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Abstrakt Diplomová práca Vývoj volebnej podpory krajnepravicových strán na 

Slovensku v rokoch 2010- 2016 a faktory vplývajúce na túto podporu študuje pomocou 

niektorých nástrojov volebnej geografie vývoj volebnej podpory Slovenskej národnej 

strany a Ľudovej strany Naše Slovensko. V teoretickej časti sa práca venuje existujúcim 

definíciám krajnej pravice, použitím ktorých sú vybrané sledované strany. Analytická časť 

je rozdelená na dve časti: V prvej je klasifikovaná volebná podpora strán pomocou metódy 

územia a jadra volebnej podpory. Zároveň sú v nej vymedzené oblasti, kde je volebná 

podpora v celom sledovanom období stabilná. Všetky výsledky sú prezentované v 

kartografickej podobe. V druhej časti potom práca pomocou štatistických nástrojov 

analyzuje vzťah výsledkov volieb krajnepravicových strán s vybranými demografickými 

charakteristikami obcí, u ktorých sa predpoladá, že majú pozitívny vplyv pre volebné zisky 

krajnepravicových strán. 

 

 

Abstract: Senior thesis “The development of electoral support of far-right parties in 

Slovakia during 2010-2016 and factors influencing this support” examines the development 

of electoral support of Slovak National Party and People’s Party Our Slovakia using some 

of the tools of electoral support geography. The theoretical part is dedicated to existing 

definitions of extreme right-wing parties through which the choice of parties for further 

examination is made. The analytical part is split into two parts: the first classifies electoral 

support through the method of region and core of electoral support. At the same time, the 

first part defines regions which have had a stable electoral support throughout the entire 



observed period. All findings are presented in a cartographic form. Using an array of 

statistical tools, the latter part takes on the task of correlating the results of elections, in 

regards to far-right parties, with selected demographic characteristics of municiplaties, 

which are assumed to have positive impact upon the income of far-right parties.  
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1. Prebežná náplň práce 

Diplomová práca sa zameria na problematiku krajne pravicových strán na 

Slovensku. Konkrétnym cieľom práce bude analýza vývoja volebnej podpory Slovenskej 

národnej strany, Slovenskej ľudovej strany a Ľudovej strany naše Slovensko v 

parlamentných voľbách, voľbách do Európskeho parlamentu a voľbách do Vyšších 

územných celkov od roku 2006. Pozornosť bude následne venovaná vybraným 

socioekonomickým faktorom a skúmaniu ich vplyvu na volebné zisky spomenutých strán.  

V práci budú použité jednotlivé kvantitatívne aj kvalitativně metódy.Na začiatku sa práca 

pokusí definovať pojem „krajne pravicová strana“. Pre nalýzu volebnej podpory bude 

použitá metodika vymedzenia územnej volebnej podpory. Základom k tomu bude práca 

Petra Jehličky a Luďka Sýkoru, Stabilita regionální podpory tradičních politických stran v 

českých zemích. V poslednej časti bude použitý Pearsonov koeficient pre určenie vzťahu 

zvolenýchpremenných a volebnej podpory vybraných strán.
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Úvod 

Keď sa Marián Kotleba v nedeľu 6. marca prvýkrát postavil pred húf novinárov 

a ich mikrofóny, kľud a úsmev, s ktorými odpovedal na zvedavé otázky, boli v absolútnom 

kontraste k obrazom z volebných centrál ostatných politických strán. Redaktorke, ktorá sa 

ho opýtala, či by chcel byť vo vláde, sa dostalo lakonickej reakcie „raz v tej vláde 

budeme.1“ Podobne sebavedomé vyhlásenia sú príznačné pre vystupovanie Mariána 

Kotlebu od jeho politických prvopočiatkov, no tentokrát sa k ich naplneniu priblížil 

nečakane blízko. Vyše 200 tisíc voličských hlasov2 pre stranu, ktorá má na pravej 

časti politického spektra oveľa bližšie k jej extrému, ako stredu, bol spomedzi všetkých 

prekvapivých volebných výstupov ten najšokujúcejší. 

 

Prítomnosť krajne pravicových strán na parlamentnej úrovni je tradičným 

fragmentom slovenskej politickej scény od vzniku samostnaného Slovenska v roku 1993. 

Jej dlhodobo najúspešnejšou reprezentantkou v novodobej histórii krajiny sa bezpochyby 

stala Slovenská národná strana, ktorá s pauzami predstavovala plnohodnotnú relevantnú 

stranu v slovenskom straníckom systéme. Volebné zisky SNS viac či menej korešpondovali 

s voličskou skupinou na Slovensku (okolo 10%), ktorá stabilne počúva na nacionálnu 

rétoriku3. S odchodom dlhoročného predsedu strany Jána Slotu a s nástupom Andreja 

Danka do čela strany došlo k istej moderácii prezentácie strany i k výrzanej obsahovej 

zmene jej programu. Avšak niektoré prvky v profile strany ostali zachované, rovnako 

samotný Andrej Danko predstavuje personálnu kontinuitu s predošlým vedením strany. 

Dôraz na nacionálnu agendu ostal hlavným definičným rysom strany   pre veľkú časť 

slovenského elektorátu.  

 

Na krajnej pravici však popri SNS fungovalo ešte viacero ďalších skupín, hnutí a 

strán. S ambíciou uspieť s krajne pravicovým programom vstúpili do politickej súaže 

v rôznych voľbách ešte strany Ľudová strana, Slovenská ľudová strana, Slovenská národná 

                                                 
1 https://dennikn.sk/395588/su-ludia-ktori-sa-marianom-kotlebom-zvezu-do-parlamentu/ 
2 Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko v parlamentných voľbách 2016 získala 209 779 hlasov, čo v 

rlatívnych číslach predstavovalo 8, 04% všetkých odovzdaných hlasov. https://volbysr.sk/sk/data02.html  
3 http://www.cepsr.com/dwnld/konecnyzetoch05.pdf str 241 

https://dennikn.sk/395588/su-ludia-ktori-sa-marianom-kotlebom-zvezu-do-parlamentu/
https://volbysr.sk/sk/data02.html
http://www.cepsr.com/dwnld/konecnyzetoch05.pdf
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jednota, Pravá Slovenská národná strana a Slovenská Pospolitosť- Národná strana, no ani 

jednej z nich sa nepodarilo prekročiť tieň marginality. 

 

Výrazný volebný úspech sa podaril až na komunálnej úrovni predsedovi Ľudovej 

strany Naše Slovensko, Mariánovi Kotlebovi v roku 2014, kedy sa stal predsedom 

banskobystrického vyššieho územného celku. Stalo sa tak necelé štyri roky po vzniku 

ĽSNS v roku 2010. A práve moment vzniku ĽSNS bude definovať interval výskumu 

predloženej práce. Jeho druhý koniec budú určovať posledné parlamentné voľby, v ktorých 

ĽSNS dosiahla svoj druhý veľký volebný úspech. Výber všetkých volieb, na ktorých 

budeme skúmať volebnú podporu SNS a ĽSNS bude upresnený v prvej kapitole.  

 

Hlavným cieľom predkladanej práce je zamerať sa na vývoj volebných preferencií 

krajne pravicových strán na Slovensku. Budeme skúmať, v ktorých častiach krajiny sa tieto 

strany tešia najväčšej priazni, ako sa ich podpora menila vo výsledkoch jednotlivých volieb 

a či v procese jej vývoja existujú dlhodobejšie trendy a špecifiká. Územnú diferenciáciu 

budeme skúmať pomocou optiky volebnej geografie, stále mladej vednej disciplíny, ktorá 

našla uplatnenie i u mnohých autorov na Slovensku. Konkrétne budeme hľadať územia 

stabilnej volebnej podpory rovnomennou metódou, ktorá bude priblížená v prvej kapitole 

práce. Cieľom tohoto bádania bude nájsť odpoveď na hlavnú výskumnú otázku diplomovej 

práce: „Ktoré oblasti Slovenska predstavujú stabilné oblasti volebnej podpory krajne 

pravicových strán? 

 

Intenzita zdesenia z výsledkov oboch volieb sa ihneď premietla do urgentnej 

potreby odhaliť ich presné príčiny a ukázať prstom na konkrétnych vinníkov nárastu 

popularity krajne pravicovej ĽSNS. To pripravilo pôdu pre nekonečné množstvo teórií 

ovplyvnených emóciami, či jednorozmernými svetonázormi ich autorov. Najčastejšou 

interpretáciou volebného víťazstva Kotlebu, tak v krajských voľbách, ako parlamentných 

voľbách, ktorá v médiách a verejnosti rezonuje, je dlhoročné neriešenie problémov 

súvisiacich s neúspešnou integráciou rómskej menšiny na Slovensku. „Rómska otázka“ sa 

stáva na Slovensku centrálnou témou nacionalistických strán a preberá v ich programoch 
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prím po maďarskej otázke4. Pokúsime sa preto nájsť odpoveď na druhú otázku a to, či 

existuje vzťah medzi volebnou podporou krajne prvicových strán a prítomnosťou 

zvýšeného zastúpenia rómskej menšiny v územiach s ich stabilnou volebnou podporou. 

Určenie stabilných území a jedier volebnej podpory je už tradičný nástroj metodiky 

volebnej geografie. Táto metóda bude bližšie predstavená v rámci prvej kapitoly. 

 

Nekonečné množstvo inetrpretáci výsledkov volieb maintsreamových médií je 

postavené na skratkovitých a nepodložených tvrdeniach, ktoré abstrahujú od mnohých 

faktorov vplývajúcich na priestorové rozloženie obľuby strán. V ďalšej časti sa teda práca 

zameria na štrukturálne charakteristiky obyvateľstva a pokúsi sa zistiť, či existuje nejaký 

súvis medzi vybranými demografickými štatistkami a volebnou podporou krajne 

pravicových strán, ktoré sú predmetom výskumu. V práci sa konkrétne zameriame na tri 

premenné, od ktorých podľa našej hypotézy závisia volebné výsledky krajne pravicových 

strán:  

- Mieru registrovanej nezamestnanosti 

- Podiel osôb so vzdelaním bez maturity 

- Podiel obyvateľov kresťanského vierovyznania 

 

Presné znenie hypotéz a zdôvodnenie výberu vyššie uvedených nezávisle 

premenných bude obsahom tretej kapitoly. Následne bude predstavený postup korelačnej 

analýzy, prstredníctvom ktorej sa pokúsime nájsť odpoveď na záverečnú otázku: 

Nachádzajú sa územia stabilnej volebnej podpory v obciach s vyššou 

nezamestnanosťou, vysokým podielom obyvateľtva bez maturity a s kresťanským 

vierovyznaním? Demografické udaje potrebné pre prevedenie analýzy budeme čerpať 

z databázy Štatistického úradu SR, konkrétne z najaktuálnejšieho Sčítania obyvateľov, 

domov a bytov z roku 20115.  

                                                 
4 GURŇÁK, D., MIKÚŠ, R.: Odraz rómskej otázky vo volebnom správaní na Slovensku- politicko- 

geografická analýza: In: Geographia Cassoviensis VI, 2012, č. 2, s. 19. 
5 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Dostupné na: http://census2011.statistics.sk   

http://census2011.statistics.sk/
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1. Metodológia 

Predtým než sa v práci zameriame na samotný výskum, je potreba definovať, čo je 

to krajná pravica a ktoré slovenské politické strany spĺňajú atribúty tejto deifnície. 

V prácach politológov, ktorí sa tejto téme venujú, by sme našli len ťažko dve zhodné 

definície krajnej pravice. Nasledujúca pasáž sa načrtnutím niektorých z nich, pokúsi nájsť 

jednu najvhodnejšiu pre účely našej práce. Krajne pravicové subjekty môžu mať i podobu 

občianskeho združenia, či n či neformálnej skupiny. Keďže sú však pre výskum podstatné 

konkrétne výsledky vo voľbách, budú jeho predmetom výlučne legálne politické uskupenia, 

ktoré pre jednotlivé voľby zostavili kandidátne listiny.  

 

Laickou verejnosťou býva termín krajná pravica často mylne nahradzovaný 

termínom extrémna pravica. Čisto z morfologického hľadiska by sa nejednalo o problém, 

keďže tieto dve slová sú voči sebe v synonymickom vzťahu. Avšak z odborného 

politologického hľadiska sa jedná o dôkaz nepochopenia obsahu týchto termínov. V praxi 

sa môžeme stretnúť aj s pojmom ultrapravica, ktorý rovnako ako pojem krajná pravica, 

môžeme označit za súhrnné označenie skupín, siahajúcich od ultrakonzervatívneho 

nacionalismu cez pravicový populizmus až k neofašizmu a neonacizmu 6. Podľa teórie 

extrémizmu teda môžeme pod krajnú pravicu zahrnúť pojmy „extrémna pravica“ i 

„radikálna pravica“7. V tom, kde je hranica medzi radikálnym a extrémnym, čo sa tej 

základnej definície týka, možno v akademickej obci nájsť zhodu. Pri definovaní takého 

subjektu, je teda dôležitý jeho vzťah k danému politickému systému. Kým politický 

extrémizmus sa vymedzuje voči demokracii a pokúša sa o jeho nahradenie systémom iným, 

politický radikalizmus sa snaží „len“ o zmeny politického systému a nemá ambície viesť 

aktivity vedúce k jeho eliminácii. Podľa Mareša sa tieto dva smery líšia aj zákonnosťou ich 

aktivít8. 

 

 

                                                 
6 CHARVÁT, Jan: 2007. Současný politický extremismus a radikalismus. Portál: Praha, s. 18. 
7 MAREŠ, M.: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR, Barrister & Principal: Brno. s. 34.  
8 Taktiež. 
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Tabulka č. 1 Model extrémizmu 

Zdroj: MAREŠ, M.: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR, Barrister & Principal: 

Brno. s. 34.  

 

Druhou teóriou, ktorá sa venuje krajnej pravici, je teória straníckych rodín. Keďže 

sa krajnepravicová rodina vyznačuje svojou rozmanitosťou a dynamickým vývojom, jej 

konceptualizácia, je pomerne problematická. Avšak možo vychádzať z toho, že sa pri 

deskripcii krajnej pravice, pokiaľ ide po politické strany, v politológii jedná o ustálenú 

stranícko- politickú rodinu.9 Pre vymedzenie krajnepravicovej rodiny poslúži najlepšie 

minimalistické poňatie Case Mudeho, ktoré výchádza predovšetkým z idologického 

základu. Jeho prístup ponúka základný ideovo-politický rámec pre túto stranícku rodinu. 

Jedná sa o xenofóbiu, nacionalizmus, vieru v zákon a poriadok a šovinistické sociálne 

zabezpečenie.10 Mnoho ďalších autorov dopĺňa ideologickú základňu krajnepravicových 

strán o ďalšie pojmy ako rasizmus, antisemitizmus, homofóbia, antipluralizmus, či 

militarizmus.11  

 

Pod krajnúpravicu však patrí ešte jeden dôležitý smer, ktorý doposiaľ nebol 

spomenutý, a to populizmus. Populizmus sám o sebe nie je žiadným ideologickým smerom 

a môže byť nástrojom v rukách ľavicových, ako i pravicových poitikov. Je to hlavne súbor 

inštrumentov, ktoré slúžia k zisku politického vplyvu a moci. Podľa Case Muddeho sú pre 

pravicový populizmus charakteristické tri prvky – nativizmus, autoritárstvo a samotný 

                                                 
9 BARTOŠ, František: Pravicový extrémizmus: operacionalizácia javu, konštrukcia škály a výsledky 

empirického výskumu. In: Sociológia 43, 2011, č. 5, s. 387. 
10 MUDDE, C. 2007. Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge University Press. 
11 BARTOŠ, František: Pravicový extrémizmus: operacionalizácia javu, konštrukcia škály a výsledky 

empirického výskumu. In: Sociológia 43, 2011, č. 5, s. 553. 

Pravicový radikalizmus Pravicový extrémizmus

Krajná pravica

Ústavno-konformné spektrum

Ľavicový extrémizmus Ľavicový radikalizmus

Krajná ľavica

Demokratický stred
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populizmus, ktorý je .12  Taktiež tento termín slúži laickej verejnosti pre náhradu pojmov 

radikálny, či extrémny. Z praxe však máme skúsenosti s využívaním populistických praktík 

u všetkých strán politického spektra. Narozdiel od radikálne a extrémne pravicových strán, 

u populistickej krajnej pravici absentuje kritika demokratických inštitúcii. Naopak cieľom 

je etablovať sa na politickej scéne pri akceptovaní pravidiel daného politického systému. 

Tento prúd dosahuje najväčších volebných úspechov zo smerov krajnej pravice a dosahuje 

toho hlavne využívaním využíva hlavne antiimigrantskej alei i homofóbnej rérotiky.13 To 

znamená presadzovanie služby štátu, len pre jeden národ, ktorý ho obýva a vynucovanie 

poriadku v štáte a to hlavne pomocov represívnych zložiek ako polícia a armáda. 

Ultrapravicové populistické strany na prvom mieste kladú dôraz na obyčajného človeka, 

v kontraste ku ktorému sa vždy hľadá pôvodca skazenosti spoločnosti, ktorý môže mať 

podobu politických elít, migrantov, homosexuálov atď. 

 

Čo sa týka stredourópskeho regiónu, existuje niekoľko špecifických charakteristík 

krajnej pravice. Odlišnosť jej historického vývoja podľa Rataja vygenerovala tri hlavné 

prúdy: integrálne katolícky prúd, integrálne národný a nacionalistický prúd14. Typické sú 

podľa neho časté personálne migrácie medzi jednotlivými prúdmi. Z hľadiska dôležitosti 

možno násjť aj odlišnú hierarchiu kľučových tém na ktoré sa zameriavajú strany v Strednej 

Európe v porovnaní s krajnou pravicou Západnej Európy. Najtypickejším rysom miestnej 

krajnej pravice je nacionalizmus, ktorý pramení z oživenia tradičných nacionalistických 

resentimentov a animozít, ktoré boli v regióne prítomné ešte pred nástupom komunizmu.15 

 

Na základe vyššie uvedených charakteristík spĺňajú príslušnosť ku krajnej pravici 

v sledovanom období 3 politické strany- Slovenská národná stran (SNS), a Ľudová strana 

naše Slovensko (ĽSNS) a Slovenská ľudová strana. Podmienkou pre zaradenie strany do 

výskumu, je jej účasť na všetkých sledovaných voľbách medzi rokmi 2010- 2016. Túto 

podmienku spĺňajú len prvé dve menované. Hoci sa SĽS zúčastnila volieb do Eúrópskeho 

                                                 
12 MUDDE, C: Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge University Press, 2007. 
13 CHARVÁT, Jan: 2007. Současný politický extremismus a radikalismus. Portál: Praha, s. 71. 
14 RATAJ, J., 2006: Vize české nacionální politiky v soudobých konceptech krajní pravice v České republice. 

In: Němec, J., Šůstková, M. (eds.): III. Kongres českých politologů Olomouc 8. – 10. 9. 2006, Praha – 

Olomouc: Česká společnost pro politické vědy, s. 170-191. 
15 KOPEČEK, Lubomír: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006.  Centrum pro studium demokracie 

a kultury, 2007, s. 83. 
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parlamentu, v prípade slovenských parlamentných volieb v sledovanom období nepodala 

kandidátku listinu ani raz.  nepodala kandidátnu listinu ani v jednych parlamentných volieb 

v tomto období.  

V ďaľšej kapitole bude postupne osobitne venovaná pozornosť SNS i ĽSNS a na 

základe volebných programov a vyjadrení ich predstaviteľov budú strany priradené ku 

konkrétej skupine v rámci krajnej pravice.  

 

 

1.1. Výber priestorovej úrovne 

V prvom rade nesmieme zabudnúť na výber vhodnej priestorov úrovne, na ktorej 

bude prebiehať výskum. V prácach väčšiny slovenských autorov výskum volebnej podpory 

prebieha na úrovní okresov, či funkčných mestských regiónov. V prípade okresov je 

hlavným argumentom to, že slovenské úrady su dlhodobo zvyknuté s nimi pracovať a sú 

funknčné z hľadiska plnenia štatistických jednotiek.16 Takéto územné členenia však vôbec 

nezohľadňujú socio- ekonomické vzťahy na danom území a tým pádom výrazne 

komplikujú výskum regionálnych rozdielov voličských preferencií. Z tohoto dôvodu sa 

mnoho autorov zameriava na funkčné mestské rogióny, ktoré sú z hľadiska 

vnútroregionálnych vzťahov a väzieb najviac koherentné.17 

 

V našej práci však musíme zohľadniť dôležitý fakt, v prípade ĽSNS –s výnimkou 

posledných parlamentných volieb- jej volebné výsledky dosahujú marginálnych hodnôt. 

Preto bude potrebné a najrozumnejšie zamerať sa na najmešie možné štatisticky dostupné 

úrovne, ktoré v našom prípade predstavujú okresy. V praktickej časti budeme svedkami 

nízkych počtov hlasov pre jednotlivé strany na úrovni obcí, avšak práve voľba tejto úrovne 

nám pomôže nájsť špecifiká rozloženia podpory týchto strán. V prípade agregácie dát na 

vačšie územnej jednotky, by sa tieto špecifiká ľahko stratili a interpretácia výsledkov by 

nebola vypovedajúca. 

                                                 
16 PLEŠIVČÁK, Martin: Regionálny obraz korelačnej závislosti medzi volebnými preferenciami a vybranými 

sociálnymi charakteristikami populácie Slovenska. In: Czech regional studies, 2011, č. 1, s. 3. 
17Taktiež. 
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1.2. Výber skúmaných volieb 

Volebný systém patrí k výrazným faktorom, ktoré majú vplyv na volebnú geografiu. 

V práci bude jedná samostaná časť, ktorá bude venovaná charakteristike volebných 

systémov vybraných volieb. Najprv však treba previesť samotný výber, ako i zdôvodniť, 

prečo niektoré voľby budú z práce vypustené.  

 

Na Slovensku sa v súčasnosti volí hneď do štyroch rôznych zastupiteľských 

orgánov: do Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu, do 

zastupiteľských orgánov miest a obcí a do zastupiteľských orgánov Vyšších územných 

celkov. V našej práci sa zameriame na prvé dve menované. Hlavným dôvodom je 

podobnosť volebných systémov požívaných v týchto voľbách. V oboch prípadoch sa jedná 

o proporčný systém s kandidátnou listinou, s jedným volebným obvodom, ktorý  tvorí celá 

republika.  

 

Naopak, vo voľbách do lokálnych orgánov je zavedený väčšinový systém. 

V prípade volieb do VÚC sa dá hovoriť o systéme semiproporčnom18. Napriek tomu, že 

práve v komunálnych voľbách niektoré krajne pravicové strany dosahovali najlepšie 

výsledky, nebudeme ich brať v úvahu. Je pre to hneď niekoľko dôvodov. Prvým dôvodom 

je tradícia vytvárania nespočetných heterogénnych koalícii, často unikátnych pre jednotlivé 

volebné obvody. V takom prípade je nesmierne komplikované vyčísliť preferencie 

jednotlivých strán. Praktické fungovanie strán sa navyše výrazne líši v jednotlivých 

obciach, či krajoch, často strany vytvoria kandidátku len v zlomku z nich.  

 

Ďalším dôvodom je odlišný spôsob stratégii voľby u voličov na regionálnej úrovni. 

Rôzne charakteristiky priestoru, v ktorom sa volič nachádza výrazne vplývajú na jeho 

rozhodovanie. Politológovia P. Taylor a R Johnston na základe empirických výskumov 

vypozorovali štyri efekty, ktoré vznikajú práve z priestorovej diferenciácie19: 

1. Susedský efekt- Situácia, kedy kandidát dostáva viac hlasov v lokalite, z ktorej 

pochádza.  

                                                 
18 CHYTÍLEK, Roman et al. 2009. Volební systémy. Praha: Portál.  
19 TAYLOR, P. J., JOHNSTON, R. J.: Geography of elections, Penguin Books, London, 1979.  
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2. Hlasovanie o spornom bode- nastáva v situácii, kedy existuje v danej lokalite 

problém, ktorý ma väčšiu váhu, ako iné problémy. 

3. Efekt kampane- vplyv lokálnej kampane a 

4. Efekt nákazy- voliči sa rozhodujú pod významným vplyvom ľudí žijúcich 

v danej lokalite. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na regionálnej úrovni majú často na rozhodovanie 

voličov väčší vplyv iné faktory, ako idelogické či programové smerovanie strany, kvôli 

čomu sú regionálne voľby z nášho výskumu vyňaté. Z vyššie uvedeného tak pre náš 

výskum budú relevantné voľby do NR SR v rokoch 2010, 2012 a 2016 a voľby do 

euŕopskeho parlamentu v roku 2014. 

 

 

1.3. Územia volebnej podpory strán 

K tomu, aby sme sa mohli dostať k analýze vzťahu zvolených premenných 

a volebných ziskov strán, musíme  najskôr nájsť územia, kde strany dosahujú stabilne 

vyššie volebné zisky. V prácach venujúcich sa volebnej geografii sa môžeme stretnúť 

s viacerými spôsobmi na vymedzenie území volebnej podpory politických strán. U nás je 

však najpoužívanejšou metóda,  ktorú použili vo svojej práci Petr Jehlička a Luděk 

Sýkora20 v roku 1991 a poslúži svojm účelu i v predkladanej práci.     

 

Podľa postupu tejto metódy najskôr zostupne zoradíme relatívne volebné zisky 

v územných jednotkách (v našom prípade obce). Následne v  tejto rade postupne sčítavame 

absolútne zisky strán až do momentu, kedy dosiahneme 50% z celkového o počtu 

získaných hlasov pre stranu stranu v daných voľbách. Všetky obce, ktoré sa zmestia do 

tohoto intervalu sú územiami volebnej podpory. Pri požívaní tejto metódy sa môžeme 

stretnúť ešte s termínom „jadrá volebnej podpory“, ktoré zohľadňujú ešte silnejší vzťah 

                                                 
20 JEHLIČKA, P. - SÝKORA, L.: Stabilita regionální podpory tradičních politických stran v českých zemích 

(1920 – 1990). In: Sborník České geografické společnosti, roč. 1991, č. 2. 
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danéj pristorovej jednotky a voličskej podpory. Jedná sa o všetky obce, ktoré rovnakým 

postupom spadnú do limitu 25% z celkového počtu získaných hlasov21.  

 

Do limitov budú započítané aj obce, ktorých započítanie presiahne 50, 25 percentnú 

hranicu, avšak bez ktorých by k prekročeniu tejto hranice nedošlo.  

 

Za stabilné územia alebo jadrá volebnej podpory potom budú  označené všetky 

obce, ktoré splnia vyššie uvedené podmienky pre také označenie, vo všetkých nami 

skúmaných voľbách. Pre lepšiu orientáciu v získaných výsledkoch, budú ku každým 

voľbám a strane vytvorené mapy s vyznačeným územiami volebnej podory. Ich 

navrstvením dostaneme mapu so stabilnými územiami a jadrami volebných podpôr pre 

jednotlivé krajne pravicové strany. 

 

 

1.4. Volebný systém do Národnej rady Slovenskej republiky 

Volebný zákon prešiel od roku 1990 viacerými zmenami. Najvýznamnejšie sa udiali 

medzi rokmi 1994- 1998, počas vlády premiéra Vladimíra Mečiara. Viac ako o hľadanie 

vhodných pravidiel pre čo najspravodlivejšie zastúpenie sa však jednalo o účelové 

opatrenia a   mocenskú zmenu pravidiel.22 Od tohoto obdobia postupne dochádzalo 

k niektorým postupným zmenám volebného zákona až nakoniec bola v roku 2004 prijatá 

novela volebného zákona, podľa pravidiel ktorej prebehli aj voĺby v roku 2010 a 2012. 

Medzitým došlo k ešte k pár kosmetickým úpravám zákona, ktoré sa však týkali hlavne 

podmienok kampane a technckým záležitostiam zameraným na zefektívnenie priebehu 

volieb.23 

                                                 
21 SZȌLLȌS, Ján. Stabilita území volebnej podpory vybraných politických strán a ich zoskupení na 

Slovensku v rokoch 1990-1998. In: Geografický časopis. Bratislava: SAV, 2000, s. 243-267 
22 NOVOTNÝ, P.: Reflexia vývoja volebnej legislatívy. In: GYARFÁŠOVÁ, O., KOLLÁR M., 

MESEŽNIKOV, G. (eds.): Slovenské voľby ´06. Výsledky, príčiny súvislosti, Bratislava, IVO 2006, s. 61. 
23 Schválili nové pravidlá volieb. Pozrite si co vsetko sa meni. In: sme.sk. [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z: www.sme.sk/c/7219118/schvalili-nove-pravidla-volieb-pozrite-si-co-vsetko-sa-meni.html 
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Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov volených na 4 roky vo 

všeobecných, rovných a priamych voľbách tajným hlasovaním.24 Aktívnym volebným 

právom dispouje občan, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov a pre pasívne olebné 

právo je hranica 21 rokov. V znení Ústavy sa nehovorí o žiadnom konkrétnm type 

volebného systému. Ten je však vymedzený v základnom ustanovení zákona 333/2004 

Zb25, podľa ktorého sa voľby do NR SR konajú podľa zásady pomerného zastúpenia. Pri 

prijímaní zákona najväčšiu diskusiu vyvolal spor o počet volebných obvodov. Nakoniec 

bola prijatá varianta jedného volebného obvodu tvoreného územím Slovenskej republiky, 

ktorá je platná už od roku 1998. Pre účastnenie sa na voľbách musí registrovaná strana 

predložiť kandidátnu listinu a to buď samostane, alebo vytorením koalície společne s inou 

politickou stranou. Podmienka vstupu do parlamentu je, že zisk samostatne kandidujúcej 

strany musí prekročiť hranicu 5 percent všetkých odovzdaných hlasov, v prípade dvoj- a 

trojkoalície je to 7 percent hlasov a štvor- a viacčlennej koalície 14 perent odovzdaných 

hlasov.  Z charakteru viazanosti kandidátnej listiny vyplýva, že volič má limitované 

možnosti pri zasahovaní do poradia kandidátov26. Od roku 2004 disponje každý hlasujúci 4 

preferenčnými hlasmi. Aby sa však kandidát úspešne prekrúžkoval na pozíciu zaručujúcu 

poslanecký mandát, musí prekročiť hranicu troch percent všetkých hlasov odovzdaných pre 

jeho stranu. Pred 2006 ani jeden, od 3 % evidencia 7-1127 Všetky strany, ktoré prekročia 

volebnú klauzulu sa zúčastnia prerozdeľovania mandátov. Podľa § 43  zákona 333/2004 Zb 

sa hlasy prerozdeľujú pomocou republikového čísla. Súčet platných hlasov odovzdaných 

pre postupujúce politické strany alebo koalície sa vydelí číslom 151 (počet mandátov 

zväčšený o číslo jeden). Koľkokrát sa vojde repubikové číslo do súčtu získaných hlasov 

strany, toľko mandátov získa. Často býva v literatúre v súvislosti s touto metódou 

použíavaný názov Hagenbach- Bischoff v kombinácii s metódou najvyššieho zbytku28. 

Politológ Vladimír Dančišin ale zdôrazňuje, že v prípade slovenskej zákonnej úpravy sa o 

                                                 
24 Slovenská národna rada. In: Ústava Slovenskej republiky. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 

https://www.prezident.sk/upload-files/20522.pdf  
25Zákon č.333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky z 13. mája 2004.  
26 SPÁČ, P.: Ako (de)stabilizovať preferenčné hlasovanie. Středoevropské politické studie. Roč. 2011, č. 4.  
27 SPÁČ, P.: Ako (de)stabilizovať preferenčné hlasovanie. Středoevropské politické studie. Roč. 2011, č. 4. 
28SPÁČ, P.: Voľby do Národnej rady Slovenskej repuliky SR v roku 2010. Diplomová práca. Brno, 2010. s. 

15.  

https://www.prezident.sk/upload-files/20522.pdf
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túto metódu nejedná, resektíve, že j slovenskí zákonodarci zle pochopili, z čoho pramení 

množstvo nedokonalostí a paradoxov pri prepočítavaní hlasov na mandáty. 29 

 

Konfigurácia vyššie uvedených pravidiel volebného systému je jedným z faktorov, 

ktorý sa podpisuje pod nestabilitu straníckeho systému, ktorého šecifikom je pravidelný 

úspech úplne nových strán postavených na ich charizmatickom lídrovi. Pre predkladanú 

prácu je dôležitá ďalšia vlastnosť volebného system a to, že nepostihuje postoje blížiace sa 

ku krajom spektra.30 

 

 

1.5. Volebný systém pre voľby do Európskeho parlamentu 

Na Slovenku sa od roku 2003 konali dovedna troje voľby do Európskeho 

parlamentu. Kým v prvých občania vollili 14 zástupcov v európskom legislatívnom orgáne, 

v roku 2009 a 2014 to už bolo o jedného menej. Keďže v rozhodovaní o veľkej časti 

organizácie volieb majú členské štáty vlastné právomoci, Slovensko používa takmer 

totožný volebný systém, ako v prípade volieb do NR SR. Jedná sa o proporčný systém 

s viazanou kandidátnou listinou, kde volič môže udeliť preferenčný hlas štyrom31 

kandidátom. Aby bolo prihliadané na prednostné hlasy, musí ich kandidát získať aspoň tri 

percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre 

politickú stranu alebo koalíciu. Ostáva zachovaný jeden volebný obvod a kandidáti sa môžu 

uchádzať o priazeň voličov len na kandidátkach registrovaných strán, alebo koalicíí strán. 

32Prepočet hlasov prebieha rovnakým spôsobom ako v národných voľbách, zmena súvisí 

len s menším počtom volených mandátov,   čo znamená, že pri výpočte republikového čísla 

má deliteľ hodnotu 14. Volebná komisia prideľuje mandáty len stranám, ktoré prekročia 5 

                                                 
29DANČIŠIN, V.: Nedokonalosť metódy prepočítavania hlasov na mandáty v Slovenskej  reublike. In: 

DOBIAŠ, D., EŠTOK, G., ONUFRÁK, A., BZDILOVÁ, R. (EDS): Sloboda- Rovnosť- Poriadok. Kam 

kráčaš demokracia. Politologický zborník. Košice, 2012. s. 230..  
30 ŠEDO, J.: Volební systémy postkomunistických zemíí. Disertační práce. Brno, 2006, s. 117. 

31 Zákon č. 180/2014 Z. z.Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov z 26. 6. 2014. 
32 Zákon č. 331/2003 o voľbách do Európskeho parlamentu z 10. Júla 2003. 
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percentnú hranicu získaných hlasov. Výška tejto klauzuly je rovnáka aj pre koalíci strán. 

Funkčné obdobie poslancov Európskeho parlamentu je 5 rokov a dovedna má 736 členov.   

 

 

1.6. Výber premenných a stanovenie hypotéz 

S nástupom tretej vlny extrémne pravicových strán v Európe na začiatku 

osemdesiatych rokov, sa viacero vedcov zameralo na skúmanie motivácii voličov k 

ich voľbe a na hľadanie zdrojov ich podpory. Ich bádanie sa predovšetkým pokúša priblížiť 

k odpovedi na otázku, prečo sa v niektorých západoeurópskych krajinách krajnepravicové 

strany tešia väčšej podpore, ako v iných a zároveň, od čoho závisí zmena ich podpory 

v čase. Keďže v prostredí Západoeurópskych demokracií sa krajná pravica na prvom mieste 

sústredí kritike nárastu počtu imigrantov, väčšina západoeurópskych vedcov sústredí svoju 

pozornosť na výskum podielu imigrácie na vzostupe krajnej pravice. Výskum Pii Knigge33 

našiel priamy vzťah medzi počtom žiadateľov o azyl ziskami strán, ktoré vsadili na 

vyvolávanie antimigrantských nálad a k podobným záverom dospeli i viacerí iní autori.34 

Rovnako analýza postojov voličov krajnervicových strán potvrdila, že otázka imigrantov je 

pre nich úplne kľučová. Protiimigrantská atmosféra síli v dobách, keď sa krajina potýka so 

zlou ekonomickou situáciou. Voľba strán s extrémistickejšou rétorikou tak môže byť 

výsledkom racionálneho rozhodovania jedinca, ktorý sa cíti ohrozený novou konkurenciou. 

A keďže ľudia nechcú vinu za tento stav pripsovať skupine z ktorej pocházajú (in- group) 

určitá časť populácie má tendenciu viniť ostatných (out-groups), v tomto prípade 

imigrantov35. Okrem pocitu zhoršenej sociálnej situácie sú protimigračné nálady spôsobené 

i strachom o hodnoty Západnej kultúry.  

 

                                                 
33 KNIGGE, P.: The ecological correlates of right–wing extremism in Western Europe. European Journal of 

Political Research, 34: 249–279.  
34 ARZHEIMER, K.: Contextual Factors and the Extreme Right Vote in Western Europe, 1980- 2002. In: 

Journal of Political Science, roč. 2009. č. 53.2 

Tiež: SWANK, D., BETZ, H, G: Globalization, the welfare state and right- wing populism in Western 

Europe. In: Socio- Economic Review, roč. 2003, č.1, s. 2015- 245. 
35 LUBBERS, M., GIJSBERTS, M., SCHEEPERS, P.: Extreme right wing voting in Western Europe. In: 

European Journal of political research, roč.2002, č. 41. s.  352. 
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V tejto súvislosti ja na mieste klásť si otázku, do akej miery je možné aplikovať 

vyššie uvedené zistenia na výskum krajnej pravice v prípade Slovenska, kde je počet 

prichádzajúcich imigrantov v porovnaní so Západom Európy marginálny. Problém 

prisťahovalectva sa do tunajšieho politického diskurzu dostal len prednedávnom v reakcii 

na vlnu utečencov z krajín Blízkeho Východu a Afriky a v programoch strán sa objavoval 

len okrajovo, alebo vôbec. V podmienkach postkomunistickej Strednej Európy sa 

xenofóbia krajne pravicových strán sústredí na vyvolávanie nenávisti voči vnútorným 

menšinám36, v prípade Slovenska sa jedná hlavne o Rómske etnikum. Potvrdzuje to aj 

pohľad do volebných programov nami sledovaných strán, kde rómska otázka zaberá čoraz 

väčšiu časť37. Jednou z otázok našej práce preto bude skúmanie vplyvu prítomnosti 

rómskeho etnika na volebné zisky krajne pavicových strán. Od vyššie načrtnutých teórií je 

odvodená prvá hypotéza, podľa ktorej:  

V obciach s vyšším podielom obyvateľov rómskej národnosti, alebo obciach 

spadajúcich do oblastí s prítomnosťou rómskych osád, bude podpora sledovaných strán 

vyššia. 

 

Hoci pre referovanie o oddelených častiach typických pre život rómskej menšiny 

býva v médiach ale i vo verejnosti najčastejšie používané slovné spojenie „rómska osada“, 

neexistuje pre tento termín jeho jasná definícia. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že sa 

jedná o etnicky homogénne osídlenia, segregované nielen priestorovo, ale i sociálne.38Pre 

potreby našej práce budeme čerpať dáta o počte a rozmiestnení rósmkych osád z údajov 

Úradu splnomocnenca pre rómske komunity obsiahnutých v dokumente Atlas rómskych 

komunít na Slovensku 201339. Tento dokument rozlišuje tri typy rómskych osídlení, 

                                                 
36 ALLAN, T. J.: All in the family? Compaing far right voters in Western and Post- Communist Euope 

Europe. In: Party politics, roč. 2015. s. 4. 
37GURŇÁK, D., MIKÚŠ, R.: Odraz rómskej otázky vo volebnom správaní na Slovensku- politicko- 

geografická analýza: In: Geographia Cassoviensis VI, 2012, č. 2, s. 19. 
38 RUSNÁKOVÁ, J., ROCHOVSKÁ, A.: Segregácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, 

chudoba a znevýhodnenia súvisiace s priestorovým vylúčením. In: Geographia Cassoviensis, roč. 20114, č. 2, 

s. 165. 
39 Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. In: minv.sk. [online]. [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: 

http://www.minv.sk/?atlas_2013. 

http://www.minv.sk/?atlas_2013
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z ktorých dve budeme v našej práci počítať medzi rómske osady- osídlenia na okraji obce 

a segregované osídlenia. Podľa týchto údajov sa jedná dokopy o 557 rómskych osád.40  

 

Abstrahovaním od ostatných faktorov len na etnický konflikt však vedci nedokázalli 

vysvetliť, prečo je v rámci niektorých krajín podpora krajnej pravice rozdelená značne 

nerovnomerne, nezávisle na počte imigrantov. Niektoré štúdie venované podpore krajnej 

pravice sa preto z veľkej časti zameriavajú na skúmanie socioekonomických špecifík 

voličov krajnej pravice. V tomto ohľade priniesli rôzne vysvetlenia, výsledky viacerých sa 

však vo svojich záveroch prekrývajú. Takmer všetci autori sa zhodujú na tom, že dôležitým 

faktorom pre voľbu krajnepravicových strán je pohlavie, vek a vzdelanie.41 Bol potvrdený 

signifikantný rozdiel v hlasovaní pre krajnepravicové strany medzi mužmi a ženami, 

pričom muži majú k takému kroku väčší sklon. Podobne štúdie dokázali, že najmladší ale 

zároveň i najstarší voliči sú náchylnejší k voľbe krajnej pravice42. Podľa štúdie Kaia 

Arzheimera, ktorý sa zameral na volebnú podporu krajnepravicových strán v šiestich 

Západouerópskych demokraciách, sa toto tvrdenie priamo nedá potvrdiť, naopak zistil, že 

voliči so stredoškolským vzdelaním majú väčšiu náklonnosť pre podporu krajnej pravice 

ako voliči s nižším dosiahnutým stupňom vzdelania.43 Čo sa týka ostatnej literatúry, 

existuje konsenzus, že voliči s najnižším dosiahnutým stupňom vzdelania sú náchylnejší 

k voľbe krajne pravicových subjektov.44 Menej vzdelanejší ľudia čelia väčšiemu riziku 

zlyhania v uplatnení na trhu práce. Zároveň nízke vzdelanie môže znamenať horšie 

orietovanie v platných normách a pravidlách daného politického systému, väčšiu dispozíciu 

                                                 
40 Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. In: minv.sk. [online]. [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: 

http://www.minv.sk/?atlas_2013, s. 67. 
41 ARZHEIMER, K.: Contextual Factors and the Extreme Right Vote in Western Europe, 1980- 2002. In: 

Journal of Political Science, roč. 2009. č. 53.2. 
42 GOODWIN, M.: Right Response. Understing and Countering Populist Extremism in Europe. In: 

A Chatman House Report .s. 2. 
43 KREIDL, M., VLACHOVÁ, K.: Sociální zázemí extrémní pravice v ČR. Voliči SPR- RSČ v letech 1996- 

1998. In: Sociologický časopis, roč. 1999, Vol. 35. s. 341. 
44 GOODWIN, M.: Right Response. Understing and Countering Populist Extremism in Europe. In: 

A Chatman House Report 

ARZHEIMER, K.: Contextual Factors and the Extreme Right Vote in Western Europe, 1980- 2002. In: 

Journal of Political Science, roč. 2009. č. 53.2. 

http://www.minv.sk/?atlas_2013
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k autoritárskym sklonom a absenciu tolerancie a skúseností, ktoré sú potrebné pre 

uchopenie komplexných sociánych a politickýh javov.45 Druhá hypotéza preto znie:  

Podpora krajnepravicových strán bude rásť s podielom obyvateľov s najnižším 

stupňom vzdelania.  

 

Ďalším faktorom, ktorý je v centre záujmu bádania vedcov, je momentálna 

ekonomická kondícia a jej predpoklady pre nárast ziskov krajnej pravice vo voľbách. Ich 

prístupy sa rôznia vo voľbe parametrov, podľa ktorého vzťah merajú. Kým dvojici 

Bruckner, Grruner sa nepodarilo nájsť významnejšiu pozitívnu súvislosť medzi úrovňou 

HDP a preferenciami strán krajnej pravice46, väčšina autorov sa zamerala predovšetkým na 

výskum dosahu nezamestnanosti na ich zisky. A v tomto prípade sa závery analytikov 

rôznia. Na jednej strane su štúdie, ktoré zistili nulový, alebo dokonca negatívny vplyv 

úrovne nezamestnanosti47 a podporou extremistických strán, na strane druhej, je podľa 

niektorých skúmaní nezamestnanosť významným faktorom, ktorý spôsobuje, že podpora 

krajnej pravice je rozdielna v čase a priestore.48 Ľudia, ktorí bojujú so zlou ekonomickou 

situáciou vidia zdroj svojich problémov v migrantských vlnách prúdiacich do krajín 

Západnej Európy. Práve prílev migrantov znamená ešte ťažšiu pozíciu v boji 

o nedostatkové zdroje akým je zamestnanie ale i rôzne sociálne benefity, čo spôsobuje, že 

sa nízke sociálne vrstvy uchyľujú k voľbe krajnej pravice, ktorá odmieta ústretovú 

imigračnú politiku. To, či existuje korelácia medzi ziskami krajnepravicových strán 

a podielom nezamestnaných na úrovni slovenských obcí, bude tiež predmetom výskumu 

predkladanej práce. Hypotéza v tomto prípade znie:  

Obce s vyššou mierou nezamestnanosti sa budú vyznačovať vyššími ziskami krajne 

pravicových strán.  

 

Poslednou nezávisle premennou, ktorej význam na vývoj volebných preferencii 

budeme skúmať, je podiel veriacich na sledovanom území. Oproti ostatným vyššie 

                                                 
45 KREIDL, M., VLACHOVÁ, K.: Sociální zázemí extrémní pravice v ČR. Voliči SPR- RSČ v letech 1996- 

1998. In: Sociologický časopis, roč. 1999, Vol. 35. s. 341. 
46 BRUCKNER, M., GRUNER, H. P.: Economic growth and the rise of political extremism: theory and 

evidence. CEPR Discussion Paper No. DP7723. s. 16.   
47 KNIGGE, P.: The ecological correlates of right–wing extremism in Western Europe. European Journal of 

Political Research, 34: s. 259. 
48 DVOŘÁKOVÁ, V. 1997. Strany radikální pravice. Politologická revue, roč. 1997. s. 10. 
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uvedeným faktorom, vplyv vierovyznania voličov na ich volebné preferencie, bol 

predmetom skúmania len malého počtu štúdií týkajúcich sa volebnej pordpory krajnej 

pravice.49 Tí vedci, ktorí však náboženstvo do svojích pozorovaní zahrnuli, zistili, že tento 

vzťah je negatívny. Na základe skúmania Západoeurópskych demokracii, dospel Kai 

Arzheimer k názoru, že vierovyznanie je predpokladom skôr pre nevolenie krajnej pravice, 

ako opačne50. Pre zdôvodnenie výsledkov jeho výskumu má viacero interpretácii. Krajne 

pravicové strany neponúkajú témy, ktoré sú podstatné pre tú časť elektorátu, ktorá sa hlási 

ku kresťanskej viere. Naopak, náboženské témy sú obsiahnuté vo volebných programoch 

kreťanskodemokratických a konzervatívnych strán. Tiež hodnoty súčasnej kresťanskej 

viery ako tolerancia, súcit, či altruizmus sú v značnom rozpore s autoritatívnou 

a xenofóbnou ideológiou šírenou stranami patriacimi ku krajnej pravici. Rovnako Lubbers 

a Scheepers zistili značnú nadreprezantáciu neveriacich medzi elektorátom krajne 

pravicových strán. 

 

Tu sa však opäť dostávame do momentu, kedy kontext, z ktorého pochádzajú 

závery týchto štúdii a kontext slovenskej krajnej pravice, je výrazne odlišný. Trevor J. 

Allen, ktorý vo svjej práci porovnával krajne prvicového voliča v Západnej 

a postkomunistickej Európe, poukazuje na to, že  roztrieštenosť pravice, veľký nárast 

veriacich v rámci elektorátu a ich nedostupnosť pre ľavicové subjekty po páde komunizmu, 

vytvárajú ideálne podmienky pre to, aby krajne pravicové strany vsadili na náboženskú 

tématiku.51Výstup jeho práce nakoniec aj potvrdil jeho predpoklad o pozitívnej korelácii 

medzi podielom veriacich a podporou krajnej pravice v postkomunstických krajinách. Keď 

sa pozrieme do samotných volebných progamov ako SNS, tak i ĽSNS, apelovanie na 

kresťanské princípy a morálku je jeden z ich najpodstatnejších pilierov. Od toho sa bude 

odvíjať aj posledná hypotéza: 

S vyším podielom obyvateľov rímskokatolíckeho vierovyznania, bude stúpať aj 

podpora krajne pravicových strán.  

 

                                                 
49 ARZHEIMER, K.., CARTER, E.:. Christian Religiosity and Voting for West European Radical Right 

Parties. West European Politics. 32.5. roč. 2009. 
50 Taktiež   
51 ALLAN, T. J.: All in the family? Compaing far right voters in Western and Post- Communist Euope 

Europe. In: Party politics, roč. 2015. s..9. 



20 

 

V našej práci sa podiel veriacich bude odrážať od údajov zo sčítania ľudu, ktoré pod 

náboženským vyznaním chápe účasť na náboženskom živote niektorej cirkvi (náboženskej 

spoločnosti) alebo vzťah k nej.52 Síce Kai Aarzheimer poukazuje na limitované možnosti 

používania takéhoto údaju, na Slovensku iný údaj o vierovyznaní obyvateľstva (aktívne 

navštevovanie kostola, stotožnenie s náboženstvom) neexistuje. V našej práci pre skúmanie 

tohoto vzťahu využijeme konkrétne údaj o podieli obyvateľov hlásiacich sa k 

rísmkokatolíckej viere. S týmto údajom pracuje väčšina autorov v prásach volebnej 

geografie pre skúmanie voličskej variability53.  

 

                                                 
52 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Dostupné na: http://census2011.statistics.sk   
53 Napríklad: MALOVÁ, D., BABOŠ, P.: Ekologická analýza výsledkov parlamentných volieb v roku 2012 a 

prezidentských volieb v roku 2014: možnosti a limity štrukturálnych vysvetlení. In: Sociológia. roč 2015, č. 

47, s .340-364. 

Tiež: KOSTELECKÝ, T.: Vzestup nebo pád politického regionalismu? Změny na politické mapě v letech 

1992 až 1998- Srovnáni České a Slovenské republiky. Praha, SÚ AV ČR. 2001. 

http://census2011.statistics.sk/
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2. Predstavenie vybraných krajne pravicových strán 

2.1. Slovenská národná strana 

Vznik modernej Slovenskej národnej strany sa datuje ku dňu 7. Marca 1990, kedy 

bola oficiálne zaregistrovaná ako politická strana na Ministerstve vnútra SR. Sama strana 

však tento dátum chápe len ako obnovu SNS, ktorá pôvodne vznikla v roku 1871 

a považuje sa tak za historicky najstaršiu slovenskú politickú stranu.  

 

SNS sa od svojho vzniku stavala do pozície ochrancu národých záujmov vo 

federatívnom usporiadaní, od polovice roku 1990 už jej prvý predseda Víťazoslav Móric 

priamo hovorí o potrebe vzniku samostatného Slovenska.54Vďaka  poptávke po takomto 

štátoprávnom usporiadaní u časti obyvateľstva, sa SNS podarilo zabezpečiť si 

parlamentnúu účasť hneď v prvých  voľbách v roku 1990 s najvyšším volebným ziskom 13, 

94% hlasov a 22 mandátov.55 Okamžite po volebnom úspechu sa však prejavila najväčšia 

slabosť národniarov, ktorá ich sprevádza až podnes- vnútorná nestálosť, ktorá rezultuje do 

častého štepenia strany. Tento rys SNS sa stal hlavným determinantom jej volebných 

výsledkov vo všetkých nasledjúcich voľbách. S výnimkou delenia strany v roku 1994, boli 

hlavným zdrojom sporov personálne obsadenie vedenia strany a s ním spojená kultúra 

prezentácie strany smerom k voličom. V prvých štyroch rokoch sa  až štyrikrát menil 

predseda strany.     

 

Už krátko po vzniku bol zo strany vylúčený jeden z jej najradikálnejších 

predstaviteľov, poslanec Stanislav Pánis, ktorý neskôr založil Slovenskú národnú jednotu. 

Pre ďalšie smerovanie strany bol dôležitý už spomenutý rok 1993, kedy bola SNS súčasťou 

vládnej koalície s HZDS- ĽS. V tomto období prebiehal boj o ideologické ukotvenie strany. 

Vtedajší predseda Ľudovít Černák sa pokúšal vštiepiť strane svoju konzervatívne-liberálnu 

víziu a pripojiť k nacionálnej agende i konkrétny ekonomický program.56Táto koncepcia 

                                                 
54 ZETOCHA. K., KONECNÝ, M: Slovenská národná strana: druhá šance. In: Středoevropské politické 

studie. roč. VI, č. 2-3. s.242 
55 Taktiež 
56 KOPEČEK, L.: Politcké strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie 

a kultúry, 2007, s. 420. 
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však mala v strane len menšinovú podporu, keďže väščšina členov podporovala radikálne-

nacionalistické krídlo strany57. Tento spor sa zákonite pretavil aj do personnálnych 

pohybov vo vedení strany. Dňa 15. januára Ústredná rada SNS na žilinskom sneme 

rozhodla o odvolaní predsedníctva strany a vylúčení stúpencov národne-demokratického 

krídla58 (vrátane predsedu Černáka) zo strany. Zároveň bolo zvolené vedenie strany 

s novým presedom Jánom Slotom. Tento spor o smerovanie strany mal ešte jednu rovinu, 

ktorá sa týkala otázky ďaľšieho pôsobenia strany vo vláde s Mečiarovým HZDS. 

Zástancovia radikálneho krídla SNS sa narozdiel od „Černákovcov“ prikláňali 

k pokračovaní koaličnej spolupráce. Preto sa tento zlom v orientácii strany ukázal ako 

úplne kľúčový nielen pretože určil hodnotový a kultúrne- politický charakter strany, ale 

i z pohľadu koaličného potenciálu strany v nasleujúcich rokoch. Od  tejto chvíľe Slotova 

SNS stratila koaličný potenciál pre väčšinu politických strán naprieč politickým spektrom.  

 

V období rokov 1994 až 2010 bola hlavným determinantom vnútorných procesov 

v SNS ale i v jej vnímaní v slovenskej a zahrančinej verejnosti osoba Jána Slotu.  Zároveň 

je Slotova éra spojená s historickými vzostupmi a pádmi strany, ktoré možno najlepšie 

vyčítať z volebných výsledkov. V prvých voľbách do parlamentu samostatného Slovenska 

obsadila SNS len 9 mandátov so ziskom 5, 4 % hlasov, napriek tomu obsadila v druhej 

Mečiarovej vláde dve ministerské kreslá (obrana a školstvo). Obdobie tejto vlády bolo 

poznačené viacerými kauzami, z ktorých niektoré ohrozovali samotnú podstatu liberálnej 

demokracie. Politológička S. Szomolányi označila toto obdobie ako režim neliberálnej 

demokracie59, podľa G. Mesežnikova opierajúci sa o politický a ekonomický 

klientelizmus.60 Pod Slotovým vedením sa navyše strana čoraz viac vyhraňovala voči 

maďarskej menšine žijúcej na Slovensku, ako i samotnému susediacemu Maďarsku Jedným 

                                                 
57 Taktiež 
58 GYARFÁŠOVÁ, O; MESEŽNIKOV, G. (eds.): Vláda strán na Slovensku: skúsenosti a perspektívy, 

Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004, s. 32 
59 GYARFÁŠOVÁ, O. (eds.): Slovensko: Desať rokov samostatnosti a rok reforiem. Bratislava, Inštitut 

pre verejné otázky 2004, s.  17. 
60 MESEŽNIKOV, G.: Voľby 1998 a vývoj systému politckých strán. In: MESEŽNIKOV, G., BÚTOROVÁ, 

Z.: Slovenské voľby ´98: Kto? Prečo? Ako? IVO, Bratislava 1999.s. 43. 
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z hlavných hesiel SNS pred voľbami v roku 1998 bolo „Voľme Slovensko bez parazitov 

(Maďarov)“.61  

 

Hoci pritvrdená rétorika priniesla strane svoje ovocie v podobe nárastu 

percentuálneho zisku vo voľbách (9% hlasov a 14 mandátov), pre škandálne vládnutie 

z predošlého volebného obdobia, sa SNS stala pre väčšinu parlamentných strán 

neprijateľnou a tak druhýkrát vo svojej modernej histórii poputovala do opozície. Šok zo 

straty vplyvu sa pretavil do rastu napätia v štruktúrach strany. Opäť sa otvoril spor o štýl 

reprezentácie strany a vystupovania jej čelných predstaviteľov na verejnosti, ktorý tvoril 

hlavnú deliacu líniu  už krátko po vzniku v roku 1990.62Intenzita tohoto konfliktu rástla 

priamoúmerne s množstvom kontroverzných šovinistických výstupov Jána Slotu 

na verejnosti.63Jeho hlavnou rivalkou a zástankyňou umiernenej prezentácie strany sa stala 

podpredsedníčka Anna Malíková. Konflikt vyústil do dramatického rozdelenia strany 

v roku 2001.  Po tom, čo bola Malíková zvolená novou predsedkyňou SNS, časť poslancov 

okolo Slotu vystúpila z jej poslaneckého klubu a 6. septembra založila novú stranu Pravú 

Slovenskú národnú stranu (PSNS). 64 

 

Rozdelenie národniarov spôsobil stratu relevancie SNS na parlamentnej úrovni po 

voľbách v roku 2002. Tento neúspech zakonite dostal lídrov oboch strán pod veľký tlak 

a rýchlo viedol k uvedomeniu, že len spoločnými silam môžu strany vo voľbách uspieť. 

A preto na konci mája v roku 2003 Žilinský snem odhlasoval opätovné spojenie dvoch 

strán v jednu Slovenskú národnú stranu so staronovým predsedom Jánom Slotom. 65 

 

                                                 
61KLUKNAVSKÁ, A.: Krajne pravicové strany v parlamentných voľbách na Slovensku. In: Rexter- časopis 

pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, No. 1, 2012. 
62 KOPEČEK, L.: Politcké strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie 

a kultúry, 2007, s 429 
63 V tomto ohľade treba spomenúť hlavne výrok z 8. marca 1999 : “My pôjdeme do tankov. A pôjdeme a 

zrovnáme Budapešť." Slotovi za vyroky o maďaroch hrozi az rok vezenia. In: sme.sk [online]. [cit. 2016-04-

19]. Dostupné z: www.sme.sk/c/2055862/slotovi-za-vyroky-o-madaroch-hrozi-az-rok-vazenia.html  
64 KOPEČEK, L.: Politcké strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie 

a kultúry, 2007, s. 431 
65 ZETOCHA. K., KONECNÝ, M: Slovenská národná strana: druhá šance. In: Středoevropské politické 

studie. roč. VI, č. 2-3. s. 256 

http://www.sme.sk/c/2055862/slotovi-za-vyroky-o-madaroch-hrozi-az-rok-vazenia.html
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Turbulentné obdobie nijako neovplyvnilo hodnotovú orientáciu strany a ani jej 

predvolebné stratégie. Antimaďarská agenda ostala centrálnou témou, ktorou sa SNS 

diferencivala od ostatných strán. V hlavným predvolebnom hesle strany „Slovákom 

slovenskú vládu66“ bol obsiahnutý aj primárny cieľ- sa zabránenie SMK v účasti na 

nasledjúcej vláde a zákaz tejto strany. 67  

 

Keďže strana vo voľbách získala vyšší zisk ako súčet výsledkov SNS a PSNS 

v predošlých voľbách (11, 7% a 20 mandátov), táto straégia sa ukázala ako úspešná. 

Národniari navyše po ôsmich rokoch získali účasť na exekutíve vstupom do koalície so 

Smerom- SD a HZDS- ĽS. 

 

Jánovi Slotovi sa v tomto období opäť nepodarilo udržať na uzde svoju výbušnú 

povahu, keď rozšíril svoju už tak bohatú zbierku vulgárnych výrokov. Čoraz častejšie boli 

jeho výpady smerované voči homosexuálom a rómskej menšine. 

 

V septembri roku 2010 sa konal XII. Snem SNS, v ktorom bol hlasovaním Ján Slota 

potvrdený vo funkcii predsedu. Tak ako je to v SNS zvykom, aj tentokrát rozhodnutie 

delegátov sprevádzali silné emócie. Poškodenou sa cítila byť hlavne Anna Malíková, ktorá 

spochybnila demokratický priebeh volieb a zároveň oznámila založenie straníckej 

názorovej platformy.68Okrem toho SNS čelila viacerým kauzám spojeným s ich 

nominantami v ministerských kreslách.69 Jánovi Slotovi sa navyše v tomto období opäť 

nepodarilo udržať na uzde svoju výbušnú povahu, keď rozšíril svoju už tak bohatú zbierku 

bizardných káuz a vulgárnych výrokov. Čoraz častejšie boli jeho výpady smerované voči 

homosexuálom a rómskej menšine. Úplne nový rozmer tejto tématike dal predvolebný 

                                                 
66 KRIVÝ, V.: Parlamentné voľby 2006: staré a nové vzorce rozdelení voličských hlasov. In: 

GYARFÁŠOVÁ, O., KOLLÁR M., MESEŽNIKOV, G. (eds.): Slovenské voľby ´06. Výsledky, príčiny  

súvislosti, Bratislava, IVO 2006, s. 214. 
67 KOPEČEK, L.: Politcké strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum  pro studium demokracie 

a kultúry, 2007, s. 437 
68Slota vyšachoval Belouvsovovú a je predseda strany. In: webnoviny.sk. [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z: www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/224988-slota-vysachoval-belousovovu-a-je-predseda-

strany  
69 Najznámejša bola kauza tzv. „nástenkový tender“. Nástenkový tender. In: zastavmekorupciu.sk. [online]. 

[cit. 2016-04-19]. Dostupné z: http://zastavmekorupciu.sk/cases/nastenkovy-tender  

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/224988-slota-vysachoval-belousovovu-a-je-predseda-strany
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/224988-slota-vysachoval-belousovovu-a-je-predseda-strany
http://zastavmekorupciu.sk/cases/nastenkovy-tender
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bilboard znázurňujúci obézneho Róma s komentárom „Aby sme nekŕmili tých, čo nechcú 

pracovať“.70 

 

Únava elektorátu z vyššie popísaných skutočností v kombinácii s preberaním 

nacionálnej rétoriky zo strany Smeru- SD, mali za následok obrovský prepad preferencií 

SNS  v parlamentných voľbách 2010, kedy ju so ziskom 5,07 % delilo len dvetisíc hlasov 

od straty parlamentnej príslušnosti.71Osobné spory nenechali na seba dlho čakať. Rok po 

voľbách predsedníctvo na odporučenie Slotu, vylúčilo Annu Malíkovú zo strany, keďže jej 

mala škodiť viac ako i niektoré médiá.72A tak ako sa štiepenie negatívne premietlo na 

preferencie strany v minulosti, podpísalo sa i tentokrát pod fakt, že vo voľbách v roku 2012 

SNS druhýkrát v novodobej histórii neprekročilo päť percentnú hranicu potrebnú pre vstup 

do parlamentu. Strane nepomohlo ani posun hlavnej pozornosti na riešenie Rómskeho 

problému, ktorému vo svojom volebnom programe prvýkrát vyčlenila samostatnú a 

najprepracovanejšiu kapitolu.73 Rovnako sa účinku minulo aj volanie po vystúpení 

z Európskej a menovej únie.  

 

Volebný neúpech nakoniec znamenal ukončenie jednej etapy SNS, ktorej interval 

určovalo pôsobenie Jána Slotu v jej čele. A i jeho stranícka koncovka sa niesla v štýle, 

ktorý bol pre riešenie vnútorných sporov v tomto období najpríznačnejší- vylúčením zo 

strany74. V súhrne tak SNS pod jeho vedením naplnila predstavu krajne pravicovej strany 

založenej primárne na nacionalstickom základe.75 Počas osemnástich rokov sa však u nej 

vyvinuli i ostatné definičné znaky, ktoré ju riadia ku krajnej pravici. Či už je to silný 

                                                 
70 Slotova strana vyrazila do volebního boje s rasistickým billboardem. In: idnes.cz. [online]. [cit. 2016-04-

19]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/slotova-strana-vyrazila-do-volebniho-boje-s-rasistickym-billboardem-

1jp-/zahranicni.aspx?c=A100505_102815_zahranicni_ipl  
71 PINK, M., VOJTAJ, J.: Ústup krajní pravice na Slovensku- postupná marginalizace SNS?. In: Rexter- 

časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, No. 2, 2010. 
72 SNS odhodila Belousovovú. In: sme.sk. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné 

z: www.domov.sme.sk/c/5749008/sns-odhodila-belousovovu.html  
73 73KLUKNAVSKÁ, A.: Krajne pravicové strany v parlamentných voľbách na Slovensku. In: Rexter- 

časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, No. 1, 2012. 
74 Slota v SNS končí, vedenie ho vylúčilo. In: trend.sk. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 

www.etrend.sk/ekonomika/slota-v-sns-konci-vedenie-ho-vylucilo.html  
75 KOPEČEK, L.: Politcké strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum  pro studium demokracie 

a kultúry, 2007, s. 441. 

http://zpravy.idnes.cz/slotova-strana-vyrazila-do-volebniho-boje-s-rasistickym-billboardem-1jp-/zahranicni.aspx?c=A100505_102815_zahranicni_ipl
http://zpravy.idnes.cz/slotova-strana-vyrazila-do-volebniho-boje-s-rasistickym-billboardem-1jp-/zahranicni.aspx?c=A100505_102815_zahranicni_ipl
http://www.domov.sme.sk/c/5749008/sns-odhodila-belousovovu.html
http://www.etrend.sk/ekonomika/slota-v-sns-konci-vedenie-ho-vylucilo.html


26 

 

šovinizmus orientovaný hlavne proti maďarskej menšine, xenofóbia, antisemitizmus a 

homofóbia.  

 

Na XVIII. Sneme bol 6. Októbra novým predsedom strany zvolený právnik Andrej 

Danko. Od prvého dňa Danko akcentoval zmenu prezentácie strany a dištancovanie sa od 

bývalého vedenia strany a jeho káuz. Snaha o umiernenú profiláciu SNS je zreteľná aj pri 

pohľade do jej posledného volebného programu. Vidieť snahu nového vedenia strany 

rozšíriť jej predvolebnú agendu zdôrazňovaním dôežitosti ekonomických a 

kultúrnospoločenských tém. Naopak pre tieto voľby stratila maďarská karta relevanciu, keď 

v celom dokumente jej nie je venované ani slovo, čo platí i pre rómsku menšinu. Hneď tri 

body programu sa však venujú téme utečencov. Konkrétne sa hovorí o ochrane pred 

„inváziou nelegálnych migrantov“76, a o „multikulturalizme a jeho zhubnom vplyve na 

národné spoločenstvá.“ 77 Hlaným motívom programu ale i Popradského memoranda78 je 

dôraz na ochranu národného štátu. Slovo národ, i národný je vo volebnom programe 

spomenuté 73 krát.  

 

 

2.2. Ľudová strana- Naše Slovensko 

Oficiálne bola ĽSNS zaregistrovaná na ministerstve vnútra vo februári roku 2010 

a je tak najnovšou politickou stranou na poli nacionalistického spektra.79 Z registru 

politických strán80 sa dozvedáme, že vznikla zmenou názvu z Ľudovej strany sociálnej 

solidarity. Jej predchodkyňou bola Strana priateľov vína, recesistický projekt, ktorý 

s dnešnou ĽSNS a jej predstaviteľmi nemá nič spoločné. ĽSNS personálne a ideologicky 

naväzuje na Slovenskú Pospolitosť – Národnú stranu, ktorá zanikla 14. Marca v roku 2009, 

                                                 
76 Volebný program pre silný štát 2016- 2020. In: sns.sk. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 

www.sns.sk/engine/assets/uploads/2016/01/volebny_program_2016.pdf  
77 Volebný program pre silný štát 2016- 2020. In: sns.sk. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 

www.sns.sk/engine/assets/uploads/2016/01/volebny_program_2016.pdf  
78 Žiadosti slovenských vlastencov Bruselu. In:www.popradskememorandum.sk. [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z: www.popradskememorandum.sk 
79 MIKUŠ, J., GURŇAK, D.: Vývoj pozícií politického extrémizmu. Radikalizmu a nacionalizmu v rôznych 

úrovniach volieb na Slovensku. Geografické informácie 16. č. 2, roč. 2012, s. 41. 
80Register politických strán a politických hnutí. Dostupné z:  

www.ives.sk/registre/detailuplnyps.do?action=uplny&formular=&id=153101   

http://www.sns.sk/engine/assets/uploads/2016/01/volebny_program_2016.pdf
http://www.sns.sk/engine/assets/uploads/2016/01/volebny_program_2016.pdf
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http://www.popradskememorandum.sk/
http://www.ives.sk/registre/detailuplnyps.do?action=uplny&formular=&id=153101


27 

 

kedy bola z rozhodnutia Najvyššieho súdu rozpustená.81  Slovenská pospolitosť vznikla 9. 

mája v roku 1995 ako občianske združenie so sídlom v Ružomberku.82Hlavné motívy pre 

jej vznik zhrnuli jej tvorcovia nasledovne: 

„SP sa hlási k tisícročným slovenským a slovanským tradíciám. Je prirodzeným 

spojením všetkých Slovákov mysliacich a konajúcich v nadväznosti na prastaré slovanské a 

slovenské kultúrne, historické a duchovné tradície. Slovenská pospolitosť je nositeľom 

ducha Ľudovíta Štúra a všetkých velikánov slovenského národa.”83 

 

Spočiatku SP neprejavovala žiadne ambície pre získanie mediálnej pozornosti ani 

pre zapojenie sa do politickej súťaže. Podľa Dušana Mikušoviča sa stratégia verejného 

angažovania SP zmenila v roku 2002, čím podľa neho začala zvučná fáza histórie SP. Táto 

fáza do veľkej miery súvisí so vstupom učiteľa informatiky Mariána Kotlebu do SP v roku 

2003, kedy sa zároveň stal i Vodcom Pospolitosti. Pod jeho taktovkou sa SP čoraz bližšie 

posúvala k hranici deliacej jej činnosť od protiústavnosti. Prostredníctvom rôznych 

škandálnych akcií Kotleba od začiatku ukazoval schopnosť pritiahnúť pozornosť médií a 

verejnosti. Širšiemu publiku sa SP predstavila v roku 2003 v Komárne pri oslavách 

príchodu Cyrila a Metoda. Členovia SP sa ich zúčastnili v čiernych uniformách 

pripomínajúcich uniformy Hlinkovej Gardy z obdobia Slovenského štátu84. Rovnošata sa 

postupom času stala folkórom všetkých vystúpení SP, rovnako ako zahmlievanie pravej 

podstaty ich hesiel a symbolov pod Kotlebovým vedením, skryte odkazujúcich na 

slovenskú fašistickú históriu. Napriek množiacim sa stretom s políciou dokumentojúcim 

zreteľnú radikalizáciu hnutia, ambícia založiť politickú stranu nútila Kotlebu, aby dbal na 

zachovanie jeho ústavno- konformného smerovania.85 

                                                 
81Súd zakázal Kotlebovu Slovenskú pospolitosť. In: teraz.sk. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z:  

www.teraz.sk/slovensko/sud-zakazal-kotlebovu-slovensku-pospolit/186579-clanok.html  
82Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015- 2019. Dostupné z:  

lt.justice.gov.sk/Attachment/vlastnymat_rtf.pdf?instEID=-

1&attEID=75028&docEID=410109&matEID=7955&langEID=1&tStamp=20150128151502837 
83Slovenská pospolitosť. Kto sme? Ćo chceme? Čo robíme? In: pospolitost.wordpress.com. [online]. [cit. 

2016-04-19]. Dostupné z: https://pospolitost.wordpress.com/2008/03/26/slovenska-pospolitost-%E2%80%93-

kto-sme-co-chceme-co-robime/  
84 MIKUŠOVIČ, D.: Slovenská posolitosť včera dnes. In: Rexter- časopis pro výzkum radikalismu, 

extremismu a terorismu, No. 1, 2007.  
85 Taktiež. 
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Tento cieľ sa pemenil v realitu 31. januára 2005 zaregistrovaním strany Slovenská 

pospolitosť- Národná strana na ministerstve vnútra. Napriek tomu, že sa strana žiadnych 

volieb nakoniec nezúčastnila, stihla vďaka Ľudovému programu ponúknuť obraz o 

mentálnom, hodnotovom a ideovom ukotvení jej čelných predstaviteľov. A práve Ľudový 

pogram bol kľúčový  v odôvodnení Národného súdu pre rozpustenie Kotlebovej strany v 

októbri roku 200586. Rozudok bol katalyzátoro krízového obdobia v SP. Čoraz extrémnejšie 

vystupovanie hnutia viedlo k zvýšeniu represívnych opatrení ozbrojených zložiek na jeho 

akciách a k znechutenie veľkej časti spoločnosti, čo sa najjasnejšie prejvilo v 

parlamentných voľbách 2006. SĽS, ktorá na kandidátku zaradila členov SP, vo voľbách 

získala 0, 16 % voličských hlasov87.  

 

Pre Mariána Kotlebu bolo rozčarovanie z výsledkov signálom k odchodu z čela 

Slovenskej Pospolitosti v roku 2007 a založeniu novej politickej strany. Ako už bolo 

spomenuté vyššie, výsledok jeho snahy bol zavŕšený vznikom Ľudovej strany- Naše 

Slovensko v roku 2010. Bola založená na troch základných princípoch – národnom, 

kresťanskom a sociálnom.88 Strana –predovšetkým zásluhou Mariána Kotlebu- prebrala 

mediálnu pozornosť venovanú dovtedy SP a stala sa vo verejnosti symbolom slovenského 

pravicového extrémizmu. Hlavnou náplňou činnosti strany sa stala práca „za slušných 

ľudí”, čo v praxi znamenalo organizovanie serií zhromaždení v miestach, kde malo v 

minulosti dôjsť ku kriminalite rómskej menšiny. Čo sa týka mediálneho záujmu, 

najúspešnejšou sa stala „protest proti Rómskemu teroru” v Šarišských Michaľanoch, počas 

ktorého bolo zadržaných viacero extrémistov vrátne Kotlebu.89Vytváranie obrazu martýra 

                                                 
86 Národný súd dal navrhovateľovi- Generálnemu prokurátorovi zapravdu v troch bodoch. Podľa rozhodnutia 

bola v rozpore  ústavou časť programu, ktorá hovorí o rozdelení voličov do 10 stavov. „Stavovský štát“ tak 

ako  ho navrhuje Ľudový program je podľa NS jednoznačným porušením pincípu všeobecného volebného 

práva, ako i princípu rovnosti voličských hlasov. Ďaľším argumentom pre rozpustenie SP- NS bola časť 

„Národný princíp“, podľa ktorého „prvoradou úlohou Slovenského štátu bude zabezpečenie vlastného 

slovenského národa vo všetkých oblastiach života, a až potom starostlivosť o ostatných občanov“.  In: 

Najvyšší súd. 2006. Rozsudok vo veci rozpustenia Slovenskej pospolitosti – Národnej strany. Bratislava: 

Najvyšší súd Slovenskej republiky. 
87 MIKUŠOVIČ, D.: Slovenská posolitosť včera dnes. In: Rexter- časopis pro výzkum radikalismu, 

extremismu a terorismu, No. 1, 2007. 
88 O nás. In: naseslovensko.net. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: www.naseslovensko.net    
89 Polícia rozohnala protest extrémistov, Kotlebu zadržala. In: sme.sk. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 

presov.korzar.sme.sk/c/4966724/policia-rozohnala-protest-extremistov-kotlebu-zadrzala.html    

http://www.naseslovensko.net/
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bolo cieľenou stratégiou i v nasledujúcich rokoch a fotografie Kotlebu v putách sa stali 

tradičným koloritom demonštrácii organizovaných ĽSNS.  

 

Strana- poučená minuloťou- však predsa len pristúpila ku krokom, ktoré mali zlepšť 

jej imidž pred verejnosťou a pomôcť predísť problémom so legálnosťou jej fungovania. Zo 

zhromaždení definitívne zmizli uniformy či fakle a program strany- napriek tvrdému 

slovníku- neobsahoval body, ktoré by už na prvý pohľad volali po zvrhnutí demokratikého 

zriadenia. Hlavným motívom volebných programov vo voľbách na všetkých úrovniach 

predstavoval boj proti zvýhodňovaniu „cigánskych parazitov”90 a „extrémistov”.91 K tomu- 

v závislosti na náladach verejnosti- do programu pribúdali ďalšie témy, ktoré vo svojej 

analýze zhrnula Alena Kluknavská nasledovne: 

Tabulka č.2. Predvolebné témy ĽSNS 

2006 2010 2012 

podpora národných 

myšlienok slovenských 

histických osobností 

kritika rómskej menšiny a 

„parazitov" 

kritika rómskej menšiny, 

„cigánskych extrémistov" 

a„parazitov" 

obrana slovenského národa 
kritika vlády a politikov 

etablovných strán 

kritika vlády a politikov 

etablovných strán 

Velebenie Slovenského štátu 

a vtedajšieho prezidenta 

Jozefa Tisa 

obrana slovenského národa 

kritika nadnárodných 

organizácií (EÚ, NATO, 

MMF) 

kritika vlády a politikov 

etablovaných strán 

velebenie Slovenského štátu 

a vtedajšieho prezidenta 

Jozefa Tisa 

kritika médií 

kritika Izraelu a "sionistov" vznik domobrany reforma sociálnej politiky 

Zdroj: KLUKNAVSKÁ, A. Zaostrené na Rómov. Ľudová strana Naše Slovensko v parlamentných voľbách 

na Slovensku. In: Pravicový extrémizmus a mládež na Slovensku. Tribun EU, Brno. 2013, s. 134. 

                                                 
90Naše Slovensko. Noviny Mariána Kotlebu. In: www.naseslovensko.net. [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z: www.naseslovensko.net/wp-content/uploads/2015/02/naseslovensko_januar2013.pdf  
91Naše Slovensko. Noviny Mariána Kotlebu. In: www.naseslovensko.net. [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z:  www.naseslovensko.net/wp-content/uploads/2016/02/nase-slovensko-februar-2016.pdf 

http://www.naseslovensko.net/
http://www.naseslovensko.net/wp-content/uploads/2015/02/naseslovensko_januar2013.pdf
http://www.naseslovensko.net/
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Všetky témy z posledného stĺpca boli v programe prítomné aj pred poslednými 

parlamentnými krajskými voľbami v roku 2014 a parlamentnými voľbami v roku 2016. 

Verejný diskurz v posledných parlamentných voľbách bol však esšte silne zasiahnutý 

prílevom migrantov z Blízkeho východu a Afriky do krajín EÚ. Otázka prisťahovalectva 

dala do rúk krajne pravicových strán a hnutí silneý mobilizačný tromf, akým nikdy predtým 

nedisponovali. Dňa 20. Júna 2015 sa na doposiaľ najväčšom proteste spoluorganizovanom 

neskorším kandidátom do NR SR za ĽSNS Marianom Magátom, zúčastnilo zhruba 5000 

odporcov „islamizácie Európy“.92 Okrem Kotlebu na proteste vystúpili i zástupcovia 

extrémistického Slovenského hnutia obrody a Vzdoru Kysuce. Tento a ďalšie protesty 

namierené proti imigrantom sa ukázali ako silný integračný impulz na krajne pravicovej 

scéne, ktorý viedol k predvolebnej spolupráci viacerých jeho významných osobností. Na 

kandidátke ĽSNS sa uchádzali o zvolenie už spomenutý čelný predstaviteľ Kysuckého 

vzdoru a obdivovateĺ Adolfa Hitlera- Marián Magát93 (č. 88 na kandidátke), bývalý člen 

SP, SĽS a organizátor mnohých protestov- Marián Mišún, či známy slovenský neonacista 

a spevák kapely Judenmord- Rastislav Rogel (č. 44).94 

 

Kým SP vo svojich manifestoch volala po „nahradení súčasného prehnitého 

systému tzv. Parlamentnej demokracie“95 a dávala tak dobrú príležitosť klasifikovať jej 

programovú líniu naozaj ako politicky extrémistickú,96 oficiálne programové dokumenty 

ĽSNS toto zaradenie do istej miery komplikujú. Antisystémový slovník nahradila kritika 

„parazitov v kravatách“97 a teda nie systému ako takého, ale súčasnej politickej 

reprezentácie. No i napriek evidentnej snahe o moderovanú prezentáciu strany, ktorej 

                                                 
92Orgnizátor protestu proti migrantom je sám ekonomický migrant. In: dennikn.sk. [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z:  www.dennikn.sk/168834/organizator-protestu-proti-migrantom-je-sam-ekonomicky-migrant  
93Zlatý fond slovenských internetov. In: dennikn.sk. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z:   

www.dennikn.sk/blog/zlaty-fond-slovenskych-internetov-1-hitler-bol-mierotvorca-ine  
94 MIKUŠOVIČ, Dušan.. Militantná krajná pravica na Slovensku. Diplomová práca. Brno: Masarykova 

univerzit, 2007, s. 81. 

95 KLUKNAVSKÁ, A. Zaostrené na Rómov. Ľudová strana Naše Slovensko v parlamentných voľbách na 

Slovensku. In: Pravicový extrémizmus a mládež na Slovensku. Tribun EU, Brno. 2013, s.  133. 
96 96 MIKUŠOVIČ, D.: Slovenská posolitosť včera  dnes. In: Rexter- časopis pro výzkum radikalismu, 

extremismu a terorismu, No. 1, 2007. 
97 Naše Slovensko. Noviny Mariána Kotlebu. In: www.naseslovensko.net. [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z:  www.naseslovensko.net/wp-content/uploads/2016/02/nase-slovensko-februar-2016.pdf 

 

http://www.dennikn.sk/168834/organizator-protestu-proti-migrantom-je-sam-ekonomicky-migrant
http://www.dennikn.sk/blog/zlaty-fond-slovenskych-internetov-1-hitler-bol-mierotvorca-ine
http://www.naseslovensko.net/
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dôkazom je i hromadné mazanie facebookových profilov, či diskusných príspevkov, sa po 

voľbách objavuje množstvo svedectiev o myšlienkovom a názorovom profile určitej časti 

členov, ale i poslancov ĽSNS, ktorý vykazuje silné sklony k extrémizmu. Ideová kontinuita 

s SP ostala zachovaná taktiež v radikálnych prejavoch rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, 

a homofóbie.  
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3. Územia volebnej podpory 

3.1. Parlamentné voľby v roku 2010 

3.1.1. Územie volebnej podpory Ľudovej strany Naše Slovensko 

 Parlamentných volieb, ktoré sa konali 12. júna roku 2010 sa účastnilo spolu  2 566 

779 voličov, čo v relatívnej hodnote predstavuje 58, 83 % oprávnených voličov. Proti 

minulým parlamentným voľbám sa jednalo o nárast voličskej účasti o vyše 4 %. 

Z osmenástich politických subjektov kandidujúcich vo voľbách ich rovnako ako 

v predošlých parlamentných voľbách do parlamentu prešlo šesť.  

 

 Ako sme spomínali vyššie, pre ĽSNS sa jednalo o volebnú premiéru. Strana 

vstúpila do volebného boja s kandidátkou obsahujúcou len 44 mien uchádzajúcich sa 

o poslanecké kreslo. Možno to pripísať faktu, že strana bola oficiálne zaregistrovaná len tri 

mesiace pred voľbami a nedisponovala širšou členskou základňou. Popri volebnom lídrovi 

Mariánovi Kotlebovi sa na kandidátke nachádzalo viacero mien známych z pôsobonia zo 

Slovenskej Pospolitosti a Slovenskej ľudovej strany, za ktorú niektorí kandidovali aj 

v predošlých voľbách v roku 2006. 

 

 Strane do volebnej urny hodilo svoj hlas celkom 33 724 voličov, čo na celonárodnej 

úrovni predstavovalo 1, 33% z hlasov odovzdaných pre všetky politické strany. Podľa 

vyššie predstavenej metódy,  sa do územia volebnej podpory zmestilo 760 obcí. Treba však 

dodať, že vo veľkej častí obcí (336) na to stačilo desať a menej hlasov. Najvyšší podiel 

hlasov získala strana v meste Podolínec. Keďže ho v relatívnych ziskoch nasledujú malé 

obce, v ktorých hlasovali pre ĽSNS len malé počty voličov, možno 21, 69% považovať za 

významný úspech. Do výčtu sa dostalo aj ďalšie mesto Jeľšava, ktoré podľa štatistiky 

Atlasu Rómskych komunít s 1252 Rómami, je mesto s najväčším počtom podielu Rómov 

na celom Slovensku.98 

 

                                                 
98 Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. In: minv.sk. [online]. [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: 

http://www.minv.sk/?atlas_2013. 

http://www.minv.sk/?atlas_2013
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Tabulka č. 2: Obce v ktorých ĽSNS dosiahla najväčšie percentuálne zisky 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Pri pohľade na absolútne zisky strany, zákonite sú na popredných miestach veľké 

mestá. Najviac hlasov (777) získala strana v Banskej Bystrici, nasledovaná Nitrou (631 

hlasov). Na tomto čísle môže zohrávať rolu i 7 respektíve 6 zástupcov týchto miest na 

kandidátke a v prípade Banskej Bystrice i skutočnosť, že z nej pochádza najvýraznejšia 

postava ĽSNS Mariána Kotleba. Z miest v nasledujúcej tabuľke sa v území volebnej 

podpory nachádza Banská Bystrica, Poprad a Spišká nová Ves, pričom posledne menované 

sa nachádza i v jadre volebnej podpory ĽSNS za rok 2010.   

Názov 

okresu 

Názov 

obce 

Počet 

platných 

hlasov 

spolu 

Hlasy pre ĽSNS Podiel hlasov v obci 

Stará Ľubovňa Podolínec 1,323 287 21.69% 

Stará Ľubovňa Nižné Ružbachy 287 52 18.12% 

Kežmarok Bušovce 123 21 17.07% 

Sabinov Renčišov 77 12 15.58% 

Revúca Kameňany 308 42 13.64% 

Žiar nad Hronom Dolná Trnávka 236 31 13.14% 

Spišská Nová Ves Rudňany 846 111 13.12% 

Revúca Jelšava 951 124 13.04% 

Revúca Rákoš 200 25 12.50% 

Spišská Nová Ves Oľšavka 108 13 12.04% 
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Tabulka č. 3: Obce, v ktorých ĽSNS dosiahla najväčší počet hlasov 

Názov 

okresu 

Názov 

obce 

Počet 

platných 

hlasov 

spolu 

Hlasy pre 

ĽSNS 

Podiel hlasov v 

obci 

Banská Bystrica Banská Bystrica 40,046 777 1.94% 

Nitra Nitra 41,851 631 1.51% 

Poprad Poprad 22,909 617 2.69% 

Prešov Prešov 40,908 591 1.44% 

Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 16,571 590 3.56% 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

 Pre lepšiu predstavu o rozložení voličstva ĽSNS vo voľbách 2010 nám poslúži 

kartogram s vyznačenými územiami a jadrami volebnej podpory. Čo sa týka územia 

volebnej podpory, tak možno vypozorovať pás, ktorý sa tiahne od východnej časti 

Banskobystrického kraja až po severný okraj Prešovského kraja a zasahuje i významnú časť 

západnej časti Košického kraja. Jadrá volebnej podpory navyše potvrdzujú to, čo 

naznačovali vyššie uvedené tabuľky. Najväčšií počet obcí do neho spadajú v okresoch 

Kežmarok (až dve tretiny obcí) , Spišská nová Ves a Revúca. Naopak najmenej najmenej 

jadrových obci sa nachádza na západnom Slovensku.   
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Kartogram č. 1: Územie a jadro volebnej podpory ĽSNS vo voľbách do NR SR v roku 2010 

Zdroj: vlastné spracovanie /dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

 

 

3.1.2. Územie volebnej podpory Slovenskej národnej strany 

Po tom, čo sa SNS po štvorročnej odmlke v roku 2006 vrátila do parlamentu 

s najlepším volebným výsledkom v histórii samostaného Slovenska (11, 7% hlasov) a stala 

sa účasťou vládnej koalície, parlamentné voľby 2010 jej priniesli dramatický voličský 

prepad. Ako už bolo spomenuté vyššie, len 2000 hlasov delilo stranu od opätovnej straty 

parlamentného zastúpenia99. Popri vyše polovičnej strate reálnych hlasov, klesla o vyše 

polovicu pridelených mandátov,  konkŕetne z 20 na 9 mandátov.  

 

Územie volebnej podpory SNS po týchto voľbách tvorilo 1048 obcí a miest, 

z ktorých 402 splnilo i podmienku pre zaradenie do jadra volebnej podpory. V prípade SNS 

                                                 
99 PINK, M., VOJTAJ, J.: Ústup krajní pravice na Slovensku- postupná marginalizace SNS? In: Rexter- 

časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, No. 2, 2010 
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v sledovaných voľbách tabuľky a kartogram dokazujú o niečo jednoznačnejšie 

a ucelenejšie rozvrstvenie voličskej podpory, ako to bolo v prípade ĽSNS. Voliči boli 

koncentrovaní predovšetkým v Žilinskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. 

Najevidentnejším jadrom podpory je mesto Žilina, ktoré je prvé aj v absolútnom počte 

získaných hlasov. Všetkých 53 obcí patriacich pod okres Žilina tvorí územie a 45 z nich aj 

jadro volebnej podpory. Prím Žilinského kraja v distribúcii voličských hlasov potvrdzuje, 

že rovnako všetky obce susedných okresov Čadca, Bytča a Kysucké Nové Mesto patria do 

územia volebnej podpory SNS pre tieto parlamentné voľby. Táto koncentrácia nie je 

v prípade nároniarov žiadna novinka, naopak severozápadné okresy boli ich voličskými 

baštami už minimálne od roku 1996.100 

 

Tabulka č. 4: Obce v ktorých SNS dosiahla najväčšie percentuálne zisky 

Názov 

okresu 

Názov 

obce 

Počet 

platných 

hlasov 

spolu 

Hlasy pre 

SNS 

Podiel hlasov v 

obci 

Bytča Hlboké nad Váhom 541 249 46.03% 

Humenné Baškovce 202 77 38.12% 

Komárno Mudroňovo 65 23 35.38% 

Rimavská Sobota Krokava 26 9 34.62% 

Prievidza Livina 60 18 30.00% 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Možno sa domnievať, že najvýznamnejším faktorom vysokej podpory v tejto oblasti 

je skutočnočnosť, že líder SNS Ján Slota je jednou z najvýraznejších postáv verejného 

života v kraji, v rokoch 1990 – 2006 bol primátorom mesta Žilina. Dvojka kandidátky- 

Anna Belousovová bola v rokoch 1998- 2001 primátorkou Čadce. 

 

Najvyšší relatívny zisk, takmer polovicu hlasov dosiahla strana v obci Hlboké nad 

Váhom v okrese Bytča. Starosta tejto obce Dušan Pinčík, kanidoval na 36. mieste 

                                                 
100 MIKÚŠ, R.: Politická diferenciácia územia Slovenska z pohľadu volebných preferencií. In: Regionálne 

dimenzie Slovenska. ratislava : Univerzita Komenského, 2014. s. 102. 
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kanidátnej listiny SNS. Oproti ĽSNS tvorí územie volebnej podpory viac obcí (1048), 

medzi ktorými je značne nižší podiel malých obcí s nízkym počtom voličov. Nasledujúca 

tabuľka zachytáva mestá, kde SNS získala najväčší počet hlasov, z nich len Žilina 

a Považská Bystrica patria do územia volebnej podpory a tie iste dve mestá sú i jadrovou 

oblasťou volebnej podpory.  

 

Tabulka č. 5: Obce, v ktorých SNS dosiahla najväčší počet hlasov 

Názov 

okresu 

Názov 

obce 

Počet 

platných 

hlasov 

spolu 

Hlasy pre 

ĽSNS 

Podiel hlasov v 

obci 

Žilina Žilina 42,871 4,228 9.86% 

Nitra Nitra 41,851 2,340 5.59% 

Bratislava Bratislava V 60,975 2,269 3.72% 

Považská Bystrica Považská Bystrica 20,109 1,940 9.65% 

Martin Martin 27,360 1,582 5.78% 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Predložená mapa potvrdzuje koncentráciu obcí a miest územnej volebnej podpory 

do Žilinského a Banskobystrického kraja. Významný je z pohľadu národniarov i Nitriansky 

a Trenčiansky kraj. Toto územie je obkolesené z východu, západu a juhu oblasťami, ktoré 

môžeme označiť za periférie volebnej podpory SNS.  
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Kartogram č. 2: Územie a jadro volebnej podpory SNS vo voľbách do NR SR v roku 2010 

Zdroj: vlastné spracovanie /dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

 

 

3.2. Parlamentné voľby v roku 2012 

3.2.1. Územie volebnej podpory Ľudovej strany Naše Slovensko 

Ďalšie voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali dňa 10 . marca. 

Keďže sa jednalo o voľby predčasné a volebné obdobie bolo skrátené o dva roky, nedal sa 

čakať ani významný posun v straníckych preferenciách či zásadné zmeny v  území volebnej 

podpory skúmaných strán. K volebným urnám sa dostavilo 2 596 443 voličov, v relatívnom 

vyjadrení 59, 11%.  

 

ĽSNS vo svojich druhých voľbách zostavilo kandidátku so 70 menami a Mariánom 

Kotlebom v jej čele. Ani pred týmito voľbami ĽSNS vôbec nefigurovala v prieskumoch 

verejnej mienky, keďže sa neočakávala jej výrazná podpora. Volebný deň tento scenár 
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potvrdil, keď zisk 1, 58% a 40 480 hlasov znamenal len nepatrný nárast proti predošlým 

voľbám.  

 Zaujímavý je pohľad na tabuľku obcí, v ktorých LSNS dosiahla najväčie 

percentuálne zisky. Nájdeme v nej hneď tri obce, ktoré boli obsiahnuté v rovnakej tabuľke 

zachytávajúcej voľby 2010. Hoci výrazne klesol počet voličov ĽSNS v Podolínci, stačilo to 

na poprednné miesto v tejto štatistike. Na druhom mieste s 16, 77% hlasov je obec Nižné 

Ružbachy, ktorá s Podolíncom susedí. Tieto dve obce navyše spájal i kandidát Valdimír 

Živčák, náčelník mestskej polície v Podolínci, ale pochádzajúci z Nižných Ružbách. Jeho 

meno sa v spojitosti s ĽSNS objavilo krátko po voľbách v roku 2010, kedy Živčák 

kontaktoval jej členov v záležitosti „neriešenia cigánskeho problému“101 v oblasti, z ktorej 

pochádza. Najvyšší podiel získala ĽSNS v obci Dolná Trnávka, z ktorej pochádza jej jeden 

jej kandidát. Do územia volebnej podpory sa našou metódou dostalo 743 obcí a miest, čo je 

veľmi podobný počet ako po predošlých parlamentných voľbách. Trochu väčší rozdiel je 

v prípade obcí spadajúcich do jadra volebnej podpory, keď sa tento počet zvýšíl  na 302 

obcí.  

 

Tabulka č. 6: Obce v ktorých ĽSNS dosiahla najväčšie percentuálne zisky 

Názov 

okresu 

Názov 

obce 

Počet 

platných 

hlasov 

spolu 

Hlasy pre ĽSNS Podiel hlasov v obci 

Žiar nad Hronom Dolná Trnávka 230 39 16.96% 

Stará Ľubovňa Nižné Ružbachy 316 53 16.77% 

Kežmarok Lechnica 104 17 16.35% 

Kežmarok Havka 19 3 15.79% 

Rimavská Sobota Rovné 77 12 15.58% 

Kežmarok Majere 40 6 15.00% 

Kežmarok Mlynčeky 292 40 13.70% 

Rimavská Sobota Poproč 15 2 13.33% 

Gelnica Hrišovce 169 22 13.02% 

Stará Ľubovňa Podolínec 1,290 162 12.56% 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

                                                 
101 Polícia podporuje Mariána Kotlebu. In: svornost.org. [online]. [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: 

http://www.svornost.org/policia-podporuje-mariana-kotlebu/  

http://www.svornost.org/policia-podporuje-mariana-kotlebu/
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Výraznú kontinuitu vidieť aj z perspektívy absolútnych počtov hlasov. Najväčší 

úspech ĽSNS zaznamenala opäť v Banskej Bystrici a Poprade. S ohľadom na ľudnatosť 

Popradu, predstavuje 3, 58 % získaných v Poprade pre ĽSNS nadštandardný zisk a tvorí 

i jadrovú oblas. Z väčších miest sa do jadrovej oblasti dostalo Brezno, Kežmarok a Revúca. 

Všetky menované mestá určujú rozloženie územnej podpory ĽSNS. Farby na kartograme 

ukazujú, že územie volebnej podpory ĽSNS sa po týchto voľbách skoncentorvalo na 

menšie teritórium. Konkrétne  je jadrová oblasť sústredená hlavne v okresoch Brezno, 

Revúca, Poprad a Kežmarok.  

 

Tabulka č. 7: Obce, v ktorých ĽSNS dosiahla najväčší počet hlasov 

Názov 

okresu 

Názov 

obce 

Počet 

platných 

hlasov 

spolu 

Hlasy pre 

ĽSNS 

Podiel hlasov 

v obci 

Banská Bystrica Banská Bystrica 38,947 1,076 2.76% 

Poprad Poprad 22,882 820 3.58% 

Bratislava V Bratislava - Petržalka 59,967 675 1.13% 

Trnava Trnava 32,549 644 1.98% 

Nitra Nitra 41,728 636 1.52% 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 
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Kartogram č. 3: Územie a jadro volebnej podpory ĽSNS vo voľbách do NR SR v roku 2012 

Zdroj: vlastné spracovanie /dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

 

 

3.2.2. Územie volebnej podpory Slovenskej národnej strany 

 Strana SNS v parlamentných voľbách v roku 2012 napodobnila svoj posledný 

volebný výsledok, s tým rozdielom, že kým v roku 2010 len tesne prekročila uzatváraciu 

klauzulu, tentokrát jej pár tisíc hlasov chýbalo na to, aby sa do NR SR dostala. Svoj hlas jej 

odovzdalo 116 420 voličov, čo stačilo len na 4, 55% právoplatných hlasov. V práve 

skončenom volebnom období sa SNS opäť nevyhla vnutrostraníckym konfliktom. Za 

fatálny môžeme označiť odchod  straníckej dvojky Anny Belousovovej, Ťažko odhadnúť, 

či by sa SNS s Belousovou na kandidátke podarilo dostať do parlamentu, zisk 0, 63% 

voličských hlasov jej nového projektu Národ a Spravodilivosť- Naša strana- a teda zhruba 

toľko hlasov, koľko chýbalo SNS- nabáda k záveru, že kandidatúra dvoch strán 

s podobným politickým DNA bola podstatným faktorom neúspechu SNS.  

 



42 

 

 Na základe volebných výsledkov sa do územia volebnej podpory SNS zmestilo 

celkovo 962 obcí a 462 obcí tvorilo jadrovú oblasť. V relatívnom vyjadrení mala strana 

najväčší zisk, bezmála 40 % hlasov, v obci Gočovo, ktoré nasleduje obec Hlboke nad 

Váhom, v ktorom mala SNS úplne najväčší podiel hlasov v minulých voľbách.  

 

Tabulka č. 8: Obce v ktorých SNS dosiahla najväčšie percentuálne zisky 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Čo sa týka počtu hlasov odovzdaných za jednotlivé obce a mestá, najviac ich SNS 

získala opäť v Žiline, Nitre, Martine, Bratislave V a Považskej Bystrici. Vyššia ľudnatosť 

Nitry a Bratislavskej mestskej časti a s ňou súvisiaci nižší podiel hlasov pre SNS zo 

všetkých platných hlasov spôsobuje, že sa obidve mestá nachádzajú mimo územie volebnej 

podpory národniarov. 

Názov 

okresu 

Názov 

obce 

Počet 

platných 

hlasov 

spolu 

Hlasy pre 

SNS 

Podiel hlasov 

v obci 

Rožňava Gočovo 91 229 39.74% 

Bytča Hlboké nad Váhom 188 554 33.94% 

Rožňava Markuška 29 95 30.53% 

Humenné Baškovce 69 230 30.00% 

Partizánske Livina 20 70 28.57% 

Bytča Súľov - Hradná 166 594 27.95% 

Rimavská Sobota Poproč 4 15 26.67% 

Liptovský Mikuláš Liptovská Anna 15 57 26.32% 

Žilina Hričovské Podhradie 56 221 25.34% 

Bardejov Ondavka 4 16 25.00% 
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Tabulka č. 9: Obce, v ktorých SNS dosiahla najväčší počet hlasov 

Názov 

okresu 

Názov 

obce 

Počet 

platných 

hlasov 

spolu 

Hlasy pre 

SNS 

Podiel hlasov 

v obci 

Žilina Žilina 43,871 3,977 9.07% 

Nitra Nitra 41,728 2,232 5.35% 

Bratislava V Bratislava - Petržalka 59,967 2,181 3.64% 

Martin Martin 27,840 1,871 6.72% 

Považská Bystrica Považská Bystrica 20,600 1,744 8.47% 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Podľa očakávania je na prvý pohľad  kartogram zobrazujúci rozdelenie voličskej 

podpory podľa našej metódy takmer identický s kartogramom SNS z minulých volieb. 

Bašty národniarov sa sústredia v Žilinskom kraji v o okrese Žilina, Bytča a Čadca. I napriek 

celonárodnému poklesu obľúbenosti SNS došlo k nárastu súhrnneho zisku všetkých obcí 

Žilinského okresu. Z kartogramu tiež vidieť tri nové ostrovy silne zelenej farby určujúcej 

hranice jadier volebnej podpory SNS po voľbách 2012. Jedná sa o okresy Martin 

a Liptovský Mikuláš oblasť, ktorá leží na hranici Prešovského a Košického kraja 

v okresoch Gelnica, Rožňava a Poprad. Zároveň sa potvrdilo pravidlo, že územie volebnej 

podpory SNS úplne absentuje na juhu a juhozápade Slovenska v Bratislavskom 

a Trnavskom kraji, prípadne sa tam nachádza len výnimočne.  
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Kartogram č. 4: Územie a jadro volebnej podpory SNS vo voľbách do NR SR v roku 2012 

Zdroj: vlastné spracovanie /dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

 

 

3.3. Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 

Volby druheho radu, Obhajovala SNS kandidadata v EU? Prve volby danka.  

Najhorsi vysledok v celonarodnych volbach v historii?Kolko kandidatov na LSNS? 

Kotleba nekandidoval, preto neuspech. Mali viac ako v predoslych ale. 

 

3.3.1. Územie volebnej podpory Ľudovej strany Naše Slovensko 

Trend rastu volebných preferencií ĽSNS ostal zachovaný aj po voľbách do 

Európskeho parlamentu, avšak platí to len pre relatívne vyjadrenie volebného zisku.  Hlas 

kandidátom ĽSNS hodilo len 9749 voličov, čo predstavovalo 1, 73 % zo veštkých 

odovzdaných platných hlasov. Voľby sa odohrali len pár mesiacov po volebnom úspechu 
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Mariána Kotlebu v krajských voľbách v roku 2013, v ktorých vyhral post predsedu 

Banskobystrickej župy. Na kadnidátke strany sa o podporu uchádzalo 10 kandidátov 

z trinástich, čo je číslo poslancov pridelených pre Slovensko v Európskom parlamente. 

Medzi týmito menami boli aj poprední predstavitelia strany Martin Beluský a Rastislav 

Schlosár102, ale tiež  aj Stanislav Pánis, bývalý parlamentný poslanec za SNS a predseda 

Slovenskej národnej Jednoty.  

V týchto voľbách výrazne stúpol počet obcí, v ktorých strana nezískala ani jeden 

hlas celkom na 1334 obcí. Zároveň tiež stúpol počet obcí v území volebnej podpory, 

v ktorých strane svoj hlas odovzdal len jeden volič. Obcí spĺňajúcich podmienku pre 

zaradenie do územia volebnej podpory bolo po týchto voľbách spolu 761. V 149 z nich 

strana získala len jeden hlas. Jadro volebnej podpory bolo po týchto voľbách tvorené 388 

obcami. Aj pri letmom pohľade do tabuľky s obcami, kde sa strane podarili najväčšie 

relatívne zisky, je evidentné, že sa jedná o malé obce, kde sa k voľbám dostavil veľmi malý 

počet voličov. Jedinou výnimkou je obec Sirk z okresu Revúca.  

Tabulka č. 101.: Obce, v ktorých ĽSNS dosiahla najväčší podiel hlasov vo voľbách 

do EP 2014 

 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

 

 

                                                 
102 Obidvaja sú dnes poslancami Národnej rady Slovenskej republiky 

Názov 

okresu 

Názov 

obce 

Počet 

platných 

hlasov 

spolu 

Hlasy pre 

SNS 

Podiel 

hlasov v obci 

Rožňava Červeňany 8 3 37.5% 

Bytča Ratkovské Bystré 44 16 36.36% 

Rožňava Nižný Skálnik 24 8 33.33% 

Humenné Hajná Nová Ves 17 5 29.41% 

Partizánske Livovská Huta 17 5 29.41% 

Bytča Havka 7 2 25.57% 

Rimavská Sobota Sirk 195 51 26.15% 

Liptovský Mikuláš Dolná Trnávka 95 24 25.26% 

Žilina Šuľa 12 3 25% 

Bardejov Čabradský Vrbovok 21 5 23.8% 
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Banská Bystrica opäť potvrdila rolu najväčšieho distribútora voličských hlasov pre 

ĽSNS. Spolu so susedným mestom Zvolen sú to jediné dve mestá z tabuľky zobrazujúcej 

mestá s najväčšími absolútnymi ziskami strany, ktoré sú zároveň územiami volebnej 

podpory ĽSNS po týchto voľbách.  

 

Tabuľka č. 12.: Obce, v ktorých ĽSNS dosiahla najväčší podiel hlasovvo voľbách do 

EP 2014 

Názov 

okresu 

Názov 

obce 

Počet 

platných 

hlasov 

spolu 

Hlasy pre 

SNS 

Podiel 

hlasov v 

obci 

Banská Bystrica Banská Bystrica 10,454 403 3.85% 

Bratislava - Petržalka Bratislava - Petržalka 15,156 248 1.63% 

Zvolen Zvolen 5615 202 3.59% 

Nitra Nitra 9099 180 1.97% 

Piešťany Piešťany 3743 163 4.35% 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

 

 

V porovnaní s predošlými kartogramami, možno vypozorovať rovnomernejšiu 

distribúciu obcí s nadpriemernou podporou pre ĽSNS. Hustejšie zastúpené ako 

v predošlých voľbách sú obce na severozápadnom Slovensku v Žilinskom a Trenčianskom 

kraji a tiež na východnom Slovensku v Košickom kraji. Z kartogramu pre územie a jadrá 

volebnej podpory ĽSNS pre eurovoľby je patrné, že priestor Banskobystrického kraja spolu 

so západnymi oblasťami Košického a Prešovského kraja ostali hlavnou baštou podpory 

strany Mariána Kotlebu. Najväčšie zastúpenie svojich obcí má na mape okres Rimavská 

Sobota, Banská Bystrica, Brezno, Revúca a Kežmarok. Kartogram však priniesol aj jeden 

nový prvok v území volebnej podpory. Je ním oblasť na samom juhu Slovenska na 

hraniciach s Maďarskom, ktorá číta pomerne dosť obcí spadajúcich ako do územia, tak i 

do jadra volebnej podpory. Jedná sa o obce okresu Veľký Krtíš. Preto bude zaujímavé 

pozorovať, či sa jedná o náhodný jav, ktorý je spojený so špecifikom volieb do EP, alebo 

bude táto- pre krajnepravicové strany na Slovensku netradičná- oblasť stabilným územim 

s podporou ĽSNS. 
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Kartogram č. 5: Územie a jadro volebnej podpory ĽSNS vo voľbách do Európskeho 

parlamentu v roku 2016 

 

 

3.3.2. Územie volebnej podpory Slovenskej národnej strany 

V týchto voľbách dosiahla SNS najnižší volebný zisk z celého sledovaného 

obdobia. Získaných 20 244 hlasov predstavuje zhruba 10 % z toho, čo strana získala 

v predošlých dvoch voľbách. Keďže strana neprekonala volebné kvórum, nikto z jej 

kandidátov nedosiahol na poslanecký mandát v Európskom patlamente.  

 Do oblasti v ktorej sa koncentruje polovica všetkých hlasov získaných stranou sa 

dostalo 975 obcí a do jadra volebnej podpory 591 obcí. Najhustejšie pokrývajú oblasti 

severozápadného Slovenska v regiónoch Turiec, Kysuce a Liptov. Na úrovni obcí získala 

strana najväčší podiel hlasov v obci Makovce v okrese Stropkov. 

 

 

 



48 

 

Tabulka č. 13: Obce, v ktorých SNS dosiahla najväčší počet hlasov 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Mapové znázornenie územia a jadra volebnej podpory je v zásade rovnaké ako sme 

videli v kartogramoch predošlých dvoch parlamentných volieb. O niečo viac zelenej farby 

je vidieť na východe Slovenska pri hraniciach s Ukrajinou v okresoch Svidník, Sobrance, 

Humenné a Michalovce. Vo všeobecnosti možno povedať, že po týchto voľbách je 

rozvrstvenie obcí spadajúcich do územia či jadra volebnej podpory je rovnomernejšie na 

celom území Slovenskej republiky s výnimkou celého pohraničného juhu, kde je vysoké 

zastúpenie obyvateľstva maďarskej národnosti a ktoré je tradičnou okrajovou oblasťou 

volebnej podpory národniarov.  

Kartogram č. 6: Územie a jadro volebnej podpory SNS vo voľbách do Európskeho  

Názov 

okresu 

Názov 

obce 

Počet 

platných 

hlasov 

spolu 

Hlasy pre 

SNS 

Podiel 

hlasov v 

obci 

Bratislava- Petržalka Bratislava- Petržalka 15,156 474 3.12% 

Nitra Nitra 9099 422 4.63% 

Žilina Žilina 5615 412 3.89% 

Bratislava- Ružinov Bratislava- Ružinov 9099 385 3.05% 

Martin Martin 6215 368 5.92% 

https://slovak.statistics.sk/
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3.4. Parlamentné voľby v roku 2016 

Výsledky volieb do NR SR z marca roku 2016 spôsobili doposiaľ bezprecedentné 

politické zemetrasenie, ktoré výrazným spôsobom prekreslilo podobu už i tak celkom 

dynamického straníckeho systému. Do parlamentu sa dostalo osem politických strán, keď 

k tomu však pripočítame aj zástupcov strán, ktoré sa do parlamentu dostali cez kandidátku 

inej politickej strany, môžeme hovoriť v súčasnosti o desiatich politických stranách 

v Národnej rade Slovenskej republiky.103  Strany, ktoré boli súčasťou zákonodárneho 

orgánu aj v minulom volebnom období, po týchto voľbách obsadili dve tretiny kresiel, 

zvyšnú tretinu obsadili zástupcovia nových strán Sme Rodina- Boris Kollár, Sieť, Kotleba- 

Ľudová strana Naše Slovensko a SNS, ktorá po štvorročnej pauze obnovila svoju 

parlementnú príslušnosť. K volebným urnám sa dostavilo 2 648 184 voličov, čo predstavuje 

59, 82% všetkých oprávnených voličov.  

 

 

3.4.1. Územie volebnej podpory Ľudovej strany Naše Slovensko   

Po úspechu v krajských voľbách cítili „Kotlebovci“ historickú šancu na úspech aj 

v celonárodnom merítku. Do karát im hralo i stupňujúce sa napätie v spoločnosti, ktoré 

rástlo s prehlbujúcou sa krízou v Európskej únii.  Krátko pred voľbami sa ĽSNS na 

„základe interného rozhodnutia vedenia strany“104rozhodla pristúpiť k zmene názvu strany, 

s ktorým bude bojovať o hlasy voličov na Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko (ďalej 

K- ĽSNS). Strana do volieb predložila kandidátnu listinu so 149 menami, medzi ktorými - 

ako bolo spomenuté vyššie- figurovali aj viaceré mená známe z neonacistického 

a extrémistického prostredia. Na kandidátke naopak už nefiguroval žiadny z predstaviteľov 

                                                 
103 Z kandidátky OľaNO sa do parlamentu dostali i zástupcovia strany NOVA a zástupca Občianskej 

konzervatívnej strany Ondrej Dostál kandidoval na lisitne strany Sloboda a Solidarita.  
104 Kotleba pred voľbami mení stranícke tričko. Sám sa stane ľudovcom aj "naším Slovenskom”. In: 

aktuality.sk. [online]. [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: http://aktualne.atlas.sk/kotleba-pred-volbami-meni-

stranicke-tricko-sam-sa-stane-ludovcom-aj-nasim-slovenskom/slovensko/politika/ 

http://aktualne.atlas.sk/kotleba-pred-volbami-meni-stranicke-tricko-sam-sa-stane-ludovcom-aj-nasim-slovenskom/slovensko/politika/
http://aktualne.atlas.sk/kotleba-pred-volbami-meni-stranicke-tricko-sam-sa-stane-ludovcom-aj-nasim-slovenskom/slovensko/politika/
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súčasnej Slovenskej Pospolitosti, tak ako tomu bolo zvykom v predošlých dvoch 

parlamentných voľbách. SP v roku 2012 prerušila s ĽSNS spoluprácu, kvôli jej „otvorene 

nepriateľskému postoju“105 voči SP a dištancuje sa od jej ideálov a hodnôt. Žiadny 

predvolebný prieskum nenaznačoval, že by  ĽSNS  mala atakovať hranicu potrebnú pre 

vstup do parlamentu. Najbližšie sa k nej priblížila až v poslednom prieskume agentúry 

AKO, v ktorej vôlu voliť K- ĽSNS vyjadrilo celkom 4, 2 % opýtaných, čo mohlo naznačiť 

trend vývoja jej preferencií. Rozdiel medzi nízkymi predpoveďami agentúr a skutočným 

volebným výsledkom K- ĽSNS, bol určite spôsobený aj povahou volebného zákona, podľa 

ktorého 14 dní pred voľbami platí moratórium pre zverejňovanie prieskumov voličských 

preferencií. O to väčší šok spôsobil volebný výsledok 8, 04 % všetkých platných 

hlasovacích lístkov a 209 779 hlasov pre stranu Mariána Kotlebu v deň volieb. Po prepočte 

na poslanecké mandáty sa K- ĽSNS so 14 poslancami stala štvrtou najsilnejšou stranou 

Národnej rady. Prakticky hneď po voľbách všetky ostatné strany, ktoré pokorili volebné 

kvórum, odmietli rokovanie s predstaviteľmi K- ĽSNS o zostavení vlády. Totožný postoj 

zaujal aj prezident SR Andrej Kiska, ktorý na povolebné rokovania pozval všetky 

relevantné strany mimo K- ĽSNS.   

 

Nárast o 7, 5 % vo voličských hlasoch proti posledným voľbám sa zákonite 

odzrkadlil aj v geografickom rozložení elektorátu K- ĽSNS. Úplne v prvom rade musíme 

vypichnúť nárast obcí, ktoré do územia, ale i jadra volebnej podpory môžeme zahrnúť. Do 

jadrovej oblasti možno v súčasnosti zaradiť takmer toľko isto obcí (735) ako v celkovom 

území volebnej podpory po parlamentných voľbách v roku 2012 (742 obcí). To čítalo po 

týchto voľbách až 1288 obcí a miest. Najvyšší podiel hlasov v rámci jednotlivých obcí 

získala K- ĽSNS obciach Cigeľka, Krokava a Rákoš. V prípade týchto troch obcí, ako 

i ostatných, ktoré sú na prvých miestach znázornené v tabuľke č. 5, je vysoký podiel 

spôsobený malým počtom voličov, keďže sa jedná o veľmi malé obce. Zaujímavosťou však 

určite je, že obec Dolná Trnávka sa v tejto štatistike zmestila do prvej päťky vo vštkých 

troch parlamentných voľbcách, čiže K- ĽSNS je v tejto obci dlhodobo najpopulárnejší 

politický subjekt.   

                                                 
105 Vyhlásenie SP – My nie sme kotlebovci! In: pospolitost.wordpress.com. [online]. [cit. 2016-04-26]. 

Dostupné z: https://pospolitost.wordpress.com/2016/01/30/vyhlasenie-sp-my-nie-sme-kotlebovci/  

https://pospolitost.wordpress.com/2016/01/30/vyhlasenie-sp-my-nie-sme-kotlebovci/
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Tabulka č. 11: Obce v ktorých ĽSNS dosiahla najväčšie percentuálne zisky 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Čo sa týka absolútnych počtov voličských hlasov, tak tradičnú baštu Banskú 

Bystricu vystriedalo na čele tabuľky mesto Žilina. V minulosti K- ĽSNS v Žiline 

zaznamenávala len marginálne percentá hlasov, čo sa v týchto voľbách zmenilo, keď 7, 96 

% voličov volilo K- ĽSNS.  Inak v týchto voľbách platilo, že strana zaznamenala nárast 

voličských hlasov v každom jednom zo 79 okresov, avšak práve v Žilinskom okrese bol 

tento nárast v absolútných čislach najvyšší.  

 

 Ako sme spomenuli, v týchto voľbách došlo k významnému nárastu počtu obcí 

spadajúcich do územia volebnej podpory K- ĽSNS, avšak podielali sa na ňom 

predovšetkým malé obce, v ktorých strane stačilo pár hlasov na veľký podiel zo všetkých 

odovzdaných hlasov. To spôsobilo, že väčšie mestá a také, ktoré v predošlých voľbách 

spadali do územia volebnej podpory, po posledných voľbách z neho vypadli. Z tabuľky č. 

10 zachytávajúcej mestá, kde K- ĽSNS získala najviac hlasov, ani jedno netvorí územie 

volebnej podpory strany pre nasledujúce obdobie. Najäčšie mesto, ktoré sa v územi 

nachádza, je mesto Poprad, ktoré je už jeho tradičnou súčasťou.  

Názov 

okresu 

Názov 

obce 

Počet 

platných 

hlasov 

spolu 

Hlasy pre 

ĽSNS 

Podiel hlasov 

v obci 

Bardejov Cigeľka 59 27 45.76 

Rimavská Sobota Krokava 17 6 35.29 

Revúca Rákoš 120 38 31.66 

Krupina Litava 276 85 30.79 

Žiar nad Hronom Dolná Trnávka 225 69 30.66 

Kežmarok Hradisko 59 18 30.50 

Vranov nad Topľou Vyšný Kazimír 116 34 29.31 

Revúca Ratkovské Bystré 189 55 29.10 

Veľký Krtíš Chrastince 83 23 27.71 

Krupina Selce 58 16 27.58 
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Tabulka č. 12: Obce, v ktorých ĽSNS dosiahla najväčší počet hlasov 

Názov 

okresu 

Názov 

obce 

Počet 

platných 

hlasov 

spolu 

Hlasy pre 

SNS 

Podiel hlasov 

v obci 

Žilina Žilina 44,605 3,553 7.96 

Banská Bystrica Banská Bystrica 40,345 3,497 8.66 

Nitra Nitra 42,073 3,347 7.95 

Prešov Prešov 43,725 3,190 7.29 

Bratislava V Bratislava - Petržalka 62,502 3,055 4.88 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Keď si porovnáme kartogram územia a jadra volebnej podpory K- ĽSNS 

v posledných parlamentných voľbách s predošlými kartogramami, ako prvé udrie do očí 

omnoho väčšia rozptýlenosť tohoto územia po celej republike. Táto skutočnosť je najlepšie 

viditeľná na východnom územi Slovenska, kde územie volebnej podpory netvorí jednoliaty 

celok, ale veľké množstvo obcí roôzne roztrúsených na väčšom území. Najsilnejšia 

koncentrácia jadrových oblastí je stredného Slovenska, konkrétne v okolí okresov 

Brezno, Krupina, Revúca a Rimavská Sobota. Proti minulým voľbám je významný i posun 

zelenej farby smerom na západ a sever Slovenska do Žilinského a Trenčianského kraja. 

Jediným platným pravidlom ostalo to, že najnižšej obľube sa K- ĽSNS „teší“  na juhu 

Slovenska a v Bratislavskom a Trnavskom kraji.  
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Kartogram č. 5: Územie a jadro volebnej podpory ĽSNS vo voľbách do NR SR v roku 2016 

Zdroj: vlastné spracovanie /dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

 

 

3.4.2. Územie volebnej podpory SNS  

 Po volebnom neúspechu v roku 2012, prešla SNS veľkou personálnou obmenou. 

Nový štýl politiky priviedol do strany i veľký počet nových členov. Podľa nového predsedu 

Andreja Danka od jeho nástupu do čela strany, stúpol počet členov zhruba šesťnásobne. 

106Napriek absencii zastúpenia v Národnej rade sa Andrejovi Dankovi počas celého 

volebného obodbia darilo udržať si dostatok mediálnej pozornosti. Na neúmernú pozornosť  

venovanú SNS zo strany niektorých médií upozorňovali slovenská Transparency 

international a týždenník Trend. Prvá spomenutá poukázala na veľký priestor v od štátnej 

tlačovej agentúry TASR107, Trend si zas všimol veľké množstvo priestoru pre predsedu 

                                                 
106 Andrej Danko. In: demagog.sk. [online]. [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: 

http://www.demagog.sk/politici/46/andrej-danko/?oblast=19&ph=4  
107 TASR robí za štátne volebnú kampaň SNS. In: transparency.blog.sme.sk. [online]. [cit. 2016-04-26]. 

Dostupné z: http://transparency.blog.sme.sk/c/383543/tasr-robi-za-statne-volebnu-kampan-sns.html    

http://www.demagog.sk/politici/46/andrej-danko/?oblast=19&ph=4
http://transparency.blog.sme.sk/c/383543/tasr-robi-za-statne-volebnu-kampan-sns.html
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Andreja Danka v súkromnej spravodajskej televízii  TA3.108 neovplyvnilo množstvo 

priestoru Národniari spustili ako jedni z prvých predvolebnú kampaň a patrila medzi 

najmasovejšie.  

 

V prieskumoch verejnej mienky sa preferencie SNS u jednotlivých agentúr 

pohybovali v rozmedzí  7- 10 %. Už pred voľbami sa sústredila pozornosť na jej podporu, 

keďže sa všeobecne predpokladalo, že SNS bude ochotná spolupracovať so Smerom- SD 

a bude tak od nej závisieť to, či sa premiérovi Ficovi opäť podarí zostaviť vládu. Národniari 

nakoniec získali 8, 64 % hlasov, čo je tretí najlepší volebný výsledok v novodobej histórii 

SNS. Do parlamentných lavíc zasadlo 15 poslancov SNS a tvoria tak tretí najsilnejší 

poslanecký klub v parlamente.  

 

Čo sa týka volebnej podpory, najväčší percentuálny zisk (48, 48 %) dosiahla SNS 

v obci Dúbrava v okrese Snina. Tabuľka č. 11 ponúka veľmi podobný obraz ako tabuľka 

číslo 9 v prípade relatívnych ziskov ĽSNS. S výnimkou obcí Ľubeľa, Podbiel a Horná 

Poruba, ktoré majú nad 1000 obyvateľov, sa jedná o malé obce, v ktorých stačil na vysoký 

podiel i menší počet voličov. Vo všetkých tabuľkách percentuálnych ziskov SNS za 

jednotlivé voľby sa nachádza obec Baškovce v okrese Humenné, dvakrát sa tak stalo 

v prípade obce Gočovo z okresu Rožňava. V oboch obciach vyhral voľby starostu kandidát 

SNS, v päťčlennom zastupiteľstve obce Gočovo dokonca zasadajú len poslanci, ktorí 

v komunálnych voľbách kandidovali za Slovenskú národnú stranu.  

                                                 
108 SNS rastie v prieskumoch, „zamilovala sa do nej aj TA3. In: medialne.trend.sk. [online]. [cit. 2016-04-26]. 

Dostupné z: http://medialne.etrend.sk/televizia/sns-rastie-v-prieskumoch-zamilovala-sa-do-nej-aj-ta3.html  

http://medialne.etrend.sk/televizia/sns-rastie-v-prieskumoch-zamilovala-sa-do-nej-aj-ta3.html
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Tabulka č. 13: Obce v ktorých SNS dosiahla najväčšie percentuálne zisky 

Názov 

okresu 

Názov 

obce 

Počet 

platných 

hlasov 

spolu 

Hlasy pre SNS 
Podiel hlasov v 

obci 

Snina Dúbrava 99 48 48.48 

Humenné Baškovce 225 98 43.55 

Rožňava Gočovo 211 88 41.70 

Liptovský Mikuláš Ľubeľa 631 235 37.24 

Tvrdošín Podbiel 737 268 36.36 

Rimavská Sobota Španie Pole 22 8 36.36 

Kežmarok Havka 20 7 35.00 

Medzilaborce Výrava 103 35 33.98 

Rožňava Markuška 71 24 33.80 

Ilava Horná Poruba 582 195 33.50 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Po použití nami zvolenej metódy výskom volebnej podpory, sa do územia volebnej 

podpory SNS dostalo 1213  a do jadra volebnej podpory 721 obcí a miest. Najvyšší 

absolútny počet hlasov získala SNS už tradične v meste Žilina, ktorá opäť spadá do územia 

volebnej podpory a i v tomto prípade ako jediná z piatich miest s najvyšším počtom 

odovzdaných hlasov pre SNS.   

Tabulka č. 14: Obce, v ktorých SNS dosiahla najväčší počet hlasov 

Názov 

okresu 

Názov 

obce 

Počet 

platných 

hlasov 

spolu 

Hlasy pre 

SNS 

Podiel hlasov 

v obci 

Žilina 44,605 4,848 10.86 48.48 

Nitra 42,073 3,943 9.37 43.55 

Bratislava - Petržalka 62,502 3,939 6.30 41.70 

Banská Bystrica 40,345 3,362 8.33 37.24 

Prešov 43,725 3,301 7.54 36.36 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 
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I do geografického rozloženia územia volebnej podpory SNS sa pretavil nárast jej 

preferencií, hoci zmena nie je až taká veľká, ako sme videli v predošlom kartograme pre K- 

ĽSNS. Najväčie územne a jadrové oblasti ostali situované na severe Slovenska v oblasti 

Kysúc, Oravy a Turca. Zaznamenávame však veľmi podobný fenomén ako v minulých 

voľbách postihol K- ĽSNS a to nárast počtu obcí na východe Slovenska, ktoré patria do 

územia, ale i jadra volebnej podpory.  

 

Kartogram č. 6: Územie a jadro volebnej podpory SNS vo voľbách do NR SR v roku 2016 

Zdroj: vlastné spracovanie /dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 
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4. Stabilné územie volebnej podpory 

Po definovaní území a jadier volebnej podpory pre obidve strany v každých 

voľbách v sledovanom období môžeme pristúpiť k vymedzeniu stabilného územia a jadra 

volebnej podpory. Získame ich jednoduchým navrstvením získaných kartogramov postupne 

pre jednotlivé strany a do územia respektíve jadra volebnej podpory sa dostanú všetky 

obce, ktoré v nich boli prítomné v mapách za každé voľby. Pozrieme sa aj na to ako sa 

vyvíjala koncentrovanosť a rovnomernosť rozloženia obcí, v ktorých ĽSNS dosiahla 

vyšších ziskov. Intenzitu regionálnych rozdielov v podpore krajnepravicových strán 

vyjadríme pomocou výpočtu variačného koeficientu ( Vk = smerodatná odchylka/ priemer 

* 100). Obecne platí, že čím väčší je variačný koeficient, tým väčšie sú medziobecné 

rozdiely. 109 

 

 

4.1. Územie stabilnej volebnej podpory Ľudovej strany Naše Slovensko 

Pre celé sledované obodobie sme boli svedkami stáleho rastu volebných ziskov pre 

ĽSNS. V percentuálnom vyjadrení podpora v parlamentných voľbách 2010 a 2012 a 

voľbách do eruópskeho parlamentu rástla len na úrovni desatiných čísel. Až v posledných 

parlamentných voľbách došlo k preferenčnej explózii, vďaka ktorej si strana prvýkrát 

zaistila účasť v celonárodnom legislatívnom orgáne. S nárastom popularity došlo zákonite 

aj k transformácii geografického rozloženia volebnej podpory, ktorá bola dovtedy zreteľne 

koncentrovaná a kompaktná.   

 

Územie stabilnej volebnej podpory ĽSNS sa skladá dovedna z 180 obcí a jadro z 56 

obcí. Z veľkej časti sa jedná o obce s malým počtom obyvateľov, v ktorých stačil 

minimálny počet hlasov k dosiahnutiu vyšších relatívnych ziskov. Naopak s výnimkou 

niektorých menších miest, sa v území kde ĽSNS stabilne získava 50 % svojich hlasov, 

                                                 
109 KOSTELECKÝ, T.: Vzestup nebo pád politického regionalismu? Změny na politické mapě v letech 1992 

až 1998- Srovnáni České a Slovenské republiky. Praha, SÚ AV ČR. 2001. s. 9. 
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nenachádza ani jedno veľké mesto nad 30 000 obyvateľov.. To je spôsobené hlavne 

marginálnymi ziskami strany v prvých troch sledovaných voľbách a veľmi nízkou 

volebnou účasťou vo voľbách do európskeho parlamentu, kde ĽSNS získala len 9 749 

hlasov. Spomedzi miest, ktoré sú v stabilnom území podpory, treba vypichnúť hlavne 

mestá Kežmarok a Revúca. Sú to nielen dve najväčšie mestá, ktoré spadajú do jadra 

stabilnej volebnej podpory, ale zároveň i dve centrá, okolo ktorých sa koncentruje najviac 

obcí spadajúcich do nami zisteného stabilného územia volebnej podpory. Revúca je podľa 

údajov Atlasu rómskych komunít okres s druhým najvyšším počtom obcí s podielom 

obyvateľov rómskej národnosti nad 30 %, Kežmarok je v rovnakej štatistike na piatom 

mieste. Okres s najviac takýmito obcami je Rimavská Sobota.110 

 

 

Tabulka č. 15: Počet obcí spadajúcich do stabilného územia a jadra ĽSNS volebnej 

podpory za jednotlivé okresy 

Okres 
Počet obcí v stabilnom 

území 
Počet obcí v stabilnom jadre 

Kežmarok 17 9 

Revúca 17 11 

Banská Bystrica 15 3 

Brezno 14 5 

Rimavská Sobota 11 3 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Na základe rozboru prefrencií ĽSNS v rokoch 2010- 2016 prevedeného v predošlej 

kapitole môžeme identifikovať tri hlavné centrá, kde ĽSNS má stabile podporu. 

1. Oblasť Horehronia, a teda územie spadajúce do okresu Brezno, na ktoré ešte 

navazuje okres Banská Bystrica. 

2. Gemerský region- južna časť stredného Slovenska okolo okresov Rimavská Sobota 

a Revúca 

3. Spišský Región- predovšetkým územie spadajúce do okresu Kežmarok.  

                                                 
110 Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. In: minv.sk. [online]. [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: 

http://www.minv.sk/?atlas_2013. 

http://www.minv.sk/?atlas_2013
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Nad rámec týchto troch oblastí sa výraznejšie rozšírila plocha podpory len po 

parlamentných voľbách v roku 2016. Po nich sa územia volebnej podpory roztiahli do 

dvoch smerov- na sverozápad Slovenska do oblasti Kysúc a Oravy a taktiež na východ 

Slovenska. Znižila sa tak  nerovnomernosť v distribúcii voličkých hlasov z jednotlivých 

obcí. O znížení medziobecnej variability volebnej podpory svedčí i variačný koeficient, 

ktorý zachytáva rozdiely vo volebnej podpore medzi obcami. Kým v vprých troch voľbách 

mal vždy hodnotu nad 100 %, v posledných voľbách do NR SR klesol na hodnotu 55 %. V 

porovnaní s ostatnými ukotvenými politickými stranami je táto hodnota stale vysoko 

nadpriemerná, oproti minulým voľbám, kedy extrémy medzi voličskou podporou medzi 

obcami boli intenzívnejšie, však predstavuje výrazný pokles medziobecnej variability. 

Zároveň je potrebné uvedomiť si, že na tak nízkej úrovni ako sú obce, je pochopiteľné, že 

pri vtsupe obrovského množstva jednotiek (obcí) do výpočtov, koeficient dosahuje tak 

vysokých hodnôt.  

Kartogram č. 7: Územie a jadro stabilnej volebnej podpory ĽSNS 2010–2016 

Zdroj: vlastné spracovanie /dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 
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Čo sa týka oblastí, kde ĽSNS pravidelne získava najmenej voličských hlasov, za celé 

sledované obdobie je pre ne charaketeristická vysoká miera stability, ktorá ostala 

zachovaná i po posledných parlamentných voľbách. Jedná sa o celú časť južného 

Slovenska, pre ktorú je typický vysoký podiel obyvateľstva maďarskej národnosti a oblasť 

západného Slovensko v Bratislavskom kraji.  

 

Zaujímavým údajom je, aká veľká časť elektorátu je zahrnutá v územiach stabilne 

volebnej podpory po jednotlivých voľbách. V prvých troch voľbách je v nich 

koncentrovaých zhruba 17 % všetkých hlasov pre stranu, po posledných toto číslo kleslo na 

9%, čo povrdzuje nárast obcí s podporou ĽSNS nachádzajúcich sa mimo stabilné územia. 

Tak malý podiel na celkovom zisku strany je opäť následkom prevahy menších obcí v 

zistenom stabilnom území, zatiaľčo najväčšie zisky ĽSNS v absolútnych číslach 

dosahovala v mestách, ktoré ho obkolesujú.  

 

Tabulka č. 16: Podiel hlasov odovzdaných pre ĽSNS v území stabilnej volebnej podpory 

Voľby 2010 2012 2014 2016 

ĽSNS  16.79% 17.24% 17.34% 9.19% 

Celkový zisk 1.33% 1.58% 1.73% 8.04% 

Volebná účasť 58.83% 59.11% 13.05% 59.82% 

     
Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Okrem kartografického znázornenia obcí volebnej podpory, môžeme stabilitu voličskej 

podpory zhodnotiť pomocou štatistických nástrojov. V tomto prípade sme zvolili 

Pearsonov korelačný koeficient, ktorý zostáva najdôležitejšou mierou sily vzťahu dvoch 

náhodných spojitých premenných111. Tento koeficient má dosahuje hodnoty z intervalu [-1; 

1 ]. Pokiaľ je výsledná hodnota pozitívna, asociácia premenných je pozitívna a čím je táto 

hodnota vyššia, tým je vzťah premenných silnejší.  

                                                 
111 HENDL, J.: Přehled statistických metod. Analýza a metaanalýza datt. Páté rozšířené vydání. Praha: Portál, 

2015. s. 253 
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Tabulka č. 17: Hodnoty Pearsonovho korelačného koeficientu merajuce stabilitu volebnej 

podpory ĽSNS v rokoch 2010-2016 

Voľby 2010 2012 2014 2016 

2010   

  

  

2012 0.627   

 

  

2014 0.302 0.364     

2016 0.403 0.462 0.364   

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Z tabuľky prezentujúcej variabilitu stability medzi jednotlivými voľbami vidno, že 

najviac spolu korelovali výsledky prvých dvoch parlamentných volieb, čo nie je 

prekvapujúce vzhľadom na veľmi podobný volebný zisk a krátky časový úsek medzi týmito 

voľbami. Najnižšie hodnoty korelačného koeficientu dosahujú kombinácie, kde jednu z 

premenných predstavujú voľby do Európskeho parlamentu. Veľký vplyv na to mal určite 

obrovské množstvo obcí, v ktorých ĽSNS nezaznamenala žiadnu voličskú podporu. Veľký 

rozdiel vidno v podpore medzi poslednými voľbami a prvými dvoma voľbami do NR SR. 

V tomto prípade je vysvetlenie opačné. ĽSNS dosiahla masívny nárast podpory naprieč 

celou republikou a v drtivej väčšine slovenských obcí. 

 

 

4.2. Územie stabilnej volebnej podpory Slovenskej národnej strany 

 Územie stabilnej volebnej podpory SNS tvorí celkom 390 obcí a jadro stabilnej 

volebnej podpory pozostáva zo 108 obcí. Výrazne vyšší počet ako v prípade ĽSNS nie je 

prekvapivý, keďže za cele skúmané obdobie dosahovala vyššie volebné zisky, platí však 

rovnako, že stabilne veľké relatívne zisky dosahovala hlavne v malých obciach. Počet obcí 

by bol ešte vyšší, kebyže do modelu nezahrnieme voľby do európskeho parlamentu 2014, v 

ktorých bola SNS najmenej úspešná ktoré vyradili viacero obcí dlhodobo tvoriacich jadrá 

volebnej podpory vo voľbách na národnej úrovni. Výborným príkladom pre toto tvrdenie je 

už spomenutá obec Hlboké nad Váhom, v ktorej sa v parlamentných voľbách darí 
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nadštandardne. Najviac obcí spĺňajúcich naše podmienky pre zaradenie do územia stabilnej 

volebnej podpory sa nachádza v okrese Žilina, následuje okres Liptovský Mikuláš a 

Prievidza. Veľkú časť obcí majú zastúpené aj okresy Kysucké Nové Mesto a Bytča.  

Tabulka č. 18: Počet obcí spadajúcich do stabilného územia a jadra SNS volebnej podpory 

za jednotlivé okresy 

Okres Počet obcí v stabilnom 

území Počet obcí v stabilnom jadre 

Žilina 25 13 

Liptovský Mikuláš 22 5 

Prievidza 20 4 

Martin 15 3 

Považská Bystrica 15 8 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Priložený kartogram č. 10 vyobrazujúci územia stabilnej volebnej podpory SNS, 

prakticky len sumarizuje to, čo už zaznelo niekoľkokrát v predchádzajúcej kapitole. Za 

hlavné centrá volebnej podpory môžeme označiť nasledujúce dva regióny: 

1. Severozápad Slovenska- územie spájajúce Horné považie- obce spadajúce do 

okresov Žilina, Považská Bystrica, Bytča) a Kysuce- okresy Čadca a Kysucké Nové 

Mesto 

2. Na túto oblasť naväzujúce región Liptova a Turca- hlavne okresy Liptovský 

Mikuláš a Martin. 
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Kartogram č. 8: Územie a jadro stabilnej volebnej podpory ĽSNS 2010-2016 

Zdroj: vlastné spracovanie /dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

 

Treba dodať, že tieto dva konkrétne regióny sú zdrojom nadpriemernej volebnej 

podpory SNS už oveľa dávnejšie. Podľa výskumu Romana Mikuša je toto tvrdenie platné 

už od roku 1990.112 Okrem toho sú na mape rozlíšiteľné ešte dva miniregióny, ktoré 

zahňŕňajú zvýšený počet obcí patriacich do územia volebnej podpory. Jedná sa o severnú 

časť Gemeru v okresoch Rožňava a Rimavská Sobota a na strednom Slovensku v okresoch 

Brezno, Detva a Lučenec.  

 

Okrajové časti volebnej podpory tvorí východné Slovensko, západné Slovensko na 

Záhorí a v Podunajskej nížine. Vzhľadom na vysoký podiel obyvateľov maďarskej 

národnosti na juhu Slovenska a na ostrú antimaďarskú politiku národniarov, nie je žiadným 

prekvapením, že do periférie volebnej podpory patria obce a mestá ležiace v blízkosti 

hraníc s Maďarskom. Zaujímavé bude sledovať trend vývoja volebnej podpory na 

východnom Slovensku pri hranicich s Ukrajinou, kde hlavne v posledných voľbách 

                                                 
112 MIKUŠ, J.: Politická diferenciácia územia Slovenska z pohľadu volebných preferencií. In: Regionálne 

dimenzie Slovenska. Univerzita Komenského, 2014, s. 102. 
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dosiahla SNS netradične veľké zisky. Až nasledujúce voľby ukážu, či sa jednalo o náhodný 

jav, alebo sa táto časť zmení na stabilné územie volebnej podpory.  

 

 Vo všeobecnosti platí, že v častiach Slovenska, ktoré sme identifikovali ako územia 

stabilnej volebnej podpory, sa medzi jednotlivými skúmanými obdobiami sústredilo 20- 24 

% všetkých odovzdaných hlasov pre stranu. Aj v prípade SNS platí, že v posledných 

voľbách sa v území stabilnej podpory sústredilo najmenší podiel voličov, hoci nedošlo až k 

tak dramatickému prepadu v tejto štatistike, ako to bolo v prípade ĽSNS. Znamená to, že 

volebná podpora SNS bola koncentrovanejšia, ale značne nerovnomernejšie rozdelená, 

keďže variačný koeficient merajúci intenzitu rozdielov volebnej podpory medzi obcami je 

65%. Toto posledná tvrdenie však platí len pre parlamentné voľby konané v roku 2016, 

keďže predtým tento koeficient dosahoval u SNS nižších hodnôt ako u ĽSNS.  

Tabulka č. 19: Podiel hlasov odovzdaných pre SNS v území stabilnej volebnej podpory 

Voľby 2010 2012 2014 2016 

ĽSNS 23.93% 23.98% 22.38% 20.71% 

Celkový zisk 11.70% 4.55% 3.61% 8.64% 

Volebná účasť 58.83% 59.11% 13.05% 59.82% 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Pearsonov korelačný koeficient merajúci vzťah volebných výsledkov medzi 

jednotlivými voľbami dosahuje vo všeobecnosti vyšších hodnôt, ako sme videli prípade 

ĽSNS. Môžeme tak konštatovať, že v slodovanom období SNS vyjazovalo stabilnejšiu 

volebnú podporu, hoci hodnoty korelačného koeficientu určite nehovoria i silnej stabilite. 

Vysoká variabilitu ovplyvňujú rovnaké faktory, ako sme pomenovali v prípade ĽSNS- 

nízky počet hlasov získaných v obciach vo voľbách do Európskeho parlamentu a nárast 

podielu získaných hlasov v parlamentných voľbách v roku 2016. Najstabilnejšiu volebnú 

podporu mala strana medzi voľbami v roku 2010 a 2012. 
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Tabulka č. 20: Hodnoty Pearsonovho korelačného koeficientu merajuce stabilitu volebnej 

podpory SNS v rokoch 2010- 2016 

Voľby 2010 2012 2014 2016 

2010   

  

  

2012 0.736   

 

  

2014 0.428 0.456     

2016 0.595 0.600 0.478   

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 
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5. Faktory vplývajúce na podporu krajnepravicových strán 

V nasledujúcej kapitole sa zameriame na vplyv vybraných premenných, ktoré podľa 

našich hypotéz majú vplyv na variabilitu vo volebnej podpore ĽSNS a SNS. Pre tento účel 

použijeme viacnásobnú regresnú analýzu. Z výstupov regresného modelu nás bude 

zaujímať hlavnene neštandardizovaný koeficient B, ktorý vyjadruje o koľko sa zvýši 

hodnota závislej premennej – v našom prípade podiel získaných hlasov pre stranu-, keď sa 

zvýši hodnota našej predikujúcej premennej113. Tento koeficient tak napovie nakoľko je 

zvolená nezávisle premenná vecne dôležitá pre výšku volebných ziskov našich strán. 

Uvedené budú aj štandardizované koeficienty Beta, ktoré uakzujú očakávaný počet 

smerodatných odchyliek u závislej premennej pri náraste o 1 štandardnú odchylku 

u zvolenej nezávislej premennej, alebo teda realtívny prínos prediktorov k predikcii závislej 

premennej114. Tretím pre nás významným výsledkom regresnej analýzy bude index 

determinácie (R squared alebo R2 ), ktorý meria proporciu vysvetleného rozptylu, alebo 

inými slovami tento index analyzuje silu nami zvolených indikátorov na výsledky 

jednotlivých strán. 

 

Regresnú analýzu prevedieme postupne na dvoch úrovniach. Pri prvej začleníme do 

skúmaného súboru všetkých 2927 obcí Slovenska. V druhom kole obmedzíme počet obcí 

na tie, ktoré sa v daných doľbách zmestili do územia volebnej podpory pre danú stranu. 

Druhú úroveň regresnej analýzy sme zvolili z dôvodu vysokého počtu obcí v ktorých 

predovšetkým ĽSNS, ale i SNS vo voľbách do eruópskeho parlamentu získali nezískali ani 

jeden hlas. Povaha územia volebnej podpory oboch krajnepravicových strán zároveň 

z analýzy vyčlení drvivú väčšinu obcí s vysokým podielom obyvateľov maďarskej menšiny 

nachádzajúcej sa na juhu Slovenska. Dá sa tak predpokladať, že zníženie počtú obcí 

v súbore posilní výsledky vzťahhov medzi indikátormi volebnej podpory a volebných 

ziskov krajnepravicových strán. 

 

                                                 
113 PINK, M.: Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: Vzorce, trendy, proměny. Brno: 

Centrum  pros tudium demokracie a kultury, 2012. s. 12. 
114 HENDL, J.: Přehled statistických metod. Analýza a metaanalýza datt. Páté rozšířené vydání. Praha: Portál, 

2015. s.386. 
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Ak sme sa presvedčili v predošlej kapitole, pre zisk vysokého relatívneho zisku 

stačilo v niektorých obciach dosiahnúť aj malý počet voličských hlasov. Hlavne v prípade 

LSNS sa jedná o nezanedbateľný počet takýchto obcí, následkom čoho môže dôjsť ku 

skresleniu výstupov regresnej analýzy, keďže tá zachytáva všetky obce rovnakou váhou. 

Preto budeme všetky premenné vstupujúce do regresnej analázy vážiť počtom obyvateľov 

danej obce či mesta.  

 

V našej práci sme si zvolili štyri demografické ukazovateľe, ktoré podľa úvodných 

hypotéz vplývajú na volebné zisky krajnej pravice: 

1. Podiel nezamestnaných v obci (POD_NEZ)115 

2. Podiel obyvateľov rímskokatolíckej viery (POD_VER) 

3. Podiel osôb bez maturity (POD_BEZMAT) 

4. Podiel obyvateľov rómskej národnosti (POD_ROM) 

 

Keďže pracujeme s dátami agregovanými na úroveň obcí,  je očakávateľné, že výsledné 

regresné koeficienty a indexy determinácie budú dosahovať nižších hodnôt ako v prípade 

analýzy ralizovanej vyššej úrovni ako okresy, či kraje. Výsledky regresnej analýzy budeme 

počítať v štatistickom programe SPSS od spoločnosti IBM.   

 

 

5.1. Parlamentné voľby v roku 2010 

5.1.1. Ľudová strana Naše Slovensko 

Prvá tabuľka s výsledkami regresnej analýzy prezentujúca mieru vplyvu 

nezávislých premenných na výsledky ĽSNS pracuje s dátami za všetky obce na Slovensku. 

Explanatórna sila prvého modelu je bezmála 7 %. Z výsledkov neštandardizovaného 

koeficientu B vidíme, že tri zo štyroch premenných mali predpokladaný vplyv na volebné 

výsledky ĽSNS. Najsilnejší vplyv vidíme u podielu nezamestnaných. Tento vplyv je ešte 

väčší, keď uvažujeme, že vo všetkých obciach je identický podiel rómov, veriacich 

                                                 
115 V zátvorke su uvedené skratky pre vybrané nezávislé premenné, ktoré budú použité v regresných 

modeloch. 



68 

 

a obyvateľov bez maturity.  Posledný menovaný mal naopak negatívny vplyv na voľbu 

strany, čo je v rozpore s našou hypotézou o vplyve vzdelania. Nízky sila indexu 

determinácie, ako i malé hodnoty koeficientov nedovoľujú kategoricky potvrdiť zásadný 

vplyv vybraných nezávislých premenných na zisky ĽSNS vo týchto parlamentných 

voľbách. 

 

Tabulka č.  21: Výsledky regresného modelu pre ĽSNS vo voľbách do NR SR v roku 2010 

pre všetky obce 

Nezávisle premenná B   BETA 

Constant 1.215     

POD_NEZ 0.05 

 

0.157 

POD_VER 0.002 

 

0.029 

POD_ROM 0.038 

 

0.156 

POD_BEZM -0.011   -0.071 

R square 0.069 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Ďalšia tabuľka ponúka výsledky regresnej analýzy len pre obce spadajúce do 

územia volebnej podpory, ktorý bolo po voľbách 2010 spolu 760. Tento fakt sa podľa 

očakávania odzrkadlil na vyššej explanačnej sile regresného modelu, pretože index 

determinácie má hodnotu 11, 6 %. Vybrané demografické údaje tak lepšie vysvetľujú 

volebnú podporu ĽSNS. Zároveň sa zmenilo znamienko pri koeficiente podielu obyvateľov 

bez maturity, čo znamená, že všetky premenné vplývali v súlade s naším predpokladom. Aj 

v tomto prípade platí, že úroveň nezamestnanosti najsilnejšie podporovala obyvateľov 

k voľbe Ľudovej strany Naše Slovensko. Druhým najsilnejším prediktorom jej úspechu 

potom bola prítomnosť rómskej menšiny. Hoci model o niečo lepšie vysvetľuje výsledky 

volieb, vecný význam jednotlivých premenných je aj v tomto prípade slabý. Vzhľadom 

k veľmi silne rasistickej povahe kampane strany Mariána Kotlebu, bola očakávaná vyššia 

hodnota vzťahu volebnej podpory a podielu rómskeho obyvateľstva. Rozpor 

s očakávaniami môže súvisieť s tým, že sa jednalo o úplne prvé voľby ĽSNS. Ako sme 
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videli v 4. kapitole, v nich bola úspešná hlavne v Banskej Bystrici a na strednom Slovensku 

obecne a teda v pôsobisku predsedu Kotlebu ako i ďalších členov strany. Je možné, že 

ĽSNS sa v prvých voľbách nepodarilo dostať do povedomia voličov v niektorých častiach 

krajiny a nestihla si vytvoriť významnejšiu väzbu na tú časť voličstva, ktorá je ochotná 

počúvať na radikálnejšiu rétoriku. Preto bude zaujímaé sledovať, aký bude trend výsledkov 

regresných analýz zachytávajúcich nasledujúce voľby.  

 

Tabulka č. 22: Výsledky regresného modelu pre ĽSNS vo voľbách do NR SR v roku 2010 

pre obce spadajúce do územia volebnej podpory 

Nezávisle premenná B   BETA 

Constant 1.244 

 

  

POD_NEZ 0.099 

 

0.242 

POD_VER 0.007 

 

0.072 

POD_ROM 0.02 

 

0.083 

POD_BEZM 0.014 

 

0.053 

R square 0.116 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

 

 

5.1.2. Slovenská národná strana 

 Narozdiel od ĽSNS, bola Slovenská národná strana v roku 2010 už dlhodobo 

adaptovaným aktérom politického zápolenia na Slovensku. V týchto voľbách do NR SR 

však strana prešla výrazným poklesom voličských hlasov. Prvá tabuľka zobrazuje regresný 

model pre výsledky SNS a zachytáva všetky obce na Slovensku. Miera vysvetlenia 

výsledkov volieb našimi prediktormi činí 11, 5 %. Hodnoty koeficientov ukazujú na 

relatívne silný vplyv podielu nezamestnaných na volebnú podporu SNS akurát 

v protichodnom zmysle, ako bolo predpokladané. Ostatné premenné kladne ovplyvňujú 
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výsledky národniarov. Veľmi nízke hodnoty ich koeficientov však nie sú veľkou oporu pre 

vytvorenie zmysluplnejšej interpretácie výšky volebnej podpory SNS v jednotlivých 

obciach. Obzvlášť v prípade vplyvu rómskej menšiny sa jedná o hodnotu, ktorá takmer 

vyvracia vzťah akýkoľvek tejto premennej a ziskov strany.  

 

Tabulka č. 23: : Výsledky regresného modelu pre SNS vo voľbách do NR SR v roku 2010 

pre všetky obce 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Po zredukovaní počtu analyzovaných obcí na 1049, môžeme na základe výsledkov 

regresných koeficientov konštatovať, že podpora národniarov sa nachádzala v obciach 

s väčšou mierou nezamestnanosti, obyvateľov so vzdelaním bez maturity a vyšším 

podielom katolíkov, s tým, že posledne menovaný faktor mal najsilnejší vzťah s volebnými 

výsledkami SNS. Na druhej strane, podiel rómov v obci znižoval ich výsledné zisky vo 

voľbách do NR SR v roku 2010. Model však prekvapujúco vysvetľuje výsledky strany na 

nižšej úrovni, ako tomu bolo v modeli so súborom 2927 obcí a to na úrovni 9 %.  

Nezávisle premenná B   BETA 

Constant 2.565 

 

  

POD_NEZ -0.163 

 

-0.238 

POD_VER 0.031 

 

0.199 

POD_ROM -0.014 

 

-0.027 

POD_BEZM 0.051 

 

0.155 

R square 0.115 
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Tabulka č. 24: Výsledky regresného modelu pre SNS vo voľbách do NR SR v roku 2010 pre 

všetky obce 

Nezávisle premenná B   BETA 

Constant 0.048 

 

  

POD_NEZ 0.022 

 

0.023 

POD_VER 0.036 

 

0.26 

POD_ROM -0.037 

 

-0.044 

POD_BEZM 0.036 

 

0.086 

R square 0.09 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

5.2. Parlamentné voľby v roku 2012 

5.2.1. Ľudová strana Naše Slovensko 

V predčasných voľbách v roku 2012 získala ĽSNS len o pár desatín p.b. lepší 

volebný výsledok ako v predchádzajúcich parlamentných voľbách. I z definovaného 

územia volebnej podpory sme videli, že výsledky ĽSNS za obidve parlamentné voľby boli 

značne podobné, preto sa dá očakávať aj podobný výstup regresnej analýzy.  

Tabulka č. 25: Výsledky regresného modelu pre ĽSNS vo voľbách do NR SR v roku 2012 

pre všetky obce 

Nezávisle premenná B   BETA 

Constant 1.565 

 

  

PODNEZ 0.02 

 

0.063 

PODVER 0.003 

 

0.043 

PODROM 0.031 

 

0.13 

PODBEZM -0.09 

 

-0.059 

R square 0.028 
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Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Výsledky tabuľky zahŕňajúcej všetky obce na Slovensku vidíme veľmi podobné 

výsledky regresných koeficientov, ako tomu bolo vo voľbách v roku 2010. Aj v tomto 

prípade hrajú pozitívnu rolu vysvetľujúce premenné nezamestnanosť, podiel katolíkov 

a podiel rómskej menšiny. Nepriamoúmerne ovplyvňoval volebné zisky ĽSNS podiel 

obyvateľov so vzdelaním bez získanej maturity. Hodnoty všetkých koeficientov klesli 

a rovnako klesol aj index determinácie. Kombináciou týchto nezávisle premenných  sme 

schopní vysvetliť  volebné výsledky ĽSNS len na úrovni 2, 7 %. Z výstupu tejto regresnej 

analýzy tak nemôžeme spraviť žiadne závery, ktoré by nám dovolili lepšie pochopiť kde sa 

strane Mariána Kotlebu darilo lepšie.  

 

Pristúpime teda opäť k redukcii počtu obcí zahrnutých do analýzy na tie, ktoré po 

týchto voľbách splňovali podmienky pre zeradenie do územia volebnej podpory ĽSNS.  

 

Tabulka č. 26: Výsledky regresného modelu pre ĽSNS vo voľbách do NR SR v roku 2012 

pre obce územia volebnej podpory 

Nezávisle premenná B   BETA 

Constant 0.021 

 

  

PODNEZ 0.059 

 

0.164 

PODVER 0.009 

 

0.105 

PODROM 0.002 

 

0.007 

PODBEZM 0.011 

 

0.05 

R square 0.054 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Kvalita modelu u menšieho počtu obcí v analýze stúpla, avšak nie nejako 

významne. Stále vysvetlľuje len marginálnu časť variability volebných výsledkov- presne 

5, 4 %. U všetkých premenných došlo k zvýšeniu ich vecného význami pre vysvetlenie 

podpory strany. Úplne najvyššiu hodnotu dosiahol štandardizovaný index Beta, ktorý 
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ukazuje čistú silu indikátoru podiel nezamestnaných. Čím viac sa obec vyznačovala vyššou 

mierou nezamestnanosti, väčšou „katolíckosťou“, podielom Rómov a obyvteľov so 

vzdelaním bez maturity, tým viac inklinovali jej voliči k voľbe ľudovej strany Naše 

Slovensko. V rozpore s očakávaniami je predovšetkým opäť marginálna hodnota 

koeficientov premennej podiel rómov.  

 

5.2.2. Slovenská národná strana 

 Napriek tomu, že výsledky týchto parlamentných volieb pre SNS znamenali stratu 

zastúpenia v zákonodárnom orgáne, v abolútnych číslach došlo iba k miernemu poklesu 

voličských hlasov. I v tomto prípade sa da predpokladať podobnosť s výsledkami predošlej 

regresnej analýzy.  

 

Oproti regresnému modelu pre všetky obce vo voľbách 2010 klesla explanačná sila 

modelu na 7, 5 %. Znamienka, ale i hodnoty koeficientov sa takmer nezmenili. Prehĺbil sa 

negativny vplyv výšky nezamestnanosti na výsledky SNS v týchto voľbách. Opačnú 

tendenciu, ako predpokladá naša hypotéza, vykazuje aj premenná podiel rómsekho 

obyvateľstva. V súlade s ostatnými hypotézami je vplyv prítomnosti katolíkov a osôb 

s nízkym stupňom vzdelania.   

Tabulka č. 27: Výsledky regresného modelu pre SNS vo voľbách do NR SR v roku 2012 pre 

všetky obce 

Nezávisle premenná B 
  BETA 

Constant 3.166 

 

  

PODNEZ -0.133 

 

-0.222 

PODVER 0.017 

 

0.125 

PODROM -0.017 

 

-0.037 

PODBEZM 0.035 

 

0.123 

R square 0.075 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 
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Tabuľka č. 24 zobrazuje rovnaké vzťahy, akurát len pre 760 obcí spadajúcich do 

územia volebnej podpory. Oprostením sa o obce, v ktorých SNS nezískala žiadne hlasy 

prekvapujúco došlo k zníženiu percenta vysvetlenej variability na 5 %. Ďalším efektom 

tejto redukcie je, že všetky premenné majú taký vplyv, ako sme predpokladali v našej 

základnej úvahe. Až na premennú podiel katolíkov, nárastla sila všetkých zvolených 

indikátorov volebnej podpory. Za zmienku stojí fakt, že najsilnejším faktorom je miera 

nezamestnanosti, ktorá v analýze za všetky obce mala negatívny vzťah na voľbu SNS. 

Opäť však treba konštatovať, že nízka hodnota indexu determinácie znemožňuje 

kategorické interpretácie vplyvu nami demografických charakteristík.    

 

Tabulka č. 28: Výsledky regresného modelu pre SNS vo voľbách do NR SR v roku 2012 pre 

obce spadajúce do územia volebnej podpory 

Nezávisle premenná B   BETA 

Constant 0.046 

 

  

PODNEZ 0.059 

 

0.068 

PODVER 0.015 

 

0.125 

PODROM 0.027 

 

0.021 

PODBEZM 0.043 

 

0.122 

R square 0.050 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

 

 

5.3. Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 

5.3.1. Ľudová strana Naše Slovensko 

Pre ĽSNS sa jednalo o jej tretie voľby od svojho vzniku. Ako už bolo spomenuté, 

eurovolieb sa na Slovensku účastní len veľmí malý počet voličov. Tento fakt sa prejavil aj 
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na volebnej podpore ĽSNS. Až v 1334 obciach strana nezískala ani jeden hlas, čo znamená, 

že za ĽSNS zahlasoval aspoň jeden volič takmer v každej druhej obci či meste.  

 

Z výsledkov regresnej analýzy je evidentné, že najvýraznejším aspektom 

vplývajúcim na volebnú podporu ĽSNS v eurovoľbách, bol podiel osôb bez zamestnania. 

Vôbec prvýkrát sme svedkami negatívneho vplyvu prítomnosti katolíkov. V nepriamej 

úmere je aj podiel osôb bez maturitného vzdelania a podiel odovzdaných hlasov pre ĽSNS. 

Extrémne nízka hodnota R square však hovorí, že tento model nevysvetľuje takmer žiadny 

rozptyl. Nemôžeme tak z neho vyvodiť žiadny záver.  

 

Tabulka č. 29: Výsledky regresného modelu pre ĽSNS vo do Európskeho parlamentu v roku 

2014 pre všetky obce 

Nezávisle premenná B   BETA 

Constant 1.084 

 

  

PODNEZ 0.056 

 

0.123 

PODVER -0.006 

 

-0.054 

PODROM 0.001 

 

0.002 

PODBEZM -0.002 

 

-0.008 

R square 0.018 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Tabuľka č. 26 opäť zo súboru vylučuje obce, ktore netvroia územie volebnej 

podpory Ľudovej strany Naše Slovensko v eurovoľbách a teda pracuje s údajmi 

zaznamenanými pre 755 obcí. Jednoznačne najsilnejším faktorom vplývajúcim na volebné 

zisky ĽSNS je variabilita úrovne nezamestnanosti.  Naša analýza hovorí, že vo 

všeobecnosti zvýšenie nezamestnanosti o jedno percento predpokladá zvýšenie volebnej 

podpory pre ĽSNS v danej obci o vyše 14 %. Potvrdzuje sa tak, že práve tento faktor 

najviac vplýva na volebnú podporu ĽSNS. Zanedbateľný nie je ani vplyv úrovne vzdelania, 

ktorého neštandardizovaný koeficient má hodnotu 0,187. Relatívne vysoká explanatórna 
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sila modelu potvrdzuje, že tieto dva indikátory silne determinovaly volebné zisky ĽSNS 

v obciach. 

 

V rozpore s našou hypotézou je vplyv prítomnosti zvýšeného počtu obyvateľov 

rómskej národnosti, keď v prípade týchto volieb dokonca na podporu ĽSNS vplýva 

negatívne. Doposiaľ tak ani jeden regresný model nedokázal potvrdiť nami očakávaný silný 

kauzálny vzťah tejto premennej na rozhodnutie voličov pre voľbu ĽSNS. 

Tabulka č. 30: Výsledky regresného modelu pre ĽSNS vo do Európskeho parlamentu v roku 

2014 pre obce spadajúce do územia volebnej podpory 

Nezávisle premenná B   BETA 

Constant 1.668 

 

  

PODNEZ 0.143 

 

0.242 

PODVER -0.11 

 

-0.083 

PODROM -0.016 

 

-0.043 

PODBEZM 0.064 

 

0.187 

R square 0.116 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

 

 

5.3.2. Slovenská národná strana 

 Aj v prípade národniarov sme v týchto voľbách zaznamenali volebný neúspech 

a nízky počet hlasov v porovnaní s voľbami do NR SR. Jednalo sa o pré voľby pod 

vedením nového predsedu Andreja Danka.  

 

V prípade regresného modelu , ktorý počíta so všetkými slovenskými obcami 

možno konštatovať to isté ako v rovnakom modele pre ĽSNS. Hodnoty štandardizovaných 

i neštandardizovaných koeficientov dosahujú marginálnych hodnôt s výnimkou premennej 
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podiel nezamestnanosti, ktorá už štandardne predpovedá nižšie volebné zisky pre SNS. I tu 

je však  model schopný vysvetliť len veľmi malú časť variability výsledkov.  

Tabulka č. 31: Výsledky regresného modelu pre SNS vo do Európskeho parlamentu v roku 

2014 pre všetky obce 

Nezávisle premenná B   BETA 

Constant 1.668 

 

  

PODNEZ -0.115 

 

-0.177 

PODVER 0.009 

 

0.061 

PODROM 0.001 

 

0.002 

PODBEZM 0.034 

 

0.11 

R square 0.033 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Zameranie analýzy na obce spadajúce do územia volebnej podpory národniarov 

v týchto voľbách, ktoré číta celkom 974 obcí zvyšuje veľkosť variability, ktoré je model 

schopný vysvetliť na bezmála 9 %. Hodnoty koeficientov však ostali nízke až koeficient 

pre premennú podiel osôb, ktorých dosiahnutý stupeň vzdelania nekončil maturitnou 

skúškou. Model potvrdzuje dva tredny, ktoré naznačili už predošlá výstupy regresných 

analýz. Podpora  Slovenskáej národej strany bola tým väčšia, čím vyšší bol podiel 

obyvateľov na úrovni vzdelania bez maturity, a naopak strácala podporu v obciach s vyššou 

mierou nezamestnanosti. Dlhodobo kladne na jej podpory vplýva aj množstvo 

obyvateľstva, ktoré sa hlási k rímskokatolíckej viere. 
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Tabulka č. 32: Výsledky regresného modelu pre SNS vo do Európskeho parlamentu v roku 

2014 pre obce spadajúce do územia volebnej podpory 

Nezávisle premenná B   BETA 

Constant 0.014 

 

  

PODNEZ -0.022 

 

-0.023 

PODVER 0.007 

 

0.043 

PODROM 0.018 

 

0.024 

PODBEZM 0.131 

 

0.289 

R square 0.089 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

 

 

5.4. Parlamentné voľby v roku 2016 

5.4.1. Ľudová strana Naše Slovensko 

Ako už bolo spomenuté na viacerých miestach, posledné parlamentné voľby 

znamenali historický zlom pre Mariána Kotlebu a jeho stranu. Obrovský nárast voličských 

hlasov sa rôznymi spôsobmi premietol do geografického rozdelenia volebnej podpory 

strany. Posledné dva regresné modely však  ukazujú, že čo sa týka nami zvolených 

premenných, o ktorých predokladáme, že podmieňujú úspech krajnepravicových strán, ich 

vplyv je veľmi podobný tomu, aký bol v predošlých voľbách. Najväčší vzsotup 

zaznamenala ĽSNS v obciach vysokým podielom osôb bez maturity a v obciach s veľkou 

nezamestnanosťou. 
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Tabulka č. 33: Výsledky regresného modelu pre ĽSNS vo voľbách do NR SR v roku 2016 

pre všetky obce 

Nezávisle premenná B   BETA 

Constant 4.653 

 

  

PODNEZ 0.015 

 

0.019 

PODVER 0.02 

 

0.115 

PODROM 0.017 

 

0.028 

PODBEZM 0.155 

 

0.158 

R square 0.051 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Vplyv početnosti katolíkov žijúcich na území obce je rovnako pozitívny a v súlade 

s našou hypotézou. Kým v modeli čítajúcom všetky obce dosahoval realtívne vysokých 

hodnôt, po znížení počtu obcí na 1289, ktoré sú v územi volebnej podpory, sa jeho hodnota 

zmenšila na takú úroveň, že možno povedať, že nemá níjaký vplyv na zisky strany ĽSNS. 

Aj posledný regresný model vyvrátil našu úvahu o silnom vplyve rómskej menšiny na zisky 

strany. Naopak ukazuje na nepriamú úmeru vo vzťahu počet rómov a počet hlasov pre 

ĽSNS.  
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Tabulka č. 34: Výsledky regresného modelu pre ĽSNS vo voľbách do NR SR v roku 2016 

pre obce patriace do územia volebnej podpory 

Nezávisle premenná B   BETA 

Constant 8.559 

 

  

PODNEZ 0.23 

 

0.353 

PODVER 0.004 

 

0.034 

PODROM -0.055 

 

-0.114 

PODBEZM 0.054 

 

0.067 

R square 0.089 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

 

 

 

5.4.2. Slovenská národná strana 

Nasledujúca tabuľka zachycuje vzťah vybraných demografických údajov na 

volebné zisky SNS na úrovni všetkých obcí na Slovensku. V porovnaní s predošlými 

regresnými modelmi má relatívne vysokú explanatórnu silnu 9, 8 %. Najsilnejším faktorom 

ovplyvňujúcim šance národniarov na úspech v danej obci predstavuje miera 

nezamestnanosti. Už tradične však musíme konštatovať, že jej vplyv je opačný, ako sme 

predpokladali v úvodnej hypotéze. Pre tieto voľby teda platilo, že so zvýšením miery 

nezamestnanosti o 10 % a zachovaním hodnôt ostatných indikátorov, sa spájalo zniženie 

volebnej podpory na úrovni obce o 3 %. Dva indikátori, ktoré refklektujú vzdelanie, 

respektíve religiozitu mali na vývoj prferencií SNS pozitívny dopad. Podľa modelu 

v posledných parlamentných voľbách nemala prítomnosť rómskeho etnika žiadny vplyv na 

rozhodovanie voličov, či podporia národniarov 
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Tabulka č. 35: Výsledky regresného modelu pre SNS vo voľbách do NR SR v roku 

2016 pre všetky obce 

Nezávisle premenná B   BETA 

Constant 6.883 

 

  

PODNEZ -0.265 

 

-0.319 

PODVER 0.021 

 

0.107 

PODROM 0 

 

0 

PODBEZM 0.066 

 

0.16 

R square 0.098 

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

Keď znížime počet obcí v súbore regresnej analýzy na obce z územia volebnej 

podpory, dokážeme vysvetliť väčšiu mieru rozptylu volebnej podpory a to na úrovni 11,5 

%. Aj tentoraz sa ako najsilnejší faktor volebnej podpory potvrdil podiel počtu osôb bez 

maturity. Koeficienty Oostatných premenných dosiahli len malé hodnoty, v prípade 

nezávislých podiel rómov a podiel nezamestnaných.  

 

Tabulka č. 36: Výsledky regresného modelu pre SNS vo voľbách do NR SR v roku 

2016 pre obce spadajúce do územia volebnej podpory  

Zdroj:vlastné výpočty / dáta: Štatistický úrad SR; https://slovak.statistics.sk. 

 

 

Nezávisle premenná B   BETA 

Constant 6.964 

 

  

PODNEZ -0.058 

 

-0.058 

PODVER 0.006 

 

0.042 

PODROM -0.038 

 

-0.04 

PODBEZM 0.126 

 

0.304 

R square 0.115 
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6. Záver 

Hlavným cieľom prvej časti práce bol pokus vymedziť  územia a jadrá volebnej 

podpory krajnepravicových strán v jednotlivých voľbách. Objektmi výskumu sa stali 

Slovenská národná strana a Ľudová strana Naše Slovensko, ktoré spĺňajú podmienky pre 

ich zaradenie k stranám krajnej pravice. Metódou, ktorú sme si pre tento účel v našej práci 

zvolili, sa u obidvoch strán podarilo nájsť jasné regióny s ich nadpriemernou podporou 

počas celého obdobia rokov 2010- 2016.   

Slovenská ľudová strana Naše Slovensko od svojho vzniku a účasti na prvých 

voľbách dosahovala kontinuálny nárast volebných preferencií, čo sa pretavilo do nárastu 

obcí spadajúcich do územia a jadra volebnej podpory. V prvých voľbách sa 50 % stranou 

získaných voličských hlasov nachádzalo na územi 760 obcí a tento počet bol konzistentný 

až do posledných parlamentných voleib v roku 2016, kedy výraznejšie stúpol až na 1288 

obcí. Nárast obcí sa odzrkadlil aj na geografickom rozvrstvení volebnej podpory. Územia 

a jadrá volebnej podpory sa rozšírili aj do oblastí, ktoré sa dovtedy nenachádzali 

v kompaktných územiach so silnou koncentráciou volebnej podpory ĽSNS. Dovtedy 

existovala veľká medziobecná variabilita vo volebných ziskoch strany, keďže podpora bola 

koncetrované na celkom malom území, kdežto V tomto ohľade stojí za zmienku, že strana 

získala i v obciach ležiacich na hraniciach s Maďarskom, alebo v ich blízkosti 

predovšetkým v okrese Veľký Krtíš. V týchto oblastiach strany so silnou nacionálnou 

rétorikou dovtedy vždy dosahovali len marginálnych volebných ziskov. Jedným 

z vysvetlení môže byť, že v okrese Veľký Krtíš sa nachádza viacero obcí s vysokým 

podielom rómsekho obyvateľstva. Inak za celé obdobie získavala strana najväčeie volebné 

zisky na strednom a východnom Slovensku. Najstabilnejšia bola podpora v okresoch 

Kežmarok, Revúca a Banská Bystrica. Práve v týchto okresoch sa nachádzalo i najviac obcí 

zo všetkých zistených 180 obcí spadajúcich do stabilného územia volebnej podpory. Pri 

tejto skutočnosti nemožno opomenúť fakt, že v týchto okresoch je najväčší výskyt 

rómskych osád a obcí s nadštandardne veľkým podielom obyvateľov rómskej národnosti.  

Slovenská národná strana v sledovanom období vykazovala väčšiu stabilitu 

volebnej podpory. Toto tvrdenie môžeme oprieť hneď o dve zistenia. Zaprvé sa do jej 

zoznamu územia a jadra stabilnej podpory dostalo výrazne viac obcí ( celkom 390 v území 
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a 191 v jadre) a potvrdili sme to i nameraním nižšieho korelačného koeficientu merajúceho 

variabilitu volebnej podpory medzi jednotlivými voľbami.  

Čo sa týka geografického rozdelenia volebnej podpory národniarov, je o niečo 

nerovnomernejšie rozdelená ako v prípade ĽSNS a je i značne koncentrovanejšia na menšej 

rozlohe. K proporčnejšej distribúcii obcí patriacich do územia volebnej podpory došlo až 

po parlamentných voľbách v roku 2016, kedy SNS získavala väčšie podiely hlasov aj na 

východnom a západnom Slovensku. Predovšetkým na východe Slovenska v okresoch 

Medzilaborce, Snina a Humenné. Až nasledujúce voľby potvrdia, alebo vyvrátia trend rastu 

SNS na východe Slovenska a prípadne poskytnú informácie o príčinách tohoto javu. 

V priebehu skúmaného obdobia čerpali národniari najväčeiu volebnú podporu 

v severozápadnej časti krajiny z regiónov Kysuce, Turiec, Liptov a Orava.  Tento vzorec sa 

dal chápať ako silný efket kandidáta, keďže Ján Slota dlhodobo patril najvplyvnejším 

politikom v tomto regióne. Tento vzorec ostal však platný i po posledných voľbách do NR 

SR. 

Druhá časť práce skúmala vplyv vybraných demografických faktorov na regionálnu 

variabilitu volebnej podpory strán krajnej pravice. Pre výskum tohoto vzťahu sme si zvolili 

štatistický nástroj multilineárnu regresnú analýzu. 

Podľa prvej hypotézy mali rásť zisky krajnepravicových strán priamoúmerne 

s veľkosťou podielu rómskej populácie v danej oblasti. V prípade ĽSNS sme boli svedkami 

zmätočných výsledkov regresnej analýzy, Podľa výsledkov regresných modelov za voľby 

2012 a 2016 mal byť vplyv prítomnosti rómskej menšiny na zisky ĽSNS dokonca 

negatívny. Hypotézu nemôžeme potvrdiť ani pri objasňovaní výšku volebnej podpory 

Slovenskej národnej strany. V jej prípade hodnoty regresných koeficientov ukazovali na 

pozitívny vplyv tejto nezávisle premennej, avšak ich hodnoty sú príliš nízke na to, aby sme 

mohli povedať, že život v obci s vyšším počtom Rómov mal zásadnejší vplyv na 

rozhodovanie voliča. 

Druhá naša hypotéza predpokladala rast podpory krajnepravicových strán s rastom 

podielu obyvateľov so vzdelaním bez maturity.  Táto charakteristika sa ukazovala ako 

najsilnejšia vo všetkých modeloch realizovaných pre SNS. Úplne najsilnejšie vplývala na 

jej zisky vo voľbách do Národnej rady v roku 2016. Relatívne silný vplyv mala i na 

výsledky ĽSNS v rovnakých voľbách.   
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Pri intepretovaní významu vplyvu tretej zvolenej premennej-  podiel osôb hlásiacich 

sak rímskokatolíckej viere sme podobne ako v prípade prediktoru podiel rómov, limitovaní 

nízkymi hodnotami štandardizovaných i neštandardizovaných koeficientov. Miera 

religiozity (meraná počtom katolíkov) dokonca negatívne vplývala na zisky ĽSNS vo 

voľbách do Európskeho parlamentu. Jedným z vysvetlení nízkej výpovednej hodnoty 

tohoto indikátoru v regresných modeloch môže byť aj povaha informácii o veriacich, ktoré 

ponúkajú údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov. Z nich sa nedozvieme nič o „hĺbke 

viery“, či o reálnom praktikovaní viery osôb, ktoré sa k nej hlásia. Ani v prípade tejto 

premennej nemôžeme vyniesť jasné a autoritatívne závery. 

Konečne posledná zo stanovených hypotéz na začiatku práce tvrdí, že podiel 

nezamestnaných osôb podporuje zisky krajnepravicových strán. Túto hypotézu môžeme 

jednoznačne vylúčiť v prípade Slovenskej národnej strany. Síce sme vypočítali celkom 

vysoké hodnoty regresných koeficientov, ich hodnota bola vo všetkých voľbách. Môžme 

teda konštatovať, že národniari v obciach tým viac strácali, čím bola vyššia miera 

nezamestnanosti. Úplne opačný efekt tejto premennej potom zaznamenávame u strany 

Mariána Kotlebu. Predovšetkým v posledných voľbách zbierala ĽSNS hlasy v obciach 

s vyššou mierou nezamestnanosti.  

Vo všeobecnosti platí, že explanatórna sila regresných modelov bola dosť nízka, 

v niektorých prípadoch modely neboli schopne vysvetliť takmer žiadny rozptyl. Môže to 

znamenať, že geografické rozloženie podpory je len málo závislé na nami zvolených 

nezávislých premenných. Druhým vysvetlením môže zvolená úroveň obcí, na ktorej 

výskum prebiehal. Do výskumu vstúpilo veľké množstvo malých obcí, ktoré nízkymi 

hodnotami niektorých premennýych mohli skresliť výsledky výskumu.  
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