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Politická diferenciácia
územia Slovenska z pohľadu
volebných preferencií

Roman Mikuš
V júni 2014 ubehlo 24 rokov od konania prvých slobodných volieb od
pádu totalitného režimu a od tohto obdobia sa na politickej mape vystriedalo veľké množstvo politických subjektov. Verejnosť bola schopná si do určitej miery osvojiť právo slobodnej voľby. Regionálne diferencovaná volebná
podpora politických subjektov sa črtala už od prvých volieb 1990 (príkladom
KDH, maďarské politické subjekty). V rámci politických súbojov sa postupne nie len politické strany, ale aj ich regionálna podpora výraznejšie stabilizovala ako aj jednoznačnejšie polarizovala medzi jednotlivé politické bloky.
V minulosti bola silná polarizácia medzi ĽS-HZDS a jeho koaličnými partnermi proti ostatným majoritným stranám celého pravo-ľavého politického spektra, ktorého výsledkom bola pomerne rôznorodá vláda v roku 1998.
Od obdobia 2002 je silná polarizácia medzi SMERom-SD a stredo-pravým
politickým spektrom strán. Výnimkou z etablovaných pravicových strán je
KDH, ktoré má charakterom odlišnú volebnú základňu a nadpriemer získava obciach či okresoch nadpriemernej podpory ĽS-HZDS či v neskoršom
období SMERu-SD. Nadpriemerná podpora jednotlivých etablovaných politických subjektov sa zachovala a môžeme povedať, že sa udržiava viac alebo
menej v rovnakej podobe. Novoetablované politické subjekty z času na čas
narušia regionálny charakter polarizovanej nadpriemernej podpory (príkladom ANO, OĽaNO), zväčša však spadá do už etablovaných polarizovaných regiónov (príkladom SaS, KSS, MOST-HÍD). V tejto časti sa pokúsime
poukázať na regionálnu diferenciáciu nie len nadpriemernej podpory politických subjektov, ale príkladom aj volebnej účasti. Tieto dva faktory spolu
dotvárajú pomerne zložitý obraz polarizovanej, ale zároveň aj do značnej
miery politicky apatickej slovenskej spoločnosti.

1.3.1 Špecifiká vývoja volieb na Slovensku
Prvé voľby v modernom poňatí sa na našom území v rámci Uhorska začali zavádzať od prvej polovice 19. storočia, lenže charakter týchto volieb sa
ani zďaleka nepodobal súčasným slobodným demokratickým voľbám. Práve
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uhorská skúsenosť ukázala, ako sa dajú volebné systémy zneužiť zavedením
volebných cenzov, ktoré z volieb vylúčia „nežiaduce“ skupiny obyvateľstva,
či už na základe majetkových, sociálnych, alebo jazykových pomerov (Kováč
1998).
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Prvé slobodné voľby na území dnešného Slovenska sa odohrali 18. a 25.
apríla 1920. Voľby v období prvej republiky spĺňali charakter všeobecných,
tajných a priamych volieb. Rovnými ich však nazývať nemôžeme, pretože
boli účelovo utvorené volebné obvody na zamedzenie snáh väčšiny svojich
susedov, ktorí na svoje ciele využívali početné národnostné menšiny, či nepriamo aj neuspokojené ambície slovenských, či rusínskych autonomistov.
Jedným zo spoľahlivých prostriedkov bola účelová úprava volebných obvodov, vďaka tomu napr. na jeden poslanecký mandát poslaneckej snemovne
národného zhromaždenia pripadalo priemerne v roku 1925 v Čechách 24 tisíc, na Morave a v Sliezsku 27 tisíc, na Slovensku 26 tisíc a na Podkarpatskej
Rusi až 32,5 tisíc hlasov (Mikuš, Gurňák 2014). Slovensko bolo rozdelené na
6 volebných obvodov, kým v takmer čisto slovenskom obvode Liptovský
Mikuláš pripadalo na jeden mandát iba 23,5 tisíc hlasov, v národnostne silne zmiešaných obvodoch Nové Zámky (ktorého súčasťou bola i Bratislava)
a Košice pripadalo na jeden poslanecký mandát až 33,5, resp. 39 tisíc hlasov,
inak povedané hlas Bratislavčana, či Košičana mal tak teoreticky o 30 %, či
dokonca 40 % nižšiu váhu ako hlas napríklad Ružomberčana (ČSÚ 2012).
V medzi vojnovom období až do septembra 1938 bolo ČSR posledným demokratickým štátom v strednej Európe. V nasledujúcich obdobiach až na výnimku roku 1946 už nemožno hovoriť ani len náznakom o slobodných voľbách. Manifestáciou tejto poslednej ako tak slobodnej voľby, bola porážka
Komunistickej strany v slovenskej časti ČSR. Volieb poznačených povinným
spojením strán do Národného frontu sa zúčastnili iba štyri politické strany
(Strana práce, Demokratická strana, Komunistická strana a Strana slobody).
Napriek týmto podmienkam na rozdiel od českej časti ČSR, v slovenskej časti Komunistická strana nevyhrala voľby a získala iba 30,37% hlasov. S celkovým ziskom 62 % hlasov ju porazila Demokratická strana. Po roku 1946 však
už išlo iba o „volebné divadlo“, ktoré s demokratickými voľbami nemalo nič
dočinenia (Krivý).

1.3.2 Demokratické voľby na Slovensku po 1989
V novembri roku 2014 ubehlo už 25 rokov od začiatku konca totalitného
režimu vo vtedajšom Československu. Začala sa postupná prestavba z kádrových na demokratické štruktúry. Československo prešlo týmto procesom
ako posledné z okolitých krajín, keď komunistická vláda v Poľsku padla už
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v júli 1989, v Maďarsku sa zavŕšil proces prenesenia moci v septembri 1989
a vo Východnom Nemecku padla komunistická vláda krátko po páde Berlínskeho múru 9. novembra 1989. 17. novembra sa začal demokratizačný proces
v uliciach Bratislavy a Prahy, štrngajúc kľúčmi za slobodu a demokraciu.
Dva dni na to sa 19. novembra vytvára Verejnosť proti násiliu (VPN) na čele,
ktorej stáli Milan Kňažko či Ján Budaj. Bolo to práve VPN, ktoré zohralo
jednu z najvýznamnejších úlohu formovania demokratického štátu na území
slovenskej časti Československa. Napriek tomu, že za koniec Nežnej revolúcie pokladáme zvolenie Václava Havla za hlavu štátu, za definitívne pochovanie starého režimu a manifestáciu novonastolenej demokracie môžeme
považovať až prvé slobodné voľby do Federálneho zhromaždenia a do SNR
8. a 9. júna 1990. Tieto sa stali prvými slobodnými voľbami po 44 rokoch od
26. mája1946 a spĺňali atribúty demokratických volieb a to že sú všeobecné,
rovné, tajné a priame (ÚSTAVA SR).
V nasledujúcich kapitolách predstavíme všeobecnú charakteristiku volieb po roku 1989 ako systém voľby či charakter volebnej účasti. Hlavnou
témou sa stane problematika parlamentných volieb a strán, ktoré dosiahli
prahu zvoliteľnosti v období 1990 až 2012 a účelom je sledovať charakter
nadpriemernej volebnej podpory parlamentných strán a regionálne zmeny
charakteru preferencií týchto strán.
Náš prístup analýzy politických subjektov ako aj volebnej účasti sa odlišuje charakterom práce od väčšiny prác so snahou identifikovať jadro podpory jednotlivých politických subjektov formou stanovených hraníc 25 %
pre jadro podpory a 50 % pre perifériu podpory politickej strany na základe
kumulatívneho zoradenia a výberu okresov (Baráth, Szöllös, Černák 1995,
Szöllösz 2000, 2006, Krivý, Feglová, Balko 1996, Krivý 2003,2005, 2006, Madleňák 2012) Pre nás sa stávajú stredobodom celoslovenské výsledky, na základe ktorých boli politickým subjektom prerozdeľované mandáty. Využili
sme celoslovenský ukazovateľ ako mieru nadpriemernej a podpriemernej
volebnej podpory pre jednotlivé politické zoskupenia či volebnú účasť. Priemerné hodnoty máme definované ako ± 5 % od celoslovenského priemeru.
Metódu priemeru využilo viacero slovenských autorov s odlišnými počtami kategórií (Madleňák 2010, Mariot 1994, Mikuš 2013). Zvolenú metódu
sme rozhodli aplikovať na skupine okresov utvorených v roku 1996 a krajov
z roku 2001, to znamená nutnú agregáciu dát pre volebné roky 1990, 1992,
1994, či 1998. Analýza bola vytvorená zvlášť pre volebnú účasť, keďže je to
pomerne dôležitý indikátor stavu spoločnosti. V druhej časti analyzujeme
parlamentné voľby 1990 až 2012 pre parlamentné či neparlamentné strany
a koaličné a opozičné zoskupenia. Vzhľadom na charakter hlasov pre ne-
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parlamentné strany s v texte dovoľujeme nazývať ich aj prepadnutými hlasmi, keďže ich hlasy sa nepodieľajú na kreovaní parlamentného zastúpenia.
V tretej časti analyzujeme významné politické strany obdobia 1990-2012 (aj
keď sa poprípade nedostali v niektorých obdobiach do parlamentu, napr.
SNS či ĽS-HZDS). V štvrtej časti analyzujeme charakter voľby na obecnej
úrovni v roku všeobecnej mobilizácie 1998 a pre posledné parlamentné voľby 2012. V piatej časti sa pozrieme na počet nadpriemerných ziskov v jednotlivých okresoch všetky parlamentné strany medzi rokmi 2002 a 2012.

1.3.2.1 Volebná účasť v parlamentných voľbách 1990-2012

70

Výpovednou hodnotou každej demokracie je účasť jej voličov na voľbách. Volebná účasť je na prvý pohľad jednoduchou premennou. Za tým, či
ísť alebo neísť voliť, je však v demokracii pomerne veľa premenných: celospoločenská politická apatia, absencia alternatívy, spôsob voľby či objektívne príčiny ako choroby či vycestovanie. Tá najnebezpečnejšia a v súčasnosti
aj najrozšírenejšia je celospoločenská politická apatia. Najnebezpečnejšou je
práve pre to, že na rozdiel od niektorých iných zriadení v parlamentnej republike máme právo ovplyvňovať veci verejné, a tým aj smerovanie štátu
a spoločnosti. Tým najsilnejším spôsobom ovplyvňovania sú samotné voľby, kde sa politici zodpovedajú za svoje lapsusy. Keď však ide rozhodovať
o vývoji štátu, v ktorom žijeme, iba necelá polovica oprávnených voličov,
značne to zamáva podstatou demokracie a to, či je to skutočne vláda ľudu.
V posledných voľbách do NR SR 2012 tak zvolilo vládny SMER-SD do úlohy
samovládcu iba 25,82 % všetkých oprávnených voličov a inak to nebolo ani
v prípade širokej pravicovej koalície 2010 (25,63 %) či koalície SMER-SD,
SNS, ĽS-HZDS 2006 (26,77 %), čo značne redukuje legitimitu vlády v očiach
širšej verejnosti, či poprípade jej legitimitu navonok. Preto je podľa nás na
mieste pozrieť sa na charakter volebnej účasti parlamentných volieb podrobnejšie. Z hľadiska volebnej účasti môžeme všeobecne rozdeliť voľby na
dve skupiny. Voľby s nízkou volebnou účasťou (krajské a europarlamentné)
a voľby s relatívne vyššou volebnou účasťou (obecné, prezidentské a parlamentné voľby). Na tento fakt poukazovali aj prieskumy SAV (ISSP 2008 SK)
Volebná účasť v roku 1990 indikovala pomerne priaznivé možnosti, keď
volebná účasť dosiahla viac ako 95 % hlasov a vládu VPN, KDH a DS si
tak zvolilo cez 55 % všetkých oprávnených voličov. Od tohto obdobia však
až na výnimku roku 1998 klesla volebná účasť do roku 2006 až pod 55 %.
Voľby 1998 boli charakteristické svojím mobilizačným protimečiarovským
charakterom. Naopak počas osemročnej pravicovo-ľavicovej a pravicovej
vlády dosiahla volebná účasť najvýraznejšie medzivolebné prepady. V roku
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2002 sa znížila volebná účasť o 14,18 % a v roku 2006 až o 15,39 %. Tento
bezprecedentný, takmer 30% pokles volebnej účasti, môžeme čiastočne pripísať na vrub neobľúbeným ekonomickým reformám tohto obdobia. Akokoľvek sa zdá pozitívne, že v posledných voľbách 2010 a 2012 sa už volebná
účasť zastabilizovala na úrovni cca 60 %, stále je nutné brať na zreteľ, že
sa jedná o nízke číslo (tab.1). Nízka volebná účasť nemusí indikovať len
úroveň legitimity zvoleného zastupiteľstva, ale v určitých prípadoch v spojení s mobilizáciou elektorátu napríklad extrémistického politického spektra
to môže viesť k radikalizácii parlamentu (dlhodobo v parlamente prítomná
SNS alebo aj nový subjekt ĽSNS). Dobrým príkladom bol predvolebný boj
pred voľbami 2006, kedy zostrená protimaďarská rétorika znovuzjednotenej
SNS spolu s výrazne nižšou volebnou účasťou oproti predošlým voľbám
priniesla strane rekordný volebný zisk. V snahe získať volebný potenciál určitej skupiny obyvateľstva radikalizoval predvolebnú kampaň v roku 2010
aj mainstreamový SMER-SD.
Tab. 1. Volebná účasť za SR, Kraje 2001,vo voľbách do SNR a NR SR 19902012
93,85

78,29

67,11

83,14

70,77

56,16

2010
62,90

Trnavský kraj

95,74

84,85

75,69

83,85

68,15

53,07

59,93

59,40

Trenčiansky kraj

96,63

87,86

79,16

84,33

71,71

57,18

60,44

62,35

Nitriansky kraj

94,86

84,20

77,37

86,04

72,20

56,62

60,56

58,40

Žilinský kraj

95,84

85,78

78,21

84,32

72,44

57,55

60,95

63,75

Banskobystrický kraj 95,27
Prešovský kraj
96,12

85,36

78,02

84,93

70,50

55,55

58,37

57,28

86,68

77,35

84,26

67,05

50,70

54,57

57,01

Košický kraj

94,94

81,10

72,72

83,05

53,78

95,39

84,20

75,65

84,24

50,28
54,67

54,25

Spolu za SR

66,74
70,06

58,83

59,11

Územný celok
Bratislavský kraj

1990* 1992* 1994* 1998*

2002

2006

2012
62,06
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* - štatistiky prepočítané na kraje z roku 2001
Krivý, V. (databáza), Mikuš, Gurňák 2014, vlastné prepočty
Ak sa pozrieme na diferenciáciu na základe krajov 2001 zistíme, že do
volieb 1994 bolo územie dnešného Bratislavského kraja tým, ktoré viedlo
v najnižšej volebnej účasti s pomedzi súčasných krajov. Od volieb 1998 však
túto nelichotivú štafetu prebral Košický kraj a viedol ju až do posledných
volieb 2012 (viď tab.1). Do roku 1994 bol krajom s najvýraznejšou volebnou účasťou Trenčiansky kraj, čo bolo spojené najmä s mobilizáciou voli-
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čov HZDS. Vo voľbách 1998 bola najvýraznejšia volebná účasť zaznamenaná
v Nitrianskom kraji, ktorý môžeme dať do súvisu s výraznou mobilizáciou
maďarského etnika. Vo voľbách 2002, 2006 a 2012 bol Žilinský kraj tým, ktorý dosiahol najvýraznejšiu volebnú účasť. Tento nárast sa dá v jednotlivých
obdobiach vysvetliť najmä výraznejšou podporou novo založeného SMERu,
pretrvávajúcou podporou ĽS-HZDS a prekvapujúcim ziskom KSS v tomto
kraji v roku 2002; rastom podpory SMERu a výraznou mobilizáciou voličov SNS v roku 2006 a mobilizáciou voličov SMERu-SD po páde pravicovej
vlády v roku 2012. Opačný charakter mobilizácie indikuje rok 2010, kedy
bol krajom s najvýraznejšou volebnou účasťou Bratislavský kraj. Mobilizácii
dopomohlo viacero faktorov, od nespokojnosti s vládnutím predchádzajúcej
koalície po utvorenie nových politických strán, ktoré dokázali získať výraznejšiu podporu v kraji a to SaS či MOST-HÍD, ktoré obsahovali aj platformy
najsilnejšie práve v regióne Bratislavského kraja ako napríklad OKS. Bližšie
a podrobnejšie sa k vysvetleniam dostaneme v ďalších častiach textu.
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Na okresnej úrovni je vidno pomerne pozvoľný pokles regionálnej volebnej účasti. V roku 1990 všetky okresy z roku 1996 dosahovali volebnú účasť
nad 90 % s najnižšou volebnou účasťou pre okresy Bratislava II (92,8 %),
Bratislava V (92,55 %), Košice III (92,14 %) a s najvyššou volebnou účasťou
okresu Tvrdošín (97,49 %). Vo voľbách 1992 už hodnoty nad 90 % dosahovali
len dnešné okresy Tvrdošín (91,77 %), Turčianske Teplice (92,06 %), Bánovce
nad Bebravou (90,02 %), Zlaté Moravce (90,66 %) a Krupina (90,45 %). Pod
80 % dosahovali len mestské okresy Bratislavy a Košíc a okresy Trebišov
a Komárno. Ostatné okresy mali pomerne rovnomerne rozloženú volebnú
účasť na úrovni medzi 80 až 90 %. Vo voľbách v roku 1994 dosiahli okresy
Bratislavy a Košíc ešte nižšiu volebnú účasť s výnimkou Bratislavy I (Bratislava II 66,85 %; Bratislava III 68,88 %; Bratislava IV 67,3 %; Bratislava
V 58,49 %; Košice I 68,7 %; Košice II 67,9 %; Košice III 63,89 %; Košice IV
66,34 %), s tým že špecificky okres Petržalka dosiahol celkovo najnižšiu volebnú účasť, k nim sa v tomto volebnom roku pridali ešte okresy Malacky
(68,58 %) či Skalica (64,38 %). Vo voľbách 1998 dochádza nielen ku všeobecnému nárastu volebnej účasti, ale aj k jej regionálnemu vyrovnaniu, ktorá
sa vo väčšine okresov pohybovala na úrovni 80-90 %. Dokonca aj mestské
okresy Bratislavy a Košíc sa zbavili označenia okresov s najnižšou volebnou účasťou, ktorá v priemere dosahovala viac ako 82 %. Najnižšiu volebnú
účasť dosiahli okresy Čadca (78,15 %), Senica (77,81 %) a Skalica (75,45 %),
ktorá sa stala okresom s najnižšou volebnou účasťou. Vo voľbách 2002 bol
okresom s najväčšou volebnou účasťou Tvrdošín (77,86 %). Ďalšími okresmi
s výraznou volebnou účasťou boli Zlaté Moravce (77,72 %) a Turčianske Teplice (76,39 %), ktoré už vo voľbách 1992 boli okresmi s výraznejšou volebnou
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účasťou. Naopak najnižšiu volebnú účasť dosiahol druhé volebné obdobie
po sebe okres Skalica (58,76 %). V týchto voľbách sa taktiež po prvý krát výraznejšie líšila priemerná volebná účasť v Bratislave (72,4 %) a v Košiciach
(67,1 %), od tohto obdobia až do volieb 2012 majú Košice priemerne o cca
10 % nižšiu volebnú účasť ako Bratislava. Vo voľbách 2006, kedy dosahuje
celoslovenská volebná účasť svojej doposiaľ najnižšiu úroveň 54,67 %, dosiahli najvyššiu volebnú účasť podobne ako vo voľbách 2002 okresy Tvrdošín (60,64 %), Turčianske Teplice (60,19 %), Zlaté Moravce (60,67 %) a k nim
sa pridali okresy Kysucké Nové Mesto (61,78 %) a Dunajská Streda (62,62 %).
Práve posledné dva okresy sú so svojou volebnou účasťou na čele a charakterizujú to, čo bolo najtypickejšie v predvolebnom boji (maďarská otázka),
čo v končenom dôsledku rezultovalo v najvýraznejší volebný úspech oboch
aktérov problematickej maďarskej otázky a to SNS a SMK-MKP. Tým sa len
potvrdila odlišná mobilizačná sila danej problematiky v jednotlivých okresoch. Mobilizácia skrz podobnú otázku však ukázala svoje obmedzenia
v nasledujúcom volebnom roku 2010, kedy výraznejšie zavážili pri „nevoľbe
“ SNS jej politické lapsusy (Mikuš, Gurňák 2012). V týchto voľbách sa po
prvý krát v novodobej histórii stalo to, že v niektorých regiónoch neprišlo
k urnám ani 50 % oprávnených voličov. Patria medzi ne už niekoľko krát
spomínané okresy Skalica (44,25 %), Senica (46,27 %) či Malacky (46,33 %) či
okresy mesta Košice (Košice II 49,27 %; Košice III 45,62 %; Košice IV 49,9 %)
a k nim pribudli okresy na východe Slovenska – Kežmarok (46,54 %), Stará
Ľubovňa (48,64 %), Snina (45,36 %), Trebišov (49,37 %), Michalovce (47,83 %)
a Vranov nad Topľou (49,1 %). Vo voľbách 2010 dosiahli volebnej účasti pod
50 % už len dva okresy: Snina (49,13 %) a Michalovce (48,41 %). Okresom
s najvyššou volebnou účasťou je Dunajská Streda (67,57 %), ktorej sekundovali okresy Bratislava I (66,57 %), Bratislava III (66,45 %), Senec (65,19 %)
a Bratislava IV (64,38 %). Tieto okresy charakterizujú smerovanie mobilizácie silne pro-pravicovo orientovanej Bratislavy a časti maďarskej menšiny
v jej zázemí (pre MOST-HÍD), ktoré dopomohlo pravicovým stranám vyhrať
voľby. Vo voľbách 2012 bola zaznamenaná najvyššia volebná účasť v okresoch žilinského kraja, Tvrdošín (67,52 %), Bytča (66,76 %), Kysucké Nové
Mesto (66,72 %) a Žilina (66,51 %). Po páde vlády v predčasných voľbách
si bratislavské okresy zachovali približne rovnakú úroveň volebnej účasti,
respektíve boli s malým poklesom. Výraznejší pokles volebnej účasti však
nastal oproti roku 2010 vo väčšine okresov so zastúpením maďarského etnika. Najvýraznejšie poklesy boli zaznamenané v okresoch Komárno (-7,63 %),
Dunajská Streda (-6,9 %), Rožňava (-5,93 %) či Revúca (-5,21 %). Naopak
zvýšená volebná účasť v regiónoch podpory SMERu-SD, zabezpečila tejto
strane pohodlné víťazstvo (príkladom Bytča- +5,17 % či Vranov nad Topľou+5,26%), podrobne obr. 20.
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Pre sumarizáciu volebnej účasti v jednotlivých obdobiach je nutné analyzovať aj rozdiely medzi maximálnou a minimálnou volebnou účasťou
v jednotlivých okresoch (obr. 17). Z hľadiska rozdielov volebných účastí je
najzaujímavejší volebný rok 1994, kedy bol dosiahnutý až takmer 29% rozdiel a mobilizačný rok 1998, kedy došlo k výraznému zvratu trendu nárastu rozdielov volebných účastí, čo iba potvrdzuje celoplošnú mobilizáciu vo
voľbách 1998. Od volieb 2002 sa drží tento rozdiel na stabilnej úrovni tesne
pod 20 %, čo indikuje všeobecnú regionálnu nevyrovnanosť volebnej účasti
najme od volieb 1994.

Obr. 17. Minimálna, maximálna volebná účasť a ich rozdiel v okresoch
z roku 1996 v parlamentných voľbách 1990-2012
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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Vyššie sme spomínali charakter Bratislavy a Košíc, preto by bolo na
mieste sa v krátkosti pozrieť sa aj na všeobecný pomer volebnej účasti medzi
mestami a mestskými časťami a vidiekom. Volebná účasť bola na vidieku
v celom období 1990-2012 vyššia než v mestách (obr. 18), čím by sa mohla
iba potvrdiť všeobecne zastávaná urbánno-rurálna dichotómia aj v oblasti volebnej účasti. (Mikuš 2013, 2014; Plešivčák 2012a, 2012 b, 2012c, 2013).
Najvýraznejšie sa tento rozdiel prejavoval vo voľbách 1992 a 1994, práve
v období silnej pozície HZDS, ktoré malo výrazne silnú bázu práve na vidieku (Mariot 1993, 2003). Rozdiel volebnej účasti medzi mestom a vidiekom
predstavuje v roku 1992 asi 9,26 % a v roku 1994 až 11,48 %. V ostatných
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volebných rokoch sa tento rozdiel pohyboval medzi dvoma až troma percentami. Práve voľby 2010 ako aj všeobecne rozdielne charakteristiky medzi
Bratislavou a Košicami najmä od volieb 2002 však ukazujú, že nemusí byť
všetko tak jednotvárne ako sa na prvý pohľad môže zdať. Urbánny ako aj
rurálny priestor je, čo sa týka volebnej účasti, pomerne rôznorodý a zaslúži
si špeciálnu pozornosť, pri ktorej sa budú brať na zreteľ špeciálne charakteristiky jednotlivých sídiel.

Obr. 18. Volebná účasť v mestách, mestských častiach a na vidieku
v parlamentných voľbách 1990-2012
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)

Keď charakterizujeme volebnú účasť na základe celoslovenskej volebnej
účasti, vyšpecifikovali sa nám ostrejšie charakteristické regióny pre jednotlivé volebné roky (obr. 21). V prvých slobodných voľbách 1990 bola zaznamenaná pomerne rovnomerná úroveň volebnej účasti bez výraznej regionálnej
diferenciácie od celoslovenskej volebnej účasti. Vo voľbách 1992 sa špecifikovali dva kompaktnejšie regióny zvýšenej volebnej podpory a to okres
Trenčín so susediacimi okresmi: Nové Mesto nad Váhom, Ilava a Bánovce
nad Bebravou a región na východe Sabinov, Bardejov, Stropkov a Svidník
a individuálne okresy Gelnica, Tvrdošín, Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom, Krupina, Detva, Poltár a Zlaté Moravce. Naopak, podpriemernú volebnú účasť zaznamenali okresy Košíc a Bratislavy s výnimkou Bratislavy
I a v okresoch Komárno a Trebišov. Vo voľbách 1994 mali nadpriemernú vo-
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Obr. 19. Regresná analýza vzťahu volebnej účasti a nezamestnanosti
v roku 2012
(ŠÚSR, vlastné výpočty).
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lebnú účasť takmer tie isté okresy ako v roku 1992 okrem Nového Mesta nad
Váhom, Ilavy a Gelnice, naopak pribudli okresy Púchov, Považská Bystrica, Brezno, Kysucké Nové Mesto, Topoľčany, Partizánske a Žarnovica. Taktiež je možné identifikovať nadpriemer volebnej účasti v Nových Zámkoch
a zmenu oproti roku 1992 v Dunajskej Strede, Trebišove a Komárne, čo má za
následok spojenie Maďarských politických strán do jednotnej Maďarskej koalície, ktorá napriek znižujúcej sa volebnej účasti dosiahla o 0,5 percentuálneho bodu viac ako súčet maďarských politických subjektov kandidujúcich
vo voľbách 1992. Podpriemernú volebnú účasť si zachovali bratislavské ako
aj košické okresy a k nim sa pridali okresy Malacky a Skalica. Voľby 1998
boli volebnou účasťou regionálne vyrovnané. Nadpriemer dosiahli iba okresy Tvrdošín a Dunajská Streda, naopak podpriemer dosiahli okresy Čadca, Skalica a Senica. Od volieb 1998 až do 2012 už nedosiahol žiaden okres
na území východného Slovenska nadpriemernú volebnú účasť. Vo voľbách
2002 dopĺňa okresy Tvrdošín a Dunajská Streda aj Kysucké Nové Mesto,
Žilina, Trenčín, Banská Bystrica, Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Zlaté Moravce a Bratislava I. Naopak na veľkej časti Zemplína sa
utvoril región s podpriemernými hodnotami, podobne aj na Záhorí na západnom Slovensku. Tieto regióny dopĺňajú okres Revúca a Lučenec, ktorý
zaznamenal od volieb 2002 až do volieb 2012 už len podpriemernú volebnú
účasť. Vo voľbách 2006 sa výrazne mobilizovalo stredné Považie a horná

Časť 1: Slovensko na politickej mape z pohľadu regionálnej geografie
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Obr. 20. Volebná účasť v okresoch Slovenskej republiky z roku 1996 pre
parlamentné voľby 1990(A), 1992(B), 1994(C), 1998(D), 2002(E), 2006(F),
2010(G), 2012(H)
(Krivý V. (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)

Regionálne dimenzie Slovenska
Nitra a okrem už spomínaných okresov Tvrdošín a Dunajská Streda, ktoré sa
mobilizovali aj v týchto voľbách výraznejšie, sa k nim pridali aj okresy Krupina či Nové Zámky. Príčiny nadpriemernej podpory týchto regiónov sme
už vyššie načrtli, lenže okrem mobilizácie vplyvom maďarskej otázky tu zohráva vplyv aj regionálnej podpory ĽS-HZDS a najmä SMERu-SD. Naopak,
regióny s podpriemernou volebnou účasťou sa rozšírili o časť regiónov na
Spiši a Šariši. Vo voľbách 2010 dosiahli okresy Bratislavy (I,III a IV) podobne
ako v predošlých voľbách nadpriemernej volebnej účasti, k nim sa pridali
okresy Bratislava II, Pezinok a Senec. Naopak regióny podpriemernej volebnej účasti zostávajú prítomné na východe Slovenska ako aj na Záhorí. Vo
voľbách 2012 sa utvorilo kompaktné územie nadpriemernej volebnej účasti
na strednom Považí, na hornej Nitre, na dolnej Orave či na Turci a druhé
kompaktné územie tvorené okresmi Bratislavy (okrem Bratislavy V), Senca, Pezinka a Trnavy. Zarážajúcim je kompaktné územie podpriemernej volebnej účasti na juhu Slovenska, ktoré, ako sme už vyššie spomínali, bolo
spôsobené absenciou voličov znechutených rozpadom vlády. Zostávajú však
prítomné aj regióny Zemplína a Záhoria (obr. 21).
Obrázok 22 zobrazuje, koľkokrát okres zaznamenal nadpriemernú volebnú účasť. Nad všetky okresy výrazne vystupuje Tvrdošín, ktorý dosiahol
nadpriemer až v siedmich voľbách, v šiestich voľbách to dosiahli okresy
Zlaté Moravce a Trenčín. Celkovo sa utvorili tri kompaktné regióny: zázemie Bratislavy, veľký región stredné Považie – Turiec – horná Nitra – čiastočne Horehronie a Pohronie a región na východe na hornom Šariši a hornom Zemplíne. Každý z regiónov má špecifickú časovú os. Región Bratislavy
získaval nadpriemerných hodnôt najmä od roku 2006. Región na východe
naopak získaval nadpriemerných hodnôt do roku 1994 a región na severozápade západného Slovenska a západe stredného Slovenska je charakteristický
nadpriemernými hodnotami striedavo behom celého obdobia.
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Obrázok 23 naopak ukazuje, koľkokrát bol okres zaznamenaný ako podpriemerný. Pri podpriemerných okresoch sa nám črtajú štyri regióny: Záhorie a Bratislava, Orava a Kysuce, Východné Slovensko a Južné Slovensko.
Región Záhoria a Bratislavy je charakteristický tým, že takmer celý tento
región bol podpriemerný iba vo voľbách 1994, pričom Bratislavské okresy dosahovali od volieb 2002 iba priemerné a v posledných rokoch najmä
nadpriemerné hodnoty volebnej účasti. Región Oravy a Kysúc je z hľadiska
časového rozloženia rozdielny. Okres Čadca mal podpriemerné hodnoty vo
voľbách 1998 a 2002, naopak okres Námestovo iba vo voľbách 2010. Región východného Slovenska (Prešovský a Košický kraj) sa utvára od volieb
2002 a centrálnu pozíciu z hľadiska zisku podpriemerných hodnôt v celkom

Časť 1: Slovensko na politickej mape z pohľadu regionálnej geografie
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Obr. 21. Volebná účasť v okresoch Slovenskej republiky z roku 1996,
rozdelená podľa celoslovenského priemeru pre parlamentné voľby 1990(A),
1992(B), 1994(C), 1998(D), 2002(E), 2006(F), 2010(G), 2012(H)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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Obr. 22. Okresy s nadpriemernou volebnou účasťou v období 1990-2012
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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Obr. 23. Okresy s podpriemernou volebnou účasťou v období 1990-2012
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
období 2002-2012 v ňom zohráva viac menej najmä územie Zemplína. Podpriemerné hodnoty v týchto krajoch nedosiahli iba okres Sobrance a Prešov.
Región južného Slovenska, nerátajúc okresy Košického kraja, je charakteristický kompaktnou podpriemernou úrovňou iba v posledných voľbách 2012.
Viac ako v jednom volebnom roku dosiahli podpriemerné hodnoty Dunajská
Streda v roku 1992, okres Revúca v roku 2002 a okres Lučenec, ktorý na roz-

Časť 1: Slovensko na politickej mape z pohľadu regionálnej geografie
diel od zvyšku regiónu má charakteristickú podpriemernú volebnú účasť,
v celom sledovanom období 2002-2012.
Obrázky 22 a 23 zarážajúco na prvý pohľad kopírujú ekonomické ukazovatele ako je dlhodobá nezamestnanosť či nezamestnanosť ako taká. Toto
tvrdenie taktiež podporuje kontinuálny rast negatívneho koeficientu korelácie s volebnou účasťou a od roku 2002 (-0,284) cez roky 2006 (-0,33), 2010
(-0,494) do posledných volieb 2012 (-0,546) (obr. 19) kontinuálne narastá.
Faktor, ktorý sme spomínali ako ten najnebezpečnejší, tj. celospoločenská
politická apatia, tak vstupuje ako priamy následok neschopnosti politikov
riešiť sociálno-ekonomické problémy obyvateľstva, nezávisle od politickej
garnitúry.

1.3.2.2 Parlamentné voľby 1990-2012
Od pádu totality v roku 1989 sa konali na území Slovenska dvoje voľby
do Slovenskej národnej rady v rámci ČSFR (1990,1992) a počas samostatnosti
Slovenskej republiky tri predčasné (1994, 2006, 2012) a tri voľby v obvyklej
periodicite (1998, 2002, 2010). Do volieb 1998 bolo Slovensko rozdelené do
štyroch viacmandátových volebných obvodov. Od volieb 1998 bol zriadený jeden viacmandátový volebný obvod. Napriek výhradám viacerých politických subjektov Slovensko zostalo jedným viacmandátovým volebným
obvodom až do súčasnosti. Využíva sa viazaná kandidátka zverejňovaná
politickými subjektmi. Voliči majú možnosť od volieb 1990 využiť aj tzv.
preferenčné hlasy. V súčasnosti môžu voliči udeliť štyri preferenčné hlasy, ktoré udeľujú kandidátom vybranej politickej strany, touto formou majú
možnosť obísť poradie preferované politickou stranou. Pre porovnanie v prvej ČSR táto možnosť neexistovala, tam boli len viazané kandidátky politických strán. Charakter preferenčných hlasov sa však menil od nutnosti získať
50 % celkového elektorátu strany (1990), 10 % celkového elektorátu strany
(1990,1994,1998,2002) až po 3 % celkového elektorátu strany (2006,2010,2012).
Po roku 2006 tak preferenčné hlasy získali na význame a do značnej miery
začali ovplyvňovať zloženie parlamentu. Asi najvýraznejším bol v roku 2010
pohyb platformy Obyčajní ľudia na kandidátke SaS ako aj v roku 2012 prekrúžkovanie sa tých istých osobností na kandidátke OĽaNO (tab. 2).
Parlamentných volieb sa môžu zúčastniť iba politické strany. Jediná
podmienka politickej strany na to, aby sa mohla zúčastniť volieb je zaplatenie peňažnej kaucie, ktorá má redukovať počet kandidujúcich politických
subjektov. Medzi jednotlivými rokmi kandidovalo v priemere okolo 20 politických subjektov, z toho najmenej politických subjektov kandidovalo v pr-
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vých demokratických voľbách 1990 (16) a najväčší počet v rokoch 2002 a 2012
(26). Do NR SR resp. SNR sa v rokoch 1990, 1994 a 2002 dostalo celkom sedem politických subjektov; v rokoch 1998, 2006, 2010 a 2012 dostalo šesť politických subjektov a v roku 1992 sa doň dostalo päť politických subjektov.
Voľby v roku 1990 však na rozdiel od nasledujúcich volieb mali odlišné
volebné kvórum, kedy bolo potrebné získať iba 3 % voličskej podpory, aby
strana získala mandát do SNR. Od volieb 1992 až do súčasnosti platí 5%
hranica pre jednotlivé strany, 7% pre volebné dvoj a trojkoalície a 10% pre
štvorkoalície. Táto zmena ochránila parlament pred značnou fragmentáciou,
príkladom vo voľbách 1992 by sa pri starej hodnote volebného kvóra dostalo do parlamentu deväť politických subjektov, poprípade v roku 2012 by
ich bolo osem. Podrobnejšie si v ďalšej časti predstavíme územný charakter
nadpriemernej podpory jednotlivých parlamentných strán, vládnych koalícií, opozícií a ich charakter.
Vlády, opozície a prepadnuté hlasy 1990-2012
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V rámci volieb môže okrem nízkej volebnej účasti nahlodať legitimitu
zvoleného zastupiteľstva celkový podiel prepadnutých hlasov strán, ktoré
sa nedostali do parlamentu. Pretože ak máme hovoriť o volebnom úspechu
akejkoľvek politickej strany pri špecifickej volebnej účasti, ak až jedna pätina týchto hlasov prepadne, ako to bolo v roku 2012, poprípade až jedna
štvrtina v roku 1992, akokoľvek je celoslovenská volebná účasť nad hranicou 50 %, nie je parlamentné zastúpenie zastúpením väčšiny. Ako ukazuje
obr. 24, je vidieť, že sa jednotlivé roky výrazne líšia. Najviac prepadnutých
hlasov, až 23,79 %, bolo vo vyššie spomínanom volebnom roku 1992, kedy
štyri ďalšie politické subjekty získali aspoň 3 % volebnej podpory. Naopak
mobilizačný rok 1998 ukazuje, že voliči uprednostnili hlavné politické subjekty. Od volieb 2002 neklesla úroveň prepadnutých hlasov pod 10 %. Rok
2002 je doposiaľ posledným rokom, kde parlament mal legitimitu viac ako
polovice oprávnených voličov (obr. 25). Ďalším faktorom, ktorý spoluvytvára legitimitu vlády, je počet voličov, ktorí volili za niektorú z politických
strán zoskupenia, ktoré následne prevezme moc nad výkonnou mocou. Obr.
26 poukazuje na zastúpenie jednotlivých koalícií a opozícií v jednotlivých
obdobiach spolu s ich rozdielom. Tu znovu vyčnieva rok 1998, ktorý tak
len ďalej potvrdzuje mobilizačný charakter týchto volieb. Naopak, najnižší
rozdiel bol po voľbách 2002, kedy získala druhá Dzurindova vláda len veľmi tesnú väčšinu, čo v konečnom dôsledku spôsobovalo vládnucim stranám
výrazné problémy (odchody poslancov a zabezpečovanie jednoduchej väčšiny). Nato, aby sme zistili reálnu silu legitimity vlády, je nutné dať ich do
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Tab. 2. Počet poslancov so ziskom pozície prostredníctvom prednostného hlasovania a najvýraznejší skok jednotlivých kandidátov politických strán so zastúpením v NR SR 1998-2012
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porovnania s volebnou účasťou. Obr. 27 ukazuje, že si vládu zvolila aspoň
približne polovica všetkých voličov iba v rokoch 1990 a 1998. Ako vidíme,
v posledných rokoch (2010 a 2012) zvolené vlády majú podporu len niečo cez
jednu štvrtinu obyvateľstva. V nasledujúcich riadkoch sa bližšie pozrieme
na charakter podpory parlamentných strán, neparlamentných strán, vlád-

Obr. 24. Percento prepadnutých hlasov, respektíve percento
hlasov pre mimoparlamentné strany vo voľbách 1990-2012
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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Obr. 25. Celková volebná účasť a volebná účasť bez
volebného potenciálu prepadnutých hlasov v parlamentných
voľbách 1990-2012
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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Obr. 26. Volebný zisk vládnej koalície, opozície a ich rozdiel
v parlamentných voľbách 1990-2012
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)

Obr. 27. Celková volebná účasť a percento zo všetkých
potenciálnych voličov, ktorí volili vládnu koalíciu
v parlamentných voľbách 1990-2012
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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Obr. 28. Nadpriemer volebnej podpory v okresoch z roku 1996
v parlamentných voľbách 1990 pre parlamentné (A), neparlamentné (B)
strany a strany vládnej koalície (C) a opozície (D.)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
nych koalícií a opozícií a ku koncu tejto časti predstavíme komplexné regióny nadpriemerných a podpriemerných hodnôt pre dané zoskupenia.
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V prvých voľbách v roku 1990 získalo mandát sedem politických subjektov. Vládnu koalíciu zostavilo víťazné VPN spolu s KDH a DS v opozícii zostali KSS, SNS, SZ a ESWMK. Do parlamentu sa neprebojovalo deväť
politických strán. V týchto voľbách je pre podporu parlamentných strán
charakteristická malá úroveň diferenciácie od celoslovenského ukazovateľa, výraznejšie podpriemerné boli iba okresy Senica, Myjava, Veľký Krtíš,
Krupina a Svidník (obr. 28). Charakter neparlamentných strán resp.7,6 %
prepadnutých hlasov je výrazne regionálne diferencovaný s absenciou priemerných regiónov. Nadpriemerné regióny s množstvom prepadnutých hlasov boli v oblasti Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja a na
západe v oblasti Záhoria a časti stredného Považia, kde získavali výraznú
podporu strany SVP a SD (príkladom okresy Krupina 9,65 % či Turčianske
Teplice 8,45 % pre SPV). Takmer celý košický a prešovský kraj (s výnimkou
Rožňavy, Trebišova, Medzilaboriec a Svidníka) však tiež patrili k regiónom
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Obr. 29. Nadpriemer volebnej podpory v okresoch z roku 1996
v parlamentných voľbách 1992 pre parlamentné (A), neparlamentné (B)
strany a strany vládnej koalície (C) a opozície (D.)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
nadpriemernej podpory vládnej koalície, podobne aj región Záhoria a stredného Považia, naopak regióny nadpriemerného zastúpenia opozície sú silne
ovplyvnené najmä maďarskou ESWMK v južných okresoch a SNS v Žilinskom či Trenčianskom kraji.
Vo voľbách 1992 získalo mandát päť strán (HZDS, SNS, SDĽ, KDH
a MKM-EGY) z celkového počtu 23 politických strán. Parlamentné strany získali nadpriemernú podporu prevažne v okresoch Ponitria, Pohronia
a severu Žilinského kraja a okresu Trnava a Hlohovec, kde utvára podpora
kompaktný región. Ďalej získali nadpriemernú podporu v okresoch Medzilaborce a Snina na východe Slovenska a na strednom Slovensku v okresoch
Liptovský Mikuláš, Brezno, Detva a Poltár. Prepadnuté hlasy v priemere dosiahli rekordných 23,79 % a boli v nadpriemernej úrovni zaznamenané na
juhu Slovenska vplyvom neúspechu druhej z maďarských politických strán
MPP-MOS (príkladom okres Dunajská Streda s 25,46 % či Komárno 17,88 %).
V Bratislave, Košiciach a na Záhorí to bolo vplyvom neúspechu ODÚ (príkladom okres Bratislava I 11.54 %, Košice I 15,79 %, Skalica 10,4 %) či DS-
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Obr. 30. Nadpriemer volebnej podpory v okresoch z roku 1996
v parlamentných voľbách 1994 pre parlamentné (A), neparlamentné (B)
strany a strany vládnej koalície (C) a opozície (D.)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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ODS (príkladom okres Bratislava I 10,2 %, Košice II 8,18 %, Myjava 8,72 %).
Regióny nadpriemernej podpory pre HZDS a jeho koaličného partnera SNS
boli výrazne koncentrované do celého Trenčianskeho kraja, takmer celého
Žilinského a Bratislavského kraja, severnej a severozápadnej časti Banskobystrického kraja a časti Trnavského a Nitrianskeho kraja. Nadpriemer pre
opozičné strany na východe bol spôsobený podporou SDĽ a KDH na východe a MKM-EGY na juhu Slovenska (obr. 29)
Vo voľbách v roku 1994 získalo mandát sedem politických subjektov
(DÚ, MK, SV, HZDS, SNS, KDH, ZRS) z celkového počtu 18 politických strán.
Nadpriemernú podporu získali parlamentné strany v okresoch na juhu Slovenska (Komárno a Dunajská Streda), v okrese Topoľčany a na severe v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto a Bytča. Nadpriemerné oblasti celkového
podielu 13,02 % prepadnutých hlasov tvoria tri kvázi kompaktné regióny.
Prvým je oblasť Košického a Prešovského kraja s výnimkou Trebišova a Sobraniec spolu s okresom Revúca, kde získavala najvýraznejšiu podporu DS
(príkladom okresy Košice I 7,29 %, Košice IV 7,06 %), KSS (príkladom okresy
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Obr. 31. Nadpriemer volebnej podpory v okresoch z roku 1996
v parlamentných voľbách 1998 pre parlamentné (A), neparlamentné (B)
strany a strany vládnej koalície (C) a opozície (D.)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
Medzilaborce 13,81 %, Snina 8,97 %) a KSÚ (príkladom okres Stará Ľubovňa
5,21 %). Druhá oblasť je na strednom Slovensku (okresy Lučenec, Poltár,
Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, Martin a Dolný Kubín). V tomto regióne získavala podporu najmä KSÚ (príkladom okres Ružomberok 7,16 %,
Dolný Kubín 4,93 %) a DS (príkladom okresy Banská Bystrica- 5,81%, Liptovský Mikuláš 5,31 % či Zvolen 4,93 %). Treťou oblasťou sú bratislavské
okresy, Záhorie a okres Nové Mesto nad Váhom. Tu získala najvýraznejšiu
podporu DS (príkladom okresy Bratislava I 7,43 %, Myjava 6,85 %). Vládnu
koalíciu v tomto období utvorili HZDS, SNS a ZRS. Regióny nadpriemernej
podpory sa na západnom a strednom Slovensku výrazne nezmenili, keďže
išlo o najvýraznejšie územia podpory SNS a HZDS, na rozdiel od volieb 1992
však pribudli oblasti východného Slovenska s nadpriemernou podporou
ZRS a ubudli okresy Bratislavy (obr. 30). Nadpriemerné okresy pre opozíciu
sú jednoznačne diferencované na juhu vplyvom charakteru volebnej účasti
MK, na východe čiastočne spojené aj s charakterom nadpriemerných ziskov
SV. V okresoch prešovského kraja ako aj v okrese Skalica je to spôsobené
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Obr. 32. Nadpriemer volebnej podpory v okresoch z roku 1996
v parlamentných voľbách 2002 pre parlamentné (A), neparlamentné (B)
strany a strany vládnej koalície (C) a opozície (D.)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
nadpriemernou podporou KDH, v Bratislave a Košiciach to bolo spôsobené
nadpriemernou podporou DU.
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Vo voľbách 1998 získalo zastúpenie šesť politických subjektov (HZDS,
SDK, SMK-MKP, SNS, SDĽ a SOP) zo 17 kandidujúcich politických strán.
V tomto mobilizačnom roku nezaznamenali parlamentné strany nadpriemerné volebné zisky, čo je spôsobené pomerne nízkym percentom prepadnutých hlasov (5,73 %), objavujú sa iba jednotlivé okresy podpriemerného
zastúpenia (Turčianske Teplice, Poltár, Gelnica, Vranov nad Topľou, Snina,
Medzilaborce). Nadpriemerný prepad hlasov tak v tomto období treba brať
s ohľadom na nízke celoslovenské ukazovatele. Najjasnejšie to však je pri
využití podpriemerných hodnôt parlamentných strán, ktoré indikujú tie okresy, kde získavali v nadpriemerných úrovniach hlasy KSS (príkladom okresy Medzilaborce 10,31 %, Snina 7,29 %, Poltár 8,35 %) ako aj ZRS (príkladom
okresy Medzilaborce 8,31 %, Snina 4,73 %). Vládnu koalíciu v tomto období
utvorilo pravicovo-ľavicové zoskupenie SDK, SMK-MKP, SOP a SDĽ. Vládna koalícia získala nadpriemernú podporu SMK-MKP v kompaktnom regió-
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Obr. 33. Nadpriemer volebnej podpory v okresoch z roku 1996
v parlamentných voľbách 2006 pre parlamentné (A), neparlamentné (B)
strany a strany vládnej koalície (C) a opozície (D.)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
ne južného Slovenska na východe spojenej s nadpriemernou podporou SOP.
V Bratislave, Košiciach, v okrese Skalica ako aj v okresoch Prešovského kraja je nadpriemerná podpora spôsobená prevažne nadpriemernou podporou
pre SDK, kde sa regionálne nadpriemery z predošlých volieb KDH, DS a DU
pospájali. Naopak, nadpriemery opozície SNS a HZDS zostali regionálne zachované s tým, že sa pridali okresy na východe Slovenska s nadpriemernou
podporou prevažne HZDS. (obr. 31)
Vo voľbách 2002 získalo mandát sedem politických strán (SMER, HZDS,
SDKÚ, KDH, SMK-MKP, ANO, KSS) z celkového počtu 26 politických subjektov. Parlamentné strany získali nadpriemerné hodnoty iba na juhu Slovenska (okresy Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Senec, Galanta, Šaľa, Bratislava I a Trebišov). Naopak prepadnuté hlasy pri priemere
18,09 % dosiahli nadpriemer na celom stredom Slovensku okrem okresov
Veľký Krtíš a Lučenec, na západe v Trenčianskom kraji, v okrese Zlaté Moravce, Trnava, Piešťany, Hlohovec a Pezinok a na východe v okrese Sobrance, Sabinov a v okresoch Spiša (obr. 32). Výrazne tento fakt ovplyvnila ab-
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Obr. 34. Nadpriemer volebnej podpory v okresoch z roku 1996
v parlamentných voľbách 2010 pre parlamentné (A), neparlamentné (B)
strany a strany vládnej koalície (C) a opozície (D.)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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sencia SNS (príkladom Zlaté Moravce 7,53 %, Partizánske 6,79 %, Tvrdošín
6,71 %) a jej odštiepeneckej strany PSNS (príkladom okresy Žilina 16,85 %,
Bytča 15,07 %, Kysucké Nové Mesto 13,17 %), ktoré získali nadpriemernú
podporu prevažne na severe stredného Slovenska a v tomto období aj na
Spiši, v okrese Poltár (21,63 %) a špecificky v okresoch Oravy, Kysúc a Považia získavala podporu aj HZD (príkladom okresy Tvrdošín 9,68 %, Čadca
7,28 %, Nové Mesto nad Váhom 6,08 %). Vládnu koalíciu v tomto období
tvorili pravicové strany SDKÚ, KDH, SMK-MKP a ANO. Regióny nadpriemerov sú takmer identické s rokom 1998 (obr. 31). Nadpriemerná podpora je
na strednom a západnom Slovensku výrazne spätá s nadpriemernými hodnotami pre HZDS a SMER a na strednom a východnom Slovensku výrazne
aj s podporou KSS.
Vo voľbách 2006 získalo mandát šesť politických strán (SMER-SD, KDH,
SDKÚ-DS. SNS, SMK-MKP, ĽS-HZDS) z celkového počtu 21 politických
subjektov. Parlamentné strany získali nadpriemerné hodnoty podobne ako
v roku 2002 na juhu Slovenska (okres Nové Zámky, Komárno, Dunajská

Časť 1: Slovensko na politickej mape z pohľadu regionálnej geografie

Obr. 35. Nadpriemer volebnej podpory v okresoch z roku 1996
v parlamentných voľbách 2012 pre parlamentné (A), neparlamentné (B)
strany a strany vládnej koalície (C) a opozície (D.)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)

Streda, Šaľa) s tým, že sa k nim pridal okres Námestovo. Prepadnuté hlasy
v tomto roku zaznamenali výrazný pokles na úroveň 11,89 %. Regionálny
nadpriemer bol dosiahnutý v takmer celom Banskobystrickom kraji, nekompaktne na východnom Slovensku, Turci, Liptove, Záhorí a v bratislavských
okresoch. Vo väčšine prípadov ide o kombináciu nadpriemernej podpory
SF a KSS, pre KSS výraznejšie na Turci na Záhorí a na severovýchode Slovenska (príkladom Turčianske Teplice 7,87 %, Svidník 6,94 %, Medzilaborce
10,02 %) a pre SF výraznejšie v mestských aglomeráciách (príkladom Bratislava V 6,85 %, Košice II 6,61 %). Koalícia bola zostavená z politických
strán SMER-SD, SNS a ĽS-HZDS, čiže obdobne ako to bolo v roku 1998 išlo
o ľavo-pravú koalíciu s tým rozdielom, že bol kladený dôraz na ľavicovú
charakteristiku vlády, vzhľadom na pomer preferencií jednotlivých blokov
v koalícii. Výrazný nadpriemer dosiahli strany vládnej koalície v tradičných
regiónoch ĽS-HZDS a SNS, ku ktorým sa oproti predošlým voľbám vo výraznejšej miere pridal aj SMER-SD, špecificky na východnom Slovensku, kde
získaval nadpriemerné hodnoty práve SMER- SD v niektorých prípadoch
aj s nadpriemerom SNS (príkladom okres Sabinov či Spišská Nová Ves).
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Obr. 36. Počet volieb, v ktorých bol dosiahnutý nadpriemer volebnej
podpory v okresoch z roku 1996 v parlamentných voľbách 1990-2012 pre
parlamentné (A), neparlamentné (B) strany a strany vládnej koalície (C)
a opozície (D.)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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Obr. 37. Počet volieb, v ktorých bol dosiahnutý nadpriemer volebnej
podpory v okresoch z roku 1996 v parlamentných voľbách 1990-2012 pre
koalície/opozície tvorené stranami ĽS-HZDS, SNS alebo SMERu-SD (A),
a stranami KDH- SDKÚ a SMK-MKP / MOST-HÍD(B)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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Opozícia kopíruje územia nadpriemernej podpory z roku 1994 či charakter
vládnej koalície 1998 a 2002. Tým sa iba potvrdzuje viazanosť na maďarskú
menšinu (SMK-MKP), mestské okresy (SDKÚ-DS) a okresy s podporou pre
KDH a SDKÚ-DS ako Skalica či Kežmarok (obr. 33).
Po voľbách 2010 získalo mandát šesť politických strán (SMER-SD, SNS,
SDKÚ-DS, KHD, MOST-HÍD, SaS) z celkového počtu 18 politických subjektov. Regióny nadpriemerného zastúpenia parlamentných strán predstavujú
Bratislavský kraj a mesto Košice, väčšia časť Žilinského kraja a okres Prievidza. Prepadnutých hlasov bolo 15,84% a región jej nadpriemerného zastúpenia je situovaný prevažne na juhu Slovenska spôsobený absenciou SMK-MKP
v parlamente (príkladom okresy Komárno- 34,63% Dunajská Streda- 32,87%)
a je jasné, že došlo ku štiepeniu maďarského etnika pri voľbe medzi SMKMKP a MOST-HÍD. Okresy Kežmarok a Sabinov sú charakteristické nadpriemernou podporou ako ĽS-HZDS (5,61 % a 3,74 %) tak aj ĽSNS (4,99 %
a 3,15 %) v okrese Medzilaborce to je ĽS-HZDS (6,76 %) a celého spektra ľavicových subjektov SDĽ, KSS či ZRS s podporou okolo 2 %. Vládnu koalíciu
zostavili pravicové subjekty SDKÚ-DS, KDH, SaS a MOST-HÍD. Koncentrácia ich nadpriemernej podpory je výrazne viazaná na Bratislavský, Trnavský
a juh Nitrianskeho kraja, okres Banská Bystrica a Dolný Kubín, mesto Košice
s okresom Košice okolie a okresom Prešov (obr. 34). Omnoho výraznejšie sa
tak prejavuje naviazanosť pravicovej koalície na veľké mestské aglomerácie.
Rozdiel nadpriemerov pre opozíciu sa líši oproti vládnej koalícii 2006 iba
pridaním okresu Zvolen a odobraním okresu Sabinov.
Vo voľbách 2012 získalo mandát šesť politických strán (SMER-SD, SDKÚ-DS, KHD, MOST-HÍD, SaS, OĽaNO) z celkového počtu 26 politických
subjektov. Regióny nadpriemerného zastúpenia parlamentných strán predstavujú Bratislavský kraj a severná časť Trnavského kraja a okresu Topoľčany, Orava, Kysuce, a okresy Detva a Bardejov. Prepadnuté hlasy tvorili
19,22 %, pričom oproti roku 2010 boli nadpriemerné regióny približne rovnaké, t.j. juh Slovenska kvôli absencii SMK-MKP. Zmenou bol úbytok okresov na východe Slovenska a pridanie sa okresov Považská Bystrica a Bytča s nadpriemernou podporou pre SNS (9,39 % a 15,42 %) a okres Brezno
s nadpriemernou podporou pre SNS (5,37 %) a ĽSNS (5,75 %) (obr. 35).
Vládu v týchto voľbách po prvý krát v histórii zostavovala jediná politická
strana, SMER-SD. S malými rozdielmi kopírujú okresy nadpriemernej podpory SMERu-SD predošlé pozície koalícií či opozícií, v ktorých figurovali
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ĽS-HZDS a SNS s tým, že dokázali výrazne zvýšiť podporu na východe Slovenska, ktorú v minulosti zastávali lavicové subjekty SDĽ, ZRS či KSS.
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Keď zhodnotíme cele obdobie 1990-2012, je jednoznačne identifikovateľné, že okresy s najčastejším výskytom viac ako jednej nadpriemernej hodnoty parlamentných strán sa nachádzajú iba na západnom a strednom Slovensku. Najčastejšie sa vyskytovala nadpriemerná podpora v štyroch volebných
rokoch v okrese Námestovo, v troch volebných rokoch v okresoch Bratislava
I, Dunajská Streda, Komárno, Topoľčany, Bytča a Čadca a v dvoch volebných rokoch v okresoch Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Malacky,
Pezinok, Hlohovec, Trnava, Prievidza, Nové Zámky, Šaľa, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Žilina a Detva (obr. 36). Pri pohľade na regionálny charakter prepadnutých hlasov vidíme pri tejto charakteristike výrazne častejší
výskyt jednotlivých regiónov. Počas celého sledovaného obdobia ôsmich
volieb mal nadpriemer prepadnutých hlasov okres Revúca, v siedmich voľbách to bol okres Gelnica, v šiestich to boli okresy Myjava. Lučenec, Poltár,
Rimavská Sobota, Kežmarok, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa, Michalovce
a Rožňava. Z týchto troch najmenej lichotivých kategórií okresov nie je iba
okres Myjava na južnej časti stredného Slovenska, poprípade na východnom
Slovensku. Kategórie 3 až 5 výskytov v nadpriemere prepadnutých hlasov
predstavujú všetky zvyšné okresy východného Slovenska a Banskobystrického kraja, na ktoré nadväzujú okresy Turca, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín a na juhu okres Levice. Dopĺňajú ich kompaktné zoskupenia okresov
Záhoria a naň nadväzujúce okresy Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad
Bebravou, dvoch bratislavských okresov IV a V a okresov Dunajská Streda, Šaľa a Komárno. V celom období demokratických volieb na Slovenskom
území nebol nadpriemer zaznamenaný v troch okresoch: Senec, Nitra a Topoľčany. Charakter podpory pre vládne koalície dosiahol najvyšší počet päť
výskytov. Všetky okresy s najvyšším počtom výskytov sa nachádzajú na západnom a strednom Slovensku (okresy Hlohovec, Piešťany, Myjava, Nové
Mesto nad Váhom, Partizánske, Púchov, Trenčín, Topoľčany, Zlaté Moravce,
Čadca, Námestovo, Detva a Krupina) Najmenej zastúpené boli okres Revúca
s jedným a okresy Trebišov, Rožňava, Medzilaborce, Veľký Krtíš, Rimavská
Sobota, Lučenec, Dolný Kubín a Nové Zámky s dvoma výskytmi. Vzhľadom
na doterajšie zloženie jednotlivých vlád to indikuje prevahu regiónov s nadpriemernou podporou pre ĽS-HZDS, SNS či v súčasnosti najmä pre SMERSD. Naopak, charakter opozičných strán dosiahol najväčší počet výskytov
najmä na juhozápade Slovenska, čo sú regióny nadpriemernej podpory ma-
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ďarských politických subjektov SMK-MKP či MOST-HÍD (okresy Dunajská
Streda, Komárno, Šaľa, Nové Zámky, Levice) (obr. 36)
Ak by sme priemery hodnotili na základe ustálených koalícií, okrem
volebného roku 1990, kedy sa ešte len kreovala slobodná politická štruktúra,
a keď ešte preferencie politických subjektov neboli vyhradené voči žiadnej
politickej strane mimo KSS. Medzi rokmi 1992 a 2012 sa na slovenskej politickej scéne začala utvárať pomerne výrazná polarizácia, v prvopočiatkoch
HZDS aj s jej stálym koaličným partnerom SNS od zvyšku politického spektra, na čele ktorého boli KDH, DS či maďarské politické strany a od obdobia
2002 sa táto polarizácia začala sústrediť proti SMERu-SD. Napriek určitým
zmenám zostávajú preferencie voličov týchto politických blokov výrazne
polarizované. Pri pohľade na obrázok 37 vidíme, že okresy nadpriemernej
podpory pre zoskupenie vlád, ktoré tvorili ĽS-HZDS, SNS či SMER-SD boli
v Trenčianskom kraji, Žilinskom kraji s výnimkou okresu Dolný Kubín, severnej časti Banskobystrického kraja s výnimkou okresu Banská Bystrica, okresy Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce v Nitrianskom kraji a okresy Trnava,
Piešťany a Hlohovec v Trnavskom kraji, ktoré patrili dlhodobo k okresom
podpory ĽS-HZDS a SNS a neskorej sa k nim pridal aj SMER-SD.V okresoch
na východe Slovenska možno badať zvýraznenie nadpriemernej podpory od
prvých volieb pre SMER (2002). Naopak nadpriemerná podpora prevažne
pravicových koalícií KDH, SDKÚ-DS, maďarských politických strán a liberálnych politických strán (ANO, SaS) získavala podporu silne naviazanú na
južné Slovensko (maďarské politické subjekty), mestské okresy Bratislavy
a Košíc či v niektorých obdobiach aj okres Banská Bystrica a prevažne okresy
podpory KDH často v kombinácii s podporou SDKÚ-DS v okresoch Skalica,
Poprad, Kežmarok, či Prešov. Okresy východného Slovenska okrem už spomínaných sa vyskytli v nadpriemernej podpore iba vo voľbách 1998, čo bolo
spôsobené výraznejšou podporou ľavicových strán SDĽ a SOP na východe,
v neskorších voľbách tu výrazne získava SMER-SD (obr. 37)
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Najvplyvnejšie politické subjekty obdobia 1990-2012
V ďalšej časti sa budeme venovať jednotlivým politickým stranám a ich
nadpriemernej podpore počas ich existencie. Postupne predstavíme jednotlivé politické subjekty, začnúc tromi, ktoré sú na politickej scéne prítomné
pod rovnakou značnou už od prvých, respektíve druhých slobodných volieb. Každá z týchto troch politických strán je na politickej scéne približne
rovnako dlho, prešli však odlišnými vnútornými zmenami a charakter ich
meniacich sa preferencií je úplne odlišný. Nevenujeme pozornosť iba jednej
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Tab. 3. Korelácia podpory ĽS-HZDS 1992-2012 na okresnej úrovní* s jej
volebnými ziskami a so ziskami VPN 1990 a HZD 2002

*okresy 1996
Krivý V. (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty
politickej strane, ktorá sa dostala do parlamentu v roku 1990, a to SZ, ktorú
nepovažujeme za trend slovenskej politickej scény.
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ĽS-HZDS vzniklo odčlenením sa od VPN v roku 1991 po odvolaní Vladimíra Mečiara z pozície premiéra. Vladimír Mečiar sa stal ústrednou postavou strany a stál na jej čele od jej vzostupu na vrchol (vládne roky 1992-1998)
až po jej pád pod hranicu zvoliteľnosti v roku 2010 a jej zánik v januári 2014.
Stranu tak môžeme bez okolkov nazvať stranou jedného politika. Hnutie začalo výraznejšie strácať po odchode a založení HZD pred voľbami 2002 jeho
bývalým podpredsedom Ivanom Gašparovičom. V tabuľke 3 je vidieť, akým
spôsobom bola podpora ĽS-HZDS podobná jej predchádzajúcim volebným
ziskom v regiónoch (okresoch). Je tu vidieť viacero zaujímavostí. Po prvé,
že podpora ĽS-HZDS sa výrazne líši od podpory ĽS-HZDS v neskorších rokoch. Po druhé, podpora ĽS-HZDS v období 1992-2006 sa mierne menila,
ale aj najnižšia miera koeficientu korelácie medzi rokmi 1992 a 2006 predstavovala až 0,74. Po tretie, podpora ĽS-HZDS v rokoch 2010-2012, kedy sa
strana nedokázala po prvý krát prebojovať do parlamentu, indikuje výrazne
odlišný charakter podpory od toho, čo bolo v predošlých volebných rokoch
a po štvrté, že charakter podpory ĽS-HZDS vo všetkých volebných rokoch je
výrazne odlišný od podpory VPN, od ktorej sa odčlenila (tab. 3).
Obrázok 38 indikuje počet nadpriemerov podpory pre ĽS-HZDS počas
celého jej pôsobenia na politickej scéne. Nadpriemernú podporu v šiestich
alebo v siedmich voľbách získavali v okresoch Trenčianskeho kraja, v sever-

Časť 1: Slovensko na politickej mape z pohľadu regionálnej geografie

Obr. 38. Počet volieb, v ktorých bol dosiahnutý nadpriemer volebnej
podpory v okresoch z roku 1996 v parlamentných voľbách 1992-2012 pre
ĽS-HZDS
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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Obr. 39. Počet volieb, v ktorých bol dosiahnutý nadpriemer volebnej
podpory v okresoch z roku 1996 v parlamentných voľbách 1990-2012 pre
KDH
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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Tab. 4. Korelácia podpory KDH 1990-2012 na okresnej úrovní* s jej volebnými ziskami a so ziskami SDK 1998

*okresy 1996
Krivý V. (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty
ných okresoch Žilinského kraja (Čadca, Tvrdošín, Námestovo, Bytča či Kysucké Nové Mesto) a v okrese Turčianske Teplice, v Trnavskom kraji okresy
Hlohovec a Piešťany v Banskobystrickom kraji v okresoch Detva, Krupina,
Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom, v Nitrianskom kraji okresy Topoľčany a Zlaté Moravce. V Prešovskom kraji okresy Snina, Stropkov
a Vranov nad Topľou a v Košickom kraji okres Sobrance.
KDH je najstabilnejšou politickou stranou, ktorá sa na rozdiel od jej politických rivalov neprešla až do odchodu Lipšica významnejšími politickými
roztržkami a ako jediná získala poslanecké mandáty vo všetkých doposiaľ
odohraných voľbách. V tabuľke č.4 je možné vidieť, že až na rok 1998, kedy
KDH vstúpilo do koalície s DÚ, DS, SDSS a SZS, je hodnota koeficientu korelácie veľmi vysoká a tým pádom regionálna podpora takmer totožná v rokoch 2002-2012.
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Na obrázku 39 je možné identifikovať niekoľko utvorených regiónov
nadpriemernej podpory KDH v šiestich až ôsmych volebných rokoch. Prvým
je oblasť severnej časti Trnavského kraja (okresy Senica, Skalica, Trnava,
Piešťany, Hlohovec). Druhým je región formujúci sa v Žilinskom kraji (okresy Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín) a tretím je oblasť
takmer celého Prešovského kraja s výnimkou okresu Snina, Medzilaborce či
Svidník a naopak so Spišskou Novou Vsou. Okrem týchto regiónov získali
ešte nadpriemer v okresoch Bratislava I, Bratislava II, Košice I a Košice IV.
Posledným z trojice politických subjektov, ktoré výraznejšie nemenili
svoju politickú značku, je SNS. SNS je však na rozdiel od KDH či ĽS-HZDS
najbúrlivejšou a počas uplynulých dekád sa dokonca trojnásobne štiepila
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(odchod Stanislava Pánisa a založenie SNJ, roztržka medzi J. Slotom a A.
Malíkovou a vznik PSNS a znovu po zjednotení vznik aj ZSNS, a po vylúčení A. Belousovovej vznik NaS-NS). Niektoré roztržky strane neublížili
(odchod Stanislava Pánisa), naopak ďalšie dve roztržky spôsobili pád preferencií oboch následníckych subjektov pod hranicu zvoliteľnosti v roku 2002
a 2012. V tabuľke 5 je možné vidieť, že charakter nadväznosti volebných
preferencií medzi jednotlivými volebnými rokmi sa výrazne líši od KDH
so stabilne vysokými koeficientmi či ĽS-HZDS s postupne klesajúcimi koeficientmi. Taktiež je možné identifikovať potenciálny vplyv PSNS či NaSNS na pád SNS pod hranicu zvoliteľnosti. V roku 2002 má PSNS výraznejší
Tab. 5. Korelácia podpory SNS 1990-2012 na okresnej úrovní* s jej volebnými ziskami a so ziskami PSNS 2002 a NaS-ns 2012

*okresy 1996
Krivý V. (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty

koeficient korelácie s predošlými voľbami 1998 ako samotná SNS, naopak
NaS-NS 2012 má výrazne nižší koeficient korelácie ako SNS oproti voľbám
2010. Tento fakt indikuje neúspech snáh A. Belousovovej a charakterizuje do
značnej miery SNS podobne ako ĽS-HZDS ako stranu jednej tváre, stranu
Jána Slotu. Najpodobnejší charakter volebných preferencií má SNS vo voľbách 2006 – 2012, kedy sa koeficient korelácie s predchádzajúcimi voľbami
pohyboval nad úrovňou 0,9. Zaujímavým je taktiež fakt že, väzby nad úrovňou koeficientu 0,5 so všetkými voľbami ako aj odštiepeneckými stranami
PSNS a NaS-ns sú iba s prvým volebným rokom SNS 1990.
Obrázok 40 indikuje počet nadpriemerov podpory pre SNS počas celého jej pôsobenia na politickej scéne. Nadpriemernú podporu v šiestich až
v ôsmych voľbách získavali vo všetkých okresoch Trenčianskeho kraja s výnimkou okresu Myjava a Nové Mesto nad Váhom, v severných okresoch
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Obr. 40. Počet volieb, v ktorých bol dosiahnutý nadpriemer volebnej
podpory v okresoch z roku 1996 v parlamentných voľbách 1990-2012
pre SNS
(Krivý V. (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
Žilinského kraja (Tvrdošín, Námestovo, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina,
Bytča) a v okrese Ružomberok, na severe Nitrianskeho kraja (okresy Nitra,
Topoľčany a Zlaté Moravce), v Trnavskom kraji okresy Piešťany a Hlohovec,
v Bratislavskom kraji okres Pezinok a v Banskobystrickom kraji okresy Žiar
nad Hronom, Žarnovica, Brezno, Detva a Poltár.
Ďalšou skupinou sú politické subjekty, ktoré prešli určitou formou doposiaľ trvalého delenia alebo zlučovania a tým sú strany SDKÚ-DS, SMKMKP a MOST-HÍD a SDĽ a SMER-SD.
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Súčasné SDKÚ-DS vzniklo v roku 2000 po odmietnutí vrátiť sa do pôvodnej strany pred účelovo vniknutou SDK. SDK pôvodne formovalo päť
vyššie spomínaných politických strán, z ktorých hlavnú voličskú základňu
tvorilo KDH, DS a DU. Vzhľadom na charakter politických strán sme preskúmali spoločné regióny nadpriemernej podpory DS a DU až do ich spojenia do SDK (1990-1998) s obdobím po vytvorení súčasného SDKÚ-DS (20022012). SDKÚ-DS zažilo viacero odchodov a pokusov o vytvorenie nových
politických strán (Ivan Šimko a Misia 21 či Zuzana Martináková a Slobodné
Fórum), ktoré však neboli úspešné, hoci SF dokázalo v niektorých okresoch
pomerne výrazne oslabiť pozície SDKÚ-DS vo voľbách 2006. V tabuľke 6 je
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Tab. 6. Korelácia podpory DS, DÚ, SDK a SDKÚ-DS 1990-2012 na okresnej
úrovní* s ich volebnými ziskami a so ziskami a ziskami SF 2006.

*okresy 1996
Krivý V. (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty

Obr. 41. Počet volieb, v ktorých bol dosiahnutý nadpriemer volebnej
podpory v okresoch z roku 1996 v parlamentných voľbách 1990-1998
pre DU, DS a SDK (A) a 2002-2012 pre SDKÚ-DS (B)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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možné vidieť, že má koeficient korelácie volebnej podpory výrazne podobný SDKÚ 2002 na úrovni tesne pod úrovňou 0,9. Zaujímavé je, že charakter
podpory samotnej DS 1990 (DU ešte neexistovala) je výrazne odlišný od neskorších spoločných výsledkov. Vo všeobecnosti sú však od roku 1992 do
2012 volebné základne pomerne stabilné, i keď koeficient korelácie v celom
období nie je až taký vyrovnaný ako to je v prípade KDH.
Obrázok 41 porovnáva regionálnu distribúciu nadpriemerných podpôr
pre DS a DU a ich kombinácii v SDK s obdobím SDKÚ. Obdobie 2002-2012 je
charakteristické výraznejšou profiláciou území s nadpriemernou podporou
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vo všetkých voľbách v regiónoch väčších miest: okresy Košice I-IV, Prešov,
Poprad, Banská Bystrica, Zvolen a špecificky región celého Bratislavského
kraja aj spolu s okresmi Senica, Skalica a Piešťany a v troch voľbách aj okres Trnava či Martin. Pre obdobie 1990-1998 platí v zásade tá istá profilácia
s výnimkou roku 1990, kedy získala strana výrazný nadpriemer v okresoch,
ktoré v neskoršom období patrili do profilácie nadpriemernej podpory ľavicových subjektov, naopak v rámci výskytu nadpriemeru absentovali okresy
Senica, Senec či Trnava. Výraznejšia bola podpora oproti SDKÚ-DS pri troch

Tab. 7. Korelácia podpory maďarských strán 1990-2012 na okresnej úrovní* s ich volebnými ziskami

*okresy 1996
Krivý V. (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty
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Obr. 42. Počet volieb, v ktorých bol dosiahnutý nadpriemer volebnej
podpory v okresoch z roku 1996 v parlamentných voľbách 1990-2012
pre ESWMK, MKM-EGY, MK, SMK-MKP (A) a 1990-2012 pre ESWMK,
MKM-EGY, MK, SMK-MKP a MOST-HÍD (B)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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voľbách v okresoch Bardejov, Košice – okolie, Myjava, Nové Mesto nad Váhom či Lučenec.
V prvých voľbách 1990 kandidovala vo voľbách jediná politická strana
Spolužitie – Maďarské kresťanskodemokratické hnutie (ESWMK) zastupujúca maďarskú menšinu. Vo voľbách 1992 už kandidovali dve kandidátky,
z ktorých zastúpenie v parlamente získala kandidátka dvoch strán Maďarské
kresťansko-demokratické hnutie, Spolužitie (MKM-EGY) a mimo parlamentu zostala Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana (MPP-MOS).
SMK-MKP vznikla podobne ako SDK, na popud snáh V. Mečiara o elimináciu politickej konkurencie, zlúčením maďarských politických subjektov
(Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, Spolužitie a Maďarská občianska strana), ktoré už v predošlých voľbách 1994 vystupovali na jednej kandidátke Maďarskej koalície (MK). V roku 2009 sa od strany odčlenila skupina okolo bývalého predsedu Béla Bugára a založili stranu MOST-HÍD. Na
ich kandidátke sa objavili aj členova inej ako maďarskej národnosti (strana
OKS). Strana sa charakterizuje od svojho vzniku ako strana občianska avšak ako ukazuje tabuľka č.7, charakter podpory SMK-MKP a MOST-HÍD je
takmer totožný. Maďarské politické strany majú z hľadiska podobnosti volebných ziskov najtesnejšie koeficienty korelácie, bez ohľadu na počet strán

Tab. 8. Korelácia podpory KSS 1990, 2002 a SDĽ 1990-2002 a SDĽ 20062012 na okresnej úrovní* s ich volebnými ziskami

105

*okres 1996
Krivý V. (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty
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v koalícii, poprípade či ide o odštiepeneckú stranu. Jednnoducho sú silne
viazané na to isté územie.
Obrázok 42 iba potvrdzuje túto tesnú väzbu a poukazuje na výlučne
viazanú nadpriemernú podporu na územiach zo zastúpením maďarského
etnika. Pričom na rozdiel od SMK-MKP, MOST-HÍD dokázal evidentne zmobilizovať aj voličov v okresoch Bratislava I, Bratislava II, Košice I, Košice
IV a vo voľbách 2012 aj v okrese Bratislava V, čo do značnej miery môže
súvisieť s podporou pre kandidátov OKS. Naopak MOST-HÍD nemá oproti
SMK-MKP nadpriemernú podporu v okrese Michalovce.

Obr. 43. Počet volieb, v ktorých bol dosiahnutý nadpriemer volebnej
podpory v okresoch z roku 1996 v parlamentných voľbách pre KSS 1990
a SDĽ či SV 1992-1998 (A) a 2006-2012 pre SDĽ (B)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)

106

SDĽ vznikla transformáciou KSS po voľbách v roku 1990 odčlenením sa
reformne orientovaných členov. Túto politickú „značku“ analyzujeme pre
dve obdobia 1990 – 2002 a 2006-2012. Práve SDĽ bola v roku 1992 do značnej
miery následníčkou pôvodnej KSS, čo potvrdzuje aj koeficienty v tabuľke 8,
preto tieto dva subjekty v analýze spájame. Podobne je to aj v prípade ZRS
ako odštiepeneckej strany SDĽ. Obdobie 2006-2012 zase predstavuje iný politický subjekt, keďže pôvodná SDĽ sa po neúspešných voľbách 2002 zlúčila
zo SMERom. Napriek tomu, že SDĽ 2006-2012 je marginálnym subjektom,
chceme zistiť, či úplne odlišná politická strana, hoci s tým istým názvom
dokáže získavať najvýraznejšiu podpory v tých istých regiónoch. V tabuľke
č.8 je vidieť, že SDĽ v rokoch 1998-2002 iba veľmi nevýrazne nadväzovala
na svoje predošlé výsledky, len na úrovni koeficientu 0,5-0,6. Najvýraznejšie
je práve napojenie SDĽ na volebné výsledky KSS 1990. SDĽ 2006 však pomerne jednoznačne nenadväzuje na pôvodnú SDĽ s pomerne nevýraznými
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Tab. 9. Korelácia podpory SMER-SD na okresnej úrovní* s jej volebnými
ziskami a so ziskami VPN, ZRS, KSS, ĽS-HZDS, SDĽ a SNS

*okresy 1996
Krivý V. (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty
hodnotami koeficientov, i keď v neskorších rokoch sa približuje regionálnej
podpore SDĽ 1992,1998 či 2002. Okresy, ktoré boli oporou oboch subjektov
vo všetkých voľbách sú okresy Medzilaborce, Sobrance a Gelnica, kde v starej SDĽ boli regiónmi nadpriemernej podpory ešte okresy Senica, Banská
Bystrica, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Spišská Nová Ves a Svidník. Vo všeobecnosti stará SDĽ získavala výraznejšiu podporu prevažne na východnom
a strednom Slovensku, pri novej SDĽ boli častejšie nadpriemerné aj okresy
na západnom Slovensku (obr. 43).
Strana SMER-SD vznikla v decembri 1999 po odchode R. Fica so strany SDĽ. Prvotne sa proklamovala za stranu stredu, postupne sa však stala jediným významným zástupcom ľavice na Slovensku. V roku 2005 sa jej
podarilo integrovať zvyšné ľavicové subjekty SDĽ, SDA a SDSS. Jedinou
ľavicovou stranou, ktorá zostala na politickej scéne, bola v súčasnosti minoritná KSS. Otázkou zostáva, či sa charakter elektorátu podobá tomu, čo
dosahovali zástupcovia ľavice pred voľbami 2002, kedy sa SMER prvý krát
zúčastnil parlamentných volieb. Ako ukazuje tabuľka 9, koeficienty korelácie nepoukazujú na výraznú závislosť volebnej podpory KSS-SDĽ 1990-1998,
naopak mierna závislosť SDĽ 2010 skôr indikuje snahu ubrať SMERu-SD
politický kapitál, ktorý však nebol úspešný vzhľadom na marginálne zisky SDĽ v tomto období. Nadväznosť je však v určitej miere možno badať
so zreteľom na podporu KSS 2002 či ZRS 1994 a taktiež, ako sme už vyššie
spomínali, prejavuje sa od roku 2002 do roku 2012 zvyšujúca sa väzba na
okresy podpory ĽS-HZDS 1992 – 2006 ako aj okresy podpory SNS 2006-2012.
Preukazuje sa, že SMER-SD viac absorboval volebnú základňu ĽS-HZDS ako
iných politických strán. Samotná strana od špecifickej profilácie na ľavicovú
stranu od volieb 2006 má, v porovnaní s vlastnými volebnými ziskami, ko-
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Obr. 44. Počet volieb, v ktorých bol dosiahnutý nadpriemer volebnej
podpory v okresoch z roku 1996 v parlamentných voľbách 2002-2012
pre SMER-SD
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
Tab. 10. Korelácia podpory novo etablovaných politických subjektov ZRS,
SOP, ANO, SaS a OĽaNO
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*okresy 1996
Krivý V. (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty
eficient korelácie stabilne na vysokej úrovni, čo indikuje regionálnu stabilitu
volebnej základne SMERu-SD.
Obrázok 44 poukazuje na regióny nadpriemernej podpory strany SMERSD. V štyroch voľbách získala strana nadpriemernú podporu v Trenčianskom kraji okrem okresov Trenčín a Považská Bystrica, v Trnavskom kraji
v okresoch Senica, Trnava, Piešťany a Hlohovec, v Nitrianskom kraji v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Topoľčany, v Žilinskom kraji v okresoch Čadca,
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Obr. 45. Počet volieb, v ktorých bol dosiahnutý nadpriemer volebnej
podpory v okresoch z roku 1996 v parlamentných voľbách 2002-2006
pre ANO (A), 2010-2012 pre SaS (B).
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
Martin, Turčianske Teplice a Liptovský Mikuláš, v Banskobystrickom kraji
v okresoch Brezno, Krupina, Banská Štiavnica a Žarnovica, v Prešovskom
kraji v okresoch Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce,
Humenné a Snina a v Košickom kraji v okrese Sobrance. Regionálne nadpriemery potvrdzujú absorbovanie volebnej základne ĽS-HZDS a subjektov
s nadpriemernou podporou na severovýchode Slovenska (KSS).
Poslednou skupinou politických subjektov sú strany zakladané tesne
pred voľbami (ZRS 1994, SOP 1998, ANO 2002, SaS 2010 či OĽaNO 2012). Podobných strán vznikalo v minulosti viacero, lenže bez výraznejšieho úspechu (iba príkladom HZD 2002, SF 2006, MISIA 21 2006) Sú to strany prevažne zmiešaného charakteru: ľavica (SOP, ZRS) (Kopeček 2007), pravica (SaS,
ANO, OĽaNO) či liberáli (ANO, SaS) a konzervazívci (OĽaNO, SOP, ZRS).
Spája ich vznik tesne pred voľbami a do roku 2012 a znovuzvolenia SaS aj
to, že po volebnom úspechu neboli schopné znovu zasadnúť do parlamentu
(ZRS, ANO), poprípade ani nepostavili kandidátku do volieb (SOP). Ako je
možné vidieť v tabuľke 10, existuje zvýšený koeficient korelácie pri nadväznosti volebnej podpory ANO s SOP a ZRS aj napriek ich odlišnej profilácii.
Už menej prekvapivá je korelácia SaS a OĽaNO, vzhľadom na fakt, že hlavní
predstavitelia OĽaNO predtým vystupovali na kandidátke SaS.
V ďalšej časti sme sa venovali dvom liberálnym politickým strán, ktoré
sú si charakterom podobné, a ktoré sa ako jediné zúčastnili doposiaľ dvoch
za sebou idúcich volieb a to SaS a ANO. Na obrázku 45 je možné vidieť hlavný rozdiel nadpriemernej podpory oboch subjektov, a to že ANO získavalo
výraznejšiu podporu na východe Slovenska oproti SaS, ktorá ju má na zápase Slovenska a špecificky v mestách a v celom Bratislavskom kraji. Spoločné
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okresy nadpriemernej podpory v oboch volebných rokoch sú Košice I-IV,
Poprad, Liptovský Mikuláš, Martin, Banská Bystrica, Zvolen a Malacky. Pre
ANO sú to ďalej okresy Ružomberok, Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom,
Žarnovica, Banská Štiavnica, Krupina, Revúca, Sabinov, Levoča, Prešov,
Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice okolie, Trebišov a Humenné. Pre SaS sú
to ďalej okresy Bratislava I-V, Senec, Pezinok, Skalica, Myjava, Nové Mesto
nad Váhom, Trenčín a Žilina. SaS sa na rozdiel od ANO silnejšie viazala na
mestské obyvateľstvo.
Parlamentné voľby 1998 a 2012 na úrovni obcí
V tejto časti poukážeme na špecifický charakter obecnej úrovne pre volebné roky 1998 a 2012. Krátky záber na obecnú úroveň umožní pochopiť
charakter regionálnych nadpriemerných ziskov strán a zoskupení ako aj
úroveň polarizácie. Celkovo je možné v mobilizačnom roku 1998 identifikovať niekoľko zoskupení obcí s podpriemernou mobilizáciou, čo bolo možné
identifikovať na okresnej úrovni iba čiastočne. Zvýšený výskyt sa podarilo
odhaliť v okresoch Čadca, Skalica či Senica, aj keď veľké zoskupenie obcí
s podpriemernou volebnou účasťou sa vyskytol aj v okrese Námestovo či na
dolnom Zemplíne (obr. 46).
Charakter nadpriemerného zastúpenia parlamentných strán ukazuje výraznejšie zastúpenie obcí západného Slovenska a naopak podpriemer v ob-
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Obr. 46. Nadpriemer volebnej účasti v obciach v parlamentných voľbách
1998
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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lastiach okresov Medzilaborce, Snina či čiastočne okresy Turčianske Teplice,
Gelnica a Vranov nad Topľou, čo sme identifikovali aj na okresnej úrovni,
ale špecificky aj oblasť Gemeru, ktorá je z hľadiska tvaru okresov z roku
1996 zavádzajúca(obr. 47 a 31). Juh okresov dorovnal hodnoty podpriemerov týchto obcí. Obce s nadpriemerným prepadom hlasov sa naopak koncentrovali v oblasti Turca, horného Gemeru, okresu Brezna, Detvy a Poltára,
okresov Gelnica a Spišská Nová Ves, Vranov nad Topľou, či do celej skupiny
obcí pozdĺž severovýchodnej hranice Slovenska. Pri diferenciácii podpory
pre vládnu koalíciu a opozíciu je regionálna úroveň pomerne presná až na
skresľujúce údaje pre južné okresy, kde v ich severných častiach výrazne
dominuje podpora pre vládnu opozíciu, tu ich však počtom prevyšujú obce
s maďarským zastúpením a podporou SMK-MKP, či na východe aj SOP (obr.
č.47). Charakter nadpriemernej podpory SDK je viazaný na okresy Poprad
a Kežmarok a skupina obcí v smere Košice- Prešov – Bardejov a celý Bratislavský kraj spolu s okresmi Senica a Skalica, ktoré sa ukazujú aj na nadpriemernej podpore vládnej koalície. Výraznejšie sa na okresnej úrovni neukazujú nadpriemerné zisky SDĽ na strednom Slovensku a SOP na severe
východného Slovenska (obr. 48). Obe strany opozície, HZDS aj SNS majú
na rozdiel od strán vládnej koalície výrazne homogénny charakter podpory, podobne ako v severnej časti východného Slovenska, kde ide prevažne
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Obr. 47. Nadpriemer volebnej podpory v obciach v parlamentných voľbách
1998 pre parlamentné (A), neparlamentné (B) strany a strany vládnej
koalície (C) a opozície (D)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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Obr. 48. Nadpriemer volebnej podpory v obciach v parlamentných voľbách
1998 pre HZDS (A), KDH (B), SMK-MKP (C), SDĽ (D), SNS (E), SOP (F).
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
o nadpriemerné zisky ĽS-HZDS spolu s výrazným nárastom prepadnutých
hlasov v tomto regióne (ZRS).
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Volebná účasť v posledných voľbách 2012 je charakteristická pomerne
jasnou koncentráciou nadpriemernej účasti v obciach severnej časti západného a stredného Slovenska (obr. 49). Ak by sme ho mali porovnať s mobilizačným rokom 1998, jednoznačne badať absenciu nadpriemernej volebnej
účasti v obciach na juhu Slovenska ako aj na Gemeri, Spiši a čiastočne aj
Šariši.
Charakter nadpriemernej podpory parlamentných strán je výrazne
ovplyvnený pomerne vysokým percentom prepadnutých hlasov, najmä SNS
a ĽSNS na strednom Slovensku a SMK-MKP na južnom Slovensku. Podpora
vládneho SMERu-SD je podobná ĽS-HZDS v roku 1998, kde na severe juž-

Časť 1: Slovensko na politickej mape z pohľadu regionálnej geografie

Obr. 49. Nadpriemer volebnej účasti v obciach v parlamentných voľbách
2012
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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Obr. 50. Nadpriemer volebnej podpory v obciach v parlamentných voľbách
2012 pre parlamentné (A), neparlamentné (B) strany a strany vládnej
koalície/SMER-SD (C) a opozície (D)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
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Obr. 51. Nadpriemer volebnej podpory v obciach v parlamentných voľbách
2012 pre KDH (A), SDKÚ-DS (B), OĽANO (C), SaS (D), MOST-HÍD (E)
(Krivý (databáza), ŠÚSR, vlastné výpočty)
ných okresov získaval výrazný nadpriemer podpory. Podobne však aj v prípade opozície zanikla podpora na okresnej úrovni v značnej časti južného
Slovenska pod ťarchou prepadnutých hlasov SMK-MKP (obr. 50 a 35)
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Vo voľbách 2012 sa charakter podpory opozičných strán viac či menej
prekrýva okrem MOSTu-HÍD. Na strednom Slovensku to je prevažne KDH
a OĽaNO a v mestách aj SDKÚ-DS a SaS. Iba na východnom Slovensku je
KDH čo sa týka nadpriemeru podpory strany osamotené. Na južnom Slovensku to je jasne etnicky podmienená podpora MOSTu-HÍD (obr.51)
Oba volebné roky však pomerne jasne ukazujú na viacero faktov: 1)
SMER-SD získava tam, kde v minulosti získavala nadpriemernú podporu
ĽS-HZDS a SNS; 2) pravica získava kontinuálne nadpriemernú podporu
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v mestách; 3) regionálna podpora pravice je výrazne ovplyvnená charakterom nadpriemernej podpory maďarských politických subjektov.
Parlamentné strany vo voľbách 2002-2012
V poslednej časti by sme chceli poukázať na regionálny charakter nadpriemernej podpory parlamentných strán a jej stability v poslednom desaťročí. Časový interval bol zvolený pre pomernú stabilitu politickej scény a nemennosť hlavných politických „hráčov“. V tejto časti poukazujeme
na najvýraznejší nadpriemer volebnej podpory oproti ostatným politickým
subjektom v regióne, čo indikuje, že strana získava oproti svojmu priemeru výraznejšie ako iné strany. Tiež podľa počtu parlamentných politických
subjektov poukážeme na regióny, ktoré dosiahli nadpriemerný volebný
zisk. Počet politických strán môže do určitej miery indikovať jednotvárnosť
(nadpriemerná podpora jednej strany) či na opačnej strane multistraníckosť
(nadpriemerná podpora širokého spektra strán) okresu, čo môžeme preložiť
aj ako mobilizáciu voličov jednotlivých politických strán bez ohľadu na výšku volebnej účasti.
Vo voľbách 2002 získalo zastúpenie sedem politických subjektov, z ktorých každý má regióny, v ktorých oproti ostatným stranám získal výraznejší
nadpriemer podpory. Pre KDH sú to tri oblasti: okresy Trnava, Senica a Skalica na západnom Slovensku, okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín
a Ružomberok na strednom Slovensku a okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa,
Levoča, Sabinov, Prešov a Bardejov na východnom Slovensku. KDH sa tak
s SMK-MKP stáva jedinou politickou stranou so široko plošnou nadpriemernou podporou vo viacerých častiach Slovenska. SMK-MKP získava najvýraznejšiu nadpriemernú podporu v okresoch Senec, Galanta, Dunajská Streda,
Šaľa, Nové Zámky, Komárno a Levice na západnom Slovensku, v okresoch
Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca na strednom Slovensku
a v okresoch Rožňava, Košice okolie a Trebišov. HZDS získalo najmarkantnejší zisk vo všetkých okresoch Trenčianskeho kraja a ďalej v okresoch Piešťany, Hlohovec, Topoľčany, Nitra a Zlaté Moravce na západnom Slovensku,
v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Bytča, Žiar nad Hronom
a Detva na strednom SLovensku. KSS získalo najvýraznejšie v okresoch východného Slovenska, konkrétne v okresoch Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, Humenné, Vranov nad Topľou, Michalovce a Sobrance, zvlášť ešte
v okrese Gelnica a na strednom Slovensku v okresoch Turčianske Teplice,
Brezno, Poltár, Krupina, Banská Štiavnica a Žarnovica. Strana SDKÚ získala najvýraznejšie nadpriemery vo všetkých okresoch Bratislavského kraja
okrem Senca a v okresoch Košice I a Košice IV. Strana ANO zaznamenala
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najvýraznejší nadpriemer v okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská
Bystrica, Zvolen, Spišská Nová Ves a v okresoch Košice II a Košice III. Strana SMER vo svojom prvom volebnom období zaznamenala vyšší nadpriemer
svojich preferencií oproti ostatným stranám iba v okrese Martin (obr. 52).
Vo voľbách 2002 až v štyroch okresoch došlo k nadpriemernej podpore
až piatich parlamentných subjektov (okresy Senica, Banská Štiavnica, Krupina a Stropkov). V okrese Senica to boli SMER, HZDS, KSS, SDKÚ, KDH
a v ostatných troch SMER, HZDS, KSS, ANO, KDH. K nadpriemernej podpore až štyroch politických subjektov dochádza na západnom a strednom
Slovensku v okresoch Skalica, Trnava, Piešťany, Topoľčany, Zlaté Moravce, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Žarnovica, Zvolen, Banská Bystrica,
Brezno, Martin a Turčianske Teplice, ktoré tak tvoria spolu okresmi Senica,
Banská Štiavnica a Krupina jeden kompaktný región. Na východe sú to okresy Stará Ľubovňa, Prešov, Vranov nad Topľou, Svidník a Snina. Okresmi s jednou, respektíve dvoma parlamentnými stranami s nadpriemerom
podpory sa stali prevažne okresy na juhu Slovenska a v severe Žilinského
kraja. Okresy s jednou nadpriemernou stranou sú Považská Bystrica, Kysucké Nové Mesto a Žilina, kde získava HZDS, v Bratislavských okresoch
je to SDKÚ, v južných okresoch Trnavského a Nitrianskeho kraja SMK-MKP
a v okrese Poltár KSS (obr. 53).
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Vo voľbách 2006 sa prebojovalo do parlamentu šesť politických subjektov. Strana KDH získala najvýraznejší nadpriemer na západnom Slovensku
v okresoch Senica, Trnava Piešťany, na strednom Slovensku zostali okresy
oproti roku 2002 zachované a na východnom Slovensku okresy Kežmarok,
Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Prešov, Bardejov, Spišská Nová Ves a Humenné. Pre stranu SMK-MKP zostali regióny zachované, s tým, že navyše
oproti roku 2002 získala s najväčším nadpriemerom aj okres Michalovce.
Strana SDKÚ-DS oproti roku 2002 získala okresy Skalicu, Banskú Bystricu,
Poprad a Košice II a Košice III. Strana ĽS-HZDS oproti roku 2002 stratila určité územia vplyvom výraznejšieho zisku SNS po jej získaní parlamentného
zastúpenia. ĽS-HZDS získala oproti roku 2002 iba okresy Hlohovec a Sobrance. SNS získala okresy Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové
Mesto, Prievidza, Detva a Zlaté Moravce od ĽS-HZDS a okresy Martin, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš, Brezno, Zvolen, Krupina, Banská Štiavnica a Žarnovica prevažne od ANO a KSS. SMER-SD stratil okres Martin, ale
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získal územia najvýraznejšej podpory 2002 pre KSS, okresy Poltár, Gelnica,
Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Medzilaborce a Snina (obr. 53).
Okresy, v ktorých získali nadpriemer podpory viac ako štyri politické
subjekty, sa sústredili s výnimkou okresov Spišská Nová Ves a Vranov nad
Topľou na západné Slovensko a západnú časť stredného Slovenska. Tvoria
ho okresy Senica, Trnava, Hlohovec, Topoľčany, Zlaté Moravce, Žarnovica,
Banská Štiavnica, Krupina, Bytča, Púchov, Trenčín, Bánovce nad Bebravou,
Partizánske a Piešťany, ktorý je zároveň jediným okresom, v ktorom získalo nadpriemer päť politických subjektov (KDH, SDKÚ-DS, SNS, SMER-SD,
ĽS-HZDS). Nadpriemerný zisk iba jednej alebo dvoch strán zostal na juhu
Slovenska (pre SMK-MKP) a pridali sa okresy severnej časti Banskobystrického kraja a východná časť okresov Prešovského kraja. K okresom s jednou
nadpriemerne získavajúcou parlamentnou stranou sa pridali okresy Malacky a Košice II pre SDKÚ-DS, okresy Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota,
Rožňava, Košice okolie a Trebišov pre SMK-MKP a okresy Svidník a Medzilaborce pre SMER-SD. Naopak zvýraznila sa nadpriemerná podpora viacerých parlamentných strán na severozápade a v okrese Poltár (obr. 52).
Vo voľbách 2010 získalo mandát šesť politických subjektov. KDH zostal
zachovaný región na strednom Slovensku aj východnom Slovensku, pričom
na východe získalo ešte okresy Poprad a Vranov nad Topľou. Na západnom
Slovensku zostal iba okres Trnava a pridal sa okres Trenčín. Strana MOSTHÍD prebrala po SMK-MKP okresy najvýraznejšej podpory okrem okresu
Michalovce. SDKÚ-DS oproti roku 2006 stratilo okresy Poprad, Malacky
a Pezinok. SNS získalo oproti roku 2006 okresy Čadca, Púchov, Ilava, Myjava, Partizánske od ĽS-HZDS a okresy Poltár a Piešťany. Naopak stratila okresy Banská Štiavnica a Detva. SMER-SD na východe Slovenska získal okres
Sobrance a Michalovce, naopak stratil okres Vranov nad Topľou. Na strednom Slovensku získal okresy Banskú Štiavnicu a Detvu a stratil Poltár a na
západnom Slovensku prebral okresy ĽS-HZDS, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Nitra a Hlohovec. Novovzniknutá strana
SaS na západnom Slovensku získala okresy Senica, Malacky a Pezinok a na
strednom Slovensku okresy Martin, Zvolen a Žiar nad Hronom (obr. 52).
Na rozdiel od volieb 2006 prichádza k poklesu počtu ako aj regionálnej
zmene okresov s nadpriemerným ziskom pre štyri a viac strán (obr. 53).Z okresov roku 2006 zostali iba okresy Senica, Trnava, Banská Štiavnica ako aj
opäť jediný okres s nadpriemerným ziskom pre päť parlamentných strán,
Piešťany. Naopak pomerne výrazne sa rozšíril počet okresov s nadpriemerným ziskom pre jeden či dva politické subjekty. MOST-HÍD bol jediná strana
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Obr. 52. Parlamentné politické strany, ktoré získali najvýraznejší
nadpriemer svojej volebnej podpory oproti ostatným politickým stranám
v parlamentných voľbách 2002 (A), 2006 (B), 2010 (C), 2012 (D)
(ŠÚSR, vlastné výpočty)
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s nadpriemernou podporou v okrese Revúca. KDH bolo ako jediné s nadpriemernou podporou v Kežmarku a SMER-SD získal ako jediný nadpriemer
v ďalších štyroch okresoch (Snina, Sobrance, Michalovce a Gelnica).
Podobne ako v predošlých dvoch voľbách získalo vo voľbách 2012 mandát šesť politických subjektov. KDH získalo okrem tradičných a stabilných
regiónov na severe stredného a východného Slovenska okresy Krupina a okres Senica, naopak prichádza o okresy Poprad na východnom a okresy Trenčín a Trnava na západnom Slovensku. MOST-HÍD si udržal tie isté regióny
bez zmeny. SDKÚ-DS stratilo oproti predchádzajúcim rokom po prvý krát
niektorý z mestských okresov, konkrétne Bratislava IV, ďalej prišiel o okres
Skalica. SMER-SD okrem regiónov, ktoré získal v predošlých voľbách po KSS
2002 a po ĽS-HZDS 2006, získal okresy po SNS 2010 (okresy Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Turčianske
Teplice, Prievidza, Partizánske, Zlaté Moravce, Žarnovica, Poltár a Brezno).
SMER-SD prišiel iba o okres Hlohovec. SaS si oproti predchádzajúcemu roku
udržalo iba okres Zvolen, pribudli však ďalšie okresy Liptovský Mikuláš,
Myjava a Bratislava IV. Nový politický subjekt OĽaNO získal najvýraznejší
nadpriemer volebných hlasov prevažne v okresoch, kde v predchádzajúcom
roku získal tento primát SaS (okresy Martin, Žiar nad Hronom, Malacky či
Pezinok), ale taktiež aj tam, kde v predchádzajúcom období získavali tento
primát iné pravicové strany KDH (Poprad, Trnava, Trenčín) či SDKÚ-DS
(Skalica). Okresy Piešťany a Hlohovec OĽaNO získalo od SMERu-SD a SNS
(obr. 52).
Oproti roku 2010 sa výrazne z koncentrovali okresy s nadpriemernou
podporou štyroch a viacerých strán do oblastí s výraznou podporou stredopravých strán, čo môže indikovať výraznejšiu fragmentáciu volebnej podpory. K okresu Piešťany, ktorý sa už niekoľko rokov za sebou stáva okresom
s nadpriemernou podporou aspoň piatich parlamentných strán, sa pridali
okresy Košice I a Košice IV. Okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava IV,
Bratislava V. Senec, Skalica, Senica, Myjava, Trenčín Zvolen, Poprad a Košice II tak získali nadpriemernú podporu až štyroch parlamentných strán.
Naopak výrazne pribudlo okresov s nadpriemerným postavením iba jednej
parlamentnej strany, pričom je to práve strana SMER-SD, ktorá vo všetkých
týchto okresoch získava výrazný nadpriemer. Naopak okresy, v ktorých získavali výrazný nadpriemer ako jediné strany pravice ako Kežmarok, či Košice okolie, v nich stratili výraznejší nadpriemer a pridali sa k nim iné politické subjekty. Jediným príkladom okresu, kde sa ku strane SMER-SD pridáva
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s nadpriemerom podpory iná politická strana je okres Gelnica a strana KDH.
(obr. 53).
Ak chceme poukázať na určitú stabilitu, respektíve na špecifický charakter nadpriemernej podpory parlamentných strán, treba brať na zreteľ viac
ako jedno volebné obdobie. Obrázok 54 tak ukazuje, komplexný charakter
strán s najvýraznejšou nadpriemernou podporou oproti ostatným stranám,
pričom dosiahli takúto podporu v okrese aspoň v dvoch zo štyroch sledovaných volebných rokoch. Osem politických subjektov počas obdobia 20022012 dokázalo získať nadpriemer aspoň v dvoch volebných rokoch. Sú to
strany KDH, SDKÚ-DS, SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SMK-MKP, MOST-HÍD
a SaS. Vyskytli sa aj okresy v ktorých dochádzalo k zmene strany s najvýraznejším nadpriemerom každé volebné obdobie, a to v okresoch Piešťany,
Martin a Poprad. Naopak v celom období 2002-2012 držali stabilne najvýraznejší nadpriemer strán KDH v okresoch na strednom Slovensku (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok) a v okresoch východného Slovenska (Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Prešov, Bardejov) a strana
SDKÚ-DS v okresoch Bratislava II, Bratislava III, Bratislava V, Košice I a Košice IV. Charakteristickou je ešte nadpriemerná podpora v okresoch SMKMKP resp. strany MOST-HÍD, ktoré sa od seba výraznejšie nelíšia a môžeme
ich považovať za stabilné. Je nutné podotknúť, že v rokoch 2002-2012 dochádza k viacerým charakteristickým zmenám. Po prvé, SMER-SD získava
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Obr. 53. Počet politických strán, ktoré získali nadpriemer svojej volebnej
podpory v parlamentných voľbách 2002 (A), 2006 (B), 2010 (C), 2012 (D)
(ŠÚSR, vlastné výpočty)
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Obr. 54. Parlamentné politické strany, ktoré získali vo voľbách 2002-2012
najvýraznejší nadpriemer podpory oproti ostatným politickým stranám
aspoň v dvoch volebných rokoch
(ŠÚSR, vlastné výpočty)
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Obr. 55. Priemerný počet politických strán, ktoré získali nadpriemer svojej
volebnej podpory v parlamentných voľbách 2002-2012
(ŠÚSR, vlastné výpočty)
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najvýraznejší nadpriemer podpory v okresoch, kde toho dosahovali strany
SNS, ĽS-HZDS či KSS. Ak sa strana SNS nedostane do parlamentu, bude to
v budúcnosti znamenať prefarbenie okresov nadpriemernej podpory SNS
na nadpriemernú podporu SMERu-SD, čo sa ukázalo v posledných voľbách
2012. Po druhé, v minulosti bol výrazný nadpriemer iba jednej strany, na
juhu Slovenska pre SMK-MKP. S každými nasledujúcimi voľbami však rástol počet okresov s nadpriemernou podporou iba jednej strany, zo 14 okresov v roku 2002 až na 31 okresov do roku 2012, pričom okrem maďarských
politických subjektov dokázala získať a udržať tento nadpriemer iba strana
SMER-SD. Po tretie, od volieb 2006 dochádza k rastu počtu strán s nadpriemerným ziskom v oblastiach podpory stredopravých strán, čím sa len potvrdzuje fragmentácia stredopravej voličskej základne poprípade čiastočne
zvýšený volebný zisk SMERu-SD.
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Ak porovnáme priemerný počet parlamentných strán ktoré získali nadpriemernú podporu v okresoch (obr. 55), je možné identifikovať najmä juh
Slovenska, ktorý dosahuje priemer okolo jednej parlamentnej strany so ziskom pre maďarské politické subjekty, spolu s okresom Medzilaborce (KSS
a SMER-SD), zvyšné okresy južného Slovenska aj so značnou časťou Zemplína, väčšia časť Bratislavského kraja ako aj veľká časť okresov severnej časti
Žilinského a časti Trenčianskeho kraja dosahovali v priemere okolo dvoch
parlamentných strán s nadpriemernou podporou. Naopak jediným okresom
s priemerným počtom piatich strán bol okres Piešťany a s priemerným počtom štyroch strán okresy Skalica, Senica, Trnava, Trenčín, Martin, Banská
Štiavnica a Krupina. V okrese Piešťany dochádzalo k nadpriemernej podpore SMERu-SD, KDH a SDKÚ-DS stabilne a ĽS-HZDS a SNS ak sa prebojovali
do parlamentu a v neskoršom období aj SaS a OĽaNO. V okresoch Banská
Štiavnica a Krupina dochádzalo k nadpriemernej podpore konzervatívnej
časti politického spektra SMER-SD, KDH, ĽS-HZDS či SNS a v roku 2002 výrazne aj pre KSS a ANO. V okresoch Senica a Trnava dochádzalo k nadpriemerným ziskom pre KDH, SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, SMER-SD a KSS (2002), SaS
(2010) či OĽaNO (2012). V okrese Skalica menej výrazne získaval SMER-SD
a ĽS-HZDS. V okrese Trnava získavali ĽS-HZDS, SMER-SD či KDH a v posledných voľbách SaS, či OĽaNO. V okrese Martin to boli SDKÚ-DS,SMERSD, SNS a ANO, SaS, či OĽaNO.

1.3.3 Záver
Voľby ako také by vždy mali byť o voličovi, ako sme však načrtli v tomto texte, je pomerne jasné, že voľby ako inštitút sa občanovi začínajú čoraz
viac vzďaľovať. Mizivá volebná účasť v krajských ako aj europarlamentných
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voľbách ukazujú neschopnosť politickej reprezentácie presvedčiť obyvateľov o nutnosti týchto volieb. Znižujúca sa volebná účasť aj v tých voľbách,
ktoré občanovi niečo hovorili (parlamentné, obecné či prezidentské) však
ukazuje, že nie je niečo v poriadku. Legitimita vlád s podporou necelej štvrtiny obyvateľov nie je tým, čím by demokratická vláda mala byť. Podobne
je to však nielen v parlamentných voľbách, ale aj v komunálnych, kde rastie
podiel nezávislých kandidátov, poprípade v krajských, kde klesá podiel hlasov nutných na zvolenie do zastupiteľstva (Mikuš, Gurňák 2014). Pre parlamentné voľby a pokles volebnej účasti je pomerne výrazný súvis s rastúcou
nezamestnanosťou, ktorý sa medzi rokmi 2002-2012 iba zvýrazňuje, čo iba
potvrdzuje výraznú politickú apatiu v regiónoch, kde žiadna z vlád nedokázala zvrátiť socioekonomické smerovanie okresov. Dôležitým indikátorom je tiež percento prepadnutých hlasov, ktoré od roku 2006 stúpa až na
úroveň cca 20 %, pričom za kratší koniec ťahajú znovu okresy východného
Slovenska a juhovýchodnej časti stredného Slovenska. Od roku 2006 nemá
parlament podporu ani polovice všetkých voličov a vládne koalície si v posledných dvoch voľbách zvolila iba niečo viac ako štvrtina všetkých oprávnených voličov. Demokracia tak jednoznačne dostáva facku v definičnom
ponímaní ako vláda väčšiny.
Charakter nadpriemernej podpory pre parlamentné strany a špecificky
prepadnuté hlasy poukazujú, že je pomerne jasne diferencovaná medzi západom a východom Slovenska (obr. 36). Taktiež sa pomerne jasne rozdeľuje podpora jednotlivých politických zoskupení, kde v jednoduchosti sú
proti sebe mestské hlasy spolu s hlasmi maďarskej menšiny na juhu krajiny
a výrazne religióznych území podporujúcich KHD proti zvyšku Slovenska
(obr.37).
Potenciálne zmeny regionálnej podpory politických strán je možné najviditeľnejšie badať pri stranách, ktoré sú/boli na politickej scéne viac ako
dve desaťročia (KDH, ĽS-HZDS či SNS). V prípade SNS a KDH bola ich regionálna nadpriemerná podpora pomerne ustálená, na rozdiel od ĽS-HZDS
so stabilným jadrom nadpriemernej podpory, ktoré však vo viacerých voľbách dopĺňali vždy iné okresy. S nástupom strany SMER-SD dochádzalo
k redukovaniu regiónov nadpriemernej podpory ĽS-HZDS. Najstabilnejšiu
regionálnu podporu má SMK-MKP, resp. MOST-HÍD, ktorých nadpriemerná
podpora je striktne viazaná na juh Slovenska obývaný maďarskou menšinou a zmeny regionálnej nadpriemernej podpory nie sú takmer žiadne. Obe
strany tak majú charakter regionálnej etnickej strany, s tým rozdielom, že
MOST-HÍD aj vďaka členom OKS dokázala získať nadpriemernú podporu aj
v mestských okresoch Bratislavy a Košíc. Vo všeobecnosti tak vo svojich ok-
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resoch nadpriemernej podpory získavajú výrazne nadpriemernú podporu,
rádovo niekoľkonásobnú, čo nedosahujú žiadne iné politické strany. V prípade strán ako SDKÚ-DS je volebná podpora pomerne stabilná s menšími
rozdielmi nadpriemernej podpory oproti podpore DS a DU v skoršom období. SDĽ medzi rokmi 1992-2002 a 2006-2012, predstavuje odlišné politické
subjekty, čo je možné badať na odlišnej regionálnej podpore. Strana SMERSD získava nadpriemer volebnej podpory v regiónoch, kde získavali nadpriemernú podporu ĽS-HDZS a SNS (západ), ale aj ľavicové subjekty ako
KSS ši SOP (východ), čo potvrdzujú aj pomerne výrazné koeficienty korelácie SMERu-SD s regionálnou nadpriemernou podporou týchto politických
subjektov. Špecifickou skupinou strán sa stali politické strany, ktoré vznikali tesne pred voľbami (ZRS, SOP, ANO, SaS a OĽaNO), z ktorých sa opakovane dostala do parlamentu zatiaľ iba SaS, čo indikuje pomerne nestabilnú
voličskú základňu novozaložených subjektov. Novozaložené subjekty získavali nadpriemernú podporu do značnej miery v regiónoch, kde predtým
získavala podporu niektorá z predchádzajúcich novozaložených politických
strán. SOP získavala čiastočne v regiónoch ZRS 1994 a ANO zas v regiónoch
podpory SOP 1998 a OĽaNO v posledných voľbách získavalo nadpriemer
podpory v tesnej korelácii s podporou SaS 2010.

124

Pri porovnaní s obecnou úrovňou volieb v mobilizačnom volebnom roku
1998 a „demobilizačnom“ volebnom roku 2012 po páde pravicovej vlády je
bez výraznejšieho rozdielu stále prítomna polarizácia volebnej podpory politických blokov, kde na jednej strane stoja južné Slovensko so zastúpením
maďarskej menšiny a pravicovo orientované mestá a mestské okresy a do
určitej miery religiózne okresy podpory KDH proti zvyšku Slovenska. Práve regióny nadpriemernej podpory KHD sú často regiónmi nadpriemernej
podpory pre SMER-SD či v minulosti ĽS-HZDS, v týchto regiónoch by sme
tak mohli hovoriť o vnútro regionálnom konflikte politických základní na
poli pravo-ľavého spektra, na opačnej strane však je pochopiteľný z hľadiska podobnosti konzervatívnej orientácie týchto politických subjektov. Trochu odlišný charakter z tohto poňatia má OĽaNO, ktoré výrazne získavalo
v regiónoch nadpriemernej podpory SaS (mestá), aj keď nie len v nich. Na
obecnej úrovni je možné taktiež identifikovať nadpriemernú podporu severných časti okresov Rimavská Sobota, Revúca, či Rožňava pre ĽS-HZDS,
respektíve SMER-DS, čo sa na okresnej úrovni stráca pre výraznejšie zastúpenie voličov maďarských politických subjektov, čo iba potvrdzuje účelové
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vyčleňovanie týchto okresov v roku 1996 a snahy o zníženie vplyvu respektíve volebného zisku maďarských politických subjektov.
Posledných štvoro volieb poukazuje na jasnú profiláciu nadpriemerných
hodnôt vlastnej volebnej základne podpory oproti ostatným parlamentným
stranám. SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP/MOST-HÍD najvýraznejšie získavajú
oproti ostatým politickým stranám v stabilných regiónoch naopak, expanziu strany SMER-SD zaznamenávame do regiónov najvýraznejšej nadpriemernej podpory ĽS-HZDS a SNS. V troch okresoch nezískala žiadna parlamentná strana aspoň v dvoch rokoch najvýraznejšiu nadpriemernú podporu
(Poprad, Martin a Piešťany). Ak si tieto ukazovatele dáme do porovnania
s priemerným počtom parlamentných strán, ktoré dosahujú v regiónoch
nadpriemernú podporu v rokoch 2002-2012, odhliadnuc od volebnej účasti
dostávame ucelený obraz o potenciálnej vnútroregionálnej mobilizácii. Počet parlamentných strán s nadpriemerným ziskom v regiónoch klesá, pričom
výraznú dominanciu mimo juhu Slovenska získava SMER-SD.
Napriek už takmer 25 rokom slobodných volieb a formovania volebných
vzorcov je viditeľná určitá stabilita a polarizácia v rámci podpory jednotlivých politických blokov ako aj stabilizácia nadpriemernej podpory pre niektoré politické subjekty a špecifickejšie pre jednotlivé politické bloky.
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