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OB!IANSKA SPOLO!NOS"  
PO 30 ROKOCH: TRENDY, 
PROBLÉMY, RIE#ENIA      
 
BORIS STRE!ANSK"   
  
  
  
  
 
 
 

1. Úvod   
 
1.1. Nová a stará ob$ianska spolo$nos% 
 
Tretí sektor je jedno z pomenovaní ob#ianskej spolo#nosti zdôraz$ujúce 
existenciu priestoru na nap%$anie spolo#ného dobra, vyva&ovanie a dop%-
$anie 'tátu i trhu. Tretí preto, lebo 'tát a trh sú prv( a druh( sektor. Toto 
pomenovanie nezah)$a len tradi#nú charitu #i vo*no#asové spol#ovanie, 
na ktoré b(va mylne redukovaná ob#ianska spolo#nos+ v tradicionalistic-
kom po$atí. Tretí sektor je konkrétnej'í pojem ako ob#ianska spolo#nos+, 
na ktor( sa ako univerzálny ve'iak dá zavesi+ „#oko*vek“ a #asto sa aj ako 
vágny pojem pou&íva (Rooy, 1998).  
     Tretí sektor je teda autonómna a emancipovaná kolektívna aktivita 
definujúca agendu vo verejnom priestore, navrhujúca rie'enia, ovplyv$u-
júca rozhodovanie o verejn(ch otázkach a tvarujúca verejnú sféru. Je to 
priestor, ktor( má schopnos+ samoorganizovania. Odpovedá niekedy 
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efektívnej'ie, inokedy menej efektívne na zlyhania 'tátu i trhu. Ale #o je 
vlastne v kontexte spolo#ného dobra efektívne?  
     Hne, v úvode zdôraznime, &e tretí sektor, resp. ob#ianska spolo#nos+ 
nie sú a priori „dobré“ entity. Mô&u sa nimi sta+ len svojím konkrétnym 
pôsobením a prejavmi. Ako vidie+ napríklad na raste popularity rôznych 
extrémistick(ch zdru&ení, aj ob#ianska spolo#nos+ mô&e by+ priestorom 
nedemokratick(m #i neob#ianskym. Tu sa dostávame k paradoxu, ktor( 
by nemal uniknú+ kritickej'iemu poh*adu. Spome$me extrémistické krajne 
pravicové zdru&enia #i radikálne paramilitaristické zoskupenia (Kupková 
– Milo, 2019; Hundley et al., 2021). Neob#ianskos+ ob#ianskej spolo#nosti 
nie je znakom len dne'nej postmodernej doby, ale tvorila v&dy do istej 
miery sú#as+ tohto priestoru, hoci bola prehliadaná (Viterna et al., 2015).  
     Tak #i onak, tretí sektor alebo ob#ianska spolo#nos+ sú priestorom,  
v ktorom prebiehajú konflikty, protestuje sa a zárove$ sa v $om realizujú 
snahy o h*adanie alternatív sociálneho a ekonomického rozvoja, ktoré 
existujúce, tradi#né systémy 'tátu a trhu neposkytujú.  
     Boj za ob#ianske práva v USA v 'es+desiatych rokoch #i environmen-
tálne hnutia v západnej Európe patrili do tohto nového typu ob#ianskej 
spolo#nosti podobne, ako aj disidentské hnutia v komunistickej Európe  
v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, ktor(ch sú#as+ou bolo aj Slo-
vensko. !i u& v podobe hnutia za nábo&enskú slobodu, polooficiálnych 
intelektuálnych a kultúrnych alternatív alebo rodiaceho sa environmen-
tálneho hnutia.  
     Z poh*adu ve*k(ch dejín to bol protest proti zlyhávajúcemu modernému 
'tátu, ktor( sa zvrhol do totalitnej podoby, ako aj proti kríze sociálneho 
'tátu blahobytu na Západe a jeho karikatúre na V(chode. A bola to tie& 
reakcia na krízu a vyprázdnenos+ konzumnej spolo#nosti a na neschop-
nos+ trhu rie'i+ nové potreby postmodernej a postmateriálnej spolo#nosti. 
     Ke, padla &elezná opona, sú#as+ou novej ob#ianskej spolo#nosti  
v postkomunistick(ch krajinách sa stal rapídne sa rozvíjajúci priestor 
spontánne vznikajúcich nov(ch zdru&ení a nadácií. Popri nich existovali 
„staré“, preva&ne centralizované zdru&enia, fungujúce pod vlajkou Ná-
rodného frontu a podporované komunistick(m re&imom, ktoré pôsobili 
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hlavne v záujmovej a vo*no#asovej oblasti. Mnohé z nich sa po zmene 
re&imu rozpadli na men'ie a h*adali si nové miesto, no niektoré konti-
nuálne pokra#ovali, pri#om vyu&ívali dlhoro#né in'titucionálne prepojenia 
na verejné zdroje.  
     V západn(ch krajinách sa v tomto období za#ali tie& h*ada+ spôsoby, 
ako s vyu&itím trhov(ch nástrojov integrova+ novovzniknut(ch nezisko-
v(ch aktérov do zefektív$ovania verejn(ch slu&ieb i zni&ovania verejn(ch 
v(davkov. Dominancia sociálneho 'tátu nará&ala na svoje limity a trhové 
nástroje sa pretavovali aj do politík verejného sektora. Za#ali sa realizo-
va+ programy, v ktor(ch sa v(kony verejn(ch slu&ieb kontrahovali tretím 
stranám a neziskové organizácie boli sú#as+ou tohto ekosystému. V kraji-
nách ako Nemecko #i Ve*ká Británia neziskové organizácie prispievali  
k vä#'ej ponuke, stávali sa poskytovate*mi slu&ieb vo verejnej sfére a 
zárove$ aj nástrojom zo'tíh*ovania verejnej správy. Nutnou podmienkou 
objednávania v(konov a kontrahovania neziskov(ch organizácií boli eko-
nomické mo&nosti verejn(ch rozpo#tov, ktoré boli oproti postkomunistic-
k(m krajinám v lep'ej kondícii.  
     Na Slovensku a v ,al'ích postkomunistick(ch krajinách sa nová ob-
#ianska spolo#nos+ postupne etablovala na novom právnom a ekonomic-
kom pôdoryse. Jej ekonomická sila sa rozvíjala len pozvo*na. Tretí sektor 
ako 'pecifick( priestor medzi 'tátom a trhom nadobúdal rôznu podobu  
v závislosti od miestnych daností a charakteristík, preto sa nedá hovori+  
o jednom type postkomunistickej ob#ianskej spolo#nosti, ale o jej rôznych 
variantoch, ktoré nadväzovali na miestne in'titucionálne a kultúrne tradí-
cie, ako aj na ekonomické mo&nosti.  
     Prenesme sa z obdobia postkomunistickej transformácie do sú#asnosti 
a pozrime sa, aká je ob#ianska spolo#nos+ na Slovensku dnes. Kam sme 
sa v rozvoji tohto priestoru po tridsiatich rokoch dostali? S ktor(mi naj-
pál#ivej'ími problémami ob#ianska spolo#nos+ zápasí, aké majú prí#iny a 
aké sa #rtajú rie'enia?  
     Tento text sa zameriava na rozbor ob#ianskej spolo#nosti, jej funkcií, 
aktérov a jej ekosystému. Problémy, ktoré pomenúva, sa t(kajú predo-
v'etk(m jej vnútorn(ch stránok, a len nepriamo aj kontextu, v akom sa 
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ob#ianska spolo#nos+ nachádza. Sú to také problémy a v(zvy, ako budúc-
nos+ európskeho projektu a rola ob#ianskej spolo#nosti v $om, hybridné 
hrozby a dezinformácie, fragmentácia verejnej sféry a erozívny vplyv 
sociálnych médií na formovanie verejnej mienky, rast politickej polarizá-
cie a populizmu, riziká spojené s vyu&ívaním strojového u#enia a techno-
lógií umelej inteligencie, demografická kríza a jej dôsledky, migra#né 
tlaky, meniaci sa charakter práce a medzery na pracovnom trhu v oblasti 
humánnych slu&ieb alebo klimatická kríza. Popri vnútorn(ch problémoch 
ob#ianskej spolo#nosti sú to hlavne tieto problémy a v(zvy, ktoré budú  
v budúcnosti testova+ funkcie a atribúty ob#ianskej spolo#nosti a jej akté-
rov. Spôsoby posil$ovania ob#ianskej spolo#nosti by teda mali zoh*ad$o-
va+ aj tieto kontextuálne v(zvy.  
     V(chodiskom pre budúci vz+ah ob#ianskej spolo#nosti so 'tátom by sa 
mal sta+ princíp komplementarity – dop%$ania a spolutvorby. Medzi prio-
ritné témy pre ob#iansku spolo#nos+ by v nadchádzajúcom období mala 
patri+ deradikalizácia, posil$ovanie systémovej odolnosti ob#ianskej spo-
lo#nosti i priestoru pre $u a budovanie kohézie v spolo#nosti.  
  
1.2. Problém hodnotenia 
 
Pre pochopenie sú#asného stavu ob#ianskej spolo#nosti neposta#uje 
stru#né vymenovanie faktov a #ísel bez ich interpretácie. Isté hodnotenie je 
nevyhnutné. Na druhej strane, ka&dé hodnotenie vy&aduje zadefinova+ 
vlastnú pozíciu, ktorá kladie predmet hodnotenia do istej perspektívy a 
súvislostí. Hodnotenie teda nevyhnutne vychádza z porovnávania a prisu-
dzovania hodnoty v(sledku porovnania. Aké porovnania sú vlastne pri hod-
notení ob#ianskej spolo#nosti mo&né? A ktoré z nich sú vhodnej'ie ne& iné?  
     Pár slov k porovnaniu. Hovorí sa, &e je dobré porovnáva+ porovnate*né. 
V tomto duchu je jednou z mo&ností porovna+ slovenskú ob#iansku spo-
lo#nos+ s okolit(mi krajinami, s ktor(mi zdie*ame podobnú historickú 
skúsenos+, politické dejiny, úrove$ ekonomického rozvoja, ako aj sociálne 
a kultúrne v(chodiská. Získame tak poh*ad na seba sam(ch v kontexte 
nám podobn(ch spolo#enstiev.  
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     Iná a tie& dobrá mo&nos+ je porovna+ sa s krajinami, ktoré sú od nás 
vzdialenej'ie – geograficky, politicky #i kultúrne. I také porovnanie má 
svoju hodnotu – predov'etk(m tú, &e zni&uje riziko zdôraz$ovania 'pecifík 
a jedine#nosti, ktoré je #ast(m v(chodiskom pri falo'nom ospravedl$ova-
ní rôznych zlyhaní #i nedostatkov. Jeho ,al'ím prínosom je, &e relativizuje 
to, #o v regionálnom poh*ade dominuje, a umo&$uje tak nazrie+ na niekto-
ré nedostatky #i slab'ie stránky zhovievavej'ie a menej negatívne, ako 
b(va v stredoeurópskom priestore neraz zvykom. Ale zárove$ nám pomô&e 
zlo&i+ z o#í ru&ové okuliare, prikrá'*ujúce na'u realitu. Preto je uva&ovanie 
v 'ir'om európskom i globálnom meradle vhodné pre hodnotenie sú#as-
ného stavu ob#ianskej spolo#nosti.  
     -al'ou mo&nos+ou je porovnáva+ dosiahnuté v(sledky s pôvodn(mi 
zámermi #i ambíciami. Takéto hodnotenie #elí dvom praktick(m problé-
mom. Jedn(m je potreba identifikova+, #i entita ako ob#ianska spolo#nos+ 
bola v minulosti schopná formulova+ si také ciele, ktoré by sa dali pova-
&ova+ za validné. Druh(m problémom je nevyhnutná redukcia v prístupe, 
nako*ko ob#ianska spolo#nos+ na Slovensku nehovorí jedn(mi ústami, ale 
je vo svojej podstate pluralitná. Porovnanie cie*ov s v(sledkami je preto 
mo&né len v t(ch podoblastiach, ktoré sú pomerne koherentne organizo-
vané a zachytené, a v ktor(ch si reprezentanti ob#ianskej spolo#nosti 
kládli pred dvadsiatimi #i desiatimi rokmi ciele v podobe rôznych vyhláse-
ní #i programov(ch dokumentov. Takéto dokumenty mo&no porovna+ so 
sú#asn(m stavom a pokúsi+ sa zhodnoti+, do akej miery sa ambície, záme-
ry #i potreby podarilo naplni+.  
     Tretia mo&nos+ hodnotenia je hodnoti+ ob#iansku spolo#nos+ „tu a 
teraz“. Dne'n( kontext je in( ako pred tridsiatimi rokmi. V(sledky, ktoré 
ob#ianska spolo#nos+ spoluvytvára v podobe rozvoja a upev$ovania 
hodnôt, vz+ahov, procesov #i mo&ností vyjadrenia, t(m, &e zaznieva jej 
hlas, &e priná'a inovácie alebo uspokojuje potreby rôznych skupín,  
je mo&né hodnoti+ a porovnáva+ vo#i potrebám a v(zvam sú#asnosti, 
berúc do úvahy mo&nosti ob#ianskej spolo#nosti – #i&e jej organiza#- 
nú, finan#nú a personálnu kondíciu #i sociálnu a in'titucionálnu za-
kotvenos+. 
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     Akúko*vek mo&nos+ hodnotenia si vyberieme, je nutné pozna+ odpove, 
na ,al'iu otázku: aké kritériá pou&ijeme na to, aby sme vedeli v(sledky 
porovnávania roz#leni+ z h*adiska dôle&itosti a tie&, akú hodnotu im máme 
priradi+. Identifikácia problémov na základe porovnania nám tak neodpo-
vie na otázku ich záva&nosti, ale prispeje k porozumeniu, kde sa nachá-
dzame vo vz+ahu k ná'mu okoliu, k na'im ambíciám, #i aká ve*ká zmena 
nastala v #ase.  
     K*ú#ovou pre hodnotenie je aj otázka dostupnosti a kvality dát. V prvej 
#asti textu sa zameriame na porovnanie viacer(ch medzinárodn(ch inde-
xov a pozície Slovenska v nich. V druhej #asti budeme vychádza+ z niekto-
r(ch empirick(ch zis+ovaní o stave ob#ianskej spolo#nosti, ako aj z nie-
ktor(ch sekundárnych zdrojov, ako sú dokumenty a vyhlásenia niektor(ch 
k*ú#ov(ch aktérov ob#ianskej spolo#nosti.  
     Ka&dé hodnotenie má svoje obmedzenia. To hlavné nará&a na problém 
subjektu: aká je pozícia hodnotiaceho subjektu vo vz+ahu k hodnotenému 
javu? Ten, kto hodnotí, mô&e len +a&ko abstrahova+ od svojich väzieb, 
skúseností a pocitov vo vz+ahu k hodnotenému. Sú#as+ou systému ob-
#ianskej spolo#nosti sú rôzni organizovaní, formálni, i menej formálni #i 
neformálni aktéri, pri#om k*ú#ovou charakteristikou ob#ianskej spolo#-
nosti je kolektivita. Identita ob#ianskej spolo#nosti je neredukovate*ná na 
jej individuálnych predstavite*ov #i reprezentantov, ale ich poh*ady a hod-
notenia sú jej sú#as+ou. V tejto kapitole ponúkame skôr poh*ad praktika, 
ktor( sa z odstupu pokú'a reflektova+ ob#iansku spolo#nos+, ne& poh*ad 
nezú#astneného teoretika.  
 
 

2. Dimenzie ob$ianskej spolo$nosti  
 
Ob#iansku spolo#nos+ #leníme pre ú#ely tohto textu na nasledovné 
dimenzie: a) funk#nú, b) fenomenologickú, c) popula#nú, d) atributívnu a  
e) ekosystémovú. Nie je to dokonalé analytické roz#lenenie, preto&e jed-
notlivé dimenzie sa #iasto#ne prekr(vajú a sú vo vzájomn(ch vz+ahoch.  
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     Pokia* vychádzame z empirického prístupu, ka&dú z t(chto dimenzií je 
mo&né podrobi+ skúmaniu i porovnávaniu v zmysle spomínan(ch kompa-
ratívnych prístupov. Na Slovensku vzniklo v poslednej dekáde nieko*ko 
pokusov, ktoré hodnotia stav ob#ianskej spolo#nosti v niektorej z uvede-
n(ch dimenzií a poznatky z nich tu budú vyu&ité (Plichtová, 2010; Bútora 
et al., 2011; Mese&nikov – Stre#ansk(, 2017; Anal!za socioekonomického 
prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja ob"ianskej spolo"-
nosti, 2020). 
    Ob#ianska spolo#nos+ sa #asto hodnotí z h*adiska funkcií a aktérov.  
V poslednom období sa hlavne v medzinárodnom kontexte, reagujúcom 
na zhor'ujúce sa podmienky pre ob#iansku spolo#nos+ v globálnom me-
radle, #oraz #astej'ie objavujú snahy pomenova+ a hodnoti+ aj ekosystém 
ob#ianskej spolo#nosti. Tento ekosystémov( prístup sa objavuje niekedy 
aj pod pojmom priestor pre ob#iansku spolo#nos+ v zmysle nevyhnutn(ch 
podmienok potrebn(ch na jej rozvoj, ktoré sú vo vzájomnom vz+ahu a 
ovplyv$ovaní. 
     Pozrime sa bli&'ie na jednotlivé dimenzie. Pokúsime sa o ich definíciu a  
o ich zhodnotenie z h*adiska najpál#ivej'ích problémov i mo&n(ch odpovedí. 
  
2.1. Dimenzia funk$nosti 
 
V rámci tejto dimenzie identifikujeme k*ú#ové roly a funkcie, ktoré sa 
uvádzajú v rôznych koncepciách a teóriách ob#ianskej spolo#nosti.  
     Politicko-socializa#ná funkcia – povedané s Alexisom de Tocquevillom, 
'kola demokracie. V rámci aktivít zameran(ch na obhajobu konkrétnych 
záujmov dochádza k procesu u#enia sa politick(m postojom a politickému 
správaniu. Táto funkcia sa realizuje, ke, aktéri ob#ianskej spolo#nosti 
vstupujú do verejnej sféry a neostávajú uzavretí v priestoroch súkrom-
n(ch bublín. Aby boli efektívni v reprezentácii akoko*vek partikulárnych 
záujmov, nevyhnutne vykra#ujú do verejného priestoru, priná'ajú vlastnú 
agendu a neustále redefinujú súkromné a verejné (Alexander, 2006). 
Sú#as+ou tejto funkcie sú aktivity známe pod pojmom ob#ianska advoká-
cia #i strá&enie zákonnosti a demokracie (watchdog).  
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     Servisná funkcia dop%$a alebo nahrádza slu&by verejného sektora #i 
trhu. V tejto funkcii organizácie ob#ianskej spolo#nosti dop%$ajú slab'ie 
stránky verejného sektora pri zabezpe#ení po&adovanej kvality a nákla-
dovej efektívnosti. Rovnako reagujú na trhové zlyhania tam, kde komer#-
ná povaha vz+ahov neumo&$uje poskytova+ takú úrove$ porozumenia, 
empatie, akú vedia dosiahnu+ neziskové organizácie. Patrí sem aj posky-
tovanie slu&ieb za netrhové ceny #i zadarmo, ktor(mi sa uspokojujú nové 
alebo men'inové potreby, alebo také slu&by, ktor(ch povaha neumo&$uje 
vytvára+ zisk (Salamon, 1987; Young, 2000; Salamon – Sokolowski, 
2016). Sú to preva&ne slu&by vo vzdelávaní, sociálnej starostlivosti, 
ochrane zdravia, ale aj ochrane &ivotného prostredia, pomoci pri humani-
tárnych katastrofách #i slu&by komunitného rozvoja a právnej pomoci.  
     Sociálno-inova#ná funkcia je definovaná úsilím o dosiahnutie sociálnej 
zmeny, #ím sa vy#le$uje z celkového inova#ného ekosystému, ktor( zah)-
$a inovácie v technologickej #i podnikate*skej oblasti bez tejto ambície. 
Sociálne inovácie sú adaptáciou organizácií (a nielen ob#ianskej spolo#-
nosti) na meniaci sa kontext a faktory prostredia, ako aj na meniace sa 
potreby ich klientov #i na zmeny v reguláciách, av'ak v&dy so zrete*om na 
dosahovanie sociálnej zmeny, na h*adanie nov(ch rie'ení záva&n(ch prob-
lémov (Shier – Handy, 2015).  
     Funkcia posil$ovania cností a slu'nosti v sociálnom konaní a kultúry 
ob#ianstva rozvíja medzi jednotlivcami ob#ianske cnosti, zru#nosti a zna-
losti potrebné pre &ivot v spolo#nosti – ako vies+ stretnutie skupiny *udí, 
napríklad spolo#enstva vlastníkov bytov, #i konverzáciu medzi *u,mi  
s odli'n(mi názormi. Skrátka, ako kona+ vo#i svetu pri rozli'ovaní toho, #o 
je správne a #o u& nie (Levine, 2011). Sú#as+ou kultúry ob#ianstva je aj 
slu'nos+ a úctivos+, nielen v medzi*udsk(ch vz+ahoch v súkromnej oblasti, 
ale aj vo verejnom priestore, v konaní zameranom na dosahovanie sociál-
nej zmeny.  
     Funkcia budovania dôvery vychádza z premisy, &e ob#ianska spolo#-
nos+ v podobe #lenstva v organizáciách, participácie na rôznych formách 
verejného &ivota, vo*bami po#núc a ú#as+ou na protestoch kon#iac, ako aj 
dostato#ná po#etnos+ organizácií ob#ianskej spolo#nosti prispievajú  
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k sociálnym väzbám a posil$ujú rôzne formy sociálneho kapitálu, rozvíjajú 
demokratickú kultúru a celkovo prispievajú k spolo#enskej #i interperso-
nálnej dôvere, ktorá pôsobí ako nevidite*né spojivo spolo#nosti a ovplyv-
$uje aj dôveru v politické in'titúcie. Dôvera sa prejavuje v reciprocite, 
vzájomnosti, solidarite, empatii, tolerancii a *udskej blízkosti. 
     Rolu spoluutvárania verejnej sféry ob#ianska spolo#nos+ prejavuje 
svojím komunikatívnym zalo&ením, pôsobením smerom do verejného 
priestoru, deliberáciou, rozva&ovaním, argumentovaním. Práve v konflikte 
#i vyhra$ovaní sa vo#i ekonomickej a politickej sfére pomáha utvára+ 
verejnú sféru a v jej rámci aj verejnú mienku. Aktérmi sú ob#ania ako 
jednotlivci alebo ako #lenovia asociácií, ale aj médiá, politické strany, 
cirkvi a ,al'í aktéri, #o vstupujú do verejnej sféry. Rôzne súperiace poh*a-
dy a názory sa bez násilia konfrontujú i cibria a utvára sa spolo#ensk( a 
politick( konsenzus napriek divergentn(m tlakom z prostredia. Pokia*  
v tomto procese niektoré poh*ady a hlasy ch(bajú alebo sú potla#ované, 
trpí t(m verejn( záujem, preto&e kvalita diskurzu a v kone#nom dôsledku 
aj demokracie je ni&'ia. Ob#ianska spolo#nos+ spolu s médiami predstavu-
je v tomto procese k*ú#ov( prvok (Calhoun, 2011; Lee et al., 2012; Schwe-
ring, 2014). 
      
2.2. Dimenzia fenoménov  
 

Ob#ianska spolo#nos+ sa navonok prejavuje v podobe zdru&ovania #i  
v rôznych formách ob#ianskej i politickej participácie. Tieto fenomény 
majú vidite*nú podobu, ako je napríklad darcovstvo, dobrovo*níctvo, soli-
darita, charita, filantropia, protest, demon'trácia, kampa$, bojkot #i petí-
cia. !ím je tak(chto prejavov viac a #ím sú intenzívnej'ie, t(m vä#'mi sa 
dá ob#ianska spolo#nos+ pova&ova+ za hlb'ie zakotvenú v prostredí. Ka&-
d( z t(chto fenoménov je 'pecifick(, vpl(vajú na$ kultúrne, in'titucionál-
ne, politické #i ekonomické podmienky, ktoré sa v rôznych krajinách odli-
'ujú. Meranie a porovnávanie úrovní rôznych druhov participácie je tak 
#asto základom kon'trukcie rôznych indexov, ktoré vyjadrujú mieru roz-
vinutosti ob#ianskej spolo#nosti.  
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2.3. Dimenzia aktérov alebo popula$no-ekologická dimenzia23  
 
Ob#ianska spolo#nos+ sa dá hodnoti+ z poh*adu aktérov, miery ich rôzno-
rodosti, po#etnosti, priestorovej roz'írenosti, organiza#nej vyspelosti a 
'truktúrovanosti, zru#ností, kompetencií alebo ekonomickej sily a schop-
nosti mobilizova+ zdroje. Od t(chto i ,al'ích faktorov závisí aj pre&itie 
aktérov, #i ich roz'írenie do nov(ch priestorov.  
     Pod aktérmi sa myslia aktéri individuálni (jednotlivci) i aktéri kolek-
tívni, #i&e skupiny ob#anov, ktoré mô&u by+ neformálne alebo formalizo-
vané. 
     Individuálnymi aktérmi sú ob#ania SR, ob#ania EÚ, ob#ania tretích 
'tátov, rezidenti, azylanti, osoby bez ob#ianstva, ktorí nap%$ajú a realizujú 
základné práva a slobody v ob#ianskom priestore.  
     Neformálnymi kolektívnymi aktérmi sú organizácie ob#ianskej spolo#-
nosti, napríklad rôzne ob#ianske iniciatívy, platformy, siete, hnutia, svoj-
pomocné skupiny, záujmové zdru&enia bez právnej subjektivity alebo 
virtuálne komunity pôsobiace v online priestore.  
     Formálnymi kolektívnymi aktérmi sú formalizované – formálne kon'ti-
tuované mimovládne neziskové organizácie, ako napríklad ob#ianske 
zdru&enia, komunitné organizácie, spolo#nosti, nadácie, neinvesti#né 
fondy, charity, zväzy, cirkevné organizácie. Vo viacer(ch prístupoch sa za 
aktérov ob#ianskej spolo#nosti pova&ujú aj politické strany a politické 
hnutia, odbory, registrované cirkvi a nábo&enské spolo#nosti, subjekty 
sociálnej ekonomiky (sociálne podniky) alebo iné formy právnick(ch 
osôb, ktoré sú oddelené od 'tátu a zárove$ nepôsobia so zámerom tvorby 
zisku (ich zisk nemô&e by+ prerozdelen( medzi ich zakladate*ov #i zria,o-
vate*ov). Zárove$ sú to také právnické osoby, ktoré vznikajú dobrovo*ne, 

                                                           
23  Tento pojem súvisí s poh*adom na organizácie, ktor( vychádza z popula#no-

ekologicko-evolu#n(ch v(chodísk. Napríklad z uvedomenia si, &e organizácia pred-
stavuje istú populáciu, ktorá má svoju dynamiku a pre&íva #i rozvíja sa v prostredí,  
v ktorom je schopná nachádza+ dostatok zdrojov. Pokia* je prostredie chudobné na 
zdroje, ovplyv$uje to aj po#et organizácií. Star'ie a etablované organizácie zanikajú 
pomal'ie ako mlad'ie, z ktor(ch mnohé nepre&ijú obdobie ranej mladosti. 



115 
 

sú samosprávne, riadia sa princípom nenásilia a realizujú zdie*ané záujmy 
a ideály v oblasti politickej, kultúrnej, sociálnej #i hospodárskej.  
     V sektorovom delení aktérov verejného, súkromného #i tretieho sekto-
ra sa v sú#asnosti prejavuje tendencia k hybridizácii. Dochádza ku krí&e-
niu jednotliv(ch typov aktérov; vytvárajú sa ,al'ie varianty a novotvary. 
Hranice medzi jednotliv(mi sektormi a kategóriami aktérov sa tak stierajú 
v politickom i ekonomickom zmysle a organizácie nadobúdajú hybridné 
formy – polotrhové #i poloverejné.  
 
2.4. Atributívna dimenzia  
 
Hodnotenie ob#ianskej spolo#nosti sa mô&e zamera+ aj na vybrané 'truk-
turálne charakteristiky a vlastnosti, ako je napríklad in'titucionálna, so-
ciálna a sociokultúrna zakorenenos+, organiza#ná kapacita a pod.  
     Napríklad miera in#titucionálnej zakorenenosti ob#ianskej spolo#nosti 
vyjadruje mieru jej integrácie v politickej a in'titucionálnej sfére. Odpo-
vedá na otázku, do akej miery sú formálne i neformálne organizácie ob-
#ianskej spolo#nosti integrované a do akej miery sú v rámci tejto integrá-
cie autonómne. Napríklad do akej miery sa stávajú nástrojom politick(ch 
strán, obcí alebo 'tátu. Istá miera autonómnosti je nevyhnutn(m predpo-
kladom zdravia ob#ianskej spolo#nosti. Rozvinutá ob#ianska spolo#nos+ 
tak udr&iava vz+ahy so 'tátom a verejnou sférou z pozície rovnosti a ne-
podriadenosti. Podobne sa dá hodnoti+ aj autonómnos+ organizácií ob-
#ianskej spolo#nosti v ekonomickej (trhovej) sfére – vo#i korporáciám a 
in(m ekonomick(m subjektom.  
     Organiza"ná zakorenenos$ ob#ianskej spolo#nosti sa t(ka po#etnosti 
mimovládnych neziskov(ch organizácií (MNO), ich hustoty a rôznoro-
dosti v spolo#nosti. Zdravá ob#ianska spolo#nos+ je dostato#ne po#et-
ná. Vy''í po#et organizácií ob#ianskej spolo#nosti je &elate*n(, preto&e 
vytvára príle&itosti pre ob#anov organizova+ sa a interagova+, v,aka 
#omu sa vytvára dôvera a u*ah#uje sa kolektívna aktivita (Brown, 2007). 
So zvy'ovaním po#etnosti organizácií rastie pravdepodobnos+ silnej'ie-
ho vplyvu a dopadu aktivít t(chto organizácií.  
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     Sociálna zakorenenos$ ob#ianskej spolo#nosti sa prejavuje v známosti 
a rozpoznate*nosti MNO. Sú zakorenené vtedy, ke, ich ob#ania poznajú. 
Dôle&itá je miera pasívnej a aktívnej ú#asti ob#anov na aktivitách a fun-
govaní MNO. Napríklad pasívne #lenstvo, darcovstvo #i podpora formou 
petície si vy&adujú men'iu #asovú investíciu ne& aktívna ú#as+ na fungo-
vaní MNO, v ich orgánoch a aktivitách vrátane kampaní, plánovania a 
definovania agendy MNO. Dôle&itá je takisto frekvencia a intenzita tejto 
ú#asti. Vy''ia aktívna participácia ob#anov na #innosti organizácií ob-
#ianskej spolo#nosti pôsobí v zmysle 'koly demokracie a zárove$ zabez-
pe#uje demokratickos+, inkluzívnos+, sociálnu spravodlivos+ vo fungovaní 
t(chto organizácií, #o sú &elate*né charakteristiky.  
     Sociokultúrna zakorenenos$ ob#ianskej spolo#nosti sa prejavuje v jazy-
ku, zvykoch, postojoch, presved#eniach, stereotypoch, tradíciách vo vz+a-
hu k ob#ianskej spolo#nosti, ako aj motiváciách prosociálneho správania 
(otvorenos+, solidarita, svojpomoc, dobrovo*níctvo, darcovstvo). Sú#as+ou 
tejto charakteristiky je aj vnímanie demokracie a jej atribútov v porovnaní 
s in(mi re&imami, osobitne hodnotenie liberálnej demokracie; vz+ah  
k men'inám; vnímanie roly ob#ianskej spolo#nosti ako strá&cu demokra-
cie a práv men'ín. 

 
2.5. Ekosystémová dimenzia 
 

Ekosystémov( prístup je jeden z nov'ích prístupov k ob#ianskej spolo#-
nosti, ktor( vníma ob#iansku spolo#nos+ ako navzájom prepojen( sys-
tém aktérov, vz+ahov, znalostí, hodnôt a podmienok. T(ka sa 'truktúr, 
procesov, vz+ahov a právnych nástrojov, ako aj neprítomnosti obmedze-
ní brániacich ob#anom zdru&ova+ sa, organizova+ sa a kona+ vo svojom 
záujme v priestore, ktor( sa nachádza mimo rodiny, 'tátu a trhu (Ferber 
et al., 2018). -al'ími prvkami ekosystému sú vnímanie ob#ianskej spo-
lo#nosti verejnos+ou, financovanie, *udské zdroje, miesto pôsobenia i 
podporné nástroje a #innosti ako inkubácia #i akcelerácia. Tento prístup 
zvidite*$uje #asto prehliadanú úlohu podpornej infra'truktúry a slu&ieb, 
ktoré tvoria dôle&itú sú#as+ fungovania ob#ianskej spolo#nosti. Je apli-
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kovate*n( na rôznych úrovniach anal(zy – národnej, regionálnej #i lo-
kálnej (Schwarz, 2017).  
 
Obrázok 1: Ekosystém ob$ianskej spolo$nosti (OS) – vektory pôsobenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zdroj: Vlastné spracovanie autora. 

 
     Kolektívni i individuálni aktéri ob#ianskej spolo#nosti sa pohybujú a 
konajú v ob#ianskom priestore, ktor( im ich pohyb pri realizácii základ-
n(ch práv a slobôd bu, u*ah#uje alebo obmedzuje. Ide predov'etk(m  
o práva a slobody zdru&ovania, zhroma&,ovania, prejavu, ako aj prístupu 
k informáciám, zdrojom a rozhodovaniu. Je to priestor, v ktorom mô&u 
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vznika+, fungova+ a kona+ organizácie ob#ianskej spolo#nosti. Ob#iansky 
priestor mô&e by+ otvoren(, zú&en(, obmedzen( #i represívny (State of 
Civil Society Report 2019). Je vymedzen( in'titucionálnymi, regula#n(mi, 
kognitívnymi #i normatívnymi faktormi a vz+ahmi v tomto priestore. Zah)-
$a aj charakter vz+ahu medzi 'tátom a organizáciami ob#ianskej spolo#-
nosti, priamej a nepriamej podpory ob#ianskej spolo#nosti z verejn(ch 
zdrojov i celkové právne, da$ové a regulatórne prostredie (CSO Meter, 
2019). Na to, aby tento priestor dobre fungoval, potrebuje priaznivé 
predpoklady a podmienky.  
     Pojem „priaznivé prostredie pre ob#iansku spolo#nos+“ definuje Eu-
rópska komisia ako mno&inu podmienok a predpokladov, ktoré de iure, 
ako aj de facto ochra$ujú spomenuté základné práva a slobody t(kajúce 
sa zdru&ovania, zhroma&,ovania, vyjadrovania, ako aj právo organizácií 
ob#ianskej spolo#nosti slobodne sa vyjadrova+ k verejn(m otázkam, právo 
na súkromie a participáciu vo verejnom priestore, právo na zabezpe#ova-
nie zdrojov a právo na prístup k informáciám. 

 
3. Slovensko v medzinárodnom porovnaní  
 
Pozrime sa na ob#iansku spolo#nos+ na Slovensku v medzinárodnej 
perspektíve. V(chodiskom medzinárodného porovnania sú indexy mera-
júce kvalitu, mohutnos+ ob#ianskej spolo#nosti a niektor(ch jej prejavov, 
spravidla v globálnom zábere. Vychádzajú zvä#'a z reprezentatívnych 
sociologick(ch v(skumov, ktoré sa realizujú pod*a spolo#nej metodiky. 
Získané dáta sú 'tandardizované do podoby, ktorá umo&$uje korektné 
porovnanie. Indexy sú #asto kompozitné a pozostávajú z rôznych kombi-
nácií #iastkov(ch indikátorov.  
     V'imneme si postupne nieko*ko relevantn(ch indexov. Na'e referen#-
né rámce budú dva. Prv(m bude skupina krajín V4 spolu s Rakúskom a 
Slovinskom. Druh(m bude skupina men'ích a zárove$ rozvinut(ch krajín 
EÚ – Holandsko, Estónsko a Írsko, ktoré sa v niektor(ch reformn(ch kon-
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textoch, ako je digitalizácia, vzdelávanie, ekonomick( rozvoj, dajú pova-
&ova+ za in'piratívne pre Slovensko.24   

 
3.1. Freedom in the World Index  
 
V indexe Freedom in the World, ktor( meria politické práva a ob#ianske 
slobody, patrí Slovensko do kategórie „slobodná krajina“ s hodnotou 90 
zo 100. V porovnaní so Slovinskom (95/100), Rakúskom 93/100), !es-
kom (91/100) mierne zaostáva, ale nachádza sa pred Po*skom (82/100) a 
Ma,arskom (69/100), ktoré je zaradené medzi „#iasto#ne slobodné kraji-
ny“. Holandsko (98/100), Írsko (97/100) i Estónsko (94/100) ako krajiny 
z druhej referen#nej skupiny sú na 'pi#ke rebrí#ka. Index hodnotí politic-
ké práva a slobody jednotlivca a mo&nosti ich uplatnenia, ako aj obme-
dzenia zo strany 'tátu alebo in(ch aktérov. Medzi politick(mi právami sa 
venuje volebnému procesu, politickému pluralizmu a participácii, ako aj 
funk#nosti vlády. Medzi ob#ianske slobody zah)$a slobodu prejavu a 
presved#enia, právo na zdru&ovanie a zhroma&,ovanie, vládu zákona  
v podobe nezávislej súdnej moci a nestranného procesu, slobodu pohybu, 
osobnú integritu, slobodu vo*by &ivotného partnera, ochranu pred domá-
cim násilím #i vlastnícke práva (Slovakia: Freedom in the World 2021 Co-
untry Report, 2021).  

 
3.2. Civil Society Participation Index (V-Dem) 
 
Civil Society Participation Index je sú#as+ou projektu Varieties of  
Democracy a zameriava sa na hodnotenie priaznivosti prostredia pre 
ob#iansku participáciu. Opiera sa o nasledovné indikátory: miera aktív-
nej ú#asti ob#anov na #innosti organizácií ob#ianskej spolo#nosti, miera 
otvorenosti a centralizácie v(beru kandidátov na celorepublikové kan-

                                                           
24  Holandsko je lídrom v oblasti udr&ate*nosti a inovácií, Estónsko je digitálnym lídrom 

a Írsko je známe svojou vysokou konkurencieschopnos+ou a produktivitou pri otvo-
renej ekonomike. 
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dida#né listiny politick(ch strán, miera rutinného zapojenia organizácií 
ob#ianskej spolo#nosti do konzultácií pri tvorbe legislatívy relevantnej 
pre ich #lenov a miera participácie &ien na #innosti organizácií ob#ian-
skej spolo#nosti.  
     V porovnaní so susedn(mi krajinami dosahuje Slovensko (0,8) druhú 
najlep'iu hodnotu po Rakúsku (0,94), pred !eskom (0,78), Slovinskom 
(0,77), Po*skom (0,68) a Ma,arskom (0,61).25 V porovnaní s Írskom (0,97), 
Holandskom (0,9) a Estónskom (0,88) v'ak zaostáva.  
 
Graf 1: Civil society participation index      
 

 
 

Zdroj: V-Dem Institute.   

 
      V #iastkovom indikátore konzultácií s ob#ianskou spolo#nos+ou je 
situácia na Slovensku taká, &e konzultácie sa dejú len do istej miery, pri-
#om len niekedy sa berie hlas ob#ianskych organizácií do úvahy. Vyu&íva-
jú sa na to niektoré formálne, korporativistické, a teda do istej miery 

                                                           
25  K metodike tvorby indexu V-Dem pozri https://www.v-dem.net/media/filer_public/ 

76/53/7653197c-f274-4a6e-a65b-47144809f896/v-dem_methodology_v4_12.pdf 
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selektívne mechanizmy, ale stáva sa to aj neformálne a spontánne, #o je 
pozitívnej'ie. Skóre (1,65) zara,uje Slovensko v skupine susedn(ch krajín 
a Slovinska na druhú prie#ku za Rakúsko (2,54), pred Ma,arsko (0,09), 
Po*sko (0,34), Slovinsko (0,38) a !esko (1,33). Za krajinami druhej refe-
ren#nej skupiny – Írskom (3,14), Holandskom (3,11) a Estónskom (2,16) 
Slovensko v(raznej'ie zaostáva.  
     V indikátore participatívnosti prostredia pre ob#iansku spolo#nos+ 
Slovensko vykazuje znaky participatívnosti, av'ak primárne v participácii 
dominujú organizácie, a nie zapojenie ob#anov do ich #innosti. In(mi slo-
vami, na Slovensku existujú rôznorodé ob#ianske organizácie, ale aktivita 
ob#anov v nich nie je 'tandardom. Skóre pre tento indikátor umiest-$uje 
Slovensko (0,92) pred Ma,arsko (0,68), ale za Rakúsko (1,99),  Slovin-
sko (1,46), Po*sko (1,2) a !esko (0,98). V porovnaní s referen#n(mi kraji-
nami druhej skupiny Slovensko zaujíma poslednú pozíciu za Írskom 
(2,57), Holandskom (1,28) a Estónskom (1,25). 
     Indikátor participácie &ien na #innosti ob#ianskych organizácií z dôvo-
du ich rodu index nazna#uje, &e takmer nikdy alebo len ve*mi zriedkavo 
dochádza k obmedzovaniu tejto participácie. Taktie& organizácie, ktoré 
obhajujú práva &ien, nie sú takmer vôbec alebo len ve*mi zriedkavo obme-
dzované v zdru&ovaní. Skóre Slovenska je na úrovni 1,58, #o je vy''ia 
hodnota ako v Po*sku (1,12), takmer rovnaká ako v !esku (1,54), ale ni&-
'ia ako v Slovinsku (2,47), Ma,arsku (2,4) a Rakúsku (2,24). V druhej 
skupine referen#n(ch krajín je Slovensko tretie za Estónskom (2,37) a 
Írskom (2,27), ale pred Holandskom (1,45).   
     .tvrt(m komponentom tohto indexu je indikátor miery otvorenosti  
a centralizovanosti v(beru kandidátov na kandida#né listiny politick(ch 
strán. Hodnota tohto indikátora ukazuje, &e na Slovensku vyberajú kan-
didátov lídri na republikovej úrovni, pri#om miestne organizácie majú len 
obmedzen( vplyv, av'ak dochádza aj k #iasto#nému vyjednávaniu medzi 
národnou a miestnou úrov$ou. Slovensko (0,42) je predposledné v skupi-
ne susedn(ch krajín – za Rakúskom (1,29), !eskom (0,99), Slovinskom 
(0,57), Po*skom (0,56), ale pred Ma,arskom (0,16). Holandsko (0,34) sa 
prekvapujúco umiestnilo za Slovenskom.  
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3.3. Core Civil Society Index (V-Dem) 
 

Index CCSI (Core Civil Society Index), takisto v rámci projektu Varieties of 
Democracy, charakterizuje mohutnos+ ob#ianskej spolo#nosti v zmysle jej 
autonómnosti od 'tátu a tie& v zmysle miery slobody politickej a ob#ianskej 
sebarealizácie ob#anov. Hodnotí jednoduchos+ vzniku a zániku organizácií, 
mieru ich potlá#ania a priaznivos+ prostredia pre participáciu. Pohybuje sa 
v intervale od 0 po 1 (Bernhard et al., 2015; Coppedge et al., 2019). 
 
Graf 2: Core Civil Society Index   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: V-Dem Institute.   
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     Slovensko (0,82) dosahuje lep'ie hodnoty tohto indexu ako Po*sko 
(0,71) a Ma,arsko (0,48), pri#om mierne zaostáva za !eskom (0,9) a Ra-
kúskom (0,9). Trend za posledn(ch 5 rokov nazna#uje mierne zlep'ovanie.  
     V porovnaní s Estónskom (0,96), Írskom (0,95) a Holandskom (0,86) 
Slovensko mierne zaostáva.  
 
3.4. Index udr&ate'nosti ob$ianskej spolo$nosti (USAID, 2020) 
 
Tento index indikuje právny rámec, organiza#né kapacity, finan#nú &ivo-
taschopnos+, obraz na verejnosti, advoka#né aktivity, poskytovanie slu-
&ieb a infra'truktúru pre ob#iansku spolo#nos+. 
     Pod*a tohto indexu je Slovensko krajinou v pásme najvy''ej úrovne udr&a-
te*nosti organizácií ob#ianskej spolo#nosti. S celkovou známkou 2,9 za rok 
2019 sa umiestnilo pred Slovinskom (3,0) a Ma,arskom (3,9), no v(razne 
zaostáva za Estónskom (2,1) a #iasto#ne za !eskom (2,6) i za Po*skom (2,7).  
     Z h*adiska právneho rámca sa situácia na Slovensku mierne zlep'ila, 
organiza#ná kapacita ostáva pribli&ne na rovnakej úrovni, ktorá nie je 
optimálna, dochádza v'ak k nárastu dobrovo*níctva. Dimenzie organiza#-
nej kapacity (3,1) a finan#nej &ivotaschopnosti (3,4) dosiahli v rámci in-
dexu najhor'ie hodnotenie. Vo finan#nej &ivotaschopnosti síce nastalo 
medziro#né zlep'enie, av'ak európske zdroje financovania sú stále hod-
notené ako problematické a dochádza aj k zasahovaniu do mechanizmov 
alokovania verejn(ch zdrojov na základe politického záujmu.  
     Advoka#ná #innos+ je hodnotená spomedzi jednotliv(ch komponentov 
indexu najvy''ie (známkou 2,4), pri#om sa vyzdvihujú kampane a protes-
ty (napríklad Srdcom doma, Stop fa'izmu) #i vznik nov(ch iniciatív (na-
príklad Hlas ob#ianskych organizácií). V oblasti poskytovania slu&ieb 
index ostáva stabiln( – zachovávajú sa bariéry, ktoré neziskov(m organi-
záciám kladie verejn( sektor preferovaním verejn(ch poskytovate*ov 
slu&ieb pred neverejn(mi. Infra'truktúra ob#ianskeho sektora sa nemení a 
ostáva na úrovni známky 2,9. Partnerstvá s verejn(m sektorom sa rozvíja-
jú pomaly a iba ad hoc. Obraz ob#ianskej spolo#nosti vo verejnosti sa za 
posledn(ch pä+ rokov postupne zhor'il a dosiahol známku 3,0. Tento 
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nepriazniv( trend je v(sledkom intenzívnej'ieho pôsobenia dezinforma#-
n(ch a kon'pira#n(ch médií, ako aj negatívnych vyhlásení na adresu  
ob#ianskej spolo#nosti od niektor(ch predstavite*ov strán Smer-SD, SNS, 
/SNS a Sme rodina. 
 
3.5. CAF World Giving Index 
 
Darcovstvo je jeden z podstatn(ch fenoménov ob#ianskej spolo#nosti. 
Porovnáva+ ho je pomerne zlo&ité, preto&e má ve*a podôb v závislosti od 
tradícií a kultúry danej spolo#nosti. Index WGI ponúka u& vy'e desa+ rokov 
poh*ad na darcovstvo v globálnej perspektíve. Zostavuje sa z odpovedí na 
tri otázky t(kajúce sa darovania #asu, pe$azí a pomoci neznámemu po#as 
posledného mesiaca (CAF World Giving Index 2021). Dáta sa zbierajú  
v rámci programu Gallup World Poll.26 Zistenia z roku 2020 ukazujú, &e 
naj#astej'í spôsob darcovstva v globálnom meradle je pomoc neznámemu. 
Uviedla ho vy'e polovica dospelej populácie v roku 2020, #o predstavuje 
viac ako tri miliardy *udí , najviac od roku 2009. Darcovstvo pe$azí dosiah-
lo v roku 2020 najvy''iu úrove$ za posledn(ch pä+ rokov (31%), pri#om 
dlhodobo osciluje medzi 27-31%. Úrove$ dobrovo*níctva ostala nezmene-
ná. Údaje za rok 2020 tie& dokumentujú v(znamn( nárast hodnôt darcov-
stva v krajinách rozvojového sveta a stagnáciu v rozvinutom svete.  
     Slovensko sa umiestnilo v celkovom poradí na 72. mieste zo 114 hod-
noten(ch krajín pred Ma,arskom (82. miesto), Estónskom (84. miesto), 
!eskou republikou (88. miesto) a Slovinskom (94. miesto), ale za Po*-
skom (37. miesto), Holandskom (39. miesto) a  Rakúskom (62. miesto). 
Zaujímav(m zistením je, &e darcovstvo v skupine krajín strednej a v(-
chodnej Európy vykázalo v pä+ro#nom porovnaní najvy''ie hodnoty a 
oproti roku 2006 stúplo o 34 percentuálnych bodov. Naopak v krajinách 
západnej Európy nastal pokles o 29%.27 Tieto zmeny sú prisudzované 

                                                           
26  https://www.gallup.com/analytics/318875/global-research.aspx 
 

27  https://efa-net.eu/news/european-news/the-giving-divide-giving-hits-a-5-year-
high-in-southeast-europe-but-drops-in-western-europe 
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v(nimo#nej situácii spôsobenej pandémiou a jej dopadom na prosociálne 
správanie. Mô&u by+ tie& prejavom dlhodobej'ieho trendu postupného 
zvy'ovania miery darcovstva v krajinách v(chodnej a strednej Európy, #o 
súvisí s ekonomick(m rastom. Pritom v'ak hodnoty darcovstva stále ne-
dosahujú úrove$ vyspel(ch krajín.28  
      To #iasto#ne potvrdzujú aj v(sledky t(kajúce sa darcovstva pe$azí. 
Slovensko sa umiestnilo s 29 percentami obyvate*ov podie*ajúcich sa na 
darcovstve na 56. mieste, síce pred !eskom a Ma,arskom (po 25%),  
av'ak za Holandskom (56% darcov), Írskom (45%), Rakúskom (41%), 
Po*skom a Estónskom (po 36%). 
      V pomoci neznámemu bolo Slovensko v rankingu na 70. prie#ke  
(s 53 percentami obyvate*ov, ktorí za posledn( mesiac pomohli neznáme-
mu) pred Írskom (49%), !eskom (45%), Estónskom (43%), Rakúskom (42%) 
a Holandskom (35%), a av'ak za Ma,arskom (58%) a Po*skom (56%).  
      V dobrovo*níctve Slovensko dosiahlo v(sledok 14%, #o ho zaradilo  
v rebrí#ku na 78. miesto síce pred Ma,arsko (9%), ale za Írsko (26%),  
Po*sko a Holandsko (21%), !esko (19%),  Estónsko a Rakúsko (po 18%). 

 
3.6. OECD Better life index 
 

Index je sú#as+ou iniciatívy Lep'í &ivot, ktorá vydáva 'tatistickú anal(zu 
dokumentujúcu viaceré rozmery kvality &ivota a ich v(voj v krajinách 
OECD. Zah)$a 11 dimenzií kvality &ivota, medzi ktoré patrí b(vanie, prí-
jem, pracovné príle&itosti, komunita, vzdelávanie, &ivotné prostredie, 
zdravie, spokojnos+ so &ivotom, bezpe#nos+, udr&iavanie &ivotnej rovno-
váhy a ob#ianska anga&ovanos+.  
     V hodnotení verejnej sféry, ktorá vychádza z indikátorov ob#ianskej 
anga&ovanosti a komunitného &ivota, index uvádza pre Slovensko siln( 
pocit zmyslu pre komunitu pri priemernej úrovni ob#ianskej participácie. 

                                                           
28  In(m mo&n(m vysvetlením je, &e vy''ia miera nedôvery vo#i in'titúciám v postkomu-

nistick(ch krajinách spôsobila orientáciu na svojpomoc a nespoliehanie sa na 'tát. 
Rovnako dôle&it(m faktorom mô&e by+ existencia neformálnych sietí pomoci a vnútro- 
skupinovej solidarity, ako aj vy''ia miera religiozity vo v(chodnej #asti Európy. 
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Spomedzi obyvate*ov má 91% pocit, &e poznajú niekoho, na koho by sa 
mohli v prípade núdze obráti+, pri#om priemer OECD je 89%.  
     Ob#ianska anga&ovanos+ je hodnotená pod*a miery volebnej ú#asti v per-
centách, pod*a zapájania sa stakeholderov do tvorby legislatívy a pod*a miery 
rodovej rovnosti. Miera zapájania stakeholderov do tvorby legislatívy a re-
gulácií je na úrovni 3,0 #o je v(razne nad priemerom OECD (2,4). Slovensko 
sa v tomto indikátore umiestnilo na 'tvrtom mieste zo 40 krajín OECD.29   
     Volebná ú#as+ je na Slovensku v(razne ni&'ia ako v priemere krajín 
OECD (68%), tak&e Slovensko je napriek miernemu nárastu volebnej 
ú#asti so 60% v spodnej #asti rebrí#ka. Ma,arsko, Rakúsko, Estónsko, 
Írsko i Holandsko dosahujú oproti Slovensku vy''iu volebnú ú#as+. Na-
opak Po*sko (55%) a Slovinsko (52%) zaostávajú za na'ou krajinou.  
     Indikátor zapájania sa stakeholderov do tvorby legislatívy má na Slo-
vensku skóre 3, #ím sa umiest$ujeme pred v'etky ostatné krajiny z prvej i 
druhej referen#nej skupiny pred Estónsko (2,7), Holandsko a Po*sko (obe 
2,6), Slovinsko (2,5), !esko (1,6), Rakúsko (1,3) a Ma,arsko (1,2).  
     Rodová nerovnos+ nie je ve*ká, Slovensko sa umiestnilo na 9. mieste 
zo 40 krajín.  

 
3.7. !o nazna$ujú medzinárodné indexy o problémoch sú$asnej  
3.7. ob$ianskej spolo$nosti na Slovensku  
 

Hodnotenie ob#ianskej spolo#nosti pod*a indexov má svoje obmedzenia. 
Indexy sú interpretácie reality, v ktor(ch 'tatistické údaje v&dy len do 
istej miery odrá&ajú 'tudovan( fenomén a nevedia zachyti+ realitu v celej 
variabilite a plasticite. Sú tie& len relatívne – vo vz+ahu k porovnávan(m 
jednotkám. V tabu*ke 1 sú jednotlivé indikátory indexov za#lenené do 
'tyroch skupín pod*a ich vecnej príbuznosti: 1) Solidárna ob#ianska spo-
lo#nos+ – atribút, 2) Priestor pre ob#iansku spolo#nos+ – ekosystém, 3) 
Sociálna zakotvenos+ ob#ianskej spolo#nosti – atribút, 4) Otvorenos+ 
procesov pri tvorbe verejnej politiky – atribút. Pri ka&dom indikátore je 
uvedené poradie Slovenska z celkového po#tu porovnávan(ch krajín.  
                                                           
29  https://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/civic-engagement/ 
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Tabu'ka 1: Preh'ad umiestnenia Slovenska v medzinárodn(ch porovnávacích hodnoteniach 
 

  OECD 
Better Life 

Core CSI  
(V Dem) 

Civil Society 
Participation 

(V Dem) 

Civil Society 
Sustainability

Freedom in 
the World 

Index 

World Giving 
Index  
(CAF) 

1 

 

Pomoc  
neznámemu 

 

     
 3/6  V4-A-Sl 

 1/4  N-E-I 

 

Darcovstvo 
 pe)azí 

 

     
 3/6  V4-A-Sl 

 3/4  N-E-I 
 

Darcovstvo $asu 
 (dobrovo'níctvo) 

 

     
 5/6  V4-A-Sl 

 4/4  N-E-I 

2 

 

Core C.S. index (jednoduchos% 
fungovania ob$. spolo$nosti) 

 

 
 3/5  V4-Sl  
 4/4  N-E-I 

    

Priaznivos% prostredia pre 
uplat)ovanie politick(ch práv 
a ob$ianskych slobôd 

    
 4/6  V4-A-Sl 
 4/4  N-E-I 

 

 

Udr&ate'nos% ob$ianskej 
spolo$nosti 

 

   
 3/5  V4-Sl 
 2/2  E 

  

3 

Participatívnos% v ob$ianskej 
spolo$nosti – miera ú$asti 
ob$anov na $innosti a rozhodo-
vaní ob$ianskych organizácií  

  
 5/6  V4-A-Sl 
 4/4  N-E-I 

   

 

Participácia &ien na $innosti 
ob$ianskych organizácií 

 

  
 2/6  V4-A-Sl 
 3/4  N-E-I 

   

4 

 

Civil society participation 
index 

 

  
 2/6  V4-A-Sl 
 4/4  N-E-I 

   

Konzultácie s ob$ianskou 
spolo$nos%ou pri tvorbe 
relevantnej legislatívy 

  
 2/6  V4-A-Sl 
 4/4  N-E-I 

   

 

Zapájanie stakeholderov           
do tvorby legislatívy 

 

 1/6  V4-A-Sl 
 2/4  N-E-I 

     

 

Volebná ú$as% 
 

 3/6  V4-A-Sl 

 4/4  N-E-I 
     

Miera otvorenosti a centralizo-
vanosti v(beru kandidátov na 
kandida$né listiny polit. strán 

  
 5/6  V4-A-Sl 
 3/4  N-E-I 

   

 

Poznámka:  
 

V4-Sl – Vy'ehradská 'tvorka a Slovinsko 
V4-A-Sl – Vy'ehradská 'tvorka, Rakúsko a Slovinsko 
N-E-I – Holandsko, Estónsko a Írsko 
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     Pre hodnotenie miery solidarity je k dispozícii CAF World Giving Index. 
Pod*a neho je miera solidarity na Slovensku v porovnaní so susedn(mi 
krajinami priemerná, resp. skôr ni&'ia. V porovnaní s referen#n(mi kraji-
nami z druhej skupiny je situácia podobná. Tu pôsobí prekvapujúco vy''ia 
ochota *udí na Slovensku pomôc+ neznámemu. To mô&e by+ vysvetlite*né 
aj vy''ou mierou komunitného &ivota a sociálnych väzieb, #o potvrdzuje 
napríklad OECD Better Life index, ako aj zistenia nedávneho v(skumu 
neziskového sektora na Slovensku (Anal!za socioekonomického prínosu 
neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja ob"ianskej spolo"nosti, 
2020). Za predpokladu, &e neznámy patrí neznámy do in-group, t. j. medzi 
podobn(ch *udí, mô&e práve komunitné zalo&enie na'ej spolo#nosti pri-
spieva+ k tomuto pozitívnemu rozdielu oproti krajinám, ktoré sú vä#'mi 
individualisticky orientované. Dá sa kon'tatova+, &e hoci solidarita ako 
atribút ob#ianskej spolo#nosti nie je na Slovensku v(nimo#ná, je podobná 
ako v okolit(ch krajinách a v niektor(ch formách aj vy''ia ako v rozvinu-
t(ch krajinách.  
     Hodnoty indexov merajúcich priaznivos+ prostredia pre ob#iansku 
spolo#nos+ dokumentujú, &e Slovensko zaostáva za rozvinut(mi referen#-
n(mi krajinami a #iasto#ne aj za susedn(mi krajinami. Nabádajú, aby 
Slovensko h*adalo in'piráciu v ekosystémovej dimenzii ob#ianskej spo-
lo#nosti predov'etk(m v !esku a Estónsku, ale aj v Rakúsku, Írsku #i 
Holandsku. 
     Jeden z indexov merajúcich sociálnu zakotvenos+ ob#ianskych organi-
zácií ukazuje, &e miera ú#asti ob#anov na #innosti a rozhodovaní ob#ian-
skych organizácií dosahuje ve*mi nízke hodnoty nielen v porovnaní s roz-
vinut(mi referen#n(mi krajinami, ale aj s krajinami susedn(mi. Relatívne 
priaznivej'ia je situácia v participácii &ien na #innosti ob#ianskych organi-
zácií.  
     Z h*adiska otvorenosti a participatívnosti procesov verejnej politiky 
vo#i ob#ianskej spolo#nosti nazna#ujú dva indexy (OECD a CSPI V-Dem), 
&e v porovnaní so susedn(mi krajinami si Slovensko nepo#ína zle. 0ia*, 
problematickou dimenziou je nízka volebná ú#as+ a uzavretos+ politick(ch 
strán. 
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4. Hlavné problémy ob$ianskej spolo$nosti  
4. a mo&né v(chodiská pri ich rie*ení 
 
Problémy ob#ianskej spolo#nosti, ktor(m budeme venova+ pozornos+, sa 
dajú roz#leni+ na vonkaj'ie a vnútorné. Vonkaj'ie problémy sa vz+ahujú  
k niektorej z podstatn(ch charakteristík 'ir'ieho kontextu , v ktorom ob-
#ianska spolo#nos+ pôsobí – tak(m problémom je napríklad krehkos+ 
liberálnej demokracie. Vz+ah 'tátu a ob#ianskej spolo#nosti, ako aj nevy-
u&it( potenciál servisnej a inova#nej roly ob#ianskej spolo#nosti je skôr 
problémom ekosystémov(m, preto&e 'tát predstavuje k*ú#ového hrá#a  
v ekosystéme. Financovanie, odstup medzi ob#anmi a organizáciami, rast 
neob#ianskej spolo#nosti, extrémizmu a populizmu #i problém systémovej 
odolnosti ob#ianskej spolo#nosti hovoria viac o vnútorn(ch stránkach 
ob#ianskej spolo#nosti. Tento v(ber problémov re'pektuje ich strategickú 
dôle&itos+ v ekosystéme ob#ianskej spolo#nosti.30   
 
4.1. Krehkos% liberálnej demokracie 
 
Za azda najhlavnej'í problém pre ob#iansku spolo#nos+ na Slovensku sa 
dá pova&ova+ krehkos+ liberálnej demokracie v regióne strednej Európy, 
#o nazna#ujú trendy oslabovania demokracie v Ma,arsku a Po*sku a #ias-
to#ne aj v Slovinsku. Tieto trendy nielen&e spôsobujú zmen'ovanie prie-
storu pre ob#iansku spolo#nos+, ale menia aj nazeranie *udí na politiku. 
Obyvatelia ná'ho regiónu tradi#ne vnímajú politiku ako nie#o deficitné a 
nedôveryhodné. Na Slovensku dlhodobo pretrváva nedôvera vo#i parla-

                                                           
30  Zatia* nezhodnoten(m zdrojom empirického materiálu je v roku 2020 ukon#en( 

v(skum prínosu neziskového sektora ako socioekonomického aktéra realizovan( 
Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj ob#ianskej spolo#nosti a Univerzitou 
Mateja Bela v spolupráci s expertmi z Bratislava Policy Institute, Rady mláde&e SR 
a In'titútu pre verejné otázky, ktor( priniesol mno&stvo nov(ch kvantitatívnych a 
kvalitatívnych dát o ob#ianskej spolo#nosti na Slovensku otvárajúcich ve*ké pole 
pre ,al'ie spracovanie (Anal!za socioekonomického prínosu neziskového sektora a 
stavu a trendov rozvoja ob"ianskej spolo"nosti, 2020).  
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mentu, vláde a politick(m stranám, pri#om dôvera vo#i organizáciám 
ob#ianskej spolo#nosti je preukázate*ne v(znamne prepojená s dôverou 
vo#i politick(m in'titúciám (Bútorová et al., 2020, s. 71–73). In(mi slova-
mi, znechutenie z politiky má negatívny efekt aj na vnímanie ob#ianskych 
organizácií pôsobiacich vo verejnom priestore. Nedávny v(skum (Bútoro-
vá et al., 2020) ukázal, &e *udia, ktorí dôverujú ob#ianskym iniciatívam a 
MNO, sa vä#'mi zaujímajú o politiku, #i u& miestnu alebo celo'tátnu, 
zriedkavej'ie sa hlásia k princípu pevnej ruky a silného vodcu rozhodujú-
ceho bez oh*adu na parlament a ob#iansku spolo#nos+ a vä#'mi veria  
v svoju mo&nos+ ovplyv$ova+ v(voj Slovenska.  
 
4.2. Rast neob$ianskej spolo$nosti, extrémizmu a populizmu 
 
Radikalizácia a rast extrémizmu, predov'etk(m pravicového, ako aj poli-
tick( populizmus sú prítomné aj v krajinách s dlh'ou demokratickou tra-
díciou, ako má Slovensko. Fenomén extrémizmu a radikalizácie vyrastá  
z pocitu ohrozenia, ktoré vyvoláva posilnenie práv tradi#n(ch #i nov(ch 
men'ín, ale aj z pocitu &ivotnej neistoty, vychádzajúcej z osobnej skúse-
nosti *udí, ktorí za&ívajú neúspech #i dôsledky nerovnosti a cítia sa by+ 
porazen(mi v globalizovanej spolo#nosti. Obe dimenzie – pocit ohrozenia 
i pocit &ivotnej neistoty – sa prelínajú. Téma men'ín – #i u& etnick(ch, 
sociálnych alebo nábo&ensk(ch (Rómovia, migranti, LGBTI, moslimovia 
at,.) je v strednej Európe mimoriadne citlivá vzh*adom na etno-
nacionálny charakter 'tátu v tomto priestore, ako aj na vy''iu mieru  
xenofóbie a odmietania inakosti. Vlna populistickej politiky #erpá z tohto 
prúdu a premie'ava sa s in(mi protisystémov(mi hnutiami, ktoré sa v,aka 
nov(m populistick(m a radikálnym politick(m stranám posúvajú  
z okraja spolo#nosti do hlavného prúdu.  
     Extrémistické hnutia majú hybridnú povahu. Tak ako iné hnutia, aj ony 
sa prelievajú z nestraníckej ob#ianskej sféry do straníckej a spä+. Vyu&í-
vajú be&n( repertoár a nástroje organizovania typické pre sociálne hnutia, 
ale aj pre organizácie ob#ianskej spolo#nosti – fundraising, budovanie 
sietí podporovate*ov, formulovanie politick(ch postojov. K(m tradi#né 



131 
 

organizácie ob#ianskej spolo#nosti vo svojej politicko-socializa#nej funk-
cii preferujú viac transak#n( typ aktivizmu a #asto sa vyzna#ujú profesio-
nalizáciou a expertnos+ou, extrémistické hnutia ponúkajú alternatívu 
zameranú hlavne na mobilizáciu a prítomnos+ v komunitách. 
     Aktivizmus extrémistick(ch hnutí vyh*adáva konflikt a konfrontáciu, #o 
niekedy v porovnaní s aktivistami ob#ianskych organizácií, ktorí sú vä#'-
mi profesionalizovaní, vyznieva dynamicky a ak#ne. Prejavuje sa radikál-
nym jazykom, *udovos+ou, ale pou&íva aj 'tandardné nástroje mobilizácie 
ob#ianskeho aktivizmu – stretnutia so sympatizantmi, brigády, zá&itkové 
programy, komunikáciu na sociálnych sie+ach a i. Znakmi neob#ianskej 
ob#ianskej spolo#nosti sú tolerancia vo#i násiliu a prejavy násilia, etnická 
a sociálna nezná'anlivos+, skryt( #i otvoren( antisemitizmus, in'pirácia 
autoritárskymi politick(mi modelmi, sympatie k metódam tvrdej ruky, 
neochota verejne prizna+ sociálne neakceptovate*né postoje a vytváranie 
uzavret(ch paraleln(ch sietí.  
     Fenomén radikalizácie predstavuje pre ob#iansku spolo#nos+ problém 
hlavne preto, lebo pôsobenie extrémistick(ch skupín s(ti celkovú nedôve-
ru v spolo#nosti, ktorá vedie k nedôvere vo#i in'titúciám, odkia* je len krok 
k postupnému odbúravaniu posúvaniu hraníc toho, #o je v spolo#nosti 
netolerovate*né,31 a k ohrozeniu liberálno-demokratického poriadku.  
Alternatívou je nástup autoritarizmu, ktor( má priamy dopad na ob#iansku 
spolo#nos+ v podobe oklie'+ovania a obmedzovania jej priestoru. Ob#ian-
ska spolo#nos+ sa vtedy stáva jedn(m z ter#ov, #o Slovensko u& za&ilo  
v polovici devä+desiatych rokov a #o je zjavné v dne'nom Ma,arsku.  
     Prieskum medzi mlad(mi *u,mi na Slovensku poukázal na pretrvávajú-
cu nedôveru k politick(m in'titúciám, na rastúci podiel pasívnych mlad(ch 
*udí, ktorí sa nezú#ast$ujú na ob#ianskom #i politickom &ivote. Pritom 28 
percentám mlad(ch *udí (15-35 r.) nepreká&a politick( extrémizmus, resp. 
majú k nemu blízko (!avojská et al., 2020).  

                                                           
31  Napríklad pokusy predstavite*ov strany /SNS o odstránenie pre#inu extrémizmu              

z Trestného zákona, pozri 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=8070. 
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     Druh(m dôvodom, pre#o je aktivizmus extrémistick(ch hnutí vá&nym 
problémom, je jeho vplyv na verejnú debatu, ktor( normalizuje netoleran-
ciu, agresivitu a nenávistné postoje, #o je v priamom rozpore k „civiliza#-
nej“ funkcii ob#ianskej spolo#nosti – teda k vná'aniu prosociálnych hod-
nôt do verejného diskurzu a sociálnej praxe. Extrémistické a polovojenské 
skupiny predstavujú nebezpe#enstvo, lebo 'íria propagandu a dezinfor-
mácie, pri#om vystupujú ako sprostredkovate* postojov in'pirovan(ch 
alebo priamo preberan(ch od cudzích statn(ch aktérov. V neposlednom 
rade sa tieto hnutia mô&u sta+ aj nosite*mi hybridn(ch hrozieb (Mese&ni-
kov, 2017; Kupková – Milo, 2019). Spolu so spriaznen(mi alternatívnymi 
médiami a politick(mi stranami sú hlavn(mi aktérmi delegitimizácie tra-
di#nej ob#ianskej spolo#nosti, predov'etk(m t(ch jej predstavite*ov, ktorí 
pôsobia v politicko-socializa#nej role a vstupujú do verejného priestoru.  
     Rie'enia v tejto oblasti si vy&adujú kombináciu stratégií – posil$ovanie 
kognitívnej bezpe#nosti32, budovanie systémovej odolnosti ob#ianskej 
spolo#nosti33, monitoring právneho rámca, no predov'etk(m schopnos+ 
aktérov ob#ianskej spolo#nosti vytvára+ alternatívnu ponuku v celom 
spektre funkcií a rol ob#ianskej spolo#nosti – #o závisí od organiza#n(ch, 
personálnych a finan#n(ch kapacít. Medzi mlad(mi sa odporú#a podporo-
va+ politickú socializáciu v prostredí neformálneho vzdelávania a na úrov-
ni in'titucionálnych aktérov posilni+ rozmer ob#ianskeho vzdelávania 
(!avojská et al., 2020), ktoré by podporovalo zdravé ob#ianske sebave-
domie, hodnotovú orientáciu a re'pekt k jednotlivcovi. 
 
4.3. Odstup medzi ob$anmi a organizáciami ob$ianskej spolo$nosti  
 
Za vá&nu bariéru nap%$ania politicko-socializa#nej funkcie ob#ianskej 
spolo#nosti sa dá pova&ova+ ist( odstup medzi ob#anmi a organizáciami 
ob#ianskej spolo#nosti z h*adiska vzájomnej komunikácie a vnímania. 

                                                           
32  https://disi.stratpol.sk/ 
 

33  https://www.pdcs.sk/blog/post/akademia-obcianskej-odolnosti-program-
budovania-reziliencie-pre-lidrov-neziskovych-organizacii 
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Potvrdzuje ju aj nízka úrove$ spontánnych pozitívnych asociácií mimo-
vládnych organizácií s aktivitami zameran(mi na kontrolu 'tátnych orgá-
nov, s upozor$ovaním na pre'*apy #i so snahou zasahova+ zvonku do 
politiky a po&adova+ zmenu (Bútorová et al., 2020, s. 87). K tomuto záve-
ru dospela aj v(skumná 'túdia z roku 2010 (Szeghy, 2010) a ukazuje ho 
aj zistenie z v(skumu z roku 2019, pod*a ktorého najmenej #lenov majú 
mimovládne organizácie na ochranu práv ob#anov a v(chovu k *udsk(m 
právam, hoci #lenstvo v mimovládnych organizáciách na Slovensku za 
ostatn(ch 16 rokov vykazuje rastúcu tendenciu (Bútorová et al., 2020,  
s. 134). Nepriamo to potvrdzuje aj skuto#nos+, &e dospelá populácia pri-
sudzuje relatívne nízku dôle&itos+ politick(m právam a ob#ianskym slo-
bodám, pri#om tento postoj sa od roku 1994 v(znamne nemenil (Bútoro-
vá – Gyárfá'ová, 2010, s. 148). Je tie& symptomatické, &e aj v samotnom 
prostredí neziskov(ch organizácií je táto funkcia pova&ovaná za najmenej 
v(raznú.  
     Existuje viacero vysvetlení prí#in tejto priepasti. Pod*a jedného z nich 
sa v postkomunistick(ch krajinách sformovala 'pecifická podoba tzv. 
transak#ného aktivizmu. pre ktor( je typická schopnos+ budova+ väzby a 
sie+ova+, a t(mito spôsobmi nahrádza+ 'ir'iu verejnú mobilizáciu (Petrova 
– Tarrow, 2007). In(m vysvetlením je nezáujem ob#anov o formálne #len-
stvo v organizáciách, ktoré je v postkomunistick(ch krajinách tradi#ne 
menej po#etné. Posledné roky mo&no priná'ajú náznak zmeny, ke,&e aj  
z v(skumu ob#ianskej spolo#nosti z roku 2019 vyplynulo, &e slovenské 
mimovládne organizácie sa skôr anga&ujú v mobilizovaní verejnosti ne&  
v ovplyv$ovaní politiky priamymi intervenciami (!avojská et al., 2020). 
Vidite*n(mi príkladmi tak(chto snáh sú aktivity iniciatívy Za slu'né Slo-
vensko, protikorup#né pochody #i viaceré iniciatívy environmentálnych 
organizácií, ako napríklad My sme les #i Mladí za klímu, ktoré zmobilizo-
vali desiatky tisícok ob#anov, ale aj komunika#né aktivity Nadácie Za-
stavme korupciu #i Transparency International Slovensko.  
     Preklenú+ túto medzeru by mohli pomôc+ aktivity zamerané na posil-
$ovanie väzieb advoka#n(ch organizácií s verejnos+ou, na roz'irovanie 
bázy sympatizantov, podporovate*ov #i prispievate*ov.  
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     Odporú#aním je diverzifikova+ zdroje a vynalo&i+ zv('ené úsilie na 
získavanie finan#nej podpory od verejnosti, ke,&e fundraising smerom  
k ob#anom vytvára komplexnej'iu väzbu medzi prostredím a organizáciou 
(Mazák – Stre#ansk(, 2019).  
 
4.4. Nevyu&it( potenciál slu&ieb a sociálnych inovácií  
 
V(sledky skúmania socioekonomického prínosu neziskového sektora 
ukázali, &e servisná rola neziskového sektora je na Slovensku dôle&itá. 
Servisnú rolu zameranú na poskytovanie rôznych slu&ieb v oblasti sociál-
nej, vzdelávacej #i pri ochrane zdravia plní 37,5% organizácií ob#ianskej 
spolo#nosti a toto percento za posledn(ch 15 rokov v(znamne narástlo. 
Aj v inom type klasifikácie hovoria dáta jednozna#ne – na Slovensku pre-
vládajú „staré“ vzájomne prospe'né organizácie zamerané na poskytova-
nie slu&ieb, pri#om primárnym ú#elom vä#'iny neziskov(ch organizácií 
(61,2% organizácií) je poskytova+ slu&by dovnútra organizácií, t. j. v zá-
ujme svojich #lenov. Druhu najvä#'iu skupinu organizácií (27,7%) pred-
stavujú tie, ktoré plnia servisnú rolu, ale zameranú mimo svojej organizá-
cie. Dôle&it(m zistením je, &e samotné neziskové organizácie sa pri posu-
dzovaní svojej #innosti stoto&$ujú so servisnou funkciou ako druhou naj-
prínosnej'ou pre spolo#nos+, hne, po funkcii budovania komunít  
v zmysle podpory zväzujúceho sociálneho kapitálu, stme*ujúceho komuni-
ty. Podstatná #as+ neziskov(ch organizácií chce zvy'ova+ kvalitu &ivota 
klientov, roz'irova+ a zlep'ova+ slu&by a reagova+ nimi na potreby, ktoré 
vnímajú vo svojom okolí a ktoré ani 'tát ani trh neuspokojujú (Brozmanová-
Gregorová – Murray Svidro$ová, 2020, s. 416–422). 
     Neziskové organizácie dlhodobo upozor$ujú, &e je nutné zrovnoprávni+ 
poskytovate*ov verejn(ch slu&ieb tak, aby neziskoví poskytovatelia mali 
rovnak( prístup k zdrojom ako verejní a aby k*ú#ov(m ukazovate*om bola 
dostupnos+ a kvalita slu&by, a nie typ poskytovate*a slu&by, ako je to 
dnes. Ide hlavne o oblas+ sociálnych slu&ieb a vzdelávania. Dlhodobá neo-
chota rie'i+ tento problém zni&uje kapacitu a profesionálny rozvoj nezis-
kov(ch organizácií a zvy'uje ich zranite*nos+ v situácii 'oku, ak(m bola 
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pandémia Covid-19. Organizácie sú vy#erpané, s minimálnymi rezervami a 
investi#n(m dlhom, a sú preto citlivej'ie na vonkaj'ie otrasy. S obmedze-
n(mi kapacitami a rozvojom súvisí aj nízka miera anga&ovanosti nezisko-
v(ch organizácií v sektore sociálneho podnikania, ktor( sa sna&í chyti+ 
druh( dych.  
     .tát sa bráni zrovnoprávni+ verejn(ch a neverejn(ch poskytovate*ov 
sociálnych slu&ieb a necha+ ob#anov, aby si sami vybrali, od koho si chcú 
objedna+ slu&bu. Pretrváva tak syndróm opatrovníckeho 'tátu, ktor( ne-
chce da+ svojim ob#anom mo&nos+ vo*by, preto&e neverí, &e by sa vedeli 
dobre rozhodnú+. Neziskové organizácie síce v mnoh(ch oblastiach dop%-
$ajú a nahrádzajú nefunk#né verejné slu&by, sú v'ak nútené zabezpe#o-
va+ si zdroje kombináciou dobrovo*níctva, súkromn(ch darov #i zahrani#-
n(ch zdrojov a dotácií (Stre#ansk(, 2020). 
     Komora mimovládnych neziskov(ch organizácií pri Rade vlády pre 
MNO v septembri 2021 odporú#a vláde v spolo#nej diskusii zadefinova+ 
slu&by vo verejnoprospe'nom záujme, „pre ktoré nie sú najvhodnej'ím 
finan#n(m mechanizmom dota#né schémy a navrhnú+ spôsob inej formy 
verejného financovania a verejného obstarávania t(chto slu&ieb. Odporú-
#a, aby verejn( sektor systémovo vytváral finan#né zdroje na zabezpe#e-
nie verejn(ch slu&ieb poskytovan(ch MNO a zárove$ garantoval rovnaké 
zaobchádzanie s poskytovate*mi bez oh*adu na ich zria,ovate*a, respektí-
ve zakladate*a“.34   
     Ob#ianska spolo#nos+ je v,aka svojmu pluralitnému zalo&eniu a spon-
tánnosti prirodzen(m priestorom na testovanie a skú'anie nov(ch rie'ení. 
Iniciatíva spravidla prichádza spontánne zdola, v,aka bezprostrednému 
kontaktu mimovládnych aktérov s konkrétnou sociálnou situáciou, ktorej 
rie'enie iní aktéri neh*adajú alebo nepoznajú. Uskuto#$ujú sa pilotné 
projekty v reálnych podmienkach, ktor(ch úspe'nos+ #i neúspe'nos+ mô&e 
vyhodnoti+ verejn( sektor alebo trh. Oblastí, kde sa to deje, je nespo#etne 

                                                           
34  www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/rada_vlady_pre_mno/ 

rokovania/2020/23_rokovanie/Rada%20vlady%20pre%20MNO_2020-09-
22_bod%20c.%202.1_Komora%20MNO_vyhlasenie.pdf 
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ve*a – od komunitného rozvoja, komunitn(ch centier, matersk(ch centier, 
nízkoprahov(ch centier, street-worku, dobrovo*níckych centier, slu&ieb 
pre deti a mláde& so 'pecifick(mi potrebami, a& po rómske komunitné 
centrá, mikropô&i#ky a sporiace programy, mentorské a podporné prog-
ramy a mnohé ,al'ie. 
     Oblas+ sociálnych inovácií je prepojená so servisnou funkciou v tom, 
&e #asto ide o inovácie aj v slu&bách, kde je nutné reagova+ na meniace 
sa potreby klientov #i na zmeny v reguláciách, pri#om treba ma+ na 
zreteli dosahovanie sociálnej zmeny. Sociálne inovácie sú v'ak primár-
ne orientované na h*adanie nov(ch, efektívnej'ích a spravodlivej'ích 
rie'ení záva&n(ch spolo#ensk(ch problémov nielen v servise, ale aj  
v modeloch spolupráce zdola a v podobe pluralistick(ch sietí (Osborne, 
2006).  
     Ako kon'tatuje Bútorová et al. (2020), osobitn(m príspevkom ob#ian-
skej spolo#nosti sú aj intelektuálno-kreatívne produkty v rozmanit(ch 
oblastiach: mimovládne organizácie sú zdrojom sociálno-intelektuálneho 
kapitálu potrebného u& dnes a potenciálne e'te vä#'mi u&ito#ného pri 
flexibilnej adaptácii na prichádzajúce zmeny. !as+ ob#ianskej spolo#nosti 
predstavuje vlastne osobitn( druh „kreatívneho priemyslu“, ktorého v(-
znam narastie úmerne tomu, ako bude postupova+ digitalizácia a naopak 
budú ustupova+ v(robné odvetvia tradi#ného priemyslu (vrátane automo-
bilového odvetvia). Ale problém nie je len v 'truktúre ekonomiky; digitál-
ne a technologické zmeny budú v nastávajúcich dekádach zr(ch*ova+ 
tempo, pri#om sociálny a in'titucionálny svet sa im bude prispôsobova+ 
len pomaly, z #oho budú vznika+ nové pnutia. 
     Ob#ianska spolo#nos+ ako priestor priná'ajúci sociálne inovácie je 
pre verejnos+ i pre verejné politiky málo vidite*ná. Prí#inou nie je len 
in'titucionálna nevidite*nos+, ale aj prehliadanie sociálnych inovácií a 
preva&ujúca technokratická paradigma v nazeraní na problémy sociál-
neho sveta. Koncept sociálnych inovácií sa doposia* neetabloval vo 
verejn(ch politikách a sociálne inovácie sa nepova&ujú za sú#as+ ino-
va#ného sektora. Ako príklad mo&no uvies+ opakovanú snahu Nadácie 
Pontis, ktorá tému sociálnych inovácií na Slovensku dlhodobo rozvíja, 
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aby sa roz'íril záber inova#n(ch politík v Pláne obnovy a odolnosti aj  
o sociálne inovácie. V pripomienkovacom procese Nadácia Pontis rea-
govala na ignorovanie sociálnych inovácií a na opomínanie ob#ianskej 
spolo#nosti a neziskového sektora ako ich hlavn(ch nosite*ov35 v oblas-
tiach, ako je zdravie populácie, vzdelávanie a *udsk( rozvoj, sociálna 
mobilita a inklúzia, slu&by v nezamestnanosti, podpora podnikania, 
&ivotné prostredie a rozvoj regiónov, kultúra, kreativita, rozvoj komu-
nít, efektívna verejná správa, rozvoj technológií, kvalita &ivota a fi-
nan#ná gramotnos+ a ,al'ie. 
     Situácia, ke, neziskov( sektor nemá kapitál ani príjmové toky po-
trebné na svoj rozvoj a ke, je jeho podiel na ekonomickom v(kone 
krajiny nízky, vedie k tomu, &e 'tát nevenuje neziskovému sektoru po-
zornos+ a ani nestimuluje in'titúcie verejného sektora, aby sa usilovali 
o otvorenej'ie procesy vo verejnom spravovaní aj s ú#as+ou nezisko-
v(ch organizácií. V oblasti moderného spravovania dnes u& ani nejde  
o to, aby si 'tát na,alej uchoval dominantné postavenie a aby si objed-
nával v(kony slu&ieb aj v prostredí neziskov(ch organizácií a tie aby ich 
mana&érsky chladn(m prístupom doru#ovali. V oblasti humánnych slu-
&ieb je dôle&itá predov'etk(m pru&nos+ vo v(kone, schopnos+ reagova+ 
na rôznorodé a meniace sa potreby, holistick( prístup a orientácia na 
kvalitu slu&by.  
     Ako vhodné #iastkové rie'enia sa dajú pova&ova+ podporné schémy 
v podobe grantov(ch programov zameran(ch na rozvoj a testovanie 
sociálnych inovácií, 'kálovanie overen(ch inovácií a podporu ekosys-
tému sociálnych inovácií. K*ú#ové je, aby verejn( sektor reflektoval ako 
nosite*ov spolo#ensk(ch inovácií ob#ianske zdru&enia, nadácie (vrátane 
komunitn(ch), sociálne podniky a podniky s pozitívnym sociálnym do-
sahom. Zásadn(m rie'ením je zmena paradigmy vo vz+ahu 'tátu a ne-
ziskového sektora: namiesto princípu administratívne sankcionovanej 
subordinácie treba zavies+ princíp rovn( s rovn(m. 
      

                                                           
35  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/112 
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4.5. Vz%ah *tátu a ob$ianskej spolo$nosti: Medzi etatizmom  
4.5. a 'ahostajnos%ou 
 
Postoj 'tátu k ob#ianskej spolo#nosti po roku 1993 vä#'inou vyzeral tak, 
&e 'tát re'pektoval ob#iansku spolo#nos+, ale neprejavoval vô*u a záujem 
hlb'ie jej porozumie+. Nepova&oval ju za dôle&itú, ale ani ju, a& na zopár 
v(nimiek, nepotlá#al. Napriek rastu ob#ianskeho priestoru po#as devä+-
desiatych rokov 20. storo#ia i nult(ch rokov 21. storo#ia sa ob#ianska 
spolo#nos+ nestala témou 'ir'ej reflexie v prostredí politick(ch #i ekono-
mick(ch elít pri tvorbe verejnej politiky, azda a& na zopár v(nimiek po#as 
'irokej ob#ianskej mobilizácie v roku 1998 a za vlády Ivety Radi#ovej  
v rokoch 2010–2012.  
     Vz+ah 'tátu k ob#ianskej spolo#nosti osciloval medzi *ahostajn(m  
parochializmom a etatizmom, pri#om ho charakterizovalo implicitné pres-
ved#enie, &e len 'tát je schopn( a oprávnen( kona+ vo verejnom priestore. 
Niekedy sa v prístupe 'tátu k ob#ianskej spolo#nosti prejavovala aj in-
'trumentálnos+ – snaha pou&i+ ob#iansku spolo#nos+ na 'tátom definova-
né ciele. Snaha o posilnenie autonómnosti ob#ianskeho prostredia spra-
vidla ch(bala. Partnerstvo medzi 'tátom a ob#ianskou spolo#nos+ou ako 
ist( ideál modernej, funk#nej a symetrickej podoby tohto vz+ahu ostalo v 
rovine pomerne #ast(ch verbálnych proklamácií (Stre#ansk(, 2020).  
     Posledné obdobie bolo pozna#ené koncep#nou nevyjasnenos+ou, ako 
vlastne chce 'tát formova+ svoj vz+ah s ob#ianskou spolo#nos+ou. Tento 
stav pretrváva doteraz. Na jednej strane #as+ reprezentantov 'tátu, hlav-
ne v období 2016–2020, otvorene úto#ila na ob#iansku spolo#nos+ a jej 
iniciatívy, ktoré vstupovali do verejného priestoru a nastavovali zrkadlo 
moci. Zárove$ v tom istom období niektoré in'titúcie 'tátu efektívne koo-
perovali s organizáciami ob#ianskej spolo#nosti. Podmienky a parametre 
tejto spolupráce vä#'inou nastavoval 'tát, resp. jeho byrokratick( aparát, 
pri#om nezoh*ad$oval potreby ob#ianskych organizácií, ktoré sa rad'ej 
pragmaticky prispôsobili, aby mohli nap%$a+ svoje poslanie. Ako príklad 
mo&no uvies+ práve sociálne slu&by. Samozrejme, bolo viacero prípadov, 
ke, in'titúcie 'tátu o kooperácii hovorili, ale reálne k partnerskej spolu-
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práci nedochádzalo; boli to skôr mimikry vyvolané po&iadavkami Európ-
skej únie, pozna#ené formalizmom a ritualizáciou spolupráce. Uve,me 
ako príklad snahy viacer(ch organizácií o zakladanie a prevádzkovanie 
komunitn(ch centier vo vylú#en(ch komunitách. Mnohé z nich po vy#er-
paní finan#nej pomoci zanikali. 
     Partnersk( poh*ad sa vyskytoval iba sporadicky. Najprv za#iatkom 
devä+desiatych rokov, ke, vznikala základná legislatíva pre ob#iansky 
sektor; potom krátky #as po parlamentn(ch vo*bách 1998 a neskôr po#as 
obdobia vlády Ivety Radi#ovej v rokoch 2010–2012. Pod vplyvom európ-
skych politík v posledn(ch rokoch za#al 'tát nazna#ova+ záujem o posil-
nenie in'trumentálneho prístupu k ob#ianskej spolo#nosti, ale politické 
faktory nedovolili plne rozvinú+ ani tento poh*ad. Po#as posledn(ch dvoch 
vlád Roberta Fica, resp. Petra Pellegriniho v rokoch 2012–2016 a 2016–
2020 nastal postupn( úpadok a zní&enie kvality vz+ahov medzi 'tátom a 
ob#ianskou spolo#nos+ou predov'etk(m na úrovni politickej komunikácie. 
K zhor'eniu naratívu zo strany predstavite*ov 'tátu do'lo najmä po#as 
volebného obdobia 2016–2020.  
     Eróziu verejného diskurzu o ob#ianskej spolo#nosti umoc$ovali sociál-
ne médiá s pochybn(m obsahom a hostilná komunikácia nielen antisys-
témov(ch extrémistick(ch politick(ch strán (/SNS), ale aj niektor(ch 
predstavite*ov vlády a parlamentu. Aktivity ob#ianskej spolo#nosti zame-
rané na obhajobu práv, vstupovanie do verejnej diskusie o verejn(ch poli-
tikách #i nastavovanie zrkadla verejnej moci sa stávali ter#om útokov a 
spochyb$ovania.  
     V,aka prepojeniu s európskym in'titucionálnym prostredím sa podari-
lo rozvíja+ niektoré oblasti spolupráce 'tátu s neziskov(m sektorom  
v rámci pokusov o in'trumentalizáciu tohto vz+ahu. Tieto pokusy v'ak 
nará&ali na neporozumenie verejnej správy, ako aj na nezáujem nastavo-
va+ verejné politiky tak, aby odrá&ali záujmy, potreby a mo&nosti nezisko-
v(ch organizácií. Napriek ojedinel(m iniciatívam nedo'lo k zásadn(m 
posunom pri budovaní partnerstiev, rozvoji sociálneho podnikania #i po-
sil$ovaní servisnej roly ob#ianskej spolo#nosti. Nekonzistentnos+ politík 
sa snúbila s pretrvávajúcim etatizmom.  
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     Na pozadí pandémie Covid-19 a spôsobu jej zvládania zo strany vede-
nia 'tátu sa dnes ukazuje, &e etatizmus ako paradigma riadenia je vo 
verejnom sektore stále prítomná. Zárove$ sa otvára aj príle&itos+ posunú+ 
vz+ah 'tátu a ob#ianskej spolo#nosti do nov(ch rámcov partnerstva a 
spolutvorby. Modern( 'tát potrebuje prekona+ detské choroby a úzkosti, 
aby mohol efektívne zápasi+ s v(zvami budúcnosti, #i u& sú to ekonomic-
ké, sociálne a politické dopady pandémie alebo globálne v(zvy spojené s 
klimatickou zmenou #i posunmi v geopolitike. To si vy&iada zbavi+ sa 
nánosov etatizmu a adekvátnymi verejn(mi politikami odomknú+ sociál-
ny, intelektuálny, kreatívny a kultúrny kapitál v prostredí ob#ianskej spo-
lo#nosti, ktor( mô&e prispie+ k zv('eniu prosperity a k posilneniu obrany 
demokratick(ch in'titúcií (Stre#ansk(, 2020). 
      
V!chodiská rie#ení 
 
Z h*adiska politiky 'tátu vo#i tretiemu sektoru je &iadúce, aby sa 'tát 
jasne a zrete*ne prihlásil k podpore ob#ianskej spolo#nosti ako k*ú#ového 
partnera pri posil$ovaní vnútornej kohézie a odolnosti na'ej spolo#nosti. 
Programové vyhlásenie vlády z roku 2020 túto po&iadavku splnilo, #o sa 
dá hodnoti+ ako pokrok oproti predchádzajúcim vládam Roberta Fica a 
Petra Pellegriniho. Otvorenou otázkou ostáva premietnutie deklarácií do 
praxe aj na prevádzkovej úrovni 'tátu a verejného sektora. V tomto duchu 
by si mal 'tát zlo&i+ z o#í okuliare s polariza#n(m filtrom, ktoré delia svet 
na 'tát a trh a vymani+ sa z tejto falo'nej a pre dne'ok neadekvátnej di-
chotómie. 
     Do akej miery politické elity myslia vá&ne svoj deklaratórny záväzok  
v podobe Programového vyhlásenia vlády SR, sa uká&e v #ase, ke, dôjde  
k stigmatizácii a útokom na ob#iansky priestor. .tát – nielen na úrovni 
politick(ch funkcionárov, ale aj pracovníkov 'tátnej správy – by mal od-
mietnu+ stigmatizáciu a útoky na neziskové organizácie, ktoré sa venujú 
obhajobe verejn(ch záujmov v rôznych oblastiach a vstupujú do verejnej 
diskusie. Pri tvorbe verejn(ch politík by mal 'tát systematicky vytvára+ 
priestor na spoluprácu so 'truktúrami ob#ianskej spolo#nosti. Mal by tie& 
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kriticky reflektova+ formalizmus a byrokraciu a v dialógu s organizáciami 
ob#ianskej spolo#nosti h*ada+ mo&nosti, ako odomknú+ potenciál, ktor( sa  
v tomto priestore ukr(va. .tát by mal tie& artikulova+, v #om sa jeho podpo-
ra ob#ianskej spolo#nosti bude lí'i+ od doteraj'ieho prístupu a vyzva+ aj 
súkromn( sektor k zv('enej spolupráci a podpore neziskového sektora. 
     Základn(m v(chodiskom pre vz+ah 'tátu a ob#ianskej spolo#nosti je 
zachovávanie princípov otvoreného vládnutia, podpora ob#ianskej a poli-
tickej participácie, ako aj podpora dialógu medzi vládou a ob#ianskym 
sektorom.36  
     Stratégia podpory ob#ianskej spolo#nosti zo strany 'tátu by mala vy-
chádza+ z kombinácie podpory neziskového sektora dvojak(mi opatreniami: 
jednak systémov(mi opatreniami s cie*om posil$ova+ ob#iansky priestor 
ako tak(; jednak opatreniami rozvíjajúcimi príspevok neziskového sektora 
pre u& spomínané strategické v(zvy, pred ktor(mi stojí na'a spolo#nos+.  
     Pod systémov(mi opatreniami sa myslia také opatrenia, ktoré majú 
dlhodob( a strategick( v(znam pre tretí sektor, ako je napríklad podpora 
infra'truktúry tretieho sektora, budovanie podporn(ch programov a ná-
strojov, podpora dialógu, podpora organiza#n(ch kapacít pre vzdelávanie, 
sie+ovanie a u#enie sa, podpora dobrovo*níckych programov, vytvorenie 
mechanizmov podpory neziskového prostredia formou regrantingu, ale  
aj administratívne zmeny v pravidlách #erpania verejn(ch zdrojov,  
de-byrokratizácia a odstránenie formalizmu z reportovania a pod.  
     Pod podporou príspevku neziskového sektora pre priority 'tátu sa myslí 
podpora komparatívne siln(ch dispozícií neziskového sektora v rámci roz-
vojov(ch priorít 'tátu v postpandemickom a postindustriálnom kontexte 
(strategick( plán 'tátu, Agenda 2030, ciele trvalo udr&ate*ného rozvoja #i 
,al'ie koncep#né materiály). T(ka sa pôsobenia ob#ianskych organizácií a 
iniciatív vo sfére sociálnych inovácií, podpory ohrozen(ch a zranite*n(ch 
cie*ov(ch skupín, intervencií v oblastiach prioritného záujmu (ochrana 

                                                           
36 www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/rada_vlady_pre_mno/ 

rokovania/2020/23_rokovanie/Rada%20vlady%20pre%20MNO_2020-09-
22_bod%20c.%202.1_Komora%20MNO_vyhlasenie.pdf 
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právneho 'tátu, mentálne zdravie, bezdomovectvo, demografická zmena, 
zni&ovanie vertikálnych disparít vo vzdelávaní, komunitn( rozvoj v margina-
lizovan(ch rómskych komunitách a i.) (Stre#ansk( – Batková, 2020). 
     Vláda má príle&itos+ pozrie+ sa na ob#iansku spolo#nos+ poh*adom, 
ktor( prijme za svoj „Zeitgeist“ #i ducha doby dne'ka aj s v(h*adom do 
budúcnosti a bude h*ada+ jeho konkrétne vyjadrenie v podobe spomenu-
tej spolutvorby. Pravda, spolutvorba predpokladá, &e ani ob#ianska spo-
lo#nos+ nebude 'tát pova&ova+ za apriórne neschopného partnera so zl(-
mi úmyslami. Otvorenos+ a nepredpojatos+ je nutnou podmienkou kon-
'truktívnych vz+ahov. 
      
4.6. Financovanie organizácií ob$ianskej spolo$nosti 
 
Financovanie organizácií a aktivít ob#ianskej spolo#nosti je pretrvávajú-
cim problémom, ktor( sa opakovane objavuje v koncep#n(ch materiáloch 
t(kajúcich sa ob#ianskej spolo#nosti, ako aj v rôznych anal(zach a v(-
skumoch (Bútora et al., 2011; Stre#ansk( et al., 2017; Brozmanová et al., 
2020). S financovaním úzko súvisí aj profesionalizácia a personálna ka-
pacita organizácií, ktorá vzh*adom na obmedzené zdroje nará&a na priro-
dzené limity. Nevyrie'en( problém financovania spôsobuje aj +a&kosti  
v nap%$aní partnerstva medzi 'tátom a tretím sektorom a limituje poten-
ciálny prínos ob#ianskej spolo#nosti k rie'eniu v(ziev, pred ktor(mi stojí 
Slovensko. Problém má dve #asti – kvantitatívnu a kvalitatívnu.  
     V kvantitatívnej #asti mô&eme na základe medzinárodného porovna-
nia kon'tatova+, &e neziskov( sektor na Slovensku zaostáva za sused-
n(mi krajinami v ukazovate*och, ako je pridaná hodnota mimovládnych 
organizácií na celkovom HDP (hodnota vyroben(ch tovarov a slu&ieb 
mimovládnymi neziskov(mi organizáciami po odrátaní medzispotreby). 
Pridaná hodnota mimovládnych organizácií na Slovensku (bez zahrnutia 
dobrovo*níckej práce) tvorí 0,98% z HDP, #o predstavovalo v roku 2015 
v porovnaní s Po*skom iba 70%, s Ma,arskom 63% a s !eskou republi-
kou 55%. Pridaná hodnota mimovládnych organizácií na HDP, ktorú 
produkuje #esk( neziskov( sektor, je teda oproti slovenskému mimo-



143 
 

vládnemu sektoru takmer dvojnásobná. Zaostávanie sa prejavuje aj  
v zamestnanosti v neziskovom sektore, ktorá predstavuje v porovnaní  
s Ma,arskom iba 39%, s !eskou republikou 69% a s Po*skom 108% 
(Meyer et al., 2019). 
     Regionálne rozdiely medzi Slovenskom a jeho susedmi z V4 nazna#ujú, 
&e na Slovensku máme do #inenia so 'trukturálnym zaostávaním, ke,&e 
v(chodiskov( stav i dynamika rastu neziskového sektora boli v krajinách 
Vy'ehradskej 'tvorky za#iatkom devä+desiatych rokov podobné, pri#om 
dynamika rastu slovenskej ekonomiky bola v posledn(ch dekádach regio-
nálne nadpriemerná. To dokumentuje aj graf 3, kde je zrete*n( pokles 
podielu neziskového sektora slú&iaceho domácnostiam na HDP v období 
rokov 2008–2019, pri nominálnom raste jeho v(davkov. To sved#í o kle-
sajúcom podiele ekonomickej sily neziskového sektora.  
 
Graf 3: Neziskov( sektor slú&iaci domácnostiam – v(davky v be&n(ch cenách     
a podiel na kone$nej spotrebe (v %)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: .tatistick( úrad SR, 2020. 
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     Problém sa prejavuje aj na mikroúrovni. V roku 2019 predstavoval 
pod*a v(skumu neziskového sektora nedostatok financií preká&ku v do-
sahovaní cie*ov pre takmer 80% subjektov mimovládneho sektora na 
Slovensku (Brozmanová et al., 2020, s. 479). Pritom problémom nebol 
iba nedostatok financií, ale aj charakter projektového financovania, ktoré 
je neflexibilné, neumo&$uje dosiahnu+ finan#nú stabilitu organizácií a 
vytvára neprimeranú administratívnu zá+a&, hlavne pri vyu&ívaní eurofon-
dov a verejn(ch zdrojov. 
      
Graf 4: Zdroje príjmov neziskov(ch organizácií v eurách (len nadácie, neinves-
ti$né fondy, neziskové organizácie a ob$ianske zdru&enia – 2008-2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Zdroj: .tatistick( úrad SR. 
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v(ch zdrojov – t. j. verejn(ch, súkromn(ch a z vlastnej #innosti – na príj-
movom mixe neziskov(ch organizácií. V sú#asnosti ch(bajú presnej'ie 
údaje o príjmoch z vlastnej #innosti, preto je +a&ké stanovi+ exaktné roz-
delenie t(chto príjmov. Na základe existujúcich dát sa v'ak dá v('ka toh-
to podielu aspo$ odhadnú+.  
     Z grafu 4 je zrejmé, &e v posledn(ch rokoch rastie podiel verejn(ch 
zdrojov na príjmoch neziskov(ch organizácií, pri#om rast príspevkov zo 
súkromného sektora sa zastavil. Ale opä+, aj ke, v be&n(ch cenách za-
znamenávame rast, #o je po#as rastu ekonomiky normálny jav, dôle&itá 
je proporcia vo#i celkovému HDP. A tá, ako ukazuje graf 3, je klesajúca.  
 
4.7. Dilema financovania kontroln(ch a advoka$n(ch funkcií  
 
Financovanie kontroln(ch a advoka#n(ch aktivít ob#ianskych organizá-
cií nará&a na problém autonómie a závislosti predov'etk(m vtedy, ke, 
dominuje jeden druh financovania. Zapájanie verejn(ch zdrojov do pod-
pory tohto typu aktivít nesie so sebou riziko zvy'ovania závislosti orga-
nizácií od preferencií donorov a zárove$ aj riziko odklonu MNO od svoj-
ho poslania.37 Toto nie je v(lu#nou vlastnos+ou verejn(ch zdrojov. Aká-
ko*vek závislos+ prijímate*ov na jednom vä#'om zdroji financií ohrozuje 
stabilitu prijímate*a zdrojov v prípade ich náhleho v(padku – jeden vä#'í 
zdroj b(va zlo&ité r(chlo nahradi+ in(m. Ale tie& znamená aj riziko 
ovplyv$ovania prijímate*a zdrojov zo strany donora, pokia* nie je tento 
vz+ah mediovan( cez tzv. arm’s length prístup, pri ktorom sa zvä#'uje 
pomyselná vzdialenos+ medzi donorom a prijímate*om cez vyu&itie spro-
stredkujúcich in'titúcií, napríklad nadácií, ktoré administrujú finan#né 

                                                           
37 Verejné zdroje v podpore tak(chto funkcií sa stretávajú s istou mierou skepsy. 

Dôvod je zrejm( – ako osta+ kritick( vo#i svojmu donorovi? Je vôbec mo&né a zdravé 
vytvára+ tak(to vz+ah? A je vôbec donor – v tomto prípade 'tát – schopn( strpie+ 
aktivity, ktoré mu politicky #i ideologicky nevyhovujú? 0e to tak nemusí by+, doku-
mentuje prípad zo za#iatku roka 2021, ke, na Ministerstve práce a sociálnych vecí 
do'lo k direktívnemu rozhodnutiu o presune alokácií príspevku pre projekty zame-
rané na rodovú rovnos+ na iné projekty (0ureková – Braxatorová, 2021). 
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prostriedky donora, ako sa to deje napríklad v prípade tzv. nórskych 
fondov. Dilema financovania tak nie je len v jeho dostupnosti, ale aj  
v povahe a kvalite.  
     Návrhy rie'ení tejto dilemy prichádzajú aj z prostredia samotn(ch mi-
movládnych organizácií. Napríklad vyhlásenie z celo'tátnej konferencie 
ob#ianskych organizácií Orbis civitates z októbra 2019 navrhlo vytvori+ 
nov( mechanizmus nadrezortnej finan#nej podpory pre mimovládne ne-
ziskové organizácie z verejn(ch zdrojov, kde verejné prostriedky „preroz-
de*uje re'pektovaná nezávislá MNO alebo konzorcium MNO“.38 Krízov( 
'táb neziskového sektora zalo&en( po#as pandemickej krízy, ktorá za-
siahla aj organizácie ob#ianskej spolo#nosti, navrhol v máji 2020 vyu&í-
vanie funk#n(ch mechanizmov prerozde*ovania mal(ch grantov pomocou 
nezávisl(ch grantov(ch nadácií s dlhodobou pôsobnos+ou na Slovensku.39 
Námety pre vládu, ako podporova+ ob#iansky priestor, sa t(m nevy#erpa-
li. V septembri 2020 Komora mimovládnych neziskov(ch organizácií pri 
Rade vlády pre MNO odporú#ala vláde pou&i+ mechanizmy finan#nej pod-
pory prostredia ob#ianskej spolo#nosti so zachovaním autonómnosti 
ob#ianskej spolo#nosti a dodr&aním prístupu arm’s length.40  
 
4.8. Problém systémovej odolnosti ob$ianskej spolo$nosti 
 
Pandémia Covid-19 ukázala, ako r(chlo sa doká&e moderná spolo#nos+ 
presunú+ z jedného normálu do druhého a ako nepredvídate*ne sa mô&u 
zmeni+ vonkaj'ie okolnosti. Krízové javy budú vznika+ aj v budúcnosti a 
nedá sa na ne 'pecificky pripravi+. Dá sa na ne pripravi+ len v'eobecne – a 
to posil$ovaním schopnosti adaptácie ob#anov, organizácií a ekosystému 
ob#ianskej spolo#nosti. Vzh*adom na dynamiku politick(ch, ekonomic-

                                                           
38 osf.sk/vyhlasenie-z-celostatnej-konferencie-obcianskych-organizacii-orbis-civitates/ 
 

39 https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/rada_vlady 
_pre_mno/rokovania/2020/22_rokovanie/priloha_2_MNO_navrhy.pdf 

 

40 https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/rada_vlady 
_pre_mno/rokovania/2020/23_rokovanie/Rada%20vlady%20pre%20MNO_2020-
09-22_bod%20c.%202.1_Komora%20MNO_vyhlasenie.pdf 
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k(ch i globálnych zmien, ktoré majú dopad na Slovensko, je systémová 
odolnos+ strategickou v(zvou pre ob#iansku spolo#nos+. Sú#as+ou systé-
movej odolnosti je aj funk#ná a stabilná infra'truktúra poskytujúca rôzne 
typy podpory a podporn(ch slu&ieb pre ob#iansku spolo#nos+ – aktivistov, 
jednotlivcov, neformálne #i formalizované organizácie.  

      
Systémová odolnos$ ob"ianskeho sektora po"as prvej vlny pandémie 
 
Pandémia Covid-19 sa prejavila nielen v podobe negatívnych dopadov 
na spolo#nos+, ale aj v podobe zv('enej a pru&nej aktivity ob#ianskeho 
sektora po#as prvej vlny pandémie na Slovensku. Na jar 2020 stovky, 
mo&no a& tisícky mimovládnych organizácií a ob#ianskych iniciatív po-
máhali zvláda+ situáciu a zmier$ova+ následky pandémie, #ím prispievali 
k celkovej spolo#enskej kohézii a odolnosti spolo#nosti v nepriaznivej 
situácii. Presmerovali prebiehajúce projekty, finan#né a *udské rezervy, 
aby pomáhali v oblasti svojho pôsobenia. Za#ali sa medzi sebou koordi-
nova+, komunikovali s krízov(mi 'tábmi, predkladali im odporú#ania  
na základe vlastnej znalosti terénu i zahrani#n(ch dobre fungujúcich 
príkladov.  
     Napríklad slovenské nadácie poskytli viac ako 6 miliónov eur najmä 
zdravotníckym zariadeniam a *u,om v núdzi. Najvä#'ia iniciatíva Kto 
pomô&e Slovensku vyzbierala a distribuovala materiál v hodnote 1,2 mi-
lióna eur do zdravotníckych, seniorsk(ch zariadení a marginalizovan(ch 
rómskych komunít. Na krízu sa zameralo nieko*ko dobrovo*níckych orga-
nizácií a iniciatív: Dobrovo*ná po&iarna ochrana SR, Slovensk( !erven( 
krí&, Slovenská katolícka charita, Skautská slu&ba, slovensko.help, smep-
ripraveni.sk. Umiest$ovanie dobrovo*níkov prebiehalo aj cez dobrovo*níc-
ke centrá. Mimovládne organizácie prevádzkovali linky dôvery, na ktoré 
sa obracalo podstatne viac *udí ako pred pandémiou. Tak(mi boli  
Nezábudka, Linka detskej istoty, Linka detskej dôvery, dobralinka.sk, 
nenormalne.sk, chcemsazabit.sk, SOS linka Aliancie &ien, senior linky 
Fóra na pomoc star'ím a Post bellum.  
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     T(ran(m &enám a de+om pomáhali Centrum Slnie#ko (Nitra), MyMamy 
(Pre'ov), OZ 0ena v tiesni (Martin). V sociálnej oblasti pôsobili Nezávis-
lá platforma SocioFórum, Platforma rodín detí so zdravotn(m znev(-
hodnením, Alternatíva – centrum nezávislého &ivota, Centrá v#asnej 
intervencie, Návrat a ,al'ie. Na *udí s rôznymi ochoreniami a znev(hod-
neniami sa zameriavajú Centrum MEMORY, Denn( stacionár RABAKA, 
Denné stacionáre centrum Arcidiecéznej charity, Tenenet, Slovenská 
spolo#nos+ pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, Autistické centrum 
Andreas, Zdru&enie na pomoc *u,om s mentálnym postihnutím v SR, 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, OZ Nepo#ujúce Die+a, Liga 
proti rakovine.  
     Ministerstvu 'kolstva pomohli webstránku www.ucimenadialku.sk 
spusti+ Centrum inkluzívneho vzdelávania Inklucentrum, To dá rozum, 
LEAF, Komenského in'titút, Deti nepo#kajú, spolu so Slovenskou komo-
rou u#ite*ov, In'titútom vzdelávacej politiky a Pedagogickou fakultou 
Univerzity Mateja Bela. Rôzne formy distan#ného vzdelávania zaviedli a 
roz'írili aj Domka, Laura, Slovenská debatná asociácia, AMAVET, Open-
Lab, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, DO Fénix, Slovensk( 
skauting, Zväz skautov ma,arskej národnosti, INEX, eRko, Zdru&enie 
kres+ansk(ch spolo#enstiev mláde&e, Slovenská evanjelická mláde&,  
LEAF, Trojsten, V%#atá, Junior Achievement Slovensko, Lep'ia geografia, 
Zmudri.  
     Na vzdelávacie potreby v marginalizovan(ch rómskych komunitách 
reagovali aj !lovek v ohrození, EduRoma, Teach for Slovakia #i ETP Slo-
vensko. Na prevenciu v marginalizovan(ch rómskych komunitách vznikla 
kampa$ Korona te merel, za ktorou sú organizácie Zdravé regióny, !lovek 
v ohrození a OZ Bystriny. Materiálnu pomoc v marginalizovan(ch róm-
skych komunitách sprostredkúvali aj !lovek v ohrození, Cesta von, ETP 
Slovensko, Arcidiecézna charita Ko'ice, Centrum komunitného organizo-
vania.  
     Mimo marginalizovan(ch rómskych komunít sa ohrozen(m mlad(m 
*u,om priamo v teréne venovali Mláde& ulice, KASPIAN, Detsk( fond SR, 
Ulita, Ichtys, Jeden rodi# #i STORM. /u,om bez domova pomáhali Vagus, 
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Stopa Slovensko, DePaul, Equita, Arcidiecézna charita Ko'ice, Proti prú-
du (vydavate* Nota Bene), Oáza Ko'ice a desiatky ,al'ích. Poradenstvo a 
pomoc cudzincom, ktorí sú z rôznych dôvodov na Slovensku, poskytovali 
zdru&enia Mareena, Nadácia Milana .ime#ku, Centrum pre v(skum  
etnicity a kultúry, Nitrianska komunitná nadácia, Liga za *udské práva, 
Marginal a Slovenská katolícka charita. 
     Tento v(po#et ilustruje rozsah a rozmanitos+ ob#ianskych aktivít  
v #ase krízy. V zlo&itej a neistej situácii bola ob#ianska spolo#nos+ schop-
ná nielen vyu&i+ existujúce kapacity a skúsenosti, ale aj mobilizova+ nové 
kapacity. Táto skuto#nos+ je #iasto#n(m príkladom systémovej odolnosti 
ob#ianskeho prostredia, ktoré bolo schopné v zmenenom kontexte po-
merne efektívne plni+ svoje funkcie. !iasto#n(m príkladom preto, lebo 
mnoho energie sa vyplytvalo na nedorozumenia, problémy v komunikácii 
a myslenie v úzkych projektov(ch a organiza#n(ch rámcoch. 

 
4.9. Systémové myslenie, systémová odolnos% a podporná  
4.9. infra*truktúra 
 
Ak hovoríme o systémovej odolnosti ob#ianskeho prostredia, je nutné 
zadefinova+ systémové myslenie. To pozostáva z identifikovania a rie'enia 
prí#in problémov, a nie ich symptómov. Zmena sa tu nechápe ako v(sledok 
lineárneho posunu, ale ako proces, ktor( sa realizuje transformáciou 'truk-
túr, zvykov, mentálnych schém, mocensk(ch kon'telácií a pravidiel, pro-
stredníctvom spolupráce s rôznymi aktérmi so zámerom dosiahnu+ udr&a-
te*né zlep'enie stavu spolo#nosti na miestnej, národnej #i globálnej úrovni. 
Predpokladom systémového myslenia je záujem vyda+ sa touto cestou a 
opusti+ projektové uva&ovanie. Vz+ahy sú v systémovom myslení defino-
vané skuto#n(m partnerstvom, a nie mocensk(mi kon'teláciami. Perspek-
tíva je dlhodobá a spolupracujúci partneri aktéri sa vnímajú ako sú#as+ 
ekosystému, a nie izolovane (Embracing Complexity, 2020). 
     Pri aplikácii prvkov systémovej odolnosti na ekosystém ob#ianskej 
spolo#nosti vidíme, &e niektoré z dimenzií sú zanedbané, iné sa rozvíjajú. 
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Na podrobnú anal(zu ka&dého z nich nie je na tomto mieste priestor. 
Aspo$ jeden z nich si v'ak zasluhuje pozornos+ – je ním existencia pod-
porn(ch sietí a povedomia o nich. 
     Podporné siete v prostredí ob#ianskeho sektora na Slovensku sú sú-
#as+ou toho, #o sa naz(va podporná infra'truktúra. Sú to nielen siete, ale 
celkov( ekosystém podpory, ktorá slú&i na posil$ovanie *udsk(ch, organi-
za#n(ch, intelektuálnych a finan#n(ch kapacít organizácií. Ide o slu&by 
ur#ené aktérom ob#ianskej spolo#nosti, ktoré im majú pomôc+ a u*ah#i+ 
im aktivitu. Podpora sa mô&e t(ka+ právnej pomoci, poradenstva pri zís-
kavaní zdrojov, sprostredkovania informácií, organiza#ného poradenstva. 
Do podpornej infra'truktúry sa dajú za#leni+ projekty, ktoré si kladú za 
cie* podpornú funkciu pre podobné organizácie, ako napríklad OZ Bystri-
ny, ale aj vzdelávacie organizácie ako PDCS, ktoré vytvorilo Akadémiu 
ob#ianskej odolnosti – vzdelávací program budovania reziliencie pre líd-
rov neziskov(ch organizácií, #i In'titút pre aktívne ob#ianstvo. Sú#as+ou 
infra'truktúry sú aj slu&by v oblasti podpory fundraisingu, darcovstva a 
dobrovo*níctva, ako napríklad darujme.sk pre organizácie, ludialudom.sk 
pre jednotlivcov alebo Startlab.sk pre kreatívne verejnoprospe'né projek-
ty, Slovenské centrum fundraisingu, ktoré pravidelne organizuje konfe-
rencie o fundraisingu, ako aj regionálne centrá pre dobrovo*níkov. Infra-
'truktúru tvoria aj miestne nadácie, ako napríklad Nadácia Socia #i Nadá-
cia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia otvorenej spolo#nosti, 
Nadácia Pontis a komunitné nadácie, ktoré mobilizujú finan#né zdroje 
zamerané na rozvoj konkrétnej oblasti verejnoprospe'nej sféry #i územia. 
Sú to aj stre'né organizácie a platformy, ktoré slú&ia na zjednocovanie 
záujmov a hlasu v konkrétnych oblastiach – napríklad Sociofórum, Únia 
matersk(ch centier, Rada mláde&e Slovenska #i Asociácia komunitn(ch 
nadácií. Podporné siete a organizácie pomáhajú vytvára+ a posil$ova+ 
pocity spolupatri#nosti, sociálny kapitál, poskytujú emo#nú i praktickú 
podporu a informácie, ako napríklad itretisektor.sk. Prepájajú navzájom 
neznámych partnerov a poznatky.  
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5. Záver  
 
Tretí sektor a ob#ianska spolo#nos+ je dnes na Slovensku autonómnym 
priestorom zah)$ajúcim vy'e 20-tisíc aktívnych organizácií s vlastn(mi 
zámermi a aktivitami, ktoré priná'ajú pre spolo#nos+ osoh, prospech a 
verejné blaho v podobe silnej'ej demokracie a lep'ej kvality &ivota. Je to 
priestor na sebavyjadrenie a rozvoj, ktor( si ur#ujú sami *udia v komuni-
tách v spolupráci s ostatn(mi aktérmi. Priestor s takmer 200-tisíc dobro-
vo*níkmi a vy'e 40-tisíc zamestnancami, z ktor(ch mnohí pracujú mimo 
trvalého pracovného pomeru.  
     Tretí sektor nemá kapacity na plo'né pokrytie v'etk(ch oblastí verej-
n(ch slu&ieb, ale v niektor(ch oblastiach ich poskytuje na vysoko profe-
sionálnej i *udskej úrovni a spravidla dop%$a verejn( a komer#n( sektor. 
Niekedy aj nahrádza verejn( sektor v oblastiach, na ktoré verejné rozpo#-
ty nesta#ia. Zárove$ ponúka slu&by a realizuje aktivity v oblastiach verej-
ného a vzájomno-prospe'ného záujmu, kde verejn( #i komer#n( sektor  
zo svojej podstaty nie sú aktívne.  
     V medzinárodnom porovnaní nevyznieva ob#ianska spolo#nos+ na 
Slovensku najhor'ie, ale zárove$ nie je ani premiantom, #o ukázala anal(-
za viacer(ch globálnych a medzinárodn(ch indexov. To je do istej miery 
dobrá správa v závale zl(ch správ, ktor(m denne #elíme.  
     Najnov'ie v(skumné zistenia nazna#ujú, &e neziskov( sektor  
na Slovensku je primárne priestorom na oddych, rekreáciu a kultúrne 
vy&itie, a& sekundárne na vzdelávanie a sociálnu pomoc. K*ú#ová funkcia 
slovenského ob#ianskeho sektora je budovanie komunít a posil$ovanie 
zväzujúceho (na rozdiel od premos+ujúceho) sociálneho kapitálu pro-
stredníctvom sebavyjadrenia i slu&ieb. Z h*adiska po#tu preva&ujú star'ie 
vzájomne-prospe'né organizácie ('port, rekreácia, kultúra, nábo&enské, 
mláde&nícke aktivity), slu&by sú sekundárne a nové advoka#né organizá-
cie sú terciárne – je ich do 10%. Dochádza ku genera#nej emancipácii – 
star'ia generácia aktérov z MNO vníma ob#iansku spolo#nos+ ako dopl-
nok 'tátu, mlad'ia je sebavedomej'ia a o#akáva partnersk( prístup.  
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V mnoh(ch aktéroch z prostredia MNO narastá frustrácia z nedostato#nej 
spolupráce, ktorá sa prejavuje aj na úrovni samosprávy. Vy''í záujem o 
vnútro- a medzisektorovú spoluprácu prejavujú organizácie z *udskopráv-
nej a vzdelávaco-advoka#nej oblasti. 
     Ako ukázala táto 'túdia, po troch desa+ro#iach budovania systému 
liberálnej demokracie stoja pred ob#ianskou spolo#nos+ou na Slovensku 
viaceré zásadné problémy. Upozornili sme na niektoré z nich aj za pomoci 
analytického vh*adu opierajúceho sa o najnov'ie údaje, pri#om sme na#rt-
li mo&né v(chodiská pre ich rie'enie. Je isté, &e #asom sa vynoria iné 
problémy, ktoré zatienia tie dne'né. A& #as uká&e, do akej miery.   
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publikácií, vrátane Democracy and Discontent in Slovakia: A Public Opinion 
Profile of a Country in Transition (1998); Ona a on na Slovensku.               
Zaostrené na rod a vek (2008); Kde sme? Mentálne mapy Slovenska 
(2010); !tvrt" rozmer tretieho veku. Desa# kapitol o aktívnom starnutí 
(2013); Odkia$ a kam. Dvadsa# rokov samostatnosti (2013); Osudové  os-
mi%ky vo vedomí slovenskej spolo%nosti (2018); Politická participácia &ien 
na Slovensku (2018) v spoluautorstve s O$gou Gyárfá!ovou                   
a Mariánom Vel!icom;  Tridsa# rokov po Ne&nej revolúcii: zisky a straty 
o%ami verejnosti (2019). 
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v ktorom pôsobí od júna 1997. Od februára 1999 je prezidentom IVO.  
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ké vedy. Publikoval odborné !túdie v monografiách, zborníkoch a "asopi-
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soch na Slovensku a v &al!ích 22 !tátoch. Venuje sa otázkam  
v#voja straníckych systémov a straníckej politiky, ako aj problematike 
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slovenskú politickú scénu v domácich i zahrani"n#ch médiách. Je edito-
rom, resp. spolueditorom a autorom, resp. spoluautorom nieko$k#ch    
desiatok kni%n#ch publikácií vrátane v!etk#ch Súhrnn"ch správ o Sloven-
sku a hlavn#m autorom kapitoly o Slovensku v správe Nations in Transit 
publikovanej organizáciou Freedom House (1998–2014). Absolvoval 
odborné stá%e vo 'védsku (1992) a v USA (1994), v roku 2006 absolvo-
val Reagan – Fascell Democracy Fellows Program v National Endowment 
for Democracy (Washington, D. C.). V rámci individuálneho v#skumného 
projektu, podporeného programom Taiwan Fellowship, pôsobil v roku 
2012 na Katedre politick#ch vied na Národnej taiwanskej univerzite           
v Taipei. V rokoch 2019–2020 bol hos(ujúcim expertom v Institute for 
Human Sciences – Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) 
vo Viedni v rámci programu Europe’s Futures.    
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SUMMARY   
 
  

 
There were various texts (studies, analyzes, research reports, journalistic 
articles) published in Slovakia in the years 2019–2020, in which experts - 
historians, political scientists, sociologists, economists, ethnologists - 
evaluated the course and results of the transformation process and its 
internal and external contexts. And although many jubilee publications 
contained remarkable conclusions, the socio-political developments in the 
last two years have been so dynamic, have seen so many changes, and 
revealed so many new facts that, following the gradual fading of the 
evaluations timed to significant anniversaries (30th anniversary of No-
vember 1989, 30th anniversary of the first free elections after the fall of 
the communist regime), not only is there room for the assessment of the 
previous development of the freedom and democracy, but in some cases, 
an additional room has arisen, allowing for taking into account the new 
facts that have affected the retrospective look at the past three decades. 
The book Slovakia after three Decades of Freedom: Democracy, Public 
Opinion, Civil Society maps the development in three areas important in 
terms of the success of the transformation process after the abolition of 
the communist regime, while at the same time remains within the context 
of the most recent developments in the country.   
     In their analytical texts, the authors focus on the identification of main 
trends that have most influenced the development in the relevant areas in 
the course of the last three decades. They identify the causes of problems 
that complicated the transformation process after 1989.  
     In the chapter Slovak Democracy 1989–2021: Successes and Failures, 
Grigorij Mese%nikov addresses the milestones of political transformation 
in Slovakia, notes the basic characteristics and key events of the democ-
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ratization process, the current state and trends in the development of the 
political party system, the situation in the area of the rule of law, the 
phenomenon of corruption, the contexts of the rise of anti-system and 
extremist forces. He assesses the dynamics in the development of the 
quality of democracy recorded by international and domestic comparative 
evaluations (Nations in Transit by Freedom House, Bertelsmann  
Transformation Index by the Bertelsmann Foundation, IVO Barometer  
by the Institute for Public Affairs) in relation to the type of political  
parties dominant in the executive power system. He concludes that the 
high degree of   concentration of power positions in the hands of  
one party (Smer-SD) in the years 2012–2016 created conditions for the 
spread of corruption in state institutions. The author links the rise  
of extremist political forces in the second half of the third decade of  
democracy with the problematic results of the rule of national-populist 
forces. 
     Zora Bútorová devoted the chapter Public Opinion at the Threshold of 
the Fourth Decade of Democracy to the opinions of the citizens of the 
Slovak Republic towards several aspects of the development of society in 
the period of transformation. The chapter is based on the results of rep-
resentative opinion-polls conducted by the Institute for Public Affairs and 
by other research institutions. The author examines the degree of sup-
port for democratic principles and the degree of satisfaction with the 
functioning of democracy in various socio-demographic and socio-
cultural environments. She addresses the current social climate in the 
country, people's views on the developments after the 2020 parliamen-
tary elections – the operation of the new government, the management of 
the Covid-19 pandemic, the fight against corruption and organized crime. 
She analyzes the development of the credibility of political and social 
institutions and individual politicians. She pays special attention to the 
public response to the Covid-19 pandemic and to the attitudes towards 
vaccination. The author states that the challenges the Slovak society 
currently faces, are no less demanding after three decades than those it 
faced during the Velvet Revolution.  
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     In the chapter Civil Society after 30 Years: Trends, Problems, Solutions, 
Boris Stre"ansk# deals with the developmental trends and with the prob-
lems of the civil society in Slovakia in the context of domestic social 
transformation and current developments in the world. He points to the 
changes that have taken place in the characteristics of a civil society (the 
"old" and the "new" civil society). He presents the results of several in-
ternational comparative researches on civil societies and the place that 
Slovakia occupies in them. The author presents a list of problems that the 
civil society in Slovakia faces and outlines the ways of their possible solu-
tions. Among the most pressing problems is the fragility of the liberal 
democracy, the growth of the so-called non-civil society, extremism and 
populism, the gap between the citizens and civil society organizations, 
the untapped potential of services and social innovations, etatism and 
indifference in the relationship between the state and the civil society, as 
well as the persistence of difficulties in the financing of the civil society 
organizations. 
     The publication of Slovakia after Three Decades of Freedom: Democ-
racy, Public Opinion, Civil Society was supported by the Konrad Adenauer 
Foundation (KAS) in Slovakia, which has been working in the field of 
political education for a long time and regularly cooperated with IVO. Its 
wish is that the view of experts on the democratic development of the 
Slovak society, supported by the current surveys, helps the readers, the 
public, journalists and politicians to better understand and co-create the 
course of events in Slovakia. 
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