
10. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA 

 

152 

BUDE DOPYT PO SOCIÁLNOM ŠTÁTE VŽDY AKTUÁLNY? 

 

PETER GARBARČÍK – ANNA POLAČKOVÁ 

 

 

 

Stupeň, forma, ročník štúdia: PhD., denná, 3. 

Študijný program: teória politiky 

Konzultant: Bez konzultanta 

 

Kľúčové slová: sociálny štát, sociálne práva, sociálne riziká, spravodlivosť, uznanie 

 

 

 

Úvod 

V každom vývojovom civilizačnom štádiu reflektujeme historicko-špecifické zákonitosti odzrkad-

ľujúce jeho povahové črty. Sme svedkami mnohých kultúrnych, politických a sociálnych výdobytkov, 

ktorých formalizovanie a inštitucionalizovanie v podobe napr. konkrétnych práv pomohlo riešiť tie 

najpálčivejšie výzvy ľudstva. Tak ako sa na jednej strane jedná o tromfy civilizačného pokroku, na 

strane druhej, práve tie isté pozitíva sa v ďalšej systémovej prechodovej fáze v dosť veľkej miere 

stávajú rizikami, ktoré aktuálny celospoločenský poriadok svojou existenciou skôr podkopávajú. 

V rovine sociálnej, politickej a kultúrnej reality sa prejavy rizík, ktoré boli v predošlom usporiadaní 

piliermi celospoločenského rozvoja a poriadku, vyskytujú v najväčšej miere. Od feudálneho usporia-

dania, cez priemyselnú revolúciu, k spoločnosti postindustriálnej až po spoločnosť služieb sme sved-

kami pôsobenia primárnych aj sekundárnych rizík a negatívnych vplyvov, ktoré v sebe koncentrujú 

zárodky potenciálneho vzniku novej konštelácie ekonomických a politických síl v celosvetovom me-

radle. 

Jedným z najkontroverznejších výstupov trojčlenky trh – človek – demokracia sa na sklonku 19. 

storočia stal inštitút sociálneho štátu. Tento fenomén, ktorý bol produktom viacerých hybných síl, 

protichodných interakcií a v historicky špecifických podmienkach pretrváva vo viacerých konotáciach 

dodnes. Samotnou existenciou a fungovaním sa permanentne stará o nikdy nekončiaci odborný 

a politický diskurz. Od najradikálnejších názorov o tom, že sociálny štát je len výplod ideológie 

a v skutočnosti nikdy neexistoval až po presvedčenia, že sa jedná o racionálny výdobytok ideálnej 

formy sociálnej spravodlivosti. 

O niečom, čo definujeme ako sociálny štát alebo tzv. štát blahobytu, môžeme uvažovať z viace-

rých perspektív. Interdisciplinárne analyzovanie významu, podstaty, úlohy a fungovania sociálneho 

štátu je priam nevyhnutné. Celá jeho logika stojí na vzájomnej podmienenosti viacerých dimenzií a 

bez reflektovania hoci len jednej z nich nie je možné viesť zmysluplnú odbornú diskusiu, nehovoriac 

o snahe celý kontext správne absorbovať a pochopiť. Šírke celospoločenských dopadov fungovania 

sociálneho štátu priamo úmerne zodpovedajú aj odborné spory, ktoré sa pohybujú predovšetkým v 

štyroch rovinách. Jedná sa o oblasť ekonomickú, politickú, sociálnu a v neposlednom rade aj kultúr-

nu. Už len na základe zmieneného nie je možné vlastnosti a charakteristiky samotného pojmu zúžiť 

len na jednu z nich. Máme za to, že sociálny štát je výsledkom emancipačných snáh prebiehajúcich 

prirodzeným spôsobom v konkrétnom historicko-špecifickom časovom úseku ľudských dejín. Jedná 

sa o inštitucionálne jadro západných spoločností. Tak ako sa na základe celospoločenských zápasov 

o hodnoty spravodlivosti, uznania ľudských práv, slobody podnikania, či iných výsledkov týchto 

snáh, tak isto sa formovala aj podoba demokratického zriadenia, trhových mechanizmov, či celkového 

vnímania spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti. Tak, ako v konkrétnej dejinnej perióde bolo dostačujú-

ce oficiálne ukotvenie politických a občianskych práv, takým istým prirodzeným vývojom v priebehu 
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konkrétnych globálnych okolností došlo k potrebe zoficiálnenia aj práv sociálnych, kultúrnych 

a hospodárskych, ktorých spoločným menovateľom a garantom sa stal sociálny štát.  

 

1 Podmienky fungovania sociálneho štátu 

Vyplynúc z vyššie uvedeného, ociálny štát je nutné chápať ako nadrozmerný fenomén, ktorého 

budúcnosť nie je možné s určitosťou predpovedať. Paradoxom však je, že na výslnie prichádza vždy v 

obdobiach vyhrotených krízových situácií s globálnym presahom a naopak, zatracovaným a nepotreb-

ným sa stával vždy v časoch prosperity. Zárodky sociálneho štátu v jeho stále viac inštitucionalizova-

nej podobe vznikali na spoločenských tlakoch a sociálnych treniciach charakteristických pre danú 

dobu, tzn. na základe vynútenia zo strany tých, ktorým mal „slúžiť“. Tak ako jeho vznik bol determi-

novaný špecifickými dejinnými okolnosťami a vtedajšou sociálnou realitou, aj jeho následné úspešné 

fungovanie o niekoľko desaťročí neskôr stálo na vhodnom rozpoložení okolností.  

Ako je známe, „sociálny štát bol schopný vcelku hladko fungovať predovšetkým v situáciách, ke-

dy sa mohol oprieť o svojich dvoch partnerov. Na jednej strane na funkčnom trhu práce, ktorý bol 

schopný poskytovať záujemcom plnohodnotné zamestnanie a platiť im za prácu toľko, že sa mohli 

zabezpečiť nielen pre prípad krátkodobej nezamestnanosti a choroby, ale taktiež na dobu odchodu do 

dôchodku. Na strane druhej potreboval sociálny štát k svojmu fungovaniu súdržnú rodinu, ktorá bola 

schopná podporiť svojich členov, keď sa im z rôznych dôvodov na trhu práce nedarilo. Pri tejto priaz-

nivej konštelácii potreboval sociálny štát navyše ešte pomerne veľký priestor na to, aby mohol 

ovplyvňovať hospodársku politiku štátu.“ (Keller, 2006, s. 19). Sociálny štát však predpokladá nielen 

očakávanú koreláciu uvedených faktorov, či idei sociálnej bezpečnosti a spravodlivosti zakotvenými 

v platnom právnom poriadku, ale taktiež kvalifikovanú a kompetentnú byrokraciu, ktorá bude schop-

ná dané ciele efektívne uskutočňovať. V neposlednom rade sa za dôležitú podmienku možností ex-

panzie sociálneho štátu považuje relatívne bohatá spoločnosť v rámci ktorej je možné dostatočnú časť 

akumulovaných zdrojov venovať na samotnú realizáciu sociálnej politiky. K naplneniu týchto troch 

podmienok dochádza až v 20. storočí, aj napriek tomu, ako veľmi sú formy solidarity priraďované ku 

klasickým archetypálnym rysom skoro každej ľudskej spoločnosti (Rákosník, Tomeš, 2012). 

Stabilita demokratického režimu je jednou z najdôležitejších podmienok fungovania sociálneho 

štátu a jedným z činiteľov, ktorý prostredníctvom uvedomelej, emancipovanej a vzdelanej občianskej 

spoločnosti umožnil jeho progresívny vývoj. Analýzy verejných a sociálnych politík rôznych demo-

kratických krajín upozorňujú, že ich formu a fungovanie vo veľkej miere determinuje verejná mienka. 

Na jednej strane efektívne fungovanie sociálnej politiky priamo závisí od toho, ako ju verejnosť pri-

jíma, ako vo verejnosti rezonuje a na druhej strane nastavenie sociálnej politiky a jej opatrení prispie-

va k formovaniu názorov verejnosti. „Výskumy sústreďujúce sa na úroveň jednotlivých štátov upo-

zornili na determinujúci vplyv skutočností: a) hodnotových orientácií – v nadväznosti na ideologické 

a politické afilácie; b) názorov na konkrétnu podobu systému sociálnej politiky a na jej účinky, pri-

čom pri posudzovaní určitého programu alebo opatrenia a jej účinkov zohrávajú svoju rolu aj infor-

mácie o tomto programe, ako aj individuálna skúsenosť ľudí; c) osobných záujmov na týchto opatre-

niach, dávkach alebo službách; d) názorov na to, kto je oprávnený prijímať sociálnu pomoc 

a ochranu“ (Džambazovič, in: Gerbery, 2011). Z povahy týchto štyroch faktorov vyplýva, že ony 

samy by mali byť závislé od prvkov, ktoré určujú postavenia a pozíciu jedinca v spoločnosti, tzn. na 

pretrvávajúcu dôležitosť triednej príslušnosti a príbuzných skutočností (napr. príjem, vzdelanie 

a zamestnanecký status) ako determinujúce faktory postojov k sociálnemu štátu. 

 

1.1 Kritika sociálneho štátu 

Je nutné dodať, že zo striktne empirického hľadiska sa dá kríza sociálneho štátu (a predovšetkým 

jej príčiny) o ktorej sa hovorí už posledných 30 rokov vysvetliť a dokázať veľmi ťažko. Aby sme 

pochopili, prečo diskurz o jeho kríze naďalej pretrváva aj po tom, čo bola ropná kríza na prelome 70. 

a 80. rokov zažehnaná, je veľmi prínosné uvedomiť si zásadnú vec. Rozpočtové deficity vyvolané 

celosvetovými krízami vrátane tej poslednej sociálny štát nijako výnimočne nezdevastovali. Pokiaľ 

vidíme model sociálneho štátu len ako poukázanie na problémy spojené s jeho financovaním, resp. 

nazeráme naň výhradne ekonomizujúcou a technokratickou optikou, dostaneme sa do veľkého odbor-
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ného omylu a slepej uličky. Veľakrát sa objavujú úvahy o fiškálnych aspektoch krízy sociálneho štátu 

a sú, pokiaľ ju nevnímame v širších súvislostiach, v dosť veľkej miere klamlivé. 

Stručný a komplexný výpočet najdôležitejších ohnísk v rámci ktorých sa odohrávajú odborné 

a politické diskusie, týkajúcich sa samotnej existencie sociálneho štátu a dopadov jeho fungovania 

ponúka Jan Keller prostredníctvom Pierre Rosanvallona. V rovine ekonomickej je hlavný spor vedený 

o to, či sú intervencie štátu nezlučiteľné s princípmi účinnej ekonomiky, či sú naopak nevyhnutným 

predpokladom pre stabilitu a reprodukciu trhových mechanizmov. V jadre argumentácie liberálov 

nájdeme predstavu, podľa ktorej sa za inštitútom moderného štátu skrývajú v skutočnosti štáty dva: 

právny štát, ktorý je strážcom demokracie a zárukou dôležitých slobôd a štát intervencionistický, kto-

rý je škodcom týchto slobôd. Ten druhý je potrebné čo najviac eliminovať. Problém však spočíva v 

tom, že pravica doposiaľ nenašla recept na to, ako odbúrať štát sociálny takým spôsobom, aby ostal 

neporušený štát demokratický. Ďalší rozmer celého diskurzu je politický. Na jednej strane je sociálny 

štát uvádzaný ako príklad stále menej funkčnej a ťažkopádnej byrokracie. Prostredníctvom širokého 

spektra intervencií môžu politické elity zvyšovať svoj vplyv na masy za účelom získavania ich loajali-

ty. Kritika stavia argumenty do polohy oslabovania princípov individuálnych slobôd, obhajoba ho 

považuje za neodmysliteľnú substanciu demokracie a prirodzený produkt emancipácie más v priebehu 

desaťročí. Konfrontácie, týkajúce sa politickej povahy sociálneho štátu sa nesú v znamení hodnotovo 

proti sebe stojacích protipólov – liberálneho a sociálno-demokratického. Ako opäť poznamenáva Kel-

ler, práve v politickej rovine sa však najnápadnejšie prejavuje rozdvojenosť liberálneho postoja. Neo-

liberáli požadujú minimálny štát, zároveň však presadzujú opatrenia, ktoré si v konečnom dôsledku 

vynucujú sociálny štát, pretože redukcia sociálneho štátu by postihla masy zvyknuté na určitú životnú 

úroveň. Osobité miesto zaujíma sociálna dimenzia bez ktorej nemôžeme o fungovaní sociálneho štátu 

uvažovať ani na tom najelementárnejšom stupni. Výrazným spôsobom udáva tvár sociálneho štátu a 

stála pri zrode inštitucionálneho rámca, ktorý sa vo veľkej miere stal súčasťou národných štátov od 

začiatku 20. storočia. Zatiaľ čo pravica trvá na tom, že nadbytok sociálnych istôt deformuje ekono-

mický život a ohrozuje občianske cnosti ľavica sociálne práva považuje za neodcudziteľné a hodnotu 

samu o sebe. Výslednú mozaiku povahy sociálneho štátu dotvára oblasť kultúrna. Jedná sa o výz-

namovo najširšie hľadisko v ktorom sa utvárala podstata hodnotových vzorcov každého nadnárodné-

ho celku a formy spoločenských hodnotových vzorcov na základe ktorých sa odvodzovali vyššie 

spomenuté celky sociálneho štátu. Dochádzalo k cyklickému striedaniu hodnoty spravodlivosti a rov-

nosti s hodnotami slobody a všetkými jej konotáciami (Rosanvallon, 1981; In: Keller, 2006, s. 16 – 

19). 

Ako uvádza Stanislav Holubec, ktorý delí kritiku sociálneho štátu na tzv. mäkkú a tvrdú, mäkšia 

forma kritiky nekritizuje sociálny štát ako taký, ale argumentuje tým, že v dnešnej dobe nie je možné 

jeho udržanie v existujúcej podobe. Tvrdá forma kritiky odmieta sociálny štát ako celok z dôvodu 

nedostatočnej motivácie a okrádania schopných a úspešných. Nikdy vraj nedosiahol presvedčivo sta-

novených cieľov a na strane druhej mal podľa týchto kritikov celý rad škodlivých vedľajších efektov. 

Faktory, ktoré dnes stoja proti sociálnemu štátu sú najčastejšie považované nasledovné: a) globalizá-

cia svetovej ekonomiky sprevádzaná rýchlym presunom kapitálu podľa jeho potrieb a čo najefektív-

nejšieho zhodnocovania (čoraz menej zahŕňajúc sociálnej rozmer), b) nepriaznivý demografický vý-

voj západných spoločností (nízka pôrodnosť, vysoký vek dožitia), c) koniec studenej vojny a „víťaz-

stvo“ neoliberalizmu ako preferovanej ideológie súčasnosti, d) technický pokrok presadzujúci decen-

tralizované a individualizované technológie (stále rozšírenejšie zavádzanie automatizovanej strojovej 

výroby), e) odklon širokých vrstiev od sociálneho štátu a rast životnej úrovne a s ňou spojený rast 

individualizmu (s rastom individualizmu klesá ochota podieľať sa na financovaní kolektívnych stat-

kov) (Holubec In: Hauser, 2007). Odborný diskurz o problematike zaoberajúcej sa kritikou sociálneho 

štátu otvoril Ch. Pierson (1994) na príklade USA a Veľkej Británie, keď sa snažil poukázať, že ani 

v časoch vlády R. Reagana a M. Thatcherovej sa nepodarilo sociálny štát redukovať do tej miery, ako 

sa z ich strany predpokladalo, vzhľadom na skutočnosť, že nedošlo k výraznejšiemu poklesu vládnych 

sociálnych výdavkov. Naopak, buď ostávali na viac či menej rovnakej úrovni, alebo dokonca rástli, a 

to bez ohľadu na to, či sa merajú ako podiel HDP, v absolútnych alebo reálnych hodnotách (Gerbery, 

2011). Skĺzať do špecifickej ekonomizujúcej roviny však nie je našou ambíciou. 
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1.2 Príčiny krízy sociálneho štátu 

Ako už bolo viackrát prezentované, sociálny štát dokáže plnohodnotne plniť svoje poslanie 

v kontexte jemu priaznivých podmienok. Aj napriek tomu, že od konca 70. rokov je jeho fungovanie 

z pohľadu súčasného vývoja a trendov problematické z dôvodu viacdimenzionálnych vplyvov globa-

lizácie, dôležitou otázkou je, či tým „dobrým“ je sociálny štát a všetky pozitívne hodnoty, ktoré zo-

sobňuje (podľa jeho obhajcov) Zmieňovaná globalizácia je považovaná za „prirodzený mocenský 

diskurz v rámci ktorého bádame výpovede o prirodzenosti, nutnosti a blahodárnosti jej existujúcej 

formy ako nerovnej štruktúry príležitostí a odmien. Nerovnosti globalizácie tak môžu byť chápané 

ako funkčné, motivujúce adaptačno-pozitívne správanie aktérov, ktorí sa musia zdokonaľovať, a to 

garantuje súťaživé prostredie, v ktorom sa údajne len tí najlepší zaslúžene ocitajú na vrcholných pozí-

ciách stratifikácie nerovnosti“ (Suša, 2010, s. 36). Logicky sa pred nami otvára otázka poukazujúca na 

príčiny krízy sociálneho štátu a jeho kolíziu s faktormi podkopávajúcimi jeho existenciu medzi ktoré 

globalizácia bezpochyby patrí.  

Zaujímavé delenie krízy sociálneho štátu zo strany Jean-Pierre Jalladea interpretuje Zdeňek Kono-

pásek v publikácii „Estetika sociálního státu“. Jallade vidí problémy sociálneho štátu v troch rovi-

nách: podľa neho sa jedná o krízu finančnú, pri ktorej, ako uvádza Konopásek, „ide o nesúlad medzi 

stúpajúcimi nákladmi a stagnujúcimi zdrojmi, ktorý mal tendenciu zosilňovať sa ako v začarovanom 

kruhu. Kríza sociálneho štátu potom vyzerá ako konflikt medzi ekonomickou a sociálnou politikou.“ 

(Konopásek, 1998, s. 129). Nemenej dôležitou krízou sociálneho štátu je kríza jeho legitimity pri kto-

rej podstata spočíva v tom, „akú má sociálne zabezpečenie a welfare state (jeho ciele a ambície) pod-

poru verejnosti.“ Podľa Jalladea, niektoré závery tvrdia, že verejná podpora sociálnym programom 

navzdory problémom spojeným s ropnými otrasmi neutíchala. Iné konštatovania sú založené na tvr-

deniach, že podpora sociálneho štátu je síce vo verejnosti stále natoľko vysoká, že je nezmyslom ho-

voriť o nejakej kríze legitimity (Konopásek, 1998). Podľa ďalšieho autora, Martina Potúčka sú v kríze 

skôr len niektoré jeho inštitúcie a niektoré postoje jednotlivcov, záujmových skupín a inštitúcií ako 

takých. Nepochybuje o tom, že niekedy dochádza aj k ostrému konfliktu medzi tým, ako fungujú in-

štitúcie sociálneho štátu, či aké zdroje preňho vytvárajú širšie politické, ekonomické a sociálne pro-

stredie a postojom obyvateľstva (Potúček In: Modernizace sociálního státu v Evropě, 2005). Ako však 

ďalej Konopásek prostredníctvom Jalladeho uvádza, iné názorové prúdy poukazujú, na skutočnosť, že 

dochádza prinajmenšom k významnému posunu akcentov v podpore, ktorú ľudia sociálnym progra-

mom vyjadrujú. Občania sú podľa neho stále menej ochotní akceptovať financovanie takých náklad-

ných sociálnych programov z ktorých navyše samy priamo akýmkoľvek spôsobom neprofitujú. „Jed-

noducho, doba prestáva byť naklonená zabezpečovaniu rovnosti. Skôr je oceňované zabezpečovanie 

konkrétnych, už raz dosiahnutých pravidelných príjmov. Prakticky sa tento posun zrkadlí v rozmachu 

privátnych schém sociálneho poistenia na strane jednej a v značnom rozšírení testov potreby u dávok 

sociálnej podpory na strane druhej.“ (Konopásek, 1998, s. 129). V neposlednom rade Konopásek pre-

zentuje aj tretiu oblasť, ktorá podľa Jalladea prispieva k podrývaniu legitimity sociálneho štátu, a to 

krízu inštitucionálnu. „V priebehu 80. rokov boli systémy sociálneho zabezpečenia postihnuté stratou 

dôvery verejnosti v schopnosť ústrednej vlády priemerne reagovať na konkrétne problémy. Rozšírila 

sa averzia voči byrokratickej mašinérii moderného štátu. Klasické redistributívne inštitúcie sa zdajú 

byť zastarané, nepružné, pokorujúce a neefektívne. Ľudia by radi mali programy“ šité na mieru“, pri-

spôsobené ich miestnej situácii a už nie paušalizujúce opatrenia prichádzajúce zhora“ (Konopásek, 

1998). 

Zásadné pri tom je, že priepasť medzi jednotlivými zložkami spoločnosti, jej vrstvami sa naďalej 

prehlbuje a pre politickú situáciu bude kľúčové vymedzenie „zvyškov stredných vrstiev“. Ako sa ale 

v súčasnej situácii ukazujem väčšia časť z nich sa prikláňa k tomu dištancovať sa od vrstvy najnižšej a 

vymedzovať sa (negatívne) voči nej. Nové stredné vrstvy sa bránia tak, že sa snažia presunúť čo naj-

viac sociálnych rizík na iné a ešte bezbrannejšie skupiny. Protestujú proti prílišnej výške daní a pod-

porujú škrty v tých výdavkov sociálneho štátu z ktorých oni priamo neprofitujú (Švihlíková, 2010). 
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1.3 Sociálny štát a problematika zneuznania 

Priemyselná revolúcia vytvorila nové sociálne riziká, ktorým predmoderná agrárna spoločnosť 

nemusela čeliť, resp. mala pre ich riešenie vlastné sociálne mechanizmy, ktoré v priemyselnej spoloč-

nosti už neboli využiteľné. Pokiaľ sa pohybujeme v rovine riešenia nepriaznivých situácií obyvateľ-

stva nástrojmi sociálneho štátu, tzn. riešenia sociálnych rizík je nutné poznamenať, že sociálny štát ich 

v priebehu dejín na jednej strane pomáhal riešiť a na strane druhej ich svojou rutinnou činnosťou čas-

tokrát aj spoluvytváral, resp. nedokázal korigovať už tie existujúce. To by však nemalo odpútavať 

pohľad od vzniku sociálnych rizík produkovaných súčasným globálnym vývojom. V súvislosti so 

sociálnymi rizikami zasahujúcimi čoraz väčšie množstvo obyvateľstva v globálnom meradle a skú-

maním spravodlivosti v súčasnom globálnom kontexte sa vyžaduje, aby sme sa vyrovnali s problema-

tikou neuznaných aktérov práva a zneuznaných držiteľov práv. Jedným z dôvodov prečo sú držitelia 

práv zneuznávaní je skutočnosť, že v právnom usporiadaní nie sú jasne uznané záväzky silných eko-

nomických a finančných aktérov, ktorí pôsobia v prostredí globálneho kapitalizmu. Sociálni aktéri 

zneuznaní dnešnými riešeniami globálnej sociálnej nespravodlivosti sa postupne stávajú subjektmi 

spoločenskej zmeny, požadujú nielen rozvoj súčasných národných a medzinárodných nástrojov spra-

vodlivosti, ale taktiež rozvoj a vytváranie nových, nadnárodných inštitucionálnych štruktúr v regio-

nálnom a globálnom meradle. Súčasný vplyv, ktorým disponujú transnacionálne korporácie a medzi-

národné finančné inštitúcie, vyvoláva reakcie zneuznaných, ktoré majú rôzne podoby: odpor chudob-

ných v treťom svete, nepokoje nezamestnaných a vykorisťovaných vo viacerých krajinách či sociálne 

protesty, akými sú napríklad sociálne fóra, ktoré pôsobia od lokálnych úrovní až po globálnu rovinu 

(Hrubec, 2008). O odpore, dokonca v radikálnejšej podobe môžeme hovoriť aj v priebehu 19. storočia 

v podobe zápasov o tie (z dnešného pohľadu) najelementárnejšie formy práv a ich uznania. Nie je 

ničím novým, že sociálny štát sa stal symbolom boja za uznanie nielen sociálnych práv, tzn. za elimi-

náciu dovtedajších sociálnych rizík širokých más. „Fenomén nových sociálnych rizík predstavuje 

akúsi zmes v ktorej pretrváva niečo z klasických sociálnych problémov (chudoba, bieda, sociálna 

zraniteľnosť), kde sa ale objavujú aj relatívne nové javy (viazanosť na určité fázy životného cyklu, 

obtiažna predvídateľnosť, absencia účinného poistenia a pod.) Najprekvapivejšie na nových sociál-

nych rizikách nesporne je, že sa masovo prejavujú práve pri prechode k postindustriálnej spoločnosti, 

teda k spoločnosti o ktorej sa dlho usudzovalo, že sa bude zaoberať úplne inými problémami než 

hromadným šírením chudoby a biedy vo vnútri štátov technicky najpokročilejších, ekonomicky a 

politicky najvyspelejších a majetkovo najbohatších. Skutočnosť, že k šíreniu nových sociálnych rizík 

dochádza práve v rámci spoločnosti postindustriálnej, je veľmi významná, pretože to spochybňuje tak 

predstavy o našej schopnosti stále účinnejšie riešiť vzniknuté problémy, taktiež predstavy o tom, že 

vývoj spoločnosti prináša akosi automaticky stále viac dobra pre všetkých. Práve táto predstava tvorí 

jadro modernej myšlienky o uskutočňovaní pokroku“ (Keller, 2011, s. 36 – 37).  

Pokiaľ budeme vychádzať z premisy, že „sociálne ocenenie sa podieľa na kľúčových sociálnych 

procesoch, ktoré určujú konkrétne formy rozdeľovania statkov (materiálnych i nemateriálnych) a kto-

ré sú nevyhnutné pre autonómny rozvoj podmienok sebarealizácie človeka“ (Hrubec, 2012, s. 109), 

tak dopyt po sociálnom štáte je najväčší v obdobiach výrazných spoločensko-politických zmien, pre-

dovšetkým konfliktov, katastrof, či hospodárskych kríz s celosvetovým presahom. Keďže súčasný 

kapitalizmus a jeho globálna podoba má v sebe priam symptomatický znak prejavujúci sa v cyklic-

kých krízach, je pravdepodobnosť neustálych návratov sociálneho štátu do úlohy samaritána zatiaľ 

viac než istá. Jednoducho, „čím väčšia je izolovanosť jedinca, tým viac je sociálny štát potrebný“ 

(Arnoldová, 2004, s. 12). Ako už bolo konštatované, na podstatu fungovania sociálneho štátu sa dá 

nazerať z viacerých hľadísk a uhlov, určujúcich dôvody jeho samotnej existencie. Tým najrozšírenej-

ším je tzv. normatívny, ktorý stojí na kvalitatívnych odlišnostiach a kultúrnych determinantoch. So-

ciálny štát je považovaný za bod v ktorom sa schádzajú, alebo rozchádzajú názorové a hodnotové 

prúdy diskutujúce o spravodlivosti, ľudských právach a pod. Normatívne hľadisko vzniku a fungova-

nia sociálneho štátu teda spočíva na konkrétnej predstave o dobre, resp. o blahu spoločnosti. Nejde 

teda len o úzke inštitucionálne vymedzenie fungovania sociálneho štátu, ale predovšetkým o jasne 

definovaný hodnotový cieľ ku ktorému má činnosť sociálnych a ochranných funkcií smerovať. Klasik 

teórie sociálneho štátu R. M. Titmuss príznačne konštatuje, že industriálna spoločnosť vytvára spolu s 

rozbitím starých zákonov „chudobných“ nevyhnutne radu stavov závislosti jedinca, vyplývajúcich z 
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prirodzenej závislosti (detstvo, staroba), fyzické a psychické ochorenia alebo neschopnosti, kultúrne 

(spoločensky) determinované závislosti (nezamestnanosť, potreba vzdelania a pod.). Za tieto stavy 

závislosti však nie je možné považovať úplne zodpovedného človeka a sociálne služby musia uspoko-

jiť potreby jedinca a rodiny (Arnoldová, 2004).  

Intenzita procesu globalizácie, jej sprievodných javov a dôsledkov z nich plynúcich „vyproduko-

vala“ niečo čo malo byť podľa Francisa Fukuyamu posledným štádiom dejín. Ako autor sebavedomo 

tvrdí vo svojom už legendárnom článku, „stále sa nachádzame na konci dejín, pretože existuje len 

jediný systém, ktorý bude naďalej ovládať svetovú politiku, a tým je západný liberálno-demokratický 

systém“ (Fukuyama, 2002, s. 9). A práve komplexnosť globalizácie, ktorá v sebe zahŕňa všetky hori-

zontálne aj vertikálne rozmery prakticky všetkých dimenzií fungovania súčasnej svetovej spoločnosti 

vytvorila model demokratického usporiadania štátu, ktorý sa stal po druhej svetovej vojne vzorom 

pretláčaným zo strany krajín tzv. Západného sveta. Koniec druhej svetovej vojny priniesol postupnú 

internacionalizáciu a formálne ukotvenie ľudských práv, ich postupné presadzovanie, rozširovanie 

a ochranu v podobe stále väčších možností a to v podobe globalizujúcich sa ľudskoprávnych aktivít 

a iniciatív. 

Reč je logicky o procese mobilizácie a „odbúravania prežitých spoločenských, psychologických 

a politických štruktúr, ktorý umožňuje masám, aby si osvojili nové modely chovania. Vo svetle tejto 

definície sa teda spoločenská mobilizácia ukazuje ako rozhodujúci faktor modernizácie. Proces spolo-

čenskej mobilizácie je súčasťou rozsiahlej transformácie, pretože uvádza do pohybu mechanizmus 

unáhlenej integrácie obrovských sociálnych skupín do nových hodnotových systémov. Tento mecha-

nizmus so sebou nesie koexistenciu moderných a tradičných sektorov. Modernizácia taktiež zahŕňa 

proces rozširovania sociálnych a politických práv smerom k ich sprístupneniu čo najširším vrstvám 

obyvateľstva daného štátu, čo sa najčastejšie deje na pozadí vzrastajúcich sociálnych konfliktov, či 

dokonca revolúcií. Nižšie vrstvy spoločnosti získavajú tieto práva na úkor záujmov vyšších vrstiev 

alebo privilegovaných sektorov a skupín“ (Marzewska-Rytko, In: Hrubec, 2004, s. 149 – 150). 

Opätovne konštatujúc, v súčasnosti sa nachádzame v období postupnej demontáže pilierov na kto-

rých sociálny štát stojí a to z dôvodu práve globalizačných vplyvov. V tejto súvislosti hovoríme pre-

dovšetkým o ekonomickej globalizácii, ktorá v širšom kontexte zároveň plní úlohu vyhraneného ideo-

logického kolonizátora takmer všetkých oblastí života a určuje smerovanie globálneho vývoja. Pokiaľ 

sme dlhé roky ospevovali civilizačné výdobytky akými boli napr. uznanie základných ľudských práv 

spolu s oficiálnym ukotvením politických, hospodárskych a kultúrnych ako niečoho čo dokazovalo 

opodstatnenosť boja ľudí za hodnoty spravodlivosti, posledných 30 rokov sme skôr svedkami pohŕda-

nia ich podstatou, teda ich reálnym uplatnením v čo najširšej miere. 

Otvára sa nám priestor opätovne poukázať na sociálny štát ako na jav koncentrujúci v sebe široký 

diapazón sociálna, kultúrna a politična. Vyvstáva z toho fundamentálna otázka, zodpovedaním ktorej 

by sme dospeli k rozhodnutiu, či tým zlým je sociálny štát a všetky jeho podoby, či vlastnosti charak-

terizujúce súčasnú globalizovanú podobu sveta a predovšetkým jej neoliberálnej tváre. „Vo všetkých 

bohatých západných industriálnych krajinách – a obzvlášť zreteľne v Spolkovej republike Nemecko – 

došlo po druhej svetovej vojne v rámci modernizácie spätej so štátom blahobytu k spoločenskému 

posunu smerom k individualizácii, ktorý nadobudol doposiaľ nebývalých rozmerov a dynamiky (pri-

čom vo veľkej miere zostali zachované konštantné vzťahy nerovností). To znamená, že na pozadí 

relatívne vysokej životnej úrovne a značne pokročilého systému sociálnych istôt došlo k prelomeniu 

historickej kontinuity a ľudia, vytrhnutí z tradičných triednych podmienok a sietí rodinnej opatery boli 

vo zvýšenej miere odkázaní sami na seba a na svoj individuálny osud na trhu práce so všetkými tomu 

zodpovedajúcimi rizikami, šancami a rozpormi.“ (Beck, 2004, s. 115 – 116). „Problém spočíva v tom, 

že inštitucionálne konštrukcie vybudované na tradičných statusoch „občana“ a „zamestnanca“ boli 

pôvodne sformované tvárou v tvár oveľa súdržnejším a štandardizovanejším pomerom. Dnes však 

takto konštruované moderné inštitucionálne režimy prestávajú stačiť požiadavkám na pružné 

a flexibilné kritériá“ (Konopásek, 1993, s. 207 – 208). Podľa doyena českej ekonómie M. Picka 

„hrozbou sociálnemu štátu, ako ochrancovi pred sociálnymi rizikami nie sú ani vysoko nákladné nové 

civilizačné výzvy, ani technická revolúcia, ani globalizácia, ale jej neoliberálna podoba a zneužíva-

nie“ (Pick, 2011, s. 112). Pokiaľ by sme prijali dané, do istej miery provokatívne konštatovanie a dali 

mu status axiómy, sociálny štát sa nám v novej pozícii vynára vo svetle reprezentanta svetonázorové-
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ho protipólu a teda legitímneho a nespochybniteľného hráča na poli každodenných bojov za uznanie 

práv doteraz neuznaných sociálnych skupín. 

 

Záver 

Došlo k redukcii sociálneho štátu alebo je sociálny štát inštitúciou, ktorá má imanentnú schopnosť 

ustáť tlaky a pretrvať, hoci aj rôznych modifikovaných podobách? Vo všeobecnosti panuje zhoda 

v tom, že sociálne štáty v Európe zažili najväčší rozmach v období po druhej svetovej vojne, označo-

vanom za ich „zlatý vek“, ktoré bolo od 70. rokov vystriedané obdobím šetrenia a škrtov. Táto perio-

dizácia povojnového vývoja sa stala bežnou súčasťou akademickej literatúry. Pri bližšom pohľade je 

však možné odhaliť nuansy rôzneho charakteru vedúce k senzitívnejšej periodizácii, ako aj k odkrytiu 

špecifík vývoja v jednotlivých krajinách. Predmetom dohadov je v tejto súvislosti najmä obdobie 80. 

a 90. rokov, ktoré sa vzpiera jednoznačnej, ultimatívnej interpretácii.  

Je možné zo strany názorového spektra obhajujúceho trh a spravodlivosť z neho vyplývajúcu, pro-

stredníctvom ktorej sa pre milióny ľudí stali všetky pozitívne výdobytky kapitalizmu realitou, ospra-

vedlniť iné, tou istou logikou postihnuté masy, ktoré sa ocitli na strane opačnej? Ak áno, tak v tom 

prípade, by mali byť ospravedlnené aj konkrétne extenzívnejšie politiky sociálneho štátu. Pokiaľ sa 

pohybujeme v rovine abstraktnejšej, a teda v rovine uvažovania o dosiahnutí uznania pre čo najširšie 

skupiny postihnutých neuznaním ich elementárnych potrieb, mohla by sa stať snaha o dosiahnutie 

väčšej rovnováhy sociálno-ekonomických vzťahoch za určujúcu výzvu našej doby. 

Je prinajmenšom otázne, či sociálny štát úplne vymizne zo „scény“. Pokiaľ bude súčasná podoba 

globalizácie aj naďalej produkovať sociálne neistoty a riziká najrôznorodejšej povahy a týmto spôso-

bom robiť sociálnemu štátu mamutiu službu v podobe jeho opodstatnenosti a celospoločenského vy-

nútenia, tak sa sociálny štát bude aj naďalej právom považovať za legitímnu súčasť boja globálnych 

hybných síl. 
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