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Abstrakt
Volebné inžinierstvo je legitímnym nástrojom v rukách zákonodarcu, ktorý má byť
využívaný s cieľom optimalizovať výkon základného občianskeho a politického práva
voliť. V demokratických štátoch reformy volebných kódexov navrhujú a vo väčšine
prípadov aj úspešne presadzujú práve tí politickí aktéri, ktorí sú práve pri moci a
prirodzene majú ambíciu si túto moc aj udržať. Hlavným deklarovaným cieľom zmeny
volebných pravidiel volieb predsedov samosprávnych krajov na Slovensku v roku 2017
bolo zvýšenie odrazu vôle voličov vo výsledkoch týchto volieb. Kritici namietali, že
skrytým zámerom pre prijatie volebnej reformy bolo zvýhodnenie úradujúcich predsedov
v nadchádzajúcich voľbách, ktorí boli vo väčšine prípadov zároveň aj predstaviteľmi
vládnych politických aktérov. Táto práca sa snaží nestranne zhodnotiť dopad tejto
reformy na odraz vôle voličov vo výsledkoch volieb a na samotnú volebnú účasť a
pomenovať základné faktory ovplyvňujúce záujem voličov o regionálnu politiku na
Slovensku.

Abstract
Electoral engineering is a legitimate tool in the hands of a legislator, which should be
used to optimize the exercise of basic civil and political right to vote. In democratic
states, reforms of electoral codes are beings introduced and, in the majority of cases, are
being successfully enforced by those political actors, who are in power and naturally have
the ambition to maintain that power. The main declared objective of a change of the
electoral rules for the elections of the presidents of self-governing regions in Slovakia in
2017 was to increase the reflection of voters' will in the outcomes of these elections.
Critics argued that the implicit aim of the electoral reform was to favor the incumbent
presidents in the upcoming elections, most of whom were representatives political actors
currently in power. This thesis attempts to impartially assess the impact of this reform on
the reflection of voters' will in the election results and on the voter turnout itself, and to
basic factors influencing the low interest of voters in regional politics in Slovakia.
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Úvod
Samosprávne kraje na Slovensku sa od počiatku svojej existencie stretávajú
s nízkym záujmom elektorátu o voľby do svojich orgánov. Tento jav je typickou črtou
volieb druhého radu, medzi ktoré môžeme v prípade Slovenskej republiky zaradiť aj
voľby do Európskeho parlamentu a do zastupiteľstiev obcí. Voličská účasť v slovenských
krajských voľbách, ktorá celorepublikovo ešte nikdy nepresiahla tridsaťpercentnú
hranicu, však pritom výrazne zaostáva aj za účasťou v komunálnych voľbách, stabilne sa
pohybujúcou na úrovni 50 %. Historicky najnižšia celorepubliková volebná účasť na
Slovensku bola zaznamenaná práve počas krajských volieb, a to konkrétne v druhom kole
voľby predsedov samosprávnych krajov v roku 2005, ktorej sa zúčastnilo iba niečo viac
ako 11 % oprávnených voličov.1 Voličský nezáujem sa výrazne premietol aj do
ľahostajného prístupu politických aktérov ku krajským voľbám v Banskobystrickom kraji
v roku 2013, z čoho nakoniec profitoval hlavný predstaviteľ radikálnej pravice Marian
Kotleba, ktorý zmobilizoval dostatočný počet voličov a v druhom kole porazil
úradujúceho predsedu Vladimíra Maňku.2
Práve v súvislosti so vzostupom radikálnych politických aktérov, ktorí dokázali
využiť nezáujem elektorátu o regionálnu politiku, sa rozbehla diskusia o reforme systému
volieb do samosprávnych krajov za cieľom zvýšenia voličského záujmu o dianie na
regionálnej úrovni. Začiatkom roka 2017 bol nakoniec aj napriek prezidentskému vetu
prijatý komplexný súbor reforiem volebných pravidiel do zastupiteľských orgánov
samosprávnych krajov. Prvá z nich jednorazovo predlžuje volebné obdobie krajských
predsedov a zastupiteľov, ktorí boli zvolení 4. novembra 2017, tak, aby sa nasledujúce
krajské voľby mohli uskutočniť zároveň s voľbami do zastupiteľstiev miest a obcí.3
Druhá a kontroverznejšia z reforiem, ktorá bola vetovaná aj prezidentom republiky, mení
systém dvojkolovej väčšinovej voľby predsedov samosprávnych krajov na jednokolový
systém prvého v cieli.4 Dôvodová správa k tejto zmene volebných pravidiel pre voľbu
krajských predsedov uvádza, „že voliči sú skôr motivovaní zúčastniť sa prvého kola
volieb, v ktorom volia aj poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Účasť na
1

SITA. VÚC: Účasť bola historicky nízka. In: Pravda [online]. © PEREX, a.s. 11.12.2005 [cit. 2018-06-28].
Dostupné na: spravy.pravda.sk/domace/clanok/149400-vuc-ucast-bola-historicky-nizka/
2
TASR. M. Kotleba sa stal novým županom BBSK. In: Teraz.sk [online]. © TASR 23.11.2013 [cit. 2018-0628]. Dostupné na: teraz.sk/regiony/volby-vuc-vysledky/65567-clanok.html
3
Ústavný zákon č. 44/2017 Z. z. novela Ústavy Slovenskej republiky v spojení so zákonom č. 73/2017 Z. z.
novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva a zákona o volebnej kampani
4
Zákon č. 69/2017 Z. z. novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
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druhom kole volieb býva veľmi nízka a preto ani voľby v tomto prípade nie sú úplným
odrazom vôle voličov.“5 Kritici upozorňovali hlavne na to, že takáto zmena uprednostňuje
najmä súčasných krajských predsedov, čo má byť taktiež skrytým hlavným motívom
prijatia tejto reformy, nakoľko až päť s ôsmych v tom čase úradujúcich krajských
predsedov bolo nominantmi súčasnej najsilnejšej politickej a vládnej strany Smer. Nové
pravidlá pre voľby totiž teoreticky umožňujú, aby sa víťazom stal kandidát so značne
nižším podielom hlasov oproti predchádzajúcim voľbám, čo má výrazne zvýhodňovať
úradujúcich kandidátov.

1. Základná charakteristika práce
1.1.

Cieľ práce

Táto práca sa v prvom rade zameriava na druhú časť reformy volebného systému
na regionálnej úrovni na Slovensku, teda na zmenu dvojkolového systému absolútnej
väčšiny voľby predsedov samosprávnych krajov na jednokolový systém prvého v cieli.
Hlavným cieľom práce je porovnanie miery odrazu vôle voličov vo výsledkoch
minuloročných volieb županov s predchádzajúcimi štyrmi voľbami, ktoré sa konali podľa
pravidiel dvojkolového systému. Pokiaľ totiž pre dvojkolový systém absolútnej väčšiny
platí, že volič má dve príležitosti na prejavenie svojej vôle, pričom prvýkrát môže voliť
svojho favorita a v prípade neúspechu môže stále v druhom kole vybrať jedného z dvoch
najúspešnejších kandidátov, ktorý mu je bližší, pri systéme prvého v cieli túto možnosť
nemá. Pokiaľ teda nechce, aby jeho hlas prepadol, musí pri svojom rozhodovaní brať
ohľad hlavne na výherný potenciál kandidátov a až následne si vybrať jedného z tých,
ktorí sú mu ideovo blízki a zároveň majú reálnu šancu na víťazstvo. Na druhej strane
môže byť však prah volebnej podpory, ktorý je potrebné prekonať k získaniu mandátu,
pre kandidátov na predsedov relatívne nízky, čo zvyšuje ich šance hlavne v krajoch, kde
sa v rámci volieb krajských predsedov stretnú viacerí silní uchádzači o tento post.
Ďalším cieľom práce je zhodnotiť dopad tejto zmeny volebných pravidiel na
záujem voličov o politické dianie v rámci krajov. Dnes je už známe, že krajské voľby
v novembri 2017 prilákali v porovnaní s voľbami predchádzajúcimi do volebných
5

Dôvodová správa k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a
doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. In: Národná
rada Slovenskej republiky [online]. © K NR SR 2017 [cit. 2018-04-09]. Dostupné na:
nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=305
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miestností značne väčšie množstvo voličov, tvoriace takmer 30 % celoslovenského
elektorátu.6 Jedným z vysvetlení pre tento úkaz môže byť práve zmena volebného
systému, ktorý dáva voličovi šancu, že jeho favorizovaný kandidát na krajského predsedu
môže uspieť aj so značne menším podielom hlasov a tým pádom má šancu na víťazstvo aj
kandidát zastupujúci napríklad príslušníkov národnostných menšín. Pri posudzovaní
vzťahu medzi zmenou volebného systému a zvýšenou volebnou účasťou sa však nesmie
zabúdať na fakt, že voľby s niekoľkoročným odstupom sa neodohrávajú v stabilnom
a nemennom prostredí, naopak sú odrazom aktuálnych spoločenských nálad. V prípade
slovenskej regionálnej samosprávy to platí o to viac, že široká diskusia o jej význame
začala prebiehať až po tom, ako v rámci jej štruktúr zahájili svoj vzostup radikálne
a antisystémové sily. V médiách boli krajské voľby v roku 2017 označované ako prvé
dôležité voľby od počiatku existencie samosprávnych krajov,7 a to hlavne kvôli hrozbe,
ktorú predstavovala snaha týchto politických aktérov etablovať sa na regionálnej úrovni
v súvislosti

s výnimočne

dlhým

volebným

obdobím

krajských

zastupiteľov.

Demokraticky zmýšľajúci volič mohol byť za cieľom odvrátenia tejto hrozby výrazne
viac motivovaný k svojej účasti na voľbách.
V rámci zodpovedania na vyššie uvedené otázky sa práca taktiež zameriava na
objasnenie hlavných faktorov ovplyvňujúcich relatívne nízky záujem voličov o dianie na
regionálnej úrovni samosprávy, ktorý sa odzrkadľuje na pretrvávajúcej nízkej voličskej
účasti na krajských voľbách. V tomto kontexte bude hlavne skúmaná rozdielnosť medzi
elektorátom v centre a na periférii samosprávnych krajov, ako aj vplyv ďalších faktorov,
akými je napríklad príslušnosť k určitej národnostnej menšine.

1.2.

Metodologický rámec práce

Ako metodologický rámec je v práci využitá metóda komparatívnej prípadovej
štúdie. V rámci analýzy predchádzajúcich volieb do orgánov vyšších územných celkov
budú na základe porovnávania volebnej účasti určené základné premenné ovplyvňujúce
záujem elektorátu o voľby predsedov samosprávnych krajov. Následne bude porovnaný
vplyv takto určených faktorov ovplyvňujúcich predchádzajúce voľby na voličskú účasť v
jesenných krajských voľbách, ktoré sa konali na základe nových pravidiel.
6

PACHEROVÁ, Soňa. Účasť vo voľbách prelomová, hoci nízka In: Pravda [online]. © PEREX, a. s. 6.11.2017
[cit 2018-06-28]. Dostupné na: spravy.pravda.sk/volby-do-vuc-2017/clanok/447095-naviac-ludi-volilo-vbanskobystrickom-kraji/
7
CHOLEVA, Radovan. Župné voľby budú prvýkrát v histórii naozaj dôležité. In: Denník N [online]. © N Press
2016 [cit. 2018-04-06]. Dostupné na: dennikn.sk/518966
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Relatívne krátka existencia vyšších územných celkov ako orgánov regionálnej
samosprávy a skutočnosť, že sa do konca roku 2017 uskutočnila iba v poradí piata voľba
do ich zastupiteľských orgánov dáva priestor dôkladnej analýzy všetkých minulých
prípadov krajských volieb a ich následné porovnanie s poslednými voľbami, ktoré boli
ovplyvnené zmenou volebného systému.

1.3.

Štruktúra práce

Úvodná kapitola sa zaoberá analýzou teoretických poznatkov k téme volebného
inžinierstva, a to konkrétne dvojkolovým systémom absolútnej väčšiny a jeho
porovnaním s väčšinovým systémom prvého na páske v otázkach volebnej účasti a
výsledného odrazu vôle voličov v konečných výsledkoch v súvislosti s voľbami druhého
radu a ich špecifickými rysmi v porovnaní s voľbami do centrálnych legislatívnych
a exekutívnych orgánov, odohrávajúcimi sa v hlavnej politickej aréne štátu.
Nasledujúca kapitola práce krátko čitateľa zoznamuje s vývojom regionálnej
úrovne štátnej správy a samosprávy na Slovensku a systémom uplatňovaným vo voľbách
do orgánov na tejto úrovni samosprávy. V tejto kapitole je taktiež zahrnuté aj stručná
analýza reformy krajských volieb na Slovensku.
Práca sa ďalej zaoberá analýzou prvých štyroch krajských volieb na Slovensku
v období rokov 2001 až 2013, ktoré sa v prípade voľby predsedov samosprávnych krajov
konali podľa pravidiel dvojkolového systému absolútnej väčšiny. V rámci tejto kapitoly
práca hodnotí správanie slovenského voliča s ohľadom na teoretické základy uvedené
v predchádzajúcej časti práce.
Ďalšia kapitola, obdobne ako predošlá, analyzuje výsledky minuloročných
krajských volieb na teoretickom základe volieb prvého na páske a porovnaním
s predchádzajúcimi prípadmi určuje zmeny voličského správania v súvislosti so zmenou
volebného systému.
V závere práce sú stručne zhrnuté poznatky získané pomocou komparácie
volebných údajov pred a po volebnej reforme a zhodnotená jej úspešnosť v porovnaní
s jej oficiálnym cieľom deklarovaným v dôvodovej správe k nej priloženej, ako aj jej
reálny dopad, ktorý zo stanovených cieľov vybočuje.
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1.4.

Teoretická reflexia problematiky v literatúre

Porovnávaním jednotlivých typov volebných systémov sa vo svojej knihe
Srovnávací ústavní inženýrství venuje Giovanni Sartori, na ktorého dielo nadväzuje veľké
množstvo ďalších autorov. Sartori v tejto knihe analyzuje dopad jednotlivých typov
volebných systémov na povolebné stranícke modely v novozvolených zastupiteľských
orgánoch. Dochádza pritom k záveru, že systém prvého na páske, pre ktorý používa
termín „relatívne väčšinový systém,“ napomáha k redukcii straníckeho systému do
podoby bipartizmu. Dvojkolový väčšinový systém oproti tomu pôsobí na voličov
jemnejším, menej manipulatívnym spôsobom. (Sartori, 1997, str. 62) Práca reflektuje
taktiež výskum Romana Chytilka a Jakuba Šeda, ktorí sa v spolupráci s ďalšími autormi
venujú detailnej komparatistike volebných systémov hneď v niekoľkých svojich knihách.
Mimo iné reflektujú možné efekty systému relatívnej väčšiny podľa Andrewa Reynoldsa
a Davida Reillyho (Chytilek, Šedo, et. al., 2004, str. 66-73)
Teórii volieb druhého radu sa venuje Pavel Šaradín, ktorý dôkladne analyzuje
doterajšie výsledky výskumu volieb do Európskeho parlamentu a získané teoretické
poznatky následne aplikuje aj na ostatné typy druhoradých volieb. Maximilián Strmiska,
Roman Chytilek, Jakub Šedo a Otto Eibl sa problematikou volieb druhého radu zaoberajú
v knihe Volební systémy zemí V4 (Strmiska, et. al., 2009), v ktorej zároveň analyzujú ich
špecifiká v krajinách Vyšehradskej skupiny.
K pochopeniu vývoja regionálnej samosprávy na území Slovenska je taktiež
užitočná oficiálna publikácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Stručný prehľad
vývoja územného a správneho členenia Slovenska (Volko, Kiš, 2007), ako ak príspevky z
konferencie k desiatemu výročiu existencie Trnavského samosprávneho kraja, v ktorých
okrem historickej genézy a premien krajského usporiadania poskytli autori taktiež
vnútorný náhľad do sebareflexie krajov v otázke nízkej dôvery občanov voči orgánom
krajskej samosprávy.
Regionálna úroveň samosprávy na Slovensku je pritom problematickou oblasťou
výskumu, nakoľko akákoľvek snaha o jej hĺbkovú analýzu predstavuje v zásade vstup na
neprebádanú pôdu. V súčasnosti nie je k dispozícii ucelený komplex odbornej literatúry,
ktorá by sa zaoberala krajskou politikou na Slovensku, čo môže byť spojené s jej
relatívne krátkou existenciou. Táto práca je teda svojim zameraním orientovaná na skôr
na aplikáciu doterajších všeobecných teoretických poznatkov o volebnom inžinierstve na
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správanie slovenských regionálnych elektorátov v krajských voľbách. Z týchto dôvodov
je teoretický diskurz v práci obmedzený na mapovanie týchto poznatkov v rámci druhej
kapitoly a jej ďalšie časti sa sústredia na problematiku slovenských samosprávnych
krajov ako špecifického objektu výskumu a to hlavne v otázke voličského správania vo
voľbách do ich orgánov.

2. Teória väčšinových volebných systémov a volieb
druhého radu
Nakoľko je hlavným cieľom práce zhodnotiť dopad zmeny systému volieb
predsedov samosprávnych krajov z dvojkolového na jednokolový, táto kapitola sa
zaoberá predovšetkým teoretickými poznatkami, získanými v rámci skúmania týchto
dvoch systémov. Ide pritom v oboch prípadoch o systémy väčšinové, ktoré Giovanni
Sartori tak nazýva vtedy, „probíhá-li volba v obvodech (obyčejně jednomandátových, kde
vítěz bere vše – jde o tzv. systém ‘prvního v cíli‘. A naopak, každý volební systém, ve
kterém volby probíhají ve dvou- či vícemandátových obvodech a přinášejí dva či více
vítězů zvolených na základě ‘nejvyššího počtu hlasů’, je systémem poměrným.” (Sartori,
2001: str. 16)
Táto definícia sama o sebe pritom medzi pomerným a väčšinovým systémom
vníma rozdiel iba v počte víťazov volieb, čím ale výrazne znižuje význam základnej
charakteristickej črty pomerných systémov – proporcionalitu.8 K tej pristupuje citlivejšie
kolektív autorov okolo Romana Chytilka, ktorý pomerné volebné systémy vymedzuje ako
„systémy, kde se ve volebním obvodu, který musí být vícemandátový, dělí mandáty
(přibližně) v poměru odpovídajícím poměru hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátním
listinám, pričom väčšinové systémy definuje v zásade rovnako ako Sartori. (Chytilek,
Šedo, et al., 2009: str. 25) Pokiaľ teda Sartori vo svojej definícii vytvára dve základné
kategórie volebných systémov, kategóriu väčšinového systému prvého v cieli a druhú,
kategóriu pomerných systémov, do ktorej následne zahŕňa všetky ostatné modely ako ich
typy, druhá definícia tvorí pomyselné kontinuum, na ktorého póloch sú proti sebe
umiestnené pomerný a väčšinový volebný systém a medzi nimi je vytvorený priestor pre
kombinovanie ich atribútov do ďalších volebných systémov.
8

Potlačenie kritéria miery proporcionality dáva v tejto definícii pomerného systému zmysel, nakoľko pre
Sartoriho základným „cílem většinových (majoritních) systémů není parlament odrážející rozdělení hlasů;
hledají jasného vítěze.“ (Sartori, 2001: str. 17) Pokiaľ by malo teda v rámci jedného volebného obvodu
získať zastúpenie väčšie množstvo kandidujúcich subjektov, jednoznačné určenie víťaza by mohlo byť
komplikované.
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Ako príklad takéhoto kombinovaného volebného systému je možné označiť
systém blokového hlasovania („bloc vote“), v ktorom má každý volič k dispozícii toľko
hlasov, koľko mandátov je vo volebnom obvode, pričom je mu umožnené hlasovať bez
ohľadu na príslušnosť kandidátov k politickým stranám či kandidátnym listinám. Tento
systém je vo výsledku veľmi podobný voľbe prvého v cieli, nakoľko mandát získa taký
počet najúspešnejších poslancov, aký je počet mandátov vo volebnom obvode. (Norris,
2004: str. 48). Pippa Norris pritom na rozdiel od Sartoriho tento systém radí medzi
väčšinové systémy, (Norris, 2004: str. 41) s čím súhlasia aj Miroslav Novák a Tomáš
Lebeda.9 (Novák, Lebeda, 2004: str. 21)
Hlavný rozdiel medzi väčšinovými systémami je v tom, či pre zisk mandátu
vyžadujú od kandidáta absolútnu (nadpolovičnú) alebo relatívnu väčšinu hlasov, v ktorej
vyhráva vždy najúspešnejší kandidát, aj keď jeho volebný zisk predstavuje iba najväčšiu
menšinu odovzdaných platných hlasov. Pokiaľ volebný systém vyžaduje pre úspech vo
voľbách podporu nadpolovičného počtu zúčastnených voličov, je nutné zabezpečiť, aby
bola taká väčšina v každom prípade dosiahnutá. Vo väčšinových systémoch
kontinentálneho typu sú pre tento účel typické dvojkolové hlasovania, v ktorých do
druhého kola postupujú dvaja najúspešnejší kandidáti z kola prvého. (Sartori, 2001: str.
17-18)
Roman Chytilek a Jakub Šedo zhrňujú výskum Andrewa Reynoldsa, Benjamina
Reillyho a Andrewa Ellisa, ktorí uvádzajú možné efekty volebného systému prvého
v cieli (Chytilek, Šedo, et al., 2009, str. 114-118), z ktorých sú nižšie stručne uvedené
hlavne tie, ktoré majú relevanciu pre výskum dopadu zmeny volebného systému na voľbu
predsedov samosprávnych krajov.10 Za prvé, tento systém ponúka voličom jednoznačnú

9

Táto práca sa v prípade blokového hlasovania prikláňa k názoru, že sa jedná o typ väčšinového systému,
aj keď so značne posilnenou mierou proporcionality oproti systému prvého v cieli. Systém blokového
hlasovania je totiž na Slovensku využívaný práve vo voľbách do krajských zastupiteľstiev. V prípade
niekoľkých jednomandátových volebných obvodov je pritom v týchto voľbách využívaný aj systém
relatívnej väčšiny, ktorý je, ako bolo už uvedené vyššie, nesporne čisto väčšinovým typom volebného
systému Pre voľby predsedov samosprávnych krajov pritom platí, že aj po zmene volebných pravidiel v
roku 2017 sa tieto voľby odohrávajú v rámci jednomandátových volebných obvodov, čím spadajú do
kategórie väčšinových systémov s výrazne obmedzenou proporcionalitou. Na základe toho je možné
dôvodne prezumovať zámer zákonodarcu uplatniť vo voľbách do krajských zastupiteľstiev väčšinový
systém aj v prípade viacmandátových volebných obvodov, v ktorých sa volí podľa pravidiel blokového
hlasovania.
10
Nakoľko značná časť skúmania politických systémov je orientovaná smerom k voľbám do zákonodarných
orgánov, ktoré sú kolegiálne, nie všetky možné potenciálne efekty volebných výskumov, ktoré vyplynuli
z predchádzajúceho bádania, sú aplikovateľné pre voľby do výkonných a nekolegiálnych orgánov (typicky
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voľbu medzi dvomi alternatívami, čím podporuje veľké strany (typicky „catch-all
parties“) na úkor menších strán s výnimkou regionálne koncentrovaných strán menšín.
Negatívom tohto systému je zároveň fakt, že sa veľké množstvo hlasov nijak neodrazí na
výsledku volieb, čo môže smerovať k odcudzeniu voličov od politiky. Systém relatívnej
väčšiny taktiež umožňuje volebné manipulácie (typicky „gerrymandering“). Autori
taktiež definujú dva najrelevantnejšie faktory dvojkolového systému absolútnej väčšiny,
ktorými sú počet kandidujúcich osôb v kole prvom a orientácia kandidátov, ktorí sa proti
sebe postavia v druhom kole. (Chytilek, Šedo, et. al., 2004, str. 78)
Podľa Sartoriho pritom dvojkolový systém v porovnaní s jednokolovým systémom
relatívnej väčšiny nepôsobí nátlakovo a voliči sa v prvom kole môžu správať ako
v systéme proporčnom, teda vyjadriť svoje preferencie vzhľadom na to, ktorý kandidát im
je najbližší (Sartori, 2001: str. 24), čím tento systém nepatrným spôsobom podporuje
proporcionalitu volieb. Naopak jednokolový systém relatívnej väčšiny vytvára v každom
obvode súťaž subjektov na čele závodu a voliči, ktorí nechcú svojimi hlasmi plytvať, sú
nútení vybrať si jeden z nich.11 (Sartori, 2001: str. 48) Väčšinové systémy tým pádom
pôsobia reduktívne na počet kandidujúcich subjektov, nakoľko tie majú tendenciu spájať
sa za účelom kumulácie voličskej základne a zvýšenia šance na volebný úspech. Táto
redukcia pritom v dvojkolových systémoch absolútnej väčšiny pôsobí podľa Sartoriho
jemnejšie, nakoľko kandidujúce subjekty nemusia počítať s tým, že voliči budú mať
tendenciu rozdeliť sa do dvoch táborov s najväčšou šancou na volebný úspech. (Sartori,
2001: str. 62)
Pippa Norris vo svojej analýze volebnej účasti v parlamentných voľbách vo svete
pritom dochádza k záveru, že proporčné volebné systémy zaznamenávajú priemerne
vyššiu volebnú účasť ako systémy väčšinové, pričom je zaujímavé, že dvojkolové
systémy absolútnej väčšiny lákajú k urnám menej voličov ako jednokolové voľby prvého
v cieli a to v priemere o viac ako 4 %.12 Táto skutočnosť môže byť vysvetlená zníženou

napríklad vytvorenie jednofarebnej vlády a opozície). Na základe toho je irelevantné ich v tejto práci
uvádzať.
11
Relatívny systém však sám osebe nevytvára volebný bipartizmus na celoštátnej úrovni, nakoľko je volič
obmedzený v rámci daného obvodu. Pokiaľ teda nie sú zhodou okolností na čele závodu v každom obvode
tie isté strany, volebný bipartizmus je viditeľný len na úrovni volebných obvodov (Sartori, 2001: str. 48)
12
Norris pritom porovnáva účasť v rámci dvoch množín voličov, a to konkrétne v rámci množiny voličov,
ktorí pre právo voliť museli prekonať iba vekový cenzus („voting age population“ alebo VAP), a množiny
voličov, ktorí sa pre získanie práva účasti vo voľbách musia ako oprávnení voliči najprv zaregistrovať.
Nakoľko sa však v slovenskom volebnom systéme neuplatňuje registračný princíp, v práci sa vychádza iba
z údajov volebnej účasti vzhľadom k VAP.
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účasťou v druhých kolách, nakoľko voliči, ktorých kandidáti do nich nepostúpili, mohli
stratiť motiváciu zúčastniť sa súboja medzi dvomi najúspešnejšími kandidátmi. Oproti
systému prvého v cieli však zaznamenáva značne nižšiu volebnú účasť blokové
hlasovanie, a to dokonca o viac ako 7 %. Jedným z možných vysvetlení tohto javu, je
práve jednoduchosť systému prvého v cieli, ktorý oproti iným systémom určuje iba jedinú
podmienku, ktorú musí kandidát pre víťazstvo vo voľbách splniť, ktorou je získanie
najväčšieho počtu hlasov. Akékoľvek ďalšie pravidlá volebných systémov, napríklad
nutnosť zisku nadpolovičnej väčšiny hlasov alebo význam umiestnenia na kandidátnej
listine, môžu na voliča pôsobiť v istom zmysle odradzujúco.
Norris však uvádza aj ďalšie faktory ovplyvňujúce volebnú účasť. Podľa jej
analýzy, volebná účasť je nepriamo úmerná veľkosti volebných obvodov, nakoľko aj keď
voliči nemusia mať nutne možnosť výrazne ovplyvniť svojimi hlasmi podobu vlády,
v menších volebných obvodoch môžu mať prístup k väčšiemu množstvu relevantných
informácií a tým pádom sa môžu bližšie identifikovať so svojimi kandidátmi a mať väčšiu
motiváciu podieľať sa na rozhodnutí o tom, kto získa mandát. Ďalším faktorom je počet
kandidujúcich subjektov. Vzťah medzi počtom možností, ktoré volič vo voľbách má
a jeho motiváciou k účasti je však značne komplikovanejší, nakoľko výrazná
obmedzenosť výberu aj extrémna fragmentácia pôsobia na voliča demotivujúco. (Norris,
2004: str. 162-166)
Práca sa pritom zaoberá krajskými voľbami na Slovensku, ktoré môžeme bez
ďalšieho zaradiť medzi voľby druhého radu, nakoľko sa v nich nejedná o rozhodovanie o
rozdelení moci na centrálnej úrovni.13 V tomto kontexte analýzy volieb do Európskeho
parlamentu, na ktorých je teória volieb druhého radu postavená, indikujú, že vyššie
popísaný obmedzujúci účinok na voliča vo voľbách druhého radu nepôsobí tak výrazne,
nakoľko si volič uvedomuje, že je v týchto voľbách menej v stávke ako vo voľbách do
centrálnych orgánov. Volič tak necíti potrebu zužitkovať svoj hlas na úkor vyjadrenia
svojej najvyššej preferencie ako vo voľbách prvého radu. (Šaradín, 2009: str. 32-33)
13

Voľby druhého radu sa dajú negatívne vymedziť od volieb prvého radu, ktoré sú definovateľné, ako tie,
v ktorých sa v rámci národnej politickej arény rozhoduje o rozdelení moci, pričom v parlamentných
systémoch sa jedná o voľby do druhej komory parlamentu a v prezidentských systémoch sú nimi voľby
hlavy štátu. (Strmiska, et. al., 2009: str. 32) Táto definícia však nie je jednoznačne uplatniteľná pre
slovenské prostredie, nakoľko je v Slovenská republika síce nesporne parlamentnou demokraciou,
prezidentské voľby sa však tešia veľmi výraznému záujmu voličov médií a teda aj hlavných politických
aktérov, ktorý je zrovnateľný so záujmom o voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. (NR SR) Nie je
teda dosť dobre možné zaradiť voľby prezidenta Slovenskej republiky medzi voľby druhého radu tak, ako
to požaduje vyššie zmienená definícia.
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V druhoradých voľbách teda majú menšie, nové a radikálne subjekty oproti veľkým
a etablovaným stranám väčšiu šancu na úspech ako vo voľbách prvoradých. Z toho je
možné dovodiť, že v rámci volieb druhého radu môžu uspieť napríklad strany zastupujúce
národnostné menšiny, ktoré je takisto možné zaradiť medzi menšie subjekty, profitujúce
najmä z podpory lokálne a regionálne koncentrovaných elektorátov. Tým pádom môže
mať súboj v takýchto voľbách podtext národnostného konfliktu.
Na druhej strane sa však v koncepte druhoradých volieb okrem faktoru „menej je
v stávke“ odráža aj faktor opačného charakteru, ktorý by sme mohli označiť ako „niečo je
v stávke.“ Prístup voličov k voľbám druhého radu sa tak odvíja od momentálnych
okolností, ktoré ovplyvňujú ich význam. Príslušný elektorát môže v druhoradých voľbách
vidieť najmä príležitosť vyslať strategický signál vládnym aktérom na centrálnej národnej
úrovni, ktorý môže slúžiť ako vystavenie hodnotenia ich pôsobenia v rámci
prebiehajúceho volebného cyklu, z čoho môžu profitovať najmä opozičné subjekty.
(Strmiska, et. al., 2009: str. 33) Z toho je teda možné dovodiť, že pokiaľ vo voľbách
druhého radu proti sebe stoja predstavitelia vlády a opoziční aktéri z národnej úrovne,
posilňuje to faktor „niečo je v stávke“ a tým pádom aj záujem elektorátu o dané voľby.
Nakoľko je však koncept volieb druhého radu vystavaný na analýze volieb do
Európskeho parlamentu, ktoré sa svojim internacionalistickým charakterom výrazne
odlišujú od regionálnych a miestnych volieb, aplikovateľnosť tejto teórie na vnútroštátne
voľby je výrazne spochybňovaná. (Strmiska, et. al., 2009: str. 38) Teoretické poznatky
z oblasti volebného inžinierstva však naznačujú, že volebná účasť v týchto voľbách závisí
od sily faktoru „niečo je v stávke,“ ktorý však môže byť prípad od prípadu iný.14
Správanie elektorátu teda môže mať prípad od prípadu odlišný charakter.
Reduktívny účinok väčšinových systémov, ktorý bol opísaný v tejto kapitole
vyššie, by mal byť v rámci volieb do orgánov samosprávnych krajov ako volieb druhého
radu oslabený, nakoľko voliči pod vplyvom faktoru „menej je v stávke“ majú tendenciu
rozhodovať sa menej takticky a viac podľa ich reálnych preferencii. Na druhej strane
takéto ich konanie môže v systéme prvého na páske logicky vyúsťovať do značne vyššej
miery prepadnutých hlasov. V tomto kontexte sa javí, že dvojkolový systém absolútnej
14

Netýka sa to iba jednotlivých volieb ako celku, ale aj jednotlivých volebných obvodov, nakoľko slovenský
volebný systém umožňuje vytvárať v krajských voľbách pre každý volebný obvod iné koalície. (Strmiska,
et. al., 2009: str. 148) Je teda celkom dobre možné, že krajské voľby v rámci jedného volebného obdobia
budú v mať niektorých krajoch ďaleko vyšší význam ako v iných. Bližšie k téme volebného systému na
Slovensku práca pojednáva v tretej kapitole.
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väčšiny vo voľbách krajských predsedov, ktorý na rozdiel od systému prvého na páske
vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny zúčastnených voličov, garantuje väčší odraz ich
vôle v konečnom výsledku. Tento predpoklad bude predmetom skúmania v rámci analýzy
jednotlivých krajských volieb vo štvrtej kapitole.

3. Regionálna úroveň samosprávy na Slovensku
3.1.

Vývoj regionálneho delenia územia Slovenska

Vyššie územné celky ako jednotky regionálnej územnej samosprávy boli na
Slovensku vytvorené v roku 2001 za účelom širšej decentralizácie verejnej správy na
zásade princípu subsidiarity, čím bola značná časť kompetencií presunutá z centra na
orgány, ktoré sú bližšie k občanom. Tieto samosprávne kraje pritom tvoria prostredný
stupeň verejnej správy medzi komunálnou a centrálnou úrovňou, ktorý je v rámci
európskeho politického prostredia v mnohých svojich parametroch jedinečný. Na rozdiel
od iných štátov Európy, v ktorých sú v otázke autonómnej správy regiónov rešpektované
ich historicky určené hranice, totiž boli slovenské samosprávne celky územne rozčlenené
v súlade s dovtedy existujúcimi krajmi ako administratívnymi celkami centrálnej štátnej
správy. Toto rozdelenie pritom historický vývoj regionálneho členenia Slovenského
územia nerešpektuje.
Jedným z dôvodov je fakt, že tradičné regióny na území Slovenska v minulosti
nikdy neplnili funkciu samostatných útvarov s autonómiou na centrálnej moci a najväčší
význam nadobudli ako šľachtické stolice v súvislosti so vznikom stavovského
usporiadania Habsburskej monarchie. Postupne sa však dostávali do popredia jednotlivé
kráľovské mestá ako opora panovníka proti šľachte a po revolučnom období rokov 18481849 dochádza k premene týchto stolíc na župy, inštitúcie centralizovanej štátnej správy,
čím ich význam opäť klesá. Po vzniku Československa sa tieto celky najprv premieňajú
na veľžupy, aby boli následne v roku 1930 definitívne nahradené krajinským zriadením.
Následný vojnový Slovenský štát ako aj obnovená Československá republika neobnovili
územné delenie územia Slovenska podľa hraníc historických žúp a po roku 1949 je toto
územie rozdelené na kraje. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 bolo
jej územie delené na 8 krajov, ktoré však spolu s okresmi plnili iba funkciu regionálnej
štátnej správy. Ústava Slovenskej republiky však už od svojho vzniku ukladala
zákonodarcovi povinnosť vytvoriť vyššie územné celky ako regionálnu úroveň

19

samosprávy.15 Táto ústavná požiadavka bola naplnená až v roku 2002 zákonom
o samosprávnych krajoch ako vyšších územných celkoch, ktorých hranice kopírujú
hranice krajov ako celkov miestnej štátnej správy. Dualita štátnej správy a samosprávy na
regionálnej úrovni pritom existuje až do 1. októbra 2007, kedy zanikajú krajské úrady
v pôsobnosti Ministerstva vnútra. (Volko, Kiš, 2007, str. 8-10)
Hlavným dôvodom zániku župného delenia územia Slovenska, ktoré bolo
dôsledkom historického vývoja, bol fakt, že sa na ich území nevytvorili dostatočne silné
integrované skupiny obyvateľov s vedomím vlastnej odlišnosti od ostatnej populácie,
napríklad na základe jazykovej alebo národnostnej príslušnosti. Zákonodarcovia na území
Slovenska teda pri určovaní hraníc regionálnych územných celkov nepociťovali tlak zo
strany regionálnych skupín o rozpoznanie historických hraníc tradičných slovenských
regiónov. Za výnimku je možné považovať na území Slovenska relatívne silnú maďarskú
menšinu, ktorá tvorí v mnohých južných oblastiach Slovenska populačnú väčšinu, no
vzhľadom ku komplikovanému historickému vývoju vzťahov medzi týmito národmi
panuje na Slovensku negatívny postoj k možnosti vlastnej samosprávy regiónov, kde má
maďarská národnosť väčšinu.
Jedným z dôsledkov zániku žúp a rozdelenia územia Slovenska do súčasnej,
syntetickej podoby je teda mimo iné taktiež pohltenie oblastí, kde väčšinu obyvateľstva
tvoria národnostné menšiny, do celkov, v ktorých konečnú väčšinu tvorí majoritné
obyvateľstvo. Toto pohltenie môžeme pozorovať na mape samosprávnych krajov, kde
výrazná východno-západná hranica medzi šiestimi krajmi východného a stredného
Slovenska rozdeľuje jeho územie na severnú a južnú časť, čím spája pohraničné oblasti
s výrazným podielom minoritného obyvateľstva s centrálnymi oblasťami s prevahou
majoritného obyvateľstva. Špecifickým prípadom je Trnavský samosprávny kraj, ktorý
v rámci svojho územia spája okres Dunajská Streda, kde má výraznú populačnú prevahu
maďarská menšina, s okresmi hraničiacimi s Českou republikou na severozápade
Slovenska. (Obrázok 1) Takéto územné rozdelenie pritom výrazne znevýhodňuje práve
populačne najvýznamnejšiu maďarskú národnostnú menšinu, ktorá tvorí väčšinovú
populáciu pozdĺž väčšiny južnej hranice Slovenska s Maďarskom. (Obrázok 2)
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Čl. 64 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky: Základom územnej samosprávy je
obec. zemnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok.
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Obrázok 1: Hranice samosprávnych krajov na Slovensku.

Zdroj: Wikipedia, 2018. (Upravené)
Obrázok 2: Podiel obyvateľov maďarskej národnosti na populácii podľa obcí.

Zdroj: Wikipedia, 2018. (upravené)

Výsledkom takéhoto územného rozdelenia je horšia východisková pozícia pre
kandidátov pochádzajúcich z minoritného prostredia, čo sa v prípade slovenských
samosprávnych krajov prejavilo najmä v prípade volieb ich predsedov, v ktorých doteraz
nikdy nebol zvolený predstaviteľ národnostnej menšiny. Je teda možné predpokladať, že
sa voliči minoritnej národnosti tým pádom neidentifikujú s kandidátmi na post predsedov
ako aj so samosprávnymi krajmi samotnými a tým pádom sú menej motivovaní zúčastniť
sa volieb. To sa však netýka iba príslušníkov národnostných menšín. O nízkej súdržnosti
obyvateľstva s krajskými samosprávnymi orgánmi v spojení s nedôverou, ktorú

21

obyvatelia samosprávnych krajov k týmto orgánom prechovávajú, ako o dôsledku
súčasného územno – administratívneho členenia Slovenska hovoril pritom už v roku 2011
Augustín Hambálek. (Mikuš, 2011: str. 117) Je teda možné uzavrieť, že jedným
z najvážnejších problémov súčasného krajského rozdelenia Slovenska je syntetická
podoba vyšších územných celkov, ktorá bráni hlbšej identifikácii ich obyvateľov
s orgánmi regionálnej samosprávy.

3.2.

Krajské voľby na Slovensku

Táto podkapitola stručne opisuje krajské voľby na Slovensku a ich základné
parametre. Ako informačné zdroje sú v nasledujúcich kapitolách pre tento opis
a porovnanie primárne využité príslušné právne normy upravujúce fungovanie
slovenských samosprávnych krajov a voľby do ich orgánov, menovite zákon č. 302/2001
Z. z. o samosprávnych krajoch, Čl. I Časť 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a novela tohto zákona č. 69/2017 Z. z.
3.2.1. Volebný systém
Predseda samosprávneho kraja na Slovensku je od roku 2017 volený v jedinom
jednomandátovom volebnom obvode v rámci celého kraja podľa pravidiel jednokolového
systému relatívnej väčšiny. Za predsedu je zvolený ten kandidát, ktorý získa vo svojom
kraji najviac platných hlasov. Túto zmenu priniesla práve novela volebného kódexu č.
69/2017 Z. z. V predchádzajúcich voľbách boli krajskí predsedovia volení dvojkolovým
systémom absolútnej väčšiny, kedy bol v prvom kole za predsedu samosprávneho kraja
zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Pokiaľ taký kandidát
nebol, o 14 dní sa uskutočnilo druhé kolo, do ktorého postúpili dvaja najúspešnejší
kandidáti z kola prvého. V druhom kole bol zvolený ten kandidát, ktorý získal v druhom
kole volieb najviac hlasov.16
Do krajských zastupiteľstiev na Slovensku sa volí podľa pravidiel jednokolového
systému relatívnej väčšiny. Tento systém zároveň posilňuje proporcionalitu zastúpenia
v krajských zastupiteľstvách na základe teritoriality a počtu obyvateľov, nakoľko je pre
každý volebný obvod v rámci kraja určený počet mandátov, ktoré pripadnú
16

Stojí za pozornosť, že právne normy týkajúce sa druhého kola volieb neupravovali postup v prípadoch,
kedy by v prvom kole získal druhý najvyšší počet hlasov väčší počet kandidátov, prípadne keby v druhom
kole volieb získali obaja kandidáti rovnaké množstvo hlasov. Počas prerokovávania návrhu v rámci
legislatívneho procesu bola táto lacuna iuris zrejme spozorovaná, nakoľko došlo k schváleniu
pozmeňovacieho návrhu, ktorý v prípade zhodnosti hlasov najúspešnejších kandidátov zavádza opakovanú
voľbu krajských predsedov.
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najúspešnejším poslancom v cieli.17 Počet mandátov na obvod má byť zo zákona
pomerný k počtu obyvateľov daného obvodu, konečné rozhodnutie o geografickej podobe
volebných obvodov a počte mandátov v nich však prináleží príslušnému krajskému
zastupiteľstvu, čo teoreticky umožňuje účelové manipulovanie s hranicami volebných
obvodov za účelom získania volebnej výhody.18
Volebné

obvody pre

voľby do

zastupiteľstva

môžu

byť

zo

zákona

jednomandátové alebo viacmandátové, pričom horná hranica počtu mandátov na obvod
nie je zákonom stanovená. Súčasný stav je pritom takisto výsledkom novely volebného
kódexu, nakoľko umožňuje krajským zastupiteľstvám vytvoriť pre krajské voľby aj
jednomandátové volebné obvody. Novelou volebného zákona sa teda zaviedla možnosť
uplatnenia dvoch rozdielnych volebných systémov pre rozdelenie mandátov do krajských
zastupiteľstiev, a to konkrétne systému, kde víťaz berie všetko, a systému, kde sa
uplatňuje systém blokového hlasovania.
Rozdelenie mandátov v krajských zastupiteľstvách medzi väčšie množstvo
volebných obvodov umožňuje voličom v jednotlivých častiach kraja bližšie sa so svojimi
kandidátmi identifikovať a kandidátom naopak lepšie reflektovať témy, ktoré sú pre jeho
potenciálnych voličov kľúčové. Voliči môžu byť na základe toho motivovaní k vyššej
účasti na voľbách poslancov krajských zastupiteľstiev než na voľbách predsedov
samosprávnych krajov, u ktorých môže byť identifikácia najmä v periférnych obvodoch
výrazne nižšia. Kandidáti na krajských predsedov teda musia vynaložiť značne väčšie
úsilie na oslovenie svojich voličov v rámci celého kraja. To isté platí rovnako pre
kandidujúce subjekty v českých krajských voľbách.

17

Pokiaľ získajú dvaja kandidáti za rovnakú stranu alebo koalíciu v jednom obvode rovnaký počet hlasov a
tento volebný zisk je práve hraničný pre zisk mandátu, prednosť má kandidát s nižším číslom na
kandidátnej listine. Pokiaľ takí kandidáti nekandidujú za rovnakú stranu alebo kandidujú ako nezávislí, o
pridelení mandátu rozhoduje obvodná volebná komisia žrebom.
18
Podoba volebných obvodov do krajských zastupiteľstiev je však relatívne stabilná, od prvých krajských
volieb v roku 2001 došlo iba k trom zmenám usporiadania volebných obvodov: pred voľbami v roku 2009
došlo k vzniku samostatného volebného obvodu Štúrovo v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorý sa
oddelil od volebného obvodu Nové Zámky; v tom istom roku taktiež došlo k prvému prerozdeleniu územia
Bratislavského samosprávneho kraja z pôvodných ôsmych obvodov na osemnásť; v Bratislavskom kraji
následne došlo k druhému zvýšeniu volebných obvodov na 24 pred poslednými voľbami v roku 2017.
Zvyšné krajské zastupiteľstvá ponechali volebné obvody v rámci svojich krajov v nezmenenej podobe.
Hranice takmer všetkých volebných obvodov pritom kopírujú hranice okresov, s výnimkou vyššie
zmienených volebných obvodov v Bratislavskom kraji a obvodu Štúrovo v Nitrianskom kraji.
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3.2.2. Prístup nezávislých kandidátov k voleným funkciám
Na predsedu samosprávneho kraja na Slovensku môže kandidovať každý obyvateľ
samosprávneho kraja, ktorý dovŕšil vek 25 rokov. Do volieb na posty slovenských
krajských predsedov môžu nominovať svojich kandidátov politické strany alebo ich
koalície a o tieto posty sa môžu uchádzať aj nezávislí kandidáti, ktorí na podporu svojej
kandidatúry získali podpisy 1 000 voličov s trvalým bydliskom na území daného
samosprávneho kraja.
Do krajských zastupiteľstiev na Slovensku môže kandidovať každý obyvateľ
samosprávneho kraja, ktorý ku dňu volieb dovŕšil vek 18 rokov. Pre voľby do krajských
zastupiteľstiev je charakteristická voľná kandidátna listina, umožňujúca prístup do
orgánov kraja aj nezávislým a nestraníckym kandidátom, ktorí však musia na podporu
svojej kandidatúry zozbierať 400 podpisov voličov, ktorí majú trvalý pobyt vo volebnom
obvode, v ktorom má kandidát úmysel kandidovať. Zákon samozrejme pripúšťa podanie
kandidátnej listiny politickou stranou a pripúšťa aj volebnú koalíciu politických strán,
ktorá však vzhľadom na väčšinový volebný systém nemá žiadny väčší význam pri
samotnom prerozdeľovaní mandátov kandidátom.
Okrem vekového cenzu teda musia nestranícki kandidáti v krajských voľbách
splniť podmienku vyzbierania 1 000 respektíve 400 podpisov ich potenciálnych voličov,
ktorí podporujú ich kandidatúru. Petičná podmienka nahrádza u týchto kandidátov
nutnosť nominácie zo strany registrovaných politických subjektov. Podľa § 6 ods. 4
písm. a) zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach pritom
potrebuje politická strana alebo hnutie pre svoj vznik vyzbierať minimálne 10 000
podpisov. Kandidáti na krajských predsedov teda potrebujú iba desatinu podpisov oproti
novo vznikajúcim politickým stranám a počet podpisov potrebných pre nestranícku
kandidatúru do krajského zastupiteľstva je oproti petícii potrebnej na vznik politickej
strany zanedbateľný. Z vyššie uvedeného je teda možné uzavrieť, že systém volieb do
krajských orgánov na Slovensku je výrazne priaznivo naklonený aktívnej účasti
nezávislých kandidátov a nekladie im výraznejšie prekážky.
3.2.3. Voľba a význam predsedov samosprávnych krajov
Slovenský systém volieb do orgánov samosprávnych krajov teda zo svojej povahy
jednoznačne preferuje priamu voľbu predsedov samosprávnych krajov, nakoľko pri
značnej politickej fragmentácii zvolených poslancov krajských zastupiteľstiev, ktorí
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nemusia byť vždy viazaní pokynmi zo straníckych centrál, môže byť dosiahnutie zhody
na voľbe krajského predsedu z ich stredu značne problematické. Priamo volený predseda
vyššieho územného celku ale tým pádom vo výsledku nie je zodpovedný krajskému
zastupiteľstvu a záverečný účet svojim voličom skladá až pri nasledujúcich voľbách, čo
mu garantuje značne silnejší mandát oproti zastupiteľstvu samotnému.
V rámci slovenskej regionálnej politiky má teda najväčší význam voľba predsedu
samosprávneho kraja. Kľúčovú úlohu predsedov krajov v rámci regionálnej samosprávy
reflektuje taktiež prístup politických aktérov k samotným krajským voľbám. Politické
strany kladú v rámci predvolebnej kampane najväčší dôraz práve na podporu a
propagáciu kandidátov na tieto funkcie, ktorým tiež patrí takmer výhradný záujem médií.
Aj nezávislí kandidáti na krajských predsedov majú pritom tendenciu uchádzať sa
minimálne o deklaráciu podpory zo strany politických strán, nakoľko tie zvyčajne
disponujú väčšími prostriedkami na financovanie volebnej kampane a propagáciu nimi
nominovaného, prípadne podporovaného, kandidáta. Voľby do krajských zastupiteľstiev
na Slovensku naopak ostávajú mimo primárneho záujmu médií a politických strán. Na
druhej strane kandidáti do krajských zastupiteľstiev na Slovensku nemusia byť nutne
odkázaní na podporu zo strany politických strán. Predovšetkým pokiaľ sú títo kandidáti
lokálne známi v rámci volebných obvodov v ktorých kandidujú, nemusí mať podpora zo
strany politických strán zásadný vplyv na ich volebný výsledok.

3.3.

Reforma systému volieb predsedov samosprávnych krajov

Dňa

21.

marca

2017

bol

v Národnej

rade

Slovenskej

republiky po

predchádzajúcom suspenzívnom vete prezidenta republiky definitívne schválený zákon
č. 69/2017 Z. z. ktorým sa mimo iné mení a dopĺňa zákon o podmienkach výkonu
volebného práva spôsobom, ktorým sa menia pravidlá voľby predsedov samosprávnych
krajov z dvojkolového systému absolútnej väčšiny na jednokolový systém prvého v cieli.
Navrhovateľ v dôvodovej správe19 k tejto novele uvádza ako jeden z hlavných
dôvodov tejto zmeny „veľmi nízku účasť voličov v druhom kole volieb,“ čo podľa
navrhovateľov zákona spôsobuje, že „ani voľby v tomto prípade nie sú úplným odrazom
vôle voličov.“ V tejto súvislosti navrhovateľ taktiež uvádza, že štát na druhé kolo
krajských volieb „vynakladá nezanedbateľné finančné prostriedky,“ ktoré ako príklad
19

Dôvodová správa k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a
doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.
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vyčíslil pre druhé kolo krajských volieb v roku 2013, a to vo výške približne 2 400 000
eur. Navrhovateľ argumentuje aj systémom volieb starostov obcí a primátorov miest,
ktoré sa takisto konajú podľa pravidiel jednokolového systému relatívnej väčšiny. Podľa
navrhovateľa pritom „postavenie a zodpovednosť primátorov veľkých krajských miest sú
porovnateľné s postavením a zodpovednosťou predsedov samosprávnych krajov.“
V tejto súvislosti stojí za pozornosť argumentácia prezidenta20 Slovenskej
republiky Andreja Kisku, ktorý túto novelu volebného kódexu vrátil 22. februára 2017
parlamentu k opätovnému prerokovaniu, pričom argumentáciu navrhovateľa označil za
neúplnú a skresľujúcu. Podľa jeho názoru sa voľby do orgánov samosprávnych krajov
vyznačujú relatívne nízkou volebnou účasťou v porovnaní s inými druhmi volieb na
Slovensku, ale netýka sa to iba eventuálneho druhého kola volieb predsedov
samosprávnych krajov, ako by sa to mohlo z dôvodovej správy k novele volebného
kódexu zdať, ale aj kola prvého. Prezident takisto registruje politickú diskusiu
o voličskom nezáujme o krajskú politiku, kritizuje však rýchle utíchnutie tejto diskusie
a absenciu snahy hľadať systematické riešenia. Poukazuje aj na vecnú nesprávnosť
argumentácie navrhovateľov, nakoľko podľa analýzy Kancelárie prezidenta vyplýva, že
„hoci je pravdou že v druhom kole volieb predsedov samosprávnych krajov bola
v predchádzajúcich voľbách vo väčšine prípadov skôr nižšia účasť než v prvom kole
volieb, víťazi druhého kola volieb zasa získali v celkovom súčte vo výraznej väčšine
prípadov viac hlasov oprávnených voličov (a teda vyšší podiel hlasov všetkých
oprávnených voličov samosprávneho kraja) než víťazi prvého kola volieb.“21 Prezident
ďalej neakceptuje argumentáciu navrhovateľa týkajúcu sa finančnej úspory vyplývajúcej
zo zrušenia druhého kola volieb, nakoľko v demokratickej spoločnosti nesmie zámer
úspory finančných prostriedkov ako primárny cieľ pri rozhodovaní zákonodarcu prevážiť
nad ochranou Ústavou garantovaného práva voliť a byť volený. V tomto kontexte
prezident uvádza príklad ad absurdum, že pokiaľ by sme pripustili, že cieľ ušetrenia
verejných financií má mať prednosť na úkor ochrany tohto práva, tak by tento cieľ mohol
byť dosiahnutý ešte efektívnejšie, ak by sa voľby do orgánov samosprávnych krajov
organizovali napríklad iba raz za 20 rokov.

20

Kancelária prezidenta SR. Vrátenie – jednokolová voľba. In: Prezident Slovenskej republiky
[online].22.2.2017 [cit. 2018-2-12]. 5 str. Dostupné na: scribd.com/document/340099932/
21
Kancelária prezidenta SR. Vrátenie – jednokolová voľba. str. 2
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Hlava štátu taktiež namieta rozpor samotnej novely zákona s Ústavou, nakoľko
má zmena pravidiel volieb predsedov samosprávnych krajov oslabovať ústavne
garantovanú slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti,22 a to ako po
obsahovej tak po formálnej stránke. Po obsahovej stránke vidí prezident rozpor s Ústavou
hlavne v tom, že predmetná novela zasahuje do slobodnej politickej súťaže na základe
faktorov, „ktoré nemajú a nesmú vplývať na organizáciu, priebeh a výsledky volieb: nízka
účasť voličov, úspora prostriedkov vynakladaných na organizáciu volieb do
samosprávnych krajov, nedostatočne vyjadrená vôľa voličov ... a menej reprezentatívne
výsledky druhého kola volieb než prvého kola volieb.“23 Po formálnej stránke prezident
vo svojom stanovisku uvádza, že schválený zákon porušuje vyvinutú ústavnú prax, ktorá
zakazuje zmeny a novelizácie volebných zákonov v spojitosti s nadchádzajúcimi
voľbami, čím opäť protiústavne zasahuje do slobodnej súťaže politických síl.
Nasledujúce podkapitoly sú venované rozboru jednotlivých argumentov
navrhovateľov novely zákona a prezidenta Slovenskej republiky, a to s výnimkou
overovania ich vecnej korektnosti v otázke sily mandátu krajských predsedov, ktorá bude
predmetom skúmania v nasledujúcich častiach práce.
3.3.1. Postavenie predsedov samosprávnych krajov
Ako bolo uvedené vyššie, podľa navrhovateľov novely je funkcia predsedu
samosprávneho kraja zrovnateľná s funkciou primátora veľkých krajských miest. Podľa §
24 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa však na postavenie primátora
vzťahujú ustanovenia o starostovi. Pokiaľ má byť teda postavenie krajských predsedov
zrovnateľné s primátormi krajských miest, logicky musí byť toto postavenie zrovnateľné
aj s postavením starostov menších miest a obcí, a to minimálne v otázke rozsahu ich
právomocí.
Podľa § 16 zákona o samosprávnych krajoch zastupuje predseda samosprávny kraj
navonok, je štatutárnym orgánom samosprávneho kraja a medzi inými kompetenciami má
rozhodovaciu právomoc aj vo veciach samostatnej pôsobnosti kraja. Ak sa predseda
domnieva, že uznesenie krajského zastupiteľstva je v rozpore so zákonom alebo že je pre
samosprávny kraj nevýhodné, môže pozastaviť jeho výkon tak, že ho nepodpíše. Toto
22

Čl. 31 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky: „Zákonná úprava všetkých
politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž
politických síl v demokratickej spoločnosti.“
23
Kancelária prezidenta SR. Vrátenie – jednokolová voľba. str. 4.
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predsednícke veto môže byť krajským zastupiteľstvom prelomené za podpory
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Podľa § 13 zákona o obecnom zriadení je
primátor mesta najvyšším predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom mesta, je
takisto štatutárnym orgánom obce, má taktiež možnosť pozastaviť výkon uznesenia
mestského zastupiteľstva za rovnakých podmienok ako predseda samosprávneho kraja.
Primátorské veto je prelomiteľné za obdobných podmienok ako predsednícke veto.
Krajský predseda aj primátor môžu byť mimo toho odvolateľní za pomoci miestneho
alebo krajského referenda.
Z vyššie uvedeného porovnania najdôležitejších kompetencií krajských predsedov
a primátorov je zjavné, že sú obe tieto funkcie nadané zrovnateľným rozsahom
kompetencií. Rozdiel je však možné nájsť v obsahu týchto kompetencií, nakoľko vyššie
územné celky zo svojej podstaty, ako orgány samosprávy disponujúce väčším objemom
prostriedkov k výkonu verejnej správy, sú nadané širšími kompetenciami ako mestá
a obce, nakoľko tie majú vykonávať samosprávu iba v rámci svojho katastrálneho
územia. V tejto súvislosti taktiež nie je možné prehliadnuť fakt, že samosprávny kraj
vykonáva svoje kompetencie v rámci značne väčšieho územia ako akékoľvek mesto či
obec. Predsedovia samosprávnych krajov majú k tomu zodpovednosť k značne väčšiemu
počtu obyvateľov než primátori krajských miest. Populácia každého samosprávneho kraja
s výnimkou Bratislavského niekoľkonásobne prevyšuje počet obyvateľov krajských
miest. (Tabuľka 1) Krajskí predsedovia tým pádom skladajú účty voči značne väčšiemu
elektorátu ako primátori miest.
Tabuľka 1: Populácia samosprávnych krajov a krajských miest na Slovensku k roku 2016.

Samosprávny kraj
Krajské mesto
Názov
Populácia Názov
Populácia
Bratislavský
641 892 Bratislava
425 923
Trnavský
561 156 Trnava
131 167
Trenčiansky
588 816 Trenčín
114 116
Nitriansky
680 779 Nitra
160 793
Žilinský
690 778 Žilina
156 826
Banskobystrický
651 509 Banská Bystrica
110 925
Prešovský
822 310 Prešov
173 457
Košický
798 103 Košice
239 141
Zdroj: DATAcube, 2016.

Na základe vyššie uvedeného je teda zrejmé, že argument navrhovateľov novely
volebného kódexu o porovnateľnom postavení a zodpovednosti krajských predsedov
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a primátorov veľkých krajských miest nemôže obstáť ako legitímny dôvod pre zmenu
pravidiel volieb predsedov samosprávnych krajov.
3.3.2. Odraz vôle voličov vo výsledkoch volieb
Ťažiskovým dôvodom navrhovateľov pre zmenu volebného systému bola údajná
nižšia miera odrazu vôle voličov v konečnom výsledku volieb. Na tento argument pritom
predkladatelia návrhu nazerajú z pohľadu celkovej volebnej účasti, pričom prezidentská
kancelária hodnotí tento odraz na základe porovnávania celkového počtu hlasov pre
víťazov prvého a druhého kola volieb.
Pokiaľ je nazerané na odraz vôle voličov z hľadiska porovnávania volebnej účasti
v prvom a druhom kole volieb, argument navrhovateľov novely nemôže v slovenskom
ústavnom prostredí obstáť, nakoľko právo voliť Ústava Slovenskej republiky nespája so
žiadnou z neho vyplývajúcou povinnosťou adresovanou voličom. Pokiaľ teda ústavný
systém Slovenskej republiky nepozná inštitút volebnej povinnosti, musí byť za vyjadrenie
názoru vo voľbách považované aj také konanie voliča, ktoré sa neodrazí v konečnom
pomere hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom. Takým konaním môže byť
napríklad vhodenie prázdnej obálky alebo iného neplatného hlasu do urny ako aj samotná
neúčasť na voľbách. Argument odrazu vôle voličov je teda z pohľadu predloženého
navrhovateľmi novely bezpredmetný.
Tento argument však môže byť relevantný ak sa má odraz vôle elektorátu
hodnotiť na základe porovnávania volebných ziskov víťazov prvých a druhých kôl
krajských volieb krajských predsedov. Pokiaľ by sa totiž ukázalo, že víťazom druhého
kola stačil nižší počet hlasov v porovnaní s ich ziskom v kole prvom, druhé kolo by
skutočne strácalo na svojom význame. Zvolený kandidát by tým pádom nadobúdal od
svojich voličov na základe nižšieho konečného volebného výsledku slabší mandát než by
tomu bolo keby vyhral s volebným ziskom v prvom kole. Hodnoteniu vecnej správnosti
argumentu nižšieho odrazu vôle voličov z pohľadu porovnávania konečného početného
zisku hlasov víťazných kandidátov v jednotlivých kolách volieb sa táto práca venuje
v nasledujúcich kapitolách.
3.3.3. Otázka narušenia slobodnej súťaže politických síl
Najvážnejšou výhradou prezidenta republiky proti prijatej novele je jej údajný
rozpor s Ústavou. Podľa prezidenta má novela po obsahovej stránke zasahovať do
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slobodnej súťaže politických síl s cieľom reagovať na tie faktory krajských volieb, ktoré
musia byť vylúčené pri rozhodovaní o konkrétnej podobe krajských volieb. Tými
faktormi majú byť reprezentatívnosť výsledkov volieb, volebná účasť a nakladanie
s verejnými financiami.
Zákonodarca však v zásade pri každej novelizácii volebných kódexov musí brať
ohľad primárne na to, ako daná zmena zapôsobí na reprezentatívnosť volieb (a tým
pádom aj na volebnú účasť) a jeho cieľom by malo byť tento aspekt volieb s každou
úpravou volebných pravidiel posilňovať. Snahu zvýšiť reprezentatívnosť výsledkov
volieb pritom vykazujú aj navrhovatelia v dôvodovej správe. Vylúčiť preto tieto a ďalšie
faktory z diskusie o podobe volieb nie je možné a nebolo by to ani správne, nakoľko by
taký krok mohol viesť vo svojom dôsledku práve naopak k postupnému oslabovaniu
reprezentatívnosti volieb na úkor iných, menej relevantných aspektov.
Z dôvodu ochrany slobodnej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti je
však možné vylúčiť z diskusie otázku šetrenia verejných financií, a to v momente, kedy
by bolo také šetrenie na úkor dosiahnutej úrovne tejto ochrany. Táto možnosť by sa
napríklad vzťahovala na hypotetickú situáciu, ktorú pre ilustráciu uvádza prezident, kedy
by existoval taký návrh, podľa ktorého by sa pre účely úspory finančných prostriedkov
organizovali voľby iba raz za 20 rokov. Predkladatelia predmetnej novely pritom síce
v dôvodovej správe uvádzajú ako jeden z motívov zníženie verejných výdavkov, no
nerobia tak na úkor slobodnej súťaže politických síl, nakoľko systém jednokolových
volieb relatívnej väčšiny je v súčasnosti dobre známy a plne rešpektovaný aj
v najrozvinutejších demokratických krajinách.24 Tento systém nie je pritom neznámy ani
slovenskému voličovi, ktorý podľa jeho pravidiel volí starostov obcí a primátorov miest,
teda najvyššie orgány obecnej samosprávy, čo reflektuje aj dôvodová správa k novele.
Napriek tomu, že predkladatelia návrhu v dôvodovej správe zavádzali, keď
označili úsporu 2 400 000 eur za „nezanedbateľnú“,25 orgánom štátnej moci sa nemôže
vyčítať snaha šetriť verejné financie v akejkoľvek miere a akýmkoľvek spôsobom, pokiaľ
24

Za zmienku stojí minimálne príklad parlamentných volieb vo Veľkej Británii, kde sú poslanci volení
takisto v jednomandátových obvodoch, v ktorých mandáty získavajú prví poslanci v cieli.
25
Táto úspora musí byť rozdelená medzi celé štvorročné volebné obdobie, nekonaním druhého kola by sa
teda na základe sumy uvedenej v dôvodovej správe ušetrilo v rokoch 2013 až 2017 približne 600 000 eur
ročne. Pre porovnanie, § 1 zákona č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017 hovorí o výdavkoch
štátneho rozpočtu pre rok 2017 vo výške presahujúcej 17,3 miliardy eur. Relatívna ročná úspora na
druhom kole volieb by tým pádom tvorila približne 0,0035 % celkových štátnych výdavkov, čo sa dá označiť
za zanedbateľnú čiastku v kontexte ochrany slobodnej politickej súťaže v demokratickej spoločnosti.
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taká snaha neznižuje už dosiahnutú úroveň ochrany základných práv a slobôd, medzi
ktoré patrí aj slobodná súťaž politických síl. Je samozrejme pravda, že jednokolový
systém relatívnej väčšiny trpí v porovnaní s dvojkolovým systémom absolútnej väčšiny
niektorými slabinami, to isté však platí aj naopak. Obidva tieto systémy sú pritom
v moderných a plne rozvinutých demokraciách akceptované ako rešpektujúce a plne
umožňujúce slobodnú súťaž politických síl.
V tomto kontexte je taktiež zaujímavý fakt, ktorý vo svojom stanovisku k zákonu
uvádza prezident, že systém dvojkolových volieb absolútnej väčšiny, ktorý v krajských
voľbách fungoval medzi rokmi 2001 až 2013, je výsledkom prijatia pozmeňujúceho
návrhu v legislatívnom procese, pričom pôvodný návrh počítal po vzore volieb starostov
obcí a primátorov miest práve s jednokolovou voľbou relatívnej väčšiny. Prezident vo
svojom stanovisku taktiež uvádza, že prijatie tohto pozmeňovacieho návrhu bolo
s najväčšou pravdepodobnosťou motivované politicky účelovou snahou zabrániť zvoleniu
kandidátov pochádzajúcich z prostredia maďarskej menšiny.26 Z toho vyplýva, že
dvojkolová voľba predsedov samosprávnych krajov bola z najväčšou pravdepodobnosťou
výsledkom snahy o znevýhodnenie postavenia národnostných menšín v krajských
voľbách v porovnaní s voličmi majority, čím fakticky mala za cieľ narušiť slobodnú súťaž
politických síl. Prijatá zmena volebných pravidiel by tým pádom mala mať naopak
nápravný charakter a tým pádom pritiahnuť k volebným urnám väčšie množstvo voličov
menšinovej národnosti.
Prezident pritom namietal aj formálny rozpor predmetnej novely volebného
kódexu s ústavným poriadkom, ktorý podľa prezidentskej kancelárie zahŕňa ústavnú
zvyklosť, podľa ktorej sa volebné kódexy nemajú meniť „v úzkej nadväznosti na blížiace
sa voľby.“ O existencii a platnosti takejto ústavnej zvyklosti má v slovenskom právnom
systéme kompetenciu rozhodnúť Ústavný súd,27 ktorý však v danej veci nerozhodoval,
a preto nemôžeme s určitosťou odpovedať na otázku, či takáto obyčaj existuje.
V právnom systéme Slovenskej republiky však dané pravidlo inú právnu oporu nemá
a pre jeho efektívnu aplikáciu by bolo nutné v prvom rade určiť významový obsah pojmu
„úzkej nadväznosti,“ nakoľko bez tejto definície by sa mohlo dospieť až k záveru, že

26

Kancelária prezidenta SR. Vrátenie – jednokolová voľba. str. 3.
Čl. 124 Ústavy Slovenskej republiky: „Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom
ochrany ústavnosti.“
27
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akákoľvek novela volebného zákona bude prijatá v „úzkej nadväznosti“ na najbližší
prípad predmetných volieb.
O zmene systému krajských volieb sa pritom nedá s jednoznačnosťou určiť, či
bezprostredne predchádza krajským voľbám, aj keď bola prijatá nepochybne v hraničnom
termíne, nakoľko k prelomeniu prezidentského veta došlo v parlamente iba niečo málo
než tri mesiace pred rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
o vyhlásení volieb28 a necelých osem mesiacov pred ich samotným konaním 4. novembra
2017. V každom prípade sa však nejednalo o tak výraznú zmenu, o ktorej by sa dalo
s určitosťou tvrdiť, že ovplyvnila postavenie jednotlivých kandidátov spôsobom, ktorý by
v spojení s relatívne krátkym obdobím medzi prijatím volebnej novely a konaním volieb
oslaboval slobodnú súťaž politických síl v krajských voľbách. Takú námietku by bolo
pravdepodobne možné vzniesť za predpokladu, že by novela volebného kódexu zavádzala
napríklad volebnú kauciu, ktorú musia kandidáti zložiť pre zaregistrovanie kandidatúry,
prípadne keby zvyšovala počet podpisov potrebných ku kandidatúre nezávislých
kandidátov, čo by malo za následok zvýšenie bariér brániacich v prístupe k voleným
funkciám. V tomto prípade sa však jedná o takú zmenu pravidiel volieb, ktorá zasahuje
všetkých kandidátov rovnako a v zásade nemusí ovplyvniť ich prístup k voľbám
a predvolebnej kampani, ktorej cieľom má byť v každom prípade zisk čo najväčšieho
počtu hlasov.
Na tomto mieste je možné vysloviť čiastočný záver o dopade novely volebného
kódexu upravujúcej voľby do orgánov samosprávnych krajov. V prvom rade, zmena
pravidiel volebného systému z dvojkolového na jednokolový nenarušila slobodnú súťaž
politických síl v krajských voľbách, a to ani po obsahovej stránke, ani po stránke
formálneho prijatia tejto novely. Na druhej strane novela neprináša ani významné úspory
verejných financií a sama osebe nemá ani potenciál zvýšiť mieru odrazu vôle voličov tak,
ako tento odraz vnímajú predkladatelia návrhu. O dopade novely na silu mandátov
krajských predsedov pojednávajú nasledujúce časti práce.

28

Jedná sa konkrétne o Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 Z. z.
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov z 23. júna 2017
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4. Krajské voľby 2001 – 2013
Táto kapitola analyzuje krajské voľby v rokoch 2001 až 2013, v ktorých kandidáti
na krajských predsedov potreboval podporu nadpolovičnej väčšiny zúčastnených voličov.
Z Grafu 1 je pritom zrejmé, že druhé kolo krajských volieb v priemernej celoslovenskej
účasti zaostávalo za kolom prvým vo všetkých prípadoch. Správanie voličov pritom
nevykazuje jednoznačnú tendenciu, či už rastúcu alebo klesajúcu, čo značí, že záujem
elektorátu o krajskú politiku sa odvíja od momentálneho vnímania dôležitosti krajských
volieb pre jej budúci vývoj.29
Graf 1: Priemerná celoslovenská volebná účasť v krajských voľbách v percentách.
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Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001-2013.

Z Grafu 1 však nie je viditeľná skutočnosť, že v prvom kole sa okrem volieb
krajských predsedov konajú taktiež jednokolové voľby do krajských zastupiteľstiev. Túto
skutočnosť pritom nereflektujú ani oficiálne údaje o volebnej účasti, ktoré pre prvé kolo
uvádza Štatistický úrad Slovenskej republiky. Volebná účasť je daná pomerom vydaných
obálok k celkovému počtu voličov zapísaných do voličských zoznamov. Nakoľko tieto
obálky sú v prvom kole vydávané všetkým voličom aj s hlasovacími lístkami pre obidva
druhy volieb bez ohľadu na to, či sa chce daný volič oboch volieb aj zúčastniť, nie je
možné na základe tohto pomeru presne určiť konkrétnu účasť na voľbách poslancov
krajských zastupiteľstiev oddelene od volieb predsedov samosprávnych krajov a naopak.
29

Inak povedané, volebná účasť v krajských voľbách sama osebe nereflektuje dlhodobý vývoj vnímania
krajskej politiky u voličov. Jednoznačne rastúci trend volebnej účasti by značil stúpajúce povedomie
o dôležitosti regionálnej samosprávy, pričom klesajúci trend by naopak mohol byť vysvetľovaný napríklad
ako signál pre nízky význam a efektivitu regionálnych samosprávnych štruktúr. Premenlivý trend volebnej
účasti pritom nenaznačuje ani jednu možnosť z vyššie uvedených, jeho vysvetlenie sa preto musí
nachádzať v iných faktoroch, ovplyvňujúcich vnímanie krajskej politiky a významu vyšších územných celkov
ako orgánov regionálnej samosprávy.
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Najbližšiu predstavu o volebnej účasti v jednotlivých voľbách v rámci prvého kola udáva
až podiel odovzdaných celkových hlasov pre tieto voľby oproti oficiálne udávanej
účasti.30 Tento podiel je vyjadrený v Tabuľke 2.
Tabuľka 2: Čistá celoslovenská volebná účasť v rámci krajských volieb 2001 - 2013 (Údaje o účasti sú v percentách).

Rok volieb
2001
2005
2009
2013

Účasť
celkom
26,01
18,02
22,90
20,11

Prvé kolo
Voľby do zast.
Podiel
Čistá
96,58%
25,12
97,19%
17,51
97,47%
22,32
97,17%
19,54

Druhé kolo
Voľby predsedov
Účasť
Podiel
Čistá účasť
Podiel
Čistá
celkom platných
95,12%
24,74
22,61
98,96%
22,37
94,93%
17,11
11,07
98,93%
10,95
94,93%
21,74
18,39
99,09%
18,22
94,64%
19,03
17,29
98,90%
17,10

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001-2013.

Z takto určenej volebnej účasti sa pritom dajú určiť niektoré zaujímavé javy. Za
prvé, v rámci štyroch krajských volieb medzi rokmi 2001 až 2013 bola zaznamenaná
najvyššia volebná účasť vo všetkých prípadoch práve vo voľbách do krajských
zastupiteľstiev, a to napriek tomu, že najväčšia pozornosť politických aktérov a médií
patrila práve voľbám krajských predsedov. Dá sa teda zhrnúť, že na celoslovenskej úrovni
kandidáti na krajských predsedov, napriek výraznej podpore politických strán a
pozornosti ďalších zainteresovaných subjektov či médií, neboli schopní svojou kampaňou
prekonať komunikačný a identifikačný deficit, vyplývajúci z nutnosti prezentovať svoju
politickú agendu v rámci značne väčších a heterogénnejších volebných obvodov oproti
voľbám do krajských zastupiteľstiev, a to aj napriek tomu, že dvojkolový väčšinový
systém celosvetovo zaznamenáva oproti blokovému hlasovaniu uplatňovanému vo
voľbách do krajských zastupiteľstiev vyššiu priemernú volebnú účasť. (Norris, 2004:
str. 162)
30

Tento údaj o volebnej účasti pritom stále nie je úplne presný, nakoľko nereflektuje možnosť
odovzdávania protestných hlasov vo forme prázdnych obálok či neplatných volebných lístkov pre
jednotlivé voľby. Takéto hlasovanie reálny vplyv na výsledok volieb nemá, nakoľko sa tieto hlasy
nezapočítavajú do pomerov odovzdaných hlasov pre jednotlivých kandidátov, vo volebných štatistikách sa
však zahŕňajú do celkovej volebnej účasti. Protestné hlasovanie má teda demonštratívny charakter a ako
také je považované, spolu s vhodením neplatného hlasovacieho lístku z akéhokoľvek iného dôvodu, za
aktívny výkon práva voliť. Pokiaľ takéto hlasovanie do štatistických údajov nezahrnieme, automaticky tým
skresľujeme údaj o volebnej účasti. Z dostupných údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky však nie
je možné určiť, koľko takých hlasov bolo odovzdaných pre voľby do jednotlivých krajských orgánov v rámci
prvého kola. Pomer medzi platnými hlasmi a počtom voličov vo voličských zoznamoch nám teda dáva
v oboch prípadoch najpresnejší možný údaj o volebnej účasti. Otázne je, ako sa zachovať pri určovaní
volebnej účasti v rámci druhého kola volieb krajských predsedov, nakoľko v ňom je možné úplne presne
určiť volebnú účasť aj vrátane protestných či neplatných hlasov, nakoľko sa hlasuje iba o obsadení kresla
krajského predsedu. V tejto práci je však uprednostnená „čistá“ volebná účasť, vychádzajúca opäť z
pomeru platných hlasov a celkového počtu zapísaných voličov, nakoľko sa tým preferuje zhodnosť
v definícii porovnávaných množín a tým pádom aj menšia skreslenosť výsledkov. Pokiaľ teda nebude
uvedené inak, všetky údaje o volebnej účasti uvedené v tejto práci budú týmto spôsobom „očistené“ od
podielu neplatných hlasov.
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Tabuľka 3: Volebná účasť v krajských voľbách podľa samosprávnych krajov.

Samosprávny kraj
Rozloha Min.
Názov
2
obyv. v
v km
Bratislavský

2 053

4,14

Trnavský

4 148

21,86

Trenčiansky

4 501

0,28

Nitriansky

6 343

24,94

Žilinský

6 788

0,43

Banskobystrický

9 455

12,81

Prešovský

8 993

8,76

Košický

6 735

14,67

Spolu za SR

49 034

10,97

Čistá volebná účasť v %
Typ volieb
Voľby 1. kolo
predsed. 2. kolo
Do zastupiteľstva
Voľby 1. kolo
predsed. 2. kolo
Do zastupiteľstva
Voľby 1. kolo
predsed. 2. kolo
Do zastupiteľstva
Voľby 1. kolo
predsed. 2. kolo
Do zastupiteľstva
Voľby 1. kolo
predsed. 2. kolo
Do zastupiteľstva
Voľby 1. kolo
predsed. 2. kolo
Do zastupiteľstva
Voľby 1. kolo
predsed. 2. kolo
Do zastupiteľstva
Voľby 1. kolo
predsed. 2. kolo
Do zastupiteľstva
Voľby 1. kolo
predsed. 2. kolo
Do zastupiteľstva

2001

2005

2009

2013

23,39
X
23,26
32,83
36,49
32,78
20,49
15,95
20,74
33,35
39,17
33,63
22,25
10,66
22,67
22,82
19,72
23,37
23,60
18,16
24,41
20,17
17,88
20,92
24,74
22,37
25,12

14,04
10,63
13,98
13,78
9,31
14,15
11,53
7,01
11,88
27,06
16,07
27,03
14,87
9,10
15,29
17,62
10,54
18,17
17,96
13,02
18,88
17,97
10,69
18,64
17,11
10,95
17,51

18,99
20,04
18,99
19,77
X
19,96
19,46
15,61
20,07
21,16
X
21,35
22,73
X
23,17
25,63
17,84
26,29
24,64
19,02
25,54
20,85
X
22,33
21,74
18,22
22,32

21,21
17,72
20,76
16,70
17,10
17,01
16,47
X
16,91
17,19
15,40
17,45
20,72
X
21,07
23,24
24,25
23,87
20,50
X
21,56
16,00
12,08
17,28
19,03
17,10
19,54

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001-2013.

Tabuľka 3 obsahuje volebnú účasť na úrovni samosprávnych krajov vo voľbách
do krajských zastupiteľstiev a v jednotlivých kolách volieb krajských predsedov. Z 32
volieb krajských predsedov v jednotlivých krajoch sa muselo druhé kolo konať v 24 z
nich, pričom volebná účasť v druhom kole presiahla účasť v kole prvom celkom päťkrát.
V zvyšných prípadoch bol zaznamenaný medzikolový prepad voličského záujmu.
Z údajov uvedených v Tabuľke 3 je taktiež možné vyčítať, že v pomyselnom súboji
o primárny voličský záujem v rámci prvého kola volieb vyhrali vo výraznej väčšine
prípadov voľby do zastupiteľstiev krajov. Výnimku tvorili iba voľby v Bratislavskom
kraji, kde prvokolová volebná účasť vo voľbách krajských predsedov prevýšila účasť vo
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voľbách do krajských zastupiteľstiev vo všetkých prípadoch31, voľby v Trnavskom kraji
v roku 2001 a v Nitrianskom kraji v roku 2005. Tieto údaje iba potvrdzujú záver uvedený
vyššie, že kampane kandidátov, ktorí sú vzdialení veľkej časti krajských elektorátov,
nedokázali vyrovnať výhodu predstavujúcu intenzívnejšiu identifikáciu voličov
s kandidátmi do krajských zastupiteľstiev.
Na druhej strane je však zrejmé, že z porovnávania volebnej účasti vo voľbách
predsedov medzi jednotlivými vyššími územnými celkami nevyplýva nepriamo úmerný
vzťah medzi teritoriálnou veľkosťou kraja a volebnou účasťou. Z výsledkov v Tabuľke 3
pritom nie je badateľné žiadne trvalé prepojenie medzi volebnou účasťou a veľkosťou
samosprávnych krajov. Poradie jednotlivých samosprávnych krajov podľa volebnej účasti
kolísalo z volieb na voľby. V roku 2009 bol pritom paradoxne zaznamenaný práve
opačný jav, kedy k volebným urnám prišla v zásade tým väčšia časť elektorátu, čím
väčšia bola teritoriálna rozloha kraja. Územná veľkosť kraja nemá teda žiadny alebo
oproti iným faktorom iba zanedbateľný vplyv na volebnú účasť v krajských voľbách.
Nasledujúce časti práce sú zamerané na analýzu krajských volieb v rámci
jednotlivých krajov, a to hlavne so zameraním na tie prípady, v ktorých bolo podľa
vtedajších volebných pravidiel nutné medzi rokmi 2001 až 2013 organizovať aj druhé
kolo voľby krajských predsedov. Okrem súboja ľavice a pravice, respektíve preneseného
súboja subjektov tvoriacich centrálnu vládu a opozíciu, ktorý je pre voľby druhého radu
typický, má táto analýza za cieľ určiť ďalšie faktory ovplyvňujúce účasť vo voľbách do
orgánov vyšších územných celkov na Slovensku. Ďalej sa analýza venuje zhodnoteniu
významu druhého kola na voľby krajských predsedov, aby bolo možné odpovedať na
otázku o miere odrazu vôle voličov vo výsledkoch týchto volieb.

4.1.

Krajské voľby 2001

Ako bolo uvedené už vyššie, historicky prvé voľby do orgánov samosprávnych
krajov prilákali v analyzovanom období k urnám v celoslovenskom meradle najväčší
podiel oprávnených voličov. Z Tabuľky 3 je však zrejmé, že táto relatívne vysoká miera
voličského záujmu o krajskú politiku bola skôr výsledkom výnimočne vysokej účasti

31

Počet odovzdaných platných hlasov pre voľby krajských predsedov bol v roku 2009 vyšší oproti počtu
platných hlasov pre voľby do zastupiteľstiev iba o 17, čo tvorí rozdiel približne dve tisíciny percenta.
Nakoľko sú percentuálne hodnoty pre volebnú účasť štandardne zaokrúhľované na dve desatinné miesta,
tento postup je rešpektovaný aj v tejto práci a vyššie zmienený tesný rozdiel sa
v zaokrúhlených hodnotách uvedených v tabuľke neprejavil.
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voličov v Nitrianskom a Trnavskom kraji než celoslovenským fenoménom. Voličský
záujem v týchto dvoch krajoch vo všetkých troch sledovaných druhoch volieb dosiahol
najvyššie respektíve druhé najvyššie hodnoty za obdobie rokov 2001 až 2013,
presahujúce hranicu 32 %. Volebná účasť v ostatných samosprávnych krajoch pritom ani
v jednom druhu volieb v roku 2001 nepresiahla celoslovenský priemer. Relatívne vysokú
volebnú účasť nie je možné dostatočne vysvetliť ako entuziastickú reakciu na vznik
regionálnej úrovne samosprávy, a to z toho dôvodu, že volebná účasť z roku 2001 bola
v rámci mnohých krajov prekonaná taktiež v nasledujúcich voľbách. Najvýraznejším
príkladom je v tomto smere Banskobystrický kraj, v ktorom bola volebná účasť z roku
2001 prekonaná hneď niekoľkokrát, a to konkrétne v roku 2009 v prvom kole volieb
krajského predsedu aj poslancov zastupiteľstva a v roku 2013 vo všetkých troch druhoch
volieb. V roku 2009 bola volebná účasť z prvých krajských volieb prekonaná aj
v Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji. (Tabuľka 3, str. 35) Vysoká volebná účasť
v prvých krajských voľbách tak nemôže byť vysvetlená iba prvotnými vysokými
očakávaniami, ktoré do jej volených orgánov elektorát vkladal.
Prístup elektorátov Nitrianskeho a Trnavského kraja bol teda v rámci krajských
volieb v roku 2001 výnimočný. Okrem zaznamenanej najvyššej volebnej účasti spomedzi
prvých štyroch prípadov krajských volieb bol v oboch krajoch zaznamenaný aj výrazný
medzikolový nárast voličského záujmu o voľby krajských predsedov. Spomedzi piatich
zaznamenaných prípadov tohto javu boli tieto dva zároveň najvýraznejšie, keď
v Trnavskom kraji stúpol záujem elektorátu o 3,66 percentuálneho bodu, čo predstavuje
nárast o viac ako 11 %, a v Nitrianskom kraji podiel zúčastnených voličov v druhom kole
volieb krajského predsedu stúpol o 5,82 percentuálneho bodu, teda o viac ako 17 %. Pre
porovnanie, zaznamenaný medzikolový nárast voličského záujmu o voľby predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2009 predstavoval 1,05 percentuálneho bodu,
čo činilo približne 5,5 %. Mierne zvýšený záujem o druhé kolo krajských volieb bol
zaznamenaný aj v roku 2013, a to v Banskobystrickom kraji o 1,01 percentuálneho bodu
predstavujúceho nárast o 4,3 % a takisto opäť v Trnavskom kraji, kde však bol tentokrát
zaznamenaný nárast iba o 0,4 percentuálneho bodu, predstavujúceho navýšenie o 2,4 %
oproti účasti v prvom kole. Je teda možné zhrnúť, že nárast volebnej účasti v druhom
kole v Trnavskom a Nitrianskom kraji v roku 2001 bol výnimočný aj svojou výraznosťou.
Okrem toho boli prvé voľby v Trnavskom kraji výnimočné aj tým, že na celokrajskej
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úrovni ako v jedinom vyššom územnom celku okrem Bratislavského kraja prevážila
účasť na voľbách predsedov pred voľbami do krajských zastupiteľstiev.
Najvýraznejším spojujúcim prvkom Trnavského a Nitrianskeho kraja je pritom
výrazný podiel národnostných menšín na ich krajskej populácii. Príslušníci troch
najvýznamnejších národnostných minorít32 tvoria v oboch týchto krajoch viac ako 20 %
obyvateľstva. V oboch prípadoch je pritom tento podiel tvorený najmä obyvateľmi
hlásiacimi sa k maďarskej národnosti. Výrazne zvýšená volebná účasť teda môže
indikovať

prítomnosť

národnostného

konfliktu

medzi

väčšinovou

populáciou

a obyvateľmi maďarskej národnosti. Táto hypotéza je však podkopaná relatívne nízkou
účasťou v ďalších krajoch, v ktorých je podiel maďarskej menšiny na obyvateľstve síce
výrazne nižší, no napriek tomu nezanedbateľný. (Tabuľka 4) Najvýraznejší kontrast
môžeme vidieť v nízkom prvotnom záujme voličov o krajskú politiku v roku v Košickom
kraji, v ktorom žije v porovnaní s celoslovenskými hodnotami stále nadpriemerný podiel
príslušníkov maďarskej menšiny, no na rozdiel od dvoch vyššie zmienených krajov
zaznamenal v krajských voľbách v roku 2001 výrazne podpriemernú účasť. (Tabuľka 3,
str. 35) Tento kontrast bude predmetom hlbšieho skúmania.
Tabuľka 4: Podiel maďarskej, rómskej a rusínskej menšiny na obyvateľstve samosprávnych krajov k roku 2016.

Podiel
Podiel
Podiel
maďarskej rómskej rusínskej
menšiny menšiny
menšiny
Bratislavský
3,89%
0,12%
0,14%
Trnavský
21,31%
0,53%
0,02%
Trenčiansky
0,16%
0,09%
0,02%
Nitriansky
24,34%
0,58%
0,01%
Žilinský
0,09%
0,32%
0,03%
Banskobystrický
10,51%
2,28%
0,03%
Prešovský
0,10%
5,43%
3,23%
Košický
9,25%
5,05%
0,37%
Spolu za SR
8,37%
2,03%
0,57%
Samosprávny
kraj

Zdroj: DATAcube, 2016.

Čo sa týka porovnávania odrazu vôle voličov vo výsledkoch jednotlivých kôl
volieb krajských predsedov, druhé kolo sa v prvých krajských voľbách muselo konať
okrem Bratislavského kraja vo všetkých ostatných vyšších územných celkoch. Ako bolo
zmienené už vyššie, volebná účasť z prvého kola bola prekonaná iba v dvoch z nich, a to
32

Týmito sú podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k roku 2016 maďarská, rómska
a rusínska menšina.
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konkrétne v Trnavskom a Nitrianskom kraji, pričom v ostatných prípadoch bol
zaznamenaný medzikolový prepad voličského záujmu. (Tabuľka 3, str. 35) Napriek tomu
podľa údajov uvedených v Tabuľke 5 víťazní kandidáti druhého kola získali vo všetkých
prípadoch čo do počtu v ich prospech odovzdaných hlasov silnejší mandát, než mandát,
ktorý by potenciálne vznikol víťazným kandidátom z kola prvého pri jednokolovom
volebnom systéme prvého v cieli.
Najvyššie, viac ako dvojnásobné posilnenie odrazu vôle voličov pritom bolo
zaznamenané paradoxne práve v Košickom kraji, v ktorom bola účasť na prvom kole
volieb krajských predsedov najnižšia spomedzi všetkých vyšších územných celkov
a účasť v druhom kole taktiež výrazne zaostala za celoslovenským priemerom. Mandát
vzišlý z druhého kola volieb krajských predsedov bol podľa Tabuľky 5 oproti zisku
víťaza prvého kola výrazne posilnený aj v Trnavskom a Trenčianskom kraji. O takmer 50
% hlasov viac oproti najúspešnejšiemu prvokolovému kandidátovi získal aj konečný
víťazný kandidát v Banskobystrickom kraji. Stojí pritom za pozornosť, že najnižšie
zvýšenie odrazu vôle voličov bolo pritom zistené práve v krajoch so zanedbateľným
podielom príslušníkov maďarskej menšiny na obyvateľstve podľa Tabuľky 4.
Tabuľka 5: Počet hlasov odovzdaných pre víťazných kandidátov v jednotlivých kolách volieb predsedov
samosprávnych krajov v roku 2001.

Najvyšší zisk hlasov
Samosprávny kraj
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

1. kolo
52 962
42 887
76 315
37 167
36 033
46 162
27 981

2. kolo
96 405
51 052
134 625
44 605
52 746
51 816
61 873

Zmena
+82,03%
+19,04%
+76,41%
+20,01%
+46,38%
+12,25%
+121,13%

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001.

Na tomto mieste je teda možné uzavrieť, že dvojkolový systém absolútnej väčšiny
pri prvých voľbách predsedov samosprávnych krajov v roku 2001 plnil svoj význam vo
všetkých prípadoch, v ktorých bolo podľa vtedy platných volebných pravidiel potrebné
konať doplňujúce druhé kolo. Vždy sa pritom jednalo o nezanedbateľné, minimálne viac
ako dvanásťpercentné posilnenie mandátov merané počtom odovzdaných hlasov pre
víťazných kandidátov v jednotlivých kolách volieb. Nasledujúce dve podkapitoly sú
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zamerané

na

hĺbkovú

analýzu

správania

voličov

v Trnavskom

a Košickom

samosprávnom kraji.
4.1.1. Trnavský kraj
Trnavský kraj je špecifický svojim teritoriálnym určením, nakoľko ako jediný sa
dotýka severnej aj južnej hranice územia Slovenskej republiky (Obrázok 1, str. 21). Tento
vyšší územný celok, charakteristický svojim neprirodzeným a nekompaktným tvarom
územia, spája okres Dunajská Streda, v ktorom maďarská menšina tvorí najväčší
populačný podiel spomedzi všetkých okresov na Slovensku, s okresmi, kde súhrnný počet
príslušníkov troch najvýznamnejších minorít tvorí menej ako 0,4 % obyvateľstva. Takými
sú fakticky všetky ostatné okresmi okrem Galanty, kde viac ako tretinu populácie tvoria
opäť obyvatelia maďarskej národnosti. Nepomer v národnostnom zložení populácie
jednotlivých okresov je pritom viditeľný ako v relatívnych tak aj v absolútnych
hodnotách príslušníkov maďarskej národnosti žijúcich na území tohto kraja. (Tabuľka 6)
Tabuľka 6: Počet a podiel príslušníkov maďarskej menšiny na celkovej populácii Trnavského kraja podľa okresov.
Celková
Maďarská menšina
Okres
populácia
Počet
Podiel

Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany
Senica
Skalica
Trnava
Trnavský kraj

120 085
93 866
45 420
62 924
60 655
47 039
131 167
561 156

86 778
32 042
79
139
98
145
312
119 593

72,26%
34,14%
0,17%
0,22%
0,16%
0,31%
0,24%
21,31%

Zdroj: DATAcube, 2016.
Tabuľka 7: Volebná účasť v Trnavskom kraji podľa okresov v percentách.
2001
2005
2009
2013
Voľby
1. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
2. kolo
Volebné obvody
Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds. Zastup. Preds. Preds.
Dunajská Streda 37,63 37,76 48,18 11,35 10,63 4,81 18,76 18,42 21,55 21,30 23,34
37,26 37,32 41,97 15,44 14,90 8,25
21,43 20,91 17,51 17,25 19,08
Galanta
33,46 33,16 37,92 15,42 15,17 10,44 21,72 21,24 16,20 15,43 13,98
Hlohovec
29,48 29,50 31,72 12,99 12,80 10,29 18,21 18,03 13,62 13,03 12,55
Piešťany

Senica
Skalica
Trnava
Trnavský kraj

20,70 20,40 22,25 12,18
18,53 18,15 17,75 18,38
37,41 37,89 37,48 15,24
32,78 32,83 36,49 14,15
Spolu za SR
25,12 24,74 22,37 17,51
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001-2013.

11,86
17,49
15,37
13,78
17,11

7,22
9,56
14,24
9,31
10,95

16,61
27,13
19,20
19,96
22,32

16,54
26,64
19,52
19,77
21,74

11,95
20,35
15,56
17,10
19,54

11,49
19,69
15,53
16,70
19,03

10,17
14,76
17,28
17,01
17,10

Z Tabuľky 7 je pritom možné vyčítať zaujímavé vzorce správania elektorátu
Trnavského kraja. V prvom rade, volebná účasť bola v Trnavskom kraji najvyššia v roku
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2001, kedy výrazne prekonala aj celoslovenský priemer. V roku 2001 volebná účasť vo
voľbách predsedov samosprávnych krajov taktiež prevýšila účasť vo voľbách do
krajských zastupiteľstiev, pričom v ostatných prípadoch bol zaznamenaný opačný pomer.
V nasledujúcich krajských voľbách záujem voličov o krajské voľby výrazne upadol
a volebná účasť sa v Trnavskom kraji držala pod celoslovenským priemerom. To platilo
až do druhého kola volieb predsedu kraja v roku 2013, kedy sa volebná účasť vyrovnala
celoslovenskému priemeru, pričom mierne prekonala prvokolový voličský záujem
o voľby krajského predsedu.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že krajské voľby v roku 2001 boli v Trnavskom
kraji výnimočné, pričom po týchto voľbách nasledoval výrazný prepad voličského
záujmu o krajské dianie až pod úroveň celoslovenského priemeru. Tieto voľby však
nemali rovnaký charakter v rámci celého tohto vyššieho územného celku. Pri pohľade na
volebnú účasť v jednotlivých volebných obvodoch je zrejmé, že sa najmä obvody okresov
Skalica a Senica výrazne odlišujú od ostatných častí tohto kraja. Najvyššia prvokolová
volebná účasť bola pritom zaznamenaná v okresoch Dunajská Streda a Galanta, v ktorých
žije výrazný podiel príslušníkov maďarskej menšiny, a v okrese Trnava, ktorý je sídlom
a centrom kraja. O niečo nižšia, no stále relatívne vysoká volebná účasť nad celokrajským
priemerom bola zaznamenaná v okrese Hlohovec. Volebná účasť v prvom kole v okrese
Piešťany bola síce už nižšia ako celokrajský priemer, no stále vyššia ako celoslovenské
hodnoty. Na rozdiel od týchto volebných obvodov, obvody okresov Senica a Skalica
zaznamenali prvokolovú volebnú účasť značne pod celokrajským aj celoslovenským
priemerom.
Pokiaľ ide o účasť v druhom kole krajských volieb, tá prekonala účasť v prvom
kole vo všetkých obvodoch okrem obvodu okresu Skalica, v ktorom ako v jedinom bol
zaznamenaný medzikolový pokles záujmu voličov o krajské voľby. Najvyšší nárast o viac
ako 10 percentuálnych bodov bol zaznamenaný v Dunajskej Strede, v ktorej volebná
účasť atakovala hranicu 50 % oprávnených voličov, výrazne vyššia účasť nad 40 % bola
zaznamenaná aj v Galante a o 4 percentuálne body sa posilnila účasť v Hlohovci.
(Tabuľka 7)
Dôvod výnimočne vysokého záujmu o krajské voľby v Trnavskom kraji môžeme
skutočne hľadať práve v konflikte medzi väčšinovou populáciou a veľmi výraznou
maďarskou menšinou. Túto tézu potvrdzuje aj fakt, že druhým najúspešnejším
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kandidátom, ktorý následne postúpil aj do druhého kola, bol József Kvarda, nominant
maďarskej menšinovej Strany maďarskej koalície (SMK), ktorá získava podporu
prevažne v južných regiónoch Slovenska33 a už z jej názvu je jasné, že jej cieľovou
skupinou sú príslušníci maďarskej menšiny. Kvarda v prvom kole volieb skončil druhý
s náskokom takmer 28 000 hlasov (takmer 20 %) pred tretím najúspešnejším kandidátom
Jánom Báňasom.34 Voliči maďarskej menšiny tak mohli v prvých krajských voľbách
vidieť príležitosť na presadenie svojich záujmov prostredníctvom novo vznikajúcich
regionálnych samosprávnych štruktúr.
Snaha o presadenie sa prostredníctvom týchto orgánov je zrejmá aj z výsledkov
volieb do krajského zastupiteľstva, a to konkrétne práve v obvodoch Dunajská Streda
a Galanta. Skutočnosť, že v Dunajskej Strede pripadli všetky mandáty kandidátom za
SMK nie je pri pomere národnostných skupín v tomto okrese až tak vypovedajúca ako
fakt, že táto strana získala 6 zo 7 možných mandátov aj v Galante, kde takisto síce žije
výrazná maďarská komunita, ktorá je však oproti príslušníkom slovenskej národnosti
v menšine. (Tabuľka 6) Záujem o obsadenie krajských orgánov zo strany národnostných
menšín je ďalej zrejmý aj z počtu hlasov odovzdaných pre víťazných kandidátov v týchto
dvoch obvodoch. V Dunajskej Strede všetci zvolení poslanci získali viac ako 20 000
hlasov, čím dokonca prevýšili volebný zisk Jána Báňasa, tretieho najúspešnejšieho
kandidáta na predsedu kraja. Tak vysoké volebné zisky kandidátov do zastupiteľstiev
neboli dosiahnuté ani v obvode Trnava, v ktorom bola zaznamenaná obdobná prvokolová
volebná účasť ako v Dunajskej Strede (Tabuľka 7) a ktorý počtom obyvateľov podľa
Tabuľky 6 tento okres prevyšuje. V trnavskom obvode sa zisky úspešných poslancov
pohybovali na úrovni 10 000 až 12 000 hlasov, čo je oproti vyššie zmeneným výsledkom
výrazne nižšie číslo. Zaujímavé sú aj zisky zvolených poslancov v Galante, ktoré sa
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Ako príklad môže slúžiť infografická mapa, znázorňujúca najviac podporované politické strany
v parlamentných voľbách v roku 2002 podľa jednotlivých okresov: Voľby do NR SR 2002. Politické strany,
ktoré získali v jednotlivých okresoch najväčší počet platných hlasov. In: Štatistický úrad
Slovenskej
republiky
[online].
©
Infostat
2002
[cit.
2018-03-31].
Dostupné
na:
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2001. Prvé kolo volieb: Počet a podiel platných hlasov
odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov. In: Štatistický úrad
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[online].
©
Infostat
2001
[cit.
2018-03-06].
Dostupné
na:
volby.statistics.sk/osk/osk2001/webdata/slov/tab/tab7.htm
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pohybujú v rozmedzí od 8 000 do 10 200 hlasov, čím výrazne prevyšujú zisky zvolených
poslancov v ostatných volebných obvodoch.35
Relatívne vysoký záujem voličov o krajské dianie v Trnavskom kraji však
nepretrval dlho a vo voľbách 2005 bola zaznamenaná celokrajská účasť iba o niečo viac
ako 14 % v prvom kole a v kole druhom len cez 9 %. V obvode Dunajská Streda, kde
bola v roku 2001 zaznamenaná najvyššia účasť v prvom i druhom kole, bola pritom
v roku 2005 zaznamenaná najnižšia volebná účasť v oboch kolách. Druhého kola sa
v tomto obvode zúčastnilo iba necelých 5 % oprávnených voličov, čo bola najnižšia
zaznamenaná volebná účasť medzi rokmi 2001 až 2013. (Tabuľka 7) Príčinu je možné
opäť hľadať v národnostnom konflikte, ktorý však pre tieto voľby naopak absentoval,
nakoľko SMK do volieb nepostavila vlastného kandidáta na krajského predsedu,
zastupujúceho maďarskú komunitu. Súboja o kreslo predsedu vyššieho územného celku
sa zúčastnilo dokopy iba 5 kandidátov, z toho ani jeden z nich nepochádzal z prostredia
tejto menšiny.36
V roku 2009 dochádza v Trnavskom kraji k oživeniu záujmu o krajské voľby,
účasť voličov sa však stále drží pod úrovňou celoslovenského priemeru. (Tabuľka 7)
SMK sa volieb krajských predsedov opäť nezúčastnila, jej miesto však čiastočne zaplnila
novovzniknutá strana Most-Híd,37 ktorá však na rozdiel od SMK má za cieľ
„presadzovanie spolupráce a vzájomnej tolerancie medzi etnickými spoločenstvami.“38
Pokiaľ teda SMK je zameraná na posilňovanie postavenia maďarskej komunity oproti
väčšinovému obyvateľstvu, Most-Híd cieli, ako vyplýva aj z názvu tejto strany, na
spájanie týchto dvoch národností a stieranie rozdielov medzi nimi. Táto rétorika však
nebola schopná motivovať voličov k účasti tak, ako konfrontačná stratégia SMK, a teda aj
napriek tomu, že Most-Híd postavili do volieb krajských predsedov Gábora Gála,39
35

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2001. Prvé kolo volieb: Zloženie zastupiteľstva v Trnavskom
samosprávnom kraji In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2001 [cit. 2018-03-06].
Dostupné na: volby.statistics.sk/osk/osk2001/webdata/slov/trnava/10trn.htm
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005. 1. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných
pre kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov. In: Štatistický úrad
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2005
[cit.
2018-03-06].
Dostupné
na:
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TASR. Bugár zakladá novú stranu. In: Sme [online]. © Petit press 2009 [cit. 2018-04-14]. Dostupné na:
domov.sme.sk/c/4878961/bugar-zaklada-novu-stranu.html
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Stanovy strany MOST-HÍD. In: Most-Híd [online]. © Most-Híd 2016 [cit. 2018-03-06]. Dostupné na:
most-hid.sk/sites/most-hid.sk/files/downloadable-files/stan-2016.pdf
39
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009. 1. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov. In: Štatistický úrad
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zástupcu maďarskej menšiny, volebná účasť nedosahovala tak vysoké čísla ako v roku
2001.
Voľby v roku 2013 zaznamenali oproti voľbám v roku 2009 opäť mierny pokles
volebnej účasti. Rozdiel oproti predošlým dvom prípadom volieb je však možné vidieť
v opäť relatívne vysokej volebnej účasti v obvodoch Dunajská Streda a Galanta,
v ktorých záujem voličov presiahol celokrajský a v prípade prvého z nich aj
celoslovenský priemer. (Tabuľka 7) V týchto voľbách pritom na post krajského predsedu
opäť kandiduje aj zástupca SMK József Berényi. Józsefa Nagya ako svojho kandidáta
pritom postavila aj strana Most-Híd. V prvom kole volieb sa však prejavila regionálna sila
SMK, ktorá, aj keď v parlamentných voľbách 2010 a 2012 neuspela a skončila pod
hranicou 5 % potrebných na získanie mandátov, tesne porazila Most-Híd a jeho kandidáta
o 165 hlasov a Berényi sa dostal do druhého kola volieb krajských predsedov.40
V druhom kole krajských volieb v roku 2013 sa teda prvýkrát od roku 2001 stretli
v priamej konfrontácii predstavitelia dvoch národnostných skupín, čo sa odrazilo aj na
zvýšenej volebnej účasti v Dunajskej Strede, Galante a Trnave. V ostatných obvodoch bol
však zaznamenaný pokles záujmu voličov. (Tabuľka 7) Dôvodom môže byť veľký
výsledkový rozdiel presahujúci 20 % hlasov medzi víťazom prvého kola a Berényim, ako
kandidátom postupujúcim do kola druhého. Podľa výsledkov prvého kola by Berényimu
na výhru v druhom kole nestačili ani hlasy neúspešného kandidáta Nagya. Slovenskí
voliči mimo krajské centrum tak nemuseli vnímať riziko výhry Józsefa Berényiho
v druhom kole ako príliš vysoké.41 Napriek tomu je však neprehliadnuteľné, že
národnostný súboj vyprodukoval v Trnavskom kraji opäť nárast medzikolovej účasti vo
voľbách krajských predsedov, rovnako, ako tomu bolo v roku 2001. (Tabuľka 7)
Krajské voľby v Trnavskom lákali v prvých kolách viac voličov pre voľby do
zastupiteľstva ako pre voľby krajských predsedov. Jedinou výnimkou boli voľby v roku
2001, aj v tomto prípade sa to však netýkalo všetkých obvodov, nakoľko v Hlohovci,
Senici a Skalici v prvom kole stále prevažoval záujem o voľby do zastupiteľstva. V roku
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2005 a 2009 bola zaznamenaná vyššia účasť na voľbe krajského predsedu iba
v Trnavskom obvode, pričom v roku 2013, aj napriek vyššej šanci minoritných
kandidátov na úspech, vo všetkých obvodoch prevyšovala účasť vo voľbách do krajských
zastupiteľstiev. (Tabuľka 7) Tento stav ukazuje na nedostatočné stotožnenie sa elektorátu
s krajom ako syntetickou entitou.
Pri skúmaní volebného správania voličov v Trnavskom kraji je pritom možné
vyčleniť tri subregióny kraja. Prvým je oblasť okresov Dunajská Streda a Galanta, ktoré
sa vyznačujú vysokým podielom obyvateľov maďarskej národnosti a výraznou
preferenciou pre kandidátov politických strán zastupujúcich túto menšinu. Ich záujem
o krajskú politiku je pritom výrazne ovplyvnený práve kandidatúrou takýchto zástupcov
na post krajského predsedu ako aj ich šancou na volebný úspech. Druhú oblasť je možné
relatívne presne určiť podľa obvodov Trnava, Hlohovec a Piešťany. V tejto oblasti bola
volebná účasť medzi rokmi 2001 a 2013 takisto značne ovplyvňovaná kandidatúrou
zástupcov maďarskej menšiny a ich šancami na úspech, no môžeme predpokladať, že
motivácia voličov v týchto obvodoch bola presne opačná, teda zamedziť ich úspechu.
Špecifickým prípadom je oblasť obvodov Senica a Skalica, kde bolo správanie voličov vo
všetkých prípadoch značne odlišné od zvyšku kraja. (Tabuľka 7) Oba tieto okresy, spolu
s okresmi Malacky a Myjava, ktorých obvody patria do Bratislavského respektíve
Trenčianskeho samosprávneho kraja, pritom patria do tradičného regiónu Záhorie. Toto
zvláštne správanie voličov naznačuje, že rozdelením tohto regiónu nepriamo došlo
k odcudzeniu sa jeho obyvateľov od samosprávnych krajov a ich politických centier.
Obvodom okresu Malacky a Myjava sa práca zaoberá v rámci analýzy krajských volieb
v Bratislavskom respektíve v Trenčianskom kraji.
4.1.2. Košický kraj
Obyvateľstvo Košického kraja je okrem majoritnej národnosti z takmer 15 %
tvorené príslušníkmi národnostných menšín. Na rozdiel od Trnavského kraja však okrem
obyvateľov maďarskej národnosti tvorí nezanedbateľnú časť populácie kraja aj rómska
menšina. Maďarská menšina je najvýraznejšia v okresoch Trebišov a Rožňava, v ktorých
tvorí približne štvrtinu obyvateľstva, a ďalej má značný podiel aj na obyvateľstve okresov
Michalovce a Košice-okolie. V poslednom zmienenom okrese tvoria jeho populáciu
taktiež z viac ako 6 % príslušníci rómskej menšiny, ktorá je v rámci Košického kraja
najvýraznejšia v obvodoch Gelnica, Trebišov a Spišská Nová Ves. Viac ako 5 %
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populácie tvoria príslušníci rómskej národnosti takisto vo okresoch Rožňava a Sobrance.
(Tabuľka 8)
Tabuľka 8: Počet a podiel príslušníkov národnostných menšín na celkovej populácii Košického kraja podľa okresov.

Okres

Celková
populácia

Maďarská menšina

67 950
82 225
28 979
59 987
126 001
31 722
110 791
62 515
22 818
99 318
105 797
798 103

2 191
2 031
703
1 784
11 590
51
12 264
15 538
205
96
27 377
73 830

Počet

Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Košice - okolie
Gelnica
Michalovce
Rožňava
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov
Košický kraj

Rómska menšina

Podiel

Počet

3,22%
611
2,47% 3 521
2,43%
310
2,97%
276
9,20% 7 754
0,16% 3 488
11,07% 5 146
24,85% 3 423
0,90% 1 191
0,10% 6 999
25,88% 7 596
9,25% 40 315

Podiel

0,90%
4,28%
1,07%
0,46%
6,15%
11,00%
4,64%
5,48%
5,22%
7,05%
7,18%
5,05%

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016.
Tabuľka 9: Volebná účasť v Košickom samosprávnom kraji v percentách.
2001
2005
2009
2013
Voľby
1. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
2. kolo
Volebné obvody
Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds. Zastup. Preds. Preds.

Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Košice - okolie
Gelnica
Michalovce
Rožňava
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov
Košický kraj

20,64
18,57
14,86
16,99
22,32
21,23
19,94
24,09
32,62
19,04
23,97
20,92
25,12

20,68
18,58
14,82
17,04
21,34
19,94
18,88
22,92
29,82
18,07
23,00
20,17
24,74

22,33
19,46
15,25
18,79
19,47
13,08
15,09
17,97
23,06
14,49
18,27
17,89
22,37

Spolu za SR
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

16,61
14,89
12,43
16,23
17,62
18,54
23,08
20,95
28,62
17,15
20,63
18,64
17,51

16,82
14,96
12,47
16,18
17,24
17,47
21,74
19,73
27,05
15,71
19,83
17,97
17,11

13,78
11,59
9,29
12,70
10,09
9,81
9,07
9,62
15,17
10,53
9,42
10,69
10,95

18,49
16,40
13,32
17,90
20,32
19,39
25,42
29,20
41,12
23,19
26,01
22,33
22,32

18,19
16,11
13,15
17,68
18,86
16,89
23,73
26,13
37,93
20,52
24,46
20,85
21,74

16,05
13,72
11,43
15,08
16,37
17,89
20,24
18,54
31,73
15,49
19,42
17,28
19,54

15,93
13,62
11,23
15,10
15,06
15,54
18,62
16,24
29,24
13,23
17,70
16,00
19,03

16,50
14,53
12,10
15,86
11,14
8,32
12,15
8,76
18,31
8,09
10,91
12,08
17,10

Krajská volebná účasť bola v košickom vyššom územnom celku vzhľadom
k celoslovenskému priemeru kolísavá. V roku 2001 sa tu prvého kola krajských volieb
zúčastnil v porovnaní s výsledkami na celoštátnej úrovni značne podpriemerný podiel
voličov. Prvokolová volebná účasť bola v týchto voľbách v Košickom kraji čo sa týka
volieb krajských predsedov zároveň najnižšia a v prípade volieb do zastupiteľstiev druhá
najnižšia spomedzi všetkých krajov. Pri pohľade na údaje o volebnej účasti v jednotlivých
okresoch kraja uvedených v Tabuľke 9 je pritom zrejmé, že relatívne veľký záujem
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elektorátu o voľby do krajských zastupiteľstiev bol oproti iným častiam kraja
zaznamenaný práve v okresoch s výrazným podielom občanov maďarskej národnosti na
populácii. V obvodoch okresov Trebišov a Rožňava bola zaznamenaná volebná účasť
prevyšujúca krajský priemer o viac ako 3 percentuálne body, nadpriemerný bol taktiež
podiel zúčastnených voličov v obvode okresu Košice-okolie. Jedinú výnimku predstavuje
obvod Michalovce, v ktorom bola zaznamenaná podpriemerná volebná účasť. Z ostatných
volebných obvodov, v ktorých je podiel maďarskej menšiny relatívne nízky až
zanedbateľný, bola s výnimkou obvodov okresov Sobrance a Gelnica zaznamenaná
volebná účasť pod úrovňou krajských hodnôt.
Približne rovnaký trend je podľa údajov v Tabuľke 9 možné sledovať aj v prvom
kole volieb predsedu Košického samosprávneho kraja, a to s tým rozdielom, že v obvode
okresu Gelnica bola v tomto prípade volebná účasť mierne pod úrovňou krajského
priemeru a v obvode Košice I naopak účasť celokrajský výsledok prekonala.
V Košiciach42 ako v krajskom centre bola s výnimkou tretieho obvodu zároveň
zaznamenaná mierne vyššia účasť na voľbách predsedu kraja ako na voľbách do
zastupiteľstva. Okresy s významnou maďarskou menšinou zmienené vyššie, rovnako ako
aj všetky ostatné obvody mimo mesta Košice, naopak zaznamenali nižší záujem
elektorátu o voľbu krajského predsedu oproti voľbám poslancov zastupiteľstva.
V košickom vyššom územnom celku tak nebola zaznamenaná situácia podobná
tej, ktorú je možné pozorovať v Trnavskom kraji. Volebná účasť nebola v tomto
samosprávnom kraji na celokrajskej úrovni posilňovaná účasťou v obvodoch s výrazným
podielom maďarskej menšiny na obyvateľstve. Príčinu je možné hľadať v tom, že SMK
do volieb poslancov krajského zastupiteľstva nešla samostatne, ale v koalícii s pravicovou
Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou (SDKÚ) a ľavicovou stranou Smer.
Voľby do krajského zastupiteľstva v roku 2001 tak na rozdiel od Trnavského kraja nemali
charakter súboja medzi majoritnou národnosťou a maďarskou menšinou. Pritom však
stojí za pozornosť fakt, že táto koalícia bola v zásade úspešná iba v okresoch Trebišov,
Rožňava a Košice-okolie, v ktorých získala 18 z 21 mandátov. V obvode okresu
Michalovce, ktorý sa odlišoval od troch vyššie zmienených okresov aj v prípade volebnej
účasti, pritom táto koalícia získala iba 2 z 8 kresiel a v ostatných obvodoch uspeli dokopy
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Samotné mesto Košice je delené na štyri volebné obvody, do ktorých však nepatrí územie obvodu
Košice-okolie, ktoré zahŕňa oblasti mimo tohto mesta.
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iba štyria jej kandidáti.43 V troch obvodoch, v ktorých táto koalícia dominovala, je pritom
napriek jej národnostne širokému zloženiu viditeľná preferencia voličov pre kandidátov
pochádzajúcich z prostredia maďarskej menšiny, ktorí obsadili minimálne dve tretiny
z 18 kresiel, ktoré koalícia vo voľbách získala.44 Je teda možné uzavrieť, že aj
v Košickom kraji boli voľby do zastupiteľstva v roku 2001 ovplyvnené národnostným
súbojom, nakoľko ten však nebol zo strany politických aktérov tak vyhranený ako
v Trnavskom kraji, nebol zaznamenaný ani obdobne vysoký záujem voličov o tieto
voľby.
Čo sa týka prvého kola volieb krajského predsedu, do nich išla SMK samostatne
a postavila vlastnú kandidátku Rozáliu Múdru. Tá však na rozdiel od Józsefa Kvardu
v Trnavskom kraji nezískala dostatočnú podporu a do druhého kola sa nedostala.45 Toto
bolo pravdepodobne spôsobené najmä nižším zastúpením maďarskej menšiny na celkovej
populácii oproti Trnavskému kraju, čo takisto v tomto prípade pravdepodobne znižovalo
intenzitu národnostného súboja. Neúspech kandidátky SMK a tým pádom aj absencia
národnostného konfliktu v prvom kole však mohli mať negatívny dopad na druhokolovú
účasť vo volebných obvodoch mimo krajského centra, v ktorých bol vo všetkých
prípadoch zaznamenaný pokles volebnej účasti.
V roku 2005 bola v prvom kole volebná účasť v Košickom kraji oproti
celoslovenským hodnotám naopak nadpriemerná, druhá najvyššia čo sa týka volieb
predsedu a tretia najvyššia vo voľbách do zastupiteľstva spomedzi všetkých vyšších
územných celkov. (Tabuľka 3, str. 35) V tomto prípade pritom už SMK išla samostatne aj
do volieb poslancov krajského zastupiteľstva,46 čo môže byť dôvodom vyostrenia
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2001. Prvé kolo volieb: Zloženie zastupiteľstva v Košickom
samosprávnom kraji In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2001 [cit. 2018-03-31].
Dostupné na: volby.statistics.sk/osk/osk2001/webdata/slov/kosice/10kos.htm
44
Na tomto mieste je dôležité uviesť, že volebné pravidlá v demokratických štátoch v snahe zamedziť
diskriminácii na základe národnosti nepovoľujú uvádzať pri kandidátoch ich národnosť. Rovnako je tomu
tak aj na Slovensku, preto nie je vo väčšine prípadov možné rozlíšiť, z akého národnostného prostredia
daný kandidát pochádza. V prípade maďarských kandidátov však ide o výnimku, nakoľko tí sa zvyčajne
odlišujú od slovenských kandidátov odlišným tvarom krstných mien a priezvisk, na základe čoho je možné
ich dostatočne spoľahlivo odlíšiť. Napriek tomu však nie je možné bez pochybností určiť ich národnostnú
príslušnosť, preto na tomto mieste nie je uvedený ich konkrétny počet, ale iba približný odhadovaný
podiel.
45
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2001. Prvé kolo volieb: Počet a podiel platných hlasov
odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
46
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005. 1. kolo: Zloženie zastupiteľstva v Košickom
samosprávnom kraji In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2005 [cit. 2018-03-31].
Dostupné na: volby.statistics.sk/osk/osk2005/slov/results/tab6.jsp.htm
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národnostného konfliktu a tým pádom aj relatívne vysokého voličského záujmu oproti
celoslovenskému priemeru. Podľa údajov v Tabuľke 9 bola v obvodoch Trebišov
a Rožňava opäť zaznamenaná nadpriemerná účasť. K týmto obvodom sa v týchto
voľbách svojou účasťou pridal aj obvod okresu Michalovce, naopak obvod Košice-okolie
tentokrát zaznamenal voličský záujem pod hranicou krajského priemeru. Rozália Múdra
ako kandidátka SMK pritom v prvom kole opäť neuspela47 a tým pádom účasť v druhom
kole v týchto obvodoch výrazne poklesla. Z údajov v Tabuľke 9 je síce zrejmé, že
medzikolový pokles záujmu elektorátu o krajské voľby bol plošný a týkal sa všetkých
obvodov kraja, iba v obvodoch Trebišov, Rožňava a Michalovce sa však účasť prepadla
o viac ako polovicu, čo indikuje stratu záujmu voličov maďarskej národnosti o druhé kolo
volieb v súvislosti s absentujúcim kandidátom tejto menšiny.
V roku 2009 sa účasť na voľbách do krajského zastupiteľstva ustálila na hranici
celoslovenského priemeru. V Tabuľke 9 je pritom viditeľný výrazne nižší záujem o voľby
predsedu kraja, nakoľko v týchto bola zaznamenaná účasť relatívne nízko pod
celoslovenským priemerom. V tomto prípade vystupovala SMK pre voľby do
zastupiteľstva opäť samostatne,48 vo voľbách predsedu kraja sa však pridala k prevažne
ľavicovej koalícii, vedenej stranami Smer a Hnutím za demokratické Slovensko, ktoré
zároveň na centrálnej úrovni predstavovali vtedajšiu vládnu koalíciu.49 Oproti nim naopak
stál

kandidát

pravicovej

koalície

vedenej

opozičnými

stranami

SDKÚ,

Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH a stranou Sloboda a Solidarita (SaS).50 Pokiaľ
teda prvé kolá predošlých volieb predsedov Košického kraja mali aspoň z časti charakter
národnostného konfliktu, v roku 2009 sa tento prvok úplne vytratil na úkor súboja medzi
vládnou ľavicou a opozičnou pravicou. Tento súboj však pre košický elektorát nebol
dostatočne atraktívny a voliči sa volieb zúčastnili primárne pre voľby do krajských
zastupiteľstiev.
Krajské voľby v roku 2013 prilákali do volebných miestností opäť veľmi nízky
počet voličov, najnižší spomedzi všetkých krajov pre voľby krajských predsedov a druhý
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005. 1. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
48
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009. 1. kolo: Zloženie zastupiteľstva v Košickom
samosprávnom kraji In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2009 [cit. 2018-03-31].
Dostupné na: volby.statistics.sk/osk/osk2009/sr/tab8.jsp@lang=sk&kraj=8.htm
49
Slovenská národná strana ako tretí člen vládnej koalície išla do týchto volieb samostatne, ich kandidát
Ján Slabý však bol oproti nominantom dvoch vyššie zmienených koalícii iba slabým súperom.
50
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009. 1. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
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najnižší pre voľby do zastupiteľstiev. (Tabuľka 3, str. 35) Aj v tomto prípade je pritom
viditeľný výrazný rozdiel v záujme elektorátu o voľby do zastupiteľstva a o voľby
predsedu kraja. Vo voľbách krajského predsedu sa SMK aj v tomto prípade pridáva na
stranu kandidáta toho času jedinej vládnej strany Smer Zdenka Trebuľu. Strany vtedajšej
parlamentnej opozície neboli schopné postaviť dostatočne silného protikandidáta a do
druhého kola tak postúpil kandidát marginálnej mimoparlamentnej strany Konzervatívni
demokrati Slovenska (KDS).51 Z volieb krajského predsedu sa tým pádom okrem
národnostného konfliktu vytratil aj súboj medzi centrálnou vládou a opozíciou, čo môže
byť vysvetlením pre nízky záujem voličov o tieto voľby. Podľa Tabuľky 9 následný súboj
v druhom kole zaujal hlavne elektorát mesta Košice, v ktorého obvodoch bol
zaznamenaný nárast volebnej účasti, pričom v ostatných volebných obvodoch naopak
volebná účasť medzikolovo výrazne poklesla.
Na základe vyššie uvedenej analýzy krajských volieb medzi rokmi 2001 až 2013
v Trnavskom a Košickom kraji je možné zhrnúť, že kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim
volebnú účasť bol v týchto vyšších územných celkoch súboj medzi maďarskou menšinou
a väčšinovým obyvateľstvom. Tento súboj bol najvýraznejší najmä v prvých krajských
voľbách a to hlavne v Trnavskom kraji. V Košickom kraji bol naopak najciteľnejší vo
voľbách v roku 2005, nakoľko do nich išla SMK po prvýkrát samostatne v oboch typoch
volieb. Od roku 2009 sa táto strana pritom vo voľbách krajských predsedov pridáva
k podpore Zdenka Trebuľu, pričom vo voľbách do zastupiteľstiev stráca svoje pozície.
Toto môže byť spôsobené vnútrostraníckym rozkolom zmieneným už v analýze volieb
v Trnavskom kraji a následným rozštiepením strany a vznikom konkurenčného subjektu
Most-Híd, ktorý však oproti relatívne vyhranenému postoju SMK presadzoval politiku
vzájomnej integrácie. Od roku 2009 sa teda v prípade volieb krajských predsedov
definitívne vytráca prvok národnostného súboja,52 čo má za následok viditeľný pokles
volebnej účasti, pričom elektorát maďarskej menšiny začína výrazne preferovať voľby do
krajského zastupiteľstva. Toto je možné vidieť napríklad v údajoch o volebnej účasti
v Košickom kraji v Tabuľke 9, v ktorých vo všetkých prípadoch zaznamenávajú
nadpriemernú a mnohokrát aj jednu z najvyšších volebných účastí práve obvody
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013. I. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
52
Na tomto mieste je vhodné pripomenúť, že SMK nepostavila v Trnavskom kraji vlastného kandidáta už
ani do volieb krajských predsedov v roku 2005.
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s výrazným podielom maďarskej menšiny na populácii. Naopak účasť v druhom kole sa
v týchto obvodoch výrazne prepadávala.
Vyššie uvedený faktor národnostného konfliktu pritom nie je možné aplikovať
v prípade rómskej menšiny. Údaje uvedené v Tabuľke 9 nevykazujú v okresoch
s výraznou rómskou menšinou jednoznačný trend v otázke volebnej účasti. Z obvodov,
v ktorých presahuje podľa Tabuľky 8 podiel príslušníkov rómskej národnosti na
obyvateľstve päťpercentnú hranicu, je relatívne stabilná vysoká účasť zaznamenaná iba
v obvodoch Rožňava a Trebišov, v ktorých je zároveň prítomná aj výrazná maďarská
menšina, a v obvode Sobrance. V obvodoch Košice-okolie, Gelnica a Spišská Nová Ves
bol vo väčšine prípadov naopak zaznamenaný podpriemerný záujem elektorátu o krajskú
politiku. Dôvodov môže byť viacero, jedným z najzrejmejších môže byť napríklad fakt,
že na slovenskej politickej mape nefiguruje relevantná strana, zastupujúca záujmy
rómskej menšiny. V každom prípade národnostný konflikt medzi rómskou menšinou
a väčšinovou populáciou minimálne v Košickom kraji nepôsobil rovnako ako súboj
medzi maďarskou a slovenskou národnosťou.
Istou výnimkou v rámci Košického kraja je obvod okresu Sobrance, v ktorom bola
podľa údajov v Tabuľke 9 vo všetkých prípadoch medzi rokmi 2001 až 2013
zaznamenaná najvyššia volebná účasť, výrazne prevyšujúca účasť vo všetkých ostatných
obvodoch aj celokrajské hodnoty. Ide pritom o periférny volebný obvod na hranici
s Ukrajinou, v ktorom má maďarská menšina iba zanedbateľný podiel na populácii. Vo
voľbách do zastupiteľstva sa v tomto volebnom obvode pritom volia iba dvaja poslanci,
čo je oproti ostatným krajom výrazne nižší počet. Vysoká účasť v krajských voľbách teda
nemôže byť

vysvetlená národnostným

konfliktom

ani

významom

volieb do

zastupiteľstva. Bohužiaľ je nutné skonštatovať, že pri analýze sa nepodarilo nájsť
uspokojivú odpoveď na tento jav.

4.2.

Krajské voľby 2005

Na celoslovenskej úrovni zaznamenali krajské voľby v roku 2005 oproti prvým
voľbám do orgánov regionálnej samosprávy výrazný prepad voličského záujmu.
Dôvodov môže byť niekoľko. Najvýraznejším subjektívnym faktorom môže byť
sklamanie voličov z nenaplnených očakávaní, ktoré do regionálnej samosprávy vkladali
pred jej vznikom v roku 2001. Okrem toho však na správanie voličov pôsobia aj
objektívne faktory, typicky napríklad voličská únava spôsobená vysokým počtom volieb
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v krátkom časovom horizonte. V období od 3. apríla 2004 do 17. júna 2006 sa pritom
konali druhé priame voľby prezidenta republiky53 spojené s referendom o skrátení
funkčného obdobia vtedajšej Národnej rady Slovenskej republiky,54 historicky prvé voľby
do Európskeho parlamentu na Slovensku a nakoniec parlamentné voľby, ktoré sa konali
približne 6 mesiacov po týchto krajských voľbách.55 Nízky voličský záujem tak bol
pravdepodobne ovplyvnený kombináciou subjektívnych a objektívnych faktorov.
Čo sa týka účasti vo voľbách do krajských zastupiteľstiev, tá prevyšovala účasť vo
voľbách krajských predsedov vo všetkých vyšších územných celkoch okrem
Bratislavského a Nitrianskeho kraja. To platí aj pre Trnavský kraj, v ktorom na rozdiel od
prvých volieb tentokrát prišlo viac voličov na voľby krajských poslancov a samotný
záujem voličov o krajskú politiku sa oproti roku 2001 výrazne znížil. (Tabuľka 3, str. 35)
Ako bolo uvedené v analýze tohto kraja vyššie, príčinou bola pravdepodobne práve
absencia zástupcu maďarskej menšiny vo voľbách predsedu. Značne vysokú prvokolovú
účasť vzhľadom k ostatným vyšším územným celkom si však zachoval Nitriansky kraj,
naopak v Trenčianskom kraji sa voľby do regionálnych samosprávnych orgánov opäť
stretli s nezáujmom elektorátu, nakoľko zaznamenaná prvokolová účasť bola približne
o tretinu nižšia než celoslovenské hodnoty.
Krajské voľby v roku 2005 sú špecifické mimo iné tým, že druhé kolo volieb
krajských predsedov sa muselo konať vo všetkých krajoch. Volebná účasť pritom
medzikolovo poklesla vo všetkých prípadoch, a to vrátanie Nitrianskeho kraja, ktorý si
síce aj v tomto kole udržal prvé miesto v záujme voličov, no zároveň zaznamenal najväčší
relatívny aj absolútny medzikolový prepad tohto záujmu o takmer 11 percentuálnych
bodov, ktoré tvorili 40,61 % volebnej účasti z prvého kola. (Tabuľka 3, str. 35) Najnižšia
volebná účasť iba niečo viac ako 7 % oprávnených voličov bola pritom zaznamenaná
opäť v Trenčianskom kraji. Príčina výrazného prepadu voličského záujmu v Nitrianskom
kraji ako aj všeobecne nízka volebná účasť v kraji Trenčianskom bude predmetom
následnej hĺbkovej analýzy krajských volieb v týchto dvoch vyšších územných celkoch.
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Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/2004 Z. z. o vyhlásení voľby prezidenta
Slovenskej republiky
54
Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky č. 52/2004 Z. z. o vyhlásení referenda
55
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/2006 Z. z. o vyhlásení volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky
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Tabuľka 10: Počet hlasov odovzdaných pre víťazných kandidátov v jednotlivých kolách volieb predsedov
samosprávnych krajov v roku 2005.

Najvyšší zisk hlasov
Samosprávny kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

1. kolo
30 471
20 309
19 752
64 765
24 309
35 783
42 499
32 675

2. kolo

Zmena

37 623 +23,47%
22 698 +11,76%
17 561 -11,09%
68 162 +5,25%
25 181 +3,59%
28 086 -21,51%
40 952 -3,64%
36 939 +13,05%

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2005.

Z údajov o volebných ziskoch odovzdaných hlasov pre víťazných kandidátov
v jednotlivých kolách uvedených v Tabuľke 10 je zrejmé, že nízka voličská účasť
v spojení s relatívne výrazným prepadom voličského záujmu spôsobila, že oproti roku
2001 bola zmena odrazu vôle voličov v druhom kole menej pozitívna. Pokiaľ v roku 2001
došlo k posilneniu vzniknutých mandátov vo všetkých prípadoch, v druhom kole
krajských volieb v roku 2005 získali zvolení kandidáti oproti víťazným kandidátom
z kola prvého menej hlasov až v troch z ôsmych prípadov. V zvyšných piatich krajoch
takisto nebolo posilnenie mandátu čo do počtu odovzdaných hlasov tak výrazné ako
v roku 2001.56 Napríklad zvolený kandidát v Žilinskom kraji získal oproti víťazovi z kola
prvého iba o necelých tisíc hlasov viac.
Na tomto mieste sa natíska otázka, či je možné považovať takéto posilnenie
odrazu vôle voličov za dostatočne silný argument pre zdôvodnenie organizovania
druhého kola. Nakoľko je však nesporné, že hodnota demokratických princípov je
v súčasnej spoločnosti neoceniteľná, je možné uzavrieť, že aj nepatrné posilnenie
vzišlého mandátu legitimizuje význam druhého kola. Aj keby sme pritom pripustili opak,
stále platí, že vo väčšine prípadov bol mandát a tým pádom aj odraz vôle voličov
v druhom kole posilnený a to malo teda svoje opodstatnenie aj vo voľbách krajských
predsedov v roku 2005.
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Podľa údajov v Tabuľke 5 (str. 39), v krajských voľbách v roku 2001 až v troch prípadoch zvolení
kandidáti v druhom kole svoj mandát posilnili o viac ako 70 %, pričom v Košickom kraji získal zvolený
krajský predseda viac ako dvojnásobok hlasov oproti víťazovi prvého kola.
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4.2.1. Trenčiansky kraj
Z hľadiska národnostného zloženia je obyvateľstvo Trenčianskeho kraja oproti
Trnavskému kraju značne homogénnejšie, nakoľko tri najvýznamnejšie národnostné
menšiny tvorili k roku 2016 iba 0,28 % jeho populácie. (Tabuľka 3, str. 35) Z pohľadu na
volebné výsledky v tomto kraji je pritom zrejmé, že volebná účasť bola v krajských
voľbách veľmi nízka, nakoľko bola vo všetkých štyroch prípadoch relatívne hlboko pod
úrovňou celoslovenského priemeru.
Z údajov v Tabuľke 11 je zrejmé, že elektorát Trenčianskeho kraja má oproti
voličom v ostatných vyšších územných celkoch nižšiu motiváciu k účasti na krajských
voľbách, a to sa týka hlavne volieb krajských predsedov. Z volebnej účasti v prvých
voľbách v roku 2001 je pritom zrejmé, že v porovnaní s Trnavským krajom chýbala
trenčianskym voličom motivácia vyplývajúca práve z národnostného konfliktu medzi
slovenskou väčšinou a výraznou, ucelenou a koncentrovanou národnostnou menšinou,
ktorá napríklad obýva trnavské okresy Dunajská Streda a Galanta. Toto konštatovanie
samo osebe však nestačí na vysvetlenie podpriemerného záujmu trenčianskeho elektorátu
vzhľadom k celoslovenskej krajskej volebnej účasti.
Tabuľka 11: Volebná účasť v Trenčianskom samosprávnom kraji v percentách.
2001
2005
2009
Voľby
1. kolo
1.
kolo
1.
kolo
2. kolo
2. kolo
2. kolo
Volebné obvody
Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds. Preds.
Bánovce n. Bebravou 21,32 20,77 14,53 12,57 12,13 7,09 21,44 20,64 14,77
Ilava
19,68 19,79 16,10 10,03 9,78 6,51 20,32 19,64 15,92
Myjava
18,06 17,37 10,18 9,31 8,79 5,36 19,30 18,56 11,81
Nové Mesto n. Váhom 19,39 18,88 13,58 11,27 10,92 7,15 16,23 15,70 13,70
Partizánske
21,57 21,12 16,15 13,17 12,77 6,55 20,64 19,73 14,95
Považská Bystrica
18,59 18,33 15,38 10,03 9,72 6,12 20,47 19,47 13,25
Prievidza
21,09 20,87 16,38 11,76 11,30 5,87 18,98 18,17 13,67
Púchov
20,81 20,37 16,09 16,21 15,22 6,63 22,06 21,35 16,67
Trenčín
22,95 23,00 18,81 12,64 12,69 9,82 21,89 21,97 21,30
Trenčiansky kraj
20,74 20,49 15,95 11,88 11,53 7,01 20,07 19,49 15,61
Trnavský kraj
32,78 32,83 36,49 14,15 13,78 9,31 19,96 19,77
X
Spolu za SR
25,12 24,74 22,37 17,51 17,11 10,95 22,32 21,74 18,22
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001-2013.

2013
1. kolo
Zastup. Preds.

17,18
17,21
14,15
14,16
16,50
19,29
17,09
18,01
17,03
16,91
17,10
19,54

16,40
16,73
13,45
13,85
15,86
18,62
16,49
17,96
16,97
16,47
16,70
19,03

Trenčiansky kraj je pritom výrazne politicky orientovaný smerom k ľavici.
Dôkazom toho sú mimo iné výsledky krajských volieb samotných a hlavne volieb do
zastupiteľstiev v tomto kraji. Voľby v roku 2001 boli

v Trenčianskom

kraji

charakteristické dominanciou od stredu doľava orientovaného Hnutia za demokratické
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Slovensko (HZDS), ktoré získalo všetky mandáty v krajskom zastupiteľstve.57 Voľby
krajského predsedu pritom po predošlej dominancii v kole prvom58 vyhral Štefan
Štefanec, takisto kandidát HZDS.59
V roku 2009 síce význam HZDS v kraji za osem rokov značne upadol, no aj tak
vo voľbách do krajských zastupiteľstiev v koalícii so stranou Smer získali celkom 27 zo
45 mandátov a tým si zaistili pohodlnú trojpätinovú väčšinu.60 V druhom kole volieb
vyhráva takisto kandidát tejto koalície Pavol Sedláček,61 opäť po relatívne vysokom zisku
viac ako 45 % hlasov v prvom kole.62 V roku 2013 bolo HZDS na ľavej strane
politického spektra plne nahradené stranou Smer, ktorá získala vo voľbách do krajských
zastupiteľstiev pohodlnú väčšinu 25 zo 45 kresiel.63 Vo voľbách krajského predsedu
pritom vyhral jej kandidát Jaroslav Baška už v prvom kole.64 Zaujímavý je taktiež
zvyšujúci sa počet úspešných nezávislých kandidátov.
V trenčianskom kontexte sú špecifické krajské voľby v roku 2005. Týchto volieb
sa zúčastnil v oboch kolách najmenší podiel oprávnených voličov spomedzi všetkých
krajov, jednalo sa teda o historicky najnižšiu volebnú účasť v rámci krajských volieb.
Jednou z možných hlavných príčin nízkeho záujmu trenčianskeho elektorátu o tieto voľby
môže byť pritom práve absencia súboja ľavice a pravice. Pre tieto voľby totiž vznikli dve
základné koalície, ktoré boli veľmi nesúrodé a v oboch prípadoch sa skladali zo strán

57

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2001. Prvé kolo volieb: Zloženie zastupiteľstva v Trenčianskom
samosprávnom kraji. In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2001 [cit. 2018-03-10].
Dostupné na: volby.statistics.sk/osk/osk2001/webdata/slov/trencin/10tren.htm
58
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2001. Prvé kolo volieb: Počet a podiel platných hlasov
odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
59
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2001. Druhé kolo volieb: Počet a podiel platných hlasov
odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2001 [cit. 2018-03-10]. Dostupné
na: volby.statistics.sk/osk/osk2001/webdata/slov/tab/tab9k2.htm
60
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009. 1. kolo: Zloženie zastupiteľstva v Trenčianskom
samosprávnom kraji. In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2009 [cit. 2018-03-10].
Dostupné na: volby.statistics.sk/osk/osk2009/sr/tab8.jsp@lang=sk&kraj=3.htm
61
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009. 2. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov
na
predsedov
podľa
jednotlivých
samosprávnych
krajov.
In:
Štatistický
úrad Slovenskej republiky
[online]. © Infostat
2009
[cit. 2018-03-10]. Dostupné
na: volby.statistics.sk/osk/osk2009/sr/tab7.jsp@lang=sk.htm
62
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009. 1. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
63
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013. I. kolo: Zloženie zastupiteľstva v samosprávnom kraji
Trenčiansky kraj. In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2013 [cit. 2018-03-10].
Dostupné na: volby.statistics.sk/osk/osk2013/VUC/Tabulka8_sk.html
64
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013. I. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.

55

pohybujúcich sa v rámci celého politického spektra. Prvú z koalícií tvorilo prevažne
ľavicové HZDS a pravicové strany Aliancia nového občana (ANO), Pravá slovenská
národná strana (P SNS) a Zjednotená slovenská národná strana (Z SNS). Druhá koalícia
sa skladala z ľavicového Smeru a Hnutia za demokraciu (HZD), ktoré sa odštiepilo od
HZDS,

konzervatívneho

Kresťansko-demokratického

hnutia

(KDH),

liberálne

orientovanej marginálnej strany Slobodné fórum a nacionalistickej Slovenskej národnej
strany (SNS).65 Tieto koalície spoločne nominovali svojich kandidátov ako do
zastupiteľstva tak aj na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tradične
ľavicovo orientovaný elektorát mohol mať teda výhrady voči podpore ktorejkoľvek
z koalícií a práve táto ich vnútorná nesúrodosť spojená s extrémnou fragmentáciou
politických subjektov mohla spôsobiť nechuť voličov zúčastniť sa volieb. O názorovej
rozpoltenosti elektorátu pritom svedčí aj rozdelenie mandátov v zastupiteľstve, kedy
koalícia na čele s HZDS získala 20 mandátov a koalícia na čele so Smerom získala 21
mandátov.

Čisto

pravicová

koalícia

Demokratickej

strany

(DS)

a Slovenskej

demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) pritom získala iba jeden mandát a zvyšné tri
kreslá obsadili nezávislí kandidáti.66
Z vyššie

uvedeného

je

možné

usúdiť,

že

ľavicovo-pravicový

súboj

v Trenčianskom kraji pozitívne vplýva na účasť v krajských voľbách. Ani konflikt ľavice
a pravice v troch zo štyroch volieb však nestačil v Trenčianskom kraji na to, aby
motivoval voličov k záujmu na krajských voľbách natoľko, aby výsledná účasť presiahla
celoslovenský priemer. Z tohto faktu je možné predpokladať, že voliči sa s nestotožnili
s týmto vyšším územným celkom ako takým, a tak nevideli dôvod k účasti na voľbách do
orgánov krajskej samosprávy. Ako dôkaz sa v tomto kontexte javí najmä volebný obvod
okresu Myjava, ktorého najmä východná časť sa zvykne zaraďovať do vyššie zmieneného
regiónu Záhorie spolu s bratislavským okresom Malacky a Trnavskými okresmi Senica
a Skalica. V tomto volebnom obvode bola medzi rokmi 2001 až 2013 zaznamenávaná
podpriemerná volebná účasť aj vzhľadom na už tak relatívne nízke krajské výsledky,
pričom v krajských voľbách v roku 2001, 2005 a 2013 bola vždy najnižšia v celom kraji,
65

Ako je už z názvov niektorých týchto politických subjektov zrejmé, ich príslušnosť ku koalíciám bola
predurčená primárne antipatiou k stranám, od ktorých sa odštiepili. HZD sa odštiepilo od HZDS v súvislosti
s ambíciou jej prvého predsedu Ivana Gašparoviča kandidovať v prezidentských voľbách, pričom rovnaký
úmysel mal v tom čase aj predseda HZDS Vladimír Mečiar. Strany P SNS a ZSNS sa zase odštiepili od SNS
pre nesúhlas s jej vedením na čele s predsedom Jánom Slotom.
66
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005. 1. kolo: Zloženie zastupiteľstva v Trenčianskom
samosprávnom kraji In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2005 [cit. 2018-03-10].
Dostupné na: volby.statistics.sk/osk/osk2005/slov/results/tab9.jsp@kraj=3.htm
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a to ako pre voľby do krajských zastupiteľstiev, tak pre voľby krajských predsedov.
V konaných druhých kolách volieb bola volebná účasť v obvode Myjava takisto vždy
najnižšia spomedzi všetkých volebných obvodov. (Tabuľka 11)
Z porovnávania volebnej účasti v Tabuľke 11 platí, že voľby krajských predsedov
sa tešia väčšiemu záujmu ako voľby do zastupiteľstva hlavne v krajskom centre, kým
v ostatných častiach kraja prevažuje záujem o voľby do krajských zastupiteľstiev.
V tomto prípade je toto pomyselné centrum zúžené iba na územie okresu Trenčín,
v ktorom bol v rokoch 2001 až 2009 vyšší záujem voličov o voľby krajských predsedov.
V ostatných prípadoch vždy prevažovala volebná účasť vo voľbách do zastupiteľstva,
jedinou výnimkou bol volebný obvod Ilava vo voľbách v roku 2001, kde prišlo viac ľudí
voliť krajských predsedov než členov zastupiteľstva. Túto výnimku je možné vysvetliť
pôvodom víťazného kandidáta Štefana Štefanca, ktorý pochádza z Dubnice nad Váhom,
ktorá leží práve na území tohto okresu.67
Druhé kolo volieb sa v krajských voľbách medzi rokmi 2001 až 2013 muselo
odohrať trikrát, a to konkrétne v prvých troch krajských voľbách v rokoch 2001 až 2009.
Vo všetkých prípadoch bol pritom nameraný výrazný pokles medzikolovej volebnej
účasti. Najvýraznejší medzikolový pokles záujmu voličov bol pritom zistený v roku 2005,
kedy účasť na voľbe krajských predsedov medzi prvým a druhým kolom klesla o 4,87
percentuálneho bodu, čo predstavuje rozdiel viac ako 39 % oproti prvému kolu. V roku
2005 bol pritom výsledný zisk kandidáta v druhom kole nižší, ako zisk najúspešnejšieho
kandidáta v kole prvom. (Tabuľka 10, str. 53)
Ani o druhom kole v roku 2005 sa však nedá povedať, že bolo bezvýznamné.
Pokiaľ totiž prvé kolo vo voľbách predsedu Trenčianskeho kraja vyhral s viac ako 19 000
hlasmi Miroslav Chovanec,68 v druhom kole bol úspešnejší jeho najúspešnejší
protikandidát z prvého kola Pavol Sedláček.69 Ten si medzikolovo posilnil o necelých
1 700 hlasov. Miroslav Chovanec oproti prvému kolu naopak stratil viac ako 3 400
67

TREND. Ing. Štefan ŠTEFANEC, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. In: Trend.sk [online]. ©
News and Media Holding a.s. 2001 [cit. 2018-04-18]. Dostupné na: etrend.sk/trend-archiv/rok-/cisloDecember/ing-stefan-stefanec-predseda-trencianskeho-samospravneho-kraja.html
68
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005. 1. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
69
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005. 2. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov
na
predsedov
podľa
jednotlivých
samosprávnych
krajov.
In:
Štatistický
úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2005 [cit. 2018-03-10]. Dostupné na:
volby.statistics.sk/osk/osk2005/slov/results/tab8.jsp.htm
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voličov. V tomto ohľade je správanie voličov dosť zvláštne, nakoľko Pavlovi Sedláčkovi
by k výhre nestačil zvýšený počet hlasov sám osebe bez toho, aby jeho protikandidát
stratil voličskú podporu. Až kombinácia týchto dvoch javov mu pomohla nakoniec uspieť
vo voľbách. Je otázne, prečo došlo k strate hlasov pre Miroslava Chovanca. S veľkou
pravdepodobnosťou za to môže mimo iné aj značný pokles volebnej účasti ako celku. Je
však otázne, či má táto strata hlasov príčinu v zlom prístupe k volebnej kampani medzi
dvomi kolami alebo v zmene názoru voličov a ich presune do tábora protikandidáta. Bez
ohľadu na to však druhé kolo malo svoj význam práve v tom ohľade, že vyprodukovalo
úplne odlišný výsledok ako kolo prvé.
Otázne je, či tento potenciálny efekt druhého kola väčšinových volieb významovo
dorovnáva otázku sily mandátu, meranú počtom odovzdaných hlasov pre kandidáta, ktorý
ho získa. Z povahy a pravidiel druhého kola vyplýva, že áno. To je totiž nutné konať
vtedy, keď kolo prvé nevyprodukuje takého kandidáta, za ktorého sa postaví dostatočne
jednoznačná časť zúčastnených voličov na to, aby bolo možné povedať, že s týmto
kandidátom súhlasí väčšina elektorátu. Obmedzením počtu kandidujúcich subjektov na
dva pritom druhé kolo dáva prakticky stopercentnú záruku, že z neho vyjde víťazne
kandidát s podporou nadpolovičnej časti zúčastnených voličov. Pokiaľ by sme určovali
význam a zmysel druhého kola iba na základe porovnávania sily získaného mandátu,
meranej počtom hlasov odovzdaných pre víťazného kandidáta, popreli by sme pritom
fakt, že súperi v druhom kole začínajú z rovnakej štartovacej čiary bez ohľadu na ich
výsledok v prvom kole a volič má takisto príležitosť druhýkrát prehodnotiť svoj postoj
a tým rozhodnúť úplne odlišne ako v prvom kole. Na základe toho je teda možné urobiť
záver, že druhé kolo plní svoj nezastupiteľný význam aj vtedy, pokiaľ vyprodukuje čo do
počtu odovzdaných hlasov slabší mandát, ako by potenciálne vyprodukovali iba
jednokolové voľby, no za víťaza v ňom voliči určia iného kandidáta ako v prvom kole.
4.2.2. Nitriansky kraj
Populáciu Nitrianskeho kraja tvoria z necelej štvrtiny príslušníci maďarskej
menšiny, čo je najväčší podiel národnostných minorít na populácii samosprávneho kraja
na Slovensku. (Tabuľka 3, str. 35) Nitriansky kraj je čo do národnostného zloženia
populácie zároveň podobný s Trnavským krajom, v ktorom príslušníci maďarskej
menšiny tvoria takisto viac ako 20 % celkovej krajskej populácie. (Tabuľka 12) Z tohto
dôvodu budú pri analýze krajských volieb v tomto kraji primárne aplikované a overované
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poznatky zistené pri analýze volieb v Trnavskom kraji, a to konkrétne vzťah medzi
podielom národnostnej menšiny na obyvateľstve konkrétnych volebných obvodov
a volebnej účasti v súvislosti s kandidatúrou zástupcu tejto menšiny vo voľbách predsedu
samosprávneho kraja.
Príslušníci maďarskej menšiny sú v Nitrianskom kraji rovnomernejšie rozložení
ako v kraji Trnavskom. Pokiaľ je v Trnavskom kraji maďarská menšina koncentrovaná
prakticky iba v okresoch Dunajská Streda a Galanta, v Nitrianskom kraji tvorí táto
minorita výrazný podiel na celkovom obyvateľstve hneď v piatich krajských volebných
obvodoch,70 pričom nezanedbateľný počet obyvateľov maďarskej národnosti sídli aj
v samotnom centre Nitrianskeho kraja. Napriek tomu tento kraj zahŕňa aj okresy tvorené
národnostne

homogénnym

obyvateľstvom

bez

výrazného

podielu

príslušníkov

národnostnej menšiny. (Tabuľka 12)
Tabuľka 12: Počet a podiel príslušníkov maďarskej menšiny na celkovej populácii Nitrianskeho kraja podľa okresov.

Okres

Celková
populácia

Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky + Štúrovo
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Nitriansky kraj

102 599
112 320
160 793
140 913
52 358
70 999
40 797
680 779

Maďarská menšina
Počet

66 138
26 690
8 750
47 300
16 046
362
424
165 710

Podiel

64,46%
23,76%
5,44%
33,57%
30,65%
0,51%
1,04%
24,34%

Zdroj: DATAcube, 2016.

Čo sa týka krajských volieb v roku 2001, v ktorých práve tieto dva kraje
zaznamenali nadpriemerné výsledky, z Tabuľky 13 vyplýva, že Nitriansky kraj
zaznamenal vo všetkých ohľadoch ešte o niečo väčší záujem elektorátu o krajskú politiku.
Tento výsledok je zaujímavý najmä v tom ohľade, že údaje o volebnej účasti
v jednotlivých volebných obvodoch tomuto pomeru nezodpovedajú. Pokiaľ totiž v prvom
kole v Nitrianskom kraji nebola v žiadnom obvode nameraná čistá účasť presahujúca 37
%, v Trnavskom kraji túto hranicu presiahli hneď tri obvody: Dunajská Streda a Galanta,
s výrazným podielom obyvateľov maďarskej národnosti, a Trnava ako krajské centrum.
(Tabuľka 7) Tento rozdiel pritom platí rovnako pre voľby do zastupiteľstiev aj pre voľby
70

Ako bolo uvedené v práci vyššie, od roku 2009 vznikol v rámci Nitrianskeho kraja pre krajské voľby
volebný obvod Štúrovo, ktorý sa vyčlenil z obvodu okresu Nové Zámky. Tabuľka 12 túto skutočnosť
reflektuje, keď pri okrese Nové Zámky označuje aj časť tohto okresu, ktorá tvorí volebný obvod Štúrovo.
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krajských predsedov. V Nitrianskom kraji je však voličský záujem rovnomernejšie
distribuovaný a pokiaľ rozdiel medzi najvyššou najnižšou volebnou účasťou tu
predstavuje 8,30 percentuálneho bodu pre voľby do krajských zastupiteľstiev a 9,01
percentuálneho bodu pre voľby predsedov, v Trnavskom kraji tento rozdiel predstavuje až
19,10 respektíve 19,74 percentuálneho bodu.
Tabuľka 13: Volebná účasť v Trenčianskom samosprávnom kraji v percentách.

2001
1. kolo
2. kolo
Volebné obvody
Zastup. Preds. Preds.
Komárno
36,63 35,76 40,16
Levice
31,05 30,67 35,22
Nitra
34,22 34,56 39,23
Nové Zámky
35,56 35,26 40,80
Šaľa
28,33 27,75 31,59
Štúrovo
X
X
X
Topoľčany
30,26 29,68 39,96
Zlaté Moravce
36,59 36,76 50,05
Nitriansky kraj
33,63 33,35 39,17
Trnavský kraj
32,78 32,83 36,49
Spolu za SR
25,12 24,74 22,37
Voľby

2005
2009
2013
1. kolo
1. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds. Zastup. Preds. Preds.

21,64
25,51
30,76
28,23
21,40
X
27,27
33,11
27,03
14,15
17,51

21,49
25,31
31,43
28,07
21,20
X
27,13
33,09
27,06
13,78
17,11

6,72
14,10
23,35
13,78
9,14
X
19,30
28,59
16,07
9,31
10,95

21,70
20,98
20,20
22,17
16,66
23,83
21,76
26,92
21,35
19,96
22,32

21,17
20,73
20,22
22,02
16,51
23,40
21,46
27,02
21,16
19,77
21,74

16,69
15,94
16,90
17,62
16,87
22,78
15,52
24,69
17,45
17,10
19,54

15,98
15,69
17,11
17,42
16,30
21,70
15,34
24,52
17,19
16,70
19,03

13,16
13,24
17,14
14,88
12,93
18,38
14,59
23,31
15,40
17,01
17,10

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001-2013.

Pokiaľ ide o druhé kolo voľby krajského predsedu, v obvode Zlaté Moravce bol
zaznamenaný rekordne vysoký, nadpolovičný záujem elektorátu o účasť na hlasovaní.
Tento výsledok nebol prekonaný ani v Trnavskom kraji, v ktorom bol pritom
zaznamenaný rozdiel medzi najvyššou a najnižšou účasťou v druhom kole až vo výške
30,43 percentuálneho bodu. (Tabuľka 7, str. 40) Tento rozdiel v Nitrianskom kraji pritom
činil 18,46 percentuálneho bodu. Nadpriemerne vysoká účasť v roku 2001 môže byť
pritom, rovnako ako v Trnavskom kraji, vysvetlená kandidatúrou zástupcu maďarskej
menšiny Miklósa Fehéra za Stranu maďarskej koalície (SMK), ktorý napriek tomu, že
v prvom kole volieb skončil druhý, získal viac ako 35 % hlasov zúčastnených voličov.71
Politický súboj medzi majoritným obyvateľstvom a maďarskou menšinou je
vysvetlením aj pre nadpriemerne vysokú volebnú účasť v prvom kole krajských volieb
v roku 2005, v ktorých z druhého miesta postúpil do druhého kola volieb krajských
predsedov opäť kandidát SMK László Szigeti.72 Priemerná krajská medzikolová účasť sa
však v roku 2005 v Nitrianskom kraji prepadla o takmer 9 percentuálnych bodov, čo bolo
71

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2001. Prvé kolo volieb: Počet a podiel platných hlasov
odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
72
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005. 1. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
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spôsobené primárne odstúpením Szigetiho z volieb,73 čo terajší predseda SMK Béla
Bugár odôvodnil snahou o zmiernenie nevraživosti medzi majoritným obyvateľstvom
a maďarskou väčšinou, ktorá bola podmienená nízkou šancou Szigetiho na konečný
úspech. Podľa vnútrostraníckej analýzy vykonanej medzi prvým a druhým kolom dospelo
predsedníctvo SMK k názoru, že je možné etnicky vyburcovať elektorát majoritného
obyvateľstva, no nie príslušníkov maďarskej menšiny, proti ktorej sa spojili subjekty
z oboch strán politického spektra.74 Pohľad na údaje v Tabuľke 13 dáva tejto analýze za
pravdu, nakoľko volebná účasť bola najvyššia práve v obvodoch s minimálnym podielom
menšinovej populácie, pričom naopak v obvodoch s výrazným podielom maďarskej
menšiny bola účasť až na výnimku, ktorú predstavoval obvod Nové Zámky, pod
krajským priemerom. Tieto výsledky o volebnej účasti ukazujú aj negatívnu zmenu
v prístupe voličov maďarskej národnosti k Nitrianskemu kraju ako samosprávnemu celku.
Tento pokles záujmu o krajskú politiku je viditeľný na výsledkoch volieb do
krajského zastupiteľstva. Pokiaľ v krajských voľbách v roku 2001 získali väčšinu 31 z 52
možných mandátov v zastupiteľstve poslanci za SMK, v roku 2005 získali iba 17 kresiel.
Tento trend pretrval aj v krajských voľbách v rokoch 2009 a 2013, v ktorých získali
kandidáti SMK 13 respektíve 14 mandátov. Pokiaľ pritom táto strana v roku 2001
dominovala hneď v štyroch krajoch s výrazným podielom maďarskej menšiny na
populácii,75 v ktorých získali okrem jedného všetky mandáty,76 v roku 2005 mala prevahu
už iba v obvode okresu Komárno a Šaľa. Naproti tomu v obvode Levice neuspel ani jeden
maďarský kandidát a v obvode Nové Zámky, kde v prvých voľbách získala SMK
všetkých 11 mandátov, vo voľbách v roku 2005 obhájila iba 5 kresiel.77
V roku 2009 síce kandidáti za SMK dominovali v troch obvodoch, no tento
optický nárast bol spôsobený vyčlenením samostatného obvodu Štúrovo pre krajské
voľby. Kandidáti SMK tak v tomto obvode síce získali všetky tri možné mandáty, no
73

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005. 2. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
74
TASR. Szigeti sa rozhodol odstúpiť z druhého kola voľby predsedu NSK. In: Hospodárske noviny [online].
© MAFRA Slovakia 2005 [cit. 2018-03-11]. Dostupné na: dennik.hnonline.sk/slovensko/172347-szigeti-sarozhodol-odstupit-z-druheho-kola-volby-predsedu-nsk
75
Podľa Tabuľky 12 sú týmito obvodmi Komárno, Nové Zámky, Šaľa a Levice
76
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2001. Prvé kolo volieb: Zloženie zastupiteľstva v Nitrianskom
samosprávnom kraji. In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2001 [cit. 2018-03-13].
Dostupné na: volby.statistics.sk/osk/osk2001/webdata/slov/nitra/10nit.htm
77
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005. 1. kolo: Zloženie zastupiteľstva v Nitrianskom
samosprávnom kraji. In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2005 [cit. 2018-03-13].
Dostupné na: volby.statistics.sk/osk/osk2005/slov/results/tab9.jsp@kraj=4.htm
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nakoľko vo volebnom obvode okresu Nové Zámky, do ktorého v minulých voľbách
spadalo aj územie obvodu Štúrovo a z ktorého sa tento volebný obvod vyčlenil, sa
nepresadil žiadny maďarský kandidát, v medzisúčte týchto dvoch obvodov prišla SMK
o dva mandáty oproti predošlým voľbám. Aj v týchto voľbách pritom proti nim rovnako
ako v roku 2005 stála široká koalícia, zaberajúca subjekty z oboch strán politického
spektra.78 Strana okrem toho prekonávala vnútornú krízu, v rámci ktorej sa od nej
odštiepila umiernená frakcia presadzujúca národnostnú integráciu a založila vlastnú
stranu Most-Híd na čele s bývalým predsedom SMK Bélom Bugárom, pričom do
krajských volieb v roku 2009 išli tieto strany samostatne. Táto vnútrostranícka kríza sa
následne pravdepodobne odrazila aj na výsledku volieb krajských predsedov, v ktorých
vyhral kandidát väčšinovej koalície Milan Belica už v prvom kole, pričom kandidátka
SMK Ágnes Biró získala v porovnaní s kandidátmi tejto strany v predošlých voľbách
najmenej hlasov.79
Po krajských voľbách v roku 2013 ostal výsledný pomer poslancov za SMK
a poslancov zastupujúcich majoritné obyvateľstvo čo do počtu aj geografického
rozloženia približne rovnaký,80 nakoľko však SMK v tej dobe bola relatívne dlhú dobu
menej výraznou politickou stranou stojacou mimo parlamentu na centrálnej úrovni a do
volieb krajských predsedov ani nepostavila vlastného kandidáta zastupujúceho maďarskú
komunitu, ale pridala sa k pravicovej koalícii, volebný súboj medzi majoritným
obyvateľstvom a maďarskou komunitou sa v týchto voľbách premenil na súboj ľavice
a pravice, prípadne, rovnako ako v týchto istých voľbách v Bratislavskom kraji, súboj
vládnej strany Smer-SD a opozície.81 Táto zmena však nedokázala pritiahnuť k volebným
urnám toľko voličov ako predošlé voľby a bola zaznamenaná najnižšia volebná účasť od
vzniku krajov, značne nižšia ako bol celoslovenský priemer. (Tabuľka 13)
Na základe vyššie uvedeného je možné opäť predpokladať, že národnostný
konflikt medzi majoritným obyvateľstvom a maďarskou menšinou pozitívne vplýva na
78

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009. 1. kolo: Zloženie zastupiteľstva v Nitrianskom
samosprávnom kraji. In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2009 [cit. 2018-03-13].
Dostupné na: volby.statistics.sk/osk/osk2009/sr/tab8.jsp@lang=sk&kraj=4.htm
79
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009. 1. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
80
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013. I. kolo: Zloženie zastupiteľstva v samosprávnom kraji
Nitriansky kraj. In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2013 [cit. 2018-03-13].
Dostupné na: volby.statistics.sk/osk/osk2013/VUC/Tabulka8_sk.html
81
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013. I. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
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volebnú účasť aj v Nitrianskom kraji. Naopak súboj ľavice a pravice respektíve prenesený
súboj medzi vládnucou stranou a opozíciou nemal výrazne pozitívny efekt na záujem
voličov o krajskú politiku. Účasť vo voľbách krajských predsedov pritom pravidelne
prevyšovala účasť na voľbách do zastupiteľstiev iba v obvode Nitra ako centre kraja,
pričom vo voľbách v rokoch 2001 a 2009 bol záujem o súboj kandidátov na krajských
predsedov mierne vyšší aj v obvode Zlaté Moravce.

4.3.

Krajské voľby 2009

Účasť v roku 2009 zaznamenala oproti predchádzajúcim voľbám opäť vzostupný
trend, napriek tomu však nedosiahla úroveň z roku 2001. Nárast záujmu občanov o voľby
do orgánov regionálnej samosprávy je však napriek tomu zaujímavý z toho dôvodu, že
v období od 21. marca 2009 do 21. novembra 2010 sa na Slovensku konali všetky typy
volieb vrátane referenda.82 Aj pre tieto voľby, rovnako ako v roku 2005, je teda možné
prezumovať negatívny dopad voličskej únavy na rozhodovanie elektorátu o účasti na
voľbách do orgánov regionálnej samosprávy. Nakoľko bol však napriek tomuto
objektívnemu faktoru zaznamenaný nárast volebnej účasti, je na mieste predpokladať
absenciu iných, subjektívnych faktorov, ktoré negatívne ovplyvňovali volebnú účasť
v roku 2005.
Pri pohľade na účasť podľa jednotlivých krajov je pritom viditeľná
rovnomernejšia distribúcia voličského záujmu o regionálnu politiku. V Trnavskom ani
v Nitrianskom kraji neboli tentokrát zaznamenané extrémne vysoké hodnoty oproti
celoslovenskej účasti, ktoré boli pre tieto kraje typické v roku 2001 a v prípade druhého
z nich aj pre voľby v roku 2005. Zároveň však nebola v žiadnom z krajov zaznamenaná
ani výrazne podpriemerná účasť vzhľadom k slovenskému priemeru. Rozdiel medzi
najvyššou a najnižšou prvokolovou volebnou účasťou v jednotlivých krajoch činil v roku
2009 7,3 percentuálneho bodu, pričom v rokoch 2001 a 2005 dosahoval tento rozdiel
12,66 respektíve 15,53 percentuálneho bodu. (Tabuľka 3, str. 35)
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Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/2009 Z. z. a č. 2/2009 Z. z. stanovili
dátumy konania volieb prezidenta republiky na 21. marca 2009 a 4. apríla 2009 a volieb do Európskeho
parlamentu na 6. júna 2009. Krajské voľby sa následne podľa rozhodnutia č. 272/2009 Z. z. konali 14.
novembra 2009. V roku 2010 stanovilo rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.
36/2010 Z. z. konanie parlamentných volieb na 12. júna 2010. Rozhodnutie č. 311/2010 Z. z. vyhlásilo
referendum, ktorého deň konania určil na 18. septembra 2010. Ako posledné sa podľa rozhodnutia
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/2010 Z. z. konali voľby do samosprávy obcí, a to
konkrétne dňa 27. novembra 2010.
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Ako bolo uvedené v krajskej analýze vyššie, nárast volebnej účasti oproti roku
2005 bol v Trnavskom kraji zapríčinený opätovnou kandidatúrou Gábora Gála ako
zástupcu maďarskej menšiny za stranu Most-Híd vo voľbách krajského predsedu.
Volebná účasť pod celoslovenským priemerom v Nitrianskom kraji ako ďalšom vyššom
územnom celku, v ktorom bol takisto preukázaný pozitívny vplyv maďarsko-slovenského
národnostného konfliktu na volebnú účasť v krajských voľbách, bola naopak negatívne
ovplyvnená
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v Žilinskom a Prešovskom kraji sa v roku 2009 vyprofiloval vo voľbách krajských
predsedov súboj medzi ľavicovou koalíciou, predstavujúcou zároveň vládne subjekty
v hlavnej politickej aréne,83 proti pravicovým opozičným volebným koalíciám.84 Stojí
pritom za pozornosť, že napriek tomu, že celoslovenská volebná účasť bola nižšia ako
v roku 2001, až v štyroch krajoch záujem voličov v roku 2009 prekonal účasť v prvých
voľbách. Jedná sa konkrétne o Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj,
v ktorých boli tieto voľby charakteristické práve súbojom ľavicovej koalície proti
pravicovej opozícii o kreslo krajského predsedu.85 Pre ostatné kraje, v ktorých účasť
v roku 2009 neprekonala záujem voličov a historicky prvé voľby, toto neplatí.86
Od roku 2009 teda dochádza v rámci krajských volieb k predefinovaniu
základného volebného konfliktu od národnostného súboja ku súboju ľavice a pravice,
respektíve súboja predstaviteľov vládnej koalície na centrálnej úrovni proti opozičným
politickým aktérom. Tento nový konflikt však nebol schopný prilákať také množstvo
voličov ako národnostný stret, čo je vidno za prvé v absencii údajov o volebnej účasti
výrazne prevyšujúcich celoslovenský priemer v krajoch, kde sa takýto súboj odohráva

83

Čiastočnou výnimkou je v tomto prípade toho času člen vládnej koalície Slovenská národná strana, ktorá
sa volieb predsedu Prešovského kraja nezúčastnila.
84
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009. 1. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
85
Okrem vyššie zmienenej absencie SNS vo voľbách prešovského predsedu kraja zároveň táto strana išla
do volieb v Košickom kraji samostatne, kde však neuspela. Košický kraj je výnimkou aj v tom zmysle, že
kandidáta ľavicovej koalície podporili aj menšinové strany SMK a Most-Híd. Napriek tomu je však charakter
súboja vládnej koalície a opozície z centrálnej arény a rovnako aj súboj ľavice a pravice v týchto voľbách
zrejmý.
86
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009. 1. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
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a za druhé v tom, že v žiadnom z ôsmych krajov výrazne neprevýšila účasť na voľbách
krajských predsedov voličský záujem o voľby do zastupiteľstiev.87
Tabuľka 14: Počet hlasov odovzdaných pre víťazných kandidátov v jednotlivých kolách volieb predsedov
samosprávnych krajov v roku 2009.

Najvyšší zisk hlasov
Samosprávny kraj
Bratislavský
Trenčiansky
Banskobystrický
Prešovský

1. kolo

2. kolo

42 974
43 760
48 090
71 424

Zmena

66 163 +53,96%
45 613 +4,23%
50 806 +5,65%
63 179 -11,54%

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009.

Druhé kolo sa vo voľbách krajského predsedu tentokrát muselo organizovať iba
v štyroch krajoch, pričom volebná účasť medzikolovo vzrástla iba v Bratislavskom kraji.
Podľa údajov v Tabuľke 14 práve v tomto kraji zároveň došlo k najvýraznejšiemu
posilneniu odrazu vôle voličov. Z ostatných krajov svoj mandát oproti prvému kolu
mierne posilnili aj zvolení predsedovia Trenčianskeho a Banskobystrického kraja, pričom
v Prešovskom kraji naopak došlo k výraznej strate hlasov pre víťazného kandidáta oproti
volebnému zisku víťaza prvého kola. Je teda možné zhrnúť, že druhé kolo plnilo svoju
funkciu v roku 2009 v troch zo štyroch prípadov, čo znamená, že aj v roku 2009 malo
svoje opodstatnenie. Nasledujúce časti práce sú venované analýze krajských volieb
v Žilinskom a Prešovskom kraji.
4.3.1. Žilinský kraj
Elektorát žilinského vyššieho územného celku, podobne ako tomu je
v Trenčianskom kraji, je čo do národnostného zloženia značne homogénny. Príslušníci
troch najvýznamnejších národnostných menšín88 tvoria iba 0,43 % populácie kraja.
(Tabuľka 4, str. 38) Na volebnú účasť teda národnostný konflikt nemôže mať výrazný
vplyv tak, ako tomu je v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Z hľadiska krajskej volebnej
účasti pritom môžeme správanie voličov vo vzťahu k orgánom regionálnej samosprávy
rozdeliť podľa Tabuľky 15 na dve základné skupiny: obdobie krajských volieb v rokoch
2001 a 2005, v ktorom bola zaznamenaná účasť pod celoslovenským priemerom, a
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Ako bolo uvedené v úvode analýzy, prvé kolo volieb krajského predsedu prevýšili v účasti voľby do
zastupiteľstva iba v Bratislavskom kraji a to iba o 17 hlasov, čo predstavuje iba približne dve tisíciny
percenta a v štatistikách o volebnej účasti použitých v tejto práci sa tento rozdiel ani neprejaví.
88
Rovnako ako v predchádzajúcich častiach práce sú podľa štatistík z roku 2016 príslušníci maďarskej,
rómskej a rusínskej národnosti.

65

obdobie rokov 2009 a 2013, v ktorých záujem elektorátu Žilinského kraja o krajskú
politiku celoslovenské hodnoty prevyšoval.
Tabuľka 15: Volebná účasť v Trenčianskom samosprávnom kraji v percentách.

Voľby
Volebné obvody
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Turčianske Teplice
Tvrdošín
Žilina
Žilinský kraj
Spolu za SR

2001
2005
2009
2013
1. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds. Zastup. Preds.

21,03
17,85
22,74
27,73
22,37
20,30
21,84
23,72
27,22
33,56
23,41
22,67
25,12

20,90
17,33
22,15
26,58
21,81
20,09
21,21
23,02
27,01
32,76
23,51
22,25
24,74

11,13
8,07
10,08
14,69
8,66
8,39
12,65
9,23
13,01
15,08
12,54
10,66
22,37

12,86
12,94
17,31
23,63
12,26
11,53
20,81
14,57
15,83
25,73
14,99
15,29
17,51

12,26
12,49
16,87
22,19
11,80
11,28
20,48
13,77
15,33
24,88
14,99
14,87
17,11

5,59
7,56
10,26
9,87
6,58
6,83
22,21
5,75
10,33
12,90
9,08
9,10
10,95

22,14
25,49
22,27
32,39
22,35
21,66
28,67
18,99
17,80
29,51
20,70
23,17
22,32

21,81
24,92
21,91
30,96
21,50
21,13
28,18
18,26
18,14
28,61
20,89
22,73
21,74

21,39
21,14
22,64
27,05
19,24
18,00
23,98
19,99
19,29
29,70
19,86
21,07
19,54

20,78
20,82
22,43
26,05
18,64
17,62
23,41
19,33
19,08
28,95
20,08
20,73
19,03

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001-2013.

Prvého kola volieb krajských predsedov sa v Žilinskom kraji v roku 2001
zúčastnilo až 19 kandidátov. V porovnaní s nasledujúcimi krajskými voľbami89 mal teda
žilinský volič v prvom kole značne väčšiu možnosť voľby. V druhom kole však
nasledoval viac ako polovičný prepad volebnej účasti. Jedným z dôvodov môže byť práve
rozštiepenie voličov v prvom kole medzi veľké množstvo kandidátov, ktorí následne pri
neúspechu nimi favorizovaného kandidáta pravdepodobne stratili záujem zúčastniť sa
kola druhého. Do druhého kola z prvého miesta postúpil Jozef Tarčák, kandidát Hnutia za
demokratické Slovensko (HZDS), ktoré vo voľbách do krajských zastupiteľstva obsadilo
nadpolovičnú väčšinu 31 z 52 mandátov. Jeho vyzývateľkou bola Anna Malíková za
Slovenskú národnú stranu, ktorá však vo voľbách do zastupiteľstva prepadla a jej
kandidáti nezískali ani jeden mandát.90 Naopak napríklad Jozef Rizman, kandidát
Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ktoré získalo väčšinu mandátov vo volebných
obvodoch Dolný Kubín a Ružomberok, neuspel a voliči KDH tým pádom mohli stratiť
motiváciu prísť k volebným urnám v druhom kole. Obdobne sa mohli zachovať voliči

89

V roku 2005 kandidovalo na post krajského predsedu v Žilinskom kraji sedem kandidátov, v roku 2009
štyria kandidáti a v roku 2013 si voliči v prvom kole krajských volieb vyberali medzi piatimi kandidátmi.
90
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2001. Prvé kolo volieb: Zloženie zastupiteľstva v Žilinskom
samosprávnom kraji. In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2001 [cit. 2018-03-17].
Dostupné na: volby.statistics.sk/osk/osk2001/webdata/slov/zilina/10zil.htm
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Jozefa Rizmana za Pravú Slovenskú národnú stranu (P SNS), ktorých nezáujem mohol
byť ešte posilnený konfliktom so SNS.91
V roku 2005 nastala v tomto vyššom územnom celku situácia podobná tej
v Trenčianskom kraji, keď dvoch najúspešnejších kandidátov nominovali dve značne
nesúrodé koalície, pozostávajúce zo subjektov na oboch stranách politického spektra.
Prvá koalícia, podporujúca Juraja Blanára, bola zložená z pravicových strán Aliancie
nového občana (ANO) a SNS a ľavicového Smeru a Hnutia za demokraciu (HZD). Proti
nim sa postavil vtedy úradujúci krajský predseda Jozef Tarčák, ktorého podporovala
koalícia HZDS, Pravej Slovenskej národnej strany (P SNS) a Zjednotenej Slovenskej
národnej strany (Z SNS). Na rozdiel od Trenčianskeho kraja pritom voliči vyjadrili
značnú podporu aj kandidátovi čisto pravicovej koalície Demokratickej strany (DS)
a Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) Andrejovi Sočuvkovi, ktorému
na druhé miesto chýbalo iba o niečo viac ako 3 % hlasov.92 Táto pravicová koalícia
pritom bola najúspešnejšia vo voľbách do krajského zastupiteľstva, v ktorých získala,
podobne ako vo voľbách v roku 2001 HZDS, 31 z 57 poslaneckých kresiel.93 Nakoľko
však títo voliči nemali v druhom kole volieb vlastného kandidáta, s najväčšou
pravdepodobnosťou opäť stratili motiváciu k účasti v týchto voľbách aj v druhom kole.
To sa odrazilo aj na zníženej volebnej účasti a konečných výsledkoch kandidátov v tomto
kole, ktoré sa v porovnaní s prvým kolom zvýšili iba mierne.94 Napriek výraznému
poklesu účasti v druhých kolách volieb v Žilinskom kraji však víťazní kandidáti dokázali
svoj mandát z nich vyplývajúci posilniť väčším počtom získaných hlasov.
V rokoch 2009 a 2013 vyhral ľavicový kandidát Juraj Blanár už v prvom kole
volieb krajských predsedov. V týchto voľbách bola pritom zaznamenaná účasť
prevyšujúca celoslovenský priemer, čo značí zvýšený záujem elektorátu o krajské voľby.
Tento záujem mohol vzbudiť súboj konsolidovanej pravice a ľavice spolu so súbojom
medzi subjektmi predstavujúcimi centrálnu vládu a opozíciou, ktorý je práve pre tieto dva
91

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2001. Prvé kolo volieb: Počet a podiel platných hlasov
odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
92
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005. 1. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
93
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005. 1. kolo: Zloženie zastupiteľstva v Žilinskom
samosprávnom kraji. In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2005 [cit. 2018-03-18].
Dostupné na: volby.statistics.sk/osk/osk2005/slov/results/tab9.jsp@kraj=5.htm
94
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005. 2. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
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prípady volieb charakteristický. V roku 2009 Blanára podporovali strany vládnej
koalície95 spolu s marginálnymi stredoľavými subjektmi HZD, Stranou zelených (SZ)
a Slobodným fórom (SF). Proti nemu sa postavil kandidát pravicových subjektov SDKÚ,
KDH a Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Pavel Pavlásek.96 V roku 2013
podporovala Blanára vládna strana Smer s podporou SNS a SZ, proti ktorému postavila
koalícia opozičných strán97 Miroslava Mikolášika.98 Konflikt pravice a ľavice, respektíve
konflikt medzi vládou a opozíciou, je viditeľný taktiež na voľbách do krajských
zastupiteľstiev. V roku 2009 získala pravicová koalícia 18 mandátov, pričom koalícia
Smeru a HZDS 21 z 57 možných poslaneckých kresiel.99 V roku 2013 strana Smer
získala 19 mandátov, pričom pravicová koalícia obsadila 16 kresiel.100 Je teda možné
uzavrieť, že pre Žilinský kraj, ako vyšší územný celok vyznačujúci sa národnostne
homogénnou populáciou, je pred národnostným súbojom typický ľavicovo-pravicový
konflikt vlády a pozície prenesený z centrálnej arény, ktorý je od roku 2009, kedy začal
naberať reálne kontúry, zároveň najvýraznejším faktorom pozitívne ovplyvňujúcim
záujem voličov o krajskú politiku.
4.3.2. Prešovský kraj
Podiel národnostných menšín na obyvateľstve Prešovského kraja je síce nižší ako
celoslovenský priemer, takmer 9 % príslušníkov národnostných menšín však tvorí
nezanedbateľný podiel jeho celkovej populácie. Na rozdiel od predchádzajúcich krajov,
v ktorých bol analyzovaný vplyv prítomnosti národnostných menšín na voličský záujem
o krajské voľby, v Prešovskom kraji je podiel maďarskej minority zanedbateľný, pričom
najvýznamnejšou je v rámci Prešovského kraja rómska menšina, tvoriaca viac ako 5 %
jeho obyvateľstva. V tomto kraji sa tiež sústredí podstatná časť rusínskej komunity, ktorá
tvorí viac ako 3 % krajského obyvateľstva. Rusínska menšina je pritom najvýraznejšia
v okrese Medzilaborce, v ktorom tvorí takmer 40 % obyvateľstva, a ďalej v okresoch
95

Jedná sa o strany Smer, HZDS a SNS.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009. 1. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
97
Táto koalícia pozostávala zo strán KDH, SDKÚ, Sloboda a Solidarita (SaS) a Most-Híd.
98
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013. I. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
99
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009. 1. kolo: Zloženie zastupiteľstva v Žilinskom
samosprávnom kraji. In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2009 [cit. 2018-03-18].
Dostupné na: volby.statistics.sk/osk/osk2009/sr/tab8.jsp@lang=sk&kraj=5.htm
100
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013. I. kolo: Zloženie zastupiteľstva v samosprávnom kraji
Žilinský kraj. In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2013 [cit. 2018-03-18]. Dostupné
na: volby.statistics.sk/osk/osk2013/VUC/Tabulka8_sk.html
96
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Svidník a Snina, v ktorých tvoria príslušníci tejto menšiny podiel takmer presahujúci
13 % respektíve 11 %. Obyvatelia rómskej národnosti sú v rámci kraja distribuovaní
rovnomernejšie, pričom najväčší podiel nad 10 % tvoria v okresoch Kežmarok a Stará
Ľubovňa. (Tabuľka 16)
Tabuľka 16: Počet a podiel príslušníkov národnostných menšín na celkovej populácii Prešovského kraja podľa
okresov.

Okres

Celková
populácia

Rómska menšina
Počet

Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Prešovský kraj

77 742
62 845
73 756
33 553
12 119
104 596
173 457
59 694
36 945
53 617
20 644
32 845
80 497
822 310

3 601
1 616
7 980
1 862
712
2 135
5 535
5 815
422
5 422
1 184
1 272
7 109
44 665

Rusínska menšina

Podiel

Počet

4,63% 2 757
2,57% 2 935
10,82%
125
5,55%
289
5,88% 4 816
2,04%
209
3,19% 1 623
9,74%
438
1,14% 4 247
10,11% 3 229
5,74% 1 209
3,87% 4 411
8,83%
235
5,43% 26 523

Podiel

3,55%
4,67%
0,17%
0,86%
39,74%
0,20%
0,94%
0,73%
11,50%
6,02%
5,86%
13,43%
0,29%
3,23%

Zdroj: DATAcube, 2016.

Z údajov v Tabuľke 17 vyplýva, že krajské voľby v Prešovskom kraji v celoštátnej
mierke zaznamenávali relatívne vysoký záujem voličov. Celoslovenský priemer tu nebol
prekonaný iba jedenkrát, a to konkrétne v prvých krajských voľbách v roku 2001,
v ostatných prípadoch bola účasť v Prešovskom kraji vždy nadpriemerná. Celoslovenská
účasť na krajských voľbách v roku 2001 však bola výrazne skreslená veľmi vysokou
účasťou v Trnavskom a Trenčianskom kraji, pričom účasť v Prešovskom kraji bola
v prvom kole najvyššia a v druhom kole druhá najvyššia spomedzi zostávajúcich šiestich
krajov. Na základe vyššie uvedeného je teda možné uzavrieť, že záujem elektorátu
o krajské voľby bol v Prešovskom kraji vzhľadom k ostatným krajom relatívne vysoký,
a to aj napriek podpriemernej volebnej účasti v roku 2001 v porovnaní s celoslovenskými
štatistikami. Pri pohľade na volebnú účasť v jednotlivých volebných obvodoch môžeme
pritom vypozorovať, že prvokolová volebná účasť bola vyššia v obvodoch s výrazným
podielom obyvateľov rusínskej národnosti.
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Tabuľka 17: Volebná účasť v Prešovskom samosprávnom kraji v percentách.

Voľby
Volebné obvody

Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Prešovský kraj
Spolu za SR

2001
2005
2009
2013
1. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
2. kolo
Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds.

29,85
25,06
20,48
20,32
26,88
20,12
26,97
24,05
19,52
23,63
23,04
28,57
24,97
24,41
25,12

28,31
24,45
18,94
19,17
25,68
19,27
27,20
23,36
18,37
22,50
21,97
27,15
23,90
23,60
24,74

21,10
16,79
13,66
13,89
18,05
13,77
24,71
19,86
13,52
14,74
18,16
20,45
16,17
18,16
22,37

22,53
20,77
14,62
17,25
28,81
14,07
17,07
16,93
19,82
20,76
21,85
29,14
20,90
18,88
17,51

20,96
19,77
13,69
15,66
28,06
13,28
17,15
16,55
18,22
19,28
20,45
27,92
19,21
17,96
17,11

15,42
10,99
10,07
10,30
19,04
7,68
15,58
15,18
9,30
11,95
16,75
21,59
13,08
13,02
10,95

29,32
26,05
20,28
21,74
36,82
18,72
24,93
22,64
28,78
28,98
31,15
35,81
28,17
25,54
22,32

27,96
25,06
18,61
20,51
36,62
18,00
25,24
22,44
27,02
27,34
30,31
33,82
26,47
24,64
21,74

21,94
16,79
13,47
15,92
30,15
14,36
23,12
20,53
14,08
18,29
23,29
26,31
17,09
19,02
18,22

24,22
22,43
18,29
18,98
34,36
15,41
21,36
18,38
24,81
24,13
26,63
31,26
21,98
21,56
19,54

22,90
21,21
16,40
17,64
33,95
14,32
21,08
18,01
22,83
22,80
25,79
29,54
20,75
20,50
19,03

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001-2013.

Podľa Tabuľky 17, v prvom kole krajských volieb v roku 2001 bola v obvodoch
okresov Bardejov, Svidník, Prešov a Medzilaborce nameraná výrazne nadpriemerná
volebná účasť, vo všetkých prípadoch prevyšujúca celokrajské hodnoty o viac ako dva
percentuálne body, čo platí ako pre voľby do krajských zastupiteľstiev, tak pre voľby
krajských predsedov. V obvodoch okresov Humenné, Sabinov, Vranov nad Topľou, Stará
Ľubovňa a Stropkov bol voličský záujem približne na úrovni celokrajských hodnôt.
Naopak v obvodoch Kežmarok, Levoča, Poprad a Snina bola prvokolová účasť hlboko
pod krajským priemerom.
Nadpriemerná účasť v prešovskom obvode ako politickom centre tohto vyššieho
územného celku je prirodzená. Ako bolo pritom uvedené vyššie, práve v okrese
Medzilaborce a Svidník tvoria obyvateľstvo z výraznej časti príslušníci rusínskej
národnosti. Na druhej strane práve v kežmarskom, levočskom a popradskom okrese,
v ktorých bola zaznamenaná značne podpriemerná účasť, je podiel Rusínov na
obyvateľstve zanedbateľný. Výnimku v tomto smere v roku 2001 predstavoval okres
Snina, ktorého populáciu tvorí z viac ako 11 % rusínska menšina, a v ktorom bola
zaznamenaná najnižšia prvokolová volebná účasť. Táto výnimka však už v nasledujúcich
prípadoch volieb neplatila, nakoľko v nich bola v obvode sninského okresu zaznamenaná
v prvých kolách vždy nadpriemerná účasť oproti celokrajskému výsledku. Za druhú
výnimku opačného charakteru je možné považovať obvod Vranova nad Topľou, v ktorom
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nežije výrazná rusínska menšina. (Tabuľka 16) V tomto obvode bola naopak vo všetkých
prípadoch zaznamenaná účasť prevyšujúca krajský priemer.
Čo sa týka ostatných obvodov, v nich pretrváva trend z roku 2001 naznačený
vyššie. Obvody Medzilaboriec a Svidníka na jednej strane dosahovali nadpriemernú
účasť ich elektorátov v prvom kole krajských volieb. Kým v roku 2005 táto účasť
atakovala tridsaťpercentnú hranicu, v rokoch 2009 a 2013 túto hranicu výrazne
prekročila. Na druhej strane volebné obvody Kežmarok, Levoča a Poprad zaznamenávali
vždy

relatívne

nízky

voličský

záujem,

výrazne

pod

celokrajským

priemerom. (Tabuľka 17) Tieto výsledky môžu indikovať jav podobný tomu, ktorý bol
zaznamenaný v Trnavskom a Nitrianskom kraji, pri ktorom bola zvýšená účasť
v konkrétnych obvodoch spôsobená hlavne motiváciou príslušníkov národnostných
menšín presadiť do orgánov samosprávnych krajov predstaviteľov týchto menšín.101
Vyššie uvedené sa však nevzťahuje na rómsku menšinu. Podľa údajov
v Tabuľke 17 obvody okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa, v ktorých podľa údajov z roku
2016 tvorí rómska menšina 10 % obyvateľstva, dosahujú vo vzájomnom porovnaní veľmi
odlišné hodnoty, kedy sa v prvom prípade zaznamenávala veľmi nízka účasť, kým
v prípade druhom naopak vždy účasť nad celokrajským priemerom. Obdobne je možné
nahliadať aj na obvod Medzilaborce, v ktorom žije značne menší podiel obyvateľov
rómskej národnosti, pričom tu bol zaznamenávaný značne vyšší voličský záujem oproti
kežmarskému obvodu. Na základe toho môžeme opäť dovodiť, rovnako ako v rámci
analýzy volieb v Košickom kraji, že prítomnosť výraznej rómskej menšiny nemá vplyv
na volebnú účasť v daných obvodoch tak, ako tomu je v obvodoch s výraznou maďarskou
menšinou a ako to je indikované v obvodoch s výraznou rusínskou menšinou.
Čo sa týka porovnávania účasti v prvom kole, oproti voľbe krajského predsedu
voľby do zastupiteľstva lákali k urnám viac voličov vo všetkých prípadoch s výnimkou
obvodu prešovského krajského politického centra, v ktorom bola až na voľby v roku 2013
zaznamenaná vyššia účasť vždy vo voľbách predsedu vyššieho územného celku.
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V prípade rusínskej menšiny je však potvrdenie tejto tendencie prakticky nemožné, nakoľko
z volebných výsledkov a menných zoznamov zvolených kandidátov je nemožné presvedčivo zistiť
národnostnú príslušnosť úspešných kandidátov. Pokiaľ bolo pritom v prípade maďarskej menšiny možné
odlíšiť jej zástupcov prostredníctvom strany, za ktorú kandidovali, v prípade rusínskej menšiny takú
možnosť nemáme, nakoľko v slovenskom politickom systéme neexistuje politicky aktívny a relevantný
subjekt, zastupujúci záujmy príslušníkov tejto národnosti. Nie je preto korektné vysloviť definitívny záver
potvrdzujúci tento predpoklad, no indikácie o jeho pravdivosti sú dostatočne výrazné na to, aby bolo
prípustné hovoriť o jeho existencii a platnosti.
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Elektorát regiónov mimo krajského centra teda preferoval bližší kontakt s kandidátmi na
krajských poslancov pred významnosťou volenej funkcie. Svedčí o tom aj značný
medzikolový pokles volebnej účasti. Podľa údajov v Tabuľke 17 záujem voličov
medzikolovo poklesol vo všetkých troch prípadoch volieb medzi rokmi 2001 až 2009,
a to dokonca vždy vo všetkých volebných obvodoch. Najmenší pokles pritom zaznamenal
prešovský obvod ako krajské politické centrum a obvod okresu Sabinov, ktorý však
nemôžeme označiť za politické centrum Prešovského kraja. Dôvodom tohto javu môže
byť fakt, že Peter Chudík, dlhoročný predseda Prešovského samosprávneho kraja, ktorý
voľby vyhral vo všetkých štyroch prípadoch, pochádza z mesta Lipany, ktoré sa nachádza
práve v okrese Sabinov.102 Lokálny patriotizmus sabinovského elektorátu je možné vidieť
aj na účasti na samotnom druhom kole, ktorá v sabinovskom obvode vo všetkých troch
prípadoch presiahla celokrajský priemer.

4.4.

Krajské voľby 2013

V poradí štvrté krajské voľby na Slovensku sa konali v priebehu druhého roku
samostatnej vlády strany Smer, ktorá v parlamentných voľbách získala v Národnej rade
Slovenskej republiky väčšinu poslaneckých kresiel103 a teda bola schopná zostaviť vládu
aj bez podpory ostatných parlamentných subjektov.104 Krajské voľby približne v polovici
mandátu vtedajšieho parlamentu mohli byť pre voličov dobrou príležitosťou vystaviť
politickým aktérom v hlavnej aréne hodnotenie ich dovtedajšej činnosti.
Z pohľadu na volebnú účasť v týchto voľbách podľa jednotlivých krajov
(Tabuľka 3) je pritom možné vyššie územné celky rozdeliť na dve skupiny podľa toho, či
záujem krajských elektorátov bol vyšší ako celoslovenský priemer, alebo naopak krajské
voľby v danom kraji nedokázali pritiahnuť k urnám dostatočne veľký počet voličov na
dorovnanie týchto celoslovenských štatistík.
V prvom prípade sa jedná o Bratislavský, Žilinský, Banskobystrický a Prešovský
kraj. Z predchádzajúcej analýzy je pritom známe, že v Žilinskom kraji sa od roku 2009 vo
voľbách krajského predsedu odohráva pravo-ľavý súboj medzi predstaviteľmi centrálnej
102

Zoznam osobností. Peter Chudík. In: Aktuality.sk [online]. © Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. [cit.
2018-03-24]. Dostupné na: osobnost.aktuality.sk/peter-chudik/
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Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2012. Pridelenie mandátov politickým stranám. In:
Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2012 [cit. 2018-04-03]. Dostupné na:
volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2012/sr/tab4.jsp@lang=sk.htm
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SITA. Smer bude vládnuť sám. In: Trend [online]. © News and Media Holding a.s. 2012 [cit. 2018-04-03].
Dostupné na: etrend.sk/ekonomika/smer-bude-vladnut-sam.html
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vlády a jej pravicovou opozíciou.105 To isté pritom platí aj pre Prešovský kraj, pričom
tento súboj je v tomto prípade prakticky identický, nakoľko v oboch voľbách boli
najvážnejšími kandidátmi nominant ľavicovej koalície Peter Chudík a jeho pravicový
vyzývateľ Ján Hudacký.106 Pritom už v roku 2009 Chudík nad Hudackým jasne
dominoval a do víťazstva v rámci prvého kola mu chýbali necelé 3 % hlasov. Opakovanie
tohto nevyrovnaného súboja sa v roku 2013 mohlo negatívne odraziť aj na volebnej
účasti, nakoľko pravicoví voliči sa po negatívnej skúsenosti z roku 2009 mohli dívať
skepticky na Hudackého šance na úspech. Nie je možné opomenúť, že zo štyroch krajov
s nadpriemernou volebnou účasťou bol práve v Prešovskom kraji zaznamenaný najnižší
záujem

voličov

a Peter

Chudík

tentokrát

získal

mandát

už

v prvom

kole.

V Banskobystrickom kraji bol pritom zaznamenaný medzikolový nárast volebnej účasti.
Práve v tomto kraji sa pritom v roku 2013 cez voľby krajského predsedu po prvýkrát
presadil Marián Kotleba, predstaviteľ radikálne pravicovej a neonacistickej politickej
scény. V Bratislavskom kraji bolo okrem toho zaznamenané do tej doby najvyššie
prevýšenie účasti vo voľbách krajského predsedu oproti voľbám do zastupiteľstva.
Posledné zmienené dva kraje budú predmetom následnej hĺbkovej analýzy.
Do druhej skupiny je možné priradiť Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky a Košický
kraj. Ako bolo pritom uvedené vyššie, v Trnavskom kraji sa pritom vo voľbách predsedu
kraja po roku 2001 opäť odohral národnostný súboj, čo bolo príčinou nárastu
medzikolovej volebnej účasti. V Trenčianskom kraji bola od samotného vzniku vyšších
územných celkov ako úrovne regionálnej samosprávy zaznamenávaná veľmi nízka
volebná účasť, čoho najpravdepodobnejším vysvetlením je nestotožnenie sa elektorátu
s krajom ako takým. Pre Nitriansky kraj v roku 2013 platí postupné upadávanie záujmu
voličov o krajské voľby v súvislosti s vytrácaním sa národnostného podtextu z týchto
volieb. Ako bolo uvedené v analýze Košického kraja, volebný súboj o kreslo krajského
predsedu síce môžeme označiť ako súboj pravice a ľavice, nakoľko však relevantné
pravicové politické strany neboli schopné nasadiť silného kandidáta, do druhého kola
postúpil okrem Zdenka Trebuľu, kandidáta Smeru a strán maďarskej menšiny, zástupca
marginálnej strany Konzervatívni demokrati Slovenska Rudolf Bauer. Práve absencia
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009. 1. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013. I. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
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relevantných politických strán v súboji o kreslo krajského predsedu pravdepodobne
spôsobila veľmi nízky záujem košických voličov. (Tabuľka 3, str. 35)
Tabuľka 18: Počet hlasov odovzdaných pre víťazných kandidátov v jednotlivých kolách volieb predsedov
samosprávnych krajov v roku 2009.

Najvyšší zisk hlasov
Samosprávny kraj
Bratislavský
Trnavský
Nitriansky
Banskobystrický
Košický

1. kolo

2. kolo

Zmena

57 777
31 310
47 127
60 960
48 487

74 132
48 358
50 071
71 397
39 970

+28,30%
+54,45%
+6,25%
+17,12%
-17,57%

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2013.

Druhé kolo volieb sa podľa Tabuľky 18 muselo v roku 2013 konať v piatich
krajoch, pričom v dvoch z nich bola vyššia účasť v druhom kole ako v kole prvom.
Výsledný mandát vzišlý z druhého kola bol však silnejší oproti výsledku najúspešnejšieho
kandidáta v kole prvom až v štyroch prípadoch z piatich. Jedinou výnimkou je Košický
kraj, v ktorom sa v druhom kole proti Zdenkovi Trebuľovi postavil iba kandidát
marginálnej pravicovej strany. Najvýraznejšie posilnenie mandátu bolo pritom
zaznamenané v Trnavskom kraji, kde sa odohral súboj medzi predstaviteľom majoritného
obyvateľstva a zástupcom maďarskej menšiny Gáborom Gálom. Na tomto mieste je teda
opäť možné uzavrieť, že vo výraznej väčšine prípadov napĺňala dvojkolová voľba
krajských predsedov účel zvyšovala odraz vôle voličov vo výslednom mandáte
pridelenom najúspešnejšiemu kandidátovi v druhom kole.
4.4.1. Bratislavský kraj
Bratislavský kraj, vyšší územný celok s najmenšou rozlohou na Slovensku, ako
jediný konštantne zaznamenával vyšší záujem o voľby krajských predsedov ako o voľby
do zastupiteľstiev, čo môže značiť vzťah medzi teritoriálnou veľkosťou kraja a
stotožnením sa jeho obyvateľstva s ním prostredníctvom volieb jeho predsedu. Tento jav
je však medzi rokmi 2001 až 2009 výsledkom iba volebnej účasti v bratislavských
volebných obvodoch. Ostatné volebné zaznamenávali vyššiu prvokolovú účasť pri
voľbách do zastupiteľstiev. Voľby predsedu Bratislavského kraja teda pútali pozornosť
iba v jeho centre, pokým na periférii prevažoval záujem o politický súboj kandidátov do
zastupiteľstiev.
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Ani v tomto prípade teda nedošlo k úplnému stotožneniu sa obyvateľov s krajom
ako takým, a periférne volebné obvody dali prednosť voľbám menej významných
zástupcov, ktorí však pochádzali z prostredia týchto obvodov. Toto potvrdzujú aj konané
druhé kolá volieb, v ktorých vo všetkých troch prípadoch vo volebnej účasti viedli
bratislavské obvody: v roku 2005 a 2013 pritom zaznamenali najnižší relatívny prepad
záujmu voličov oproti prvému kolu, kým v roku 2009 ako jediné zaznamenali
medzikolový nárast volebnej účasti. Vyššia volebná účasť vo voľbách krajských
predsedov je teda skreslená tým, že krajské centrum zahŕňa v tomto kraji značne väčší
podiel populácie, pričom mimo tohto centra opäť prevažujú voľby zastupiteľov za
jednotlivé okresy kraja. (Tabuľka 19)
Tabuľka 19: Volebná účasť v Bratislavskom kraji v percentách.

2001
2005
2009
2013
Voľby
1. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
Volebné
2. kolo
2. kolo
2. kolo
obvody
Zastup. Preds. Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds. Preds.
Bratislava
24,42 24,67 14,15 14,35 11,54 19,69 19,77 21,97 21,10 21,62 18,59
Malacky
15,70 15,68 11,13 10,80 7,17
13,86 13,58 11,88 18,31 18,41 13,16
Pezinok
21,74 21,52 13,88 13,60 8,87
18,12 17,94 16,79 21,21 21,43 16,97
Senec
23,94 23,62 16,03 15,75 9,00
20,20 20,10 17,58 20,49 21,10 17,07
Spolu za kraj 23,26 23,39 13,98 14,04 10,63 18,99 18,99 20,04 20,76 21,21 17,72
Spolu za SR
25,12 24,74 17,51 17,11 10,95 22,32 21,74 18,22 19,54 19,03 17,10
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001-2013.

Rozdiel medzi centrom a perifériou kraja bol ale zmazaný v roku 2013, kedy bola
vo všetkých štyroch hlavných oblastiach kraja107 nameraná vyššia účasť vo voľbách
krajských predsedov. Tento jav si môžeme vysvetliť tak, že voliči chceli vyslať do centra
konkrétny signál, a pretože voľby predsedov priťahujú väčšiu pozornosť politických
aktérov ako voľby do zastupiteľstiev a ich výsledky sú takisto jednoznačnejšie
interpretovateľné, bol záujem elektorátu o tieto voľby vyšší.
Snaha voličov o vyslanie signálu mohla byť spôsobená tým, že sa tieto voľby
odohrávali v čase, kedy po prvýkrát v histórii súčasného Slovenska tvorila exekutívu na
centrálnej úrovni jediná politická strana Smer, ktorá v tom čase pohlcovala prakticky celé
stredoľavé politické spektrum. Táto strana sa viac ako rok po z jej pohľadu
najúspešnejších voľbách odhodlala postaviť Moniku Flašíkovú-Beňovú ako vlastnú
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Ako bolo uvedené v práci vyššie, volebné obvody v Bratislavskom kraji prešli najvýraznejšou obmenou,
kedy z pôvodných ôsmych krajov kopírujúcich okresy dnes pre krajské voľby existuje obvodov 24. Aby však
bolo možné porovnávať rovnaké množiny v rámci všetkých prípadov krajských volieb, sú tieto volebné
obvody zahrnuté do jednotných celkov, kedy sú do jednej kategórie zahrnuté všetky bratislavské volebné
obvody a zvyšné obvody sú rozdelené do troch kategórií podľa okresov, do ktorých pôvodne spadali.
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kandidátku na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Zvyšní opoziční
a pravicovo orientovaní politickí aktéri podporovali dovtedajšieho predsedu Pavla Freša.
V roku 2013 sa teda v Bratislave odohral súboj medzi ľavicovou vládnou stranou
a stredopravou opozíciou.108
Súboj pravice a ľavice má v krajských voľbách v Bratislavskom kraji špecifický
nádych. Pred rokom 2013 sa proti sebe postavili ľavicový a pravicový kandidát iba raz,
a to v roku 2001, kedy boli najvážnejšími kandidátmi na predsednícke kreslo kandidáti
jednotných koalícií ľavicových a pravicových strán. Rozdiel oproti voľbám v roku 2013
však mal základ v tom, že sa odohrali relatívne skoro po konci obdobia tzv. Mečiarizmu,
čo bolo viditeľné aj na zložení centrálnej koaličnej vlády Mikuláša Dzurindu, ktorá bola
relatívne široká a zaberala strany z ľavej aj pravej strany politického spektra.109 V prvých
krajských voľbách, tri roky po zostavení takejto vládnej koalície na centrálnej úrovni,
však išli jednotlivé vládne strany do krajských volieb už rozdelené, kedy ľavicové vládne
strany podporovali v kandidatúre Milana Čiča, kým časť vládnych subjektov od stredu
doprava podporovala Ľubomíra Romana. Koaliční partneri na centrálnej úrovni tak stáli
vo voľbách predsedu Bratislavského samosprávneho kraja proti sebe, čo spôsobilo, že
voliči nemohli prostredníctvom krajských volieb vyslať jednoznačný signál vládnej
koalícii na centrálnej úrovni. Tento fakt mohol ich primárny záujem presmerovať
k voľbám do krajského zastupiteľstva. Na druhej strane sa v roku 2013 v Bratislavskom
kraji jednalo vyložene o súboj centrálnej vládnej strany proti opozičným, z väčšiny
pravicovým subjektom.110 Voliči tak mohli vidieť príležitosť po viac ako roku od
parlamentných volieb vystaviť vládnej strane prostredníctvom volieb predsedu
Bratislavského kraja hodnotenie.
Motivácia k účasti mohla byť pre voličov kraja zvyšovaná aj tým faktom, že
elektorát Bratislavského kraja je dlhodobo pravicovo orientovaný. Pravicová orientácia
voličov v Bratislavskom kraji je zjavná napríklad z výsledkov volieb do krajského
zastupiteľstva. V prvých krajských voľbách obsadili zástupcovia pravicovej koalície
Aliancie nového občana (ANO), Demokratickej strany (DS), Kresťanskodemokratického
108

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013. I. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
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Koaličná vláda, ktorá vzišla z parlamentných volieb v roku 1998, pozostávala z pravicových subjektov
Slovenskej demokratickej koalície a Strany maďarskej koalície a ľavicovej Strany občianskeho
porozumenia, ktorá sa neskôr zlúčila so stranou Smer, a Strany demokratickej ľavice
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Za jedinú výnimku môžeme považovať environmentálne orientovanú Stranu zelených, ktorá má však od
roku 2002 na Slovensku marginálny význam.

76

hnutia (KDH), Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) a Strany maďarskej
koalície (SMK) 40 zo 46 poslaneckých kresiel. Zaujímavý je taktiež fakt, že kandidáti
tejto koalície získali všetkých 33 možných mandátov v piatich bratislavských obvodoch,
no v obvodoch mimo územia krajského centra ich dominancia nebola tak výrazná
a získali v nich iba najtesnejšiu väčšinu 7 z 13 možných kresiel.111 V roku 2005 už neboli
pravicové strany úplne jednotné, keď KDH a Občianska konzervatívna strana (OKS) išli
do volieb samostatne. Napriek tomu iba najväčšia pravicová koalícia, pozostávajúca zo
strán ANO, DS, SDKÚ, SMK a Strany zelených (SZ) získala nadpolovičnú väčšinu 27
z 50 mandátov.112 Rok 2009 veľká pravicová koalícia strán SDKÚ, KDH, SMK a OKS
obsadila 26 zo 44 kresiel113 a v roku 2013 získala koalícia SDKÚ, SZ, OKS, SMK, strany
Sloboda a solidarita (SaS), Most-Híd a KDH 34 zo 44 mandátov.114
V tomto zmysle mohol elektorát Bratislavského kraja cítiť ohrozenie práve
v podobe stále rastúcej moci ľavicového Smeru. Túto tézu podporuje taktiež fakt, že
v Bratislavskom kraji bola najväčšia volebná účasť zaznamenaná práve v krajských
voľbách 2001 a 2013, kedy bol súboj ľavice a pravice najzreteľnejší, pričom v rokoch
2005 a 2009 ľavicové politické subjekty nepostavili do boja o predsednícke kreslo
v tomto kraji žiadneho vážnejšieho kandidáta. Druhým javom potvrdzujúcim záujem
bratislavského elektorátu na odvrátenie úspechu Smeru v krajských voľbách je fakt, že
v roku 2013 získala táto strana iba jedno kreslo v krajskom zastupiteľstve. Úspech toho
času najsilnejšieho politického subjektu bol vo voľbách do bratislavského krajského
zastupiteľstva

zhodný

s výsledkom

marginálnych

politických

strán

Národ

a Spravodlivosť (NaS) a Nezávislé fórum.115
Čo sa týka výsledkov a porovnávania jednotlivých kôl volieb predsedov
v Bratislavskom kraji (Tabuľka 19), druhé kolo sa muselo konať v troch prípadoch, a to
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konkrétne vo voľbách v rokoch 2005, 2009 a 2013. Súhrnná účasť v druhom kole
prevýšila účasť v kole prvom iba v roku 2009, a aj to je výsledkom iba zvýšenej účasti
v bratislavských volebných obvodoch, pričom v ostatných obvodoch bola zaznamenaná
vo všetkých prípadoch účasť nižšia ako v prvom kole. Čo sa však týka celkovej volebnej
účasti, platí, že mimo centra pútajú väčší záujem voličov voľby do krajských
zastupiteľstiev ako voľby predsedov. V prípade Bratislavského kraja sa takisto javí, že
súboj ľavice a pravice, prípadne súboj medzi subjektmi momentálne držiacimi exekutívnu
moc na centrálnej úrovni a opozičnými silami vo voľbách krajských predsedov pozitívne
motivuje voliča k účasti na voľbách.
4.4.2. Banskobystrický kraj
Populácia banskobystrického vyššieho územného celku je rovnako ako v prípade
Trnavského, Nitrianskeho a Košického kraja tvorená okrem príslušníkov slovenskej
väčšinovej národnosti taktiež z významnej časti obyvateľmi maďarskej minority, ich
podiel na populácii však nedosahuje také hodnoty ako v Trnavskom a Nitrianskom
prípade. Maďarská menšina je najvýraznejšia v okrese Rimavská Sobota, v ktorom tvorí
viac ako tretinu obyvateľstva, a ďalej v okresoch Veľký Krtíš, Lučenec a Revúca.
(Tabuľka 20)
Tabuľka 20: Počet a podiel príslušníkov maďarskej menšiny na celkovej populácii Banskobystrického kraja podľa
okresov.
Okres

Celková Maďarská menšina
populácia
Počet Podiel

Banská Bystrica
110925
Banská Štiavnica
16260
Brezno
62298
Detva
32418
Krupina
22421
Lučenec
74045
Poltár
21767
Revúca
40052
Rimavská Sobota
84518
Veľký Krtíš
44212
Zvolen
68930
Žarnovica
26452
Žiar nad Hronom
47211
Banskobystrický kraj 651509
Zdroj: DATAcube, 2016.

409
49
94
28
96
17290
117
7763
31653
10547
249
37
121
68453

0,37%
0,30%
0,15%
0,09%
0,43%
23,35%
0,53%
19,38%
37,45%
23,86%
0,36%
0,14%
0,26%
10,51%
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Tabuľka 21: Volebná účasť v Banskobystrickom samosprávnom kraji v percentách.
Voľby
Volebné obvody

2001
2005
2009
2013
1. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
2. kolo
2. kolo
Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds. Preds. Zastup. Preds. Preds.

Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Banskobystrický kraj
Spolu za SR

20,93 20,94 19,16 16,66 16,68
19,69 19,61 17,67 13,51 13,08
20,94 20,38 16,78 14,30 14,02
19,09 18,77 19,64 13,67 13,38
26,90 25,81 20,48 21,04 20,32
24,11 23,47 16,96 18,17 17,90
21,67 20,51 15,57 21,62 20,31
23,72 22,53 17,49 23,08 21,21
27,77 26,67 22,31 24,50 23,17
29,63 28,56 22,95 22,05 21,40
23,37 23,49 22,97 15,64 15,62
25,03 23,99 21,46 17,23 16,53
20,26 20,05 20,46 14,66 14,04
23,37 22,83 19,72 18,17 17,62
25,12 24,74 22,37 17,51 17,11
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2001-2013.

12,95
8,83
9,00
8,08
13,91
8,00
9,84
7,98
11,14
11,12
13,94
9,10
8,42
10,54
10,95

24,91
23,92
22,27
32,58
31,85
23,26
35,68
27,99
29,20
27,02
27,67
24,53
21,18
26,30
22,32

25,12
24,10
21,93
30,78
30,83
22,49
33,61
26,15
27,85
25,60
28,26
23,47
20,69
25,63
21,74

21,90
18,57
15,12
19,08
20,62
13,36
17,86
13,03
13,85
16,03
27,51
15,81
15,64
17,85
18,22

24,62
24,32
21,58
29,81
29,56
21,46
31,46
22,71
24,23
18,53
24,86
23,16
22,69
23,87
19,54

24,66
25,05
21,32
29,04
28,84
20,67
29,65
21,12
22,24
17,58
25,54
22,51
21,91
23,24
19,03

28,97
23,95
27,11
25,18
26,18
19,18
28,18
23,30
20,72
16,67
27,69
21,96
23,68
24,25
17,10

Čo sa týka prvého kola volieb predsedu Banskobystrického kraja v roku 2001, do
nich postavila SMK ako svojho zástupcu Richárda Hamerlika, ktorému však podpora
príslušníkov maďarskej národnosti nestačila na postup do druhého kola, pričom druhý
najúspešnejší kandidát získal oproti nemu viac ako dvojnásobok hlasov.116 Neúčasť
zástupcu maďarskej menšiny v druhom kole volieb sa odrazila aj na relatívne výraznom
poklese volebnej účasti vo všetkých štyroch obvodoch so značným podielom maďarskej
menšiny na obyvateľstve. Najvýraznejší medzikolový pokles volebnej účasti bol pritom
zaznamenaný v obvode Lučenec, kde záujem elektorátu o druhé kolo volieb bol oproti
kolu prvému nižší o viac ako 23 %. Nadpriemerný volebný záujem oproti celokrajskému
výsledku sa pritom udržal iba v obvodoch okresov Rimavská Sobota a Veľký Krtíš,
obvody

Lučenec

a Revúca

zaznamenali

výrazne

podpriemernú

účasť

oproti

celokrajskému výsledku.
V krajských voľbách v roku 2005 nastáva čo do volebnej účasti veľmi podobná
situácia ako vo voľbách v roku 2001. Krajská volebná účasť v tomto prípade v prvom
kole mierne prevyšovala celoslovenský priemer, pričom v štyroch okresoch s výraznou
maďarskou menšinou bol zaznamenaný opäť relatívne vysoký voličský záujem.
Výnimkou je iba obvod okresu Lučenec, v ktorom bola nameraná účasť na hranici
celokrajského priemeru, pričom obvody Rimavská Sobota, Revúca a Veľký Krtíš
zaznamenali najvyšší voličský záujem o krajskú politiku, výrazne prevyšujúci priemer
116

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2001. Prvé kolo volieb: Počet a podiel platných hlasov
odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.

79

Banskobystrického kraja. (Tabuľka 21) Pri pohľade na povolebné zloženie krajského
zastupiteľstva je však viditeľný volebný neúspech SMK, nakoľko tá obhájila volebný zisk
z roku 2001 iba v obvode Lučenec, kde opäť získala 4 z 5 možných mandátov, pričom
v ostatných troch volebných obvodoch získala vždy iba po jednom kresle.117 Z toho
vyplýva, že v týchto voľbách SMK neprofitovala z relatívne vysokej volebnej účasti
v týchto obvodoch, ale naopak kvôli nej strácala. Túto stratu si je možné vysvetliť tým, že
v týchto volebných obvodoch boli na základe národnostného konfliktu vyburcovaní
k volebnej účasti príslušníkov väčšinovej národnosti, ale nie príslušníkov maďarskej
menšiny.118
Čo sa týka volieb krajských predsedov, v nich za SMK kandidoval Péter Czúsz,
ktorý však, rovnako ako v predošlých voľbách Richárd Hamerlik, doplatil na nízku
podporu zo strany menej početnej maďarskej menšiny a do druhého kola sa nedostal.119
V druhom kole tak logicky nasledoval pokles záujmu o krajské voľby v týchto okresoch,
keď sa v obvode Revúca záujem voličov prepadol o viac ako 62 % oproti kolu prvému.
V obvodoch Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš sa záujem voličov pohyboval na
polovičnej úrovni oproti prvému kolu. (Tabuľka 21)
Do volieb krajských predsedov v roku 2009 už SMK na základe predchádzajúcich
skúseností nenominovala vlastného kandidáta a zúčastnila sa iba volieb do zastupiteľstva.
Je pritom zaujímavé, že volebná účasť bola v Rimavskej Sobote, Revúcej a Veľkom
Krtíši stále nadpriemerne vysoká. V týchto voľbách sa však prvýkrát ako kandidát na
krajského predsedu objavuje Marian Kotleba,120 ktorý je aj v súčasnosti najvýraznejším
politickým predstaviteľom radikálnej pravice na Slovensku a je často radený aj
k slovenskej

neonacistickej

scéne.121

Jeho

117

prvá

politická

strana

Slovenská

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005. 1. kolo: Zloženie zastupiteľstva v Banskobystrickom
samosprávnom kraji. In: Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. © Infostat 2005 [cit. 2018-03-22].
Dostupné na: volby.statistics.sk/osk/osk2005/slov/results/tab9.jsp@kraj=6.htm
118
V tomto kontexte je vhodné si pripomenúť, že v krajských voľbách v roku 2005 v Trnavskom kraji SMK
nenominovala žiadneho kandidáta do súboja o kreslo krajského predsedu a v Nitrianskom kraji sa jej
úspešný kandidát z prvého kola László Szigeti rozhodol stiahnuť kandidatúru práve z dôvodu mizivej šance
na úspech v druhom kole, ktorú strana podložila nízkym záujmom voličov maďarskej národnosti o krajské
voľby.
119
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005. 1. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
120
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009. 1. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
121
Jeden príklad za všetky: CHOVANEC, Štefan. „Vodca Kotleba“. Prečo ho mnohí označujú za fašistu
a neonacistu. In: Hospodárske noviny [online]. © MAFRA Slovakia 2014 [cit. 2018-03-22]. Dostupné na:
slovensko.hnonline.sk/593546-vodca-kotleba-preco-ho-mnohi-oznacuju-za-fasistu-a-neonacistu
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pospolitosť (SP) bola ešte v roku 2006 rozpustená mimo iné aj pre presadzovanie tzv.
„Národného programu“, ktorý strana definovala ako úlohu štátu na „zabezpečenie
vlastného slovenského národa vo všetkých oblastiach života a až potom starostlivosť o
ostatných občanov Slovenského štátu. Príslušníci národnostných menšín budú mať
možnosť, ak im tento princíp nebude vyhovovať, opustiť územie Slovenského štátu a žiť vo
svojom materskom štáte.“122 Národnostný konflikt v krajských voľbách tak bol
zvyšovaný krajne pravicovým kandidátom aj napriek tomu, že SMK sa volieb krajských
predsedov nezúčastnila.
Kotleba v krajských voľbách v roku 2009 síce neuspel a skončil v poradí štvrtý,
no jeho volebný zisk nebol zanedbateľný, nakoľko získal viac ako 13 600 hlasov, ktoré
tvorili celkový podiel viac ako 10 % zúčastnených voličov. Vo voľbách krajských
predsedov v roku 2013 pritom Marian Kotleba kandidoval znovu a svoj volebný zisk
v prvom kole oproti predošlým voľbám takmer zdvojnásobil, čo mu stačilo na postup do
druhého kola, v ktorom vyzval úradujúceho krajského predsedu za stranu Smer Vladimíra
Maňku, ktorého v tomto prípade podporovala aj SMK. Pravicový kandidát Ľudovít Kaník
v týchto voľbách pohorel, no zo strán, ktoré ho v prvom kole podporovali, Most-Híd ako
jediná vyjadrila v súboji s Kotlebom podporu jeho ľavicovému protikandidátovi.
Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ) a Sloboda a Solidarita (SaS) odmietli
Maňku pre druhé kolo volieb podporiť.123 V medzikolovom období pritom zlyhala aj
strana Smer, ktorá Maňku do týchto volieb nominovala. Ako najflagrantnejší prejav
podcenenia volebnej kampane sa ukázal výrok predsedu strany a vtedajšieho premiéra
Roberta Fica o tom, že Kotlebu vo voľbách porazí aj vrece zemiakov.124 Kotleba však
dokázal svoj volebný zisk oproti prvému kolu takmer strojnásobiť a nakoľko strana Smer
pred druhým kolom volieb kampaň prakticky vypustila, v druhom kole Vladimír Maňka
naopak stratil podporu takmer 4 000 voličov.

122

TERAZ.SK. Prečo súd zakázal Kotlebovu Slovenskú pospolitosť? In: Teraz.sk [online]. © TASR 2016
[cit.2018-03-22]. Dostupné na: teraz.sk/slovensko/sud-zakazal-kotlebovu-slovensku-pospolit/186579clanok.html
123
STUPŇAN, Igor a Miroslav ČAPLOVIČ. Maňku podporila len časť pravice. In: Pravda [online]. © Perex,
a.s. 2013 [cit. 2018-03-22]. Dostupné na: spravy.pravda.sk/volby/clanok/299419-manku-podporila-lencast-pravice/
124
PLUS 7 DNÍ. Maňka mal za sebou najbohatšiu politickú stranu, Kotleba dal do kampane päťtisíc eur. In:
Plus 7 dní [online]. © News and Media Holding, a.s. 2013 [cit. 2018-03-18]. Dostupné na:
plus7dni.pluska.sk/Domov/Manka-mal-za-sebou-najbohatsiu-politicku-stranu-Kotleba-dal-do-kampanepaettisic-eur
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Podcenenie volebnej kampane pred druhým kolom ako aj antagonizmus medzi
pravicovo orientovanou opozíciou a ľavicovou vládnou stranou Smer sa zaslúžili
o úspech kandidáta z prostredia radikálnej pravice.125 Výsledok volieb predsedu
Banskobystrického kraja je zaujímavý ešte aj z toho dôvodu, že napriek tomu, že sa pred
druhým kolom do kampane prakticky neinvestovalo, prilákal tento súboj viac voličov ako
kolo prvé. Tento jav je možné chápať ako signál elektorátu smerom k politickým aktérom
o nespokojnosti s ich prístupom k voľbám do orgánov samosprávnych krajov.
V banskobystrickom kraji pritom stále platí, že záujem o voľby krajských
predsedov prevyšuje účasť na voľbách do zastupiteľstiev iba v krajskom politickom
centre, ktorým sú v tomto prípade okresy dvoch najväčších miest kraja Banskej Bystrice
a Zvolena. Toto platí od roku 2009 aj pre obvod Banská Štiavnica, ktoré síce nie je možné
považovať za krajské centrum, nakoľko však elektorát tohto okresu volí do zastupiteľstva
iba jedného poslanca, je uprednostnenie volieb krajských predsedov v zásade logickým
vyústením porovnávania dôležitosti volených funkcii.

4.5.

Zhrnutie krajských volieb 2001 – 2013

Na základe vyššie uvedenej analýzy krajských volieb medzi rokmi 2001 až 2013,
ktoré sa v prípade volieb krajských predsedov konali podľa pravidiel dvojkolového
systému absolútnej väčšiny, je možné tieto voľby rozdeliť do dvoch hlavných skupín,
podľa toho, čo bolo hlavným faktorom ovplyvňujúcim volebnú účasť v jednotlivých
obvodoch.
Prvé dva prípady krajských volieb mali výrazný národnostný podtext. Práve
konflikt medzi maďarskou menšinou a príslušníkmi väčšinovej populácie sa javil byť
hlavnou motiváciou pre účasť vo voľbách, a to hlavne v obvodoch tých okresov,
v ktorých tvorila táto menšina výrazný podiel na populácii. Ďalej tento konflikt motivoval
k voľbám aj voličov väčšinovej národnosti, a to hlavne v tých krajoch, kde bola maďarská
menšina tak výrazná, že sa mohli cítiť ohrození jej potenciálnou šancou na úspech vo
voľbách krajských predsedov. Toto platí hlavne v roku 2001 pre Trnavský kraj a v rokoch
2001 a 2005 pre Nitriansky kraj.

125

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013. II. kolo: Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov na predsedov podľa jednotlivých samosprávnych krajov. In: Štatistický úrad
Slovenskej
republiky
[online].
©
Infostat
2013
[cit.
2018-03-22].
Dostupné
na:
volby.statistics.sk/osk/osk2013/VUC/Tabulka7_sk.html
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V tomto národnostnom konflikte hrala kľúčovú úlohu Strana maďarskej koalície
(SMK), ktorá sa už na základe svojho menšinového charakteru zameriava na voličov
maďarskej národnosti a dokázala ich motivovať v prvých dvoch voľbách k volebnej
účasti do takej miery, že jej kandidáti na krajských poslancov obsadili výraznú väčšinu
mandátov určených pre tie okresy, v ktorých žijú občania maďarskej národnosti síce
v značnom počte, no stále v menšine oproti príslušníkom slovenskej národnosti.
Kandidáti SMK na predsedov Trnavského a Nitrianskeho kraja navyše dostali od jej
voličov dostatočnú podporu na postup do druhého kola. Na prekonanie väčšinového
kandidáta však táto podpora nestačila, čo sa ukázalo hlavne v prvých krajských voľbách.
SMK teda od volieb v roku 2005 postupne opúšťala svoje pozície, a to hlavne vo voľbách
krajských predsedov.126
Ďalšie dve najvýznamnejšie národnostné menšiny na Slovensku, rómska
a rusínska, nemôžu v politickom súboji ťažiť z existencie etablovanej relevantnej
politickej strany zastupujúcej ich záujmy tak, ako je tomu v prípade maďarskej menšiny.
Údaje o volebnej účasti v jednotlivých okresoch pritom nevykazujú jednoznačný trend,
ktorý by indikoval snahu rómskych komunít o presadenie svojich zástupcov cez krajské
voľby. V prípade rusínskej menšiny takéto indície sú, a to hlavne v obvodoch
Prešovského kraja, v ktorom je táto menšina najvýraznejšia. Nakoľko však neexistuje
politický subjekt, ktorý by vo voľbách zastrešoval agendu a zástupcov tejto menšiny, nie
je možné s úplnou istotou tieto indikácie potvrdiť.
Od krajských volieb 2009 je možné jednoznačne sledovať oslabovanie SMK,
ktorá v tom čase zažívala vnútrostranícky rozkol a odštiepená časť strany na čele s jej
bývalým predsedom Bélom Bugárom následne založila pre ňu konkurenčnú maďarskoslovenskú stranu Most-Híd. V dôsledku tejto situácie, ako aj pod vplyvom ďalších
faktorov, napríklad neúspechu zástupcov maďarskej menšiny v hlavnom súboji o kreslo
krajského predsedu, je od tohto roku možné sledovať ústup faktoru národnostného
konfliktu do úzadia, pričom jeho miesto zapĺňa súboj ľavice a pravice, respektíve
z centrálnej úrovne prenesený súboj predstaviteľov vlády a opozície, ktorý je pre voľby
druhého radu typický. Tento súboj však nebol schopný produkovať tak vysoký záujem
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Ako bolo uvedené vyššie, v roku 2005 SMK nenominovala vo voľbách žiadneho svojho kandidáta na
post krajského predsedu v Trnavskom kraji, pričom v Trenčianskom kraji svojho kandidáta stiahla aj
napriek úspechu v prvom kole, nakoľko podľa medzikolovej analýzy nemal šancu na konečnú výhru.
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voličov, ako národnostný konflikt, čo sa odrazilo rovnako na celoslovenských hodnotách,
tak aj na údajoch o volebnej účasti v jednotlivých krajoch.
Je teda možné zhrnúť, že najvýraznejším faktorom pozitívne ovplyvňujúcim
volebnú účasť v krajských voľbách bol národnostný súboj medzi väčšinovou populáciou
a príslušníkmi národnostných menšín, ktorý však postupom času oslaboval, a to mimo iné
pre neúspech zástupcov najvýraznejšej maďarskej minority vo voľbách krajských
predsedov. Faktor preneseného súboja vlády a opozičných subjektov z hlavnej politickej
arény pritom naberal na sile hlavne od volieb v roku 2009, pričom však nedokázal
vyburcovať elektoráty jednotlivých krajov k takej vysokej účasti, ako tomu bolo
v predchádzajúcich krajských voľbách, cez ktoré sa snažili presadiť príslušníci
národnostných menšín.
V rámci krajských volieb dávali voliči všeobecne prednosť voľbám poslancov
zastupiteľstiev pred voľbami krajských predsedov, a to aj napriek tomu, že práve súboje
o predsednícke kreslá boli zo strany médií a politických aktérov vyzdvihované ako
kľúčové. Súboj kandidátov na predsedov pútal oproti voľbám do zastupiteľstiev vo
väčšine prípadov iba v krajských centrách, teda v obvodoch okresov, v ktorých sídlia
orgány krajskej samosprávy. V ostatných volebných obvodoch prevýšila účasť na
voľbách krajského predsedu iba v prípadoch ostrého národnostného súboja, čo platí
hlavne pre Trnavský a Trenčiansky kraj, a v krajských voľbách v roku 2013
v Bratislavskom kraji, kde bol volebný súboj medzi vládnou stranou a opozíciou
z centrálnej úrovne najvýraznejší. Ukazovateľom vyššieho záujmu voličov o voľby do
zastupiteľstiev je aj vývoj volebnej účasti medzi jednotlivými kolami, ktorý mál vo
väčšine prípadov zostupný charakter.
Napriek klesajúcemu záujmu voličov o druhé kolo volieb krajských predsedov
oproti kolu prvému však analýza dokázala, že druhé kolo vo väčšine prípadov plnilo svoj
účel zvýšenia respektíve zostrenia odrazu vôle voličov vo výsledkoch volieb krajských
predsedov, a to buď posilnením výsledného mandátu čo do počtu odovzdaných hlasov
oproti víťazovi kola prvého, alebo konečným úspechom druhého najúspešnejšieho
kandidáta, teda vyprodukovaním opačného výsledku oproti prvému kolu. Na základe toho
je možné zhrnúť, že dvojkolový systém volieb krajských predsedov mal svoje
opodstatnenie a vo výraznej väčšine plnil svoj účel aj napriek klesajúcemu trendu
medzikolovej volebnej účasti.
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5. Krajské voľby 2017
Táto kapitola je zameraná výhradne na analýzu krajských volieb v roku 2017,
ktoré sa prvýkrát konali podľa pravidiel jednokolového systému prvého v cieli pri
voľbách krajských predsedov. Ako bolo dokázané v rámci analýzy v predchádzajúcej
kapitole, tvrdenie zákonodarcu o nižšom odraze vôle voličov vo výsledku druhého kola
vo volebnom systéme absolútnej väčšiny sa pri týchto voľbách ukázalo ako nepravdivé,
čo však neznamená, že zámer volebnej reformy z roku 2017, ktorá túto voľbu menila na
jednokolovú, sa nenaplnil, teda že odraz vôle voličov nebol vďaka zmene pravidiel oproti
predchádzajúcim voľbám zvýšený.
Nasledujúca analýza bude teda primárne zameraná na porovnávanie sily
výsledných mandátov krajských predsedov z volieb 2017 oproti mandátom z
predchádzajúcich volieb. V rámci tohto porovnávania pritom nebude možné zamerať sa
iba na absolútne hodnoty počtov odovzdaných hlasov pre víťazných kandidátov, nakoľko
tieto hodnoty nereflektujú podiel zúčastnených voličov, ktorí sa s víťazom volieb
stotožnili a odovzdali mu svoj hlas. Pokiaľ teda máme pri dvojkolovom systéme
absolútnej väčšiny istotu, že so zvoleným kandidátom súhlasí viac ako polovica
zúčastnených voličov, v systéme prvého cieli túto istotu nemáme. Na druhej strane nie je
taktiež možné absolútne hodnoty úplne opomenúť, nakoľko zmena volebného systému
môže mať taktiež dopad na volebnú účasť, čo zároveň posilňuje aj samotný mandát
víťaza volieb.
V tejto súvislosti bude vedľa vyššie zmieneného primárneho objektu analýzy
taktiež skúmaný dopad zmeny volebného systému na účasť v krajských voľbách, ako aj
prístup elektorátov k jednotlivým typom volieb. Krajské voľby v roku 2017 pritom pútali
oproti predchádzajúcim značne väčšie množstvo pozornosti. Médiá tieto voľby
označovali mimo iné ako prvé naozaj dôležité krajské voľby.127 Na nárast záujmu
o krajské voľby pritom mohlo vplývať hneď niekoľko faktorov. Najdiskutovanejším
z nich bol nepochybne úspech extrémistického kandidáta Mariana Kotlebu v predošlých
voľbách predsedu Banskobystrického kraja. Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS),
ktorej je predsedom, tento úspech využila na vlastnú propagáciu a prekonanie
päťpercentnej uzatváracej klauzuly vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky,
v ktorých získala 14 mandátov. Pre posledné krajské voľby si dala táto strana za cieľ
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etablovať sa na úrovni krajskej samosprávy, a to prostredníctvom volieb krajských
predsedov, do ktorých nominovala svojich kandidátov v šiestich krajoch, ako aj cez
úspech vo voľbách do krajských zastupiteľstiev, v ktorých kandidovalo 335 zástupcov
tejto strany. Práve táto snaha zo strany predstaviteľov radikálne pravicovej politickej
scény o etablovanie sa bola jedným z hlavných argumentov pre význam krajských volieb
v roku 2017.128 Druhým faktorom, ktorý pozitívne vplýval na povedomie elektorátu
o krajskej politike, bola samotná reforma volebného systému krajských predsedov, ktorá
spustila širokú verejnú diskusiu o deklarovanom zámere zákonodarcu ušetriť finančné
prostriedky, ako aj o skrytom cieli tejto reformy, ktorým malo byť zvýhodnenie vtedy
úradujúcich krajských predsedov, ktorí boli z väčšej časti nominantmi strany Smer, oproti
ich vyzývateľom. Za ďalší faktor menšieho významu je takisto možné považovať
výnimočne dlhé volebné obdobie zvolených krajských orgánov, ktoré bolo ad hoc
predĺžené tak, aby sa nasledujúce krajské voľby konali v roku 2022 zároveň s voľbami do
samosprávy miest a obcí. Vplyv zmeny volebných pravidiel ako takých na volebnú účasť
je však otázny a bude predmetom ďalšieho skúmania.

5.1.

Vývoj volebnej účasti

Vo všetkých vyšších územných celkoch mimo Banskobystrického kraja, kde sa
spojili takmer všetky systémové politické strany proti Marianovi Kotlebovi,129 je možné
definovať súboj o kreslo krajských predsedov ako zápas medzi predstaviteľmi centrálnej
vlády a opozície, tak, ako sa tento súboj formoval v rokoch 2009 a 2013. V ostatných
piatich krajoch okrem Bratislavského a Trnavského boli favorizovanými kandidátmi
nominanti vládnych subjektov na čele so stranou Smer a kandidáti opozičnej koalície
vedenej hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a stranou Sloboda
a solidarita (SaS). O ich najväčších šanciach na volebný úspech svedčí napríklad to, že
v týchto piatich krajoch130 získali práve kandidáti dvoch vyššie zmienených koalícií
najväčší počet hlasov.131 Čo sa týka Bratislavského kraja, po neúspechu v roku 2013
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strana Smer opäť do volieb nepostavila vlastného kandidáta, no jej tichú podporu získal
ľavicovo orientovaný kandidát a bývalý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.132 Podporu
Smeru získal aj vtedy úradujúci predseda Trnavského kraja Tibor Mikuš, ktorý ale
oficiálne kandidoval ako nezávislý. Je teda možné uzavrieť, že aj voľby predsedov
v týchto dvoch krajoch mali isté rysy súboja medzi vládou a opozíciou. Prenesený súboj
politických aktérov z hlavnej politickej arény štátu, ktorý zvyšoval volebnú účasť
v predchádzajúcich dvoch krajských voľbách, bol teda dominantným rysom volieb aj
v roku

2017,

a to

v zásade

vo

všetkých

vyšších

územných

celkoch

mimo

Banskobystrického kraja, kde okolnosti donútili normálne antagonistické politické
subjekty spolupracovať proti kandidátovi extrémistickej radikálne pravicovej scény.
Čo sa týka volebnej účasti, z Tabuľky 22 vyplýva, že krajské voľby v roku 2017
prilákali do volebných miestností najväčší podiel voličov oproti všetkým ostatným
krajským voľbám. To však neplatí pre všetky jednotlivé kraje. V Trnavskom kraji
volebná účasť v roku 2017 stále výrazne zaostávala za záujmom voličov v historicky
prvých krajských voľbách, ktoré mali v tomto kraji najvýraznejší národnostný podtext. To
isté platí aj pre Nitriansky kraj, v ktorom volebná účasť v posledných voľbách takisto
zaostala za účasťou v roku 2001 a dokonca aj v roku 2005. V týchto dvoch krajoch teda
zmena volebných pravidiel nepodnietila opätovnú snahu maďarskej národnostnej
menšiny o presadenie sa v krajských samosprávnych štruktúrach.
Tabuľka 22: Volebná účasť v krajských voľbách 2017 podľa samosprávnych krajov.

Samosprávny
kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
Spolu za SR

Krajské voľby 2017
Zastup. Preds.

30,12
24,05
25,75
26,07
33,06
38,84
28,73
25,93
29,08

30,87
23,90
25,45
26,28
33,04
38,78
28,05
25,03
28,93

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017.
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Najvyššia účasť výrazne presahujúca ostatné vyššie územné celky bola
zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, ktorému však bola venovaná najväčšia
pozornosť práve z dôvodu opätovnej kandidatúry vtedajšieho úradujúceho župana
Mariana Kotlebu. Na druhej strane je v tomto ohľade zaujímavá relatívne nízka volebná
účasť v Nitrianskom kraji, v ktorom na krajského predsedu kandidoval podpredseda
ĽSNS Milan Uhrík, považovaný za druhého muža strany a po Kotlebovi jej
najvýraznejšieho predstaviteľa. Naopak v Žilinskom kraji, do ktorého ĽSNS postavila
relatívne neznámeho kandidáta Petra Sagana, o ktorom sa s istým nadsadením pred
voľbami dalo povedať iba to, že je asistentom poslanca parlamentu a menovcom známeho
cyklistu, bola zaznamenaná druhá najvyššia účasť spomedzi všetkých krajov.
(Tabuľka 22) Je teda možné uzavrieť, že možnosť úspechu radikálnych antisystémových
predstaviteľov výrazne ovplyvňovala účasť iba v Banskobystrickom kraji, zatiaľ čo
v ostatných krajoch mal tento faktor iba obmedzený význam. Z výsledkov volieb taktiež
jasne plynie, že samotná ĽSNS volebnú kampaň nezvládla, keďže nedokázala ani prilákať
nových voličov, ani zmobilizovať vlastných a získala v rámci celého Slovenska iba dva
mandáty do krajských zastupiteľstiev, a to konkrétne v Banskobystrickom kraji pre
Mariana Kotlebu a v Nitrianskom kraji pre Milana Uhríka.133
Zmena systému volieb krajských predsedov však zásadne neovplyvnila volebnú
účasť, čo je možné usúdiť z pomeru záujmu voličov o tieto voľby a voľby do krajských
zastupiteľstiev. Podľa údajov v Tabuľke 22 aj v roku 2017 bola zaznamenávaná vyššia
účasť vo voľbách krajských poslancov. Tá prevyšovala záujem o voľby predsedov vo
väčšine krajov. Okrem Bratislavského kraja, v ktorom však je vyšší záujem o voľby
predsedov zaznamenávaný už od prvých volieb v roku 2001, je možné za výnimku
považovať Nitriansky kraj, v ktorom mohla byť kandidatúra Milana Uhríka faktorom
posilňujúcim záujem demokratického systémového elektorátu o súboj krajských
predsedov na úkor volieb do zastupiteľstiev. V ostatných krajoch však opäť prevyšoval
záujem o voľby poslancov, čo značí, že záujem o regionálnu politiku na Slovensku stúpal
na základe faktorov, ktoré ovplyvňovali obidva typy volieb zároveň a samotná zmena
volebných pravidiel volieb krajských predsedov nemala významný podiel na posilnenie
volebnej účasti v týchto voľbách.
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5.2.

Sila mandátov a odraz vôle voličov vo výsledkoch volieb

Čo sa týka relatívnych údajov o voličskej podpore pre víťazných kandidátov,
pokiaľ pravidlá predchádzajúcich volieb krajských predsedov zaručovali podporu
nadpolovičnej väčšiny zúčastnených voličov pre víťaza volieb, pravidlá jednokolového
systému prvého na páske prekonanie tejto hranice nepožadujú. Víťazi volieb krajských
predsedov v roku 2017 pritom ani v jednom prípade nezískali nadpolovičnú väčšinu
odovzdaných platných hlasov. Najbližšie k dosiahnutiu tejto hranice mal kandidát vládnej
koalície na predsedu Trenčianskeho kraja Jaroslav Baška, ktorému k absolútnej väčšine
hlasov chýbali približne dve stotiny percenta hlasov. Relatívne blízko ku hranici
nadpolovičnej väčšiny hlasov mal aj víťaz v Banskobystrickom kraji Ján Lunter. Naopak
relatívne nízka „najväčšia menšina“ stačila na víťazstvo kandidátom v Nitrianskom
a Košickom kraji. (Tabuľka 23)
Tabuľka 23: Konečný zisk víťazov volieb predsedov samosprávnych krajov.

Samosprávny kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

Voľby
2001
65 901
96 405
51 052
134 625
44 605
52 746
51 816
61 873

Voľby
2005
37 623
22 698
17 561
68 162
25 181
28 086
40 952
36 939

Voľby
2009
66 163
48 295
45 613
74 247
79 519
50 806
63 179
77 485

Voľby
Voľby 2017
2013 Absolútne Relatívne
74 132
36 864 20,42%
43 358
48 584 42,90%
43 745
62 807 49,98%
50 071
52 184 34,10%
63 165
82 034 43,67%
71 397
99 169 48,53%
69 455
72 366 40,36%
39 370
59 599 37,80%

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017.

Extrémne nízky podiel iba niečo málo cez 20 % hlasov stačil v Bratislavskom
kraji k víťazstvu kandidátovi pravicovej koalície Jurajovi Drobovi, čo znamená, že
takmer štyri pätiny odovzdaných platných hlasov prepadli a vo výsledku sa nepodieľali
na konečnom odraze vôle voličov. Za kontroverzný môžeme považovať taktiež výsledok
v Košickom kraji, v ktorom víťaz volieb Rastislav Trnka prekonal úradujúceho predsedu
vládnej strany Smer Richarda Rašiho iba o necelých 1 000 hlasov, ktoré tvorili približne
0,56 %. Kandidát vládnej strany Most-Híd Karol Pataky pritom skončil na treťom mieste
so ziskom viac ako 14 000 odovzdaných platných hlasov zúčastnených voličov. Za
predpokladu, že by sa konalo druhé kolo volieb krajských predsedov, je pritom možné
oprávnene predpokladať, že porazený Pataky aj strana Most-Híd by vyslovili svoju
podporu a pre druhé kolo odporučili svojim voličom hlasovať pre Richarda Rašiho, a to
z dôvodu predpokladaného pozitívneho vzťahu medzi vládnymi koaličnými partnermi.
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Zároveň sa dá predpokladať, že podporovatelia kandidáta maďarskej menšiny Patakyho
by následne upriamili pozornosť na toho zo zostávajúcich kandidátov, ktorý by získal
podporu Strany maďarskej komunity (SMK), ako politického aktéra zastupujúceho práve
záujmy občanov maďarskej národnosti. SMK pritom v týchto voľbách podporovala práve
Richarda Rašiho.134 Vyššie uvedené predpoklady teda dokazujú, že výsledok volieb bol
v Košickom kraji značne kontroverzný a nie je isté, že zvolený krajský predseda by
v druhom kole získal podporu nadpolovičnej väčšiny zúčastnených voličov.
Výsledné mandáty krajských predsedov vzišlé z volieb v roku 2017 navyše neboli
v mnohých prípadoch silnejšie ani čo sa týka absolútneho počtu v ich prospech
odovzdaných hlasov. Podľa Tabuľky 23 získal Juraj Droba ako víťaz volieb najnižší
počet hlasov zo všetkých krajských volieb, a to aj napriek faktu, že účasť v druhom kole
krajských volieb v roku 2005 bola oproti posledným voľbám zhruba tretinová.
(Tabuľka 19) V Trnavskom kraji stačil v roku 2017 víťazovi volieb približne rovnaký
počet hlasov ako v roku 2009, kedy však Tibor Mikuš získal mandát s viac ako
nadpolovičným ziskom hlasov už v prvom kole.135 V roku 2017 tento počet hlasov
predstavoval podiel iba necelých 43 % odovzdaných platných hlasov. Zisk Milana Belicu
ako zvoleného krajského predsedu v Nitrianskom kraji bol iba o približne 2 000 hlasov
vyšší ako jeho výsledok v predchádzajúcich voľbách, pričom volebná účasť bola
v druhom kole v roku 2013 najnižšia zaznamenaná v rámci kraja, viac ako 10
percentuálnych bodov pod účasťou v roku 2017. V Košickom kraji konečný výsledok
víťazného kandidáta prekonal zisk víťazov volieb krajského predsedu iba v roku 2005
a 2013, pričom výrazne zaostal najmä za volebným výsledkom víťaza volieb v roku 2009,
ktorý vyhral už v rámci prvého kola. Vo zvyšných štyroch krajoch boli síce v absolútnych
hodnotách zaznamenané najvyššie volebné zisky zvolených krajských predsedov
spomedzi všetkých volieb, v Žilinskom a Prešovskom kraji však tieto výsledky tvorili
relatívne nízku „najväčšiu menšinu“, viac ako 6 respektíve viac ako 9 percentuálnych
bodov pod hranicou absolútnej väčšiny zúčastnených voličov. (Tabuľka 23) Analýza
krajských volieb pritom práve v týchto dvoch krajoch ukázala, že druhé kolo malo
minimálne v jednom prípade svoj význam aj vo vyprodukovaní opačného výsledku oproti
prvému kolu.
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Na základe vyššie uvedeného je možné zhrnúť, že volebná reforma z roku 2017,
ktorá menila systém volieb krajských predsedov, nemala pozitívny vplyv na odraz vôle
voličov v konečnom výsledku volieb. V žiadnom z krajov sa víťazným kandidátom
nepodarilo vo voľbách v roku 2017 prekonať hranicu zisku absolútnej väčšiny hlasov
zúčastnených voličov, pričom víťazovi volieb v Bratislavskom kraji stačila iba približne
pätina odovzdaných hlasov. V štyroch krajoch neboli výsledné mandáty oproti minulým
posilnené ani čo do absolútneho počtu odovzdaných hlasov. Navyše neboli zaznamenané
ani indikácie pozitívneho ovplyvnenia volebnej účasti samotnou zmenou volebných
pravidiel. Najvyššia volebná účasť, ktorá bola v roku 2017 v krajských voľbách
zaznamenaná, má pravdepodobný súvis s rozširujúcim sa povedomím o kompetenciách
a význame regionálnej úrovne samosprávy, spojenej so snahou elektorátu zabrániť
antisystémovým politickým subjektom o etablovanie sa v rámci týchto samosprávnych
štruktúr. Úmysel zákonodarcu reformou zvýšiť odraz vôle voličov vo výsledkoch volieb
krajských predsedov je teda nutné označiť za neúspešný.

Záver
Rozsiahla hĺbková analýza všetkých piatich doterajších krajských volieb na
Slovensku preukázala, že predpoklady, z ktorých vychádzali predkladatelia novely
volebného kódexu pri odôvodnení návrhu a následne aj samotný zákonodarca, ktorý
volebnú reformu v roku 2017 prijal, vychádzali z nesprávnych predpokladov o efekte
druhého kola volieb krajských predsedov. Z výsledkov volieb jednoznačne vyplýva, že je
síce pravdou, že volebná účasť medzikolovo klesala nie len čo sa týka celoslovenských
údajov ale aj vo väčšine volieb v jednotlivých krajoch, no napriek tomu si víťazní
kandidáti svoje mandáty vzišlé z druhého kola čo do počtu odovzdaných hlasov oproti
výsledkom z prvého kola posilnili. V krajských voľbách na Slovensku sa pritom objavila
aj situácia, v ktorej síce bol výsledný mandát z druhého kola podporený nižším počtom
hlasov, no druhé kolo určilo za víťaza iného kandidáta ako kolo prvé. Príkladom takéhoto
javu sú už vyššie zmienené voľby predsedu Trenčianskeho kraja v roku 2005.
Je teda možné uzavrieť, že druhé kolo volieb krajských predsedov medzi rokmi
2001 až 2013 plnilo svoj zmysel zvyšovania odrazu vôle voličov vo výraznej väčšine
prípadov, a to buď v zmysle posilnenia mandátu víťazného kandidáta čo do počtu hlasov
oprávnených voličov, alebo v zmysle vyprodukovania odlišného výsledku v otázke víťaza
volieb oproti kolu prvému. Tento fakt samotný však nezabraňuje zákonodarcovi snažiť sa
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prostredníctvom volebného inžinierstva pozitívne vplývať na volebnú účasť a tým pádom
aj na mieru odrazu vôle voličov vo výsledku volieb. V rámci analýzy krajských volieb
v roku 2017, kde bol po prvýkrát uplatnený jednokolový systém relatívnej väčšiny pri
voľbe krajských predsedov, však nevyplynul pozitívny vplyv zmeny volebného systému
na volebnú účasť. Záujem voličov bol oproti predošlým voľbám síce zreteľne vyšší, na
elektorát však primárne vplývali iné faktory. Hlavnou motiváciou pre zvýšený záujem
o krajskú politiku bola hrozba etablovania sa radikálnych a antisystémových aktérov
v krajských samosprávnych štruktúrach, samotná účasť bola týmto faktorom však
výrazne ovplyvnená hlavne v Banskobystrickom kraji, kde predchádzajúce voľby vyhral
práve najvýraznejší predstaviteľ týchto aktérov Marian Kotleba. Isté tendencie,
naznačujúce motiváciu elektorátu k účasti práve za účelom odstavenia antisystémových
kandidátov je možné pozorovať v Nitrianskom kraji v tom zmysle, že v rámci tohto
vyššieho územného celku bola zaznamenaná vyššia volebná účasť vo voľbách krajských
predsedov ako vo voľbách do zastupiteľstiev.
Čo sa týka miery odrazu vôle voličov, táto vďaka volebnej reforme taktiež nebola
výrazne posilnená oproti predchádzajúcim voľbám, ba naopak je možné skôr usudzovať,
že vo výsledkoch bola zastúpená vôľa iba menšiny voličov. V žiadnom kraji nezískali
zvolení krajskí predsedovia v roku 2017 nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených
voličov, čo bola hranica v dvojkolovom systéme nutná pre konečné víťazstvo vo voľbách.
Analýza krajských volieb 2017 pritom ukázala, že výsledné mandáty neboli v mnohých
prípadoch posilnené ani čo do absolútneho počtu odovzdaných hlasov.
Na druhej strane je však nutné poznamenať, že sa nepotvrdili ani obavy
opozičných predstaviteľov, že volebnou reformou sa vládne strany snažia zvýhodniť si
svoje postavenie vo voľbách krajských predsedov. Podľa definitívnych výsledkov z roku
2017, až päť z ôsmych víťazov volieb bolo kandidátmi opozičnej koalície.
V Banskobytrickom kraji pritom vyhral Ján Lunter, nezávislý kandidát, ktorého však
proti Marianovi Kotlebovi podporili všetky relevantné vládne aj opozičné systémové
subjekty. Vládnym stranám tak ostali iba dva mandáty predsedov Trenčianskeho
a Nitrianskeho kraja.136 Z vládneho návrhu na volebnú reformu tak paradoxne najviac
profitovali opozičné strany.
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017. Definitívne výsledky: Počet a podiel platných hlasov
odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa územného členenia.
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Čo sa týka ostatných krajov, v nich sa opäť vyprofiloval pravicovo-ľavicový súboj
medzi predstaviteľmi vlády na centrálnej úrovni a opozíciou. Tento súboj sa vytváral
v priebehu volieb 2009 a 2013, pričom nahradil predchádzajúci národnostný konflikt,
ktorý bol najostrejší medzi väčšinovou populáciou a voličmi maďarskej národnosti. Práve
tento národnostný stret pritom dokázal pritiahnuť značný podiel voličov, väčší ako
prenesený súboj vlády a opozície z hlavnej politickej arény. Nakoľko sa však kandidátom
maďarskej menšiny nepodarilo uspieť vo voľbách krajských predsedov, záujem
príslušníkov tejto menšiny ako aj politických aktérov, ktorí ich zastupujú upadal a tak sa
podtext národnostného súboja z krajských volieb postupne vytrácal. Na tomto mieste je
však potrebné uviesť, že za neúspech menšinových kandidátov nemôže dvojkolový
systém volieb krajských predsedov, aj keď bol práve za týmto účelom zavedený, na čo
upozornil prezident Andrej Kiska v rámci odôvodnenia využitia práva veta k tejto
volebnej reforme.137 Kandidáti maďarskej menšiny sa nikdy neumiestnili v rámci prvého
kola na prvom mieste, pokiaľ sa dostali do kola druhého, vždy až ako druhí najúspešnejší
kandidáti. Z toho jasne vyplýva, že samotné rozdelenie územia Slovenska na vyššie
územné celky v ich súčasnej syntetickej podobe znevýhodňuje práve maďarskú menšinu,
ktorá však podľa Tabuľky 4 tvorí viac ako 8 % populácie.
Syntetické rozdelenie územia Slovenska na samosprávne kraje v súčasnej podobe
však spôsobuje nízku mieru stotožnenia sa elektorátov s vyššími územnými celkami ako
takými. Indikáciou tohto vlažného vzťahu je vyššia účasť vo voľbách do krajských
zastupiteľstiev, ktorých poslanci majú síce menšie právomoci ako predsedovia krajov, no
sú voličom v jednotlivých volebných obvodoch bližší a majú teda väčší priestor sa s nimi
stotožniť. Záujem voličov o voľby predsedov, ktorý by prevyšoval záujem o voľby do
zastupiteľstiev bol stabilne zaznamenávaný najmä v obvodoch krajských centier,
v ktorých taktiež sídlia orgány krajskej samosprávy, a obvodoch s nimi bezprostredne
susediacich. Tieto údaje indikujú, že pokiaľ by boli kraje menšie a výraznejšie sa opierali
o historicky určené hranice tradičných regiónov na Slovensku, mohla by byť účasť vo
voľbách krajských predsedov posilnená a zároveň by to mohlo podporiť záujem voličov
o krajskú politiku ako taký.
Volebné inžinierstvo je nepochybne legitímnym nástrojom v rukách politikov na
optimalizáciu výkonu demokratických práv občanov. Jedným z legitímnych cieľov, pri
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ktorom je možné tento nástroj využívať je práve snaha o zvýšenie záujmu voličov
o jednotlivé druhy volieb a tým aj konečné zvýšenie volebnej účasti. Táto práca však
odhalila, že prvá časť volebnej reformy krajských volieb z roku 2017 nebola úspešná
v dosiahnutí cieľa deklarovaného v dôvodovej správe k nej pripojenej. Analýza
voličského správania v piatich doterajších prípadoch krajských volieb pritom jasne
ukázala, že problém neleží v nastavení volebných pravidiel pre obsadenie orgánov
krajskej samosprávy, ale v súčasnej podobe krajov ako takých. Otázka posilnenia
voličského záujmu o regionálnu politiku tak ostáva na Slovensku naďalej otvorená a až
ďalšie voľby, v ktorých bude implementovaná aj druhá časť reformy, teda spojenie
komunálnych a regionálnych volieb, ukáže, či jej prijatie v roku 2017 splnilo svoj cieľ.
Pre túto chvíľu však platí, že nízky záujem voličov o regionálne dianie na Slovensku je
spôsobený najmä syntetickou podobou krajov, ktorá spôsobuje, že vzťah medzi vyššími
územnými celkami a ich obyvateľmi ostáva aj naďalej vlažný.
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Summary
The main purpose of this thesis was to take a closer look on the voters’ interest in
Slovak regional politics, and to assess the impact of the electoral reform 2017 on the
reflection of their will in results of elections of the presidents of the regional selfgoverning bodies. Theoretical research was focused on comparison of First-Past-the-Post
and Second Ballot Majority Systems in terms of electoral behavior. Secondly, it was also
important to understand the process of creation of Slovak regions as self-governing units
in their contemporary synthetic form, and the discourse, which preceded the
implementation of the electoral reform, between the Slovak main legislative body and the
President, who in this case decided to use its constitutional right to veto this bill.
The main postulate of the legislator was that the second round in Second Ballot
System used in elections of regional presidents in the years from 2001 to 2013 produced
lower reflection of voters’ will in its result. While it is indisputable that second rounds of
these elections attracted significantly lower share of voters than first rounds, the analysis
of all four elections in this period proved this postulate wrong, as in majority cases the
winners of these second rounds received higher support in terms of votes cast in their
favor. There were also few cases, when the second round produced a different result than
the first round, which meant that the reflection of voters’ was not only strengthened, but it
was completely changed, which is one of key functions of Second Ballot Majority
System.
Despite proving this main postulate wrong, the legislator is still right in using
electoral engineering in order to improve the functioning of democratic procedures and to
attract higher interest of yet indifferent part of electorate. However, the analysis of 2017
elections of Slovak regional presidents shows that the electoral reform had no significant
impact on the voter turnout and it also did not strengthen reflection of voters’ will in the
results. In fact, the reform had the opposite effect, as in 2017 elections no winning
candidate received absolute majority of votes cast, as it was secured in Second Ballot
system before. It then has to be stated that the reform of electoral code 2017 did not
achieve its primary declared objective. Analysis also shows that the regional electorates
have not identified themselves with self-governing regions, which is caused mainly by
their contemporary synthetic form. However, to tackle this problem, no attempt by the
legislator has yet been registered.
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Zdôvodnenie výberu práce
Od počiatku existencie vyšších územných celkov na Slovensku boli ich
zastupiteľské orgány volené priamou voľbou na štvorročné volebné obdobie. Krajské
voľby sa však od začiatku stretávajú s veľmi nízkym záujmom občanov. Volebná účasť
sa dostala nad hranicu 25 % iba v jednom prípade, a to v prvom kole volieb v roku 2001.
V roku 2005 pritom bola v druhom kole volieb predsedov samosprávnych krajov
zaznamenaná rekordne nízka volebná účasť iba tesne nad 11 %. Ide teda o výrazne nižší
záujem voličov v porovnaní s voľbami do zastupiteľstiev obcí a miest, kde sa priemerná
volebná účasť stabilne pohybuje tesne pod hranicou 50 %.
Dôvodom výberu tejto témy pre moju bakalársku prácu je vysoká relevancia
problematiky krajskej samosprávy na Slovensku vzhľadom na blížiace sa krajské voľby v
roku 2017. Jesenné krajské voľby sú na Slovensku označované ako najdôležitejšie v
histórii vyšších územných celkov. O význame volieb do krajských zastupiteľských
orgánov sa však začalo na Slovensku výraznejšie diskutovať až po posledných voľbách v
roku 2013, kedy bol v Banskobystrickom kraji prekvapivo v druhom kole zvolený za
predsedu samosprávneho kraja čelný predstaviteľ extrémistickej radikálne pravicovej
Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba. Ako dôvody jeho úspechu boli mimo iné
označované podcenenie volebnej kampane pred druhým kolom zo strany jeho
protikandidáta Vladimíra Maňku, ako aj pretrvávajúci nízky záujem občanov o politické
dianie v kraji. V súčasnosti teda vzrastá snaha predstaviteľov takzvaných „štandardných
demokratických strán“ o zvýšenie záujmu občanov o krajskú politiku a tým pádom o
zvrátenie vzostupu predstaviteľov nedemokratických síl. Napriek významu, ktorý je
prikladaný blížiacim sa jesenným krajským voľbám sa však tejto problematike doteraz
venovala veľmi malá odborná pozornosť.

Predpokladaný cieľ
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie dopadu prvej časti reformy volieb do
samosprávnych krajov na Slovensku, teda zmeny dvojkolového systému absolútnej
väčšiny na jednokolový systém prvého v cieli. Zmena volebných pravidiel spôsobí, že
kandidátovi na predsedu samosprávneho kraja bude na výhru stačiť relatívne nízka
voličská podpora, a to hlavne v krajoch s troma a viac silnými kandidátmi. Za tejto
situácie budú kandidáti v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami nútení prehodnotiť svoj

prístup k predvolebnej kampani a mimo iné na základe predvolebných prieskumov
uvažovať aj o eventuálnom odstúpení od kandidatúry v prospech jedného favorizovaných
konkurentov, ktorý im bude ideologicky bližší. Takáto situácia je veľmi pravdepodobná
napríklad v Banskobystrickom kraji, kde sa okrem Mariana Kotlebu očakáva kandidatúra
minimálne troch ďalších kandidátov, ktorých spoločným cieľom je zamedziť jeho
znovuzvoleniu.
Druhým cieľom práce je objasnenie hlavných dôvodov doterajšieho nízkeho
záujmu voličov o voľby a politické dianie na úrovni vyšších územných celkov a to
napriek faktu, že v mnohých významných otázkach má činnosť krajských samospráv na
daný región omnoho konkrétnejší dopad ako činnosť centrálnej štátnej správy.

Metodológia práce
Ako metodologický rámec bude v bakalárskej práci využitá metóda komparatívnej
prípadovej štúdie. V rámci analýzy predchádzajúcich volieb do orgánov vyšších
územných celkov si na základe porovnávania volebnej účasti v konkrétnych volebných
obvodoch určíme základné premenné ovplyvňujúce záujem elektorátu o voľby predsedov
samosprávnych krajov. Týmito premennými môžu byť napríklad rozdielna etnická či
národnostná príslušnosť voličstva, ktoré je menej motivované zúčastniť sa prvého či
druhého kola volieb, pokiaľ sa nestotožní so žiadnym z kandidátov alebo má ich kandidát
mizivé šance na úspech. Faktory ovplyvňujúce volebnú účasť môžu byť aj menej zjavné,
ako napríklad geografická vzdialenosť elektorátu od centra kraja, nižšia životná úroveň, či
nezáujem samotných kandidátov o priazeň elektorátu v daných obvodoch.
Následne

porovnáme

vplyv

takto

určených

faktorov

ovplyvňujúcich

predchádzajúce voľby na voličskú účasť v nadchádzajúcich krajských voľbách, ktoré sa
budú konať na základe nových pravidiel. V rámci nového volebného systému stačí
kandidátom na zvolenie relatívne malá podpora, pokiaľ budú schopní zmobilizovať
potrebnú časť elektorátu. Táto skutočnosť môže výrazne ovplyvniť správanie sa
kandidátov v rámci predvolebnej kampane. Ďalším faktorom, ktorý sa výrazne odlišuje
od predchádzajúcich prípadov, je značne zvýšený spoločenský záujem o krajskú politiku,
ktorý je spôsobený vzostupom nedemokratických síl na tejto úrovni štátnej správy.

Základná charakteristika témy
Zriadenie vyšších územných celkov ako územnosprávnych jednotiek na Slovensku
v roku 2002 bolo výsledkom snahy o decentralizáciu štátnej správy a prenesenie
rozhodovacích právomocí v niektorých otázkach týkajúcich sa konkrétnych regiónov
bližšie k občanom. Táto snaha mala za cieľ vyjsť v ústrety požiadavkám Európskej únie
na presadenie princípu subsidiarity, ktorý vyžaduje zavedenie čo najširšej decentralizácie
štátnej správy tak, aby boli centrálnym orgánom štátnej moci zverované iba tie
kompetencie, ktoré nie sú schopné svojimi prostriedkami zaistiť nižšie, regionálne alebo
miestne územnosprávne jednotky.
Súčasná vládna koalícia v rámci deklarovanej snahy o zvýšenie voličského záujmu
o regionálnu politiku presadila v Národnej rade Slovenskej republiky zmenu volebného
systému predsedu vyšších územných celkov z dvojkolového systému absolútnej väčšiny
na jednokolový systém „prvého v cieli“. Táto zmena je odôvodnená tým, „že voliči sú
skôr motivovaní zúčastniť sa prvého kola volieb, v ktorom volia aj poslancov do
zastupiteľstva samosprávneho kraja. Účasť na druhom kole volieb býva veľmi nízka a
preto ani voľby v tomto prípade nie sú úplným odrazom vôle voličov.“ Druhým
opatrením s cieľom zvýšiť volebnú účasť v prvom kole je jednorazové predĺženie
volebného obdobia orgánov krajskej samosprávy tak, aby sa budúce krajské voľby konali
zároveň s voľbami do zastupiteľských orgánov obcí a miest v roku 2022.

Predpokladaná štruktúra práce
V úvode bakalárskej práce budeme konfrontovať deklarovaný zámer zákonodarcu
dosiahnuť

vyšší

odraz

vôle

voličov

zmenou

volebného

systému

predsedov

samosprávnych krajov s teoretickými východiskami a praktickými skúsenosťami
dvojkolového väčšinového systému a systému prvého v cieli. Najbližšie sa systémom
prvého v cieli volia do exekutívnych funkcií primátori a starostovia miest a obcí na
Slovensku. Dvojkolový väčšinový systém sa mimo priamych volieb prezidentov využíva
na regionálnej úrovni napríklad pri voľbách do Senátu Parlamentu Českej republiky.
Následne budeme analyzovať volebnú účasť a určovať faktory ovplyvňujúce
záujem voličov o krajské voľby v predchádzajúcich štyroch prípadoch. Ďalej budeme
porovnávať význam daných faktorov na voľby v roku 2017 s ich vplyvom na účasť v

predchádzajúcich voľbách. Rozdiel vo význame týchto premenných na volebnú účasť v
nasledujúcich a minulých prípadoch nám umožní určiť, do akej miery ovplyvňujú nové
skutočnosti voličský záujem o krajské voľby v súčasnosti.
V tretej časti budeme analyzovať význam nových faktorov, na základe čoho
zhodnotíme dosah samotnej prvej časti reformy systému voľby predsedov samosprávnych
krajov na voličský záujem o krajské voľby.
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