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Čo pre nás 
znamená 
demokracia? 

 

 

Lenka Dancáková 

Gymnázium 

Konštantínova 2, 080 01 Prešov    

19 rokov  

 

Demokracia - obyčajne neobyčajný pojem, na prvý pohľad 

veľmi jednoduchý, no v skutočnosti v sebe ukrýva 
komplikovanosť. Od počiatku svojho vzniku prešla dlhým 

vývojom až do podoby, v ktorej ju poznáme dnes. Myslím si, že 

myšlienka Abrahama Lincolna, v poradí 16. prezidenta Spojených 
štátov amerických, vyjadruje veľmi presne, krásne a zároveň 

jednoducho význam a poslanie demokracie. Ten povedal: 

„Demokracia je vláda ľudu, prostredníctvom ľudu a pre ľud.“  
Čo ale znamená demokracia v našom živote? Ceníme si ju? 

Je naše konanie čo najpodobnejším odrazom demokratických 

princípov? Má demokracia hlbší význam alebo je iba akýmsi 
zaužívaným pojmom? Na tieto otázky poznáme odpovede iba my 

sami a koniec koncov ich vnímame celospoločensky. S určitosťou 

však môžeme povedať, že demokracia, tak ako všetky kategórie 
nášho života, má svoje kladné aj záporné stránky. Mohli by sme 

ju prirovnať k ruži. Tá je vnímaná ako prekrásny kvet prinášajúci 

svojou existenciou okoliu pozitívne emócie. Na strane druhej 
vidíme, že jej stonka je pokrytá tŕňmi. To, ako ružu vnímame, je 

dané uhlom pohľadu a dostatkom poznatkov o tom, akú 
starostlivosť a vhodné živiny jej máme poskytnúť, aby bola stále 

živá a rozkvitajúca. Rovnako je to aj s demokraciou. Závisí od 

nás, aký pohľad si zvolíme, či ju budeme vnímať ako ružu bez 
tŕňov, ružu bez kvetu - iba s tŕňmi alebo ju prijmeme v podobe 

nádhernej ruže, považovanej za kráľovnú kvetov, ku ktorej však 

neodmysliteľne patria aj tŕne. 
V spoločnosti je možné stretnúť sa s rôznymi názormi na 

demokraciu. Názory a postoje vyplývajú z osobného poznania 

a skúseností, no sú ovplyvňované aj okolím, inštitúciami, 
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verejnými orgánmi či mienkotvornými médiami. Pozitívnym 
hľadiskom ponímania demokracie je to, že si uvedomujeme svoju 

účasť na riadení, slobodu  vlastného rozhodovania. Neexistuje nič 

lepšie, ako keď o svojom štáte rozhoduje sám ľud, ktorý v ňom 
žije. Je podľa mňa viditeľnou pravdou, že demokracii 

nepripisujeme pozitívne vlastnosti, pokiaľ je náš život ľahký 

a pokojný ako ladný pohyb motýlích krídel. Stáva sa pre nás 
akousi samozrejmosťou. K negatívnemu postoju či uvažovaniu 

o tom, čo znamená, čo v nej nefunguje podľa predstáv, dochádza 

vo chvíľach, keď sa nás aktívne dotknú zaváhania a problémy - či 
už zvnútra, alebo zvonku. Vtedy sa demokracia prezentovaná ako 

ideál formy vlády stáva ťažko prekonateľnou priepasťou medzi 

človekom - jednotlivcom a vrcholnými predstaviteľmi 
demokratického zriadenia. Pri náročných životných situáciách si 

potom možno klásť otázku: Ak je demokracia skutočne najlepšou 

formou vlády, prečo existuje v krajine pocit nespravodlivosti, 
nerovnosti, nezabezpečenia a neprávosti? Neukončenou 

odpoveďou na položenú otázku by mohol byť jeden jediný 

nezameniteľný fakt – spoločnosť, vrátane demokracie, je tvorená 
nami - ľuďmi...  

Princípy modernej demokracie sú nosným pilierom jej 

fungovania, nasledovania pôvodného modelu a cieľa. 
Rozhodnutia založené na názore väčšiny s rešpektovaním 

menšiny, vzájomná tolerancia, porozumenie, sústredenie štátnej 

moci do rúk ľudu, podieľaním sa na veciach verejných priamo 
alebo prostredníctvom volených zástupcov, garancia základných 

ľudských práv a slobôd, pravidelné slobodné všeobecné, rovné 

a priame voľby s tajným hlasovaním, ekonomický a politický 
pluralizmus... Teoretické východiská sú prvoradým 

predpokladom pre implementáciu konkrétnych prejavov do 
praxe. Skutočnosť, že demokracia je tu pre každého jedného 

človeka, je dôležitá, pretože zdôrazňuje princíp rovnosti v štáte  

z pozície rozhodovacieho práva a slobody. Avšak pre modernú 
demokraciu jej hodnotový systém je rovnako veľmi dôležité, aby 

jej ľudia rozumeli, boli vzdelaní a uvedomovali si ju nielen 

navonok, ale aj do hĺbky. Vzdelanie determinuje existenciu 
človeka. Poznatky demokratického myslenia by sme mali vnímať 

ako prostriedok umožňujúci jednotlivcovi rozvoj nielen  samého 

seba, ale aj celej spoločnosti, z čoho priamo vyplýva účasť  
na spoločenskom, kultúrnom, hospodárskom či politickom živote. 
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Uvedomovanie si svojich práv, s nimi neodlúčiteľných povinností, 
súčasne s uvedomením si hraníc individuálnej slobody umožňuje 

žiť v demokracii. 

Pri zanedbaní niektorých aspektov morálnych, hodnotových 
princípov a princípov vzdelania počas celoživotného formovania 

osobností z predstaviteľov ľudu aj verejných orgánov môže dôjsť 

k svojvoľnému chápaniu demokracie prispôsobenej pre 
dosiahnutie vlastných cieľov. Akonáhle nastanú z ktorejkoľvek 

strany čo i len v jednej oblasti demokratického zriadenia príliš 

neuvážené rozhodnutia, nastavenia či nejasnosti s porušením 
stanovených pravidiel a zákonov, môže dôjsť k postupnému, no 

výraznému odklonu od demokracie. Z najprijateľnejšej formy 

vlády sa môže stať najväčší nepriateľ.  
Uvedením niektorých praktických príkladov by sme mohli 

priblížiť hrozby demokracie. Hypoteticky hovorme napríklad  

o situácii priamej demokracie, ktorej podstata je kladná, no 
v tomto prípade by to tak nebolo. Ľudia by mali možnosť 

rozhodovať o zrušení či ponechaní daní. Hovoríme o hypotetickej 

otázke, pretože v Slovenskej republike sú v Ústave Slovenskej 
republiky definované otázky, o ktorých sa referendum, ako prejav 

priamej demokracie, nemôže uskutočniť. Predpokladaným 

výsledkom by bolo, že občania by si zvolili ich zrušenie, pretože 
daň vnímajú ako zaťaženie zo strany štátu, vlády... No 

v skutočnosti si človek uvedomí iba aktuálny stav a výsledok, nie 

následok do budúcnosti.  
Ďalším príkladom by mohla byť strata skutočných hodnôt  

z dôvodu, že ľudia začínajú vidieť aj iné chodníčky, po ktorých sa 

dá prejsť ľahšie, častokrát sú omnoho kratšie a bez viditeľných 
prekážok. Existencia extrémistickej a totalitnej formy vlády sa 

snaží svojím slovným prejavom vyriešiť každú jednu problémovú 
otázku akoby mávnutím čarovnej paličky, čo nie je vôbec v ich 

reálnych kompetenciách. Pôsobia na celé obyvateľstvo, najmä na 

tých najviac znechutených, sklamaných, ktorí vo svojej situácii 
nenachádzajú riešenie, či tých, ktorí vzdorujú systému.  

Jedným z najdôležitejších princípov demokracie sú aj voľby. 

Z ponúkaných kandidátov si máme právo vybrať tých, ktorí nás 
svojím programom a názormi najviac presvedčili o svojej pravde. 

Keďže ide o hlas väčšiny, je na menšine rešpektovať rozhodnutia 

väčšiny. No stretávame sa s prípadmi, keď si ľudia z vlastného 
nesúhlasu nevážia už ani funkcie, ktoré zvolení predstavitelia 
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zastávajú. Nie každý s každým súhlasí, jeden považuje za dobré 
to, druhý iné. Aj o tom je demokracia, a preto je pred nami stále 

možnosť voľby, aj keď s časovým odstupom. Tieto modelové 

situácie sú iba jedným z milióna odtieňov farebného spektra. 
Moje uvedené tvrdenia a úvahy nadväzujú na myšlienku Jima 

Treleaseho, ktorý povedal: „Národ, ktorý málo číta, málo vie. 

Národ, ktorý málo vie, sa zle rozhoduje – doma, v obchode, na 
súde, vo volebnej miestnosti. Nevzdelaná väčšina môže 

prehlasovať vzdelanú menšinu, čo je veľmi nebezpečný aspekt 

demokracie! “ 
Demokracia je o nastavení konkrétnych a jasne 

definovaných pravidiel regulujúcich správanie sa v spoločnosti 

v podobe zákonov a to v takom rozsahu, aby bolo možné v čo 
najväčšej miere eliminovať nežiaduce prejavy antidemokratizmu 

a zároveň ponechávať ľudu čo najväčšie právomoci a slobodné 

rozhodovanie. Rovnako je to aj o zavedení podmienok, ktoré 
dokážu spoločnosť spájať a vytvoriť jej čo najlepšie pomery na 

dôstojný život vo všetkých sférach – ekonomickej, spoločenskej, 

kultúrnej... Človek je schopný vlastného rozhodovania o tom, 
ktorá cesta bytia je správna, aj keď to, čo je správne a nesprávne, 

môžeme pokladať za subjektívne. No je možné hovoriť aj 

o objektivite správnosti, pretože z bytia človeka od jeho 
prvopočiatkov je jasné, že správna cesta je tá, nad ktorou vládne 

dobro, spravodlivosť, rovnosť, porozumenie, tolerancia... 

a DEMOKRACIA.  
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Vláda ľudského 
charakteru 

 

Lucia Dudeková 

Obchodná akadémia 

Račianska 107, 831 02, Bratislava 

18 rokov 

 

Demokracia. Pojem, ktorému dávajú zmysel iba ľudské činy. 

Výsledok ľudského vývoja, ktorý podmienili stáročné prešľapy 

a verejné facky. Doposiaľ najdokonalejší politický systém, ktorého 
základ tvoria ľudia, ich hlas a voľba.  

Demokracia. Pre každého znamená niečo iné. Niekto ju bráni, 

niekto ju odmieta. No je to obraz ľudí. Mnohí z nás ju však vidia len 

ako politickú hru, v ktorej sa zbierajú hlasy zaručujúce moc. Volíme 
si zástupcov ľudu, ktorí by mali zastupovať naše záujmy. Väčšinou 

nám však ostane pocit, že od nich dostávame iba pravdivé lži, ktoré 

sa časom menia na neoveriteľnú pravdu. Takto to zvykne vidieť celá 
spoločnosť. Je to len hra so slovami a ľudskými mysľami. Nikto nevie, 

kde je pravda a či vôbec bola. Pravda je prchká a každý ju berie inak. 

Nezaujíma ma iná pravda, pretože toto je moja. Vás nezaujíma moja 
pravda, pretože vy máte svoju. Čo je pravdou, o tom rozhodne 

väčšina. 

Demokracia. Každý ju chápe a vníma inak. Demokracia je výtvor 

nás všetkých. Vyžadujeme spravodlivosť, pravdu a slobodu, no ani 
nevieme, čo to predstavuje. Tieto hodnoty sú len abstraktné pojmy. 

Ich význam môžeme hľadať v slovníkoch, no ich aktuálne definície sa 
menia podľa toho, aký význam im dávame my sami. Nemôžeme ich 

uchopiť, nemôžeme si byť istí ich reálnosťou. Je ľahké ich zmeniť 

a najmä na ne zabudnúť. Spravodlivosť sa môže zmeniť na 
diskrimináciu či rasizmus. Pravda sa môže ľahko zmeniť na lži. A lži 

sa oveľa ľahšie menia na novú pravdu. Závisí len od toho, ako to 

všetko podáte a či vám uveria. Na krajšie sa pozerá lepšie, prečo to 
teda neprikrášliť? 

Demokracia. Princípy, ktoré chránia naše slobody. Zákony, ktoré 

zaručujú, že sloboda jedného nenaruší slobodu druhého. Na to 
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netreba zákon, na to by mohla stačiť morálka. Tu však nastáva 
najväčší problém. Ľudská morálka a charakter. Mení ich výchova, 

vzdelanie, moc, peniaze... To, čo je pre jedného neprípustné, môže 

byť pre druhého normálne. Naša história nám dokazuje, čo môže 
spôsobiť rozklad spoločnosti. Akú silu dokážu mať obyčajné slová a 

aká neoveriteľná dokáže byť pravda či lož. Stačí, ak ľudia podľahnú 

prázdnym slovám. Oporným pilierom, ktorý drží všetko pokope, sú 
médiá. Nezávislé média nahrádzajú spoločnosť tam, kde sama 

nestačí. Kladú otázky a pýtajú si odpovede, snažia sa nájsť pravdu 

a dostať ju bližšie k spoločnosti. V dnešnej dobe je však 
spochybňovaný aj tento pilier. Strácajú na dôveryhodnosti. Nevedno, 

či len pre informačnú presýtenosť alebo kvôli tomu, aká nedôvera 

panuje v celej spoločnosti. 

Demokracia. Politické zriadenie, ktoré je vybudované na 
základoch, ktoré sú veľmi krehké. To, čo ju zničí, sú ľudia. Ich 

sebectvo, závisť, túžba a nenásytnosť. Demokracia leží na našich 

ramenách. Tá váha je čoraz väčšia, pretože sa niektorí snažia na jej 
vrchol vyštverať. A tých, ktorí ju chcú udržať, ubúda. Spoločnosť sa 

rozdeľuje, čo je kvôli rôznosti názorov a charakterov prirodzené. 

Prekračujú sa však hranice, ktoré vedú až k extrémom. Ak však 
chceme udržať demokraciu, musíme byť schopní zjednotiť sa. Aj preto 

si volíme zástupcov, ktorí by mali konať pre spoločnosť a nie pre seba. 

Mali by vedieť počúvať nielen iných, ale najmä seba. A mali by si 
uvedomiť, že ich moc pochádza od spoločnosti, ktorá je slobodná 

a nemôžu ju ovládnuť. Ich morálka by im to ani nemala dovoliť. 

Demokracia. Pomaly sa rúca, a to len kvôli ťarche ľudských 

charakterov. Dokážeme ju udržať? Zdanlivo neriešiteľná otázka. 
Podobne ako to, či je reálne, aby vzniklo niečo lepšie ako samotná 

demokracia. Na takýto veľký krok je potrebná zmena, nie len zámena 
ľudí. Nepovažujme demokraciu za samozrejmosť len preto, že sme sa 

do nej narodili. 
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Demokracia nie 
je samozrejmosť 

 

Margaréta Fedorová 

Obchodná akadémia 

Kapušianska 2,07101, Michalovce 

15 rokov 

 

Základom demokracie je vybrať si z viacerých možností. 

Nezáleží na tom, či je tento výber správny, ale každý sa učí  

z vlastných chýb. Keby sa stále zistilo, ktorá možnosť je najlepšia, 
voľby by nemali zmysel a spoločnosť by sa nepoučila z vlastných 

chýb, nezískala by vlastné skúsenosti, ktoré by potom nemohla 

odovzdávať ďalším generáciám. Každá možnosť obsahuje množstvo 
plusov a mínusov, medzi ktorými sa neustále rozhodujeme, a tak 

časom zistíme, že nie je dokonalá voľba. V tomto svete je mnoho 

uponáhľaných ľudí, ktorí nerozmýšľajú nad možnosťou vybrať si zle 
a získať nejakú skúsenosť, ktorá by bola do života potrebná.  

Mnoho mladých ľudí si neuvedomuje, aký bol život v našom 

štáte do roku 1989. Ľudia mali rôzne práva odlišné od tých 

dnešných. Všetci boli kontrolovaní a prenasledovaní tajnou políciou 
ŠtB (Štátna bezpečnosť) a vládla totalita, čiže vláda jednej politickej 

strany. Verejnosť sa bála podporovať odporcov tohto režimu kvôli 

strachu z nadchádzajúcich následkov, ako napríklad vyhodenie zo 
školy alebo väzenie. Ako sa všade spomína, boli porušované ľudské 

a občianske práva, sloboda tlače, dokonca bola zavedená cenzúra. 
Obyvateľstvo žilo v jednej veľkej bubline, v ktorej sa nesmeli 

vyjadriť zo strachu o svoj život.  

Avšak, 17. novembra 1989 sa zmenil život každému jednému 

človeku v našej krajine. Medzi symboly tohto významného dňa patrí 
napríklad štrnganie kľúčmi, pálenie sviečok, kričanie hesiel alebo 

trikolóra, ktorá vyjadrovala súhlas s revolúciou. Významom tejto 

revolúcie bolo vytvorenie dvoch významných štátov, a to Českej a 
Slovenskej republiky. Taktiež sa zrušil komunizmus a do krajiny 

nastúpila demokracia, to znamená vláda ľudu. Ľudia žijúci v týchto 

krajinách sa tak stali právoplatnými občanmi so svojimi vlastnými 
právami a slobodami a s možnosťou vlastného výberu. Slováci boli 
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po celý čas v nažívaní v spoločnej krajine utláčaní a nemohli si 
presadiť svoj vlastný názor a národné záujmy, a preto túžili po 

samostatnej krajine, ktorá im bola dopriata. Prinieslo to mnoho 

pozitívnych vecí a došlo k národnému spojeniu obyvateľstva. Ľudia 
sa mohli slobodne pohybovať po krajine bez strachu o svoj život  

a presadzovať svoje názory.  

Všetci si mysleli, že život po revolúcii bude lepší, ale opak bol 

pravdou. Život sa vrátil do komunistického obdobia. Sľuby, ktoré 
boli na začiatku revolúcie, zmizli. Starší obyvatelia, ktorí si prežili 

svoje aj pred revolúciou, dokonca tvrdia, že život predtým bol lepší, 

ako je teraz. Výskumy ale zistili, že sa ľudia v tomto období doživajú 
viac rokov, zarábajú viac a dokonca si zarobia na jedlo za kratšiu 

dobu ako do roku 1989. Ale taktiež prišli na to, že sa ľudia 

rozvádzajú častejšie a na bývanie musia pracovať oveľa viac ako 
predtým. Preto nie je možné povedať, či je život teraz lepší, alebo 

to bolo lepšie predtým, každý má na všetko svoj vlastný názor. Ale 

my sami nemôžeme vedieť, dokedy táto demokracia a sloboda bude 
fungovať. Prešli sme si dlhú cestu a vyštrngali sme si svoju slobodu, 

tak prečo o ňu každý deň nebojovať, aby sa nám nestratila pred 

očami? Sloboda ani demokracia nie sú samozrejmosť a je potrebné 
o ne každý deň bojovať, aby sme to potom neľutovali. Sloboda tejto 

revolúcie neznamená len slobodne cestovať alebo študovať  

a pracovať v zahraničí, ľudia niekedy nesmeli ani povedať svoj 
vlastný názor a za to by sme mali byť vdační a bojovať, aby to ostalo 

takto aj nadalej. Ďalším dôvodom, prečo nepovažovať slobodu za 

samozrejmosť, je to, že omnoho viac ľudí sa pripája  
k extrémistickým skupinám, čo je veľmi nebezpečné. Skutočná 

sloboda znamená spôsob života, kde si občan vyberá svoje vlastné 

hodnoty a štát mu nenanucuje, aké hodnoty má uznávať.  
A skutočná demokracia je práve o slušnosti a tolerancii k inému 

občanovi a celkovo k spoločnosti. Nie je to celé iba o tom, že sa raz 

za čas opakujú voľby. 

A preto by sme mali každý deň bojovať o našu slobodu, ktorá 

nemusí trvať večne, a bojovať hlavne kvôli tomu, aby sme nemuseli 

rozprávať mladším generáciám o tom, aké to bolo, ale aby to zažili 
aj na vlastnej koži. Tak teda neriešme mnohé nepodstatné veci, ale 

užívajme si tú vybojovanú slobodu. 
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Krehká 
demokracia 

 

Slávka Jalčová 

Obchodná akadémia 

Kapušianska 2, 071 01 Michalovce 

18 rokov 

 

Demos. Kratos. Dnes tieto dva termíny spájame do jedného 

slova demokracia. Toto slovo môžeme preložiť do všetkých jazykov 

sveta, no len málo štátov malo v minulosti tú výsadu toto slovo 
používať vo svojom slovníku. 

Zrnko demokracie zasadili v starovekých Aténach. Či sa oň 

poctivo starala bájna Déméter alebo ľud Demos, dodnes nevedno. 

Čo však s istotou smiem povedať, je fakt, že zrnko sa ujalo. Neskôr 
vyrástlo v popínavú rastlinu, ktorá sa postupne rozšírila do okolitých 

štátov. Po niekoľkých storočiach pohltila skoro celú planétu a dnes 

vie nasýtiť hladných a utíšiť plačúcich. 

Ak by som pokračovala v botanickej metafore, tvrdila by som, 
že rastlina “Demokracia” má fosforeskujúce listy i kvety. Žiari 

jasným, silným a čistým svetlom. Chcem tým teda povedať, že 

časy, keď o demokracii ľudia nepočuli, boli temné. Temnejšie než 
najčernejšie nebo a najhlbšia voda. Presuňme sa v čase i mieste do 

Egypta. Pozrime sa, ako sa stavia napríklad taká pyramída.  

Tisíce ton kameňa sa dvíhajú a ukladajú jeden na druhý. 

Vytvárajú ihlanovitý tvar, ktorý budú jedného dňa obdivovať milióny 
ľudí. No tieto kolosy kameňa sa neposúvajú len tak, silou vôle. 

Premiestňujú sa silou človeka. Potom človeka. Krvou človeka. 
Krvou, ktorá steká a vytvára v slnkom rozpálenom piesku žliabok.  

Ak by sme sa znovu presunuli v čase i priestore, videli by sme 

v Amerike množstvo černochov pracujúcich na masívnych stavbách, 

na kilometroch polí bez vody, bez jedla a v príšerných podmienkach. 
Videli by sme len záblesk bičov a kvapky otrokárskej krvi, ktorá 

steká a vytvára v slnkom rozpálenej zemine žliabok. 

Presuňme sa ešte na chvíľu do Indie, Číny, rôznych kútov 

Afriky, no i do Anglicka alebo Francúzska. Pozrime poslednýkrát na 
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rubínovú miazgu, ktorá celé roky v malých žliabkoch tiekla, tiekla, 
až našla spoločné ústie a vytvorila nápis SLOBODA.  

V dnešnej dobe si ani nevieme uvedomiť, aká je sloboda 

dôležitá. Ľudia rôznych kultúr, náboženstiev i rás môžu cestovať cez 

celú zemeguľu a zaľúbiť sa, do koho chcú. Novinári smú písať  
o témach, ktoré ich bavia, a na verejných miestach sa nemusíme 

báť tajných služieb. Názor si môžeme vyjadriť kedykoľvek a 

kdekoľvek. No z hľadiska nezainteresovanej cestovateľky v čase 
musím podotknúť, že sme sa demokraciu a najmä slobodu prejavu 

naučili zneužívať. Mali by sme si na to dávať pozor a pamätať, že čo 

je nám dané, môže byť rýchlo vzané.  

Neviem ako vy, no ja nechcem prísť o možnosť voliť.  
O možnosť, pre ktorú bojovalo tak veľa žien. Nechcem prísť  

o slobodu prejavu. O slobodu, pre ktorú boli umlčaní mnohí. 

Nechcem prísť o právo chodiť do školy. O právo, ktoré nedostalo tak 
veľa ľudí, a preto umreli negramotní. Nechcem prísť o výsadu vydať 

sa, za koho chcem. O výsadu, ktorá nebola dopriata nielen 

chudobným dievčatám, no i samotným princeznám. 

Tak ako takt a úcta v dnešnej dobe, ani krásna rastlina 
“Demokracia” nie sú samozrejmosťou. Mali by sme ju zalievať našou 

úctou a láskou, aby nezahynula, ale spokojne kvitla i pre ďalšie 

generácie.  

Nechcem prísť o krehkú demokraciu. 
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Vážme si 
demokraciu, kým 
ju máme 

 

Tereza Mikáčová 

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín 

1. mája 2, 911 35 Trenčín 

18 rokov 

 

Demokracia. 

Cudzie slovo, ktorým sa-paradoxne-oháňajú obdivovatelia 

pestrej škály totalitných režimov. „Čo je to za slobodu slova, keď 
ma facebook zablokuje za písanie PRAVDY?!!” rozhorčuje sa 

nejeden fanúšik fašistického Nemecka či masového 

vyvražďovania. Okrem (pre túto problematiku irelevantného) 
faktu, že tá jeho PRAVDA má aspoň päť gramatických chýb, 

obsahuje až nebezpečne veľa nenávisti. Čo teda je tá 

demokracia? Čo vieme o jej dejinách, tých dávnych, no aj tých, 

ktorých súčasťou sme už aj my?  

Demokracia.  

Takmer každý priemerný (stredo) školák vie, že toto 
obľúbené slovko pochádza zo starovekého Grécka. O niečo menej 

z nich dokáže vysvetliť jeho význam. Tak len v skratke, ,,Démos“ 

znamená ,,ľud“ a ,,kratia“ je ,,vláda“. Ide teda o vládu ľudu a pár 
storočí pred naším letopočtom fungovala v mestskom štáte 

(polis) Atény. Neskôr sa takzvaná moderná demokracia začala 

rozvíjať okolo obdobia renesancie, niektoré zdroje dokonca 

uvádzajú už 18. storočie (klasicizmu), ale najmä jeho koniec, 

teda počas Francúzskej revolúcie (1780-1800). Počas 19. storočia 
sa pomaly, ale isto formovalo nové chápanie vládnutia ľudí, no  

a v 20.storočí sa dokonca začali od seba oddeľovať rôzne druhy 

demokracie. Liberálna časť, ktorá fungovala na základe voľného 
trhu, slobody slova a volieb sa postupne čoraz viac dištancovala 

od demokracie marxistickej, ktorá sa opierala o socializmus 

a spoločné vlastníctvo a ktorá nakoniec prerástla do nám dobre 
známeho komunistického režimu, Berlínskeho múru, politických 
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väzňov a strachu. A tento strach už veru nemal s demokraciou 
vôbec nijaké spojenie. Po dlhých desaťročiach útoku nakoniec 

predsa len svitlo na lepšie časy. Bolo to práve vďaka ľudu, ktorý 

tvrdošijne zotrvával na námestiach, symbolicky štrngal kľúčami 
a nakoniec vyhnal neslobodu zo svojich štátov. Dnes, aj vďaka 

ich odvahe postaviť sa tomu strachu, môžeme povedať, že u nás 

máme slobodný režim, ktorý je pre nás samozrejmý ako voda 

tečúca z kohútika. Prečo je to tak? 

Demokracia. 

Skúste sa ale opýtať skupiny priemerných dvadsiatnikov  
na Nežnú revolúciu? Kedy sa odohrala? Ak budeme optimistickí, 

správne nám odpovie polovica. Druhá nám vynadá, vraj načo by 

im takéto zbytočnosti asi boli? Pár z nich určite nezabudne 
spomenúť, že to bol deň, keď sme zradili našu „slovanskú rodinu” 

a pridali sa ku „krvavému Západu”. Týchto pár ľudí totiž totalitu 

nezažilo. Neoslavujú získanie slobody, pretože nikdy netrpeli jej 
nedostatkom, necenia si, čo majú. Možno by si dokonca priali 

návrat bývalého režimu, veď prečo aj nie, keď odmala počúvali 

z úst svojich (starých) rodičov o tom, ako bolo lepšie, ako mal 
každý robotu a nikto sa nesťažoval.  

Ibaže ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju prežiť 

znova. Hľadiac na naše dejiny, sa tento výrok Georga Santayana 
javí desivý, no všetci vieme, že v sebe skrýva kus pravdy. 

Nie je to tak dávno, čo sa do nášho parlamentu-demokratickými 

voľbami- dostali predstavitelia slovenského neonacizmu, 
obdivovatelia neslobody a útlaku. Tieto indivíduá s úsmevom na 

tvári tvrdia, že holokaust je len rozprávka pre deti a Tiso bol 

vlastne neprávom odsúdený hrdina. Sú to tí istí ľudia, ktorí 
zakladajú podozrivé militantné organizácie pre maloletých (viď 

Slovenskí branci), tí, ktorí hádžu dlažobné kocky do žien 
s kočíkom kvôli farbe pleti či oblečeniu a tiež tí, ktorí sa s takou 

obľubou odvolávajú na demokraciu. 

Prečo ju teda považujeme za samozrejmosť, keď stačí tak 

málo a takí sa môžu dostať do vlády?  
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Demokracia. 

Má rôzne podoby a skrýva sa ňou veľa zla. Vlastne aj 

Severná Kórea je len ľudovodemokratická republika. Hoci by sa 

(opäť) našlo pár jedincov, ktorí by mi kontrovali, že v Severnej 
Kórei sa obyvatelia majú až tak super, že sa radšej oddelili od 

civilizovaného sveta, no stačí jemne pootvoriť oči a je nám jasné, 

že realita je úplne iná. Vládnu tam dystopické podmienky. 
Poslušnosť ľudu je pre nás mladších, ktorí sme nezažili tvrdú éru 

socializmu, takmer nepochopiteľná, lenže bez skúseností je ťažko 

súdiť. 

Nielen v KĽDR ale aj inde vo svete - síce v menšej miere - 

je štandardom odnímať ľuďom základné práva a skrývať sa pritom 

pod pláštikom demokracie. Bohužiaľ, nie je demokracia ako 
demokracia a strach je jeden z najlepších donucovacích 

prostriedkov. Však aj za komunizmu mala vládna strana sto 

percent, no nie? 

Demokracia. 

Ján Pavol II., svojho času pápež, o nej povedal: „Dejiny 

učia, že demokracia bez hodnôt sa rýchlo premieňa na jasnú 
alebo kamuflovanú totalitu”. Od hlavy cirkvi by sa asi dalo čakať, 

že myslel najmä hodnoty katolícke, ibaže od ich demokratickosti 

netreba očakávať ktoviečo. Áno, on bol jeden z najpokrokovejších 
pápežov, no u nás na Slovensku sú často „tradičné kresťanské 

hodnoty” zamieňané za rôzne stredoveké dogmy a dali by sa 

položiť do protipólu k slobode či rovnoprávnosti. 
Tak aké sú teda tie hodnoty našej demokracie?  

Slobodné voľby, to máme. Každé 4 roky si volíme svojich 

zástupcov v parlamente, no to, ako narábajú s našimi hlasmi, je 

už druhá vec. Neváhajú síce sklamať a zradiť tisícky voličov, 

oslabiť funkciu Ústavného súdu, ignorovať prijatie zodpovednosti 
za svoje pochybenia, lenže vybrali sme si ich len a len my. 

Zásada deľby moci. Ak sa na to pozrieme ako tie milšie 

učiteľky na základnej škole pri uzatváraní známok (s 
„prižmúrenými očami”), môžeme povedať, že moc je na 

Slovensku rozdelená na zákonodarnú (parlament), výkonnú 

(prezident, vláda), a súdnu. Ale neurobme tú chybu, že nazrieme 
hlbšie. Realita by nás mohla totiž nepríjemne prekvapiť. Všade, 
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kde sa dá, sú dosadení tí správni ľudia, ktorí nerozhodujú podľa 
svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ale podľa najlepšej 

(finančnej) motivácie. Médiá na tieto funkcie používajú neškodné 

označenie „teplé miestečko”. Ono by to bolo všetko pekné, veď 
každý sa musí nejako zabezpečiť, no nie? Až na to, že je to nielen 

nelegálne, zaváňa (alebo smrdí) to korupciou a je to aj poriadne 

nebezpečné. Na dôležité pozície sú nominovaní ľudia 
nekompetentní, úplatní, a ľudia bez hodnôt- tak dôležitých pre 

našu demokraciu. 

Cieľom štátnej moci by mala byť služba občanom. Ako je to 
u nás? Keď na jednej strane vidíme stav školstva, zdravotníctva 

či dopravy a na druhej statisíce, ktoré neustále miznú do rôznych 

vreciek, nemáme skôr pocit, že ide o službu „našim ľuďom”? 
Právo na slobodné podnikanie? Postačí, keď zaostríme 

pohľad na podmienky (čítaj polená kladené pod nohy) malých 

a stredných podnikateľov. Napriek skutočnosti, že vytvárajú nové 
pracovné miesta, štát im nielenže nevychádza v ústrety, naopak, 

neustále ich terorizuje bezpredmetnou byrokraciou 

a nezmyselnými poplatkami. 
Jedným z hlavných princípov demokracie je riadne 

zabezpečenie a dodržiavanie ľudských práv v danej krajine. 

V priebehu tohto a minulého roka som zaregistrovala minimálne 
tri pokusy (z toho dva z dielne kotlebovcov) o návrh zákona, 

ktorý by znelegalizoval interupcie. Samozrejme, potrat je strašná 

vec, ktorú by nemala žiadna žena zažiť - nieto dobrovoľne 
podstúpiť. Lenže pokiaľ žijeme v demokratickom štáte, 

rešpektujúcom právo ženy na súkromie a tiež právo na 

rozhodovanie o vlastnom tele, nijaký zákon ju nemôže nútiť plod 
vynosiť proti jej vôli. Tobôž nie taký, ktorý schváli (drvivá) 

väčšina mužov, ktorí danú problematiku nielenže nemajú 
dostatočne naštudovanú, ale naviac-nikdy takúto traumatickú 

životnú situáciu nebudú musieť na vlastnej koži zažiť a riešiť. 

Tieto návrhy zákona akiste nemajú priveľkú šancu na 
úspech, no i samotná frekvencia ich podávania je zarážajúca 

a pôsobí nanajvýš spiatočnícky. 

 

Demokracia.  

O pár dní to bude rok. Všetci vieme, čo sa na Slovensku 

odohralo pred rokom. 
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Vražda. 
Politická? To zatiaľ nevieme. Na povrch vyplávali podozrivé 

okolnosti. Prepojenie štátu s rôznymi oligarchami, ba až mafiou. 

Zavraždili však novinára. Slobodné médiá, sloboda slova 
a právo na život-práve to sú oporné stĺpy, tie, na ktorých stojí 

a padá naša demokracia.  

V dnešnom rýchlom svete, kde je internet každodennou 
súčasťou našich životov, sú aktuálne informácie veľmi dôležité. 

Môže sa k nim dostať takmer každý v priebehu niekoľkých sekúnd 

a stačí na to zopár kliknutí. Preto sú informácie také nebezpečné. 
Nemôžeme polemizovať, kto všetko mohol mať záujem o smrť 

mladého novinára (a nádejnej archeologičky), vyšetrovanie stále 

nepoukázalo na konkrétneho objednávateľa, no dnes už je 
zrejmé, že motívom bola jeho práca investigatívneho žurnalistu. 

Mal informácie. 

Boli to ony, ktoré ho zabili? Nie. 

Boli to ľudia, ľudia nerešpektujúci princípy demokracie. 

Do tejto chvíle som demokraciu -ako vec neistú- rozoberala 

len z hľadiska vnútroštátneho. Považujem za potrebné poukázať 
na piliere, o ktoré by sa naša „vláda ľudu“ mohla oprieť v prípade 

jej ohrozenia zvonka.  

Máme šťastie, že náš štát je jeden z menších, nemá žiadne 
významné ložiská nerastných surovín či iné bohatstvá, a teda 

jeho napadnutie je viac než nepravdepodobné, no zároveň je to 

našim prekliatím. 
Pretože, čo ak? Kto nám pomôže? 

Jasné, sme súčasť Európskej únie aj NATO a bohvie čoho 

všetkého ešte, no kto zaručuje trvácnosť týchto organizácií? 
Nevieme, čo príde o desať či sto rokov. Pozrime sa však na chvíľu 

okolo seba. Svet je čoraz plnší. Plnší ľudí, plnší obrovských miest, 

fabrík...plnší odpadu. Zvieratá hynú (nielen) pod našimi rukami, 

nepriamo hubíme celé ekosystémy, ohrozené druhy a morský 

život sa stráca pod nánosmi plastov. Je len otázkou času, kedy sa 
príroda začne brániť. Čas zobudiť sa už vyprchal. 

Naozaj veríme, že demokracia je udržateľná, keď príde 

neliečiteľná epidémia? Vojna.. prírodné katastrofy?  
 

Demokracia. Je úžasná, ponúka slobodu, možnosti ako 

žiadny režim pred ňou, je pre všetkých a robí život ľahším. Vláda 
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ľudu je však stále len vláda. Je pekná, ale krehká ako porcelánová 
bábika, pretože závisí od človeka, a to je tvor omylný. Vôbec nič 

nám nezaručuje, že demokracia tu nebude trvať len pár  

rokov - či storočí, ako tomu bolo v Starovekom Grécku. Zostáva 
nám len dúfať, že nás po nej nečaká obdobie temného 

stredoveku. Nebuďme si istí, že demokracia je tu naveky, mohli 

by sme zostať nemilo prekvapení neblahými následkami. Vážme 
si ju, podporujme, využívajme jej možnosti naplno, pretože sme 

to my, kto riadi tento štát. Keď máme pocit, že sme oberaní 

o naše práva, nebuďme ticho. Poďme voliť, poďme do ulíc 
a zmeňme, čo je zlé. Výhovorky, ignorácia a alibizmus nám práva 

nezaručia. Nečakajme, že za nás bude bojovať niekto iný. 

Neberme demokraciu ako samozrejmosť. Nemôžeme si to 
dovoliť. 
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Demokracia po 
československy 

 

Tomáš Švolik 

Obchodná akadémia 

Ul. K. Kittenbergera 2, 934 40 Levice 

18 rokov 

 

Demokracia je univerzálna hodnota, ktorej cena je 

nevyčísliteľná, zaplatená mnohokrát dlhým a urputným bojom 

ľudu či národa za túto formu zriadenia, za slobodu a dodržiavanie 
ľudských práv ako základných pilierov demokracie. Inak tomu 

nebolo ani v zápase o demokraciu u nás. Pred sto rokmi vznikla 

v srdci Európy Československá republika ako nový a spoločný 
domov Čechov a Slovákov, ako bezpečný a demokratický prístav 

po stáročia strádajúcich a utláčaných bratských národov. Ako 

hovorieval Masaryk - „Demokracia nie je len štátnou formou, ale 
je názorom na život, jej podstatou je zhoda ľudí, láska a ľudskosť. 

Naozajstnej demokracii nestačia inštitúcie, ona potrebuje ľudí, 

ľudí živých, teda ľudí veriacich v poslanie svojho štátu a národa, 
ľudí spojených ideou. Demokracia je mravnou životnou úlohou 

nielen úradníkov, vojakov, zástupcov občanov, politikov, ale 

hlavne občanov.“ Demokracia je naozaj jedinečná, ale i jedna 
z veľmi zraniteľných hodnôt. Neznamená, že keď raz bola 

vybojovaná, ostáva súčasťou spoločnosti po celý čas. Za 

demokraciu a slobodu treba stále bojovať, pretože nie sú 

zadarmo a nie sú samozrejmosťou. 

Vznik demokracie u nás môžeme celkom smelo považovať 

za vyvrcholenie nášho dejinného úsilia za národnú emancipáciu, 
zvrchovanosť a štátotvornosť. Slováci a Česi bok po boku bojovali 

za jej víťazstvo. Prvá svetová vojna prebiehajúca v rokoch  

1914 – 1918, do tej doby najkrvavejší vojnový konflikt 
v dejinách, otriasla celou Európou a zmenila jej ďalší obraz. 

V základoch sa otriasla aj rakúsko-uhorská monarchia, 

označovaná ako „žalár národov“. Česká i slovenská politická 
reprezentácia nezostala nečinná a organizovala zahraničný 

i domáci odboj za naplnenie sebaurčovacieho práva národov 
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a postupne za vznik spoločného československého štátu.  
T. G. Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Eduard Beneš stáli pri 

zrode demokracie. Československá republika sa stala 

skutočnosťou, ktorú oba národy prijímali s veľkou radosťou, 
nadšením a očakávaniami, splnením stáročných snov žiť 

v slobode a demokracii. 

Nová Československá republika bola medzi dvomi 

svetovými vojnami vnímaná ako ostrov demokracie a prosperity. 
Počas celej jej existencie došlo k výraznému rozvoju kultúry, 

školstva a celej hospodárskej štruktúry Slovenska. Slováci 

v spoločnom štáte s Čechmi zavŕšili proces formovania 
moderného a demokratického národa. Avšak nástup fašizmu 

a následné rozdelenie Československa znamenal koniec 

demokracie. Sloboda a demokracia sa vytratili zo života Čechov 
a Slovákov. V rokoch druhej svetovej vojny však oba štátotvorné 

národy potvrdili svoje demokratické tradície aj svojou 
antifašistickou orientáciou. Dôkazom toho bolo aj Slovenské 

národné povstanie ako druhé najväčšie povstanie proti fašizmu 

v Európe. Významné bolo aj pôsobenie Československého 
armádneho zboru generála L. Svobodu ako aj ďalšia účasť 

Slovákov a Čechov v boji proti fašizmu. Zjednodušene povedané, 

oba národy mali svoj významný podiel na ukončení II. svetovej 

vojny a opätovný návrat demokracie do spoločného štátu. 

ČSR však po februári 1948 nastúpila na cestu rozvoja 

socializmu a hodnoty demokracie boli opäť stratené na dlhú dobu. 

Slováci naďalej usilovali o napĺňanie svojich národných záujmov 
a o úplnú rovnosť s českým národom a toto úsilie vyvrcholilo 

federalizáciou Československa. 

Na chvíľu počas Pražskej jari sa zdalo, že demokratické 

myšlienky a demokratický obrodný proces v Československu 

prinesú Slovákom a Čechom nádej na slobodnejší  

a demokratickejší svet, vytúženú demokraciu a slobodu. O túto 

nádej sme veľmi rýchlo prišli. Demokracia v Československu bola 
ohrozená tankami. 21. augusta 1968 na územie Československa 

vtrhlo takmer pol milióna vojakov, väčšinou ruských, a obsadili 

krajinu. Zadusili akúkoľvek snahu o demokraciu a slobodu  
na ďalších 22 rokov. Česi a Slováci pod tlakom „boľševika“ opäť 

stratili svoju nezávislosť a hodnoty ako „demokracia a sloboda“  

si mohli iba potichu šepkať. 
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Trvalo dlhé dve desaťročia, kým prišiel čas, keď opäť 
demokracia a sloboda nadobudli nový a plnohodnotný význam 

pre naše bratské národy. Nežná revolúcia znamenala nielen zápas 

s nedemokratickou mocou, ale hlavne prinavrátenie tých pravých 
hodnôt pre strádajúcich Čechov a Slovákov zavretých za 

„železnou oponou.“ Generácie našich rodičov a starých rodičov 

nikdy nezabudnú na slová disidenta a neskôr československého 
prezidenta Václava Havla, ktoré zneli na demonštrácii počas 

„zamatovej“ revolúcie: „Pravda a láska zvíťazia nad lžou 

a nenávisťou“. A skutočne sa zdalo, že demokracia a sloboda 

zostanú bývať v našej vlasti už naveky. 

Naše dva národy sa po spoločnej dohode rozhodli pokojne 

rozísť a v roku 1993 si vytvoriť dva nezávislé a demokratické  

štáty - Českú a Slovenskú republiku, ktorých demokratický vývoj 
bol zaiste pozitívne ovplyvnený vznikom prvej Československej 

republiky v roku 1918 ako aj jej celými dejinami. Obe krajiny 
nastúpili na novú a samostatnú cestu svojho rozvoja v úzkej 

spolupráci, ktorú nám môže závidieť celý svet. Snáď neexistujú 

dva bližšie a v pokoji a úcte nažívajúce národy ako Česi a Slováci. 
Naraz sme sa stali súčasťou Európskej únie a snažíme sa 

podporovať náš demokratický vývoj. 

Dnes si uvedomujeme, že demokratická cesta začatá 

„nežnou revolúciou“ sa neskončila. Neskončila, pretože slobodu  
a demokraciu - hodnoty, pre ktoré šli ľudia do ulíc - musíme stále 

chrániť. Musíme za ne bojovať. Pokiaľ si mnohí ľudia v 90. rokoch 

mysleli, že po pár rokoch v demokracii sa zrazu, ako mávnutím 
čarovným prútikom, všetko zmení k lepšiemu, mýlili sa. 

Vyhlásenie Václava Havla, že láska a pravda zvíťazia nad lžou  

a nenávisťou, neznamenalo, že sa to stane po roku, dvoch, 

piatich, desiatich... 

I my mladí dnes vieme, že boj pravdy a lásky so lžou  

a nenávisťou je nikdy nekončiaci proces. A vieme aj to, že na 

strane lži a nenávisti je vždy väčšia snaha zvíťaziť. 
Ochrancov hodnôt ako sloboda je v istých obdobiach akosi menej. 

Alebo sú ticho a čakajú. 

Áno, sme 29 rokov od revolúcie. Pokiaľ v roku 1989 mnohí 
verili, že po takmer 30-tich rokoch budeme žiť v krajine, kde 

sloboda a demokracia nebudú ohrozené, dnes vieme, že sme sa 
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mýlili. Demokracia a sloboda sú ohrozené aj dnes. Slovensko  
sa v týchto dňoch zmieta v búrke, len veľmi pomaly sa nám darí 

vyplávať na breh pravdy a vyriešiť mnohé spoločenské problémy, 

k akým patrí i vyriešenie vraždy novinára, ktorý bol na strane 

pravdy, a spravodlivé potrestanie vinníka... 

Dobrou správou však je, že i dnes sú tu ľudia, ktorí chcú 

pravdu a demokraciu chrániť. Postaviť sa na stranu lásky, pravdy. 
A že nie sú ticho. Boj za demokraciu pokračuje. Cesta za 

demokraciou je kľukatá, dlhá a náročná, musíme urobiť všetko 

preto, aby nikdy neskončila. Pretože ak skončí, demokracia  

a sloboda prehrajú. Možno navždy. Demokracia je alfou 

a omegou dobre fungujúcej spoločnosti, v ktorej sú rešpektované 

názory a práva ľudí, kde je rešpektovaný občan a jeho potreby, 

kde je sloboda pre každého občana zaručená.  

Dobrou správou tiež je, že aj mladá generácia sa angažuje 

a je na dobrej ceste stať sa aktívnou súčasťou našej 
demokratickej spoločnosti, o čom svedčia mnohé aktivity mladej 

generácie na Slovensku, jej aktívna participácia na fungovaní 

demokracie vo forme práce v študentskej samospráve  
na školách, aktívnej podpore spoločnosti či podpore demokracie 

ako takej v našej krajine, Európe a vo svete. Demokracia nie je 

samozrejmosťou, za demokraciu sa oplatí bojovať a podporovať 

ju, aby bola neoddeliteľnou súčasťou nášho života. 
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Nepovažujme 
demokraciu za 
samozrejmosť 

 

Milan Uhliar 

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 

17. novembra 1296, 022 01, Čadca 

študent kvinty 

 

Na Slovensku, kde žijem s mojou rodinou, je podľa platných 

zákonov demokratický systém. Pojem demokracia sa definuje ako 

vláda, ktorú uskutočňuje ľud ako celok (grécky démos). Ale aj 
pojem demokracie je zneužiteľný, preto výrok Jeana Jacquesa 

Rousseaua: „Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda 

druhého.” Tiež je stále aktuálny starý citát: „Nerob druhým to, čo 
nechceš, aby iní robili tebe.” Tento citát hlásal už čínsky mysliteľ 

Konfucius, ktorý žil v rokoch v rokoch 551 až 479 pred naším 

letopočtom a svojím učením bol zameraný na morálku  

a spravodlivosť.  

Samotná Európska únia (EÚ) vznikla v roku 1993 na základe 

Zmluvy o Európskej únii, známej aj pod názvom Maastrichtská 
zmluva z roku 1992. Európska únia je integračné zoskupenie, 

ktoré od posledného rozšírenia v roku 2013 tvorí 28 členských 

štátov s celkovým počtom 503,7 miliónov obyvateľov (približne 
8% svetovej populácie). Európsky parlament je zákonodarný 

orgán Európskej únie. Každých päť rokov ho volia občania 

Európskej únie v priamych voľbách. Boj za všeobecné volebné 
právo na našom území alebo inde vo svete ide vždy v kontexte s 

bojom o rovnoprávnosť, uznanie rovnosti medzi ľuďmi ako 
rovnoprávnymi bytosťami, či je to šľachtic-nešľachtic (boj o 

volebné právo aj nešľachticov napr. v Uhorsku), žena-muž (boj 

za volebné právo žien), otrok-otrokár (boj za rovnoprávnosť rás 
v napr. USA). V našej krajine je vybojované všeobecné volebné 

právo našimi predkami a z úcty k ich boju, obetiam a k budúcnosti 

detí by mali občania ctiť povinnosť toto právo si uplatniť. Možno 
človek zvažuje, čo už ja len môžem ovplyvniť jedným hlasom? 

Možno človek by nemal v sebe pestovať falošný pocit 
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nadradenosti a pýchy, že len on si v živote môže všetko dovoliť  
a všetko vo svojom živote zariadiť a že celý svet sa musí točiť 

okolo jeho prianí. A keď nebude presne, ako ja chcem, keď  

z niečoho nebudem mať priamy majetkový osoh, tak to neurobím. 
Čo mám z toho, že pôjdem voliť? Možno treba si uvedomiť, že 

človek má navyššiu šancu najlepšie prežiť vo vyššom silnom  

celku - nie ako sám malý mravec proti celému svetu. Ako hovorí 
stará múdrosť, aj more sa skladá z milióna malých kvapiek. 

Niekedy sa treba zamyslieť, čo môžem ja urobiť pre iných, pre 

vyšší celok, pre štát, štátne zoskupenie, ktoré mi ako občanovi 
poskytuje právnu istotu, ochranu, záruky, ktoré iný štát na inom 

mieste na Zemi svojim občanom neposkytuje. 

Ja si vážim, že som sa narodil v Európskej únii, na 
Slovensku, nie v nedemokratickej chudobnej krajine, kde by 

prebiehal ešte aj vojnový konflikt. Často kritizujeme našu realitu, 

ale keby sme si vypočuli príbehy a problémy migrantov  
z chudobných, nedemokratických krajín a porovnali by sme naše 

problémy, potom by sme pochopili, že ťažké životné problémy 

vlastne ani nemáme. Len v prvom polroku roku 2015 dorazilo 
podľa údajov medzinárodných organizácii pre migráciu do Grécka 

(Balkánskou cestou) viac než 140-tisíc imigrantov a do Talianska 

(cez Stredozemné more) asi 90-tisíc. Všetci títo migranti chcú žiť  
v Európskej únii, mať tu prácu, občianske práva a samozrejme, 

tu právo aj voliť. Zloženie migrantov je rôzne- imigranti  

z Balkánu, Kaukazu, Ukrajiny, občania vojnou zmietanej Sýrie  
a imigranti z iných moslimských krajín Stredného Východu  

a príľahlých oblastí (predovšetkým z vojnou zmietaného 

Afganistanu a Iraku, extrémne chudobného Pakistanu, z diktatúr 
v Sudáne, Iráne, Egypte a Azerbajdžane, z okupovanej Palestíny 

a Západnej Sahary ako aj z tradičných imigrantských  

štátov – Turecka, Alžírska, Maroka a Tuniska), imigranti  

z východnej Afriky (z totalitnej diktatúry v Eritrei, diktatúr v 

Etiópii a Ugande a z občianskou vojnou zmietaného Somálska a 

Južného Sudánu) a iných častí sveta. 

Demokracia ako politický systém, ktorý praktizujú a tvoria 

ľudia – bytosti nedokonalé, so svojimi chybami, nemôže byť tiež 
dokonalý. Ale podľa štatistík z mediálne dostupných informácií 

európske demokratické krajiny a demokratické krajiny Severnej 
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Ameriky tvoria najbohatšiu a najbezpečnejšiu časť sveta. 
Demokracia ako politický, ale aj ako ekonomický a bezpečnostný 

systém stojí na demokratických princípoch a voľbách, kde ľudia 

vyjadrujú svoju vôľu. Nevoliť, podkopávať tento systém, v ktorom 
žijeme, je ako píliť si konár, na ktorom sedíme. Kampaň pred 

voľbami je často kritizovaná ako príliš drahá. Treba si však 

uvedomiť, že kampaň pred voľbami má mobilizovať  
ľudí - napríklad idem voliť za lepšie životné prostredie alebo za 

kvalitné potraviny a podobne, kampaň dáva ľuďom motiváciu, 

prečo ísť voliť. Myslím, že voliť je právo, povinnosť aj záväzok voči 
blízkym a priateľom, národu. Keď prostredníctvom volených 

zástupcov nevyjadríme svoj názor, tak tento ani nemôže byť 

vypočutý - nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie. 
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Demokracia naša 
každodenná 

 

Bianka Vrábová 

Obchodná akadémia 

Ul. K. Kittenbergera 2, 934 40 Levice 

15 rokov 

 

Demokracia, demokratická kultúra, demokratická  

participácia – pojmy, s ktorými sa stretávam ako študentka  

1. ročníka strednej školy veľmi často na hodinách občianskej 

náuky, krúžku ľudských práv alebo v práci v európskom 

eTwinningovom projekte „@mb@s@dori európskej demokratickej 

kultúry”. Je potrebné si uvedomiť, že podstata týchto pojmov 

tkvie hlavne v upriamení pozornosti na hodnoty slobody a 

dodržiavanie ľudských práv, pretože tieto sú hlavnými piliermi 

demokracie. Vidím veľké plus v školách, ktoré svojich študentov 

oboznamujú s tým, aké dôležité je budovať si demokratické 

vedomie, pretože práve my – mladí ľudia budeme tými, ktorí budú 

zakrátko rozhodovať o budúcnosti. 

Demokracia nie je nič hmotného, nemôžeme si na ňu 

siahnuť ani ju ochutnať. Demokracia nie je dokonca vtelená do 

budovy parlamentu ani do lístkov s menami volebných kandidátov  

a rovnako tak by sme ju márne hľadali vtlačenú do prezidentskej 

štandarty či sochy Milana Rastislava Štefánika. Demokraciu 

možno naproti tomu naživo prežívať v akejsi reverznej  

optike - teda akonáhle je okliešťovaná, nejako obmedzovaná či 

pokrivená. Práve v takýchto pohnutých chvíľach si na ňu 

spomenieme skôr než inokedy. V takýchto vypätých časoch nám 

pripadá vzácnejšia ako inokedy, hodnotnejšia než v obdobiach 

bežného, nudného každodenného pokoja. 
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Prihlásenie sa k demokracii považujeme predovšetkým  

za určitý akt viery v idey, ktoré takýto spôsob vládnutia 

zastrešuje. Túto vieru - alebo snáď lepšie dôveru v ich platnosť  

a cennosť možno stotožniť s ideálmi slobôd, ľudských práv, 

občianskej spoločnosti, rovnosti pred zákonom a právneho štátu. 

Karel Čapek v jednom zo svojich článkov kedysi 

v dvadsiatych rokoch 20. storočia napísal, že "vzostup 

demokracie je mysliteľný len vo forme občianskej autonómie." 

Inými slovami - tam, kde sa darí aktívnemu občianstvu, tam sa 

darí aj demokracii. A platí to aj naopak. Na mieste je  

otázka - nakoľko je pre nás dôležité, ako a v akej demokracii 

žijeme - alebo lepšie - do akej podoby ju pomáhame 

spoluutvárať. Každý jeden z nás. Nakoľko sa zaujímame o tých, 

ktorí nemali v živote toľko šťastia a úspechov, o tých slabších a 

bezmocnejších. Tým je ťažko vyčítať, že sa vymedzujú voči svetu, 

ktorý považujú za náročný na žitie, zmätený a po všetkých 

stránkach nebezpečný. Nežijeme vo vzduchoprázdne - a tí, ktorí 

sa cítia byť odstrkovaní, ignorovaní a prehliadaní - sa logicky 

odvracajú aj od demokratických princípov. Rozhliadajú sa po vízii 

jasného, prehľadného a bezpečného sveta a hocikedy sa stávajú 

až príliš ľahkou korisťou jedincov a rôznych populistických 

politických hnutí. Volajú po radikálnej zmene - alebo návrate 

"zlatých" časov. Toto logicky prenášajú aj na svoje deti. 

V tomto zmysle a kontexte musíme hovoriť o ideách,  

z ktorých najpodstatnejšou je ono už spomínané aktívne 

občianstvo. Nerezignácia. Starostlivosť o svet, o svoje okolie,  

o svoju komunitu. Práve vďaka aktívnemu občianstvu máme dnes 

možnosť žiť v spoločnosti demokratickej. Naši starí rodičia 

a rodičia sa stretli s viacerými dôležitými míľnikmi našej histórie, 

ktoré formovali našu dnešnú slobodu a demokraciu. 

Demokracia ako taká má niekoľko pilierov, ako sú princípy 

suverenity či realizácie ľudu. Je považovaná za najprijateľnejšiu 

formu vlády. Je dobré, že sa snaží chrániť ľudské práva, takisto 



 

Strana 31 

sa ľud podieľa na voľbe svojich zástupcov. S pojmom demokracie 

sa spája demokratizácia, teda presadzovanie demokratických 

zásad v spoločnosti. Väčšinou si demokraciu spájame aj so 

slobodou. Ale musíme oddeliť demokraciu, druh vlády, od 

slobody, druhu myslenia. Demokracia nemusí so sebou brať aj 

slobodu. I keď demokracia stojí na výroku slávneho francúzskeho 

mysliteľa Jeana Jacquesa Rousseaua: „Moja sloboda sa končí 

tam, kde sa začína sloboda druhého”, môžeme byť svedkami 

toho, že častokrát sa sloboda ľuďom odopiera. Niektoré štáty 

majú síce demokraticky zvolenú vládu, ale v štáte sa 

nedodržiavajú niektoré práva, napr. práva menšín. Tento druh 

demokracie sa nazýva aj „tyrania väčšiny”. 

Uvedomme si, že demokracia, jej chápanie a podoba sa 

v priebehu rokov menila. Najstaršie formy demokracie sa datujú 

od praveku, prešli dlhým vývojom. Už v období takzvanej antickej 

demokracie Sokrates povedal o demokracii: „Demokratické 

zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. A i tak 

ho nakoniec ovládnu zločinci, pretože tí odjakživa bežia po 

pozíciách moci.” Zmenilo sa odvtedy vôbec niečo? Je známe, že 

demokracia sa síce ťažko tvorí, ale rýchlo padá. Francúzska 

revolúcia bola ďalším dôležitým medzníkom pre demokraciu a jej 

dejiny. Nie tak pre jej výsledok, ale pre dokázanie dôležitosti 

vzniku a zániku vlády ľudu. To ma vedie k myšlienke, že chybné 

predstavy o demokracii ju vedú k skaze.  

„Nie sme ako oni!” Jedno z najráznejších hesiel „nežnej 

revolúcie“, ktorej 30-te výročie si pripomíname 17. novembra 

práve v tomto roku. Deň, keď sa začal boj za novodobú slobodu 

a demokraciu v našej bývalej vlasti - v Československu. Odvtedy 

ubehli tri desaťročia, ale tento boj stále neskončil. Musíme bojovať 

za tieto hodnoty, inak nám budú odobrané. Tieto hodnoty sú 

krehké a ľahko sa môže stať, že o ne prídeme. Toto je jeden 

z dôvodov, prečo je demokracia práve tak krehká. Ak chceme 

uchovať a zdokonaľovať túto formu vlády, musíme sa o to snažiť 
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všetci. Nenechať sa ovplyvniť sladkými rečami populistov, 

musíme rozlišovať medzi prázdnymi rečami a pravdivými faktami. 

Na to však treba čas, ktorý nie sme častokrát ochotní obetovať, 

a múdrosť, ktorá nám tiež niekedy chýba. Ide nám hlavne o našu 

budúcnosť. Iba informovaní a inteligentní a múdri ľudia sa dokážu 

brániť manipulácii. Totižto demokracia bez verejnej 

informovanosti neexistuje a existovať nemôže. 

Demokracia na Slovensku, ako iste všetci dobre vieme, má 

mnoho chýb a nedostatkov. Nepriama demokracia v našom štáte 

nesie so sebou mnoho nevýhod. Napríklad je malá 

pravdepodobnosť, že do vysokopostavených funkcí sa dostane 

obyčajný človek. Myslím si, že väčšie množstvo politických strán 

ľudí viac zmätie, sami si nie sú istí, koho voliť, a tak sa rozhodujú 

pre menšie zlo. Myslím si, že nám pri voľbách chýba slušná 

demokratická alternatíva. To ma vedie k téme korupcie, ktorá tu 

už niekoľko rokov pretrváva. Štát zlyháva v trestaní neprávostí 

častokrát aj vo vlastných kruhoch. Niekoľko prieskumov, ktorých 

sa zúčastnili slovenskí politici, podnikatelia či obyčajní ľudia, 

uviedlo ako najčastejšie dôvody slabú alebo ťažkú vymožiteľnosť 

práv, nehospodárne zaobchádzanie so štátnym majetkom  

a zlyhanie štátu v poskytovaní základných služieb. 

Bolo by lepšie, keby všetci potenciálni voliči zvážili svoju 

účasť na voľbách poslancov do parlamentu. Slovenského i toho 

európskeho. Síce v posledných slovenských parlamentných 

voľbách sa zúčastnilo v priemere 60 % Slovákov, poslancov do 

toho európskeho parlamentu prišlo voliť len 13 % voličov, čo je 

chabá účasť. Pritom práve europoslanci rozhodujú o našej 

európskej budúcnosti, o rozpočtoch na budúce roky a iných 

dôležitých veciach či o našom rovnoprávnom postavení v EÚ, na 

ktorých každému z nás iste záleží. Často počúvame len sťažnosti 

ľudí na demokraciu, respektíve na dnešnú politiku, ale doposiaľ 

nikto nič lepšie nevymyslel. Alebo sa sťažujú práve ľudia, ktorí ani 

neboli voliť. „Demokracia je zo všetkých politických systémov 
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najviac závislá od jasného myslenia, od zodpovedného  

a primeraného pochopenia”. Výrok talianskeho demokratického 

teoretika Giovanniho Sartoria to vystihol presne. Práve aktívna 

participácia je to, čo naša demokracia potrebuje. 

Berme na vedomie, že demokracia ako taká nie je celkom 

dokonalá. Samozrejme, má mnohé výhody, ale taktiež má svoje 

„muchy”. Spomínala som už ochranu ľudských práv 

v demokratickom štáte, ale práve tento fakt môže výrazne 

skomplikovať vyšetrovanie zločinov spojených s teroristickými 

útokmi či inými zločinmi, keďže aj ľudia, ktorí sa dopustili zločinu, 

majú možnosť využiť svoje práva. Takisto som už spomínala aj 

možnosť voliť pre každého, ale častokrát sa k volebným urnám 

dostavia ľudia, ktorí si prišli splniť len svoju občiansku povinnosť. 

Slobodná realizácia každého občana tiež môže priniesť 

nedostatky vo forme egoizmu či úplného nezáujmu o dianie, 

ktoré sa konkrétneho jednotlivca priamo netýka. Všímam si, že 

takýto štýl zmýšľania má dnes mnoho ľudí. Ak sa ich niečo priamo 

netýka, neškodí im, tak sa nezaujímajú. ,,Demokracia sa ľahko 

môže stať vládou darebákov“ – tento výrok írskeho politika 

Edmunda Burkeho presne opisuje to, kam by vláda ľudu mohla 

dospieť, ak sa o ňu nebudeme zaujímať. 

Ak si nebudeme chrániť demokraciu, snažiť sa o jej 

zlepšenie, tak opäť môže zvíťaziť zlo. Nebolo to tak dávno, čo aj 

v našej krajine boli slová ako sloboda či demokracia tabu. Časy, 

keď sme nemohli prejaviť svoj názor a slovo cenzúra nebol 

neznámy pojem. Ľudia vyšli do ulíc a bojovali za svoje práva. 

Nemyslím si, že by sme nemali prestať. Boj o naše práva nikdy 

neprestane. Nájdime si preto čas, aby sme mohli vládnuť sami 

a aby sme neboli znovu tí ovládaní. Ako povedal Abraham 

Lincoln: „Demokracia je vláda ľudu, prostredníctvom ľudu a pre 

ľud”, preto buďme aktívnymi občanmi, hrdými na vydobytú 

demokraciu, aby sme sa nemuseli hanbiť pred svojimi deťmi 

a našimi budúcimi generáciami.
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