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Abstrakt 

Cílem práce je analyzovat p íčiny výsledků parlamentních voleb na Slovensku konaných 

v roce 2016 a následné povolební vyjednávání. V teoretické části práce je na základ  

Ústavy SR nejprve popsán průb h sestavování vlády. Dále je prostor v nován typologii 

vlád s důrazem na koaliční vládnutíĽ teorii koalic a typologii koalic. Z následujících voleb 

totiž m la na základ  vývoje průzkumu voličských preferencí vzejít práv  koaliční vláda. 

Důležitou součást tvo í také teoretické vymezení stranického a volebního systému, které 

značn  ovliv ují politickou sout ž. Analytická kapitola v úvodu charakterizuje vývoj 

volebního systému do Národní rady SRĽ na n jž poté navazuje vývoj a podoba stranického 

systému na Slovensku. Následující část pojednává o událostech volebního období 

dosavadní jednobarevné vlády Roberta Fica, významu hlavních témat volební kampan  a 

p edvolebních možnostech sestavení vlády. Samotné výsledky voleb jsou poté 

analyzovány zejména ve snaze nalézt p íčiny klesající podpory dominantní strany     

Smer-SD a obecn  tradičních stranĽ propadu strany ĎSieť a posílení stran 

antisystémových. Rozbor procesu povolebního rokování tvo í záv rečný úsek práce, v 

n mž jsou srovnány p edvolební a povolební rétoriky politiků stran, které spolu posléze 

vytvo ily ideologicky nesourodou koalici. 

 

Abstract 

The aim of the thesis is to analyze the causes of the results of parliamentary elections in 

Slovakia held in 2016 and the subsequent post-election negotiations. In the theoretical 

part of the thesis, the progress of the government's constitution is described according to 



 

the Constitution of the Slovak Republic. Next part introduces the governments typology 

with emphasis on coalition governance, coalition theory and coalition typology as the 

creation of the coalition government was the most awaited result of these parliamentary 

elections. An important part is also the theoretical definition of the party and electoral 

system, which greatly influence political competition. The analytical chapter firstly 

describes the development of the electoral system in the National Council of Slovakia, 

followed by the Slovakian party system's development and form. Next section examines 

the events that occured during Fico's one-party government, the importance of the main 

topics of the election campaign and the pre-election possibilities of the form of the new 

government. Afterwards, the election results are analyzed in order to find the reasons for 

the decreasing support of the Smer-SD and other traditional parties, the #Network party's 

downfall and the strengthening of anti-system parties. The analysis of the post-electoral 

negotiation process is the work's final section, which compares the pre-election and post-

election rhetoric of party leaders, who eventually created an ideologically incoherent 

coalition.  
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Zdůvodn ní výb ru práce  

Z p edchozích parlamentních voleb na Slovensku v roce 2012, které se konaly po pádu 

pravicové vlády Ivety RadičovéĽ vyšla vít zn  strana Smer-SD v čele se zakladatelem 

strany Robertem Ficem. Díky v tšin  v parlamentu ĚŘň mandátů z celkových 150) stál 

Fico v čele jednobarevné vlády čty i rokyĽ b hem nichž jeho strana ovládla sféru 

politického rozhodování. Volby konané v b eznu roku Ň016 tak pat ily mezi velmi 

sledovanéĽ jelikož podle názorů mnoha odborníků a p edvolebních průzkumů se dal u 

Smeru-SD očekávat úbytek voličů a tím i ztráta jeho jednobarevného vládnutí.  

       Významným aspektemĽ který mohl ovlivnit rozhodnutí voličůĽ byl mimo jiné vznik 

n kolika nových pravicových politických stranĽ které se často vůči Ficovi vymezovaly. 

Ty postupn  získaly potenciál ubrat hlasy jak Smeru-SDĽ tak i tradičním pravicovým 

stranám (SDKÚ-DSĽ KDHěĽ jejichž d ív jší úsp chy v p edchozích volbách postupn  

pomíjely. Ačkoli mezi tyto nové strany pat í také Sieť a Most-HídĽ které p ípadnou vládu 

se Smerem-SD odmítaly, po volbách se oproti očekávání spojily v koalici práv  se 

Smerem-SD a Slovenskou národní stranou. Je proto důležité zkoumatĽ jak se p edvolební 

rétorika t chto stran lišila od té povolební a jak probíhalo samotné sestavování vlády. 

Předpokládaný cíl  

Cílem bakalá ské práce bude analyzovat p íčiny volebních výsledků parlamentních voleb 

na Slovensku z roku Ň016 na základ  zdejšího p edvolebního d ní. Mezi hlavní hypotézy 

vysv tlující tyto důsledky bude pat it stále vysoká popularita strany Smer-SD a jejího 
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p edsedy Roberta FicaĽ nemající na levicovém spektru slovenské politiky soupe e. Dalším 

p edpokládaným aspektem bude rozdrobenost na pravicovém póluĽ ve kterém chybí 

dominantní stranaĽ jež by byla schopna Smeru-SD dostatečn  konkurovat a pravici 

sjednotit. Dále budou rozebírány p íčiny zm n stranického systému způsobené t mito 

volbami. 

       Druhým cílem bude analýza povolebního vyjednáváníĽ ze kterého vzešlo z hlediska 

očekávání málo pravd podobné složení koalice. Bude zjišt noĽ proč výsledná koalice 

vznikla, co jednotlivé strany - oproti očekávání p edevším Most-Híd a Sieť - vedlo ke 

vstupu do vlády se Smerem-SD a jak probíhalo p erozd lování ministerstevĽ které 

demonstrovalo rozvržení sil v koalici. 

Metodologie práce 

Tato jednop ípadová studie bude detailn  analyzovat parlamentní volby na Slovensku z 

roku Ň016. Jejím cílem je poskytnout hluboké porozum ní a p íčinné vysv tlení 

vybraného p ípadu. Zohledn n bude celkový kontext událostiĽ který poskytne komplexní 

obrázek. Použita bude deduktivní metodaĽ tedy postup vyvozování nových záv rů na 

základ  obecných p edpokladů a tvrzení. 

       V analytické části budou použity rešerše mediálních výstupů jako nap . novinové 

článkyĽ internetové zdrojeĽ rozhovoryĽ televizní vystoupení či tisková prohlášení. Na 

základ  rešerší výroků politiků a zmín ných mediálních výstupů bude rozebrána 

p edvolební rétorika jednotlivých stran. Ta bude posléze porovnána s povolebními kroky 

nových parlamentních stran. Součástí analýzy budou také statistiky p edvolebních 

preferencí a průzkumy ve ejného mín ní. Ty pomohou sledovat vývoj volebního chování 

v závislosti na jednotlivých událostechĽ k nimž došlo na Slovensku i v Evrop . 

Základní charakteristika tématu 

Samotným volbám p edcházely volební kampan Ľ které jednotlivé politické strany 

stav ly na nejrůzn jších tématech odrážejících jejich ideologické zam ení. Jednalo se 

nap íklad o ešení špatného stavu slovenského zdravotnictví a školstvíĽ o p ístupu k 

menšinám či postoji k Evropské unii. Strany považovaly jednotlivá témata za mén  či 

více důležitá a p ikládaly jim podle toho váhu. Ficova strana dokonce sama nastolila 

jedno z hlavních tématĽ na kterém poté stav la celou kampa Ľ a to uprchlickou kriziĽ jež 

hrála a stále hraje důležitou roli v celé Evrop . Voliči se poté na základ  t chto témat 

rozhodovali pro stranuĽ která jim byla názorové nejbližší.  



 

       Na základ  výsledků voleb se poté vyprofilovali dva potenciální kandidáti na 

premiéra – Robert Fico a Richard Sulík z pravicové strany Sloboda a Solidarita. Z 

povolebního vyjednávání vzešel op t vít zn  Robert FicoĽ který do své koalice získal 

Slovenskou národní stranu a oproti volební kampani také ma arsko-slovenskou stranu 

Most-Híd a st edopravicovou Sieť. Výsledek koaličního jednání byl nečekanýĽ jelikož 

poslední dv  zmín né strany považoval Richard Sulík za potenciální koaliční partnery a 

spojenceĽ a to na základ  p edvolební kampan Ľ kdy se vůči Sm ru vymezovaly a 

p ípadnou koalici se Smerem-SD ješt  p ed volbami odmítaly.   

Předpokládaná struktura práce  

Práce bude rozd lena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část se zam í na 

politický systém Slovenska. Důraz bude kladen zejména na úpravu voleb do parlamentu. 

Ohledn  stávající podoby slovenského volebního systému se totiž vedou již n kolik let 

diskuzeĽ a to nejvíce práv  v období parlamentních voleb. Dále bude zkoumán slovenský 

stranický systémĽ jehož podobu tyto volby pozm nily. 

       Druhá kapitola - analytická část - bude rozd lena do t í podkapitol. První se bude 

zabývat obdobím p ed parlamentními volbamiĽ jelikož práv  události z této doby 

ovlivnily voliče p i svém výb ru. Budou p edstaveny důsledky p edchozích 

parlamentních voleb a průb h volebního období jednobarevné vlády Smeru-SD včetn  

prezidentských voleb v roce Ň014. V další části budou rozebírána p edvolební témata, 

která byla pro jednotlivé strany rozdíln  st žejní p i sestavování programu a b hem jejich 

kampan . Ve druhé podkapitole budou p edstaveny výsledky volebĽ následn  popsány 

zm nyĽ které tyto volby p ineslyĽ a vysv tleny jejich p íčiny. T etí - záv rečná - 

podkapitola se bude zabývat povolebním vyjednáváním a sestavováním koaliční vládyĽ 

jež p inesla p ekvapivé zvraty v porovnání s p edpokládaným vývojem. 
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Úvod 

Rozpadem Československa v roce 1993 vznikla poprvé na území Slovenska parlamentní 

demokracie. Ze stejného roku pochází také dodnes platná Ústava Slovenské republiky, 

která zajišťuje pravidelnou obm nu jednokomorového parlamentu – Národní rady SR – 

a z ní vycházející vlády. Parlamentní volby se zde poprvé konaly na podzim roku 19941  

a v nich si dosavadní p edseda slovenské vlády Vladimír Mečiar ĚHZDS – Hnutie za 

demokratické Slovenskoě zajistil udržení ú adu. Jeho politika nadále pokračovala v duchu 

slovenského nacionalismu a evropského izolacionalizmu (odmítání vstupu do Evropské 

unie i Severoatlantické alianceě. Ačkoli v následujících volbách op t strana HZDS 

zvít zilaĽ nedokázala sestavit vládu a moci se ujala koalice Slovenská demokratická 

koalícia ĚSDKěĽ Strana demokratickej avice ĚSD ěĽ Strana ma arskej koalície ĚSMKě a 

Strana občianskeho porozumenia ĚSOPě v čele s premiérem Mikulášem Dzurindou 

(SDK). 

Svůj post obhájil Dzurinda i v následujících parlamentních volbách v roce 2002, 

tentokrát v koalici se stranami SMKĽ Kresťanskodemokratické hnutie ĚKDHě a ANO 

ĚAliáncia nového občana). V t chto volbách poprvé kandidovala strana Smer s p edsedou 

Robertem Ficem. Stranu založil roku 1řřř potéĽ co vystoupil z poslaneckého klubu 

Strany demokratickej avice ĚSD ě. Smer se již v t chto volbách umístil s 13,46 % hlasů 

na t etím míst  za HZDS a SDKÚ. V následujících volbách roku 2006 získala Smer-SD 

p esn  t etinu mandátů v NR SR a společn  se Slovenskou národnou stranou ĚSNSě a 

HZDS vytvo ila vládní koalici v čele s premiérem Ficem. Jeho strana sice v následujících 

parlamentních volbách 2010 obhájila první místoĽ ale nebyla schopna získat v tšinu 

v parlamentu. Té dokázala dosáhnout pravicová vláda složená z koalice stran SDKÚ-DS, 

SaS, KDH a MOST-HÍD s premiérkou Ivetou Radičovou. Kvůli mnoha koaličním 

sporům se premiérce nepoda ilo vládu udržet po celé volební období a o dva roky pozd ji 

se konaly p edčasné parlamentní volby. Ty také velmi ovlivnila tzv. kauza GorilaĽ která 

tehdy ot ásla celou slovenskou společností. Krátce po pádu vlády Radičové byly totiž 

zve ejn né spisyĽ které údajn  dokazují propojení velkých finančních skupin a politiků 

na nejvyšší úrovniĽ korupci a manipulování politiků a státních ú edníků b hem druhé 

Dzurindovy vlády. Spis obsahuje také informace o údajném financovaní stran SDKÚ-DS, 

Smer-SD, KDH a SMK (Lidovky.cz 2013). 

                                                           
1 Poprvé do Národní rady samostatné Slovenské republikyĽ do NR se od Sametové revoluce volilo již 
pot etí – tedy dvakrát Ě1řř0Ľ 1řřŇě ješt  za existence Československa. 
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Rok 2012 byl pro stranu Smer-SD vyvrcholením postupného nárůstu voličské 

podpory. Fico se stal podruhé ve své politické karié e premiérem a se ziskem 44Ľ4 % a 

Řň k esel v NR SR potvrdil dominanci své strany. Poprvé tak došlo na slovenské 

polistopadové politické scén  k vytvo ení jednobarevné vlády. V opozici se po další 

volební období ocitlo p t stran – KDHĽ OBYČAJNÍ UDIA a nezávislé osobnosti 

ĚO ANOěĽ MOST-HÍD, SDKÚ-DS a Sloboda a Solidarita (SaS) – jež p ekročilo 

p tiprocentní klauzuli pot ebnou ke vstupu do parlamentu. Pat ily mezi n  pouze 

pravicové a st edopravicové stranyĽ jelikož Smer-SD již roku Ň0052 pohltil menší sociáln  

demokratické strany ĚSD Ľ SDSS a Sociálnodemokratická alternativaě a jiné levicové 

subjekty nebyly natolik silné, aby se dostaly do NR SR. 

Po čty leté jednobarevné vlád  p išly na adu parlamentní volby konané v b eznu 

Ň016. Podle p edvolebních průzkumů volebních preferencí z února roku Ň016 m ly šanci 

na vstup do parlamentu strany Smer-SDĽ SieťĽ MOST-HídĽ SNSĽ O ANO, KDH a SaS 

(Teraz Preferencie 2017). Dalo se očekávat n kolik scéná ůĽ které mohly výsledky voleb 

p inést. Zaprvé šlo o obhájení vlády jedné strany Robertem Ficem. Jeho strana sice po 

dobu své vlády neobsadila v průzkumech jinou než první p íčkuĽ volební preference 

stran  však postupn  klesaly a bylo jasnéĽ že jí výsledek na obhájení jednobarevné vlády 

stačit nebude. Pokud by tedy strana Smer-SD sama nezvládla získat nadpoloviční v tšinu 

v parlamentu, musela by se spojit s koaličnímĚiě partneremĚyěĽ což p edstavovalo druhou 

možnou variantu výsledků voleb. T etí a zárove  jedinou možnou cestouĽ jak vyst ídat 

Fica u mociĽ bylo spojení pravicových a st edopravicových stranĽ které byly dosud 

v parlamentu v opozici nebo šlo o nov  založené strany.3 Ačkoli by tyto strany 

dohromady potenciáln  dokázaly získat stejn  či více mandátů v NR SR, nebylo jisté, zda 

by spolu dokázaly spolupracovat na vládní koaliční úrovni. Z této rozt íšt nosti na 

pravicovém a st edopravicovém stranickém spektru proto profitoval Fico, který 

konkurenční strany p ed volbami často nazýval „slepencem“ a varoval p ed potenciáln  

se opakujícím scéná em vlády Ivety Radičové.  

V p ípad Ľ že by premiér Fico zůstal sám u mociĽ mohla by podle n kterých 

odborníků nastat kvalitativní zm na režimuĽ jež se odehrává nap íklad v Polsku nebo 

Ma arsku.4 Vzhledem k p edchozím zkušenostem s Ficovou jednobarevnou vládou se 

                                                           
2 Od tohoto roku používá strana název Smer-SD, tedy Smer – Sociálná demokrácia 
3 Na levicovém spektru se do následujících voleb roku Ň016 nepoda ilo žádné stran  Smeru-SD konkurovat. 
4 Debata – Parlamentní volby na Slovensku: KontinuitaĽ anebo šance na zm nu? 16. Ň. Ň016.  Youtube, 25. 
02. 2016, [online]. Dostupný z WWW https://www.youtube.com/watch?v=l0Nl9IIk2oY [cit. 2017-05-05]. 

https://www.youtube.com/watch?v=l0Nl9IIk2oY
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však neočekával vývoj podobný tomu v Ma arsku či PolskuĽ kde dochází k omezování 

demokracie. Fico se totiž nechoval jako ideologĽ za které lze označit práv  Kaczynského 

s Orbánem, necht l úplnou zm nu a ovládnutí zem . Cílem jeho vlády bylo spíše 

budování silného sociálního státu a udržení se u moci díky svým populistickým krokům. 

Strana Smer-SD byla také spojována s různými medializovanými kauzami a 

klientelismemĽ za což si vysloužila kritiku opozice i ve ejnosti. Výsledky t chto 

parlamentních voleb na Slovensku tedy ukázalyĽ jakým sm rem se bude Slovensko 

b hem dalšího volebního období ubírat. 

Cíl práce 

Tato práce proto vysv tlíĽ co způsobilo další vít zství strany Smer-SD a zm nu ve 

složení parlamentu. Dalším hlavním cílem práce je analyzovat povolební vyjednávání a 

jeho výsledek – vytvo ení nové koaliční vlády. K objasn ní výsledků voleb bude 

v následujících kapitolách rozebráno p edvolební období – součástí budou p edevším 

události a témataĽ jež rezonovala slovenskou společností po dobu Ficovy druhé vlády. 

Jednotlivé politické strany ve ejn  prezentovaly svá stanoviska na nejrůzn jší p edm ty 

p edvolebních debat – mezi n  lze za adit uprchlickou krizi Ětoto téma sama nastolila 

strana Smer-SDěĽ stav slovenského zdravotnictví a školství či vztah k Evropské unii. Tato 

a další témata totiž poté hrála důležitou roli p i rozhodování voličů.  

 Metodologie 

Z metodologického hlediska je tato práce jednop ípadovou studiíĽ která detailn  

analyzuje slovenské parlamentní volby konané roku 2016 a také p edvolební i povolební 

d ní na tam jší politické scén . Využita k tomu bude deduktivní metodaĽ p i které se na 

základ  obecných p edpokladů a tvrzení vyvozují nové záv ry. Teoretická část práce se 

bude opírat o odborné publikace a články. Ty budou použity také v úvodní analytické 

kapitole v nující se vývoji stranického a volebního systému. Ve zbylé analytické části 

budou použity rešerše mediálních výstupů jako nap . novinových článkůĽ internetových 

zdrojůĽ rozhovorůĽ televizních vystoupení či tiskových prohlášení. P edevším rešerše 

výroků politiků budou st žejní pro rozbor p edvolební rétoriky jednotlivých stranĽ která 

bude posléze porovnána s povolebním d ním. Součást analýzy budou také tvo it statistiky 

p edvolebních preferencí a průzkumy ve ejného mín níĽ jež pomohou sledovat vývoj 
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volebního chování v závislosti na jednotlivých událostech, k nimž došlo na Slovensku i 

v Evrop .  

Struktura 

Práce bude rozd lena na teoretickou a analytickou část. První z nich nejprve stručn  

popíše politický systém Slovenské republiky s důrazem na princip sestavování vlády. 

Následovat bude podkapitola v nující se typologii vládĽ jež p edstaví teorii koalic a 

typologii koalicĽ k nejočekávan jšímu povolebnímu scéná i totiž pat ilo práv  sestavení 

koaliční vlády. T etí podkapitola se zabývá stranickým systémemĽ a to konkrétn  modely 

politických stran, konfliktními liniemiĽ typy stranických systémů a stranickými rodinami. 

V poslední části teoretické kapitoly bude zkoumán volební systém pom rného zastoupení 

včetn  jednotlivých prom nnýchĽ které ovliv ují jeho podobu.  

Druhá, analytická kapitola je rozd lena do šesti podkapitol. V první je p edstaven 

vývoj volebního systému do Národní rady SR, v druhé vývoj stranického systému od 

vzniku samostatné republiky. Charakterizovány jsou zde také vybrané politické strany 

kandidující v t chto parlamentních volbách. T etí podkapitola popisuje p edvolební fázi 

zahrnující volební období druhé Ficovy vlády – tedy roky Ň01Ň až Ň016. St žejní jsou 

tedy události této doby začínající volbami do NR SR roku 2012. Pozornost je zde nejprve 

v nována n kolika volbám (komunálním, krajským, prezidentským a do Evropského 

parlamentu)Ľ které se konaly b hem tohoto volebního obdobíĽ takže průb žn  reflektovaly 

zm ny voličských nálad. Dále se tato část zabývá stežejními tématyĽ jež ovlivnily 

p edvolební kampan  politických stranĽ a to nap íklad oblastmi ešení korupceĽ 

uprchlické krizeĽ ekonomikyĽ školství či zdravotnictví. V záv ru této podkapitoly jsou 

p edstaveny očekávané možnosti sestavení vlády na základ  průzkumů voličských 

preferencí a p edvolební rétoriky vybraných politikůĽ kte í se vyjad ovali o p ípadné 

povolební spolupráci s jednotlivými stranami. Čtvrtá podkapitola rozebírá volební 

výsledky t chto parlamentních voleb a vysv tluje p íčiny výsledků jednotlivých stran. 

Následuje p edstavení možností sestavení vlády po volbách a porovnání 

s p edpokládanými variantami p ed volbami. Poslední podkapitola analyzuje vývoj 

povolebního rokování, srovnává p edvolební rétoriku politiků s jejich následnými kroky 

po volbách a popisuje p erozd lení ministerských postů. 
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Zdroje 

K popisu politického systému v teoretické kapitole bude použita Ústava Slovenské 

republiky, zejména hlava pátá týkající se zákonodárné moci a hlava šestá vymezující moc 

výkonnou. Teoretická část práce bude dále čerpat z odborné literatury a článků. 

Teoretické vymezení parlamentního systému a exekutivy vychází zejména z díla Politické 

systémy od autorů HlouškaĽ Kopečka a Šeda. Podkapitola o teorii a typologii koalic 

využívá nap íklad knihy P ehled moderních politologických teorií od íchové či díla 

Koaliční vládnutí ve st ední Evropě od Balíka a Havlíka. K charakteristice stranického 

systému byla použita kapitola „Politické strany a stranické systémy ve srovnávací a 

teoretické perspektiv “ od Kopečka v díle Politické strany moderní Evropy: analýza 

stranicko-politických systémůĽ již editoval Strmiska; dále Sartoriho Strany a stranické 

systémy: schéma pro analýzu či Konfliktní demokracie: moderní masová politika ve 

st ední Evropě od Hlouška a Kopečka. Podkapitola o proporčním volebním systému 

čerpá z knihy Srovnávací ústavní inženýrství: zkoumání strukturĽ podnětů a výsledků od 

Sartoriho a Priama a zastupite ská demokracia na Slovensku: volebné reformy a 

referendá po roku 1989 od Spáče. Jeho díla je využito také v analytické části 

v podkapitole o vývoji volebního systému do Národní rady SR. Popis vývoje slovenského 

stranického systému je založen zejména na Kopečkových knihách Politické strany na 

Slovensku 1řŘř až 2006 a Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku či, 

Leškov  článku Hlavné etapy formovania systému politických strán na Slovensku po roku 

1989 v časopise Sociólogia. Analytická část dále vychází z článků a rozhovorů na 

slovenských zpravodajských portálech Ěnap . Sme.skĽ Denník NĽ hnonline.sk či 

Aktualne.sk), webových stran jednotlivých politických stran nebo televizních debat 

(MarkízaĽ TAňě. Využity budou také průzkumy volebních preferencí nejrůzn jších 

agentur – Median SK, Focus, AKO a Polis. 
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1. Teoretická část 

1.1. Politický systém Slovenské republiky 

Slovenská republika je od 1.1.1993 samostatným demokratickým státem s parlamentní 

formou vlády. Ústava byla p ijata 1.ř.1řřŇĽ tedy ješt  b hem existence ČeskoslovenskaĽ 

kde již probíhala zásadní systémová transformace po konci komunistického režimu. Pro 

parlamentní formu vlády je charakteristická svrchovanost zákonodárné moci, ve které leží 

t žišt  mociĽ z níž dále vychází legitimita vlády ĚHloušekĽ KopečekĽ Šedo Ň011: ŘŇě. 

Pro parlamentní systém je dále typické sdílení moci, tedy úzká spolupráce mezi 

exekutivou a legislativouĽ čímž se odlišuje od systémů prezidentského a 

poloprezidentského. Tímto vzájemným vztahem jsou na sob  jednotlivé moci vázanéĽ ale 

nikoli závislé (Sartori 2011: 110ě. Pro vládu je tak pot ebné zajistit si v parlamentu 

dostatečnou podporu, poslanci jí totiž mohou vyslovit nedův ru nadpoloviční v tšinou 

hlasů ĚÚstava SRĽ hlava VI.Ľ čl. 116ě. Zárove  však exekutiv  náleží možnost za určitých 

podmínek rozpustit parlament a vyvolat tak p edčasné parlamentní volby ĚHloušekĽ 

KopečekĽ Šedo Ň011: ŘŇě. Giovanni Sartori však upozor ujeĽ že si tyto pravomoci nejsou 

rovnyĽ jelikož zde nadále platí svrchovanost parlamentuĽ který má nad vládou v tší moc 

(Sartori 2011: 110). 

Zákonodárná moc je sv ena do rukou jednokomorového parlamentu Národní rady 

Slovenské republiky se 150 členy. Poslanci jsou voleni na dobu čty  let a svůj mandát 

vykonávají svobodn  a bez p íkazů. Pokud je poslanec jmenovaný za člena vládyĽ jeho 

mandát nezanikáĽ ale neuplat uje se (tzv. klouzavý mandát), a na jeho místo nastupuje 

náhradník z kandidátní listiny ĚÚstava SRĽ hlava V.Ľ čl. 73-77). 

Výkonná moc náleží prezidentovi a vlád Ľ která je nejvyšším orgánem této moci. 

Ačkoli je hlava státu volena p ímoĽ5 náleží mu v souladu s ústavou p evážn  formální 

pravomoci a jeho postavení je tak slabé. Mezi prezidentovy kompetence spadá nap íklad 

jmenování p edsedy vládyĽ na jehož návrh také jmenuje a odvolává ministryĽ či 

podepisování zákonů schválených parlamentem ĚHloušekĽ KopečekĽ Šedo Ň011: Řňě. 

Soudní moc je tvo ena Ústavním soudem a soustavou obecných soudů ĚÚstava SRĽ hlava 

VII.Ľ čl. 1Ň4 a 141ě. 

                                                           
5 P ímá volba prezidenta je typická spíše pro prezidentské a poloprezidentské systémyĽ kde má hlava státu 
široké pravomoci. Výjimku tvo í nap íklad práv  Slovenská republika či Česká republika a Rakousko.  
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Vláda se d lí společn  s hlavou státu o výkonnou moc. Ačkoli vláda tvo í vrcholný 

orgán exekutivy, nejsou si s prezidentem navzájem nijak nad ízeni či pod ízeni. Součástí 

vládyĽ kterou ídí p edseda vládyĽ jsou místop edsedovéĽ minist i a pop ípad  i další 

členovéĽ jako státní tajemníciĽ státní sekretá i atd. Funkce člena vlády je v souladu 

s ústavou neslučitelná s výkonem poslaneckého mandátuĽ výkonem funkce v jiném 

orgánu ve ejné moci či s podnikatelskou činností ĚÚstava SRĽ hlava VI.Ľ čl. 10řě. Na 

základ  parlamentní demokracie je vláda odpov dná parlamentu. Oba tyto orgány mají 

stanovené funkční období dané volebním obdobím Národní rady. P i ustavující schůzi 

nov  zvoleného parlamentu tak musí původní vláda podat demisi ĚIbid.Ľ čl. 117ě. 

Vládní funkce spočívají p edevším v tvorb  a realizaci jednotlivých politik. Mezi 

nejdůležit jší pravomoci vlády pat í navrhování zákonůĽ p edkládání státního rozpočtuĽ 

či ízení vnit ní a zahraniční politiky. Na základ  zákonů také vláda jmenuje a odolává 

n které státní funkcioná eĽ čímž se podílí na rekrutování politického personálu. Tato role 

vlády je tak symbolem v procesu politické socializace společnosti ĚHloušekĽ KopečekĽ 

Šedo Ň011: 11řě. Vláda rozhoduje ve sboru kolektivn  p ijímáním tzv. usnesení ĚPavlíček 

2001: 305). 

Nová vláda může být vytvo ena na základ  výsledků parlamentních voleb a 

následném povolebním vyjednáváníĽ nejde však o jedinou možnost vzniku nové vlády. 

Za novou vládu lze považovat také tu, která je zformována na základ  jednání mezi 

politickými subjekty. Vlády tak mohou být vytvo eny formou personální obm ny vládní 

koalice nezávisle na volbách. Mezi způsoby formování nové vlády (koalice) tak lze krom  

povolebního vzniku zahrnout zm nu premiéraĽ zm nu stranického složení vlády a 

p eformulování koalice Ě íchová Ň006: 11ř-120). 

P i sestavování vlády na základ  výsledků parlamentních voleb záleží na získaném 

počtu mandátů stran a p i budování vládních koalic také na programu a pozici jejích členů 

ve stranickém systému ĚBalíkĽ Havlík Ň011: 15ě. P edsedu vlády jmenuje a odvolává 

prezident republiky. Ústava SR neupravuje způsobĽ jakým má prezident do funkce 

premiéra vybrat, obvykle jde ale o lídra stranyĽ jež vyhrála volby. Pokud p edseda vít zné 

strany není schopen sestavit vládu do prezidentem stanovené lhůtyĽ vrací své pov ení 

zp t prezidentovi. Ten následn  p edá pov ení p edsedovi stranyĽ která skončila ve 

volbách druhá v po adí nebo p edsedovi stranyĽ jež je schopna vládu sestavit ĚÚstava SRĽ 

hlava VI.Ľ čl. 111-112). 
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Na návrh premiéra jmenuje a odvolává prezident také členy vlády. Ti jsou nejčast ji 

vybírání z jedné či více politických stran takĽ aby m la vláda zajišt nou v tšinovou 

podporu NR SR Ětzn. alespo  76 hlasů ze 150ě. Nejčast jším povolebním scéná em je na 

slovenské politické scén  sestavování vládních koalicĽ ale v historii samostatného 

Slovenska došlo také dvakrát k jednobarevné vlád .6 B hem p erozd lování 

ministerských postů je brán ohled na pom r zastoupení jednotlivých koaličních stran 

v parlamentu. P esný počet rezortů a jejich personální obsazení je dohodnut b hem 

koaličních jednání o sestavení vlády a dále zapsán v koaliční smlouv .  

S koaliční smlouvou p edstupuje nov  vzniklá vláda nejpozd ji ň0 dní po jmenování 

p ed parlament a žádá jej o vyslovení dův ry. Pokud NR SR souhlasí s programovým 

prohlášením a vysloví vlád  dův ru nadpoloviční v tšinou p ítomnýchĽ může se nová 

vláda ujmout ú adu. Po ustavující schůzi parlamentu podává v souladu s ústavou 

p edchozí vláda demisi. Pokud parlament koaliční smlouvu zamítne a nevysloví tím 

dův ru vlád Ľ prezident ji odvolá. Vláda má poté další šestim síční lhůtu Ěod jmenováníě 

na p edložení nového programového prohlášení. P i jeho op tovném zamítnutí je 

prezident oprávn ný rozpustit parlament a vyhlásit p edčasné volby do NR SR 

(Ibid., hlava VI.Ľ čl. 11ň-115). 

Pokud není v parlamentu funkční v tšinaĽ která by sestavila novou vláduĽ nastupuje 

do p edčasných voleb vláda ú ednická. Ta spadá do typů vládĽ které mohou být vytvo eny 

bez konání voleb. Prezident je v tomto p ípad  pov en sestavením celé vládyĽ která je 

poté nejčast ji složena z odborníků na dané resortyĽ ale členy mohou být i stávající 

poslanci. P edsedou ú ednické vlády pak musí být vždy ú edníkĽ který není členem žádné 

politické strany. Tato vláda musí projít celým procedurálním postupem jako vláda 

plnohodnotná, nejprve tedy musí získat dův ru parlamentu ĚBrunclík Ň014: 1-23). 

1.2. Typologie vlád 

1.2.1. V tšinové vlády 

K zajišt ní podpory v parlamentuĽ pot ebné k vyslovení dův ry vlád  a p ijímání 

vládních návrhů zákonůĽ pot ebuje vláda nadpoloviční v tšinu poslanců. V podmínkách 

parlamentní demokracie jí může dosáhnout nap íklad jednobarevná vláda, ve které vládní 

strana nepot ebuje žádné koaliční partnery. Tato možnost nastane p ípad Ľ kdy jedna 

                                                           
6 Mezi n  lze část čn  za adit Mečiarovu menšinovou vládu mezi roky 1řřŇ a 1řřň a druhou Ficovu vládu 
mezi roky 2012 a 2016. 
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strana získá ve volbách takový počet hlasůĽ který jí zajistí nadpoloviční počet mandátů 

v parlamentu. Následn  proto může p edseda vít zné strany obsadit všechny ministerské 

posty pouze svými členy. Odpov dnost za chod politiky je v tomto p ípad  oproti 

koaličním vládám jasn  vymezena. Jednobarevné vlády jsou také často stabiln jšíĽ jelikož 

jim nehrozí rizika spojená se spoluprací v koalici. Na druhou stranu může v tomto typu 

vlády probíhat rozhodovací proces skryt Ľ což může negativn  ovlivnit kvalitu 

demokracie. Čast ji k vlád  jedné strany dochází v zemích s v tšinovým nebo smíšeným 

volebním systémemĽ avšak výjimečn  k ní dochází i v systémech s pom rným 

zastoupením (Balík, Havlík 2011: 23-24). Druhou variantou k sestavení stabilní v tšinové 

vlády je pomocí koalice složené z politických stran, které jsou v parlamentu schopny 

získat nadpoloviční v tšinu. 

1.2.1.1.Koaliční vládnutí 
Na základ  počtu vládních kabinetůĽ které se na slovenské politické scén  vyst ídaly 

v minulostiĽ lze zhodnotit stabilitu vládnutí. Práv  tento ukazatel je dále důležitý p i 

určování stability celkového politického systému i kvality demokracie. Jak již bylo výše 

zmín noĽ pro sestavování vlád na Slovensku je nejtypičt jším výsledkem vznik vládní 

koalice. Ty mohou být díky svému složení ze dvou a více politických stran Ěkteré často 

zastupující rozdílné názory) mén  stabilníĽ čímž se vlád  snižuje šance na udržení moci 

po celé funkční období. Je proto důležité p edstavit jak teorii koalic, tak i klasifikovat 

jednotlivé typy koalicĽ které slouží k lepšímu porozum ní politického prost edíĽ v n mž 

určitá vládní koalice působí ĚBalíkĽ Havlík Ň011: 21-22).  

1.2.1.2.Teorie koalic 

Teorie koalice navazuje na teorii herĽ jež vychází také z konceptu racionality. Racionální 

je takové chováníĽ jehož cílem je dosažení maximálních zisků za co nejmenších nákladů 

Ě íchová Ň006: 117ě. Pojem koalice obecn  označuje partnerství alespo  dvou 

politických stranĽ které spolu cht jí prosadit určité konkrétní cíle. Existuje mnoho 

pohledů na problematiku a typologii koalic. Miroslav Novák nap íklad d lí koalice 

obecn  na volební, parlamentní a vládní (Novák 1řř7: 176ě. Nejv tší pozornost bude 

v nována práv  vládním koalicímĽ tedy povolební spolupráci dvou a více politických 

subjektůĽ které se podílejí na výkonu vládní moci ĚBalíkĽ Havlík Ň011: řě. 

V rámci teorie koalice lze v současné dob  pozorovat dv  hlavní tradiceĽ a to 

americkou a evropskou. Za hlavní osobnostĽ p edstavující tradici americkouĽ můžeme 
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označit Williama H. Rikera. Ten v knize The Theory of Political Coalitions z roku 1962 

navazuje na teorii her. Na tvorbu koalic Riker nahlíží jako na hru s nulovým počtem. 

Hráči se v ní snažit zvít zit p i bojích o vládní ú ady. Politická strana prohráváĽ pokud se 

jí nepoda í získat místo ve vlád  a jako poražená je brána až do konání nových volebĽ ze 

kterých může tentokrát vzejít vít zn . Tato tradice up ednost uje tzv. minimální vít zné 

koalice a za deviantní naopak považuje koalice velké či vlády menšinové, které dle ní 

nejsou racionální. Tento typ tradice je kritizován kvůli vzdálenosti od realityĽ protože 

p evážn  staví na logicky postavených modelech. 

Na základ  t chto důvodů se vůči americké teorii vymezuje teorie evropskáĽ sama 

totiž staví p edevším na empirickém výzkumu vytvá ení koalic. Evropský p ístup 

zohled uje p i tvorb  koalic význam politickéhoĽ historického i společenského kontextu 

dané zem . Tato teorie se také zabývá problematikou politických vazeb mezi 

jednotlivými koaličními partnery. Díky t mto vztahům lze následn  vysv tlit důvodyĽ 

proč se n které strany zdráhají podílet na koaliční vlád Ľ ačkoli to v americkém p ístupu 

odporuje pojetí racionality. Zastánci evropské tradice také nepovažují velké koalice a 

menšinové vlády za deviantníĽ naopak se jim primárn  v nují Ě íchová Ň006: 11ř-121). 

1.2.1.3.Typologie koalic 

Chceme-li rozd lit vládní koalice z hlediska jejich velikostiĽ můžeme rozlišit tyto t i 

základní kategorie: minimální vít znéĽ nadbytečn  v tšinové a menšinové. Prvn  

jmenovaný typ bývá často politology označován za ideální. Empirické výzkumy 

evropských parlamentních demokracií však dokazujíĽ že se nevyskytují tak často jako 

nadbytečn  v tšinové koalice a menšinové vlády dohromady ĚIbid. 1ňřě. 

Výše zmín ný Riker jako první detailn  popsal práv  minimální vít znou koaliciĽ 

která spl uje dv  základní charakteristiky. Zaprvé jde o koalici tvo enou alespo  dv ma 

stranamiĽ které mají v parlamentu v tšinu. Zadruhé není v této koalici žádný nadbytečný 

členĽ hlasy všech koaličních partnerů jsou tedy pot ebné k udržení v tšiny a odstoupení 

jednoho z partnerů z vlády má za následek ztrátu v tšiny. Strany se snaží získat co nejvíce 

vládních mandátůĽ a je tedy v jejich zájmu jednat jen s takovým počtemĽ který je nutný 

pro dosažení v tšiny v zákonodárném sboru ĚBurešĽ CharvátĽ JustĽ Štefek 2012: 384). 

Tento koncept však nebyl dostačující p i zkoumaní a rozboru evropských vlád v 

multipartijních systémech. Dále tak byla vytvá ena další kritériaĽ jež rozši ovala původní 

základní charakteristiku vládních koalic. Sám Riker zformoval první z nich, a to kritérium 

velikostiĽ které ješt  více zdůraz uje výše zmi ovanou snahu koaličních partnerů o 
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maximalizaci moci p i minimalizaci nákladů. Ideální dle n j tedy jeĽ aby koalice držela 

v zákonodárném sboru co nejnižší možnou v tšinu ĚIbid. ňŘ5ě. 

Snaha maximalizovat moc p i minimalizaci nákladů však byla v praxi často 

problematická. Michael Leiserson proto rozší il koncept minimální vít zné koalice o 

kritérium počtu členů. Zastával názorĽ že čím mén  je partnerů v koaliciĽ tím jednodušeji 

mezi nimi probíhá jednání a vzniká mezi nimi mén  problémů Ětzv. bargaining 

propositioně. Vyšší šanci na zachování v tšiny mají podle n j koalice s co nejmenším 

počtem koaličních partnerů. Koncept minimální vít zné koalice dále upravil Robert 

AxelrodĽ který vytvo il kritérium kombinující počet koaličních partnerů a jejich 

programovou blízkost. Tento typ koalice bývá nazýván jako minimální spojená vít zná 

koalice. Stabilní a efektivní vládní koalice je pro n j taĽ ve které spolupracují strany s 

co nejbližšími sousedy na pravolevé ideologické ose Ě íchová Ň006: 1ň5ě. 

Stanislav Balík rozd luje ve své rozsáhlé typologii vládní koalice na t ídy a typy. 

T ída koalice je založená na počtu aktérů Ěresp. jejich mandátůěĽ typ koalice naopak na 

ideové vzdálenosti uvnit  systémuĽ dále i na počtu účastníků Ěresp. mandátůě. Různé typy 

koalic lze p i adit ke dv ma t ídám koalic – minimální vít zná ideov  propojenáĽ 

minimální vít zná ideov  nepropojená a velká s t ídou minimální vít znou; nadm rn  

ideov  propojenáĽ nadm rn  ideov  nepropojenáĽ širokáĽ všestranická a velká s t ídou 

nadm rnouĽ viz tabulka č. 1 ĚBalík Ň00Ř: 4Ň-4Řě. Minimální vít zná t ída je složená 

z p esn  takového počtu stranĽ který je nutný k získání v tšiny v parlamentu. Nadm rná 

koalice naopak obsahuje jednu či více nadbytečných stran, které nejsou k zisku v tšiny 

mandátů pot eba ĚHloušekĽ KopečekĽ Šedo Ň011: 1Ň6ě. Mezi nejstabiln jší tak lze 

považovat koalici složenou z co nejmén  stranĽ které si zárove  budou co nejvíce ideov  

podobné. 

Tabulka č. 1: Třídy a typy koalic  
Třída koalic Typ koalic 

minimální vít zná Ěnejmenší počet 
mandátůĽ nejmenší počet členůě minimální vít zná ideov  propojená 

 minimální vít zná ideov  nepropojená 

nadm rná velká 

 nadm rn  ideov  propojená 

 nadm rn  ideov  nepropojená 

 široká 

 všestranická 
Zdroj: Balík 2008: 48 
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1.2.2. Menšinové vlády 

Menšinová exekutiva – a to jak jednobarevná nebo koaliční – vzniká v p ípad Ľ pokud 

strana/y sestaví vláduĽ ale zárove  nedisponuje/í nadpoloviční v tšinou v parlamentu. 

Podporu má však vláda v dalších poslancíchĽ kte í jí pomáhajíĽ ačkoli nejsou součástí 

exekutivy. Vlád  usnad ují činnost různými ústupkyĽ nejčast ji jde o jejich neúčast p i 

důležitých hlasováníchĽ čímž se sníží kvorum nadpoloviční v tšiny p ítomných 

pot ebných k p ijetí vlády Ěvyslovení dův ryě a zákonů. Poslanci mohou také menšinovou 

vládu podpo it tímĽ že hlasují p ímo v souladu s ní (Balík, Havlík 2011: 24). Tento typ 

exekutivy často způsobuje oslabení vlády a zárove  posílení roli zákonodárného sboruĽ 

který může snadn ji využít své pravomoci vyslovit vlád  nedův ru.  

Menšinové vlády mohou nastat v p ípadechĽ že: 

1) se nesplní p edvolební očekávání a z voleb nevzejde stranaĽ jež by utvo ila 

jednobarevný kabinet 

2) dojde k zablokování systému způsobeným určitým typem imobility stranického 

systémuĽ který ho oslabuje natolikĽ že zde není možnost vytvo it pot ebnou 

v tšinu 

3) jsou v netradičních situacích opomenuty mezistranické rozdílyĽ na tomto základ  

je pak menšinové vlád  umožn no po omezenou dobu vládnout 

4) se původní v tšinová koalice rozpadne a část jejich členů zůstane u mociĽ dokud 

vláda není znovu obnovena do p edchozí či zcela nové Ěv tšinovéě podoby 

5) politické stran  chybí jen pár parlamentních k esel k pot ebné v tšin  

v zákonodárném sboru ( íchová Ň006: 1ň5ě. 

1.3. Stranický systém 

Politické strany hrají v prost edí zastupitelských demokracií neodmyslitelnou roli. Voliči 

si volí stranuĽ jejíž členové je poté reprezentují na politické scén . Jsou to politické strany, 

jež se účastní p erozd lování politických postů – ať již v exekutiv  či legislativ  – a dále 

se prost ednictvím svých členů podílí na ízení státu. K charakteristice politické strany 

lze použít Sartoriho minimální definiciĽ ve které popisuje strany jako „politické skupinyĽ 

jež se účastní voleb a jež je jejich prost ednictvím schopna své kandidáty umístit do 

ve ejných ú adů“ (Sartori 2005: 74). Politické subjekty společn  utvá í uspo ádaný 

celek – stranický systém – ve kterém na sebe vzájemn  působí v rámci daného politického 

systému. Podoba stranického systému je důležitá pro pochopení fungování moderních 
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politických režimů. Této problematice se v noval Maurice Duverger ve svém díle Les 

partis politiques (Politické strany) z roku 1ř51. Podle n j lze na základ  stranického 

systému určitĽ zda jde o zemi s demokratickým či autokratickým režimem a dále 

charakterizovat vlastnosti t chto režimů ĚNovák Ň011: 564ě.7  

U stranických systémů se můžeme setkat s dv ma základními prvky tvo ící jejich 

součástĽ jde o prvek „statický“ a „dynamický“. První zmín ný zahrnuje zkoumání 

jednotlivých stranĽ které tvo í základ stranického systému. Jednotlivé interakce mezi 

stranami poté charakterizuje prvek „dynamický“. K získání komplexního obrazu 

stranického systému je pot eba zohlednit také jejich vzájemné vztahy, proto není vhodné 

zkoumat pouze jednotlivé politické subjekty. V úvahu je žádoucí brát také podobu 

politického systému či společenské vlivyĽ v tom p ípad  se již hovo í o širším pojmuĽ tzv. 

stranicko-politickém systému (HloušekĽ KopečekĽ Šedo Ň011: Ň0Řě. 

1.3.1. Modely politických stran 

Politické strany pat ily k zásadním aktérům západoevropského politického života již od 

19. století, odkdy se neustále vyvíjí. Prvním typem politické strany byly tzv. strany elitní, 

které vznikly již v systémech s omezeným volebním právem. Šlo o strany s nevelkým 

množstvím členstva soust e ujícím se p edevším okolo poslanců. S 

postupným rozši ováním volebního práva došlo k vytvo ení nových stran. Ty vznikaly 

nejčast ji mimo parlamentĽ a tak více stav ly na masovém členstvu. Co nejv tší okruh 

voličů se poté snažily oslovit tzv. catch-all strany, které charakterizoval v 50. letech 20. 

století Otto Kirchheimer. Na strategii t chto všezahrnujících stran se úsp šn  adaptovaly 

p edevším k esťanskodemokratické a sociáln demokratické strany. Na konci ř0. let 

minulého století dochází k vymezení dalšího st žejního vývojového typu stranyĽ jímž je 

strana kartelu. Autory této koncepce jsou Richard Katz a Peter MairĽ podle nichž tyto 

strany v jistém smyslu navazují na catch-all stranyĽ avšak oproti nim zmenšují a atomizují 

svou členskou základnuĽ neudržují tak t sné kontakty se svými voliči a je zde také patrná 

dominance vedení. Kartelové strany se soust e ují na zvýšení vlivu nad kontrolou 

ve ejných institucí ĚHloušekĽ KopečekĽ Šedo Ň011: 1ř5-1ř6ě. André Krouwel za adil 

mezi výše zmín né vývojové typy dále stranu typu firmy Ěbusiness-firm partyěĽ jejíž 

koncept vytvo ili Jonathan Hopkin a Caterina Paolucci navazující na zjišt ní Angela 

Panebianca. Hopkin s Paoluccim označili za základní charakteristiky tohoto modelu 

                                                           
7 U autokratických režimů lze určit míru autokracieĽ tedy zda jde „pouze“ o autokratický režim či totalitárníĽ 
u demokratických režimů zase míru stabilityĽ funkčnosti režimu atd. (Novák 2011: 564). 
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strany nap íklad zásadní roli lídra typu „politického podnikatele“Ľ chápání voličů jako 

konzumentů produktuĽ omezený stranický aparát a outsourcing. K t mto znakům dále 

Krouwel p idává soukromé financování strany a reprezentaci konkrétních p edstav 

namísto orientace na zájmové skupiny (Cabada, Charvát, Stulík 2015: 150). 

1.3.2. Konfliktní linie  

Interakce mezi politickými stranamiĽ respektive jejich soupe eníĽ může dosp t až 

k vytvo ení tzv. konfliktních linií. Pokud je soupe ení stran dostatečn  dlouhodobé a 

intenzivní, mohou se ve společnosti následn  vytvo it jednotlivé skupiny voličů 

(segmenty) a politické subjekty poté reprezentují partikulární zájmy t chto segmentů. Za 

klasiky v nující se konceptu konfliktních linií jsou dodnes považováni Stein Rokkan a 

Seymour Martin LipsetĽ kte í svou p elomovou studii Party Systems and Voter 

Alignments: Cross-national Perspectives uve ejnili roku 1ř67.8 V tomto díle vycházeli 

z myšlenkyĽ že dlouhodobé historické společenské procesy mají za následek soudobý 

vzhled západoevropských stranických systémů. Mezi dva zásadní historické procesyĽ 

b hem nichž docházelo ke št pení západoevropských společnostíĽ lze za adit národní a 

průmyslovou revoluci. Jejich vliv na společnost a politiku se poté projevoval v teritoriální 

a funkcionální dimenzi. Výsledkem tak byly vazby mezi jednotlivými skupinami 

společnosti na politické stranyĽ které reprezentovaly jejich zájmy. Konfliktní linie se 

následn  v liberálních a demokratických režimech promítly do vzniku nových politických 

stran a tím do podoby stranického systému ĚHloušekĽ Kopeček Ň004: ň4ě. Můžeme tedy 

rozlišit celkem čty i konfliktní linie Ěviz tabulka č.Ňě. Konfliktní linie centrum – periferie 

vedla ke vzniku regionálních a etnických stran, konfliktní linie stát – církev k vytvo ení 

k esťansky orientovaných stranĽ konfliktní linie m sto – venkov k etablování stran 

obhajující zájmy agrárníků a konfliktní linie vlastníci – pracující ke zrodu 

sociáln demokratických stran ĚHloušekĽ KopečekĽ Šedo Ň011: Ň04ě.9 

 

                                                           
8 Autorství pojmu konfliktní linie, v angličtin  cleavagesĽ je p ipisováno S. Rokkanovi. 
9 Rokkanova teorie konfliktních byla dostačující pouze pro období tzv. zamrznutí politických systémůĽ tedy 
období nem nné podoby systémů od Ň0. let do konce 60. let minulého století. Následné rozmrznutí však 
p ineslo mnoho zm n v západoevropských stranických systémech Ěa s ním i vznik nových politických stran 
a konfliktních liniíě jež původní Rokkanův koncept nedokázal vysv tlit. Šlo p edevším o nárůst voličské 
fluktuace a zp etrhání tradičních vazeb voličů na politické strany. Za jednu z p íčin t chto modifikací lze 
označit zm ny hodnotových postojůĽ která se projevovala od konce 60. let minulého století v tzv. 
postmateriální dimenzi. Část voličů se v dob  vzestupující životní úrovn  odklonila od materiálních hodnot 
k hodnotám postmateriálním. Tomuto tématu se v noval americký sociolog Ronald InglehartĽ který na 
základ  této konfliktní linie vysv tloval vznik stran tzv. nové praviceĽ nové levice a stran zelených 
ĚHloušekĽ Kopeček Ň004: 4Ň-43). 



16 

 

 

Tabulka č. 2: Vznik konfliktních linií podle Steine Rokkana a Seymoura Martina 

Lipseta 

 Teritoriální dimenze Funkcionální dimenze 

Národní revoluce centrum - periferie církev - stát 

Průmyslová revoluce m sto - venkov vlastníci - pracující 
Zdroj: HloušekĽ KopečekĽ Šedo 2011: 204 

 

Mnozí politologové10 se snažily tuto koncepci konfliktních linií aplikovat také na 

systémy postkomunistických zemí st ední a jihovýchodní Evropy. Na počátku ř0. let se 

však objevilo mnoho důvodůĽ pro které bylo využití Rokkanových konfliktních linií 

ztíženo či zcela znemožn no. Kvůli hlubokým společenským a historickým zm námĽ 

k nimž došlo b hem socialistického režimuĽ zde byly tradiční konfliktní linie zničeny a 

nahrazeny novými. Mezi fenoményĽ které znesnad ují rozbor konfliktních linií t chto 

zemíĽ pat í také mimo ádn  vysoká volatilita Ětedy „fluktuace“ voličůěĽ negativní 

identifikace voličů se stranami Ěvolba „menšího zla“ě nebo rozdílné chápání levice a 

pravice oproti voličům v západní Evrop .   

Vít Hloušek a Lubomír Kopeček proto p išli se svým pojetím cleavages pro 

podmínky st ední a jihovýchodní EvropyĽ které pojmenovaly konfliktní linie 

transformace. První fáze transformace v t chto zemích byla sporem o podobu režimuĽ 

čímž vznikla konfliktní linie mezi komunistickým režimem a antikomunistickou 

opozicí.11 Šlo o zásadní konflikt určující následnou strukturu systému a mnohdy v sob  

ukrýval jak tradičníĽ tak transformační konfliktní linie. P edstavitelé antikomunistické 

opozice byli sdruženi do širokého opozičního hnutí Ěnap íklad Občanské fórumĽ 

Verejnosť proti nasiliu či SolidarnośćěĽ která se často rozpadla již v první fázi 

transformace režimu. Na druhé stran  konfliktu poté stály komunistické stranyĽ jež se 

často p etvo ily do podoby sociáln demokratické formace (nap . v Polsku a Ma arskuě. 

V n kterých zemích (v Srbsku nebo Černé Ho eě k tomuto procesu nedošlo a 

komunistické strany si nadále zachovaly významný vliv. N kde byly tyto strany naopak 

izolovanéĽ takže konfliktní linie o podobu režimu trvala jen krátce. Tato konfliktní linie 

                                                           
10 Mezi n  lze za adit von Beymeho Ě1řř4Ľ 1řř7ě či Ewanse s Whitelfieldem Ě1řř5ěĽ odmítavý p ístup 
k aplikaci konceptů na zem  po pádu socialistických režimů naopak zaujímali Roskin Ě1řř4ě nebo Stefan 
se Scaltem ĚŇ000ě. P evažuje však ta část odborníkůĽ jež prosazuje vytvo ení specifických konfliktních linií 
práv  pro tyto státyĽ jde nap íklad o Bielasiaka Ě1řř7ěĽ Kitschelta (1992, 1995ě či Sittera ĚŇ001ě ĚHloušekĽ 
Kopeček Ň004: 47-48). 
11 Tento spor se podobal konfliktní linii probíhající po druhé sv tové válce nejen v ČeskoslovenskuĽ kde se 
komunisté snažili dostat k moci a proti nim stáli jejich odpůrci ĚHloušekĽ Kopeček Ň004: 4Ř). 
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tedy v tšinou zanikla po prvních svobodných volbách, ale v reziduální podob  mnohdy 

p etrvala v konfliktní linii komunismus versus antikomunismusĽ ve které šlo o spor 

týkající se rozdílných postojů k problematice vypo ádání se s komunistickou minulostí. 

Mezi hlavní aktéry pat ily na jedné stran  exkomunistické sociáln demokratizované 

strany a na stran  druhé subjekty pokračující v odkazu širokých hnutí typu fóra. 

K etablování dalších konfliktních linií došlo v následných etapách demokratické 

tranzice a procesu konsolidace demokracie. Auto i Hloušek a Kopeček je definují jako 

socioekonomickou konfliktní linii transformace a nacionalistickou konfliktní linii 

transformace (nacionalismus versus regionalismus/etnicita). V t chto konfliktních liniích 

jsou zahrnuty dv  tradiční cleavages (vlastníci – pracující a centrum – periferieěĽ což jim 

zajišťuje dlouhodobou perspektivu ve stranických systémech postkomunistických zemí 

ĚHloušekĽ Kopeček Ň004: 4Ř-49). 

1.3.3. Typy stranických systémů 

Stranickým systémům a jejich typologii se již od druhé poloviny minulého století 

v novalo n kolik významných politologů. Mezi prvního lze za adit Maurice DuvergeraĽ 

který v 50. letech rozd lil stranické systémy podle kritéria počtu stran na monopartijníĽ 

bipartijní a multipartijní. Mezi další často citované autory pat í Jean BlondelĽ jehož 

typologie bere v úvahu jak počet stranĽ tak i jejich sílu. Blondel vytvo il typologii čty  

systémů – bipartismusĽ systém dvou a půl stranyĽ multipartismus s dominující stranou a 

multipartismus bez dominující strany. Již z názvu je z ejméĽ že v systému bipartismu o 

moc soupe í dv  velké stranyĽ jež ve volbách dohromady získávají okolo ř0 % hlasů. 

V systému dvou a půl strany k t mto dv ma antagonistickým stranám p ibývá jedna 

centralistická. Ta sice nezískává ve volbách tak velký počet hlasů jako ostatní dv Ľ avšak 

význam má nezanedbatelný – p i sestavování vlád je její pozice st žejníĽ jelikož je 

pot ebná pro jednu z velkých stran k vytvo ení koalice. Multipartismus s dominující 

stranou nastáváĽ pokud jedna ze stran dosahuje pravideln  okolo 40 % hlasů a ostatní 

strany jí svou silou nedokáží konkurovat. Často ale nejv tší strana není schopna sama 

vytvo it vládu a je nucena spolupracovat s jednou z menších stran. Posledním typem 

Blondelovy typologie je multipartismus bez dominující stranyĽ ve kterém se nachází v tší 

počet stranĽ aniž by jedna z nich m la dominantní postavení.  

Mezi nejrozší en jší typologie stranického systému pat í také ta od Giovanniho 

Sartoriho (1976), která bude primárn  využívána v této práci. Na rozdíl od Blondela 

p idává mezi zásadní aspekty hodnocení stranického systému také vztahy mezi stranami. 
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Sartori vytvo il dv  kategorie – formát systémuĽ který je daný počtem relevantních stranĽ 

a typ systému založeným na stupni ideologické polarizaceĽ tedy vzdálenosti na 

socioekonomické pravolevé ose (Strmiska 2005: 40-42). Za relevantní považuje Sartori 

takovou stranuĽ která má koaliční nebo vyd račský potenciál. Koaliční potenciál mají 

strany, které jsou brány v úvahu p i sestavování vlád či byly d íve součástí koaliční vlády. 

StranyĽ které sice nejsou relevantní p i sestavování vlády a jsou trvale v opozici, mají tzv. 

vyd račský potenciálĽ kterým ovliv ují taktiku chování ostatních stran či dokonce m ní 

sm r politické sout že ĚSartori Ň005: 1Ň7-128). 

Na základ  zmín ných kategorií poté Sartori rozd luje tyto typy sout živých 

stranických systémů na bipartismusĽ umírn ný pluralismusĽ polarizovaný pluralismusĽ 

systém predominantní strany a atomizovaný pluralismus. Bipartismus v jeho pojetí 

v podstat  p ímo navazuje na Duvergera a Blondela. Umírn ný pluralismus poté spojuje 

s formátem omezeného pluralismu, tedy systémem s maximáln  p ti či šesti stranami 

Ětzv. kritický formátě. Charakteristické pro umírn ný pluralismus je koaliční vládnutíĽ 

jelikož žádná strana není schopna získat v parlamentu absolutní v tšinu. Ideologická 

vzdálenost stran by v tomto p ípad  m la být co nejmenší a ve vlád  by se nem ly 

vyskytovat antisystémové strany. Oproti bipartismuĽ kde se u vlády st ídají dv  stranyĽ se 

zde u moci st ídají dv  alternativní koalice. Polarizovaný pluralismus je naopak propojen 

s formátem extrémního pluralismu, kdy je kritický formát p ekročenĽ tedy je zde více než 

5 až 6 relevantních stran. V tomto systému existuje antisystémová bilaterální opozice,12 

politický st ed je obsazenĽ opoziční strany jsou nezodpov dnéĽ tudíž zde nedochází k 

vládní alternaci a vláda tíhne k populismu a p ehnané ideologizaci (Strmiska 2005: 

45 - 47). Systém predominantní strany nastává, pokud je jedna politická strana schopná 

alespo  t ikrát za sebou získat na základ  výsledků voleb absolutní v tšinu v parlamentu 

a n kolikrát tak sestavit jednobarevnou vládu. Nadále zde probíhá stranická sout žĽ ale 

ostatní politické subjekty nejsou dominantní stran  schopné konkurovatĽ tudíž zde 

nedochází k alternaci vlád (Sartori 2005: 211). V atomizovaném systému je tolik 

politických stranĽ že jejich počet není významný a systém je tak velice fragmentovaný. 

Objevuje se ve stranických systémechĽ jež nejsou dostatečn  strukturované a míra 

institucionalizace stran je zde nízká (Ibid. 2005: 131). 

 

                                                           
12 V systému je tak p ítomna jak krajní praviceĽ tak i krajní levice. 
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1.3.4. Stranické rodiny  

Za nejvýznamn jší dílo týkající se problematiky stranických rodin lze označit von 

Beymeho Political Parties in Western Democracies (1985).13 Na základ  analýzy 

západoevropských politických stran definoval deset stranických rodinĽ do nichž spadají 

jednotlivé politické stranyĽ jež spojuje obdobné ideologické vymezení a společný původ. 

Pokud bychom tyto rodiny rozd lili na základ  socioekonomického pravolevého 

uspo ádáníĽ můžeme na levici za adit sociáln demokratickéĽ komunistické a ekologické 

rodiny; na pravici rodiny liberálníĽ konzervativníĽ k esťanskodemokratické a extrémn  

pravicové. Rodiny regionální a etnické nejsou na této ose snadno za aditelné a agrárnická 

rodina je současné dob  v podstat  marginální Ěaž na výjimkyě. Ačkoli je von Beymeho 

typologie postavená na analýze západoevropských politických stranĽ dá se Ěs občasnými 

výjimkamiě použít v dnešní dob  také na systémy st edoevropských zemí (Strmiska 2005: 

30-32). 

Nejvýznamn jší levicovou rodinou jsou sociální demokratéĽ jejichž strana původn  

stála na antisystémovém marxistickém programu žádajícím p em nu společnosti. 

Postupn  však začala p ijímat liberalizační prvky a akceptovat pravidla hry politické 

sout žeĽ v níž se stala silným hráčem. Mezi její priority pat í vytvo ení silného sociálního 

státu s důrazem na solidarituĽ ochranu slabších a sociální spravedlnost. Nejčast ji 

dd lením od sociální demokracie vznikaly strany komunistickéĽ jejichž členové 

považovali sociální demokraty za málo marxistické. Mezi jejich hlavní priority pat il 

t ídní boj a nastolení diktatury proletariátu, komunisté odmítali sout živý systém a 

respektovat lidská práva. To se zm nilo v 70. letech s vytvo ením nového proudu tzv. 

eurokomunismusĽ který se vymezil vůči původní podob  komunistických stran 

napojených na moskevské vedení. Šlo v podstat  o určitou „sociodemokratizaci“ 

komunistických stran, a to p edevším na západ  Evropy. V současné dob  pat í však ve 

v tšin  Evropy spíše k marginálním stranám ĚKopeček Ň007: Ň5-35). Mezi levicové 

rodiny lze za adit také zelené na základ  jejich požadavkům rovnosti pohlavíĽ ochrany 

menšinĽ sociální spravedlnosti či zajišt ní míru ve sv t . Strany spadající do této rodiny 

jsou primárn  zam ené na ekologická témata a kladou důraz na trvale udržitelné zdroje. 

                                                           
13 První vydání v Beymeho mate ském n meckém jazyce vyšlo již roku 1řŘŇ. 
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Vzestup t chto stran začal na konci 70. let minulého století díky tehdy aktuální konfliktní 

linii materialismus – postmaterialismus.14 

Za nejvýznamn jší rodinu na pravicové části ideologické osy lze označit rodinu 

k esťanských demokratů. Jejich strany jsou rozší ené p edevším v západní a severní 

Evrop Ľ kde mají dlouholetou tradici. Naopak ve st ední Evrop  pat í tyto strany spíše 

k menším, toto území je totiž v tomto sm ru stále poznamenáno komunistickou minulostí. 

K esťanští demokraté se postupn  liberalizovaliĽ ale stále si uchovávají spíše st edový 

ekonomický program. Důraz však i nadále nejvíce kladou na rodinu a tradiční hodnoty. 

Pokud v n kterých západoevropských zemích chybí silná k esťanskodemokratická 

strana, je její pozice často nahrazena konzervativciĽ důvodem je chyb jící či slabá 

konfliktní linie církev-stát. Konzervativci staví svůj program na významu tradiceĽ státuĽ 

národa a obrany jeho zájmů. O dnešních konzervativních stranách se kvůli jejich 

nyn jšímu postoji k ekonomice n kdy hovo í jako o konzervativn -liberálních. 

V současné dob  totiž Ěoproti minulostiě podporují podnikání a liberální tržní ekonomiku. 

K menším pravicovým stranám lze v této dob  za adit také strany liberální. V zemích 

západní Evropy tvo í často součást pravost edových a levost edových koaličních vládách. 

V minulosti sehráli liberálové významnou roli p i obhajování individuálních práv a 

svobod. V současnosti se nadále snaží co nejvíce omezit roli státu ve společnosti i 

ekonomice. Rodina krajn  pravicových stran obsahuje velmi různorodé typy politických 

subjektůĽ je proto složité nalézt jejich společné vlastnosti. Často se však projevují 

antiimigračn Ľ xenofobn  a nenávistn  vůči multikulturalismu. Pro st edoevropské krajn  

pravicové strany je poté typičt jší spíše důraz na nacionalismus zam eným proti 

etnickým menšinám žijícím na území daného státu. Tyto strany také dále spojuje boj proti 

dosavadnímu politickému establishmentu (Strmiska 2005: 32-40). 

Pro regionální a etnické stranyĽ které nelze snadno za adit na pravolevou 

ideologickou osuĽ je nejdůležit jší obrana vlastních zájmů. Vznikají v zemích s mén  i 

více početnými menšinami na základ  konfliktní linie centrum-periferie. Častá je snaha 

nap . o jazykové zvýhodn níĽ v tší autonomii či v krajních p ípadech dokonce o plnou 

nezávislost na původním území ĚHloušekĽ Kopeček Ň010: Ňň5-236). Agrárnická rodina 

                                                           
14 Strany zelených pat í v oblasti st ední a jihovýchodní Evropy po pádu komunistických režimů spíše 
k marginálním. Mezi hlavní důvody lze za adit proces ekonomické transformaceĽ který podpo e zelených 
uškodilĽ a nízkou rozší enost postmateriálních hodnot mezi obyvatele t chto zemích. Oproti 
západoevropským zeleným se tyto strany vymezovaly vůči levici Ězpůsobeno d dictvím bývalých režimůě 
a typický pro n  byl i značný stupe  nacionalismu ĚKopeček Ň007: 45-46). 
 



21 

 

 

pat í v současnosti mezi marginálníĽ k významn jším pat ila p edevším v minulosti. Na 

základ  št pní linie m sto-venkov hájila zájmy vesnického obyvatelstvaĽ p edevším 

rolnictva. Agrárníci kladli důraz na rodinuĽ duchovní momentyĽ p íroduĽ jednotu venkova 

a nezávislost spojenou s vlastnictvím půdy ĚHloušekĽ Kopeček Ň010: 105-106). 

1.4. Volební systém 

Volební systém určuje způsobĽ jakým jsou p epočítávány hlasy voličů na počty mandátů 

pro politické strany. Jeho podoba mimo jiné ovliv uje způsobĽ kterým si voliči vybírajíĽ 

komu odevzdají svůj hlas ĚSartori Ň011: 15). P i volbách do Národní rady SR je 

využíváno systému pom rného zastoupeníĽ jež v současnosti p evažuje ve v tšin  

demokratických zemí. Tento volební model pom rn  p esn  odráží politické rozložení 

společnosti do složení zákonodárného sboru. Proporční systém zvýhod uje menší 

politické strany a umož uje politicky rozmanité složení parlamentu. Způsobuje však také 

často v tší fragmentaci stranického spektraĽ což znesnad uje utvá ení a fungování stabilní 

Ěnejčast ji koaličníě vlády. Systém pom rného zastoupení je podstat  v každé zemi 

odlišnýĽ jelikož záleží na n kolika prom nnýchĽ jež si každý stát libovoln  určuje a jež 

ovliv ují výsledky hlasování. Mezi tyto prom nné lze za adit velikost volebních obvodůĽ 

vlastnosti kandidátní listinyĽ uzavírací klauzuli a volební formuli ĚSpáč Ň010: 24-25). 

Velikost volebního obvodu se určuje na základ  počtu mandátůĽ které volí jednotlivý 

obvod. Tato prom nná je určující v hodnocení míry proporcionality či disproporcionality 

volebního systému. Čím v tší volební obvod jeĽ tím je v tší proporcionalita zastoupeníĽ a 

tak p esn ji odráží volební preference voličů. Malá velikost volebních obvodů se 

prakticky p ibližuje k v tšinovému systému,15 jelikož zvýhod uje v tší politické 

subjekty, a naopak znevýhod uje menší politické strany. U systémů s v tší velikostí 

obvodů se šance stran vyrovnávají ĚSartori Ň011: Ň1-22). Charakter kandidátní listiny 

stanovuje způsobĽ jakým může volič zasáhnout do stranou p ipravené listiny a upravit tím 

po adí kandidátů. Rozlišit lze listiny volnéĽ vázané a p ísn  vázané listiny. První 

jmenovaná poskytuje voličům možnost si sestavit libovoln  vlastní kandidátní listinu.16 

Na vázané listin  mohou voliči ud lením preferenčních hlasů up ednostnit jimi vybrané 

kandidáty. Ke zohledn ní preferenčních hlasů voličů je však vždy zapot ebí splnit 

                                                           
15 V tšinové systémy fungují na principu „vít z bere vše“Ľ tedy strana k dosažení mandátu v daném 
volebním obvodu pot ebuje získat absolutní v tšinu hlasůĽ ostatní kandidáti v obvodu nezískají mandát 
žádný. 
16 Voliči mohou na kandidátní listin  vyškrtávat či dopisovat kandidátyĽ a také mohou spojovat kandidáty 
z více stran. Tento systém funguje nap íklad ve Švýcarsku. 
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stanovené podmínky. V systémech s p ísn  vázanými kandidátními listinami náleží právo 

jejich sestavování pouze politickým stranám a voliči do nich nemohou nijak zasáhnout. 

Uzavírací klauzule p edstavuje určitou hraniciĽ kterou musí politické strany dosáhnoutĽ 

aby se mohly podílet na procesu p erozd lování mandátů. Její p ekročení tak automaticky 

neznamená vstup strany do parlamentu. Tato prom nná má omezit p ílišnou fragmentaci 

stranického složení parlamentuĽ čímž však znevýhod uje menší politické subjekty ĚSpáč 

2010: 30-ňňě. Pravidla p epočtu voličských hlasů na mandáty určuje volební formuleĽ 

mezi n ž pat í volební kvóty a volební d litelé. Volebními kvótami se vypočítá počet 

hlasůĽ který je pot eba k zisku jednoho mandátu. Strana pak získá tolik poslaneckých 

k eselĽ kolikrát se kvóta vejde do počtu získaných hlasů. K nejznám jším kvótám lze 

za adit nap íklad HareovuĽ D'HondtovuĽ Droopovu či Hagenbach-Bischoffovu metodu. 

Pokud se volební kvótou nerozd lí všechny mandátyĽ je zapot ebí využít volebního 

d litele. To jsou ady číselĽ kterými se získané hlasy stran postupn  d lí a podle t chto 

podílů se rozd lí zbylá k esla ĚIbid. Ň6-28). 

Slovensko b hem parlamentních voleb tvo í jeden volební obvod.17 Každá strana tak 

vytvá í jen jednu kandidátní listinu se 150 kandidáty. Politické subjekty sestavují vázané 

listinyĽ voliči proto mohou ud lit své preferenční hlasy až čty em kandidátům a upravit 

tak jejich konečné po adí. Aby se kandidát mohl posunout na kandidátní listin  výšĽ musí 

nejprve získat 3 % z celkového počtu hlasů pro stranu. Politické subjektyĽ které 

nekandidují v koaliciĽ musí nejd íve p ekonat 5% hranici pot ebné k postupu do dalšího 

skrutinia, aby se mohly následn  účastnit procesu p erozd lování mandátů. Volební 

koalice složené z dvou nebo t í stran pot ebují získat alespo  7 % hlasůĽ pokud jde o čty  

a vícečlenné koaliceĽ pot ebují dosáhnout nejmén  10 % hlasů ĚIbid. 50). Jako metoda k 

p epočítávání hlasů na mandáty Ěvolební formuleě je používána tzv.                      

Hagenbach-Bischoffova kvóta. Ta d lí počet všech platných hlasů počtem všech 

mandátůĽ které mají být p id lenyĽ k nimž se navíc p ičte číslo 1. Tím se vypočítá výše 

kvótyĽ tedy kolik hlasů je pot eba k zisku jednoho mandátu. K určení                   

Hagenbach-Bischoffovy kvóty je používán vzorec Q = H/ĚM+1ěĽ kde H značí celkový 

počet odevzdaných hlasů a M počet p id lovaných mandátů (Lebeda 2001: 432-433).  

                                                           
17 Existence jednoho volebního obvodu v kombinaci s pom rným systémem není p íliš častá. Dalším 
p íkladem využití pouze jednoho obvodu b hem voleb může být nap . Nizozemí nebo Izrael. 
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2. Analytická část 

2.1. Vývoj volebního systému do Národní rady SR  

Pro pochopení stávající struktury volebních pravidel do slovenského parlamentu je 

zapot ebí objasnit jejich vývoj od roku 1řŘř. První demokratické volby konané v červnu 

následujícího roku upravoval zákon č. Ř0/1řř0 Sb.Ľ který po é e komunismu 

s v tšinovým systémem zavedl pom rný volební systém.18 Volební klauzule byla oproti 

českému parlamentu nižší – ke zvolení do Slovenské Národní rady19 bylo zapot ebí 

p ekonat jen ň% hraniciĽ do ČNR byla hranice p tiprocetní. 150 poslaneckých k esel si 

p erozd lovali kandidáti ze čty  volebních obvodů – Západoslovenského, 

St edoslovenskéhoĽ Východoslovenského a Bratislavy. V roce 1řřŇ byla p ijata první 

v tší zm na ve volebním zákon Ľ která zvýšila uzavírací klauzuli na 5 % hlasů pro 

samostatn  kandidující stranuĽ dv  až t i strany pot ebovaly ke vstupu do parlamentu 7 % 

hlasů a čty i a více stran 10 % hlasů. To mimo jiné zap íčinilo v následujících 

parlamentních volbách velký propad voličských hlasů Ětém  Ň4 %ě a posílení stranĽ jež 

hranici zvolitelnosti dokázaly p ekonat ĚFialaĽ Herbut Ň00ň: 175-176). 

V ř0. letechĽ pro Slovensko období tzv. „mečiarismu“Ľ zde byly časté konfrontace 

mezi vládou premiéra Mečiara a opozicíĽ které v průzkumech ve ejného mín ní postupn  

rostly preference. Koalice s Mečiarem v čele se proto snažila konkurenci účelov  omezit 

novelou volebního zákona p ijatou krátce p ed parlamentními volbami roku 1998. Tato 

zm na p inesla nahrazení dosavadních čty  volební obvodů jedním celostátním a také 

značn  ztížila podmínky stranámĽ jež kandidovaly v koalici. Každá strana uvnit  ní m la 

totiž sama p esáhnout 5% volební kvorum a člen jedné strany dále nemohl kandidovat na 

listin  jiné stranyĽ což bránilo vzniku tzv. skrytých koalic. Novela se také týkala volebních 

kampaní, které nemohly být vedeny v soukromých mediích, ale pouze ve 

ve ejnoprávníchĽ které v té dob  ovládala Mečiarova vláda ĚSpáč Ň010: 48). 

Následující rok došlo k navrácení původní podoby volebního zákonaĽ a to nejprve 

Ústavním zákonem a pozd ji také vládou nového premiéra Dzurindy. Pouze jedna část 

novely z roku 1řřŘ zůstala zachována – jeden volební obvodĽ jež byl ponechán dodnes 

navzdory programovému prohlášení druhé Dzurindovy vlády. Ta schválila nový volební 

                                                           
18 Podoba volebního systému na Slovensku se stala p edm tem diskuzí hned n kolikrát. Volební zákon na 
Slovensku totiž není součástí ÚstavyĽ ta ani neuvádí charakter volebního systému p i volbách do NR SR. 
Slovenským poslancům tak stačí k p ípadné zm n  na v tšinový či smíšený volební systém „pouze“ 
nadpoloviční v tšina p ítomných v parlamentu ĚMesežnikov 2014: 18).  
19 Od roku 1řřň je používán název Národní rada Slovenské republiky. 
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zákon č.ňňň/Ň004 Sb.Ľ který p inesl posílení voličských preferenčních hlasů. Pro zm nu 

po adí bylo nov  zapot ebí získat pouze ň % p ednostních hlasů z celkového zisku strany 

celostátníĽ oproti původním 10 %. Nov  mohli voliči hlasovat také ze zahraničí 

prost ednictvím pošty (Novotný 2010). 

V současnosti je podoba volebního systému do slovenského parlamentu stanovena 

volebním zákonem platným od 1. července Ň015Ľ který nahrazuje šest volebních zákonů20 

a upravuje je do jednotné podoby volebních pravidel. Parlamentní volby konané roku 

Ň016 se tak již ídily tímto zákonem. Lhůta volebního moratoria byla nov  stanovena na 

4Ř hodin p ed konáním voleb a průzkumy ve ejného mín ní nemohly být zve ej ovány 

14 dní p ed volbamiĽ a to až do skončení hlasování. Zaveden byl také limit výdajůĽ které 

mohou strany využít b hem p edvolební kampan  ĚČarnogurský Law Firm Ň014ě. 

2.2. Stranický systém na Slovensku 

2.2.1. Vývoj stranického systému 

Stranický systém na Slovensku se začal formovat již krátce po Sametové revoluciĽ a to 

zatím v rámci Československé federativní republiky. Po celou dobu jejího trvání p itom 

bylo charakteristickéĽ že na Slovensku probíhal vývoj stranického systému odlišn  než ve 

zbylé části státu. Zakládány byly politické subjekty působící pouze v jedné části 

republikyĽ Češi a Slováci tak m li strany „vlastní“. Na území Československa se tedy 

neetablovala žádná politická strana na celostátní úrovniĽ jež by dokázala oslovit voliče 

obou národů.21 Lidé v prvních svobodných volbách po více než 40 lety vybírali p evážn  

z nov  založených stran a hnutíĽ ze kterých vzešli zástupci do Federálního shromážd ní a 

poslanci do Národních rad jednotlivých republik. Výsledky t chto a následujících 

parlamentních voleb do roku Ň01Ň ukazuje tabulka číslo ň. 

Po volbách v roce 1990 tak na Slovensku sestavil vládu Vladimír Mečiar 

z občanského politického hnutí Verejnosť proti násiliu ĚVPNě spolu s 

Kresťanskodemokratickým hnutím ĚKDH) a Demokratickou stranou (DS), dohromady 

                                                           
20 Ě1ě Zákon č. ň46/1řř0 Sb. o volbách do orgánů samosprávy obcíĽ ĚŇě Zákon č. 564/1řřŇ Sb. o způsobu 
provedení referendaĽ Ěňě Zákon č. 46/1řřř Sb. o způsobu volby prezidenta Slovenské republiky, o lidovém 
hlasování o jeho odvoláníĽ Ě4ě Zákon č. ň0ň/Ň001 Sb. o volbách do orgánů samosprávných krajůĽ Ě5ě zákon 
č. ňň1/Ň00ň Sb. o volbách do Evropského parlamentu a Ě6ě zákon č. ňňň/Ň004 Sb. o volbách do Národní 
rady Slovenské republiky 
21 Podle Lubomíra Kopečka šlo o „důsledek vzdalování se obou národních politických obcí a současně 
jeden z hlavních faktorůĽ který p ispěl k zániku společného státu.“ ĚKopeček Ň006:167ě. 



25 

 

 

získaly Ř6 mandátů. V opozici zůstala Slovenská národná strana (SNS), Komunistická 

strana Slovenska ĚKSSěĽ koalice ma arských stran MKDH-ES a Strana zelených.  

 

Tabulka č. 3 – Výsledky politických stran v parlamentních volbách v letech 
1990 – 2012 

Volby 1990 1992 1994 1998 2002 2006 2010 2012 
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VPN/MNI 29,34 48 - - - - - - - - - - - - - - 

KDH 19,20 31 8,88 18 10,08 17 - - 8,25 15 8,31 14 8,52 15 8,82 16 

SNS 13,94 22 7,93 15 5,40 9 9,07 14 x x 11,73 20 5,07 9 x x 

KSS 13,44 22 x x x x x x 6,32 11 x x x x x x 

SMK* 8,66 14 7,42 14 10,18 17 9,12 15 11,16 20 11,68 20 x x x x 

DS 4,39 7 x x x x - - - - - - - - - - 

SZ/SZS 3,48 6 x x - - - - x x - - - - x x 

ĽS-HZDS - - 37,26 74 34,96 61 27,00 43 19,50 6 8,79 15 x x x x 

SDĽ** - - 14,70 29 10,41 18 14,66 23 x x x x x x x x 

Smer-SD - - - - - - - - 13,46 25 29,14 50 34,79 62 44,41 83 

DU - - - - 8,57 15 - - - - - - - - x x 

ZRS - - - - 7,34 13 x x x x x x x x - - 

SDK*** - - - - - - 26,33 42 - - - - - - - - 

SDKÚ-DS - - - - - - - - 15,09 28 18,35 31 15,42 28 6,09 11 

SOP - - - - - - 8,01 13 - - - - - - - - 

ANO - - - - - - - - 8,01 15 x x - - - - 

SaS - - - - - - - - - - - - 12,14 22 5,88 11 

Most-Híd - - - - - - - - - - - - 8,12 14 6,89 13 

OĽaNO - - - - - - - - - - - - - - 8,55 16 

Zdroj: Mesežnikov 2014: 16 

Vysvětlivky: 
Strany vyznačené tučným písmem spolu po parlamentních volbách sestavily vládu. 
Názvy stran jsou uvedené v jejich znění aktuálním pro rok 2012. 
- – strana se voleb nezúčastnila 
x – strana nep ekročila 5% volební klauzuli 
Poznámky: 

* – Ve volbách roku 1řř0 spolu kandidovaly strany MKDH a SpolužitieĽ se stranou MOS vytvo ily koalici 
p ed volbami v roce 1řř4 a roku 1řřŘ došlo ke sloučení těchto t í stran ve stranu SMK.  
** – SD  kandidovala v prvních volbách pod názvem KSČĽ roku 1řř4 vytvo ila volební koalici Společná 
volba se stranami SDSS, SZS a HP. 
*** – SDK kandidovala jako jedna stranaĽ byla složena z členů DÚĽ KDHĽ DSĽ SDSS a SZS. 
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Parlamentní volby roku 1řřŇ ovládl op t MečiarĽ tentokrát již jako p edseda strany 

Hnutí za demokratické Slovensko ĚHZDSěĽ jež se odd lila od VPN. HZDS získalo celkem 

74 mandátů a jeho p edseda se rozhodl utvo it menšinovou vláduĽ a to díky tiché podpo e 

SNS a slibu ministerského k esla pro jednoho jejich člena. Na druhém míst  skončila 

reformovaná KSS, která kandidovala pod novým názvem Strana demokratickej avice. 

Ta spolu s Demokratickou ÚniíĽ KDH a Ma arskou koalicí tvo ila protiváhu spojenectví 

HZDS a SNS, které odstartovalo jednu z linií št pení stranického systému – spor o 

podobu režimu. Nejvýznamn jšími konfliktními liniemi tohoto volebního období byly 

p edevším centrum-periferie a socioekonomická konfliktní linie transformace, ve kterých 

čeští a slovenští politici zastávali odlišné poziceĽ což vyústilo v rozpad federace a vznik 

dvou samostatných republik. Krátce na to ztratila Mečiarova vláda v parlament  podporuĽ 

byla odvolaná a p edčasné volby byly vypsané na rok 1994 (Balík, Havlík 2011: 184-

185).  

Mečiar v nich zopakoval vysoký volební zisk Ětém  ň5%ě a vytvo il ideologicky 

nesourodou koalici s krajn  levicovým Združením robotnikov Slovenska ĚZRSě a 

extrémn  pravicovou SNS. Zmín ný spor o podobu režimu mezi jedním blokem 

tvo eným vládní koalicí a blokem druhým složeným z opozičních stran ĚKDHĽ DÚĽ SD  

a koalice ma arských straně se naplno projevil i v t chto volbách a pokračoval po celé 

volební období. Šlo o konfliktní linii mezi zastánci liberáln -demokratické podoby 

režimu a p íznivci Mečiarových autoritá ských a nacionalistických praktik. Pro tento spor 

se ujal název mečiarismus vs. antimečiarismus a určoval charakter stranického režimu až 

do dalších volebĽ které se ukázaly jako st žejní pro následující vývoj a sm ování 

Slovenska ĚLeška Ň01ň: 76-78).  

Ačkoli ve volbách roku 1řřŘ vyhrálo op t Mečiarovo HZDSĽ vládu se poda ilo 

sestavit Mikuláši Dzurinovi z širokého bloku liberáln -demokratických stran. V průb hu 

p edchozího volebního období totiž došlo k postupné integraci t chto stranĽ které se 

společn  vymezovaly vůči mečirismu a snažily se dosavadního premiéra vyst ídat u moci. 

Rozt íšt ná pravice se proto rozhodla spolupracovat na užší koaliční úrovni. Prvním 

krokem byl roku 1996 vznik tzv. Modré koalice složené ze stran KDHĽ DÚ a DS. Po 

vládou zma eném referendu o p ímé volb  prezidenta v roce 1997 se spolupráce stran 

více prohloubila a došlo k ustavení volební koalice s názvem Slovenská demokratická 

koalícia (SDK). SDK byla vytvo ena rozší ením původní Modré koalice o členy Strany 

zelených Slovenska a Sociáln demokratické strany Slovenska. Vznikl tak ideov  pestrý 
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blok politických stran a zárove  první politický subjekt od roku 1991, který byl schopný 

konkurovat dominanci HZDS. Vládní strana na to reagovala prosazením novely 

volebního zákonaĽ která omezovala kandidování koaličních stran. SDK tak byla donucena 

k transformaci ve volební stranu složenou z elitních členů všech p ti stran původní 

koalice (Kopeček Ň007: ňŇ7-341). Integrace opozičních stran se vyplatilaĽ 

v parlamentních volbách konaných roku 1řřŘ se sice umístila na druhém míst Ľ jako lídr 

dosavadní opozice ale dokázala sestavit vládu. Tu SDK složila společn  s SD Ľ nov  

vzniklou Stranou občianskeho porozumenia (SOP) a Stranou ma arské koalície ĚSMKě 

zahrnující původní strany MKDHĽ Spolužitie a MOS. Do parlamentu se tentokrát 

nedostala ZRSĽ což znamenalo oslabení druhého bloku složeného již jen ze strany HZDS 

a SNS. Nová vláda si kladla za cíl odstranit demokratické deficity systému, obnovit 

jednání o vstupu Slovenska do NATO a EU a ekonomicky ozdravit zemi po divokých 

privatizacích ĚKopeček Ň006: řŘ-99). 

V roce Ň00Ň Dzurinda obhájil premiérský postĽ tentokrát již v čele Slovenské 

kresťanské a demokratické únie ĚSDKÚěĽ kterou založila část členů z původní vládní 

strany SDK. Dzurinda sestavil vládu pravého st edu společn  se stranami KDH a SMK a 

novou stranou Aliancia nového občana ĚANOě. V opozici se ocitla znovu vít zná HZDSĽ 

obnovená KSS a strana Smer. Tu založil roku 1řřř Robert FicoĽ bývalý místop edseda 

SD . Velký úsp ch levicových stran ĚSmerĽ KSSĽ ANOě potvrdil posílení 

socioekonomické konfliktní linie na úkor konfliktní linie o podobu režimuĽ která postupn  

oslabovala. 

Robert Fico v následujících volbách poprvé vyhrál se ziskem více než Ňř % hlasůĽ 

jeho strana tak zdvojnásobila počet poslaneckých k eselĽ která získala v p edchozích 

volbách. Smer-SD22 poté sestavil vládu společn  s S-HZDS23 a SNSĽ která se po čty leté 

absenci vrátila zp t do parlamentu. Po alternaci vládní koalice se tak v opozici ocitly 

st edopravicové strany SDKÚ-DS24Ľ SMK a KDH ĚLeška Ň01ň: Ř0-83). 

Socioekonomická linie dominovala i v parlamentních volbách roku 2010 a potvrdila 

Fica na pozici lídra levice. Jeho strana obhájila vít zství ve volbáchĽ ale nedokázala 

sestavit vládu. Do Národní rady se sice t sn  probojovala SNSĽ ale S-HZDS skončilo 

                                                           
22 V roce 2005 se strana p ejmenovala na Smer-Sociálná demokracia. 
23 HZDS se rozhodla prom nit v lidovou stranu a na svém sn mu roku Ň000 si zde členové odsouhlasili 
zm nu názvuĽ k další modifikaci došlo o t i roky pozd ji a strana tak získala finální název udová strana – 
Hnutí za demokratické Slovensko ĚKopeček Ň007: 16řě. 
24 Na začátku roku Ň006 se SDKÚ sloučila s DS a zvolila název SDKÚ-DS. 
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za branami parlamentu. Další volební období tak bylo op t ve znamení alternace vládní 

koaliceĽ jelikož se moci ujala vláda pravého st edu. Do premiérského k esla poprvé ve 

slovenské historii usedla žena – Iveta Radičová – ze strany SDKÚ-DS, která sestavila 

vládu společn  s KDH a novými stranami Most-Híd25 a Sloboda a Solidarita ĚSaSě. Šlo o 

nesourodou koaliciĽ kterou po celé funkční období doprovázely konflikty mezi liberály 

(SaS) a konzervativci (KDH) a spory o postojích k Evropské unii. Do krize se koalice 

dostala kvůli tzv. eurovalu,26 který SaS odmítala p ijmoutĽ jelikož to pro n  znamenalo 

porušení volebního programu. Premiérka se však rozhodla hlasování o p ijetí eurovalu 

spojit s vyslovením dův ry vlád . Poslanci zákon neschváliliĽ čímž kabinetu nevyslovili 

dův ruĽ a tak byly na b ezen Ň01Ň vyhlášeny p edčasné volby. Krátce po pádů vlády navíc 

ot ásla slovenskou společností kauza s názvem Gorila,27 která ovlivnila výsledky 

nadcházejících parlamentních volby (Balík, Havlík 2011: 188).  

Nejvyšší míru voličské podpory zaznamenala Smer-SD práv  v parlamentních 

volbách roku 2012, kdy získala 44,4 % hlasů a tím i nadpoloviční v tšinu hlasů v Národní 

rad . Na následující čty i roky tak Slovensko poprvé v polistopadové historii zažilo 

jednobarevnou vládu.28 V opozici se tak ocitlo celkem p t stran: KDHĽ Most-Híd, 

O aNO, SDKÚ-DS a SaSĽ žádná z nich p itom nezískala více než ř % hlasů. D íve 

nejsiln jší pravicová strana SDKÚ-DS p ekročila volební klauzuli jen t sn  a její 

postupné oslabování se tak projevovalo i v t chto volbáchĽ ve kterých ji výrazn  oslabila 

kauza Gorila. Mezi konfliktní linie doprovázející tyto volby pat ila nadále 

socioekonomická konfliktní linie. Vliv m l také postoj jednotlivých politických stran 

k Evropské uniiĽ konkrétn  k prohloubení integrace a vytvo ení Evropského 

stabilizačního mechanismuĽ který m l nahradit původní euroval. Vytvo ení jednobarevné 

vlády Smeru-SD značn  ovlivnilo následující vývoj stranické sout že                             

(Leška Ň01ň: Ř4-86). 

 

                                                           
25 Tato strana nahradila v parlamentu původní Stranu ma arskej koalicie ĚSMKě. Z té odešla část poslanců 
v čele s Belou Bugárem a společn  založili roku Ň00ř stranu Most-Híd prosazující spolupráci Slováků a 
Ma arů. 
26 Jednalo se o posílení pravomocí Evropského nástroje finanční stability označovaného také jako 
záchranný fond eurozóny. 
27 Na konci roku Ň011 unikl spisĽ podle kterého b hem druhé Dzurindovy vlády docházelo k opakovaným 
schůzkám vlivných politiků se spolumajitelem finanční skupiny Penta Jaroslavem Haščákem. Ten m l 
údajn  podplácet a manipulovat politiky a státními ú edníky a získat tím pro Pentu výsadní postavení b hem 
privatizací a státních zakázek.  
28 Druhá Mečiarova vláda by se také dala počítat jako jednobarevnáĽ avšak se 74 poslanci nezískal 
nadpoloviční počet hlasů v parlamentu a vytvo il „pouze“ menšinový kabinet s podporou SNS. 
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2.2.2. Charakteristika stranického systému 

Za azení slovenského stranického systému v rámci typologií se v průb hu let m nilo. Po 

pádu komunismu a vytvo ení sout živého stranického systému se v počátcích částečn  

podobal Blondelovu multipartijnímu typu s dominující stranouĽ jelikož se HZDS ve 

volbách 1řřŇ a 1řř4 p ibližovalo hranici 40 % hlasů a získalo tak výrazn  více než zbylé 

strany. Postupn  se však prosazovala spíše polarizace stranického systémuĽ kdy proti sob  

stály dva bloky stran v období tzv. mečiarismu. Po alternaci vládní koalice roku 1řřŘ lze 

formát stranického systému za adit na hranici polarizovaného a atomizovaného 

pluralismu, následující volební období se posouvá k formátu polarizovaného pluralismu. 

Od voleb Ň010 začíná stranický systém částečn  p ipomínat op t multipartismus 

s dominující stranou Smer-SD Ěkterá však nesestavila vláduě nebo Sartoriho systém 

predominantní strany. Ten by odpovídal situaci po parlamentních volbách roku 2012 jen 

v p ípad Ľ že by Smer-SD získal absolutní v tšinu v Národní rad  již t ikrát po sob  a 

zamezoval tím dlouhodob  alternaci vládĽ proto je pro podobu stranického systému 

b hem Ficovy druhé vlády vhodn jší použít zmín ný Blondelův model. 

Pro slovenský stranický systém byl již od začátku jeho formování p íznačný spor 

politických subjektů o podobu režimuĽ který dominoval po dobu t í vlád Vladimíra 

Mečiara. Tento konflikt p etrval i p es alternaci vlád roku 1řřŘĽ avšak postupn  oslaboval 

a byl nahrazen socioekonomickou konfliktní linií (budování sociálního státu vs. 

pokračování reforemě. Původní konfliktní linie centrum-periferie, postavené p edevším 

proti tzv. pragocentrismu, se po vzniku samostatného státu transformovala na 

nacionalistickou konfliktní linii postavenou na jedné stran  proti ma arské menšin  a 

prosazující izolacionalismus a slovenské zájmy. V průb hu let byla významná také 

konfliktní linie církev-stát, projevující se nepravideln  v eticko-morálních konfliktech 

(Strmiska 2005: 434-435ě. Mezi sporné momenty pat ily nap íklad restituce církevního 

majetku v ř0. letechĽ podepsání Základní smlouvy se Svatým stolcem b hem první 

Dzurindovy vlády či diskuze ohledn  interrupcíĽ financování církví apod. b hem vlády 

premiérky Radičové ĚLeška Ň01ň: Ř6-87). 

Vývoj slovenského stranického systému byl v průb hu let poznamenán n kolika 

jevyĽ které p isp ly k nestabilit  slovenského stranického systému ĚCabada a kol. Ň01ň: 

45). Mezi tyto faktory pat í nap íklad častý výskyt tzv. single use stran neboli stran „na 

jedno použití“. Jde o nové politické subjektyĽ kterým se poda í hned p i první kandidatu e 

do Národní rady dostat do vládní koaliceĽ avšak v dalších volbách se zp t do parlamentu 
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neprobojují. Jmenovit  jde o strany ZRS, SOP a ANO (Balík, Havlík 2011: 189). 

Obdobným scéná ům musely v polistopadové slovenské historii čelit i n které tradičníĽ 

etablované stranyĽ které opustily Národní radu bu  definitivn  Ěnap . S-HZDS), nebo 

se jim poda ilo probojovat zp t Ěnap . SNSě. Tradiční strany obecn  posledních n kolik 

let oslabujíĽ jako nap íklad strany SNSĽ SMKĽ S-HZDS či SDKÚ-DS, z nichž pouze 

poslední zmín ná dokázala v parlamentních volbách Ň01Ň p ekročit hranici zvolitelnosti. 

Nestabilitu tohoto systému dokládají také časté praktiky poslancůĽ kte í odchází ze svých 

„mate ských stran“ a zakládají strany nové ĚKopeček Ň006: Ň04ě. K t m nejznám jším 

lze za adit Mečiara s HZDS, Fica se Smerem-SD, Bugára s Most-Híd či Matoviče 

s O aNO. Mnoho dalších politických subjektů prošlo vnitrostranickými spory a 

následným št penímĽ jako nap íklad SDKĽ KDH či SNSĽ což jim na stabilit  nep idávalo.  

2.2.3. Stranický systém po parlamentních volbách 2012 

B hem volebního období druhé Ficovy vlády nadále pokračovala socioekonomická 

konfliktní linie. Na jedné stran  sporu stála sama vládnoucí strana Smer-SD prosazující 

své sociální balíčky a na stran  druhé ostatníĽ p evážn  st edopravicové stranyĽ které se 

vůči Ficov  politice vymezovaly ve snaze odstavit ho od moci.29 Dále byla také oživena 

nacionalistická konfliktní linieĽ která se tentokrát netýkala ma arské či romské otázkyĽ 

ale postoje k p ijímání imigrantů. Důvodem byla tzv. uprchlická krizeĽ jež se odehrávala 

na území Evropy od roku 2015 a jež významn  poznamenala také vztahy uvnit  Evropské 

unie. Z této linie konfliktu vychází i evropská konfliktní linie,30 v níž jde o spor mezi 

prointegračn  a protiintegračn  orientovanými stranami neboli o postoji k EU. 

Nejen na levicové ose stranického spektra, ale i v rámci celého stranického systému 

dominovala slovenské politické scén  n kolik let Ficova strana Smer-SD. Dokazují to jak 

její volební úsp chy v parlamentních volbách Ět i vít zství ze čty  kandidaturěĽ tak i 

chyb jící konkurence Smeru-SD v rámci levice, kde si dlouhodob  udržovala pozici 

„hegemona“. Jiná relevantní konkurence Smeru-SD na levé stran  osy neexistovala 

p edevším díky tomuĽ že v podstat  všechny d íve fungující levicové subjekty tato strana 

v průb hu let „pohltila“. Nejprve se na ja e Ň00ň spojila s SOP, na konci roku Ň004 došlo 

                                                           
29 Nasnad  je zde srovnání s obdobím ř0. letĽ kdy se proti dominantnímu HZDS spojily opoziční strany a 
společn  tak dokázaly po parlamentních volbách 1řřŘ utvo it vládní §koalici a vyst ídat Mečiara u moci. 
Otázkou však nyní zůstává ochota t chto stran spolupracovat. 
30 Autorem tohoto termínu je Arend Lijphart, který tuto konfliktní linie definuje jako spor mezi stranami 
hájící pokračování a prohlubování procesu evropské integrace a stranamiĽ které se proti tomuto procesu 
vymezují a brání se mu. 
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ke sloučení se stranami SD Ľ SDSS a SDA a zm n  názvu na Smer-Sociálna demokracia 

(Kopeček Ň006: Ň0ňě. Od té doby byla slovenská levice v podstat  nem nnáĽ stabilní a 

bez nových stranických subjektůĽ které by dokázaly Ficovu stranu ohrozit. 

Rozdílná situace naopak panovala na slovenské pravici. Ta se po dobu n kolika let 

potýkala s nestabilitou a atomizacíĽ čímž se dostala do krize. Důkazem může být hned 

n kolik parlamentních stranĽ které si b hem jednobarevné vlády Smeru-SD 

prošly vnit ními spory a št pením. Postupn  oslabující a d íve úsp šnou SDKÚ-DS 

opustili na konci roku Ň01ň hned t i poslanci ĚM. BeblavýĽ M. Vašáryová a L. Žit anskáěĽ 

čímž se rozpadl původn  11členný poslanecký klub této strany.31 Odchodu poslanců 

muselo čelit také relativn  dlouho stabilní KDHĽ které p išlo o bývalého ministra vnitra 

Lipšice a poslance Procházku. První jmenovaný založil roku Ň01Ň stranu Nová väščina. 

Procházka v parlamentu nejprve založil občanské sdružení Alfa a pozd ji oznámil 

kandidaturu v nadcházejících prezidentských volbách. V nich se umístil na t etím míst  

a hned po prvním kole voleb vytvo il stranu #Sieť. Také Sulíkova SaS prošla 

vnitrostranickým št pením. V dubnu Ň01ň vystoupilo ze strany celkem p t jejich 

poslancůĽ kte í si na půd  parlamentu posléze založili občanské sdružení Liberálna 

dohoda. Ta se krátce na to spojila s výše zmín nou Novou väščinou a p ed volbami do 

Evropského parlamentu se p ejmenovala na NOVA. Na konci roku Ň014 z této strany 

odešli p edstavitelé liberálního k ídla a v čele s Jurajem Miškovem vytvo ili Slovenskou 

občianskou koalíci ĚSKOK!ě. NOVA p ed parlamentními volbami využila nabídky Igora 

MatovičeĽ p edsedy strany O aNOĽ který jí nabídl místa na kandidátní listin Ľ čímž 

vznikla volební strana O aNO-NOVA. Mezi relevantní st edopravicové a pravicové 

strany lze dále za adit strany hájící zájmy ma arské menšiny Most-Híd a SMK. Ve výčtu 

krajn  pravicových stran nemůže chyb t tradiční nacionalistická SNSĽ která se na toto 

volební období ocitla mimo parlament, a Kotleba- udová strana Naše Slovensko Ě SNSě, 

jež na sebe upozornila b hem krajských voleb roku Ň01ňĽ ve kterých byl její p edseda 

Marian Kotleba zvolen županem Banskobystrického kraje.  

Smer-SD tak v porovnání a atomizovanou pravicí sázela na svou stabilituĽ jelikož se 

mu v tší vnitrostranické spory v podstat  vyhýbaly. Důvodem konstantnosti strany byla 

osobnost charismatického lídra Roberta Fica, který si dlouhodob  udržoval jak svou 

                                                           
31 Beblavý odůvodnil svůj odchod tímĽ že strana „nemá ambici změnit SlovenskoĽ ztrácí smysl a vydává se 
na cestuĽ kterou prošlo HZDS.“ Vašáryové vadiloĽ že krajská organizace ne ešila situaci po výsledcích 
župních voleb v Banské Bystrici. Žit anská vysv tlila opušt ní strany „nejasností postojů SDKÚ 
v posledním obdobíĽ ztrátou obsahu a neschopností dělat politická rozhodnutí.“ (Kern 2013). 
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pozici p edsedy strany, tak i stranickou poslušnost a morálku. Strana t žila nejen ze svého 

osamocení na levé stran  osy politického spektraĽ ale p edevším z rozt íšt nosti 

pravicových stranĽ které Fico rád označoval jako „slepenec“ a často varoval p ed jeho 

nestabilitou. Pravicovým stranám škodila jak nedávná historie pravicového kabinetu 

Ivety Radičové Ěvnit ní sporyĽ jež vyústily v p edčasné volbyěĽ či dosud nevyšet ená 

kauza GorilaĽ tak p edevším neschopnost sjednotit se nebo alespo  ochota spolupracovat. 

Typickým rysem hned n kolika stran byli totiž výrazní líd i (nap . MatovičĽ ProcházkaĽ 

SulíkěĽ kte í svou povahou a vzájemnými rozpory pravd podobnost p ípadné kooperace 

Ěna vládní úrovniě značn  snižovali.  

Mezi relevantní strany,32 kandidující v parlamentních volbách roku Ň016Ľ můžeme 

za adit celkem jedenáct stran. Tento počet byl vymezen na základ  výsledků p edchozích 

parlamentních voleb a průzkumů volebních preferencíĽ které byly zve ej ovány b hem 

období jednobarevné vlády premiéra Fica. Ve volbách do Národní rady v roce 2012 

p ekonalo volební klauzuli celkem šest stran – Smer-SDĽ KDHĽ O aNOĽ Most-Híd, 

SDKÚ-DS a SaS. Pro volby následující se rozhodlo kandidovat celkem 23 politických 

subjektůĽ včetn  všech šesti zmín ných stran (Volby.statistics.sk 2016b). Podle 

p edvolebních průzkumů ve ejného mín ní z nich byly dále vybrány ty, které hranici 

zvolitelnosti v průb hu dotazování pravideln  p ekonávaly nebo se nacházely mírn  pod 

ní. K t mto stranám lze zahrnout jak nov  vytvo ené strany po roce 2012 

(SME RODINA – Boris Kollár či ĎSieť), tak i tradiční politické strany, jež se 

v p edchozích parlamentních volbách nedokázaly dostat do Národní rady ĚSMK a SNSě. 

Nalevo od st edu lze tedy na současné slovenské politické scén  nalézt v podstat  jen 

jednu relevantní stranu, kterou je strana Smer-SD. Založena byla roku 1řřř Robertem 

Ficem, bývalým místop edsedou strany SD Ľ který z této strany odešel kvůli 

vnitrostranickým sporům. B hem let Ň00ň a Ň004 integrovala menší Ěst edoělevicové 

subjekty ĚSOPĽ SD Ľ SDA a SDSSě a sjednotila tak slovenskou levici. Zprvu šlo o stranu 

ideologicky nejasnou, program záhy charakterizoval p edseda strany jako „t etí cestu“Ľ 

čímž se vymezoval jak vůči tehdejšímu Mečiarovu HZDSĽ tak i SDKÚ Mikuláše 

Dzurindy. Strana se od voleb roku Ň00Ň ideologicky vyhranila a začala se prezentovat 

                                                           
32 Pojem relevantní strana je v politologii spojován nejčast ji se Sartoriho definicí. V jeho pojetí má 
relevantní strana bu  koaliční nebo vyd račský potenciál Ěviz výše v teoretické kapitoleĽ část 1.3.3. Typy 
stranických systémů). V této části práce však bude toto spojení využíváno v jiném významu, jeho 
vysv tlení následuje v textu. 
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jako sociáln  demokratickáĽ což bývá p edm tem sporů.33 Samotná strana se na svých 

webových stránkách charakterizuje jako „jediný reprezentant klasického evropského 

sociálnědemokratického politického proudu na Slovensku,“ (Smer.sk 2016). Smer-SD 

klade důraz jak na sociální hodnotyĽ tak i na hodnoty národní a k esťanskéĽ takže může 

být spíše za azena mezi konzervativní levicové strany ĚHynčica Ň016: 148). 

Naopak v pravicové části ideologické osy je situace odlišná. Jak již bylo výše 

zmín noĽ oproti stabilní a jednotné levici je pravice rozt íšt ná na n kolik politických 

subjektů. Relevantní pravicové strany tak budou pro p ehlednost rozd leny do p ti skupin 

na základ  teoretického vymezení stranických rodin na strany liberální, 

k esťanskodemokratickéĽ konzervativníĽ etnické a krajn  pravicové.  

Za jedinou ryze liberální stranu na slovenské politické scén  lze označit Slobodu a 

Solidaritu. Lídr strany Richard Sulík je známý pro svou euroskeptickou rétorikou a 

v průb hu p edvolební kampan  se ost e vymezoval vůči muslimům a imigrantům. Strana 

byla založena roku Ň00ř a od této doby je jejím p edsedou zmín ný Sulík. Hned 

v parlamentních volbách konaných roku 2010 zaznamenala strana pom rn  velký úsp ch 

Ě1ŇĽ14 % hlasůě a stala se součástí pravicové vlády Ivety Radičové. SaS je často 

označovaná za viníka pádu vlády v roce Ň011Ľ kdy premiérka spojila hlasování o dův e 

vlád  se sporným zákonem o p ijetí eurovaluĽ který SaS odmítala. V následujících 

p edčasných volbách t sn  p ekročila hranici zvolitelnosti a za adila se mezi opoziční 

strany. Mezi roky Ň01Ň a Ň01ň došlo k rozkolu mezi Sulíkem a Richardem Kollárem, 

který se cht l ucházet o post p edsedy strany. Kongres SaS ponechal funkci Sulíkovi a 

Kollár se čty mi dalšími poslanci vystoupili ze strany a založili občanské sdružení 

Liberálna Dohoda. Ta se záhy sloučila se stranou NOVAĽ avšak o rok pozd ji se tyto 

subjekty op t rozd lily.  

Na kandidátní listin  SaS pro volby do Národní rady roku Ň010 byli na poslední čty i 

místa za azeni zástupci občanského sdružení Obyčajní udiaĽ všichni se díky voličským 

preferenčním hlasům34 stali součástí poslaneckého klubu vládní strany SaS. M síc po 

pádu vlády založili zmín ní čty i politici v čele s Igorem Matovičem stranu Obyčajni 

                                                           
33 V roce Ň006 byla nap íklad stran  pozastaveno členství na 10 m síců ve Stran  evropských socialistů 
kvůli vytvo ení koalice s SNS. Bývalý p edseda SES a rakouský sociální demokrat Hannes Swoboda 
samotného Fica nepovažuje „ani za sociálníhoĽ ani za demokrata“. Uvedl to v rozhovoru na začátku roku 
Ň016Ľ ve kterém uvádí hlavní důvody kritiky. Vyčítá mu populismusĽ postoj k migrantům a utečenecké 
krizi, spolupráci s SNS a boj proti manželství párů stejného pohlaví (TÓDA 2016).  
34 Tito čty i kandidáti získali celkem 118 177 hlasů a posunuli se v listin  na 4. až 7. místo 
(Volby.statistics.sk 2010). 
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udia a nezávislé osobnosti (O aNO). Jde o st edopravicovou stranuĽ jež se se nachází na 

hranici konzervatismu a liberálního konzervatismu. Nejv tší část rétoriky lídra Matoviče 

tvo í kritizování klientelismu a korupceĽ jež spojuje p edevším se stranou Smer-SD. 

Strana O aNO je tak často za azovaná mezi populistické stranyĽ jelikož se vymezuje vůči 

etablovaným stranám (elitám) a staví se na stranu lidu (Slosiarik 2012). Za další 

populistickou, antisystémovou a zárove  t žko ideologicky za aditelnou stranu lze 

označit stranu SME RODINA – Boris Kollár. Její p edseda Kollár se b hem p edvolební 

kampan  prezentoval jako „nepolitik“Ľ vystupoval proti establishmentuĽ korupci a 

zárove  se ost e vymezoval vůči imigrantůmĽ čímž naplnil základní znaky krajní pravice. 

Kollár byl na Slovensku známý již p ed založením strany35 v roce 2015. Jde o ve ejn  

známého podnikatele, který se kvůli své výst ednosti často objevoval na stránkách 

bulvárního tisku. 

Jako st edopravicová a liberáln  konzervativní se profilovala strana ĎSieťĽ jež 

vznikla roku 2014. O plánu založit tuto stranu informoval Radoslav Procházka po prvním 

kole prezidentských voleb, ve kterých kandidoval a s více než Ň1 % hlasů se v n m umístil 

na nepostupovém t etím míst . ProcházkaĽ toho času nezávislý poslanec a bývalý člen 

KDH, se poté vzdal poslaneckého mandátu. Strana oficiáln  vznikla v červnu Ň014 a mezi 

její hlavní p edstavitele pat ili již od založení strany také Miroslav Beblavý, nezávislý 

poslanec, který na konci roku 2013 opustil stranu SDKÚ-DS, a Andrej HrnčiarĽ poslanec 

a primátor m sta Martin ze strany Most-Híd. Strana se v p edvolebním období stavila do 

role lídra praviceĽ o čemž sv dčily i průzkumy ve ejného mín níĽ které jí dlouhodob  

p isuzovaly druhou pozici za levicovou stranou Smer-SD.  

Strany Kresťanskodemokratické hnutie a Slovenská demokratická a kresťanská    

únia – Demokratická strana pat í na Slovenksu k tradičním k esťanskodemokratickým 

stranám. KDH vzniklo již roku 1990 a od té doby se dokázalo po každých parlamentních 

volbách dostat do Národní rady. Od roku 1řřŇ získává pravideln  okolo Ř – 10 % hlasů. 

V období vlády Vladimíra Mečiara p edstavovala hlavní opoziční stranouĽ která vedla 

tzv. Slovenskou demokratickou koalíci kandidující ve volbách roku 1998. V čele SDK 

stál Mikuláš DzurindaĽ který spolu s dalšími politiky jako nap . Jánem ČárnogurskýmĽ 

Vladimírem PalkemĽ Františkem Mikloškem či Jaroslavem Procházkou pat ili k 

významným osobnostem KDHĽ které ovšem stranu v průb hu let postupn  opustili. 

                                                           
35 Kollár p evzal t sn  p ed odevzdáním kandidátních listin pro parlamentní volby Ň016 Stranu občanov 
Slovenska založenou roku Ň011 a p ejmenoval ji na stávající název. 
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Dzurinda stál v čele k ídlaĽ které se v roce Ň000 odpojilo od SDK a založilo stranu SDKÚ. 

Po sloučení s Demokratickou stranou roku Ň006 následovalo p ejmenování subjektu na 

SDKÚ-DS. Strana kandidovala poprvé v parlamentních volbách roku 2002 a v čele 

s p edsedou Dzurindou sestavila vládní koalici. Ve vlád  se op t ocitla až po volbách 

roku Ň010Ľ kdy koalici utvo ila premiérka a místop edsedkyn  SDKÚ-DS Iveta Radičová. 

Po pádu její vlády následovaly p edčasné parlamentní volby, ve kterých se také vlivem 

kauzy Gorila umístila poprvé na jiném než druhém míst . S 6 % hlasů se t sn  dokázala 

dostat do parlamentu a od té doby její preference značn  klesaly. 

Mezi tradiční strany lze dále za adit Slovenskou národní stranu, která se od svého 

obnovení v roce 1řř0 odkazuje na původní SNSĽ jež vznikla roku 1Ř71. Stranu lze označit 

za krajn  pravicovou nacionalistickou stranu ĚKopeček Ň007: 441ě. Sama SNS se však na 

svých webových stránkách prezentuje jako st edopravicová (Slovenská národná strana 

2017). Základní hodnoty strany vycházejí z t ech programových pilí ů – národního, 

k esťanského a sociálního. Od svého založení se jí nepoda ilo získat zastoupení v Národní 

rad  pouze dvakrát – po parlamentních volbách 200236 a 2012. Nejvýrazn jším a 

nechvaln  známým politikem SNS byl dlouhodobý p edseda strany Ján Slota. Ten na sebe 

často upozor oval svou radikální protima arskou i protiromskou rétorikou a mnohými 

opileckými excesy. Od roku 2012 je p edsedou strany Andrej Danko. Rétorika SNS se od 

té doby sice zmírnilaĽ programov  a personáln  se však strana pod vedením nového 

p edsedy p íliš nezm nila. 

Další krajn  pravicovou stranou je Kotleba – udová strana Naše Slovensko ( SNS). 

Jde o extrémistickou, nacionalistickou, antisystémovou stranu, jejíž členové ve ejn  

obdivují klerofašistický Slovenský štát či sympatizují s Jozefem Tisem nebo Adolfem 

Hitlerem (Janščová 2016, Drábik 2016). Strana byla p ejmenována do současné podoby 

roku 2010 poté, co Kotleba p evzal původní Stranu priate  vína založenou v roce 2000 

(Sme.sk 2010). Strana následn  kandidovala do parlamentu ve volbách v letech 2010 a 

Ň01ŇĽ avšak v obou p ípadech neúsp šn . SNS na sebe upoutala pozornost po své první 

výh e, a to v krajských volbách roku Ň01ňĽ ve kterých se p edseda strany stal županem 

                                                           
36 Neúsp ch SNS byl způsoben rozd lením strany na dva subjekty. Již od p elomu tisíciletí totiž SNS čelila 
vnitrostranickému rozkolu mezi k ídlem okolo Anny Malíkové a druhým k ídlem okolo Jána Sloty. Spor 
vyvrcholil odchodem SlotyĽ který si roku Ň001 založil Pravou slovenskou národní stranu. PSNS 
kandidovala v následujících parlamentních volbáchĽ avšak ani jí ani SNS se nepoda ilo dostat do 
parlamentuĽ jelikož se původní elektorát SNS rozd lil mezi dv  strany. Rok po volbách se proto strany na 
slučovacím sn mu op t spojiliĽ p edsedou se stal Ján Slota a v následujících volbách již dokázala p ekonat 
volební klauzuli. 
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Bánskobystrického kraje. V průb hu p edvolební kampan  se poté radikáln  vymezovala 

vůči p ijímání uprchlíků a vůči stávajícímu establishmentu. 

Do rodiny regionálních a etnických stran můžeme za adit dv  relevantní strany hájící 

zájmy ma arské menšiny,37 kterými je Strana ma arské komunity38 a Most-Híd. Historie 

SMK sahá do roku 1998Ľ ve kterém strana vznikla transformací Ma arského 

kresťanskodemokratického hnutí a sloučením s hnutím Spolužitie a strany Ma arská 

občianska strana. SMK hrála významnou roli v konfliktní linii mečiarismus 

vs. antimečiarismusĽ ve které se postavila na stranu proti nacionalistické politice HZDS a 

SNS. Strana se také stala součástí obou Dzurindových vládĽ čímž se ukázal její koaliční 

potenciál. Lze ji za adit mezi umírn né etnické strany a díky zam ení na konzervativn  

a k esťanskodemokraticky smýšlející voliče ji lze také označit jako stranu 

st edopravicovou ĚKopeček Ň007: 47řě. Od parlamentních voleb konaných roku 2010 

nem la SMK zastoupení v Národní rad .  

Za jednu z hlavních p íčin neúsp chu SMK v parlamentních volbách od roku 2010 

lze označit působení strany Most-Híd.39 Založil ji roku 2009 dlouhodobý p edseda a 

populární politik SMK Béla Bugár s bývalými členy strany, kte í ji společn  opustili 

z důvodu vnitrostranických sporů. Za hlavní cíl si Most-Híd klade spolupráci „mezi 

Slováky a Maďary a mezi Maďary a Maďary“ (Pravda.sk 2009) a klidné ešení 

vzájemných vztahůĽ kterým v průb hu let nechyb ly emotivní spory.40 Ačkoli jde o 

politický subjekt z rodiny regionálních a etnických stran, jejím cílem je oslovovat jak 

voliče hlásící se k ma arské národnostiĽ tak i k národnosti slovenské. Most-Híd lze 

ze socioekonomického hlediska za adit napravo od st edu, a to k liberáln  

konzervativním stranám. Strana poprvé kandidovala v parlamentních volbách roku 2010, 

ve kterých získala lehce p es Ř % hlasůĽ p ibližn  o jeden procentuální bod si pohoršila 

ve volbách následujících.  

 

2.3. Volební období Ficovy druhé vlády (2012 – 2016) 

V p edchozí části byly p edstaveny relevantní stranyĽ jejichž voličské preference 

zjišťované v průb hu volebního období Ficovy druhé vlády dokazovaly jejich potenciál 

                                                           
37 Podle údajů slovenského statistického ú adu z roku Ň015 tvo í ma arská národnost ŘĽ4 % obyvatelstvaĽ 
v roce 1řř1 to p itom bylo 10ĽŘ % a o deset let pozd ji řĽ7 % obyvatelstva.  
38 Do roku 2012 nesla název Strana ma arské koalice. 
39 Híd v ma arštine znamená most. Již název strany tak má značit snahu o propojení Slováků a Ma arů. 
40 Nejvyhrocen jší vztahy panovaly mezi ma arskou menšinou a SNS za působení jejího p edsedy Jána 
Sloty. 
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p ekročit v následujících parlamentních volbách hranici zvolitelnosti. Nejčast ji z t chto 

politických subjektů si voliči na základ  různých kritérií vybírali stranuĽ které ud lili hlas 

v nadcházejících parlamentních volbách. V této části práce proto budou rozebrány 

jednotlivé domácí i zahraniční události volebního období druhé Ficovy vládyĽ jež mohly 

voliče ovlivnit v hlasování v následujících volbách do Národní rady. N které události 

poznamenaly samotné strany natolikĽ že díky nim p izpůsobily p edvolební rétoriku a 

výb r pro n  st žejních témat. P edstavena budou hlavní témata, kterým se 

v p edvolebních kampaních jednotlivé politické subjekty v novaly. Pro voliče hrály 

postoje a názory stran důležitou roli p i vybírání politické stranyĽ které 5. b ezna Ň016 

ud lili hlas.  

 V roce 2013 se konaly volby krajské a v roce následujícím volby prezidentské, volby 

do Evropského parlamentu a volby komunální. Volby konané v průb hu mandátu vládní 

strany mohly Smeru-SD tzv. „vystavit účet“ – tedy dokázat, jestli má podpora jejich 

voličů klesající či stoupající tendenci. Zárove  tyto průb žné volby ukazaly 

prom ny nálad voličůĽ na které mohly jednotlivé strany reagovat. V krajských volbách 

byli voleni p edsedové osmi samosprávných krajů a členové krajských zastupitelstev. 

Smeru-SD se poda ilo početn  udržet posty šesti županů. Oproti p edchozím volbám sice 

získali vedení v Nitranském krajiĽ avšak jejich dosavadního p edsedu Banskobystrického 

kraje nahradil Marian KotlebaĽ lídr extremistické strany SNS. Nejvíce sledovanými 

volbami tohoto období byly volby prezidentské konané v b eznu Ň014. V nich se rozhodl 

kandidovat tehdejší premiér Fico spolu s dalšími t inácti osobnostmi. Nejv tší šance 

p isuzovaly průzkumy ve ejného mín ní p edevším Ficovi a dále nezávislému 

kandidátovi Andreji Kiskovi. Oba tito kandidáti také postoupili do druhého kola, ve 

kterém se ziskem 59,4 % hlasů vyhrál Kiska. K hlavním p edm tům diskuze t chto voleb 

pat ilo odůvodn ní Ficova neúsp chuĽ protože díky t mto volbám zažil prakticky první 

politickou prohru. Ficův nezdar lze vysv tlit ze dvou úhlů pohledů – bu  se jeho nevoliči 

obávali koncentrace Ěv té dob  již rozsáhléě moci vládního Smeru-SD a toužili po deseti 

letech funkčního období prezidenta Gasparoviče po zm n ,41 nebo si naopak p íznivci 

premiéra p áli jeho setrvání v dosavadní funkciĽ a proto ho nepodpo ili.42  

                                                           
41 Gasparovič se b hem svého funkčního období netajil sympatiemi ke stran  Smer-SDĽ ačkoli se 
opakovan  označoval za nestranického prezidenta.  
42 V parlamentních volbách roku 2012 volilo stranu Smer-SD 1 134 ŇŘ0 lidíĽ preferenční hlas ud lilo Ficovi 
762 ň60 voličů. Premiér získal dva roky poté v prvním kole prezidentských voleb 531 ř1ř hlasů a ve 
druhém 893 841. (Volby.statistics.sk 2016a).  
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 Volby do Evropského parlamentu byly na Slovensku doprovázeny nejnižší volební 

účastí v celé EU. K urnám p išlo pouze 1ň % oprávn ných voličůĽ což dokázalo nezájem 

Slováků o evropskou politiku. Vládní strana Smer-SD získala o jeden mandát mén  než 

v p edchozích volbáchĽ zbylých ř mandátů si rozd lily st edopravicové a pravicové 

strany. Poslední volby roku 2014 byly volby do orgánů samosprávných obcíĽ ve kterých 

nejvíce postů primátorů a starostů získali nezávislí kandidáti Ěnecelých ňŘ % hlasůěĽ na 

druhé pozici skončili členové strany Smer-SD ĚŇřĽ11 % hlasůě a na t etím míst  s velkým 

odstupem kandidáti KDH (4Ľ1ř % hlasůě. Zbylé pozice si mezi sebou rozd lily ostatní 

politické strany (Topky.sk 2014).  

 Volební období Ficovy jednobarevné vlády významn  ovlivnily také kauzy spojené 

se stranou Smer-SDĽ které ji mohly poškodit v očích voličů a zárove  tím dát opozici 

p íležitost ji kritizovat. Jako p íklad tak budou p edstaveny t i zásadní kauzyĽ které byly 

uve ejn ny b hem této doby a jež se p ímo týkaly p edstavitelů vládní strany. První z nich 

je tzv. „kauza CT“Ľ která vypukla v listopadu 2013 poté, co bylo zjišt noĽ že státní 

nemocnice v Piešťanech zakoupila p edražený CT p ístroj. V tendru byla vybrána firma 

Medical Group SKĽ která nemocnici prodala p ístroj za 1Ľ6 milionu eurĽ stejný typ ale 

koupila česká nemocnice za 540 tisíc eur. Spoluvlastníkem dodavatelské firmy byl 

v minulosti Pavol PaškaĽ kterého tato kauza stála post p edsedy parlamentu. Společn  

s ním rezignovala také ministryn  zdravotnictví Zuzana Zvolenská a místop edsedkyn  

Národní rady a členka dozorčí rady nemocnice Renáta Zmajkovičová. Všichni zmín ni 

pocházeli z vládní strany Smer-SD.  

 O rok pozd ji došlo ke zve ejn ní kauzy Váhostav týkající se stejnojmenné nejv tší 

stavební firmy na Slovensku. Ta se dostala do restrukturalizace poté, co nebyla schopná 

zaplatit za práci externím firmám, které si najala. Sama p itom získala státní zakázky na 

výstavbu dálnic. Ficova vláda se rozhodla zakročit a odškodnit z ve ejných financí 

poškozené podnikateleĽ ačkoli kvůli tomu čelila kritice od opozice. Smer-SD byl navíc 

obvi ovánĽ že se snaží chránit své utajované klientyĽ nap íklad Juraje ŠirokéhoĽ majitele 

Váhostavu a mecenáše této stranyĽ který podle médií stojí již od vzniku strany v jejím 

pozadí ĚČikovský Ň015bě. Fico nakonec vyvedl z kauzy op t personální důsledkyĽ ale 

tentokrát se netýkaly členů jeho strany. P edseda vlády vyzval místop edsedu parlamentu 

Jána Fige a z KDH, aby odstoupil ze své funkce. Finanční problémy totiž podle Fica 

vznikly Váhostavu potéĽ co došlo k podpisu smluv mezi firmou a ministerstvem dopravy, 

které v té dob  ídil práv  Fige .  
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 M síc p ed parlamentními volbami poukázal poslanec Miroslav Beblavý na další 

kauzu spojenou se stranou Smer-SD. Na tiskové konferenci upozornil na toĽ že doktor 

Pavol Kostka m l od roku 2011 unikátní kód od státní Všeobecné zdravotní pojišťovny a 

ta mu díky tomu proplácela výkony, které provád l jen on. B hem Ficova volebního 

období se tím jeho rehabilitačním klinikám dramaticky zvýšil zisk – v roce Ň01Ň šlo o 

Ř7Ň0 eurĽ o dva roky pozd ji to bylo již 794 4ŘŇ eur. Manažerka t chto klinik navíc 

získala pro svou neziskovou organizaci 20 tisíc eur z rezervy p edsedy vládyĽ krátce po 

získání p ísp vku však organizace zanikla. Podle Transparency International Slovensko 

získaly kliniky také p ísp vky z eurofondů na podporu svých devíti nových zam stnanců 

(Aktualne.sk 2016b). Kostka poté odeslal mediím své stanovisko vyjad ující se 

k Beblavého obvin ní. Ve vlastnostech dokumentu byla však jako autorka uvedena Mária 

TroškováĽ asistentka premiéra. Média poté zjišťovalaĽ zda-li n který z poslanců vládní 

strany maséra navšt vovalĽ jako jediný se p iznal ministr dopravy Ján Počiatek (Tódová 

2016).  

 Podle Indexu vnímání korupce43 vytvo eným nevládní organizací Transparency 

International pro rok 2015 se Slovensko ve srovnání se zem mi EU umístilo až na 25. 

míst  (Transparency International 2016). Vysv tlením pro za azení Slovenska na 

samotný konec žeb íčku mohou být jak výše uvedené Ěa mnohé dalšíě kauzyĽ tak i četná 

podez ení ĚVagovič Ň016Ľ Krbatová Ň015Ľ Čikovský Ň015aĽ Balázs Ň016Ľ Obradovič a 

Petková 2014)Ľ že slovenská politická scéna je siln  napojená na vlivné oligarchy a 

finanční skupiny. Mnoho opozičních politických stran se proti tomuto stavu zem  snažilo 

v p edvolebních kampaních vymezit a zahrnulo do svých programů práv  téma boje proti 

korupci. Vzniklo tak mnoho návrhů na v tší transparentnost státu a tím minimalizování 

korupce. Tématu transparentnosti se z výše uvedených relevantních stran nejvíce 

v novaly strany SaS, Most-Híd a #SieťĽ které ve svých programech prosazovaly 

kamerové policejní záznamy a zve ej ování státních dat lehce dostupných pro ve ejnost. 

Za vetší otev enost b hem p ijímání zákonů cht la bojovat mimo jiné strana Most-Híd, 

požadující zp ístupn ní ve ejnosti veškerých podkladů, které stát používá b hem svého 

rozhodování. SaS k cest  za v tší transparentností vid la nap íklad privatizace, 

navrhovala p em nu nemocnic na akciové společnosti, prodej akcií státního podniku 

                                                           
43 „Žeb íček je sestavován na základě výsledků expertních průzkumůĽ v nichž respondenti (a  již občané či 
experti) mj. hodnotí schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupciĽ účinnost protikorupčních 
opat eníĽ rozsah korupce v různých institucích a oblastech ve ejné správyĽ míru transparentnosti fungování 
institucí a míru zneužívání ve ejných funkcí a ve ejných prost edků.“ (Transparency International 2016).  
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Slovenský plynárenský průmysl a otev ení diskuze o prodeji Všeobecné zdravotní 

pojišťovny. Za jeden z hlavních bodů svého programu označila strana #Sieť zákaz 

schránkových firem. Schránkové firmy mají totiž často skryté vlastnické struktury a sídla 

v da ových rájích. Pokud tyto firmy získají ve ejné financeĽ je poté problematické zjistitĽ 

kdo je jejich konečným uživatelem (Hlavné správy 2015b). P i zadávání ve ejných 

zakázek by p itom podle všech relevantních stran m ly být firmy z da ových rájů 

znevýhod ovány či úpln  vyloučeny ĚVolebná kalkulačka Ň016ě. Vládní strana Smer-SD 

ve svém p tibodovém programu44 k problematice korupce a transparentnosti uvedla 

pouze „pokračování a rozvoj nástrojů vyšší transparentnosti ve ejné správy,“ (Smer.sk 

2016b) již však nerozvedlaĽ jak by tohoto cíle cht la dosáhnout.  

 Jedním z p ti bodů zmín ného stručného programu strany Smer-SD bylo také 

zvyšování životní úrovn . Strana toho cht la dosáhnout dalším snižováním míry 

nezam stnanostiĽ zvyšováním minimální mzdy a nárůstem platů lidí s nižšími p íjmy. 

B hem své vlády stihl Fico prosadit dva sociální balíčky a t etí p edstavil t i m síce p ed 

parlamentními volbami. Ke spln ní prvního balíčku došlo v červenci Ň015Ľ rok po jeho 

p edstavení. Mezi patnáct bodů sociálních opat ení pat ilo nap íklad zvýšení minimální 

mzdyĽ zavedení minimálního důchodu či bezplatné cestování vlaky pro důchodce a 

studenty. Druhý balíček byl spušt n ješt  v lét  Ň01545 a sliboval mimo jiné snížení dan  

na základní potravinyĽ zvýšení mate ské a speciální program pomoci pro okresy s nízkou 

mírou nezam stnaností. Realizaci zatím posledníhoĽ t etího balíčku podmínila strana 

Smer-SD setrváním u moci po b eznových volbách. Součástí t chto deseti opat ení m lo 

být zajišt ní nových pracovních místĽ snížení zdravotních odvodů nebo poskytování 

učitelských bytů. Vláda byla kvůli zavád ní t chto sociálních a ekonomických úlev 

kritizovaná za populismus, mobilizování voličů a volební korupci. Podle odborníků šlo 

také o zám r strany zakrýt svá selhání a chyby a snahu o stoupání voličských preferencí 

(Topky.sk 2014b). Ekonomové (Noviny.sk 2015) i členové stran KDH a SaS (Sulík 

2016b, Pluska.sk 2015b) dodávaliĽ že rozdané peníze se daly využít lépe (nap íklad na 

splácení ve ejného dluhu), aby p inesly státu dlouhodob jší a systémové zm ny. Podle 

                                                           
44 Program Smeru-SD pro parlamentní volby roku 2016 v podstat  neexistuje, strana v lednu 2016 
zve ejnila na svých webových stránkách pouze „Priority programu strany Smer pro roky 2016 – 2020“, 
tedy p t bodů obsahující celkem p t v t shrnující témataĽ jež jsou pro stranu zásadní. Smer-SD tak čelil 
kritice jak opoziceĽ tak politologůĽ analytikůĽ nevládních organizací i médií. Program strany tak nešel nijak 
rozebrat a porovnat s programy ostatních stran. T i týdny p ed volbami nakonec Fico svolal programovou 
konferenciĽ kde strana p edstavila své priority a cíle do roku Ň0Ň0Ľ pokud zůstane po volbách u vlády. 
45 Poprvé se o n m Fico zmínil již na kv tnovém sn mu stranyĽ oficiální p edstavení prob hlo v srpnu. 
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Radovana uranaĽ editele Institutu ekonomických a sociálních analýz (INESS)Ľ se m la 

vláda soust edit p edevším na snížení nezam stnanostiĽ a to bu  p ilákáním zahraničních 

investorů, nebo vytvo ením atraktivn jšího podnikatelského prost edí pro domácí 

zam stnavatele ĚNový čas Ň015ě. Nezam stnanost totiž pat ila dlouhodob  k nejv tším 

problémům SlovenskaĽ a to i p estoĽ že v prosinci Ň015 klesla na 10Ľ6ň %Ľ což bylo 

nejmén  od začátku finanční krizeĽ která Slovensko zasáhla roku 2009. Zlepšující se stav 

ekonomiky se dále projevil na růstu HDP a klesání deficitu ve ejných financí. Vláda se 

také zasadila o nového investora, a to automobilku Jaguar Land Rover, který slíbil 

postavit tovární halu u Nitry a tím vytvo it nová pracovní místa v tomto regionu. Ačkoli 

slovenská ekonomika v tomto volebním období zrychlovalaĽ zmín ná nezam stnanost 

klesala pomalu, nedosáhla p edkrizové úrovn , a p edevším ta dlouhodobá46 zůstává 

hlavním socioekonomickým problémemĽ který jednobarevná vláda nezvládla vy ešit. 

Odborníci na trh práce, politici i lidé z praxe hodnotili na lednové konferenci po ádané 

Institutem zam stnanostiĽ jak celkem dev t politických stran navrhuje ešit oblast 

nezam stnanosti. V jejich žeb íčku hodnocení politických programů skončila nejhů e 

vládní strana Smer-SD se známkou 4Ľ prům rnou známku 3,4 si odnesla SNS. Ostatním 

stranámĽ jako nap íklad #Sieti, KDH, Mostu-Híd či SMK byly p id leny známky v 

rozmezí ŇĽ4 až ŇĽř. Odborníci se tak shodliĽ že žádná ze zúčastn ných stran na konferenci 

nevytvo ila ideální program v oblasti ešení nezam stnanosti ĚInštitút zamestnanosti 

2016). Konference se nezúčastnila nap íklad strana SaSĽ jejíž návrhy v oblasti podpory 

podnikání a zam stnávání vyhodnotil INESS ve své analýze jako nejlepšíĽ stejn  tak jako 

celkové hodnocení ekonomického programu strany (INESS 2016).   

 Další a v podstat  nejvýznamn jší událostí tohoto volebního období byla tzv. 

migrační krize, která se odehrávala na území Evropy od roku 2015. Společn  s mnohými 

teroristickými útokyĽ ke kterým b hem trvání krize došloĽ využila rétoriky varující p ed 

p ijímáním uprchlíků a obavy z terorismu nejprve vládní stranaĽ čímž postupn  

nastolovala hlavní téma voleb. Slovensko p itom nepat ilo k zemím, které by byly 

imigranty vyhledáványĽ b hem roku Ň015 zde požádalo o azyl pouze ňň0 lidí ĚČTK 

2016). Smer-SD se tak namísto propracovan jšího volebního programu soust edila na 

bezpečnostní opat ení Ěnap . plán na stav ní plotu na hranicích s Ma arskeměĽ zabrán ní 

                                                           
46 Dlouhodob  nezam stnaných navíc p ibývá. Počet t chĽ kte í jsou na nezam stnaní více než čty i roky 
vzrostl oproti roku Ň011 tém  o Ň0 tisíc ĚOnuferová 2015). 
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ucelené muslimské komunity či kritizování povinných kvót47 p edstavených Evropskou 

unií. K vládní stran  se b hem p edvolební kampan  postupn  začaly p idávat další 

politické subjekty, které sdílely její protiimigrační názory, jako nap . Sulíkova SaS,48 

Dankova SNSĽ Kollárova SME RODINA či Kotlebova SNS. Ve svých volebních 

programech tak nap íklad SaS navrhovala hermetické uzav ení hranic EUĽ SNS cht la z 

nelegálního p ekročení hranic ud lat trestný čin49 a SNS varovala p ed hordou 

muslimských imigrantů valící se na Slovensko a dosud p ijaté uprchlíky plánovala 

vyhostit. Oproti tomu KDH sice v první ad  prosazovala pomoci uprchlíkům v jejich 

domovských zemích a jejich sousedních státech, kam tito lidé utíkaliĽ zárove  ale 

možnost p ijímat migranty pronásledované pro své náboženské názory úpln  nevyloučila. 

Obdobný názor sdílela také strana #SieťĽ prosazovala tedy p edevším pomoc zemím 

zasaženým konflikty, aby tam jší obyvatelé dokázali nadále žít v důstojných podmínkách 

(Denník N 2015). Ve svém volebním programu se této problematice podrobn ji 

nev novala. Ve stran  O ANO ohledn  tohoto tématu nepanovala shodaĽ p edseda 

Matovič up ednost oval finanční pomoc nárazníkovým zemím (zejména Turecku), které 

by uprchlíkům pomohly, takže by se nep esouvali na území Slovenska. Na druhou stranu 

nap íklad Anna VerešováĽ aktivistka a kandidátka na poslankyni za stranu O aNO, 

zdůraz ovala pot ebu p ijmout každéhoĽ kdo pot ebuje pomoc (Kern 2016) a 

europoslanec Branislav Škripek považoval za povinnost pomoci uprchlíkům, ke kterým 

by se prý Slováci nem li otáčet zády (Obyčajní udia a nezávislé osobnosti Ň015). 

V podstat  jedinou stranouĽ která ve ejn  žádala p ijímání uprchlíkůĽ byl Most-Híd. Podle 

jeho p edsedy Bugára by m li být Slováci zvlášť solidární k lidemĽ kte í jsou 

pronásledováni pro své politické a náboženské názory. Zárove  bylo pro n j toto téma 

voleb nastolené vládní stranou pouze prost edkem k zakrytí skutečných problémůĽ které 

by m ly politické strany ešit (Most-Híd 2016). K jeho názoru se p idal také prezident 

KiskaĽ který dodalĽ že tématu migrace využívají p edevším populisté. Jejich rétorika by 

podle n j prý nebyla tak silnáĽ pokud by nebylo krátce p ed volbami (Aktuality.sk 2016a). 

S tématem migrace se dále pojil v tší problémĽ kterému Slovensko reáln  čeliloĽ a tím je 

                                                           
47 Slovensko prost ednictvím vlády dokonce na konci roku Ň015 podalo žalobu k Soudnímu dvoru EU proti 
rozhodnutí v tšiny členských států EU o p erozd lování uprchlíků na základ  povinných kvót. 
48 Strana je však v tématu týkající se uprchlíků rozpolcená, na jedné stran  stál p edseda strany s výrazným 
odporem vůči p ijímání uprchlíků a na stran  druhé známé tvá e stranyĽ jako nap íklad poslankyn  Lucia 
Nicholsonová či Martin PoliačikĽ kte í jeho názory lídra strany nesdíleli (Folentová 2016b).  
49 P ijetím tohoto návrhu by však Slovensko porušilo mezinárodní závazky vyplývající z Ženevské 
konvenceĽ jelikož jedinou možnostíĽ jak požádat zemi o azylĽ je p ekročení jejich hranic bez povolení.  
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odliv mladých občanů do zahraničíĽ kte í nejčast ji odchází za prací a vzd láním. P esto 

k této problematice nenavrhla žádná strana komplexn jší způsoby ešení. Alespo  

zmínku k tomuto tématu lze nalézt ve volebních programech stran SMK, SNS, konkrétní 

kroky ke zlepšení situace navrhla SaS, KDH a Most-Híd. 

 Nejen n kte í odborníciĽ ale i mnohé politické strany však považovali za nejv tší 

problém uprchlické krize spíše neschopnost EU zvládnout jednotn  vlnu migrantů. 

Neochotu k ešením navrhovaných EUĽ p edevším p ijetí povinných kvót na 

p erozd lování uprchlíkůĽ projevily de facto všechny slovenské strany nap íč stranickým 

spektrem ĚVolebná kalkulačka Ň016ě. Šlo jak o stranyĽ které zastávaly úpln  odmítavý 

postoj k p ijímání uprchlíkůĽ tak i o stranyĽ jež kvóty nepovažovaly za správný způsob 

p ijímání migrantů. Krize se tak odrazila také v p ístupu stran k politice EUĽ jelikož mezi 

kandidujícími stranami p evažovaly spíše euroskeptické názory a odmítání EU jako 

„superstátu“. Postoje stran se však lišily, a to od radikálních požadavků o vystoupení z EU 

Ě SNSěĽ p es nutnost p ijetí reforem EU a posilování suverenity států ĚSNS a SaSě až po 

spolupráci členských států založené na jejich vlastní iniciativ  ĚMost-HídĽ O aNOĽ ĎSieť 

a SMKě. Ze stručného programu strany Smer-SD nelze vyčíst postoj k EUĽ sdíln jší byla 

strana až v dokumentu vytvo eném po programové konferenci 1ň. února 2016. V n m 

prosazuje pokračování negativního p ístupu k povinným kvótám a odmítá „jakékoli 

pokusy vnutit suverénnímu Slovensku umístění migrantů na jeho území“ (Smer.sk 2016c). 

Smer-SD se p itom ješt  p ed parlamentními volbami roku 2012 prezentovala jako strana 

s proevropskou orientacíĽ sám Fico tehdy uvedlĽ že Smer-SD chce být „korektním 

solidárním hráčem v rámci EUĽ který si uvědomujeĽ že peníze se jen neberouĽ ale když je 

těžká dobaĽ musí p ijít i nějaká míra solidarity ve vztahu k EU“ (Kysel 2016b). P ed 

t mito volbami naopak premiér otočil a postavil se „proti diktátu většiny“  (Ibid.) a za 

touto zm nou stála práv  protiimigrační rétorikaĽ na které strana postavila svou 

p edvolební kampa . Postoj kandidujících stran k EU byl p itom v t chto volbách 

obzvlášt  důležitýĽ jelikož se m lo Slovensko v polovin  roku 2016 ujmout p edsednictví 

v Rad  EU. 

 P evážnou část p edvolebního roku tedy byla hlavním tématem kampaní 

problematika uprchlíků. Na konci roku však došlo k obrácení pozornosti na domácí scénuĽ 

když se zdravotní sestry rozhodly hromadn  podávat výpov di.50 Sestry se k tomuto 

                                                           
50 Zdravotní sestry na Slovensku nemohou ze zákona stávkovat, proto se rozhodly pro tuto variantu protestu. 
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kroku rozhodly kvůli nespokojenosti s novým zákonem upravujícím platy zdravotníků 

schváleným parlamentem na konci listopadu 2015. Podle ministra zdravotnictví Viliama 

Čisláka sice k požadovanému navýšení platů od nového roku dojít m loĽ dle názoru sester 

se ale mzdy n kterých z nich m ly dokonce snížit. K požadavku vyšších platů dále 

za adily p ijetí opat ení proti rozkrádání financí ve zdravotnictvíĽ efektivn jší využívání 

finančních prost edků a dostatečný počet zdravotnického personálu na pacienty. 

Upozor ovaly tak na dlouhodob  špatný stav slovenského zdravotnictvíĽ který vyžaduje 

ešení. Ke konci ledna Ň016 opustilo nemocnice více než 600 sesterĽ tém  stejný počet 

svou výpov  b hem plynutí lhůty stáhlo. Nejkritičt jší situace byla v Prešov  a Žilin Ľ 

odkud odešla tém  t etina zdravotních sester (Folentová 2016c). Podle protestujících 

sester byla po jejich odchodu zdravotní péče (zejména v t chto dvou m stechě ohroženáĽ 

jelikož ministr zdravotnictví situaci nijak ne ešil. Na toto vyjád ení podal Čislák trestní 

oznámení pro ší ení poplašné zprávy a péči v nemocnicích označil za plnohodnotn  

zabezpečenou. Zdravotní sestry sice svými protesty nedosáhly žádného ešení ze strany 

vládyĽ jejich zásluhou se však diskuze o stavu zdravotnictví dostala v p edvolebním 

období do pop edí. OdborníciĽ opoziční strany i prezident Kiska vyzývali ke zvýšení 

kvality zdravotní péče na Slovensku. Kiska ve svém novoročním projevu proneslĽ že na 

Slovensku není jiná oblast než zdravotnictvíĽ kde by bylo tolik „svévoleĽ chaosu 

v systémuĽ nep ehledných zájmůĽ klientelismu a nepo ádkuĽ“ (Sme.sk 2016). Analytik 

Pavol Beránek dodal k podstatným problémům zdravotnictví také korupci (Aktuality.sk 

2016b). P íkladem mohou být různé kauzy jako nap íklad výše zmín ná kauza CT či 

kauza rehabilitačních klinik. Kiska ve svém projevu dále narazil na téma tzv. 

odvratitelných úmrtí, které s kvalitou zdravotní péče úzce souvisí. Jde o ukazatel určující 

počet lidíĽ kte í zem ou zbytečn Ľ protože jim není poskytnuta optimální zdravotní péče. 

Podle statistik OECD jde ročn  tém  o 10 tisíc Slováků,51 v porovnání s Českou 

republikou to je o ň tisíce vícĽ ačkoli náklady na zdravotnictví obou zemí jsou srovnatelné. 

Také financování rezortu je na Slovensku dlouhodobým problémem, podle statistik EU 

je na n j v porovnání s unijním prům rem p ispíváno podprům rn  (Aktualne.sk 2016c). 

Mnoho opozičních stran na špatný stav slovenského zdravotnictví upozor ovalo ve svých 

programechĽ kde navrhovaly různé způsoby ešení. Think tank Health Policy Institute i 

nevládní organizace INEKO hodnotily práv  volební programy stran v oblasti 

                                                           
51 Podle zprávy Evropské komise šlo v roce Ň01ň dokonce o 11 07Ř odvratitelných úmrtí ĚNový čas Ň016bě. 
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zdravotnictví. Na p edních p íčkách hodnocení se v obou p ípadech umístily strany KDHĽ 

Most-Híd a SaSĽ jako prům rné skončily ĎSieťĽ SMK a O aNOĽ propadla naopak SNS 

společn  se Smerem-SD (Topky.sk 2016). 

 Stejnou zásluhuĽ jakou m ly zdravotní sestry pro zviditeln ní špatného stavu 

zdravotnictvíĽ lze p isoudit také učitelůmĽ kte í p ed volbami upozornili na alarmující 

situaci ve školství. Ti se totiž rozhodli stávkovat od konce ledna Ň016 za zvýšení svých 

platů52 a navýšení finančních prost edků na oblast vzd lání.53 Proti dlouhodobému 

ignorování požadavků učitelské obce vstoupilo do stávky na 15 tisíc učitelů z p ibližn  

1000 základních a st edních školĽ demonstrovalo s nimi ale i mnoho nespokojených 

rodičů a studentů. Stávka však postupn  oslabovala a organizáto i z Iniciativy 

slovenských učitelů ĚISUě ji nakonec v polovin  února ukončiliĽ protesty však p evzali 

vysokoškolští pedagogové. Stejn  jako sestryĽ ani učitelé nedosáhli svých požadavků. 

Premiér Fico se vyjád ilĽ že vláda do voleb nep ijme žádná rozhodnutí v otázce 

financování školství a učitelských mezd. Peter PellegriniĽ p edseda Národní rady a člen 

Smeru-SDĽ označil protesty učitelů p ed blížícími se volbami za boj opozice proti vládní 

stran Ľ zárove  učitelům doporučilĽ aby se obrátili na starosty a primátoryĽ jelikož v tšinu 

škol z izují obce a m sta. Ministr školství Juraj Drexler navíc s ISU odmítl jednat s tím, 

že ničeho nedosáhnou a označil stávku za nátlakovou akci (Matkovská 2016, Pravda.sk 

2016b). Na stranu protestujících učitelů se postavila také občanská kampa  A DOS ! 

Nehazardujme s budúcnos ou Slovenska!Ľ která rovn ž upozornila na kritický stav 

slovenského školství a žádala po parlamentních volbách zásadní zm ny v této oblasti. 

Iniciáto i kampan  analyzovaly návrhy n kolika politických stran na ešení vybraných 

nejproblematičt jších okruhů v rámci školství. Podle nich pouze strana ĎSieť ve svém 

politickém programu nabízí ešení ve všech sedmi okruzíchĽ v záv su za ní s jedním 

chyb jícím okruhem se umístily strany O aNOĽ SaS a KDH. V hodnocení kampan  op t 

skončily nejhů e strany SNS a Smer-SD (Gránská 2016).  

 Shrnutí nejdůležit jších událostí a témat uplynulého volebního období jednobarevné 

vlády nabízí otázku, které z nich m ly skutečn  nejv tší význam pro slovenské voliče. 

Pro každého jsou totiž nejrůzn jší témata jinak důležitá a tak volič často vybírá práv  

                                                           
52 Konkrétn  stávkující požadovali navýšení mezd v roce Ň016 o 140 eur a následující rok o dalších ř0 eur. 
(Iniciatíva slovenských učite ov 2016).  
53 Na nedostatečné financování školství upozor uje také OECD ve své zpráv  o zdrojích ve slovenském 
školstvíĽ Vyzývá k navýšení nákladů s tímĽ že si to vzhledem k ekonomické situaci může Slovensko dovolit. 
Zvýšením a efektivním využitím finančních prost edků pro školství by se podle organizace zlepšila i kvalita 
vzd lávání. (SANTIAGO Paulo et al. 2016). 
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takovou stranuĽ se kterou se ve „svých“ tématech nejlépe ztotožní a dův uje jí. Určit 

nejdůležit jší problémy, které si obyvatelé Slovenska p áli ešitĽ pomohl průzkum 

agentury Median SK (viz graf č. 1ě. Respondenti byli dotázániĽ které z uvedených témat 

jsou po n  p i výb ru politické strany nejpodstatn jší. Dotazování prob hlo dvakrátĽ 

nejprve v lednu p ed volbami a poté p ímo v den voleb. Témata na prvních t ech místech 

byla v obou p ípadech stejná – na první p íčce se umístilo zdravotnictví a jeho problémy 

ĚŘ0 %Ľ resp. Řň % hlasůěĽ boj proti korupci a propojení byznysu s politikou (78 %, resp. 

77 % hlasůě a ešení nezam stnanosti Ě76 %Ľ resp. 7ř % hlasůě. Drobný výkyv lze 

pozorovat v oblasti školstvíĽ které získalo v lednu 71 % hlasůĽ v den voleb již o 10 % 

hlasů mén . Důvodem vyšší podpory v lednu byla nejpravd podobn ji v tu dobu 

probíhající stávka v učitelů. Naopak téma nejdiskutovan jší Ěa to p edevším vládní 

stranouě p ed volbamiĽ tedy problematika migrace, se v žeb íčku umístila až na osmém 

míst . Podle této statistiky lze tedy odvoditĽ že pro voliče byla v rozhodování důležitá 

hlavn  domácí témataĽ jež se jich bezprost edn  týkala a že atmosféra strachu vyvolaná a 

podporovaná Smerem-SD na voliče nakonec nezapůsobila.  

 

Graf č. 1: Důležitá témata pro výb r strany 

 
Zdroj dat: Median SK 2016 
Vysvětlivky: Údaje jsou udány v procentech. 
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 Průb žn  zve ej ované průzkumy ve ejného mín ní reflektovaly prom ny ve vývoji 

voličských preferencíĽ jež byly ovliv ovány práv  různými vnitrostátními či zahraničními 

událostmi na základ  tohoĽ jak na n  dokázaly politické strany reagovat. Na grafu č. Ň lze 

pozorovat zm ny v průzkumech voličských preferencí jednotlivých stran b hem 

posledního roku druhé vlády Roberta Fica. Vývoji podpory jeho strany je v nován graf 

č. ňĽ který zaznamenává celé funkční období jednobarevné vlády od b ezna Ň01ŇĽ kdy se 

konaly p edchozí parlamentní volbyĽ až do února Ň016. V souladu s novelou volebního 

zákona a zákona o volební kampani z roku Ň015 začal dva týdny p ed konáním voleb54 

platit zákaz zve ej ovat výsledky volebních průzkumů. Uvedené hodnoty za únor Ň016 

proto odpovídají pouze preferencím dotázaných z první poloviny m síce.  

 

Graf č. 2: Vývoj volebních preferencí v průzkumech veřejného mín ní, 
březen 2015 – únor 2016 

 

Vysvětlivky:  
Hodnoty preferencí jsou udány v procentech. Údaje jsou vypočítány součtem a následným zprůměrováním 
hodnot čty  agentur: PolisĽ Median SKĽ AKO a Focus. 
Zdroj: Autorka, dle dat TERAZ Preferencie (Teraz Preferencie 2017) 
 

Graf č. Ň znázor uje vývoj stranického systému na Slovensku v průb hu posledního roku 

a ukazujeĽ jaké strany m ly nejv tší šanci p ekonat 5% volební klauzuli pot ebnou pro 

vstup do Národní Rady. Za vedoucím všech průzkumůĽ vládní stranou Smer-SD, stojí 

                                                           
54 Volby do Národní rady se konaly v sobotu 5. b ezna 2016Ľ zákaz zve ej ování výsledků volebních 
výsledků tedy platil od Ň0. února 2016. 
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všechny opoziční strany. Za lídra opozice (a pravice) se b hem p edvolební kampan  

označil Radoslav Procházka ze strany ĎSieť, který dokonce pomýšlel na premiérský post 

ĚMikušovič Ň015bě, nahrávaly mu k tomu preference pohybující se okolo 10% hranice 

hlasů. V průb hu sledovaného p edvolebního roku postupn  posilovala mimoparlamentní 

SNSĽ nejčast ji se pochybovala okolo hodnoty 7Ľ5 % hlasůĽ což jí zajišťovalo nad ji na 

návrat do Národní rady. M síc p ed volbami se dokonce Dankova strana vyšplhala na 

rekordních řĽŇň % hlasů. Obdobným vývojem si prošla strana Most-Híd, její preference 

však byly po celou dobu stabiln jší a bez výrazn jších výkyvů se také držela okolo 7Ľ5% 

hraniceĽ od listopadu Ň015 pak okolo hranice Ř % hlasů. Ambicí p edsedy Bugára však 

bylo dosažení dvojciferného výsledku v t chto parlamentních volbách (Most-Híd 2015a). 

Naopak pokles v preferencích zažívaly parlamentní strany SaSĽ KDH a O aNOĽ 

kandidující v koalici se stranou NOVA.55 Všechny tyto strany se s blížícími se volbami 

pohybovaly na hranici zvolitelnostiĽ tedy okolo 5% hranice. Výrazn  pod 5% volební 

klauzulí se pohybovaly po celou dobu m ení postupn  upadající tradiční strany SMK a 

SDKÚ-DS. Výrazného nárůstu preferencí se t sn  p ed volbami dočkaly dv  

antisystémové a kontroverzní stranyĽ a to Kotlebova SNS a SME RODINA Borise 

Kollára.   

Graf č. 3: Vývoj preferencí strany Smer-SD 

 

Zdroj dat: Agentury Focus, Polis a Median SK (Teraz Preferencie 2017) 
Vysvětlivky: Hodnoty preferencí jsou udány v procentech. 

                                                           
55 Strany kandidovaly na jedné kandidátní listin  pod společným názvem O aNO-NOVAĽ čímž cht ly 
zabránit propadu hlasů. Neutvo ily však dvojkoaliciĽ jež by pro vstup do Národní rady pot ebovala 7 % 
hlasů. Podle lídra kandidátky Matoviče se ale jak onĽ tak Lipšic chystali vzdát poslaneckého mandátu, 
pokud by hnutí ve volbách nezískalo 7 % hlasů ĚSme.sk 2015). 
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 Graf č. ň ukazuje, jak si strana Smer-SD udržovala po celé své volební období pozici 

lídra slovenského stranického systému. Krátce po úsp šných parlamentích volbách v roce 

2012, ve kterých získala pohodlnou nadpoloviční v tšinu v Národní rad , navíc podle 

průzkumu agentury Median SK atakovala hranici 50 % hlasů. Dle dalších dvou 

uvedených agentur Focus a Polis dokonce tuto 50% hranici v lét  Ň01Ň p ekonala. 

Následn  lze pozorovat postupný pokles preferencí a ustálení hodnot okolo 40 % hlasů. 

V lét  Ň014 však preference strany klesly na nejnižší bod pozorovaného období Ěkrom  

výsledku m ení agentury Median SK z února 2016). Jednalo se o dobu po Ficov  proh e 

v prezidentských volbách, ve kterých byl p edseda vlády původn  považován za favorita. 

V žádném z průzkumu však strana nezískala b hem celých čty  let vlády mén  n ž ň0 % 

hlasůĽ nejčast ji se pohybovala okolo hodnoty 40 % hlasůĽ což značí její stabilitní podporu 

a tradiční místo ve slovenské politiceĽ které neohrožuje žádná jiná strana. Ke konci roku 

2015 se preference strany op t mírn  zvýšilyĽ což jí udržovalo v nad jiĽ že by mohla získat 

podruhé v ad  nadpoloviční v tšinu hlasů v parlamentu. Po novém roce, pravd podobn  

vlivem stávky učitelů, její preference postupn  klesaly. V únorových průzkumech se 

Smer-SD dostala u všech agentur pod hranici 40 % hlasůĽ u Medianu SK dokonce na 

32,1 % hlasů – vůbec nejnižší hodnotu za celou dobu druhé Ficovy vlády. O výh e Ficovy 

strany ale p esto v b eznových parlamentních volbách v podstat  nebylo pochyb. 

Spekulovalo se tedy p edevším o tom, zda si udrží nadpoloviční v tšinu, nebo si bude 

muset k sestavení vlády p izvat koaličního partnera. 

2.4. Možnosti sestavení vlády před volbami 

 Na základ  vývoje průzkumů voličských preferencí p icházela v úvahu po tém  

celou dobu Ficovy druhé vlády možnostĽ že by jeho strana mohla v následujících 

parlamentních volbách op t získat nadpoloviční v tšinu v Národní rad . Pokračování 

jednobarevné vlády se však s blížícími se volbami a klesajícími prefencemi výrazn  pod 

40% hranici zdálo být pro Smer-SD velmi nepravd podobné. To p ed volbami uznal i 

sám Fico: „Pokud sledujeme vývoj politické scényĽ vypadá to takĽ že pravděpodobné jsou 

dvě varianty. Jedna je dvojkoalice za účasti Smeru nebo široký slepenec.“ (Kysel 2016). 

O p ípadné podob  dvojkoalice se na únorové programové konferenci strany vyjád il 

místop edseda Smeru-SD Marek Ma arič. Ten za potenciální koaliční partneryĽ se  
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kterými cht la strana po volbách primárn  jednatĽ označil „standardní strany“,56 a to 

jmenovit  Most-Híd, KDH a SNS (Folentová 2016a). Fico navíc t mto stranám kladl 

podmínkyĽ na které by musely p istoupit – nap íklad zachování sociálních balíčkůĽ 

odmítání kvót na p erozd lování uprchlíků či zamezení vzniku ucelených uprchlických 

komunit. SNS byla p itom jedinou stranouĽ která p ed volbami oficiáln  neodmítla 

spolupráci se Smerom-SDĽ podle p edsedy strany Danka byla totiž SNS po volbách 

p ipravená vyjednávat s jakoukoli parlamentní stranou. Pravd podobnost vzniku koalice 

t chto dvou stran byla posílena také historickou zkušeností společné vlády mezi roky 

Ň006 až Ň010. Pokud by tedy Smer-SD a SNS získaly po volbách nadpoloviční počet 

k esel v Národní rad Ľ vznikla by nová vláda nejpravd podobn ji práv  v této sestav .  

 Mezi p ípadné partnery Smeru-SD pat ily v p edvolebních spekulacích také strany 

KDH, Most-Híd a ĎSieť. Jejich postoje k vytvo ení dvojkoalice se Smerem-SD totiž 

nebyly stoprocentn  odmítavé a zárove  m ly široký koaliční potenciálĽ který jim 

umož oval spolupráci jak s pravicí, tak s levicí. Úvahy o p ípadné spolupráci KDH se 

Smerem-SD se objevily již v roce Ň014Ľ kdy tyto strany společn  prosadily novelu ústavy 

o ochran  manželství a rodiny. Zatímco Fico se spolupráci s KDH nebránil a adil hnutí 

mezi standardní strany, se kterými by byl ochotný vyjednávatĽ podle Jána Fige a však 

„politickým cílem KDH není doplnit stranu Smer-SDĽ jelikož jí chybí procentaĽ ale 

vyst ídat Smer-SD“ (WebNoviny 2015). Odlišný názor m l spoluzakladatel KDH a 

tehdejší poslanec Jozef Mikloško,57 podle kterého jeho strana jinak než v koalici se 

Smerem-SD skončit nemůžeĽ jelikož dosavadní vládní strana nebude po parlamentních 

volbách schopna sestavit vládu sama (Aktualne.sk 2015a).58   

 Ani u strany Most-Híd nebylo jisté, zda by do koalice se Smerem-SD po 

parlamentních volbách nešla. Také strana Bély Bugára pomohla b hem vlády Smeru-SD 

prosadit zm nu ústavyĽ která se v tomto p ípad  týkala protiteroristických zákonů. Most-

Híd tak v prosinci Ň015 po schválení novely ústavy čelil kritice opozičních poslanců 

                                                           
56 Pojem „standardní“ a „nestandardní“ strana byl politiky používán p ed volbami i po volbáchĽ za 
standardní byly považovány takové stranyĽ které m ly vytvo eny organizační struktury, disponovaly 
širokým stranickým aparátem a působily jak na celostátníĽ tak i na regionální úrovni. 
57 Jozef Mikloško je starším bratrem Františka MikloškaĽ poslance Národní rady SR za KDH od roku 1řř0 
do roku Ň010. Společn  s Vladimírem Palkem, Rudolfem Bauerem a Pavlem Minárikem odešli roku Ň00Ř 
z KDH a založili si stranu Konzervativní demokrati Slovenska. 
58 Mikloško také v rozhovoru pro aktualne.sk na otázku týkající se premiéra Fica sd lil: „Nemyslím siĽ že 
by byl p ímo zapletený do velkých kauzĽ které Smer má. Z rozhovorů mám dojemĽ že ani vedení Smeru si 
neví rady s ve ejným obstarávánímĽ se ztrácením státních a evropských pen ž v písku. Toto hn vá i Fica a 
myslím siĽ že nevíĽ jak na to.“ (Aktualne.sk 2015a).  



51 

 

 

(Teraz.sk 2014)Ľ avšak Bugár odmítalĽ že by šlo o p edzv st povolební spolupráce. 

Zárove  však nikdy jasn  neodpov d l na četné otázkyĽ zda by jeho strana byla po 

volbách do Národní rady schopna jít do koalice se Smerem-SD. Za nejhorší povolební 

scéná e sice označil bu  pokračování jednobarevné vlády nebo koalici Smer-SD s SNS, 

avšak dva týdny p ed volbami zve ejnil Denník N nahrávku z meetingu strany v Galant . 

V odpov di na otázku moderátoraĽ zda je jeho strana ochotná jít do vlády se Smerem-SD, 

ekl: „… pokud bude možnost z našeho programu p i koaličních jednáních uskutečnit co 

nejvícĽ (…) je to psí povinnostĽ ale jen tehdy“ (Morvay 2016). Strana podle jiných jeho 

vyjád eních o vlád  se Smerem-SD neuvažovalaĽ jelikož to vylučoval jejich program 

(Most-Híd 2015b). Primárním cílem Most-Hídu byl však p edevším vznik pravicové 

vlády. Jako ideální složení uvedl Bugár trojkoalici Most-HídĽ ĎSieť a KDHĽ v p ípad  

nedostatku mandátů by byl ochotný uvažovat i o spolupráci s SaS (Ibid.). O MatovičoviĽ 

lídrovi strany O aNO kandidující v koalici s NOVAĽ se vyjád il jako o „lhá i,“ (Teraz.sk 

2015) „nep ijatelném politikovi“ (Most-Híd 2015b) a jeho stranu označil za 

nespolehlivého partneraĽ se kterým má špatné zkušenosti kvůli nejednotným názorům 

členů poslaneckého klubu (Most-Híd 2015b). Matovič navíc krátce p ed volbami nechal 

na jižním SlovenskuĽ tedy oblasti s tradičn  nejv tší podporou strany Most-Híd, rozeslat 

250 tisíc letáků. Na nich vyzýval občanyĽ aby volili stranyĽ které p ed volbami jasn  

vyloučily společnou vládu se Smerem-SD a SNSĽ jmenovit  jeho stranu O aNO nebo 

p ípadn  SaS a SMKĽ která je tam jší hlavní konkurentkou Bugárovy strany.  

 Také vyjád ení Radoslava ProcházkyĽ p edsedy strany ĎSieťĽ nebyla po celou dobu 

p edvolební kampan  konzistentní. V červenci Ň015 nejprve uvedlĽ že „je asi z ejméĽ že 

vládu budou sestavovat buď Smer nebo Sie Ľ“ (Pavliga 2015) v zá í nevyloučil povolební 

spolupráci s nikým, tedy ani se Smerem-SD (Pluska.sk 2015a) a v lednu p ipustil vznik 

koalice se Smerem-SD za určitých podmínek: „Pro nás je klíčovéĽ abychom prosadili 

hmotnou zodpovědnost politiků a zákaz schránkových firemĽ a pokud se to poda í s nimi, 

lidé si to zaslouží“ (TVNoviny.sk 2016a). Druhý den v e-mailu určeným členům strany 

vysv tlovalĽ že šlo o nedorozum níĽ podle Procházky prý nem la strana „… žádný důvod 

vě itĽ že by vládní strana byla ochotná p istoupit na náš plán fungujícího státu a budeme 

si ve volbách žádat pově ení na toĽ abychom pevnou a soudržnou vládu mohli sestavit 

právě my.“ (Sliz 2016). Také místop edseda strany Miroslav Beblavý si nemyslelĽ že by 

se vládní strana p estala chovat jako doposudĽ ačkoli v tom p ípad  by podle n j ĎSieť do 

koalice se Smerem-SD šla ĚHlavné správy Ň016ě. V polovin  února poté Procházka ujistil 
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své potenciální voliče o povolebních plánech strany: „ íkáme definitivní ne Smeru. 

Nenacházíme nejmenší důvod vě it tomuĽ že by se s nimi klíčové věci dali spravit“ 

(Folentová 2016a). Sám Fico p itom spolupráci se ĎSietí nep ímo vyloučil svými útoky 

na Procházkovu stranu (Fico 2016)Ľ neza adil je mezi standardní stranyĽ se kterými by byl 

ochoten vytvo it dvojkoalici a navíc varovalĽ že by se jejich poslanecký klub mohl kvůli 

nejednotnosti v hodnotových otázkách rozpadnout (Folentová 2016a).  

 Ficovým hlavním terčem krátce p ed volbami byl však lídr hnutí O aNO Igor 

Matovič. Na začátku února uspo ádal Fico hned n kolik tiskových konferencí59 za sebou 

s cílem zve ejnit důkazy o tomĽ že „Matovič je daňový podvodník a na svoji činnost 

používá bílé koně“ ĚDugovič a Koník Ň016ě. Premiér však odmítl noviná ům vysv titĽ 

odkud získal p edložené podkladyĽ které nebyly ve ejn  p ístupné. Pokud tyto dokumenty 

získal nelegáln Ľ mohl tím zneužít svých pravomocí. Podle právníka Transparency 

International Pavla Nechala tím vzniklo podez eníĽ že Smer-SD využil policii ve prosp ch 

své kampan  (Dugovič 2016a). Fico se tedy krátce p ed volbami rozhodl pro taktiku 

očer ování soupe ůĽ namísto aby vysv tloval kauzy vlastníĽ od kterých tím odvád l 

pozornost.  

 Zcela jasné protismerovské rétoriky se po celou dobu p edvolební kampan  držely 

p edevším strana SaS a O aNO-NOVAĽ jejichž koaliční potenciál nebyl tak široký jako 

u výše zmín ných Ěst edoěpravicových stran. Odmítavý postoj ke spolupráci s Ficovou 

stranou zaujali líd i obou stranĽ podle Sulíka nem la jeho strana „… se zloději co 

vládnout. Je to banda zlodějů. Navíc levicová banda zlodějů. To je oheňĽ voda.“ ĚDugovič 

2016b). Obdobný názor sdílel také Ficův velký kritik Matovič: „S teroristy se 

nevyjednává a s takovýmito zlodějiĽ kte í mají dlouhodobě v DNA vrytou politikou jen 

jako nástroj na okrádání vlastních voličůĽ by se nemělo vyjednávat.“ (Ibid.). V íjnu Ň015 

podepsaly společn  ob  strany Deklaraci zodpovědnosti za SlovenskoĽ kterou se zaručily, 

že po volbách nebudou spolupracovat se Smerem-SD. K podpo e Deklarace vyzval Sulík 

s Matovičem také strany KDH, Most-Híd a ĎSieťĽ které by podle nich m ly své voliče 

ujistitĽ že jejich hlasy neskončí u Ficovy strany a že se cht jí společn  podílet na vzniku 

reformní vlády. Žádná z t chto stran však návrh na podpis Deklarace nep ijala. Podle 

                                                           
59 Fico podobných praktikĽ tedy svolávání n kolika tiskových konferencí v krátkém časovém sledu využil 
již n kolikrátĽ naposledy na v lét  Ň015 proti ProcházkoviĽ b hem prezidentské kampan  proti KiskoviĽ 
kterého obvinil z napojení na scientology a zbohatnutí z lichvá stvíĽ v roce 2010 proti Dzurindovi, kterého 
práv  svými tiskovými konferencemi donutil odstoupit z čela kandidátky SDKÚ nebo v roce 2005 proti 
Sulíkovi. 
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lídra SaS p itom m ly kandidující st edopravicové strany p edstavující „… jedinou 

rozumnou variantu vůči vládě Smeru-SD“ (Hlavné správy 2015a) velkou p íležitost 

sestavit vládu díky programovému průniku v návrzích ešení ekonomické a sociální 

oblasti. Fica však potenciální koalici pravicových stran nazýval „slepencem“Ľ který by 

podle n j nezaručoval stabilitu pot ebnou nap íklad p i slovenském p edsednictví Rady 

EU nebo p i ešení migrace. Premiér p ed touto širokou koalicí často varoval: 

„Následující volby nebudou jen o tomĽ zda se otočí sociálně-demokratické smě ování 

vlády dopravaĽ jestli se budou rušit vlaky zadarmoĽ jestli se bude brutálně privatizovatĽ 

jestli půjdou ceny nahoruĽ ale i o tomĽ jestli najdeme nějakou rovnováhuĽ že vytvo íme 

silnou koaliciĽ která umožní pokračovat v programu silného sociálního státu.“ 

ĚMikušovič Ň015aě. Fico také častokrát upozor oval na pád pravicové vlády Ivety 

RadičovéĽ koalice tehdy totiž p edčasn  skončila kvůli vnit ním sporům.60  

 P es špatnou zkušenost široké pravicové vlády a také p es vzájemé spory mezi 

jednotlivými lídry se pravicové strany p ed t mito parlamentními volbami nedokázaly 

p enéstĽ což zvýhod ovalo práv  Ficovu stranu. Opoziční politické subjekty navíc ani 

nebyly schopny dohodnout se na jednotném postoji či na slibu sestavení společné vlády 

po následujících parlamentních volbáchĽ ačkoli se tém  všechny shodly na hlavním 

zám ru – zamezit vzniku t etí Ficovy vlády. 

2.5. Výsledky voleb do Národní Rady SR 

Výsledky parlamentních voleb konaných 5. b ezna Ň016 získaly v médiích často 

p ívlastky jako „šokující“Ľ „nečekané“Ľ „p ekvapivé“. Alespo  pokud je porovnáme 

s průzkumy volebních preferencíĽ které byly zve ejn né p ed začátkem volebního 

moratoria Ěviz tabulka č. 4Ľ která ukazuje také hodnoty nezve ejn ných průzkumů 

voličských preferencí z druhé poloviny února 2016). Strana Smer-SD sice počtvrté v ad  

vyhrála parlamentní volby a nadále zůstala dominantní v rámci slovenského stranického 

systémuĽ avšak získala mén  hlasůĽ než čekala. Podle slov p edsedy strany bylo jejich 

cílem dosáhnout výsledku 32 – ňň % hlasůĽ od voličů však dostala „pouze“ ŇŘĽŇŘ % hlasů. 

Očekávané vít zství Smeru-SD se tedy dostaviloĽ avšak oproti zisku v p edcházejících 

volbách a vývoje hodnot v průzkumech voličských preferencí s menším náskokem p ed 

zbylými politickými subjekty. Druhé místo bylo dalším p ekvapením t chto voleb, lídrem 

                                                           
60 Sulík dokonce toto téma p ed volbami op t otev elĽ když zve ejnil SMS konverzaci s tehdejší premiérkou 
a snažil se tím dokázatĽ že pád vlády nezavinila jeho stranaĽ které je vina p ipisována. 
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pravice se totiž oproti p edpokládané Procházkov  ĎSieti stala Sulíkova SaS. Ta se p itom 

b hem p edvolebního roku pohybovala v průzkumech na hranici zvolitelnostiĽ únorové 

výsledky voličských preferencí jí p isuzovaly pouhých 5Ľ67 % hlasůĽ ale ve volbách 

získala více než dvojnásobek – 1ŇĽ10 % hlasů. T sn  za SaS se s 11,02 % hlasů umístilo 

hnutí O aNO-NOVA, které oproti očekávání také posílilo. Dankova SNS se po jednom 

volebním období mimo parlament dokázala dostat zp t do Národní rady, a to díky 

čtvrtému místu s ŘĽ64 % hlasů. Následující dv  p íčky pat ily dv ma antisystémovým 

stranámĽ jejichž vstup do Národní rady vyvolal zejména v p ípad  Kotlebovy strany 

velkou vlnu diskuzí a pozornosti jak na domácí scén Ľ tak i v zahraničí. Strana SME 

RODINA i SNS se p itom v průzkumech pohybovaly výrazn  pod 5% hranicí 

zvolitelnosti a posílily až v záv ru kampan . Most-Híd naopak zažil zklamáníĽ namísto 

vysn ného dvojciferného výsledku dosáhl pouze na 6Ľ5 % hlasů. Poslední stranouĽ jež se 

dokázala probojovat do Národní rady, byla Procházkova ĎSieťĽ jež se v p edvolebních 

průzkumech pravideln  umisťovala na druhé pozici za stranou Smer-SD a jejíž lídr m l 

ambice získat po volbách post p edsedy vlády. T sn  pod hranicí vstupu do parlamentu 

skončilo KDHĽ jejíž členové zasedali v Národní rad  bez výjimky již od roku 1řř0. Mimo 

parlament se ocitly také další dv  tradiční stranyĽ a to SMK se 4Ľ04 % hlasů a SDKÚ-DS, 

která absolutn  propadla s pouhými 0ĽŇ6 % hlasů. 

 

Tabulka č. 4: Vývoj preferencí stran před volbami v porovnání s výsledky voleb 

Strany Preference stran - únor 
Ězveřejn néě* 

Preference stran - únor 
Ěnezveřejn néě** 

Výsledky voleb*** 

Smer-SD 34,87 % 32,50 % 28,28 % 
SaS 5,67 % 9,70 % 12,10 % 

OĽaNO-NOVA 6,90 % 7,20 % 11,02 % 
SNS 9,23 % 11,00 % 8,64 % 

ĽSNS 4,20 % 5,80 % 8,04 % 
SME RODINA 5,10 % 7,40 % 6,62 % 

Most-Híd 8,37 % 5,80 % 6,50 % 
#SIE  10,93 % 5,80 % 5,60 % 
KDH 6,90 % 5,10 % 4,49 % 
SMK 3,23 % – 4,04 % 

SDKÚ-DS 1,03 % – 0,26 % 
Vysvětlivky: 
* - Údaje jsou vypočítány součtem a následným zprůměrováním dat čty  agentur: PolisĽ Median SKĽ AKO 
a Focus (Teraz Preferencie 2017) 
** - Data agentury AKOĽ sběr dat 2ř.2. – 1.3. 2016 (Ako 2016) 
*** - Zdroj dat: Štatistický úrad SR 2016 SR 
– - neuvedeno 
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 Oproti původnímu složení Národní rady z p edchozího volebního období tak došlo 

k mnoha zm nám Ěviz tabulka č. 5). Dosud vládní strana Smer-SD výrazn  oslabilaĽ p išla 

o tém  400 tisíc voličůĽ čímž ztratila nadpoloviční v tšinu v parlamentu. Posílily naopak 

strany SaSĽ O aNO a SNSĽ jež se po čty leté pauze dokázala vrátit zp t do Národní rady. 

Strana Most-Híd jako v podstat  jediná relevantní strana zaznamenala výsledek 

srovnatelný s p edchozími volbami. K novým stranám v parlamentu pat ila SME 

RODINAĽ SNS a ĎSieť. Mimo parlament poprvé od svého vzniku stanuly tradiční strany 

KDH a SDKÚ-DS. 

 

Tabulka č. 5: Porovnání výsledků voleb do NR SR v roce 2012 a 2016 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 

Ihned po zve ejn ní prvních výsledků voleb61 se vyrojily spekulace o relevantnosti 

výzkumů ve ejného mín níĽ jelikož skutečné výsledky se od p edvolebních voličských 

preferencí značn  lišily. Spíše než nep esnost průzkumů lze však za hlavní důvod 

považovat vysoký podíl voličůĽ kte í se rozhodovali až v posledním m síci p ed volbamiĽ 

jejich počet totiž podle exit pollu agentury Focus vystoupal na 45Ľň % voličů. Z celkového 

vzorku respondentů se b hem posledního týdne p ed volbami rozhodovalo 14Ľ5 % voličů 

a v den voleb dokonce 15Ľ5 % voličů. Na p elomu února a b ezna uskutečnila agentura 

AKO obdobný průzkumĽ t sn  p ed volbami podle nich nebylo rozhodnutých ješt  

                                                           
61 Celou volební noc pracovala média p edevším s exit pollem sestaveným agenturou Focus pro televizi 
MarkízaĽ jelikož oficiální výsledky voleb zve ej oval Statistický ú ad velmi pomalu z důvodu zkolabování 
nového informačního systému. Necelá polovina hlasů byla zve ejn na až okolo t etí hodiny ráno. 

Volby 2012 2016 

Strany Počet hlasů v % Počet hlasů 
Počet 

získaných 
mandátů 

Počet hlasů v % Počet hlasů 
Počet 

získaných 
mandátů 

Smer-SD 44,41 1 134 280 83 28,28 737 481 49 

SaS 5,88 150 266 11 12,10 315 558 21 

OĽaNO-NOVA 8,55 218 537 16 11,02 287 611 19 

SNS 4,55 116 420 0 8,64 225 386 15 

ĽSNS 1,58 40 460 0 8,04 209 779 14 

SME RODINA - - - 6,62 172 860 11 

Most-Híd 6,89 176 088 13 6,50 169 593 11 

#SIE  - - - 5,60 146 205 10 

KDH 8,82 225 361 16 4,49 128 908 0 

SMK 4,28 109 484 0 4,04 105 495 0 

SDKÚ-DS 6,09 155 744 11 0,26 6 938 0 
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27,8 % voličů (AKO 2016a). V silách průzkumných agenturĽ které navíc kvůli volebnímu 

moratoriu nemohly zve ej ovat své průzkumy b hem posledních dvou týdnů p ed 

volbamiĽ tak nebylo zachytit tyto zm ny voličských nálad a skutečné výsledky voleb tedy 

nešlo dop edu p esn  odhadnout. Svůj podíl na p ekvapivých výsledcích mohli mít také 

respondentiĽ kte í se v průb žných průzkumech necht li p iznávat ke svým skutečným 

preferencím či úpln  odmítli odpovídat na otázky respondentů. V jednom 

z p edvolebních průzkumů agentury AKO (AKO 2016c) se navíc ukázaloĽ že více než 

polovina respondentů p ipustila t i týdny p ed volbami zm nu své preferované strany. 

K nejvíce p esv dčeným dotazovanýmĽ kte í se v žádném p ípad  nechystali zm nit svá 

rozhodnutíĽ pat ili voliči Smeru-SD Ě66 % respondentůě a Kotlebova SNS Ě5Ř % 

respondentůě. Nejmén  stabilních voličů m ly v průzkumu strany ĎSieťĽ SaS a Most-Híd. 

Podle t chto ukazatelů tak mohlo být jasnéĽ že skutečné výsledky nakonec dopadnou 

jinakĽ než se očekávalo. 

Jedním z p ekvapivých výsledků byl oproti očekávání výrazn jší pokles vládní 

strany Smer-SDĽ která získala ŇŘĽŇŘ % hlasů. Strana stála p ed t mito volbami po 

čty letém volebním období jednobarevné vládyĽ navíc obhajovala nejvyšší výsledek 

politické strany v parlamentních volbách v polistopadové historii zem . Průzkumy sice 

stran  p edvídaly nižší výsledek než v posledních parlamentních volbáchĽ avšak po celou 

dobu volebního období její hodnoty neklesaly pod hranici ň0 % hlasů. Smer-SD si p itom 

v ila na výsledek ňŇ – ňň % hlasů a jejím povolebním cílem bylo sestavení dvojkoalice 

s n kterou ze standardních stran. Za jednu z možných p íčin jejího poklesu lze považovat 

nap íklad n kolikam síční p edvolební kampa  postavené na uprchlické krizi jako na 

jediném tématu. Toto téma se však do b ezna v podstat  zcela vyčerpalo a pro voliče byla 

zásadn jší jiná témataĽ která se jich p ímo dotýkala. Šlo zejména o špatný stav 

zdravotnictví a školstvíĽ jež vyvolal ve ejnou diskuzi po výpov dích zdravotních sester a 

stávkách učitelů. Z původn  primárního p edvolebního tématu postaveném na 

vymezování se vůči migrantům se tedy zejména po novém roce stalo téma druho adéĽ což 

Smer-SD nedokázal správn  rozpoznat a pokračoval ve své protiuprchlické rétorice62 a 

monotématické kampani. Výpov mi zdravotních sester a stávkami učitelů se navíc 

vláda odmítla zabývatĽ čímž mohla klesnout u mnoha lidíĽ kte í se ji chystali volit. Za 

                                                           
62 Fico uspo ádal pouhé t i dny p ed konáním voleb tiskovou konferenci na ecko-makedonské hranici, a to 
p ímo p ed plotem a nedalekým uprchlickým táborem. Premiér zde op t prosazoval své názory na ešení 
migrační krize a varoval p ed nebezpečím, kterému Slovensko čelí. 
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další p ešlap Smeru-SD lze označit podcen ní volebního programu. Strana v podstat  

žádný program nevytvo ilaĽ na svých webových stránkách zve ejnila pouze p t stručných 

bodů s p ti v tami. To si mohli potenciální voliči vyložit takĽ že se strana necht la 

sestavováním programu zat žovatĽ protože automaticky počítala s jejich podporou. Svou 

chybu si strana z ejm  uv domila a necelý m síc p ed volbami svolala programovou 

konferenciĽ na které podrobn ji p edstavila své priority pro nadcházející volební období. 

Smer-SD doplatila v t chto volbách také na své za azení mezi standardní stranyĽ jelikož 

mnoho zklamaných voličů hlasovalo pro novéĽ nestandardníĽ antisystémové stranyĽ které 

se proti stávajícím politikům ost e vymezují. K oslabení Smeru-SD také svou m rou 

p isp la odpov dnost za jednobarevnou vláduĽ kterou doprovázely mnohé medializované 

korupční kauzy. Voličům se také mohli její p edstavitelé zdát po čty letém volebním 

období vyčerpaní či okoukaníĽ a proto cht li zvolit zm nu. Vysv tlit úbytek voličů a 

p esun pomohla data exit pollu agentury Focus. 63 Podle tohoto průzkumu dali voliči 

Smeru-SD z roku Ň01Ň p ednost zejména stran  SNSĽ SNS nebo se tentokrát rozhodli 

voleb neúčastnit. Smer-SD p išla nejen o svůj původní elektorát z roku 2012, ale navíc 

nebyla schopna p ilákat voliče nové. P es relativní neúsp ch strany v parlamentních 

volbách si však Smer-SD dokázala udržet dominanci v rámci slovenského politického 

spektra, získat silný mandát, vyhrát volby do Národní rady již počtvrté v ad  a posléze 

také op t sestavit vládu.  

Poklesu preferencí tradičních stran čelila v t chto volbách nejen strana Smer-SD, ale 

také KDH a SDKÚ-DSĽ které skončily poprvé po n kolika volebních obdobích mimo 

parlament. KDH kandidovalo již podeváté Ěv roce 1řřŘ v rámci SDK) a SDKÚ-DS 

popátéĽ z toho dvakrát navrhovala svého člena na post p edsedy vlády. Důvodem 

neúsp chu KDH byl odchod jeho tradičního konzervativního elektorátuĽ a to zejména ke 

stranám ĎSieť a O aNO-NOVA (Ibid.)Ľ a neschopnost získat voliče nové. Hnutí si p itom 

v ilo na dvojciferný výsledekĽ avšak si neuv domovalo dlouhodobý problém, kterému 

čelilo. Ve stran  totiž zůstaly staréĽ pro voliče neznámé a neatraktivní strukturyĽ které ji 

odmítly modernizovat. Z KDH práv  z tohoto důvodu odešlo v průb hu svého 

dlouholetého působení hned n kolik výrazných osobnostíĽ nap íklad Mikoláš DzurindaĽ 

Radoslav Procházka nebo Daniel Lipšic. Ti si navíc po odchodu založili strany vlastníĽ 

často úsp šn jší než jejich „mate ské“ hnutí, a p isp li tak k odlivu jejich původních 

                                                           
63 Vo by Ň016. Viedoarchiv.Markiza.sk, 05. 03. 2016, [online]. Dostupný z WWW 
http://videoarchiv.markiza.sk/video/volby-2016/42765_volby-2016 [cit. 2017-05-05]. 

http://videoarchiv.markiza.sk/video/volby-2016/42765_volby-2016
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voličů. KDH vedl ve volbách nevýrazný lídr Fige Ľ který spolu s ostatními členy sázel na 

značku strany Ěod parlamentních voleb 1řřŇ získává KDH pravideln  okolo Ř % hlasů), 

aniž by p icházel s novými tématy, a tím stranu posouval a modernizoval po vzoru 

úsp šných evropských k esťanskodemokratických hnutí.  

Propad SDKÚ-DS byl ješt  mnohem hlubší než u KDHĽ b hem čty  let totiž p išla o 

tém  150 000 voličů a s výsledkem 0ĽŇ6 % hlasů se propadla na absolutní dno. Jde p itom 

o d íve nejúsp šn jší pravicovou stranuĽ po parlamentních volbách v letech Ň00Ň a Ň010 

dokonce navrhovala kandidáta na premiéra. Do Národní rady se v minulém volebním 

období dostala i p es kauzu GorilaĽ která se týkala hlavn  jejích členůĽ ale úpadek strany 

byl z etelný již tehdy. Po nástupu Pavola Freša do čela SDKÚ-DS v roce Ň01Ň odešli ze 

strany tém  všechny významné osobnosti. Nový lídr byl totiž pro mnoho straníků 

nep ijatelnýĽ a tak se strana ješt  více propadala v průzkumech voličských preferencí. Její 

rétoriku p ebrala p edevším strana SaSĽ protože se SDKÚ-DS postupn  odklo ovala od 

svých původních liberálních hodnot a snažila se zam ovat více levicov . Původní 

elektorát SDKÚ-DS si tak rozebrala zejména zmín ná SaS a dále ĎSieťĽ Most-Híd a 

O aNO (Ibid.).  

Z ejm  nejdiskutovan jším momentem t chto voleb byl vstup extremistické a 

radikáln  pravicové Kotlebovy SNS do parlamentuĽ a to navíc s výsledkem Ř % hlasů. 

Župan banskobystrického kraje zvolený roku Ň01ň tak dokázal stranu regionální 

p etransformovat do strany celostátní a získat podporu více než Ň00 000 lidí nap íč celou 

zemí. Šlo o další p ekvapení volebĽ které průzkumy ve ejného mín ní nedokázaly 

odhadnoutĽ p íčinou mohou být respondentiĽ kte í se báli p iznat ke své preferenceĽ a také 

voličiĽ kte í se rozhodovali na poslední chvíli. Pravd podobných důvodů úsp chu této 

strany lze jmenovat n kolik. Jedním z nich je téma uprchlické krize, které rezonovalo po 

celém Slovensku n kolik m síců p ed volbami. Kotlebovci tak využili strachu lidíĽ 

slibovali jim ochranu hranicĽ zajišt ní bezpečnosti a voliči jim uv ili. Členové strany se 

ale nevymezovali jen vůči uprchlíkůmĽ ale také vůči RomůmĽ o kterých hovo ili jako o 

„parazitech“. Své voliče tím dokázali p esv dčitĽ že práv  SNS vy eší romskou otázkuĽ 

které se politici dosud v podstat  vyhýbali. Zmobilizovat voliče dokázala strana také 

v místech, kde romské komunity nejsou, a to z důvodu tam jšího nacionalistického 

prost edí vytvo eného Ěči posílenéhoě protiimigrační tématikou. Strana Smer-SD, která 

z tématu uprchlické krize vytvo ila hlavní téma volebĽ tak byla obvi ovánaĽ že p isp la 

k vzestupu strany SNS. Z exit pollu agentury Focus (Ibid.) však vyplýváĽ že Kotlebovu 
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stranu volili lidé p edevším kvůli zájmům Slovenska ĚŇŇĽ7 % voličůěĽ antikorupčnímu 

programu ĚŇ0Ľň % voličůě a sociálnímu programu Ě14Ľ4 % voličůě. Téma uprchlíků 

uvedlo jako důvod volby pouze ŘĽ1 % voličů. Hlavní část voličů ud lila hlas SNS jako 

formu protestu vůči standardním stranámĽ vůči kterým se její členové vymezovali. 

Využili nespokojenosti lidíĽ kritizování způsobu fungování politikyĽ korupčních kauz či 

sporů politiků a ve voličích vyvolali pocitĽ že nestandardní a antisystémová strana jim 

rozumí nejlépe a dokáže na rozdíl od tradičních politických stran správn  reprezentovat 

jejich názory. Z výše uvedeného průzkumu lze dále zjistitĽ že tuto stranu volilo nejvíce 

prvovoličů ĚŇŇĽ7 % z celkového počtu hlasů stranyě a celkem 6ř % jejich voličů nebylo 

více než ňř let. Voličskou základnu SNS tedy tvo ili p edevším mladí, frustrovaní 

obyvatelé periferních oblastíĽ ve kterých je nižší životní úrove Ľ vyšší míra 

nezam stnanostiĽ p ípadn  také početn jší romská komunita. Tam jší obyvatele trápila 

obava o jejich budoucnost, kterou podle nich stávající politici nemají zájem ešit a 

Kotleba jako „nepolitik“ jim nabízí alternativu. Na úsp chu SNS se tak podepsala 

státem ne ešená nezam stnanost na venkov  a v malých m stechĽ dlouhodobé ne ešení 

romské otázky, ale p edevším nespokojenost s fungováním státu a nedův ra v politiky. 

Z průzkumu agentury Focus dále vyplýváĽ že nejv tší část elektorátu tvo ili bývalí voliči 

Smeru-SD Ě4ňĽŘ % voličů z roku Ň01Ňě a lidéĽ kte í v p edchozích volbách nevolili nebo 

nemohli volit Ěň0Ľ4 % voličůě. Pokud by m la být vina za nárůst preferencí strany SNS 

p isuzována vládní stran Ľ není to primárn  kvůli nastolení hlavního tématu voleb – 

uprchlické krizi – ale z důvodu ne ešení dlouhodobých problémůĽ spojením strany a vlády 

s korupčními kauzami a neschopností udržet si původní podporu z roku 2012. 

Novou stranou v parlamentu je z obdobných důvodů také další antisystémová a 

nestandardní stranaĽ a to SME RODINA Borise KolláraĽ která získala 6Ľ6Ň % hlasů. O 

vstupu strany do parlamentu rozhodli voliči b hem posledních n kolika dní p ed volbami. 

Získala také protestní hlasy lidíĽ kte í tím cht li vyjád it svou nespokojenost 

s dosavadním stavem politiky. Nejv tší část voličů podle exit pollu agentury Focus tvo ili 

lidéĽ kte í se v p edchozích volbách neúčastnili voleb nebo nemohli volit Ěň0Ľř % 

z celkového počtu hlasů stranyě a dále bývalí voliči Smeru-SD ĚŇ5Ľ4 % hlasůěĽ SaS 

(13,4 % hlasůě a SDKÚ-DS Ě7Ľ1 % hlasůě. Odliv voličů práv  od t chto tradičních a 

standardních stran dokazujeĽ že si Kollárovy voliči p áli zm nu v dosavadním fungování 

politiky. Úsp ch získala strana p edevším díky svému lídroviĽ jenž se v kampani 
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prezentoval jako „nepolitik“ a tato image byla dův ryhodnáĽ jelikož kandidoval 

v parlamentních volbách poprvéĽ takže si ho lidé s politikou ani nijak spojit nemohli. 

Nováčkem v Národní rad  m l být podle podle průzkumů ve ejného mín ní také 

p edpokládaný lídr praviceĽ tedy strana ĎSieť. Procházkova strana se sice do parlamentu 

dostalaĽ ale jen velmi t sn Ľ a to z poslední pozice s pouhými 5Ľ6 % hlasů. Procházka o 

sob  p ed volbami p itom hovo il jako o budoucím premiéroviĽ lidé se ale z ejm  s jeho 

osobností a ambicemi neztotožnili. ĎSieť totiž byla podle průzkumu stranou s nejmén  

stabilním voličstvemĽ t i týdny p ed konáním voleb p ipoušt lo možnost zm ny svého 

rozhodnutí 78 % dotázaných (AKO 2016c). Strana tak nakonec o své původní voličeĽ 

kte í jí v průb žných průzkumech slibovali hlasyĽ p išla a dosud nerozhodnutí voliči si 

nakonec vybrali jiné pravicové strany. Došlo tak ke kolapsu strany t sn  p ed volbamiĽ 

který mohl být způsoben n kolika p íčinami. Jednou z nich byla vyčerpanost lídra 

v televizních debatách konaných krátce p ed volbamiĽ viditelná p edevším v porovnání 

s jeho energickými prot jšky ze stran SaS a O aNO-NOVA. Práv  tyto stranyĽ které p ed 

volbami razantn  odmítaly spolupráci s Ficem, z ejm  odlákaly ĎSieti nejvíce voličůĽ 

takže svou roli pravd podobn  sehrálo i Procházkovo nejasné vymezení se vůči 

povolební spolupráci se Smerem-SD. Procházkova rétorika byla v podstat  

problematická po celou dobu kampan Ľ lídr strany působil často rozpačit  a arogantn . 

Sporné bylo také financování jeho prezidentské kampan  z roku Ň014 a půjčka v české 

bance na volební kampa . Reputaci lídra uškodilo také zve ejn ní nahrávkyĽ ve které si 

Procházka žádá slevu na inzerci od Igora Matoviče. Chybou strany se také ukázala 

nereálná snaha oslovit dva druhy voličůĽ a to konzervativní venkovské obyvatelstvo 

Ěpůvodní elektorát KDHě a liberální m stské obyvatelstvo. Voliče nedokázala strana 

p esv dčit ani svými hlavními prioritami,64 které pro n  byly z ejm  nedůležité nebo 

nesrozumitelné. Radoslav Procházka tak svého nejv tšího úsp chu dosáhl 

v prezidentských volbách v roce Ň014Ľ kdy skončil s nečekan  vysokým ziskem na t etím 

míst Ľ a od té doby jeho politické úsp chy pouze klesaly. 

Z volebního propadu ĎSiet  tedy nejvíce vyt žily zmín né strany SaS a            

O aNO-NOVA. Ob  v t chto volbách zažily nečekaný zisk hlasůĽ vliv tedy m li z ejm  

voliči rozhodující se až na poslední chvíli. Jejich elektoráty navíc p ed volbami nepat ily 

k nejsiln jšímĽ takže se voliči SaSĽ O aNO-NOVA a ĎSiet  nakonec pravd podobn  

                                                           
64 Šlo o zákaz schránkových firem a hmotnou zodpov dnost politikůĽ prosazení t chto bodů považovala 
strana za hlavní podmínky pro vstup do společné vlády se Smerem-SD (TVNoviny.sk 2016b). 
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prolínali.65 V p ípad  SaS dali voliči stran  druhou šanci potéĽ co v roce Ň011 zap íčinila 

pád vlády Ivety Radičové. Síla strany se b hem p edvolebního období projevila na 

sociálních sítích, nap íklad na Facebooku m la p es 100 000 fanoušků. Taktika SaS cílit 

tímto krokem na mladé voliče se ve volbách ukázala jako správnáĽ strana byla úsp šná 

jak mezi prvovoličiĽ tak lidmi mladších ňř let.66 Strana dále dokázala oslovit p edevším 

voliče žijící ve velkých m stech nebo v zahraničí. Sulíkov  stran  se také vyplatilo 

sestavení kvalitního ekonomického programuĽ který byl důvodem výb ru této strany pro 

61Ľ5 % voličů (Ibid.). Pro mnoho voličů mohla být volba SaS ovlivn na také průb žnými 

výsledky volebních preferencíĽ které jí p isuzovaly hodnoty okolo 5% hranice 

zvolitelnostiĽ takže ji cht li svými hlasy „zachránit“Ľ aby v parlamentu zůstala i na další 

volební období. Pro O aNO-NOVA platil obdobný scéná  jako u SaSĽ mohl jí navíc 

pomoci p edvolební útok premiéra Fica na lídra strany MatovičeĽ kterého obvinil 

z da ového podvodu. To paradoxn  oslabilo spíše FicaĽ jelikož se tento akt obrátil proti 

n mu a v očích voličů naopak posílil pozici Matoviče. Boj proti korupciĽ na kterém strana 

primárn  stav la, se ukázal jako vhodná taktikaĽ a to p edevším po sérii kauz spojených 

s vládní stranou Smer-SDĽ vůči které se strana razantn  vymezovala. Stran  se ve volbách 

také vyplatilo spojení se stranou NOVAĽ jejích lídr Daniel Lipšic p ilákal díky své 

popularit  mnoho voličů. O aNO-NOVA oproti p edchozím parlamentním získala nové 

voličeĽ a to p edevším z ad SaS Ě10Ľř % voličůěĽ KDH Ě10ĽŘ % voličůěĽ Smeru-SD 

(10,8 % voličůě a SDKÚ-DS ĚŘĽŇ % voličůě (Ibid.). 

2.6. Možnosti sestavení vlády po volbách 

P edvolební varianty sestavení vlády se ihned po zve ejn ní výsledků voleb staly 

bezúčelnými. Ztroskotal plán dosavadního premiéra na sestavení dvojkoalice s n kterou 

ze standardních stranĽ jelikož s žádnou z nich nedokázal získat nadpoloviční počet 

mandátů v Národní rad . Ani pokus pravice na alternaci vládní moci a sestavení stabilní 

vlády nevypadal nad jn . Nap íklad Bugárova p edvolební p edstava o vytvo ení ideální 

pravicové vlády jeho strany se ĎSietí a KDH byla naprosto nereálnáĽ poslední zmín ná se 

totiž do parlamentu t sn  neprobojovala a zbylé dv  získaly v Národní rad  pouhých 

21 mandátů. Práv  nep ítomnost KDH v parlamentu poté ztížila situaci pravicovým 

                                                           
65 Pokud srovnáme součet hodnot t chto t í stran z p edvolebních průzkumů ve ejného mín níĽ získáme 
obdobného čísla jako byl součet volebních výsledků t chto stran.  
66 Vo by Ň016. Viedoarchiv.Markiza.sk, 05. 03. 2016, [online]. Dostupný z WWW 
http://videoarchiv.markiza.sk/video/volby-2016/42765_volby-2016 [cit. 2017-05-05]. 

http://videoarchiv.markiza.sk/video/volby-2016/42765_volby-2016
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stranám p i sestavování vlády. Naopak svou p ítomností v parlamentu komplikovaly 

možnost vzniku vlády dv  antisystémové stranyĽ které disponovaly vyd račským 

potenciálem. Kotlebovu stranu vyloučily všechny nové parlamentní strany z vyjednávání 

o budoucí vlád  a strana Borise Kollára odmítla vstoupit do jakékoli vládyĽ avšak 

p ípadné koalici pravicových stran byla ochotna vyjád it tichou podporu. 

Vytvo ení stabilní vlády se tak v prvních dnech po volbách zdálo neuskutečnitelnéĽ 

politici i média hovo ili o patové situaciĽ možnosti p edčasných voleb a nutnosti vy ešit 

situaci s ohledem na p edsednictví Rady EUĽ kterého se m lo Slovensko ujmout za necelé 

čty i m síce. P edčasné volby nebo vytvo ení ú ednické vlády p icházely v úvahu 

v patové situaciĽ tedy pokud by se nepoda ilo sestavit vládu žádnému z prezidentem 

pov ených politiků. Ob  varianty však byly odmítány prakticky všemi lídry nov  

zvolených stran (Aktualne.sk 2016a). P i konání p edčasných voleb se obávali možného 

nárůstu hlasů krajn  pravicové SNSĽ ani vznik vlády odborníkůĽ p i jejímž sestavování 

by m l hlavní slovo prezident KiskaĽ nepovažovali politici za vhodné ešení. Podle názoru 

sociologa Michala Vašečky p itom ú ednická vláda mohla situaci uklidnitĽ pokud by 

nevytvá ela žádné nové kauzy a strany by se tak mohly v klidu p ipravovat na další volby. 

V politickém prost edí bez kauz by tak mohly oslabit antisystémové strany vymezující se 

vůči dosavadnímu fungování slovenské politiky ĚMikušovič Ň016ě. 

Konání p edčasných voleb nebo vytvo ení ú ednické vlády mohlo zabránit sestavení 

nové vlády, v úvahu však p icházelo jen n kolik málo možných variant. Jednou z nich 

bylo vytvo ení široké pravicové vládyĽ složené ze stran SaSĽ O aNO-NOVA, SNS, Most-

HídĽ ĎSieť. Společn  by pod vedením Richarda Sulíka m ly t snou nadpoloviční v tšinu 

76 mandátů a k v tší stabilit  by pot ebovaly p islíbenou tichou podporu Kollárovy 

strany. Tato koalice by však byla velice nestabilníĽ a to jak z důvodu vysokého počtu 

členůĽ tak i kvůli vzájemným animozitám n kterých lídrů stran. Pravice byla již p ed 

volbami rozdrobenáĽ nejednotná a neschopná se domluvit na kooperaciĽ tento stav však 

navzdory možnosti alternaci vlády pokračoval také po volbách. Důkazem byly mnohé 

osobní konflikty lídrůĽ které pravd podobnost vzniku pravicové koalice značn  

snižovaly. Již den po volbách v diskuzi lídrů nových parlamentních stran v televizi 

Markíza došlo ke sporům mezi Borisem Kollárem a Radoslavem Procházkou nebo 

Igorem Matovičem a Borisem Kollárem. Béla Bugár zde kritizoval strany SaS a O aNOĽ 

kritizoval jejich p edvolební chování vůči ostatním pravicovým stranám a zdůraz ovalĽ 

že vláda s 76 mandáty by byla velmi nestabilníĽ obzvlášť po jeho špatné zkušenosti 



63 

 

 

s nespolehlivým poslaneckým klubem Igora Matoviče ve vlád  Ivety Radičové. Naopak 

líd i stran SaS a O aNO se snažili situaci uklid ovat a vyzvaly své pravicové kolegy ke 

společné dohod  na spolupráci a k tomu, aby po volbách „udělali tlustou čáru“.67 Sestava 

koalice navíc m la spojit jak konzervativce a liberályĽ tak i odv ké rivaly SNS a          

Most-HídĽ které samy spolupráci vylučovaly.  

Také v druhé možnosti vzniku nové vládyĽ tentokrát v čele s lídrem vít zné strany 

Ficem, figurovaly strany Most-Híd a SNS. Společn  se stranou ĎSieť by tato minimální 

vít zná ideov  nepropojená koalice m la v Národní rad  Ř5 mandátů. Bugár a Procházka 

se však p ed volbami vůči společné vlád  se Smerem-SD Ěačkoli nejasn ě vymezili. Tato 

varianta p icházela pro dosavadního premiéra jako jediná v úvahuĽ jelikož jeho strana 

p ipustila spolupráci pouze se standardními stranamiĽ za které považovala práv  t i výše 

zmín né68 a stranu KDH, jež se však do parlamentu nedostala. S Ficovou stranou 

odmítaly i po volbách spolupracovat strany SaSĽ O aNO-NOVA a SME RODINA. 

Strana Smer-SD mohla p ípadn  vytvo it také menšinovou vládu s podporou n které další 

stranyĽ avšak vzhledem k její nepochybné nestabilit  byla tato možnost kvůli blížícímu 

se p edsednictví v Rad  EU vyloučená. Pro Fica bylo tedy po volbách prioritou vytvo ení 

stabilníĽ pravolevé koaliceĽ jež by vyžadovala p ijetí kompromisů všemi jejími členy. 

Diskuze o podob  budoucí vlády probíhala jak mezi samotnými politikyĽ tak i mezi 

širokou ve ejností. Agentura Focus mezi 11. a 16. b eznem uskutečnila průzkum 

ve ejného mín ní (Focus 2016)Ľ který m l zjistitĽ která z výše uvedených dvou variant 

p ípadných vládních koalic byla pro respondenty nejp ijateln jší. Výsledky průzkumu 

ukazuje tabulka č. 6, z níž lze vyčístĽ že p ijatelnost obou možností byla prakticky totožnáĽ 

žádná z nich nezískala v průzkumu výrazn  vyšší preference. Více lze vyčíst z tabulek 

č. 7 a 8, které ukazují, jaká varianta byla p ijatelná pro voliče jednotlivých stran. Vznik 

vládní koalice Smer-SD, SNS, Most-Híd a ĎSieť byla pro více než polovinu voličů strany 

Smer-SD a SNS p ijatelnáĽ voliči Most-Hídu a ĎSiet  nebyli ve svých odpov dích tak 

jednoznačníĽ více z nich považovalo vytvo ení této vlády za nep ijatelné. Pravicová vláda 

byla oproti tomu nejvíce podporována voliči stran O aNO-NOVA a SaS, také 

nadpoloviční v tšina voličů ĎSieti Ě6Ň % voličůě a Mostu-Híd Ě57 % voličůě by tuto 

                                                           
67 Vo by Ň016: Víťazi volieb na TV Markíza 6.ň.Ň016. Youtube, 03. 01. 2017, [online]. Dostupný z WWW 
https://www.youtube.com/watch?v=v12DgfbibVo&t=1698s [cit. 2017-05-05]. 
68 Ačkoli vůči „standardnosti“ ĎSiete se p ed volbami také vymezovala. 

https://www.youtube.com/watch?v=v12DgfbibVo&t=1698s
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variantu dokázala akceptovat. Podle průzkumu bylo tedy pro voliče stran figurujících 

v obou návrzích vládních koalic p ijateln jší vytvo ení široké pravicové vlády. 

Tabulka č. 6: Přijatelnost vládních koalic 

  

Koalice Smer-SD + SNS + Most-Híd 
+ #Sie  

Koalice SaS + OĽaNO-
NOVA + SNS + Most-Híd + 

#Sie  Ěs podporou strany 
SME RODINA) 

Úpln  přijatelná 10 % 9 % 

Spíše přijatelná 29 % 29 % 

Spíše nepřijatelná 24 % 23 % 

Úpln  nepřijatelná 23 % 25 % 

Neví 14 % 13 % 

Zdroj: Agentura Focus 

Tabulka č. 7: Přijatelnost vládní koalice Smer-SD + SNS + Most-Híd + #Sie  podle 
voličů vybraných stran Ěv %) 

  přijatelná nepřijatelná neví 

Smer-SD 85 11 3 
SNS 60 29 12 
Most-Híd 39 47 13 
#Sie  36 45 18 
KDH 31 53 16 
nevoliči 30 45 25 
SME RODINA 23 62 15 
ĽSNS 19 71 10 
SaS 19 77 4 
SMK 16 84 - 
OĽaNO-NOVA 13 84 3 

Prům r 39 47 14 
Zdroj: Agentura Focus 

Tabulka č. 8: Přijatelnost vládní koalice SaS + OĽaNO-NOVA + SNS + Most-Híd + 
#Sie  Ěs podporou strany SME RODINAě podle voličů vybraných stran Ěv %ě 
  přijatelná nepřijatelná neví 

OĽaNO-NOVA 84 12 4 
SaS 82 15 3 
#Sie  62 29 9 
SME RODINA 59 28 13 
Most-Híd 57 35 8 
KDH 39 46 15 
SMK 36 64 0 
SNS 33 56 12 
nevoliči 32 46 23 
ĽSNS 23 58 19 
Smer-SD 11 85 4 

Prům r 39 48 13 
Zdroj: Agentura Focus 
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2.7. Povolební vyjednávání 

Dva dny po konání voleb, v pond lí 7. b eznaĽ pozval prezident Andrej Kiska do 

prezidentského paláce lídry nových parlamentních stran. Výjimku ud lal Kiska pouze 

v p ípad  Mariána KotlebyĽ jehož stranu označil za „radikální politický extremismus ve 

stejnokroji“ (Krempaský 2016) a k rokování ho nepozval. Podle místop edsedy SNS 

Rastislava Schlosára šlo o potvrzeníĽ že prezident a všechny parlamentní strany jsou 

stejní: „Ačkoli se navenek tvá íĽ že jsou rozdílní a zastupují různé politické proudyĽ ve 

skutečnosti mezi není žádného zásadního rozdílu.“ (Parlamentné listy 2016). Prezident 

poté ve st edu pov il sestavením vlády vít znou stranu Smer-SD. P edseda strany Fico 

se s prezidentem dohodl na 10denní lhůt Ľ b hem které m l najít budoucí koaliční 

partnery, v opačném p ípad  m l pov ení k sestavení vlády vrátit zp t prezidentovi.  

Fico pozval týž den k rokování p edsedy stran SNSĽ Most-Híd a ĎSieť. Béla Bugár 

s Radoslavem Procházkou s Ficem odmítli jednatĽ pozvání p ijal pouze Andrej Danko. 

Ten již dop edu upozor ovalĽ že rokovat bude pouze s tímĽ kdo bude mít pov ení 

k sestavení vlády. Již ten samý den se tak na Ú ad  vlády setkali p edsedové t chto dvou 

stranĽ kte í se shodliĽ že je jejich účast v nové vládní koalici základním p edpokladem 

k vytvo ení stabilní vlády. Podle Fica totiž ob  strany „vyznávají etatismusĽ tedy mají 

pozitivní vztah k silnému státu a vidíĽ že na politickou scénu se dostaly novotvary či 

subjektyĽ které nemají žádnou politickou základnuĽ jen několik členů nebo jejich líd i jsou 

spojeni s různými aférami“ (Krvatová a Orviská 2016). 

Ten samý den odstoupil z funkce místop edsedy strany ĎSieť Miroslav BeblavýĽ 

jeden ze zakladatelů této strany. Oznámil to prost ednictvím svého účtu na sociální sítiĽ 

kde své rozhodnutí odůvodnil ztrátou dův ry v p edsedu strany Procházku. P íčinou bylo 

medializované ned lní setkání Procházky a Hrnčiara na Ú adu vládyĽ kde m li jednat 

s dosavadním p edsedou vlády a ministrem vnitra Kali ákem.69 Procházka setkání 

s Ficem pop el (Hnonline.sk 2016a)Ľ ačkoli byly důkazem fotografie zve ejn né 

v úterním vydání deníku Nový čas. Ve st edu se lídr ĎSiet  na nátlak noviná ů nakonec 

p iznalĽ avšak pouze k jednání s Kali ákem. Procházka uvedlĽ že šlo o „neformální 

setkání a na to nepot ebuji souhlas stranĽ protože neformálně se mohu setkávat 

s kýmkoli.“ (Hnonline.sk 2016b). Beblavý dále dodalĽ že pokud by strana ĎSieť vstoupila 

                                                           
69 Fotografie Nového času ukazujíĽ jak v ned li 6. b ezna v 18,19 odjelo z Ú adu vlády autoĽ ze kterého 
poté vystoupil Procházka s Hrnčiarem. Na další fotografii v 1řĽ05 zachycuje vládní vůz opoušt jící Ú ad 
vlády, v n mž sed l premiér Fico ĚNový čas 2016a).  
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do vlády se Smerem-SD, vzdal by se také poslaneckého mandátu. Vnitrostranické 

problémy tak zasáhly stranu ĎSieť v moment Ľ kdy byl práv  její postoj jedním 

z rozhodujících pro vznik nové vládní koalice.  

Neformálního rokování o vlád  se ujal Richard Sulík jako p edseda nejsiln jší 

pravicové vlády. Nejprve se Ř. b ezna setkal s p edsedou strany Most-Híd, který 

zopakoval, „že se Smerem rokovat o povolební spolupráci nebudou.“ (Krempaský a 

Krbatová 2016). Ve stejný den také jednal s hnutím O aNO-NOVAĽ jehož lídr Matovič 

svou protismerovskou rétoriku nezm nil ani po volbáchĽ Sulík tak mohl se spoluprací 

jeho strany počítat. Ve čtvrtek jednal p edseda SaS s lídrem strany ĎSieťĽ který dával 

pravicové vlád  nad ji na vytvo ení (SITA 2016), ve stejný den navíc odmítl pozvánku 

na rokování se stranou Smer-SD. Boris Kollár zastával stejný názor jako p ed volbamiĽ 

necht l se tedy stát součástí žádné koaliční vládyĽ ale byl p ípadn  ochotný vyjád it 

pravicové vlád  tichou podporu. O vzniku pravicové nebo pravolevé vlády m l tedy 

rozhodnout postoj SNS, která však byla ochotna vyjednávat pouze se stranouĽ jež m la 

pov ení o sestavení vládyĽ takže se Sulíkem v té dob  odmítla neoficiáln  vyjednávat. 

Pokud by však Fico nedokázal vládu sestavitĽ pov il by prezident republiky Sulíka, 

kterému se na základ  vyjád ení ostatních pravicových stran m lo poda it sestavit novou 

vládu. Pokud by se poté SNS rozhodla pro vytvo ení široké pravicové vládyĽ zůstávala 

stále problematickou otázka spolupráce slovensko-ma arského Most-Hídu a 

nacionalistické SNSĽ jež vždy d lila výrazná nacionalistická konfliktní linie 

transformace. Ob  strany by tak své rozhodnutí o spolupráci musely složit  vysv tlovat 

svým voličům. P ípadná pravicová koalice by navíc byla složena celkem z osmi stran, 

jelikož z kandidátní listiny SaS se do Národní rady dostali také členové OKS a hnutí Igora 

Matoviče zahrnovalo jak stranu Daniela LipšiceĽ tak i Jána Budaje.70 Stabilita osmičlenné 

koalice byla zpochyb ována jak odborníky ĚStup an Ň016ěĽ tak i nap íklad Bélou 

Bugárem.71 Na pravicovém politickém spektru navíc pokračovaly další sporyĽ jeden 

z nich vyvolal Igor Matovič v pátek 11. b ezna. Na svém facebookovém profilu obvinil 

Most-HídĽ že se chystá do vlády se Smerem-SDĽ a to na základ  komentá e vlivného 

                                                           
70 Ján Budaj byl jedním z hlavních p edstavitelů Sametové revoluceĽ pat il ke spoluzakladatelům hnutí 
Verejnosť proti nasiliu a stal se jeho hlavním mluvčím. V roce 1řř0 byl zvolen p edsedou VPNĽ kterou 
vedl do parlamentních volebĽ krátce p ed jejich konáním však z čela kandidátky odstoupil kvůli podez ení 
ze spolupráce s StB. Od roku 1řř5 byl členem DÚĽ od roku 1řřŘ členem SDKĽ v roce Ň000 založil 
Liberálnodemokratickou únii ĚLDÚěĽ pozd ji p ejmenovaná na Zmena zdolaĽ Demokratická únia 
Slovenska. V roce 2016 kandidoval ze 48. místa na kandidátní listin  O aNO-NOVA (TASR 2014). 
71 Vo by Ň016: Víťazi volieb na TV Markíza 6.ň.Ň016. Youtube, 03. 01. 2017, [online]. Dostupný z WWW 
https://www.youtube.com/watch?v=v12DgfbibVo&t=1698s [cit. 2017-05-05]. 

https://www.youtube.com/watch?v=v12DgfbibVo&t=1698s
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ma arského podnikatele Oszkára Világiho v Hospodá ských novinách. Világiho 

doporučeníĽ že by standardní strany m ly „vystoupit ze své krabičky a vzít na sebe 

odpovědnostĽ“ aby zlepšili situaci na SlovenskuĽ podle n j nabádá Most-Híd ke vstupu 

do koalice se Smerem-SD (TASR 2016). Mluvčí strany Most-Híd proto záhy sd lilĽ že 

„Na postoji Mostu-Híd se od voleb nic neměníĽ odmítli jsme rokovat o sestavení vlády s 

Robertem Ficem (Smer-SD) a budeme pokračovat v rokováních o vytvo ení stabilní 

pravicové vlády.“ (Ibid.).  

Stanoviska SNS a Mostu-Híd se ale zm nila již následující denĽ a to po sn mu SNS. 

DankoĽ který zde obhájil funkci p edsedy stranyĽ oznámilĽ že SNS svou pravicovou 

politiku dokáže prosadit také v koalici s levicovou stranou a že primárn  bude trvat na 

stabilit  nové vlády. Dále dodalĽ že jeho strana nevstoupí do „chaotického seskupení“ 

pravicové vlády, ve které je rizikem „… množství hybridních seskupeníĽ jejichž chování 

nedokáže p edpovědět ani jasnovidec.“ (Pluska.sk 2016). SNS tím vyloučila povolební 

spolupráci s hnutím O aNO-NOVA a SME RODINAĽ naopak vyjád ila ochotu být 

součástí vlády složené ze stran se stabilními poslaneckými kluby. K nim SNS za adila 

strany Smer-SD, SaS, Most-Híd a ĎSieťĽ čímž strana zm nila rétoriku vůči p ípadné 

spolupráci s Mostem-Híd. Pokud by se Ficovi nepoda ilo sestavit vláduĽ up ednostnila by 

SNS ú ednickou vláduĽ jelikož se Sulíkem rokovat necht la. Ve večerních hodinách 

zasedl po sn mu SNS také sn m strany Most-Híd. Na základ  hlasování jejího 

p edstavenstva získal p edseda strany Bugár mandát k jednání se stranou Smer-SD. Most-

Híd podle svého lídra dosud byla p ipravena podpo it vznik pravicové vládyĽ ačkoli m la 

k n kterým partnerům výhrady. Po zasedání sn mu SNS a p ijetí rozhodnutí bylo však 

podle Bugára jasnéĽ že pravicová vláda vzniknout nemůže. Po sobotních sn mech obou 

stranĽ jejichž postoj k vytvo ení nové vládní koalice hrál zásadní roliĽ byla šance na 

vytvo ení pravicové koalice prakticky minimální.  

Richard Sulík však možnost vzniku pravicové vlády stále nevzdával a v ned lní 

diskuzi zástupců všech nových parlamentních stran své potenciální partnery vyzýval ke 

spolupráci.72 Žádal MatovičeĽ HrnčiaraĽ Danka a BugáraĽ aby na pravicovou vládu 

nerezignovali a pokračovali ve vyjednáváních. Sulík zárove  p ipoušt lĽ že by tato vláda 

nemusela vydržet celé čty leté volební obdobíĽ ale na odstavení Smeru-SD od moci by to 

                                                           
72 Povolebná diskusia TV Markíza 13. 3. 2016. Youtube, 13. 03. 2016, [online]. Dostupný z WWW 
https://www.youtube.com/watch?v=m61s1VnTmeE [cit. 2017-05-08]. 



68 

 

 

podle n j stačilo. P edseda SaS také varoval Most-Híd a ĎSieťĽ že p ípadnou spoluprací 

se Smerem-SD své strany zlikvidujíĽ jelikož si ji jejich voliči nep ejí. Hrnčiar v relaci 

p ipustilĽ že by za jistých podmínek souhlasil s jednáním ĎSiet  se Smerem-SD. B hem 

této debaty také došlo k n kolika slovním sporům mezi nov  zvolenými poslanciĽ 

Matovič nap íklad útočil na Danka kvůli výb ru kandidátů jeho strany,73 lídr hnutí 

O aNO také zdůraz ovalĽ že vznik pravolevé vlády byl dop edu dohodnutýĽ Bugár 

vyčítal SulíkoviĽ že pouze Most-Híd byl ochotný p ijímat kompromisy a že by pravicová 

vláda nebyla stabilní. P es Sulíkovu snahu uklid ovat situaci mezi pravicovými politiky 

však bylo zjevnéĽ že by jejich spory pravd podobn  pokračovaly i v p ípadné koalici a 

tím by narušovaly její stabilitu. 

V ned li 1ň. b ezna se na Ú adu vlády setkali líd i stran ĎSieť a Smer-SDĽ šlo o první 

formální setkání politiků po volbách. Ačkoli Procházka s Ficem odmítl Ř. b ezna jednat 

a vyloučil tím povolební spolupráci s vít znou stranouĽ po společném rokování o 

základních programových prioritách oznámilĽ že s Ficem nenašli žádný důvodĽ který by 

je rozd loval a kvůli kterému by nemohli pokračovat v dalším procesu jednání. 

Následující den se tak na Ú ad  vlády setkali zástupci stran Smer-SD, SNS Most-Híd a 

ĎSieť. Po osmihodinovém jednání oznámil p edseda Smeru-SDĽ že se všechny strany 

dohodly na návrhu programových priorit. Druhý denĽ tedy 15. b eznaĽ došlo po dalším 

rokování k podpisu programových priorit pro nové volební obdobíĽ na jejichž základ  

bylo poté sestaveno programové vyhlášení vlády. Oproti p edchozím volbámĽ ve kterých 

získal Smer-SD nadpoloviční počet k esel v Národní rad  a mohl tak sestavit vládu bez 

koaličních partnerůĽ trvalo sestavení programových priorit neobvykle krátkou dobu. 

V roce Ň01Ň byly priority jednobarevné vlády sepsány za necelé dva týdnyĽ po t chto 

parlamentních volbách se na nich koaliční partne i dohodli již po dvou dnech Ěcelkov  

11 hodinách) rokování (Chlebanová 2016). V tomto p ípad Ľ kdy se na sestavení vlády 

podílely politické subjekty nacházející se na opačných stranách politického spektraĽ se 

tedy očekávalo vyjednávání o programových prioritách podstatn  delší. Mezi nové členy 

vlády totiž pat ily strany z různých druhů stranických rodinĽ tudíž si byly ideov  

vzdálené. Došlo k netradičnímu spojení levicové sociáln  demokratické strany          

(Smer-SD) s pravicovými stranami zastávající konzervativn  liberální názory ĚĎSieť a 

Most-Híd) a také strany hájící zájmy etnické menšiny ĚMost-Híd) a krajní pravice 

                                                           
73 Matovič v diskuzi ukázal fotografii Martina PatoprstéhoĽ kandidující ze 10ň. místa za SNSĽ na níž 
hajloval s kamarády ve van . SNS ho stáhla z kandidátní listiny pouhé t i dny p ed volbami. 
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podporující nacionalismus (SNS). Koaliční partne i se tak lišili nap íklad v pohledech na 

socioekonomické otázky či v p ístupu k ešení problematiky menšin. Z teoretického 

hlediska je tak vytvo ení této ideov  nepropojené koalice v podstat  nepochopitelnéĽ 

protože se daly již dop edu očekávat rozpory mezi jejími členy zastupující rozdílné 

názory. 

Po vstupu ĎSiet  do koaliční vlády se Smerem-SD oznámili 17. b ezna čty i její 

poslanci vystoupení ze strany. K BeblavémuĽ který tento krok avizoval již p i odchodu 

z postu místop edsedy stranyĽ se p idala také Katarína MacháčkováĽ Simona Petrík a 

první náhradnice na kandidátce Zuzana Zimenová. Po odchodu t í poslanců tak strana 

ĎSieť nem la vlastní poslanecký klub74 a vládní koalice mohla poté, co se stranu Most-

Híd rozhodl opustit poslanec Zsolt SimonĽ počítat „pouze“ s podporou Ř1 hlasů. BeblavýĽ 

MacháčkováĽ Petrík i Simon se rozhodli v Národní rad  zůstat a působit jako neza azení 

poslanci. Podle Beblavého bude „tato vláda špatná. Který p edseda povede svou stranu 

na asistovanou sebevražduĽ“ (Pravda.sk 2016a) čímž naznačovalĽ že jejich voliči vznik 

vlády v této sestav  nevítají. S tím souhlasil také Sulík, který pokládal za „velkou zradu 

a podraz na voličíchĽ íct jim nejd ív my se Smerem nepůjdeme (…). A takto otočitĽ to 

výrazně mění mandát. Strany Most-Híd a Sie  nedostaly mandát na toĽ aby šly se Smerem 

do nové vlády.“ (Sulík 2016a). Podle průzkumu agentury AKO (AKO 2016b), který se 

uskutečnil m síc po volbáchĽ však voliči Mostu-Híd vyjád ili spokojenost s postupem 

strany p i sestavování vlády ĚňňĽň % úpln  spokojených a 41ĽŇ % spíše spokojenýchě a 

skončili tak v hodnocení na druhém míst  za Smerem-SD. Oproti tomu voliči ĎSiet  

schvalovali povolební postup strany nejmén  ze všechĽ spíše nespokojených voličů bylo 

ň5 % voličů a úpln  nespokojených 45 % voličů. V tší pochopení pro vstup do vlády se 

Smerem-SDĽ vůči kterému se ob  strany p ed volbami vymezovalyĽ m li tedy voliči 

Mostu-HídĽ rozhodnutí strany ĎSieť bylo naopak v rozporu s názory jejich voličů. 

Z dalšího průzkumu po ádaného na začátku dubna stejnou agenturou navíc vzešloĽ že by 

stranu ĎSieť volilo znovu pouhých ň0 % původních voličůĽ v p ípad  Most-Híd to bylo 

Ř4Ľň % voličů (AKO 2016d). 

P edstavitelé t chto stran se svá rozhodnutí o vstupu do vlády snažili odůvodnit. Lídr 

Mostu-Híd, obhajoval vstup strany do této koalice prosazením 90 % svých programových 

priorit a zárove  obavou z p edčasných volebĽ ve kterých by podle n j posílily 

                                                           
74 K vytvo ení poslaneckého klubu pot ebuje mít strana v parlamentu alespo  osm členů. 
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extremistické a nesystémové strany (TA3 2016). Podle Lucie Žit anské byla její strana 

p esv dčenáĽ že pravicová vláda nem la šanci fungovatĽ a to p edevším kvůli postoji SNS 

a výrokům p ípadných partnerů Kollára či Matoviče ĚČikovskýĽ Tódová a Mikušovič 

2016). Lídr strany ĎSieť p iznalĽ že jiná možnost nebyla, a p irovnával vstup do nové 

vlády „těžkému životu v manželství z rozumu s možností prosadit v něm podstatu svého 

plánuĽ“ kterému dal p ednost p ed „rychlou a zdánlivě hrdinskou smrtí bez možnosti 

udělat cokoli z tohoĽ co jsme spolu udělat chtěli.“ (Procházka 2016). 

V druhé polovin  b ezna tedy následovala další kola vyjednávání, na kterých si 

strany dohodly na rozd lení ministerstev v pom ru 7:ň:Ň:1 a na jejich k ížové kontrole. 

Prezident Kiska poté staronového premiéra a nové ministry jmenoval Ňň. b eznaĽ o t i dny 

pozd ji byla vlád  vyslovena dův ra. P id lení ministerských resortů p edznamenalo 

dominantní postavení Smeru-SD ve vlád Ľ která své koaliční partnery nepustila 

k žádnému významn jšímu ministerstvu. Ficovi zůstal premiérský postĽ Kali ákovi 

ministerstvo vnitraĽ Lajčákovi ministerstvo zahraničních v cíĽ Kažimírovi ministerstvo 

financíĽ Richterovi ministerstvo práceĽ sociálních v cí a rodinyĽ Ma aričovi ministerstvo 

kultury a stran  Smer-SD dále ministerstva hospodá stvíĽ zdravotnictví a post 

místop edsedy vlády pro investice. SNS obdržela resort obranyĽ zem d lství a školstvíĽ 

Most-Híd ministerstva spravedlnosti75 a životního prost edí a ĎSieť pouze dopravu.  

P ed volbami hojn  diskutovanou problematiku školství a zdravotnictví se odmítly 

zabývat jak Most-Híd, tak ĎSieť a čelily proto kriticeĽ že si rozebraly resorty, do kterých 

putuje velké množství eurofondů.76 Bývalý člen strany ĎSieť Miroslav Beblavý se poté 

vyjád ilĽ že se jeho „mate ská“ strana o resort dopravy nikdy nezajímalaĽ na post ministra 

dopravy navíc dosadila Romana Brecelyho, svého vedoucího pracovní skupiny pro 

energetiku. Ke kritice se p ipojil také Richard Sulík: „Ministerstva s největšími problémy 

jako zdravotnictvíĽ školstvíĽ vnitro a hospodá ství obsadili zástupci Smeru-SD a SNS, 

které v minulosti selhaly během ízení těchto resortů.“ (Denník N 2016). Pravicové strany 

navíc mohou st ží prosazovat významn jší zm ny v ekonomiceĽ jelikož všechny 

ekonomické resorty ĚfinanceĽ hospodá ství a práceě získala op t Ficova strana. Noví 

koaliční partne iĽ kte í Ficovi pomohli sestavit vládu a udržet ho tak v premiérském k esle 

                                                           
75 Novou ministryní spravedlnosti se stala Lucia Žit anskáĽ respektovaná odbornice v oblasti, s níž má 
zkušenosti z vlády Ivety RadičovéĽ ve které prosadila zásadní zm ny. Žit anská p itom pat ila ke kritikům 
Ficovy jednobarevné vlády, její spolupráce se Smerem-SD tak byla pro mnoho voličů zklamáním. 
76 Podle p edsedy O aNO-NOVA Igora Matoviča pat í ministerstva dopravy a životního prost edí „k 
rezortůmĽ ve kterých se čerpají eurofondy v nejvýraznější mí e. Podle tohoĽ co si obě strany vybralyĽ 
dokázalyĽ že jim nejde o pozitivní změnu na SlovenskuĽ ale jen o podíl na ko isti.“ (Trend.sk 2016).  
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p itom mohli mít v tší požadavky. Nevyužili nap íklad možnosti více naléhat na Smer-

SDĽ aby získali významn jší posty ve vlád  nebo aby součástí nové vlády nebyli nejvíce 

kritizovaní členové vlády bývaléĽ čímž by prosadili alespo  částečnou alternaci p edchozí 

vlády.  

Na začátku zá í Ň016 se původní koalice čty  stran zm nila na trojkoalici stran     

Smer-SD, SNS a Most-Híd potéĽ co strana ĎSieť p išla o v tšinu poslanců. Po odchodu 

BeblavéhoĽ Macháčkové a Petrík se strana dál rozpadalaĽ tentokrát kvůli p estupu p ti 

jejích poslanců do klubu Most-HídĽ který tak získal stejný počet poslanců jako SNS a post 

ministra dopravy. P t poslanců se rozhodlo vystoupit ze strany po srpnovém sjezdu 

ĎSiet Ľ na kterém byl zvolený nový p edseda strany Roman Brecely. Dlouhodob  prý byli 

nespokojeni se způsobem komunikace ve stran  a stylem práceĽ nadále se ale cht li 

podílet na pln ní programového vyhlášeníĽ a proto p ešli do strany Most-Híd, která jim 

byla z vládních stran ideologicky nejbližší. Za stranu ĎSieť tak v Národní rad  zůstal v té 

dob  pouze bývalý p edseda strany Radoslav Procházka a Alena BašistováĽ kte í koalici 

slíbili nadále podporovat. Procházka se v listopadu vzdal poslaneckého mandátu a 

zárove  svého členství ve stran  ĎSieť a v prosinci neúsp šn  kandidoval na soudce 

Všeobecného soudu EU. Po jeho odchodu postoupila do parlamentu náhradnice 

ZimenováĽ která opustila stranu ĎSieť již v b eznu a za adila se k poslancům bez stranické 

p íslušnosti.   
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Záv r 

Jedním z cílů práce bylo vysv tlit p íčinu klesající podpory strany Smer-SD a zárove  

důvod udržení jejího dominantního postavení v rámci slovenského stranického systému. 

Z parlamentních voleb konaných na Slovensku v b eznu Ň016 sice tento politický subjekt 

vzešel op t vít zn , Ficova strana však výrazn  oslabila, a to jak v porovnání s výsledkem 

p edchozích parlamentních volebĽ tak i oproti p edvolebním průzkumům voličských 

preferencí a očekávání samotné strany. Jedním z důvodů ztráty původního elektorátu 

strany byla únava po čty letém volebním období bez koaličních partnerůĽ kdy veškerá 

zodpov dnost za rozhodnutí vlády nesla sama strana. B hem volebního období byla navíc 

strana spojována s různými kauzamiĽ které se p ímo dotýkaly jejích p edstavitelů. Ve 

volbách uškodila stran  také p ehnaná protiuprchlická rétorika, která v p edvolební 

kampani strany vyt snila důležit jší témataĽ jako nap íklad špatný stav zdravotnictví a 

školstvíĽ jež se občanů Slovenska mnohem více dotýkala.  

Smer-SD ve volbách potvrdila zmín nou dominanci ve stranickém systému, pomohla 

jí ale p edevším nestálá situace v pravicové části stranického spektra. Rozdrobenost a 

časté št pení pravicových stran je totiž fenoménem slovenského stranického systému již 

n kolik let. V polistopadové historii se p itom pravicové strany dokázaly sjednotit s cílem 

vyst ídat dosavadní vládu u moci. P íkladem může být vytvo ení volební strany SDKĽ 

která se skládala ze zástupců celkem p ti stranĽ jako jediná se do té doby dokázala 

vyrovnat HZDS a ukončit tak éru tzv. mečiarismu. DalšímĽ avšak nechvaln  proslulým 

p ípadem spolupráce pravicových stranĽ byla vláda Ivety RadičovéĽ která kvůli 

vnitrokoaličním sporům padla po necelých dvou letech vlády. Od té doby se pravicové 

strany nedokázaly integrovatĽ ačkoli jejich společným cílem bylo vyst ídat u moci 

Roberta FicaĽ vůči kterému se vymezovaly. Důvodem neschopnosti kooperace byly četné 

spory mezi jednotlivými politiky Ěst edoěpravicových stranĽ kte í se p es vzájemné 

animozity nedokázali p enést. Lídr Smeru-SD toho navíc využil a pro pravici často 

používal označení „slepenec“Ľ p ed jehož nestabilitou způsobenou názorovou 

nesourodostí stran varoval. Spory mezi pravicovými politiky navíc p evládaly také po 

parlamentních volbáchĽ čímž se výrazn  snižovala šance k vytvo ení společné pravicové 

vlády, o kterou usiloval nový lídr pravice – Sulíkova SaS. 

Ačkoli vít zná strana Smer-SD ztratila nadpoloviční v tšinu k esel v Národní rad Ľ 

zvládla se udržet u moci i na další volební období a společn  s krajn  pravicovou stranou 

SNSĽ stranou ma arské menšiny Most-Híd a st edopravicovou ĎSietí sestavila minimální 
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vít znou ideov  nepropojenou koalici. P edvolebním cílem dosavadního premiéra p itom 

bylo sestavení stabilní dvoučlenné koaliceĽ avšak povolební ideologicky nesourodá 

čty koalice spíše odpovídala jeho pov stnému nestabilnímu „slepenci“. Lídr Smeru-SD 

se po volbách znovu ukázal jako zkušený politický hráčĽ který ve zdánliv  bezvýchodné 

povolební situaci dokázal p im t své budoucí koaliční partnery k p ijetí historických 

kompromisů. Staronový premiér Fico totiž dokázal sjednotit jak odv ké rivaly v podob  

SNS a Mostu-HídĽ které proti sob  stojí v nacionalistické konfliktní linii transformace na 

opačných koncích sporu, tak i svého Ězdánliv ě nejv tšího konkurenta p edvolebního 

období v podob  Procházkovy ĎSiet . Povolební spolupráce koalice v této sestav  byla 

p ekvapivá také z důvodu p edvolební rétoriky nových Ficových partnerůĽ p edevším pak 

stran Most-Híd a #Sieť. Jejich členové se totiž vůči Ficov  jednobarevné vlád  b hem 

jejího volebního období vymezovali, do voleb šli s cílem vyst ídat vládní stranu u mociĽ 

avšak vstup do vlády se Smerem-SD jasn  a důrazn  p ed volbami nevyloučili. Práv  tyto 

dv  strany čelily po volbách nejv tší kriticeĽ jednak z důvodu spolupráce s Ficovou 

stranou a jednak kvůli rychlosti ujednané dohody na sestavení vlády společn  se 

způsobem p erozd lení ministerských postů. Fico totiž potvrdil svou dominanci také 

b hem procesu rozd lování vládních resortů, k t m nejvýznamn jším totiž své koaliční 

partnery nepustil. Vedením zdravotnictví a školstvíĽ pat ící p ed volbami k nejvíce 

diskutovaným tématům, navíc byly pov eny strany Smer-SD a SNSĽ jejichž volební 

programy v hodnocení kvality navrhovaných ešení v t chto oblastech propadly.  

Jako jednu z hlavních motivací sestavení vlády v tomto nečekaném složení 

označovaly koaliční partne i zejména roli p edsednictví Rady EUĽ kterého se m lo 

Slovensko ujmout v červenci Ň016. Členové nové koalice se tak snažili vytvo it stabilní 

koaliciĽ která by zabezpečila bezproblémový chod p edsednictví, a navíc by se vyhnula 

hrozícím se p edčasným volbám. Jejich konání totiž pat ilo k jedné z nejdiskutovan jších 

variant povolebního vývoje. Vládní strany se jich obávaly p edevším z důvodu 

pravd podobného posílení extremistické strany SNSĽ která se s podporou Ř % hlasů 

p ekvapiv  probojovala do Národní rady. Kotlebova strana byla jednou 

z antisystémových stran, které se dostaly do parlamentu a oslabily pozici tradičních stran, 

vůči nimž se vymezovaly. Tyto parlamentní volby tak byly důkazem krize 

„standardních“, tradičních stranĽ které na slovenské politické scén  dlouhodob  působily. 

P íkladem může být propad KDHĽ SDKÚ-DS nebo oslabení samotného vít ze volebĽ 

strany Smer-SD. Voliči antisystémových stran cht li svými protestními hlasy p edevším 
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vyjád it svou nespokojenost s dosavadním vývojem a chodem slovenské politiky. 

Tradiční strany, které dosud spravovaly stát, podle nich nedokázaly ešit dlouhodobé 

problémyĽ jež se týkají p ímo obyvatel Slovenska Ěnap . zmín ná problematika špatného 

stavu školství a zdravotnictví či nadále vysoká a dlouhodobá nezam stnanostě. Vyvolání 

celospolečenské diskuze o t chto nejpalčiv jších problémech navíc p išlo až díky 

iniciativ  zezdola Ětedy po výpov dích zdravotních sest iček a stávkách učitelůě a nikoli 

shora z ad opoziceĽ která v p edvolební kampani nebyla schopna p ijít s vlastními tématy 

a držela se témat nastolených stranou Smer-SD. Nárůst podpory antisystémových stran 

významn  ovlivnily také korupční kauzy spojené s vládní stranou, podez ení 

z klientelismu, rozdrobenost pravice, konflikty mezi jejich lídry či podez elé financování 

nejedné tradiční politické stranyĽ které tím ztrácely dův ru u svých původních voličů. 

Vstup extremistické SNS do parlamentu by tak m l být pro dosavadní politiky 

dostatečným varováním a vyzváním k výrazné zm n  a konsolidaci jak samotných 

politických stran, tak i současného stavu slovenské politiky. Pokud tak neučiníĽ hrozí 

Slovensku další nárůst protestních hlasů a extremismu. 

Dosavadní povolební vývoj stranického systému ani chování koaliční vlády p itom 

žádné náznaky zm n nevykazují. Podoba stranického systému se po t chto parlamentních 

volbách sice oddálila od Blondelova multipartismu s dominující stranou či Sartoriho 

systému predominantní stranyĽ p iblížila se však k formátu polarizovaného pluralismu, se 

kterým má již Slovensko historické zkušenosti. Ve srovnání s minulostí došlo op t ke 

vzniku nových politických subjektůĽ které se již p i první kandidatu e v parlamentních 

volbách zvládly dostat do Národní rady a v p ípad  strany ĎSieť dokonce p ímo do vládní 

koalice. Rozpad této strany také potvrdil dlouhodobý trend na slovenské politické scén Ľ 

kterým jsou single use Ěsingle issueě stranyĽ Procházkova ĎSieť se tak p ipojila 

k politickým subjektům jako byly ZSRĽ SOP či ANO. Nem nná zůstává nadále jak 

situace na sjednocené levici v podob  strany Smer-SD, tak i na rozdrobené pravici bez 

lídraĽ který by Ficov  stran  dokázal konkurovat. V pravicové části politického spektra 

stále dochází ke št pení původních strana a vzniku stran nových. P íkladem může být 

strana TOSKA trenčínského primátora Richarda Rybníčka či dosud bezejmenný politický 

subjekt sedmi neza azených poslanců v čele s Miroslavem Beblavým a Jozefem 

Mihálem. Ambicemi stát se lídrem Ěnejeně pravicové části politického spektra má 

občanské sdružení Progresívné SlovenskoĽ které se postupn  p etvá í do politického 

hnutí. Do dubna tohoto roku se navíc spekulovalo o spolupráci tohoto hnutí s 
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nestranickým prezidentem Andrejem Kiskou. Ten však tyto dohady ukončil potéĽ co 

vyloučil svou p ípadnou kandidaturu do Národní rady v roce 2020 a stejn  tak i založení 

vlastní politické strany. 

Ani zmín ný chod vlády doposud nep ináší dostatečnou zm nu. P i vzniku se sice 

vláda prezentovala jako stabilní koalice bojující proti korupci a extremismu, tyto sliby 

však nedokáže plnit. Důkazem může být rozpad původní čty koaliceĽ n kolik vládních 

krizí Ěkvůli financování ve ejnoprávní RTVSĽ vysokým fakturám za elekt inu či kauze 

Bašternákě či zve ejn ní nových kauz týkajících se vládních členů. Kauza Bašternák 

dokonce vyvolala hlasování o nedův e vlády a n kolik pokusů o odvolání ministra vnitra 

Kali ákaĽ k odstoupení ho vyzývala dokonce ministryn  spravedlnosti Žit anská či 

prezident Kiska. Vyšet ení této a dalších kauz stejn  jako zm nu v boji proti korupci žádal 

vládní koalici dubnový n kolikatisícový protikorupční pochod v Bratislav  organizovaný 

st edoškolskými studenty. Dosavadní povolební vývoj však prozatím naznačujeĽ že 

v ešení korupce, stejn  jako v reformách dalších problematických oblastí, tato vláda 

selže, čímž bude podpora extremistických a antisystémových stran na Slovensku nadále 

posilovat.  
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Seznam zkratek 

V závorce uveden název ve slovenštin  
 
ANO    Aliance nového občana (Aliancia nového občana) 
ČNR    Česká národní rada  
DS     Demokratická strana  
DÚ    Demokratická unie (Demokratická únia) 
EU    Evropská unie 
HZDS Ě S-HZDS) (Lidová strana) Hnutí za demokratické Slovensko  

( udová strana - Hnutie za demokratické Slovensko) 
INEKO  Institut pro ekonomické a sociální reformy  

ĚInštitút pre ekonomické a sociálne reformyě 
INESS  Institut ekonomických a společenských analýz  

(Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) 
KDH K esťanské demokratické hnutí 

(Kresťanskodemokratické hnutie) 
KDS K esťanská demokratická strana  

ĚKresťanská demokratická stranaě 
KSS    Komunistická strana Slovenska 
LDÚ     Liberáln demokratická unie (Liberálnodemokratická únia) 

SNS  Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko  
(Kotleba- udová strana Naše Slovenskoě 

MKDH Ma arské k esťanskodemokratické hnutí  
(Ma arské kresťanskodemokratické hnutie) 

MOS    Ma arská občanská strana (Ma arská občianska strana) 
NR     Národní rada (Národná rada) 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 
OKS Občanská konzervativní strana  

(Občianska konzervatívna strana) 
O aNO Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti  

(OBYČAJNÍ UDIA a nezávislé osobnosti) 
SaS     Svoboda a Solidarita (Sloboda a Solidarita) 
SDA Sociáln demokratická alternativa  

(Sociálnodemokratická alternatíva) 
SDSS Sociáln demokratická strana Slovenska 

(Sociálnodemokratická strana Slovenska) 
SDK Slovenská demokratická koalice 

(Slovenská demokratická koalícia) 
SDKÚ-DS Slovenská demokratická a k esťanská unie-demokratická 

strana (Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana) 

SD     Strana demokratické levice (Strana demokratickej avice) 
SKOK!    Slovenská občanská koalice (Slovenská občianska koalícia) 
SME RODINA    SME RODINA - Boris Kollár 
Smer-SD    Smer - Sociální demokracie (SMER - sociálna demokracia) 
SMK Strana ma arské koalice/komunity  

(Strana ma arskej koalície/komunity)  
SNS    Slovenská národní strana (Slovenská národná strana) 
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SOP Strana občanského porozum ní  
(Strana občianskeho porozumenia) 

SR     Slovenská republika 
SZS     Strana zelených Slovenska 
VPN     Ve ejnost proti násilí ĚVerejnosť proti násiliuě 
ZRS Sdružení d lníků Slovenska  

ĚZdruženie robotníkov Slovenska) 
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