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Takmer každé ľudské konanie (snáď okrem napĺňania základných  biologických potrieb) v sebe 

zahŕňa prvok morálneho úsudku. Aj naše bežné každodenné rozhodnutia sú často morálnymi rozhod-

nutiami. Zvažujeme, či to čo chceme vykonať je pre nás skutočne užitočné a prínosné, aký to bude 

mať vplyv na našich blízkych a okolie, či tým neporušíme všeobecne platné pravidlá, aké budú dô-

sledky nášho konania a pod. Často to robíme nevedome, bez uvedomenia si tohto procesu morálneho 

usudzovania. Kedy je toto usudzovanie čisto racionálnym zhodnotením situácie a kedy už dochádza 

k morálnemu úsudku? Touto otázkou sa zaoberali rozliční spoločensko-vední autori. Immanuel Kant 

(1963, s. 136 – 137) na mravnosť nazerá ako na súhrn nariaďujúcich zákonov, podľa ktorých treba 

konať. Morálka1 však nie je všeobecným pravidlo múdrosti, teda „teóriou zásad, ktorá by radila, ako 

voliť najvhodnejšie prostriedky na dosiahnutie osobných výhod“. Takéto nazeranie by mravnosť 

v skutočnosti popieralo. Aj keď nám rozum hovorí, ako konať, aby sme dosiahli svoj cieľ, nie je tým 

určujúcim prostriedkom, ktorý zabezpečuje konanie podľa morálnych noriem. Morálny úsudok môže 

byť v rozpore s radami kritického rozumu a to najmä vtedy, keď je konanie podľa mravných zásad 

prospešné pre iných a nepriaznivé pre nás samých. Morálne usudzovanie umožňuje reagovať na kon-

krétnu situáciu, nie mechanicky podľa konkrétnej normy, ale zohľadniť príčiny a dopady danej situá-

cie. Je dôležité zvažovať aj o uplatnení príslušnej normy na konkrétny prípad - čo je v rozpore 

s Kantovým postojom o konaní v súlade so všeobecným zákonom. Okrem toho vstupujú do usudzo-

vania ďalšie subjektívne faktory (city, emócie, vzťahy) a osobný záujem, ktoré znižujú šancu, že roz-

hodnutie bude výlučne racionálnym výsledkom. 

S prihliadnutím na nespoľahlivosť usudzovania vyplývajúcu z ľudskej prirodzenosti sa zdá byť po-

súdenie zhody zamýšľaného konania s existujúcimi morálnymi normami dostatočným vodítkom pre 

morálne konanie. Človek konajúci podľa morálnych zákonov musí pri morálnom úsudku rátať aj 

s tým, že norma nemusí byť vždy správna. Preto sa do morálneho úsudku dostáva aj faktor emócií, 

pocitov a altruizmu, ktoré zdôrazňuje David Hume (2008, s. 27): „Ľudská prirodzenosť sa skladá 

z dvoch hlavných častí, potrebných pri všetkých jej skutkoch: náklonností a pochopenia, pričom je 

isté, že slepé podnety toho prvého, bez nasmerovania toho druhého, robia ľudí neschopnými žiť 

v spoločnosti.“ Tieto dve zložky možno vnímať aj ako rozum a cit, ktoré sa prejavujú v konaní člove-

ka. Práve relativita morálnych pohnútok a činov zachováva morálnu voľbu možnou a vytvára morálnu 

integritu človeka. Morálne konať teda neznamená len konať v súlade so všeobecne platnými norma-

mi, ale už pri morálnom usudzovaní zvoliť ten motív konania, ktorý sa zhoduje s morálnymi normami 

a to nie z obáv z trestu vyplývajúceho z ich porušenia, ale na základe vôle. Charakterizovať morálne 

                                                      
1
 Pojmy mravnosť a morálnosť u mnohých autorov tvoria synonymum. Iní medzi nimi vidia zásadný rozdiel. 

V tomto prípade budem mravnosť a morálku považovať za synonymum, aj keď sa skôr prikláňam k tomu, že mrav-

nosť je zvnútornená morálka. 
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konanie ako konanie v súlade so všeobecne prijatými normami správania sa je nedostatočné. Medzi 

morálkou a dodržiavaním zákona by tak bol iba minimálny rozdiel (ako medzi písaným a nepísaným 

právom). Morálka predpokladá vôľu konať podľa pravidiel predstavujúcich ideál ľudskosti a vieru 

v možnosť jeho dosiahnutia. Josef Meisner (1948, s. 6 – 7) sa zaoberá vzťahom morálky a vedy 

a pokúša sa o širšiu charakteristiku morálky, ktorá by zahŕňala aj spoločenský rozmer: „Mravné (...) je 

také konanie, ktoré je v súhlase s kultúrnym a hospodárskym vývojom ľudskej spoločnosti – jednanie, 

ktoré tento vývoj podporuje tak, aby sa ľudská spoločnosť mohla vyvíjať zdravo a mohla tvoriť stále 

nové hodnoty.” Zložitosť vymedzenia morálneho konania si všíma aj David Kramský (2015, s. 48) vo 

svojej práci Filozofické základy psychológie morálky: „Morální jednání je natolik složitým komplex-

ním duševním procesem, že ho nelze redukovat ani na emoce, ani na specifické kognitivní funkce.“ 

Nie je ľahké určiť, či je konanie ovplyvnené morálnym úsudkom a do akej miery. Konanie vyplý-

vajúce z morálneho úsudku nemusí byť vnímané ako morálne, aj keď malo ušľachtilý motív 

a rovnako môže byť bezprostredné konanie vnímané pozitívne, no jeho dopad môže spôsobiť morálne 

odsúdenie. Máme pri morálnom súde posudzovať motívy činov, činy samotné alebo ich dopad? Hume 

(2008, s. 11) považuje skutky za vonkajšie znaky, ale predmetom chvály a súhlasu je motív, ktorý 

k nim vedie. „Je jasné, že keď vychvaľujeme nejaké skutky, uvažujeme len o motívoch, ktoré k nim 

vedú, a dané skutky považujeme za znaky alebo znamenia istých princípov v mysli a v povahe. Von-

kajší prejav nemá žiadnu cenu. Ak chceme nájsť morálnu vlastnosť, musíme ju skúmať vo vnútri.“ 

Pohnútka však nie je v mnohých prípadoch zjavná, preto je naše hodnotenie zamerané skôr na čin 

samotný, ako na vnútorný motív konania. Napriek tomu, že nepoznáme motívy konania politikov, 

hodnotíme ich konanie. Na základe zovšeobecnenia vyplývajúceho z poznania niekoľkých prípadov 

amorálneho konania, dokážeme prisúdiť amorálnosť nie len politikom, ale aj politike ako takej. Na-

sledujúca časť je venovaná úvahám o tom, ako a či je vôbec možné vedecky skúmať a posúdiť morál-

nosť alebo nemorálnosť politiky a k čomu by sme mohli dospieť, ak by sme sa pozreli na všeobecne 

rozšírený názor o „amorálnosti politiky“ ako na problém. Spomedzi politických aktérov bude pozor-

nosť venovaná iba voleným politickým reprezentantom, teda poslancom NR SR, zastupiteľstiev VÚC 

a obcí a voleným reprezentantom od prezidenta, cez predsedu VÚC až po starostu alebo primátora. 

Pre celú túto skupinu politických zástupcov bude použité označenie „politik“, aj keď je zrejmé, že  

obsah tohto pojmu je širší. 

Politika je miestom, kde sú rozhodnutia poznačené stretom záujmov. Orientácia na verejné blaho 

je zásadnou, pri riešení bežných morálnych dilem politikmi. „Praktická potreba morálky vyviera 

z rozporu prianí; jednak sa stretávajú priania rôznych osôb, jednak priania jedného a toho istého člo-

veka v rôznych dobách, a dokonca sa protichodné priania vyskytujú u toho istého človeka súčasne.“ 

(Russell, 1961, s. 52). Preto v politike, azda viac ako v iných povolaniach, je úloha morálky nezastu-

piteľná. Predmetom záujmu je také amorálne konanie politikov, ktoré je v rozpore so všeobecne prija-

tým cieľom – konať v prospech verejného blaha. K odbočeniu od tohto cieľa dochádza u politikov 

najčastejšie vtedy, ak uprednostnia svoj vlastný záujem alebo záujem určitej skupiny obyvateľstva 

pred verejným záujmom. Postoj o amorálnosti politiky vychádza z chybného zovšeobecnenia, že vše-

tci politici konajú amorálne (aj keď je pravdou, že niektorí politici tak skutočne konajú). Popretie 

názoru o skazenosti politiky zahŕňa nevyhnutnosť dokázať prítomnosť morálky v politike. Otázkou je, 

či je možné pristúpiť k skúmaniu vedecky – na základe analýzy faktov. Do akej miery je konanie poli-

tikov v súlade alebo v protiklade s verejným záujmom? O tom možno usudzovať z viacerých pohľa-

dov, ktoré spoločne prispievajú k poznaniu aktuálnej situácie v skúmanej problematike, sprostredkú-

vajú pohľad občanov a obracajú sa k motívom konania politikov: 

a) z početnosti prípadov nemorálneho konania politikov 

b) na základe verejnej mienky občanov reflektujúcej konanie politikov 

c) z výskumu morálneho usudzovania politikov 

 

1 Početnosť prípadov nemorálneho konania politikov 
O súčasnom stave v problematike hodnotenia alebo posudzovania morálnosti alebo amorálnosti 

konania politických reprezentantov môžeme sčasti usudzovať z početnosti prípadov amorálneho ko-

nania. Skúmanie však nebude dostatočné, keďže nie všetky prípady riešenia morálnej dilemy konflik-

tu záujmov v osobný prospech politika sú nám známe. Watchdogové organizácie sledujú konanie 
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politikov, pričom sa zameriavajú len na niektoré aspekty ich konania v rozličných situáciách. Pomer-

ne dobre je zmapovaná oblasť korupčného správania, ktorou sa zaoberá mimovládna organizácia 

Transparency international Slovensko (TIS). Jej analýzy nie sú zamerané špecificky na korupciu 

v politike, ale všíma si verejnú sféru, aj oblasť politiky. TIS definuje korupciu ako zneužitie zverenej 

moci na získanie osobného prospechu (TIS, 2015, s. 4). Pri analýze stavu korupcie môžeme vychá-

dzať z počtu osôb stíhaných alebo odsúdených za trestné činy podplácania a prijímania úplatku. Podľa 

zistení TIS sa za posledné roky stabilizoval počet zistených prípadov korupcie na Slovensku, ako aj 

počet obžalovaných a odsúdených za trestné činy spojené s korupciou. Súdy za rok potrestajú pácha-

teľov za úplatky v priemere za 120 tisíc eur, hoci odhady o ich výskyte na Slovensku sú tisícnásobne 

vyššie (Bližie porov. TIS, 2015). V sledovanom období 1997 - 2013 počet zistených trestných činov 

korupcie vzrástol takmer 20-násobne. V roku 2006 dosiahol vrchol počtom 278 zistení, pričom naj-

nižší bol v rokoch 1997 – 98 (14 zistení). Analýza neobsahuje údaje o počte volebných politických 

reprezentantov v rámci korupčných zistení. Hovorí o miere korupcie vo verejnej sfére, ktorej súčasťou 

sú aj verejní funkcionári. „Štátni funkcionári či zamestnanci sú súdmi oslobodzovaní spod obžaloby 

korupcie štyrikrát častejšie ako bežní občania. Súvisí to s faktom, že súdy udeľujú tresty za podpláca-

nia ďaleko častejšie ako za prijímanie úplatkov. Výšku udeleného trestu ovplyvňuje skôr priznanie 

páchateľa ako celospoločenská významnosť kauzy. Viac nepodmienečných trestov padlo za pár euro-

vé úplatky ako za korupciu v súvislosti s tendrami.“ (TIS, 2015, s. 5). Príklady objasnených prípadov 

korupcie v politike svedčia o tom, že existujúce tresty nie sú pre politikov dostatočne odstrašujúcim 

mechanizmom a v praxi neslúžia na reguláciu ich správania. Z uvedeného sa síce dozvedáme, že ko-

rupcia na najvyšších miestach existuje, ale nedokážeme z toho vyvodiť rozsah morálky politikov. 

Ďalším z prejavov morálky v politike je stav a spôsob používania lobingu. „Lobing je všetka pria-

ma alebo nepriama komunikácia s verejnými činiteľmi, politikmi alebo politickými predstaviteľmi 

s cieľom ovplyvňovať prijímanie verejných rozhodnutí, a vykonávaná prostredníctvom alebo v mene 

akejkoľvek organizovanej skupiny.“ (Riapošová – Klingová, 2015, s. 7). Aj keď sa slovo lobing spája 

skôr s negatívnymi konotáciami, môže byť užitočný a dokáže zvýšiť kvalitu rozhodovania, ak má 

jasne stanovené pravidlá, ktoré sa dodržiavajú. Inak môže zvýhodňovať niektoré skupiny s lepším 

postavením, vplyvom alebo väčšími zdrojmi. Lobistické techniky sú rôzne a rýchlo sa rozvíjajú, patrí 

medzi ne napr. účasť v poradných procesoch pri rozhodovaní o prijímaní zákonov, priama komuniká-

cia so zástupcami verejnej moci, organizovanie kampaní iniciovaných verejnosťou alebo zahŕňajú-

cich/aktivizujúcich verejnosť a pod. Nelegitímne sú lobistické techniky vtedy, ak sú používané 

s cieľom ovplyvniť verejné rozhodnutia tak, aby bol presadený záujem len úzkej skupiny na úkor 

verejného záujmu. V ďalšom z výskumov TIS realizovanom v 19 krajinách EÚ, ktorý bol venovaný 

praktikám lobingu a pokusom o jeho reguláciu sa ukázalo, že spomedzi sledovaných krajín má len 6 

zákony alebo nariadenia, ktoré regulujú lobistickú činnosť. Slovensko nemá zákon, ktorý by sa veno-

val výlučne regulácii lobingu, ale čiastočne je táto oblasť zahrnutá v iných právnych dokumentoch 

napr. zákone o prístupe k informáciám, zákone o konflikte záujmov, v pravidlách medzirezortného 

pripomienkového konania. Slovensko podľa výskumu  získalo 21% v oblasti transparentnosti2, pričom 

európsky priemer je 26%. V celkovom hodnotení má SR 26% čo nás radí približne za polovicu reb-

ríčka (Riapošová – Klingová, 2015, s. 7). Dokazovanie nemorálneho alebo škodlivého lobingu je bez 

účinných nástrojov takmer nemožné. Niektoré prípady, ktoré vyplávali na povrch boli odhalené šťast-

nou zhodou okolností alebo v rámci cielenej volebnej stratégie v politickom boji. Za sektory, ktoré 

v najväčšej miere využívajú lobing sa považujú bankový/finančný a farmaceutický sektor. Zhodnote-

nie stavu opatrení a mechanizmov zachovávajúcich lobing na Slovensku v legitímnych medziach nie 

je dostatočným determinantom na určenie úrovne dodržiavania morálnych noriem politikmi. Viac by 

o úrovni morálky mohli vypovedať konkrétne prípady nekalého lobingu, ktorých odhaľovanie zne-

možňuje chýbajúca legislatíva a jasné pravidlá v tejto oblasti (napr. register lobistov). Samotná potre-

ba zavádzania rozličných opatrení na predchádzanie ovplyvňovania politických rozhodnutí rozličnými 

záujmovými skupinami (na Slovensku aj v Európe) svedčí o tom, že k takémuto konaniu dochádza 

a je potrebné ho regulovať. Viac faktov do skúmanej problematiky neprinesie ani analýza oznámení 

                                                      
2
 Transparentnosť bola v rámci prieskumu vnímaná ako otvorené prijímanie rozhodnutí a prístup k informáciám 

o tých, ktorí lobujú. Okrem transparentnosti bola hodnotená aj úroveň integrity a stupeň rovnosti prístupu. 
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nelegálneho konania (whistleblowing). Keďže ochrana oznamovateľov je v SR novinkou, ktorá je 

podchytená legislatívne, ale v praxi sa ešte neudomácnila, môžu zozbierané údaje byť užitočné pri 

zvyšovaní transparentnosti konania politických reprezentantov skôr v budúcnosti. Analýza v rámci 

krajín V4 a Estónska hovorí, že medzi najmenej dostupné patria údaje o oznamovateľoch z radov 

politikov, bezpečnostných zložiek a justície, kde prípady často nebolo možné vôbec identifikovať. 

„Oznamované konania boli najčastejšie závažného charakteru, keď podľa úsudku oznamovateľa išlo o 

porušenie zákonných noriem. K oznamovaniu nemorálneho alebo neetického konania sa oznamovate-

lia odhodlali len výnimočne. Z hľadiska oznamovateľov išlo zvyčajne už o krajnú situáciu alebo nut-

nosť, pretože si často uvedomovali, že sa sami stávajú súčasťou predmetného nezákonného konania.“ 

(Franková – Petráková, 2014, s. 43). Občania nie sú ešte dostatočne informovaní o postupoch 

a možnostiach podávania oznámení a určitú dobu bude trvať, kým sa tento nástroj stane využívaným 

vo väčšej miere. Počet prípadov porušenia konfliktu záujmov politikmi vyplývajúci z ich oznamova-

nia zatiaľ nie je relevantný. 

Ako jeden z nástrojov na zvyšovanie transparentnosti v politike bola zavedená povinnosť poslan-

cov NR SR a VÚC podávať majetkové priznania. Od roku 2004 je účinný Ústavný zákon č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý priamo pomenúva 

povinnosť verejných funkcionárov presadzovať a chrániť verejný záujem a zavádza Oznámenie osob-

ného záujmu (povinnosť oznámiť svoj osobný záujem má politik vtedy, ak sa zúčastňuje na rokovaní 

orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem) a Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov (túto povinnosť plní politik každoročne, od svojho ujatia sa funkcie; s výnimkou poslancov 

obecných zastupiteľstiev), (Bližšie porov. Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z.). Dodržiavanie zákona 

v praxi je oslabené neúčinnou kontrolou a nedostatočnými sankciami. Povinnosť podať majetkové 

priznania si v roku 2013 nesplnilo 48 verejných funkcionárov, v roku 2014 TIS poukázala, že celkovo 

133 starostov a primátorov v končiacom sa volebnom období porušilo zákon o konflikte záujmov, 

ktorý im zakazuje podnikať vo funkcii štatutárov súkromných firiem. Príslušné zastupiteľstvá pritom 

potrestali len štyroch z previnilcov. Až 118 z porušiteľov zákona kandidovalo v komunálnych voľ-

bách v novembri 2014 (TIS, 2015, s. 19). Prínos ústavného zákona 357/2004 spočíva v tom, že pro-

stredníctvom kontroly osobného príjmu a majetku poslancov umožňuje odhaliť nezdokladované príj-

my a majetok, ktoré môžu súvisieť s výkonom funkcie politika. Vďaka neuplatňovaniu sankcií sú 

však povinnosti politikov z neho vyplývajúce vnímané skôr v zmysle morálnej povinnosti a na zákla-

de takéhoto ponímania politici pristupujú k napĺňaniu jeho ustanovení. 

Sledovať početnosť prípadov amorálneho konania politikov nie je ľahké vzhľadom k dostupnosti 

údajov a dôveryhodnosti informácií. Početnosť prípadov preto nie je dostatočným faktorom na urče-

nie rozsahu súladu konania politikov s morálnymi normami a riešenie morálnej dilemy rozporu záuj-

mov v prospech verejného dobra. Prípady korupcie, škodlivého lobingu, porušenia zákonných alebo 

morálnych noriem politikmi dokazujú, že je nezákonné a nemorálne konanie v politike prítomné. Do 

istej miery to podporuje názor o skazenosti politiky, no zároveň neurčuje rozsah skazenosti do tej 

miery, aby bolo možné zovšeobecniť toto tvrdenie na všetkých politikov. 

 

2 Verejná mienka reflektujúca konanie politikov 

Vnímanie politiky a politikov občanmi sprostredkúvajú prieskumy verejnej mienky. Prieskumy ve-

rejnej mienky zamerané na dôveru občanov voči politikom a demokratickým inštitúciám napovedajú 

aj o morálnom kredite, ktorý politika v spoločnosti má. Podľa výskumu IVO a STEM z roku 2004 je 

nedôvera Slovákov voči parlamentu a vláde dvojnásobne vyššia ako dôvera v nich (úplne alebo skôr 

dôveruje parlamentu 32%, vláde 29%). U miestnych zastupiteľstiev je dôvera občanov vyššia (až 56% 

oproti nedôverujúcim 39%). (Bližšie porov. Bútorová – Gyárfášová – Haberlová - Hartl, 2004).  Par-

lament v roku 2012 získal dôveru 42%. Podiel nedôverujúcich ostal naďalej vyšší, ako tých ktorí par-

lamentu dôverujú. Dôvera k vláde je najviac poznačená priazňou alebo nepriazňou voči vládnucej 

strane/koalícií, teda je hodnotenie ovplyvnené politickou orientáciou respondentov. V roku 2012 stúp-

la na 44%. Verejnosť má dlhodobo veľmi kritický postoj k politickým stranám. Občania pociťujú 

nedôveru voči politickým stranám - až 80% im nedôverovalo v roku 2004 a 77% v roku 2012. Medzi 

obyvateľmi sa najväčšej dôvere spomedzi inštitúcií dlhodobo teší prezident (v roku 2012 to bolo 

61%). (Bližšie porov. SITA, 2012). Pri porovnávaní však treba mať na mysli, že dôvera v ústavné 
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inštitúcie má spravidla opakujúci sa vývoj, kedy je krátko po voľbách zvyčajne vyššia a s blížiacim sa 

koncom volebného obdobia sa znižuje. Vyjadrenie dôvery občanov voči ústavným inštitúciám nazna-

čuje predstavu občanov o schopnosti prezidenta, vlády a parlamentu uskutočňovať ich záujmy. Podľa 

prieskumu z roku 2004 si 85% obyvateľov myslí, že politici sa nezaujímajú o názory obyčajných ľu-

dí“ a 78% respondentov odmieta názor, že „väčšina politikov koná nezištne a morálne“. 

V desaťročnom porovnaní (1994 – 2004) je názor na morálny kredit politiky takmer totožný (Bútoro-

vá – Gyárfášová – Haberlová – Hartl, 2004, s. 3 – 4). Zistenia o postojoch verejnosti k téme morálky 

v politike sú síce strohé, ale jasne hovoria o tom, že občania svojim zvoleným politickým reprezentan-

tom neveria, že presadzujú verejný záujem. Prieskumy v zásade v hrubých rysoch odrážajú reálnu 

spoločenskú situáciu, stále sú však len názorom občanov. Za politikov hovoria ich skutky a bolo by 

zaujímavé poznať aj ich názor na to, ako sa im darí presadzovať verejný záujem. 

Niekoľko prieskumov zachytáva postoj občanov ku korupčnému správaniu politikov a názory na 

rozsah korupcie v spoločnosti. Korupcia je príkladom uprednostnenia osobného záujmu politika, z 

toho dôvodu môžu byť prieskumy dôležité, avšak nezachytávajú všetky podoby konfliktu záujmov 

(napríklad zneužívanie právomocí, zneužitie informácií a pod.). Podľa Globálneho barometra korup-

cie z roku 2013 si až 56% opýtaných myslí, že sa korupcia na Slovensku v rokoch 2011-2012 zvýšila 

a 63% považuje vládne protikorupčné aktivity za neefektívne. Tri pätiny respondentov majú pocit, že 

vláda slúži najmä záujmom pár veľkých hráčov, ktorí sledujú svoje ciele. Podľa svetového rebríčka 

vnímania korupcie vo verejnom sektore (Corruption Perception Index - CPI) skončilo v roku 2014 

Slovensko na 54. mieste zo 175 krajín, čo znamená zlepšenie o šesť miest oproti roku 2013. Na Slo-

vensku bola vnímaná najrozšírenejšia korupcia z krajín V4. Podľa prieskumu verejnej mienky z roku 

2015 sú za oblasti s veľmi rozšíreným úplatkárstvom považované ministerstvá (55%) a politické stra-

ny (54%), ktoré sú na treťom a štvrtom mieste po zdravotníctve (64%) a súdoch/prokuratúre (62%), 

(Bližšie porov. TIS, 2015). Len malá časť prieskumov prináša informácie o korupcii vo vzťahu 

k voleným politickým reprezentantom alebo k ústavným inštitúciám. Z uvedeného však vyplýva, že 

názor občanov na korupčné správanie sa politikov podporuje názor o amorálnosti politiky. Ak aj ko-

rupcia nie je rozšírená do takej miery, ako si občania myslia, nemali by byť mimovládne otrganizácie, 

ani kontrolné orgány štátu k ich postojom ľahostajné. V roku 2010 bol zrealizovaný prieskum verejnej 

mienky, zameraný na vnímanie vyvodzovania zodpovednosti voči verejným činiteľom na Slovensku. 

Z výsledkov prieskumu „vyplýva, že viac ako 80% respondentov nepovažuje za dostatočné vyvodzo-

vanie zodpovednosti verejných činiteľov za nezákonný výkon ich právomocí. Takmer 65% respon-

dentov nemá znalosť ani o jednom konkrétnom prípade vyvodenia zodpovednosti voči verejnému 

činiteľovi za jeho nezákonné rozhodnutie alebo za iné porušovanie jeho povinností. Viac ako polovica 

opýtaných tvrdí, že verejní činitelia nikdy nenahrádzajú škodu spôsobenú svojim nezákonným kona-

ním a 32% si myslí, že ju nahrádzajú málokedy.“ (Čaputová – Gyarfáš, 2011, s. 8). 

Výskumné agentúry nie sú ochotné výsledky svojich prieskumov zverejňovať, alebo ich zverejňu-

jú účelovo v záujme vlastnej propagácie, prípadne v predvolebnom období. Oblasť nezákonného 

a nemorálneho konania politikov nie je zmapovaná dostatočne. Prieskumy sa zameriavajú na zistenia 

o dôvere v politikov a percepcii nezákonného konania občanmi. Vyjadrujú nelichotivý stav vzťahu 

verejnosti k politikom a demokratickým inštitúciám, ktorého neriešenie bude spôsobovať nárast opo-

vrhnutia politikou a rast frustrácie obyvateľstva z nemožnosti túto situáciu zmeniť. 

 
3 Možnosť využitia výskumu morálneho usudzovania 

Konanie politikov ani názory spoločnosti nám neumožňujú odhaliť skutočný motív, ktorý vedie 

k určitému skutku. Skutok samotný síce môže byť morálny alebo amorálny, ale motív konania nemusí 

byť v súlade s ním. Medzi morálnym myslením a morálnym konaním nie je nevyhnutný súlad. Mnoho 

ľudí koná v konkrétnej situácii inak, ako im káže morálka. Majú na to rozličné dôvody, chcú sa pre-

zentovať lepšie, obávajú sa nepochopenia alebo odsúdenia, nedôverujú vlastnému úsudku a pod. Ne-

súlad medzi usudzovaním a konaním si pritom môžu, ale nemusia uvedomovať. Výskum morálneho 

usudzovania umožňuje zamerať sa na aspekt mravnosti politika, ktorý predchádza jeho konaniu. Ide o 

ďalšiu možnosť, ako skúmať úroveň morálky politikov. Keďže takýto výskum v súčasnosti absentuje, 

môžeme sa iba zamýšľať nad jeho uskutočniteľnosťou a možnými prínosmi. Rozdiel v takomto prí-

stupe oproti hodnoteniu reálnej situácie alebo názorom verejnosti je v tom, že sa zameriava na prejavy 
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morálneho alebo amorálneho konania. Nezabúda na to, že etické ideály sa premietajú do ľudských 

úvah a následne do činov človeka. To, že človek morálne koná nie je len reakciou na poznanie 

morálnych noriem. Ide o súhrn viacerých faktorov, ktoré tvoria spolu s vonkajšími podmienkami a 

konkrétnou situáciou špecifickú zmes činiteľov vstupujúcich do konkrétneho morálneho alebo 

amorálneho konania. 

Výskumom morálneho usudzovania sa zaoberá kognitívna vývinová psychológia zastúpená 

autormi ako Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, Carol Gilliganová a ďalšími. Na základe svojich 

výskumov realizovaných u detí, adolescentov alebo dospelých vytvoril Piaget teóriu vývojových 

štádií morálneho úsudku, Kohlberg stupňovitý model vývoja morálneho vedomia a Gillignová 

poukázala na nedostatky predchádzajúcich výskumov, predovšetkým mužský princíp v morálnom 

usudzovaní a zohľadnenie pohlavnej identity. Pre skúmanie morálneho usudzovania politikov, by 

bolo možné použiť Kohlbergov šesťstupňový model morálneho vedomia. Kohlbergov výskum 

využíval riešenie morálnych dilem pre stanovenie troch rovín morálneho usudzovania 

(predkonvenčnú, konvenčnú, postkonvenčnú). „Rozdiel medzi stupňami morálneho usudzovania 

netvorí ani tak rastúce vedomie morálnych noriem ako skôr kvalitatívne odlišný spôsob uvažovania 

o morálnych problémoch. Jednotlivci prechádzajú stupňami vždy postupne a v rovnakom poradí. 

Každý stupeň vychádza zo stupňa predchádzajúceho a je základom najbližšieho vyššieho.“ 

(Heidbrink, 1997, s. 73 – 74). Predpoklad, že politici pri výkone svojho povolania sledujú verejný 

záujem neznamená, že nemajú vlastné záujmy, ale že pri rozhodovaní nevidia len seba a sú schopní 

pochopiť záujmy ľudí, ktorých zatupujú. Je možné, že isté povolania kladú na morálnu integritu 

človeka oveľa väčšie nároky ako iné (napr. lekári, sudcovia, učitelia, kňazi). Politika by povahou 

prijímaných rozhodnutí a rozsahom ich pôsobnosti mohla byť taktiež považovaná za jedno z povolaní 

kladúcich zvýšené nároky na úroveň osobnej morálky. Realizácia výskumu morálneho usudzovania 

by mohla priniesť zaujímavé zistenia o stupni morálneho usudzovania politikov. David Kramský 

(2015, s. 13) sa zamýšľa nad tým, či môže byť morálka predmetom psychologického výskumu. 

Vyžaduje si to podľa neho „redukciu pojmu morálka na určitú empiricky poznateľnú skutočnosť, a to 

predovšetkým v jej príčinách, a nie v jej empirických dôsledkoch“. S tým súvisia obavy, že budú 

výsledky výskumu redukované a interpretované nesprávnym spôsobom tak, že sú politici na vyššom 

stupni „lepšími ľuďmi“ ako tí na nižších stupňoch. Horst Heidbrink (1997, s. 151) si taktiež kladie 

otázku, či je správne diagnostikovať morálne stupne druhého človeka a hovoriť v tejto súvislosti o 

„kvalitatívnom morálnom rozdiele“. Je to otázka, ktorá sa vo vede vyskytuje pomerne často 

a zvyčajne je vyriešená v prospech možného úžitku z poznania, ako v prospech obáv pred poznaním 

reality. „Pokiaľ to s úctou k človeku myslíme vážne, nemôžeme postkonvenčnú morálku zneužiť 

k tomu, aby sme „odstupňovali“ hodnotu človeka. Hodnota človeka v absolútnom zmysle spočíva 

jednoducho v tom, že je človek, úplne nezávisle na tom, čím je, čo si myslí a čo robí. Pokiaľ toto 

rešpektujeme, môžeme povedať, že „dobré“ je usilovať o vyššie stupne morálky.“ 
 

4 Názor o amorálnosti politiky ako problém 

Predchádzajúce úvahy boli venované snahe overiť pravdivosť tézy o amorálnosti politiky. 

Z uvedeného vyplýva, že politika ja vo veľkej miere poznačená nezákonným a nemorálnym konaním 

politikov. Skôr ako z početnosti prípadov uprednostnenia súkromného záujmu politika pred verejným 

blahom, prípadov zneužitia moci, či iného nekalého konania môžeme o platnosti tejto tézy usudzovať 

z názorov verejnosti. Aj početnosť prípadov, aj verejná mienka potvrdzujú rozšírenie názoru 

o amorálnosti politiky vo verejnosti. Na základe predchádzajúcej analýzy zistení však nie je možné 

stanoviť mieru platnosti tejto tézy, ale môže byť prínostné, zamyslieť sa nad tým, aké sú príčiny 

rozšírenia tohto názoru v spoločnosti, aké sú jeho súčasné dopady a budúce dôsledky. 

Prečo si ľudia myslia, že morálka v politike nemá miesto, aj keď je do veľkej miery súčasťou 

nášho každodenného konania, teda aj konania politikov? Je pravdou, že poskytuje veľa príležitostí na 

zneužitie moci a tieto príležitosti súvisia s demokratickými princípmi. S väčšou slobodou 

v demokratických spoločnostiach sa stále väčšie nároky kladú na spoločenskú kontrolu a zmysel pre 

zodpovednosť/povinnosť. Amorálnosť politiky je sčasti odrazom spoločnosti, ktorá pristupuje 

pomerne benevolentne k posudzovaniu konania politikov a vyvodzovaniu zodpovednosti za 

nemorálne správanie. Ak sa na prevládajúci postoj „politika je amorálna“ pozrieme ako na problém, je 
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možné pomenovať niektoré príčiny, ktoré k tomuto postoju vedú a zároveň identifikovať dôsledky, 

ktoré tento postoj prináša pre jeho nositeľov a politiku samotnú.3 

 

4.1 Príčiny rozšírenia názoru o nemorálnosti politiky 

Záujem verejnosti vzbudzuje najmä nezákonné a neobvyklé konanie politikov. Na základe prípa-

dov, ktoré sú pravidelne odhaľované a zverejňované, usudzuje verejnosť o čestnosti politikov. 

Spoločnosť neoceňuje prínos práce politikov, pretože na pozitívne výsledky ich práce sa nepouka-

zuje a konanie politikov v súlade s legislatívnymi a morálnymi normami je považované za všedné, 

nezaujímavé. 

Obyvatelia sú natoľko zaťažení starosťou o vlastnú existenciu, že si nevšímajú činnosť politikov 

a nemajú záujem sa politikou hlbšie zaoberať. 

Kontrola, ktorú má verejnosť vo svojich rukách nie je využívaná v dostatočnom rozsahu 

a dostatočne efektívne. To sa prejavuje napríklad pri prvotnom záujme o prehrešky politikov, ale ne-

záujme o vyvodenie zodpovednosti voči amorálnemu správaniu alebo v premene záujmu do podpory 

úsilia o zmenu, resp. v dostatočne dôraznom prejave nesúhlasu so súčasným stavom politiky. 

Istý podiel viny má na prevládajúcom názore aj ľudská prirodzenosť, najmä tendencia uprednost-

niť súčasné krátkodobé osobné výhody pred budúcim verejným blahom. Na jednej strane je to poho-

dlnosť občanov a na druhej strane chamtivosť politikov, ako aj ďalšie ľudské nedostatky a túžby. 

Politika je prostredím, ktoré poskytuje mnoho príležitostí pre splnenie ambícií politikov. Tie majú 

rôznorodú povahu podľa osobných cieľov politikov: uznanie, úspech, finančné zabezpečenie, moc, 

vplyv, snaha o zmenu alebo zlepšenie stavu spoločnosti a pod. Záleží potom na konkrétnom politiko-

vi, akým spôsobom bude svoje ambície napĺňať a či je súčasťou jeho cieľov aj verejný prospech. 

Mnohí politici, a žiaľ aj politické strany, nemajú pri vstupe do politiky žiadnu víziu a stratégiu. 

Zámerne sa nechcú politicky vyprofilovať, aby ich voličská základňa bola čo najširšia a taktiež sa 

nepokúšajú programovo vymedziť voči ostatným stranám, aby ich dvere k povolebnej spolupráci 

ostali otvorené. V konaní bez zámeru nevidia ciele ani občania a takáto politika je pre nich nezrozu-

miteľná.  

Politika si nesie so sebou negatívne konotácie z minulosti. Politické rozhodnutia často nie sú prí-

jemné a občas sa aj politici zmýlia, ale občania nezabúdajú. Aj tí, ktorí ani netušia o Machiavellim 

a jeho pragmatických radách vladárovi vedia, že politici dokážu manipulovať verejnou mienkou preto, 

aby získali podporu vlastných zámerov, ktoré sú alebo nie sú v záujme verejnosti. 

Pre časť obyvateľov je politika oblasťou, v ktorej sa nedokážu zorientovať. Politický systém 

a súbor politických procesov je občanom prístupnejší, ak majú možnosť nahliadnuť doň a odhaliť 

princípy jeho fungovania. Výchova a vzdelávanie smerujú k tomu, aby mladí ľudia porozumeli de-

mokracii a fungovaniu štátu. Generáciu, ktorá je teraz v strednom a poproduktívnom veku však na 

túto úlohu nikto nepripravoval. Štát sa nesnaží o osvetu v tejto oblasti zameranú na produktívne oby-

vateľstvo a seniorov a zdá sa, že sa to v blízkej budúcnosti nezmení. Tí, ktorí sa v politike neorientujú 

ľahko nekriticky prijímajú všeobecný názor a vychádzajú z pozorovaných javov, pričom sa nesnažia 

skúmať príčiny a súvislosti týchto javov.4 

Na základe odhalených prípadov amorálneho správania politikov, je nepopierateľným faktom, že 

v politike sú ľudia, ktorých cieľom je vlastné obohatenie a tento cieľ je často v rozpore so všeobec-

ným blahom. Nesprávna motivácia politikov uchádzať sa o zastupiteľský post je jedným z faktorov, 

ktoré prispievajú k podpore prevládajúceho názoru. 

Ani politici nie sú odborníci na všetko. Niektoré rozhodnutia prijaté zákonodarným zborom boli 

prijaté bez dôkladného zváženia možných dopadov. Často ide o nedôslednosť alebo nezáujem politi-

kov, lebo takýmto situáciám sa dá predchádzať prizývaním ľudí z praxe do pracovných skupín 

                                                      
3 Pomenovanie príčin, dôsledkov a vyvodenie riešení je výsledkom použitia analytickej techniky autorkou 

príspevku, technika je označovaná ako „strom príčin a dôsledkov“ a používa si pri riešení spoločenských pro-

blém.   
4
 Mierou porozumenia občanov politike sa zaoberá napríklad výskum STEM a IVO 12-2004 Vnímanie politiky 

a demokracie, ktorý porovnáva názory verejnosti na zrozumiteľnosť politiky v 10 ročnom období v ČR a SR  
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a dôkladným rozšírením zámeru pripravovanej zmeny. Prijatá legislatíva, ak je neprimeraná, dopadá 

najťažšie práve na občanov, ktorí pociťujú tento údel právom ako krivdu. 

Na základe všetkých týchto (a ďalších neuvedených) faktorov nadobúdajú občania pocit, že 

v politike chýbajú ideály, že politici nemajú charakter a nič im nehovorí pojem cnosť a zodpovednosť. 

 

4.2 Dôsledky plynúce z rozšíreného názoru o nemorálnosti politiky 

Keďže vo volebnom zápase získavajú podporu predovšetkým tí politici, ktorí dobre zvládajú ume-

nie povedať to, čo chcú ľudia počuť, je v politike čoraz viac populizmu. Voliči sú následne sklamaní 

z toho, čo všetko im bolo nasľubované v pomere k naplneniu týchto sľubov a v zmysle hesla „veľa 

rečí a žiadne skutky“, narastá ich nedôvera voči politikom a politike a stále viac sa utvrdzujú 

v pesimistickom pohľade na politiku. 

Názor o skazenosti politiky vzbudzuje vo verejnosti odpor k diskusiám a úvahám o politickej situ-

ácií a dianí. To vedie k nárastu nezáujmu a v konečnom dôsledku prospieva k rozvoju práve tých ne-

gatívnych javov, ktoré sú považované za amorálne. Opovrhnutie politikou prispieva k tomu, že spolo-

čenská kontrola neplní svoju funkciu. 

Mienka o politike, ako o prostredí kde sa dá moc a vplyv zneužiť vo vlastný prospech alebo pro-

spech záujmových skupín prispieva k zvýšenému záujmu finančných skupín o toto prostredie. Odha-

lené prípady obohacovania sa politikov a obchodných spoločností na úkor štátu podporujú ďalších 

potenciálnych aktérov s podobným úmyslom k infiltrácii do politického prostredia. Taktiež sa zvyšuje 

záujem politikov s nesprávnou motiváciou vstúpiť a zotrvať v politike, lebo sa domnievajú, že ich 

účasť v nej im prinesie v krátkom čase veľké výhody. 

Občania vnímajú amorálne konanie politických reprezentantov a v určitých prípadoch je vyvíjaný 

tlak na politikov, aby reflektovali na túto skutočnosť a podnikli účinné kroky/opatrenia. Tá časť poli-

tikov, ktorá má záujem situáciu zmeniť v spolupráci s pozorovateľskými organizáciami (watchdog) 

má neľahkú úlohu v prekonávaní odporu ostávajúcej časti politikov, ktorí sa snažia o zachovanie sta-

tus quo. Najúčinnejšími opatreniami sú legislatívne opatrenia, ale aj občianske iniciatívy 

a hodnotenia. Snaha o sprísnenie legislatívnych pravidiel s cieľom zabrániť zneužívaniu moci, však 

zároveň môže viesť k obmedzeniu slobodného rozhodovania politikov. Je nesprávne domnievať sa, že 

zákon môže nahradiť morálku a že legislatíva je jediným prostriedkom k zvýšeniu morálneho kreditu 

politikov. Občianska kontrola je nevyhnutná, potrebná a účinná, jej význam preto musí narastať. 

Politici a politické strany poznajú verejnú mienku, mentalitu obyvateľstva, spôsob uvažovania 

a vzorce správania sa svojich voličov (alebo by aspoň mali poznať, ak chcú byť úspešní) a dokážu 

využiť prevládajúci názor obyvateľstva o amorálnosti politiky vo volebnom boji. Vo voľbách v roku 

2012 bol dokonca súčasťou volebného diskurzu a obsahom volebných programov. Jedným z nástrojov 

volebného súperenia je poukazovanie na nemorálnosť súpera, zrátanie jeho morálnych prešľapov, 

čerstvé odhalenie amorálneho správania a následné ponúknutie jednoduchého no nesystémového rie-

šenia, ktoré v realite nikdy nebude uskutočnené. Tento nástroj je využívaný pomerne často a v závis-

losti od vhodnosti načasovania a zvolenej stratégie je jeho úspešnosť rôzna. Na druhej strane môže 

byť postoj spoločnosti k politike využitý s cieľom odradiť voličov od účasti na voľbách. Táto snaha je 

častejšia, ako snaha mobilizovať voličov proti nemorálnemu správaniu a tým zvýšiť účasť určitej 

cieľovej skupiny vo voľbách. Postoj verejnosti, že politika je špinavá záležitosť niektorým politikom 

a politickým stranám vyhovuje, preto nemajú záujem súčasnú situáciu zmeniť. 

Prevládajúca mienka o amorálnosti politiky nie je sama osebe taká škodlivá, ako pocity, ktoré vy-

voláva u obyvateľov. Pretrvávanie a utvrdzovanie sa občanov v názore o amorálnosti politiky vzbu-

dzuje dojem nemožnosti zmeniť existujúcu situáciu. Narastá frustrácia obyvateľov spojená s tým, že 

o ich osude a budúcnosti krajiny rozhodujú reprezentanti, ktorých si síce sami zvolili, ale ktorým ne-

môžu veriť, že skutočne majú na zreteli práve ich záujmy. Čiastočné pokusy o zmenu sa prejavujú vo 

forme hľadania istôt u nových politických zoskupení a nových politikov, ktorí možno nebudú korup-

ciou a osobným prospechom natoľko poznačení, alebo vo voľbe politikov s radikálnou rétorikou, či 

neštandardným vystupovaním. Časť spoločnosti je ochotná podporiť aj nedemokratické riešenia, ak 

prinesú želaný výsledok a urobia politiku „ľudskejšou“. 

Na základe pomenovaných príčin a dôsledkov je možné stanoviť čiastkové ciele, ktoré by mohli 

viesť k dosiahnutiu zámeru „urobiť politiku morálnou“. Základom je presvedčenie, že zmena je žia-
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duca a možná. Opatrenia v troch oblastiach dlhodobých cieľov by v budúcnosti mohli priniesť vý-

sledky smerujúce k tomu, aby sa názor občanov na politiku mohol zmeniť: 

1. výchova, vzdelávanie, osveta - zvýšenie zrozumiteľnosti politiky pre občanov, príprava na kon-

trolnú funkciu spoločnosti, porozumenie demokratickým princípom fungovania štátu, pochope-

nie významu účasti občanov na politickom rozhodovaní, 

2. spoločenská kontrola – podpora participácie občanov na verejnom živote, zavádzanie pravidiel 

a noriem umožňujúcich výkon spoločenskej kontroly, čo najväčšia účasť verejnosti pri prijímaní poli-

tických rozhodnutí, 

3. zdôrazňovanie prínosu a úžitku politických rozhodnutí – pozitívne príklady, správy, štúdie a ich 

šírenie v spoločnosti. 

Identifikované dlhodobé ciele nie sú zázračným liekom na nedostatky našej demokracie. Vyžadujú 

si niekoľkoročné úsilie na základe vypracovaných koncepčných a strategických dokumentov. Inak 

bude naše záujmy reprezentovať čoraz viac „politických moralistov“, ktorí si mravnosť stvárňujú 

podľa osobných záujmov namiesto „mravných politikov“, podľa ktorých sa princípy politickej múd-

rosti znesú s mravnosťou. (slovami Kanta, 1963, s. 141-142). 
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