

káže podporiť záujmom občanov, resp. dokáže nájsť zhodu medzi vlastnými záujmami a záujmami 

občanov.  

Ak vnímame politickú reprezentáciu ako profesiu, mohla by ako mnoho povolaní taktiež podliehať 

všeobecne platným morálnym štandardom, ktoré bývajú zhrnuté v etických kódexoch. Pri tejto myš-

lienke sa stretávame s názormi o negatívnom vplyve na slobodu rozhodovania politikov. Ak pravidlá 

vopred určujú, ako sa má politik zachovať, aby rozhodnutie bolo morálne správne, narastajú obavy 

z neslobody pri rozhodovaní. Ak však etický kódex neovplyvňuje slobodu výkonu profesií lekárov, 

štátnych zamestnancov, akademikov atď., prečo by sme sa mali obávať jeho vplyvu na politikov? 

Morálne pravidlá nehovoria politikovi, ako má rozhodnúť, ale ukazujú mu zásady, ktoré sú 

v spoločnosti všeobecne akceptované pre podobný druh rozhodnutí alebo činov. Etický kódex taktiež 

neurčuje, čo je meradlom pre dobré a zlé, správne a nesprávne, ale chráni hodnoty, na ktorých sa väč-

šina obyvateľstva zhodla, ako na univerzálnych (väčšina populácie im pripisuje význam a dôležitosť).  

Štátni zamestnanci v SR sa v súčasnosti radia etickým kódexom, ktorý prevzali jednotlivé minis-

terstvá a štátne inštitúcie
1
: Etický kódex štátneho zamestnanca stanovuje na základe všeobecne uzná-

vaných a všeobecne uplatňovaných morálnych pravidiel a hodnôt spoločenského styku zásady sprá-

vania štátneho zamestnanca pri vykonávaní štátnej služby (Vyhláška MPSVaR 2013). Povinnosti štát-

neho zamestnanca sú upravené predovšetkým v § 60, šiestej hlave Zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej 

službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tri základné piliere 

tohto kódexu sú: 

- štátny zamestnanec nezneužije svoje postavenie vo vlastný prospech; 

- štátny zamestnanec bude konať nezávisle a objektívne a nebude uprednostňovať žiadnu organizá-

ciu alebo osobu; 

- štátny zamestnanec sa musí vyvarovať konania, ktoré by viedlo k podozreniu, že porušuje zákon 

a/alebo stanovený etický štandard. 

Etický kódex založený na týchto troch pilieroch, mierne upravený a doplnený v jednotlivých bo-

doch by mohol byť uplatniteľný aj v politickom prostredí.  

Existuje množstvo príkladov, ktoré dosvedčujú, že politici zlyhávajú pri posudzovaní morálnosti 

určitých činov a rozhodnutí. Častejšie ide o porušenie individuálnych etických zásad ako o nesprávne 

skupinové rozhodnutie (hlasovanie). Taktiež ide častejšie o prešľapy ministrov a ministerských úrad-

níkov ako samotných poslancov. Posudzovaniu amorálneho správania poslancov NRSR sa venuje 

Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Výbor vedie zoznam funkcií verejných funkcionárov, ktorí sú 

v pôsobnosti výboru., posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 

funkcií, zamestnaní alebo činností, posudzuje plnenie povinností a obmedzení verejného funkcionára 

na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri 

výkone verejnej funkcie., vykonáva konanie o návrhu vo veci ochrany za porušenie povinností 

a obmedzení ustanovených ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi 

za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť, vedie evidenciu a zverejňuje 

oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov. Pomôckou 

pre lepšiu orientáciu v etických princípoch pri výkone svojej funkcie je aj Ústavný zákon o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného 

zákona č. 545/205 Z. z.  

Etické chovanie politikov sa však týka väčšieho množstva vecí, ako iba priznania informácií 

o finančných záujmoch alebo výkone ďalších funkcií. Čoraz častejšie sa predmetom verejných disku-

sií stáva téma prepojenia politikov na národné alebo nadnárodné firmy, sprostredkovanie výhod urči-

tým firmám, obchádzania verejných obstarávaní, zaznamenané stretnutia politikov s lobistami, návrhy 

zákon podporujúce nákup konkrétneho výrobku a pod. Spoločné rozhodnutia poslancov možno iba 

zriedka považovať za amorálne. Zvyčajne sa dá skôr polemizovať o vplyve a dopade prijatých roz-

hodnutí, ale väčšina prijatých zákonov alebo noviel zákonov nie je v rozpore so spoločenskou morál-

kou. Občania majú taktiež tendenciu menej kriticky hodnotiť výsledky zákonodarnej činnosti a často 

                                                      
1
 Jednotlivé ministerstvá a štátne inštitúcie ho prijali zvyčajne v podobe vyhlášky v rokoch 2003 – 2013, no kódex 

nemá úplne jednotnú formu. Obsah je takmer totožný, no forma nie je jednotná. 
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jej nerozumejú. K zákonom a návrhom zákonov sa teda častejšie vyjadrujú záujmové skupiny, profes-

né združenia alebo tretí sektor, ktoré sa daným témam venujú. Pri hlasovaní poslancov 

v zastupiteľskom zbore ide o väčšinové rozhodnutie a v prípade kritiky prijatého zákona alebo uzne-

senia je vina kolektívna. Teda prakticky nie je koho obviniť a spoločenská kontrola zákonodarného 

zhromaždenia je minimálna.  

Správanie volených funkcionárov sa vyvíja a mení spoločne s vývojom spoločnosti. Zároveň na-

rastajúci počet prípadov politikov nerešpektujúcich etické zásady podporuje úvahy o potrebe prijatia 

všeobecných etických štandardov pre výkon politickej funkcie. Podobné procesy prebiehajú aj 

v okolitých krajinách. V ČR vznikol vďaka občianskej iniciatíve v roku 2014 Etický kódex politika, 

ku ktorému sa môžu verejne hlásiť politici na rôznych úrovniach štátnej správy, taktiež sa etickým 

kódexom riadia aj zamestnanci úradu vlády ČR. Michael Hunt (2003, s. 48 – 49) sa zaoberá pravid-

lami pre etické správanie sa poslancov Snemovne Spojeného kráľovstva. Platí pravidlo, že poslanci 

nesmú hlasovať v debate, ktorá by mohla mať vplyv na ich finančné záujmy. Zároveň sa poslanci 

riadia smernicou, podľa ktorej sú povinní podať informácie o týchto svojich záujmoch (na základe 

príkladov poslancov zo 70. rokov bol zriadený „Register záujmov“ poslancov). Etická zodpovednosť 

poslancov je podporená zásadnou, možno až prehnanou smernicou. Rozhodne sa však žiaden 

z poslancov nemôže vyhovárať, že neporozumel dôležitosti, ktorú Parlament Spojeného kráľovstva 

pripisuje určitým etickým normám. Príliš detailný popis zodpovednosti poslancov môže viesť k tomu, 

že budú priznávať akýkoľvek pôžitok, ktorý získali z akéhokoľvek zdroja. Aj slovenskí politici majú 

na základe Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

túto oznamovaciu povinnosť. Obavy o prehnanú iniciatívnosť poslancov nie sú na mieste. Väčšie 

obavy vzbudzuje, ako úvádza Hunt (2003, s. 53), druhý problém z praktickej skúsenosti Parlamentu 

Spojeného kráľovstva: poslanci mali pocit, že plnením požiadaviek Registra plnia svoju zodpoved-

nosť voči Snemovni, namiesto toho, aby v tom videli iba doplnok svojich povinností.  

Uvedené opatrenia vybraných štátov sú zamerané na reguláciu nemorálneho správania politikov 

alebo na predchádzanie nezodpovednému konaniu volených reprezentantov. Ich rozsah a forma závi-

sia od tradícií, zvykov, histórie, legislatívy a verejnej mienky v tom-ktorom štáte. Náročnejšiu úlohu 

pri zavádzaní nových štandardov majú monarchie, kde sa ťažko prijímajú nové rozhodnutia, ktoré by 

upravovali tradíciou udržiavané spávanie sa poslancov. Doterajšie opatrenia nášho štátu boli venova-

né ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov. Vnímanie verejného záuj-

mu je však pomerne úzke a sústreďuje sa prevažne na súkromné výhody volených funkcionárov 

v podobe finančného zisku. Pohľad na dnešnú politickú scénu potvrdzuje, že existujúce opatrenia 

neviedli k výraznejšiemu zvýšeniu schopnosti regulovať morálne správanie volených reprezentantov 

ani v tejto čiastkovej oblasti. K aktuálnej situácii možno prispieva malý záujem občanov 

a nedostatočná kontrola zo strany tretieho sektora. Prijaté opatrenia však dokazujú, že na Slovensku 

v minulosti bol záujem riešiť problémy s aplikáciou etických zásad v politických procesoch, ale 

vzhľadom k súčasnému politickému vývoju je potrebné sa otázke úpravy morálnych štandardov ve-

novať aj v ďalšom období. 
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