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KAPITOLA 1
ÚVOD: 
PROTESTNÉ UDALOSTI V KONTEXTE 
PARLAMENTNÝCH VOLIEB 2012

Marek Rybář

Po štyroch rokoch vládnutia koalície Smeru (Smer-SD), Slovenskej 
národnej strany (SNS) a Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) 
sa na Slovensku 12. júna 2010 konali parlamentné voľby. Po nich došlo 
ku kompletnej výmene vládnej zostavy: Do jej čela bola ako prvá pre-
miérka v (česko)slovenskej histórii vymenovaná Iveta Radičová. Nová 
koaličná zostava sa okrem stredopravých strán Slovenskej demokra-
tickej a kresťanskej únie (SDKÚ-DS) a Kresťanskodemokratického 
hnutia (KDH) skladala aj z novovzniknutej liberálnej strany Sloboda 
a solidarita (SaS) a Mosta-Híd, čo bola formácia odčlenená od Strany 
maďarskej koalície (SMK). 

Spoločne tieto strany získali vo voľbách 44,2 % hlasov a v parla-
mente disponovali 79 kreslami, čo im zaručovalo len tesnú väčšinu. 
Navyše, vnútrostranícke rozdiely v poslaneckých kluboch strán vlád-
nej koalície sa prejavovali prakticky od začiatku volebného obdobia. 
Najvýraznejšie pnutie bolo badať v oboch nových stranách: Na kan-
didátnej listine SaS totiž kandidovala – a vo voľbách vďaka preferenč-
ným hlasom aj uspela – štvorica vystupujúca pod hlavičkou občian-
skeho združenia Obyčajní ľudia, ktorá často formulovala stanoviská 
odlišné od straníckej línie SaS. Podobne sa na kandidátke Mosta-Híd 
do parlamentu dostala štvorica poslancov Občianskej konzervatívnej 
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strany (OKS). Táto vnútorná rôznorodosť zvyšovala komplikovanosť 
vyjednávania a sťažovala nachádzanie kompromisných riešení. Sta-
bilite a akcieschopnosti vládnej koalície neprispievalo ani slabé mo-
censké postavenie premiérky Radičovej. Tá síce viedla SDKÚ-DS do 
volieb ako volebná líderka, po tom, ako sa predseda strany Mikuláš 
Dzurinda o tento post neuchádzal a v priamom hlasovaní členskej 
základne porazila Ivana Mikloša. Avšak v povolebnej konštelácii sa 
mohla opierať iba o popularitu medzi voličmi, nie o jednoznačnú 
podporu vlastných straníckych štruktúr. To sa prejavilo vo viacerých 
konfliktoch s ministrom financií Miklošom a zahraničných vecí Dzu-
rindom. O postavení premiérky Radičovej svedčí aj fakt, že sa nad-
merne často uchýlila k hrozbe vlastnou demisiou, aby primäla svojich 
oponentov k opatreniam, na dosiahnutie ktorých nemala mocenské 
prostriedky (Stank, 2012). 

V druhej polovici roku 2011 sa naplno prejavili aj rozpory medzi 
koaličnými stranami, ktoré vyústili až do hlasovania o dôvere vlády. 
Predmetom sporu neboli, ako často v predchádzajúcich prípadoch, 
personálne animozity a nominácie, ale predovšetkým ďalšie zmeny  
v Európskom finančnom a stabilizačnom mechanizme (tzv. eurovale). 
Sloboda a solidarita, ktorá sa dlhšie ideologicky a programovo profi-
lovala na témach rozpočtovej zodpovednosti a kritike nedodržiavania 
finančných pravidiel niektorými európskymi krajinami, kritizovala zá-
mer vlády schváliť navrhované zmeny. Po viacerých kolách koaličných 
rokovaní a po tom, ako bolo Slovensko poslednou krajinou, ktorej sú-
hlas bol potrebný na schválenie nového finančného mechanizmu, pri-
stúpila premiérka Radičová k riskantnému kroku. Na jej návrh vláda 
schválila uznesenie, na základe ktorého bolo parlamentné hlasovanie 
o eurovale spojené s hlasovaním o vyslovení dôvery vláde. Za návrh 
uznesenia napokon hlasovalo iba 55 zo 124 prítomných poslancov,  
9 poslancov hlasovalo proti a 60 nehlasovalo (Pravda, 2011). Parla-
ment nato odhlasoval skrátenie volebného obdobia a konanie pred-
časných parlamentných volieb dňa 10. marca 2012. V opakovanom 
hlasovaní o eurovale podporili návrh aj poslanci za Smer-SD, čím Slo-
vensko úspešne ukončilo ratifikačný proces.  
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Nie je prekvapujúce, že vzťahy medzi koaličnými stranami boli 
týmto vývojom výrazne naštrbené. Ich predstavitelia sa v období 
do volieb navzájom obviňovali zo zodpovednosti za pád vlády. Situ-
áciu im ešte komplikoval fakt, že Radičovej vládu nenahradila žiad-
na dočasná úradnícka vláda, ale predchádzajúca vládna zostava bola 
prezidentom Gašparovičom poverená vládnutím až do predčasných 
volieb. Pravda, možnosti vykonávať dôležité rozhodnutia mala „po-
eurovalová“ vláda výrazne limitované: okrem chýbajúcej legitimity to 
spôsobila aj novelizácia ústavy, ktorá takejto dosluhujúcej vláde zaka-
zovala prijímať významné opatrenia bez súhlasu prezidenta. Naproti 
tomu sa parlamentná opozícia, predovšetkým strana Smer-SD, tešila 
vysokej voličskej podpore, vystupovala jednotne a získavala politické 
body poukazovaním na rozhádanosť a slabú akcieschopnosť vládnej 
koalície. Popri tomto sa na politickej scéne formovali nové politické 
subjekty, spomedzi ktorých boli najviditeľnejšie hnutia Obyčajní ľudia 
(neskôr Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti) a Hnutie 99 %. 

Navyše, tesne pred vianočnými sviatkami v decembri 2011 sa na 
internete objavil rozsiahly spis Gorila, ktorý mal zachytávať korupčné 
styky podnikateľského a politického prostredia v rokoch 2005 – 2006. 
Spis mal vzniknúť na základe odposluchov v jednom bratislavskom 
byte, kde sa údajne schádzali politické a ekonomické špičky a mal 
svedčiť o narastajúcom korupčnom prerastaní politickej a ekonomic-
kej sféry. Hoci autenticita dokumentu ostáva sporná a niektorí politic-
kí aktéri dokonca tvrdili, že videli viacero jeho navzájom si protirečia-
cich verzií, vyvolal na slovenskej politickej scéne významné pohyby. 
V podivných praktikách prepletenia politickej a ekonomickej moci 
mali byť zapletení predstavitelia bývalých vládnych aj opozičných 
strán, ale najväčší podiel zodpovednosti sa pripisoval stredopravým 
stranám, ktoré v tom čase vládli. V reakcii na zverejnené dokumenty 
sa v priebehu niekoľkých týždňov sformovalo protestné hnutie, kto-
ré počas prvých mesiacov roka 2012 usporiadalo viacero protestných 
zhromaždení v Bratislave aj v regiónoch Slovenska. 

Hoci neexistujú metodologické postupy, ktoré by spoľahlivo urči-
li dopad týchto udalostí na výsledok volieb v roku 2012, jednoduchá 
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deskriptívna analýza protestných hnutí dobre dokumentuje, aký vý-
razný podiel mali „protesty Gorila“ na celkových aktivitách slovenskej 
spoločnosti. Za týmto účelom sme uskutočnili obsahovú analýzu tla-
čených vydaní troch najväčších slovenských denníkov (SME, Pravda, 
Nový čas) v období dvanástich mesiacov pred voľbami 2012 (1. marec 
2011 – 10. marec 2012). Aj keď elitárske koncepcie demokracie zdô-
razňujú prednosti nízkej politickej participácie pre stabilitu demok-
racie a dokonca predpokladajú, že nízka miera participácie reflektuje 
spokojnosť s politickým režimom, domnievame sa, že participácia nad 
rámec volebnej účasti je v súčasnosti nevyhnutná pre každú fungujúcu 
demokraciu. Participácia otvára verejnú debatu a dodáva preferenciám 
občanov väčšiu váhu. Niektoré výskumy ukazujú, že politická participá-
cia produkuje alternatívne informácie o nových témach, zvyšuje náro-
ky voličov na volených zástupcov a prispieva k zlepšovaniu sociálnych 
zručností jednotlivcov (Morales, 2009). Okrem toho, analýza protest-
ných udalostí odhaľuje mieru a intenzitu nespokojnosti s fungovaním 
politických procesov a v tomto zmysle je táto forma nekonvenčnej poli-
tickej participácie vhodným nástrojom na charakterizáciu politickej si-
tuácie pred voľbami 2012. Konvenčná participácia spolu s protestnými 
zhromaždeniami, štrajkmi, petičnou činnosťou a ďalšími podobnými 
aktivitami predstavujú príklady politickej participácie, t. j. aktivity bež-
ných občanov zameraných na ovplyvnenie politických výstupov.

Celkovo sme v skúmanom období marec 2011 – marec 2012 za-
znamenali 86 protestných udalostí1. Ako ukazujú existujúce výskumy 
na túto tému (Madleňák, 2012, Marušincová, 2012), v slovenskom 
prostredí je bežnou formou tzv. občianska sebaorganizácia, kedy pro-
testnú udalosť (napr. spísanie petície) organizuje ad hoc skupina obča-
nov, ktorých predchádzajúce ani nasledujúce spoločné aktivity nie sú 
bežné. Túto formu organizácie malo aj takmer 15 % všetkých protes-
tov, ktoré sa uskutočnili v období pred voľbami. Tradičným organizá-

1 V nižšie uvedených tabuľkách môže byť počet prípadov vyšší ako 86, keďže každý 
protest mohol mať viacero organizátorov, adresátov či požiadaviek než bol počet 
protestných udalostí.
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torom sú aj odborové centrály, ktoré pred voľbami 2012 zorganizovali 
13,7 % všetkých protestov. Najvýznamnejším organizátorom protes-
tov v skúmanom období ale boli organizátori antigorilých protestov, 
ktorí stáli až za 22 % všetkých protestov.

Tabuľka 1.1  Typ organizátora protestu
Gorila občianska 

sebaorga-
nizácia

odbory záujmová 
skupina

neuvedené iné spolu

19 
(21,84 %)

13 
(14,94 %)

12 
(13,70 %)

10 
(11,49 %)

10 
(11,49 %)

23 
(26,4 4%)

87

Zdroj: Prepočty autora

Závažnosť týchto protestných akcií podčiarkujú aj údaje o tom, 
komu bola nespokojnosť občanov adresovaná. Najväčšia časť protes-
tov, až 23%, bola určená politickej elite ako celku. Občania protestova-
li proti spôsobu, akým sa na Slovensku vládne. To nepriamo podporu-
je náš predpoklad, že protesty pred voľbami negatívne zasiahli najmä 
vládnuce strany (časť z nich bola pri moci aj v období, do ktorého má 
spadať aj spis Gorila) a profitovať z nich mohla opozícia, resp. úplne 
nové politické projekty. Len o niečo menej protestov bolo určených 
priamo Radičovej vláde (21,7%) a významná časť protestujúcich sa 
svojimi posolstvami obracala na širokú verejnosť (cca 11%).

Tabuľka 1.2  Adresát protestu
politická elita 21(22,83 %) prezident 1 (1,09 %)

vláda 20 (21,74 %) sociálne hnutia 1 (1,09 %)
verejnosť 10 (10,87 %) EÚ 1 (1,09 %)

miestna samospráva 10 (10,87 %) inštitúcie iných štátov 1 (1,09 %)
parlament 7 (7,61 %) ostatné 10 (10,87 %)

krajská samospráva 2 (2,17 %) neuvedené 8 (8,7 %)
spolu 92

Zdroj: Prepočty autora
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Najčastejšie sa protestujúci zameriavali primárne na nemateriálne 
ciele, ktoré priamo reagovali na gorilý škandál: činnosť politickej elity 
a štátu žiadala zmeniť takmer štvrtina všetkých protestných udalostí. 
Nasledovali „klasické“ požiadavky zamerané na zmenu ekonomic-
kých politík a na získanie rozličných materiálnych kompenzácií (napr. 
vyšších platov). 

Tabuľka 1.3 Druh požiadaviek
činnosť politickej elity 

a štátu všeobecne
21 (23,86 %) činnosť súdnictva  

a polície
3 (3,41 %)

ekonomické 
požiadavky, zmena 

politiky

12 (13,64 %) vzdelávacia politika 2 (2,27 %)

materiálne 
kompenzácie (platy)

12 (13,64 %) uznanie identity 
aktérov

1 (1,14 %)

ostatné 10 (11,36 %) ľudské/občianske 
práva a slobody

1 (1,14 %)

environmentálna 
politika

8 (9,09 %) kapitalizmus/
globalizácia

1 (1,14 %)

zdravie, zdravotná 
starostlivosť

7 (7,95 %) činnosť EÚ 1 (1,14 %)

dopravná politika 4 (4,55 %)    neuvedené 2 (2,27 %)

postavenie etnických 
menšín

3 (3,41 %)

spolu 88

Zdroj: Prepočty autora

Zaujímavé informácie prinášajú aj údaje o geografickej distribúcii 
protestov. Najviac z nich, viac ako dve pätiny, sa uskutočnili v Brati-
slave. To nie je prekvapujúce, pretože v hlavnom meste sídli väčšina 
najvýznamnejších politických inštitúcií (predovšetkým vláda, minis-
terstvá, parlament a prezident). Pozoruhodný je významný výskyt ce-



11

loštátnych protestov, teda takých aktivít, ktoré koordinovane prebie-
hali na viacerých miestach Slovenska. Hlavný podiel na ich vyše 15 % 
výskyte pred voľbami mali práve protesty Gorila. 

Tabuľka 1.4 Miesto protestu
Bratislava lokálna 

úroveň
krajské 
mesto

národná 
(celoštátna)

regionálna 
(krajská)

spolu

35
 (40,7 %)

19 
(22,09 %)

15
 (17,44 %)

13
 (15,11 %)

4
 (4,65 %)

86

Zdroj: Prepočty autora

Tiež je zaujímavé, že najčastejšou mobilizačnou stratégiou boli ve-
rejné zhromaždenia a pochody (takmer 50 %), ktoré mali nenásilný 
charakter. Často zmieňované petície predstavovali v skúmanom ob-
dobí necelú tretinu všetkých protestných aktivít. S protestami Gori-
la súviselo aj niekoľko prípadov násilných pochodov a zhromaždení, 
ktorých ale bolo celkovo menej než 5 %. Práve priamo v nadväznosti 
či paralelne s pokojnými protestami sa vyskytlo aj niekoľko prípadov, 
pri ktorých došlo k násilnej konfrontácii medzi niekoľkými demon-
štrantmi a políciou. Drvivá väčšina všetkých udalostí v skúmanom 
predvolebnom období trvala len niekoľko hodín (vyše 62 %). 

Tabuľka 1.5 Typ protestnej aktivity
nenásilné 
zhromaž-

denie, 
pochod

petícia ostatné blokáda, 
okupácia 

priestranstva

násilné 
zhromaž-

denie, 
pochod

internetový 
protest

spolu

44 
(48,89 %)

29
 (32,22 %)

6  
(6,67 %)

5 
(5,56 %)

4
 (4,45 %)

2 
(2,22 %)

90

Zdroj: Prepočty autora

Z jednoduchej vizuálnej kontroly dát (pozri tabuľku 1.7) tiež vy-
plýva, že čím menej účastníkov mala, tým väčší podiel na protestných 
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udalostiach daná kategória zaberala: Najviac bolo protestných uda-
lostí, na ktorých sa zúčastnilo do sto účastníkov (23 % všetkých pro-
testov), najmenej početné boli tie udalosti, ktorých počet účastníkov 
prevýšil 5000 (necelých 13 %). Najväčší podiel na tejto poslednej me-
novanej skupine mali znovu gorilie protesty. Podľa ich organizátorov 
išlo o najpočetnejšie verejné občianske zhromaždenia od pádu komu-
nizmu v roku 1989 (Leško, 2012).

Tabuľka 1.6  Dĺžka trvania protestnej aktivity
menej ako 8 

hodín
neuvedené viac ako 

jeden mesiac
3-7 dní 1-4 týždne spolu

55 
(63,95 %)

27
(31,4 %)

2
(2,33 %)

1 
(1,16 %)

1 
(1,16 %)

86

Zdroj: Prepočty autora

Tabuľka 1.7  Počet účastníkov
3-99 500-999 100-499 1000-4999 neuvedené viac ako 

5000
spolu

20 
(23,25 %)

17 
(19,77 %)

14 
(16,28 %)

12 
(13,95 %)

12 
(13,95 %)

11
 (12,79 %)

86

Zdroj: Prepočty autora

Aj z týchto základných údajov môžeme vyvodiť niekoľko dôleži-
tých skutočností o vplyve politickej participácie na voľby v roku 2012. 
V prvom rade, protesty Gorila boli najväčšie a najpočetnejšie prejavy 
občianskeho hnutia, ktoré svojím rozsahom zrejme nemajú na Slo-
vensku po roku 1998 obdoby. Na najväčšej protestnej akcii v Bratisla-
ve sa stretlo okolo 15000 účastníkov a spolu s ďalšími protestujúcimi 
na viacerých miestach celého Slovenska jasne dávali najavo svoju ne-
spokojnosť s pôsobením politickej elity ako celku. Po druhé, časová 
koncentrácia protestov Gorila do obdobia tesne pred parlamentnými 
voľbami (január-marec 2012) ešte umocňuje ich dôležitosť v porovna-
ní s ostatnými protestnými udalosťami. Inými slovami, nielenže boli 
najväčšie a najpočetnejšie, ale ich načasovanie ich relatívnu dôležitosť 
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a možný vplyv na rozhodovanie voličov ešte umocnilo. Napokon, a tu 
sa už dostávame do roviny úvah a otázok pre ďalšie skúmanie, táto vlna 
občianskeho vzopretia môže mať na politickú participáciu na Sloven-
sku v nasledujúcom období aj negatívny dopad. Protesty pôsobili ako 
ventil, prostredníctvom ktorého sa uvoľnila frustrácia aktívnej časti 
obyvateľstva, po čom môže nasledovať obdobie občianskej pasivity  
a neaktivity. Dôvodom môže byť, že protesty síce artikulovali nespo-
kojnosť, ale nepriniesli konkrétne „výsledky“. Čiastočne pre spôsob, 
akým boli organizované, keď sa ani samotní organizátori nedokázali 
zhodnúť na jednoznačných požiadavkách a verejne prezentovali roz-
dielne pohľady a žiadosti. A čiastočne pre svoj charakter apelovania na 
politickú elitu ako celok.   

V takomto prostredí sa konali 10. marca 2012 voľby do Národnej 
rady Slovenskej republiky. Do parlamentu kandidovalo spolu 26 po-
litických strán a hnutí, na kandidátnych listinách ktorých bolo 2967 
kandidátov na poslancov. Do NR SR sa dostalo šesť politických strán, 
ktorých percentuálne zisky vo voľbách ako aj počet obsadených po-
slaneckých mandátov sumarizuje tabuľka 1.8. Tabuľka porovnáva 
zisky politických strán v dvoch posledných voľbách. Najviac hlasov  
a mandátov získala vo voľbách 2012, podobne ako v roku 2010, strana 
Smer-SD, ktorá bola schopná vytvoriť, po prvýkrát v ére novodobého 
samostatného Slovenska, jednofarebnú väčšinovú vládu.

Tabuľka 1.8  Volebné zisky parlamentných politických strán 2010 a 2012
2010 2012

% hlasov mandáty % hlasov mandáty
Smer-SD 34,79 62 44,41 83
KHD 8,52 15 8,82 16
OĽaNO N/A N/A 8,55 16
Most-Híd 8,12 14 6,89 13
SDKÚ-DS 15,42 28 6,09 11
SaS 12,14 22 5,88 11
SNS 5,07 9 4,55 N/A

Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk
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Základným prejavom politickej participácie je v demokratickom 
režime samozrejme účasť vo voľbách a vyjadrenie podpory pre kon-
krétnu politickú stranu. Tejto téme sa venuje druhá kapitola. V nej 
Pavol Baboš analyzuje pomocou ekologickej analýzy vplyv štrukturál-
nych faktorov (etnicita, religiozita, sociodemografické znaky) na roz-
hodovanie voličov vo voľbách 2012. Analýza prichádza k záveru, že 
etnicita má najväčší vplyv na podporu Most-Híd, ktorý bol vnímaný 
ako etnická politická strana. Etnický kontext je dôležitý aj pre stranu 
Smer-SD, pri ktorej je do menšej miery prítomný aj sociodemografický 
faktor. Tento faktor je najdôležitejší pri strane SaS a do menšej úrovne 
prítomný aj pri stranách OĽaNO a SDKÚ-DS. Voličská podpora KDH 
je závislá na všetkých troch štrukturálnych faktoroch, hoci ich vplyv 
je pomerne slabý. Faktor religiozity nemal výrazný vplyv na voličs-
kú podporu žiadnej strany, hoci istý vplyv mal v prípade strán KDH, 
SDKÚ-SD a SaS. Z analýzy tiež vyplynulo, že najstabilnejšiu podporu 
majú strany SMK a Smer-SD, ktoré si dokázali udržať 88 %, resp. 85 
% voličov z predchádzajúcich volieb. Na opačnom konci osi sa nachá-
dzajú SDKÚ-DS a SaS, ktoré si nedokázali udržať ani polovicu voličov. 
Smer-SD bola najúspešnejšia čo sa týka schopnosti získať nových voli-
čov, pričom 40 % z nich sa v roku 2010 ani nezúčastnilo volieb. 

Nestabilita voličov je pritom výrazným znakom týchto volieb, keď-
že len 57 % voličov hlasovalo za tú istú stranu ako v roku 2010, a až 
27 % hlasovalo za stranu z opačného politického tábora. Analýza tiež 
ukázala, že pravdepodobnosť volatilného správania je vyššia u voličov 
slovenskej národnosti a mladších voličov. A hoci nižšie vzdelaní vo-
liči vykazujú väčšiu stabilitu, v prípade, ak sa rozhodnú takíto voliči 
zmeniť svoju podporu, častejšie sa rozhodnú dať hlas strane z iného 
tábora než vzdelanejší voliči, ktorí si vyberú inú stranu z rovnakého 
tábora. Mladší voliči a študenti preukazujú najvyššiu mieru voličskej 
volatility. Kapitola končí zistením, že skúmať bloky politických strán 
má väčší zmysel z pohľadu formovania vládnych koalícií než voličské-
ho správania či hodnotových orientácií ich voličov.

Medzi ďalšie konvenčné formy politickej participácie skúmané  
v tejto publikácii patrí aj angažovanosť v profesijných organizáciách. 
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Zsolt Gál sa v tretej kapitole zameriava na identifikáciu vzorcov inte-
rakcií zamestnávateľských a odborových organizácií s vládou a politic-
kými stranami. Jeho analytická perspektíva sa sústreďuje na vzájomný 
vzťah medzi vládou, zamestnávateľmi a odbormi. Argumentuje, že 
vláda Ivety Radičovej bola ústretová predovšetkým voči zamestnáva-
teľom. A hoci zamestnávatelia boli z tohto dôvodu pomerne spokojní 
s pravicovou vládou, toto automaticky neznamenalo aj ich nekritický 
vzťah k nej. Počas vlády Ivety Radičovej bola prijatá rozsiahla novela 
Zákonníka práce, ktorá priniesla veľké zmeny do pracovnoprávnych 
vzťahov. Napriek tomu, že väčšina z nich smerovala k väčšej flexibili-
te pracovného trhu, zamestnávatelia boli voči zmenám kritickí, keďže 
požadovali ešte smelšie reformy. Aj konsolidácia verejných financií 
počas tejto vlády bola urobená so zreteľom na záujmy zamestnáva-
teľov, keďže väčšina konsolidácie sa udiala na strane výdavkov (škrty  
a šetrenie) a nie príjmov (zvyšovanie daňového a odvodového zaťaže-
nia). Avšak po výmene vlády v roku 2012 prišlo k úplnej zmene v tejto 
oblasti. Konsolidácia vlády Roberta Fica sa odohrala predovšetkým 
na strane príjmov (zvýšenie daňového a odvodového zaťaženia pre 
všetky kategórie pracujúcich, zmeny v druhom dôchodkovom pilieri). 

Straníckopolitickú perspektívu v našej publikácii predstavuje prís-
pevok Matúša Mišíka a Petra Plentu, ktorí analyzujú volebné prog-
ramy parlamentných politických strán po voľbách 2012. Prichádzajú 
so štyrmi hlavnými zisteniami. Po prvé, volebné programy väčšiny 
politických strán majú všeobecnú povahu, pričom absentujú konkrét-
ne návrhy na dosiahnutie programových cieľov. Avšak SaS a SDKÚ-
DS mali programy omnoho konkrétnejšie ako ostatné strany, pričom 
ponúkali aj návrhy konkrétnych opatrení. Najkonkrétnejšie návrhy 
strán koalície 2010 – 2012 boli predstavené v oblastiach, za ktoré boli 
jednotlivé strany zodpovedné vo vláde. Hlavným programovým roz-
dielom medzi stranami boli reformy prijaté vládou Ivety Radičovej, 
ktoré chceli koaličné strany ďalej rozvíjať a opozičné zvrátiť. Druhým 
záverom tejto kapitoly je, že programové vyhlásenie vlády Roberta 
Fica síce preberá väčšinu tém z volebného programu strany Smer-SD, 
avšak je ešte menej konkrétne než volebný program. Táto skutočnosť 
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do budúcnosti umožňuje vláde široký priestor na manévrovanie a fle-
xibilitu. 

Tretím zistením boli veľké rozdiely v rozsahu, ako aj kvalite gra-
fického spracovania programu. Väčšia dĺžka programu nemusela au-
tomaticky znamenať aj viac konkrétnych návrhov (napríklad dlhé, 
ale nekonkrétne programy Smer-SD a KDH). Na druhej strane SaS 
mala najdlhší program, ktorý ale prinášal najviac konkrétnych návr-
hov. Slabé grafické spracovanie zas môže hovoriť o malej váhe, ktorú 
strany kládli na volebné programy (napr. OĽaNO). Štvrtým záverom 
kapitoly je paradoxná situácia, keď sa podľa prieskumov síce voliči 
rozhodovali pred voľbami na základe volebných programov (téz), av-
šak tieto reflektovali len na časť problémov, ktoré uvádzali voliči ako 
najdôležitejšie. Autori preto tvrdia, že voliči sa riadili skôr interpre-
táciou programov predstaviteľmi strán než programami samotnými. 
Kapitola zhrňuje analýzu tvrdením, že volebné programy ako aj vlád-
ny program sú pre politické strany väčšinou „povinnou jazdou“ bez 
priameho vplyvu na to, čo vláda po voľbách v skutočnosti robí. 

Kapitola Aleny Kluknavskej analyzuje obsah televízneho spra-
vodajstva v RTVS a Markíze v období pred parlamentnými voľbami 
2012. Skúma ako viditeľnosť jednotlivých politikov, tak aj témy, kto-
ré boli súčasťou kampane. Cieľom kapitoly je porozumenie spôsobu, 
akým televízie zobrazovali predvolebné obdobie selekciou a produk-
ciou spravodajstva. Analýza ukázala, že vládni politici nemali v pred-
volebnom období výhodu a na obrazovkách prevládali viac témy, kto-
ré sa týkali politiky ako takej (politics) pred jednotlivými politikami 
(policy). RTVS aj Markíza sa venovali len dvom konkrétnym politi-
kám spomedzi desiatich najčastejšie zobrazovaných tém. Televízie sa 
najviac venovali kauzám Gorila a Sasanka, v súvislosti s ktorými boli 
zobrazované všetky koaličné politické strany (okrem Most-Híd). Naj-
väčšia opozičná strana Smer-SD sa venovala predovšetkým problé-
mom daňového systému/softvéru (ktorý bol v gescii koaličnej strany), 
nezhodám koaličných politikov a povolebnej spolupráci strán. Veľký 
priestor (približne jednu pätinu) venovali televízie samotným voľbám 
a súvisiacim otázkam – predvolebnej kampani, povolebnej spolupráci, 



17

vzájomným roztržkám a nezhodám a odstúpením politikov z kandi-
dátnych listín. Autorka uzatvára kapitolu zistením, že v televíziách pre-
vládalo pred voľbami 2012 neutrálne zobrazovanie politikov. Z tohto  
dôvodu predpokladá, že už samotná viditeľnosť politikov mohla mať 
vplyv na ich zvýšenú podporu u voličov.

Záverečná kapitola od Gabriela Tótha analyzuje predvolebnú kam-
paň pred parlamentnými voľbami 2012. Táto bola ovplyvnená dvomi 
hlavnými faktormi – nepripravenosťou politických strán na predčas-
né voľby a protestmi Gorila. Predčasné parlamentné voľby sa konali 
ani nie v polovici volebného obdobia, a preto neboli politické strany 
pripravené na novú volebnú kampaň. Pre politické strany predstavo-
valo problém nielen financovanie ďalšej kampane v pomerne krátkom 
čase, ale zložité pre ne bolo aj vytvoriť jasný a premyslený koncept 
kampane. Kauzy Gorila a Sasanka ovplyvnili priebeh volebnej kampa-
ne do ešte výraznejšej miery, keďže z nich vyplývajúce verejné protes-
ty proti korupcii vo vrcholovej politike zasiahli slovenskú spoločnosť 
veľmi výrazne. Popri týchto dvoch hlavných faktoroch môžeme po-
zorovať napr. aj snahy nových politických strán zviditeľniť sa v pred-
volebnej kampani využívaním nejednoznačnosti volebnej legislatívy, 
alebo zvýšené zapojenie internetu a sociálnych sietí do predvolebnej 
kampane.
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KAPITOLA 2
VOĽBY 2012: 
AKO (SA) ROZHODOVALI VOLIČI

Pavol Baboš

Rozhodovanie voličov o tom, ktorej strane vyjadriť podporu hlaso-
vaním, je zložitý proces. Ovplyvňuje ho množstvo faktorov, ktoré 
môžeme rozdeliť niekoľkými spôsobmi. Cieľom tejto kapitoly je po-
zrieť sa na voličské správanie na Slovensku a vysvetliť niektoré vzorce 
správania sa pomocou štruktúrnych a demografických faktorov na 
makroúrovni aj na individuálnej úrovni. Hoci kapitola kladie dôraz 
na parlamentné voľby v roku 2012, analýza výsledkov voličského roz-
hodovania berie ohľad aj na voľby do Národnej rady SR od roku 1993. 
Kapitola je členená do troch základných častí podľa otázok, na ktoré 
sa snaží odpovedať. Prvá časť je zameraná na výsledky volieb a podpo-
ru jednotlivým stranám aj v historickom kontexte. Analyzujeme v nej 
volebnú účasť, voličskú podporu špecifickým blokom strán a tiež sa 
v tejto časti dotýkame aj fenoménu tzv. prepadnutých hlasov. Druhá 
časť kapitoly sa snaží zistiť, ako sa mení podpora pre politické strany 
pri zmene štruktúry okolia, a to najmä s ohľadom na náboženské, et-
nické a socioekonomické zloženie spoločnosti. Tento problém skúma-
me pomocou ekologickej analýzy volebných výsledkov z marca 2012 
na úrovni okresov. Tretia časť analyzuje podporu politickým stranám 
na základe osobných charakteristík jednotlivca, najmä veku, povola-
nia či vzdelania. V závere kapitoly sumarizujeme najdôležitejšie ziste-
nia našej analýzy.
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Voličská podpora a trendy v čase

Jedno z prvých prekvapujúcich čísel po zverejnení výsledkov par-
lamentných volieb bola voličská účasť. Predvolebné prieskumy verej-
nej mienky predpovedali často účasť na úrovni 50%, čo by znamenalo 
doteraz najnižší podiel ľudí, ktorí prišli k volebným urnám (Frank, 
2012). Napokon sa na hlasovaní zúčastnilo 2 596 443 ľudí, teda 59,11% 
zapísaných voličov. 

Prognózy o najnižšej účasti sa nielen nepotvrdili, ale k urnám prišlo 
pomerne najviac voličov od roku 2002 (pozri graf 2.1). Volebná účasť 
dokonca prevýšila aj tú z volieb v roku 2010, pričom sa domnievame, 
že predvolebná kampaň v roku 2012 bola menej mobilizačná než kam-
paň spred ostatných volieb. Zdá sa teda, že volebná účasť sa v priebehu 
posledných rokov stabilizovala na úrovni približne 55 až 60 %.

Graf 2.1  Účasť vo voľbách do NR SR od vzniku Slovenskej republiky (v %)

Zdroj: Štatistický úrad SR

Pred voľbami aj po voľbách sa viedla diskusia o množstve takzva-
ných prepadnutých hlasov, teda hlasov pre strany, ktoré vo voľbách 
nezískajú viac ako 5% platných voličských hlasov potrebných na vstup 
do parlamentu (napríklad Dančišin, 2012). Veľké množstvo týchto 
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hlasov, ktoré v NR SR nereprezentuje žiadna politická strana, sa často 
uvádza ako argument na podporu tvrdenia, že stále menej ľudí dôve-
ruje tradičným, etablovaným politickým stranám (Haughton, Novot-
ná, Deegan-Krause, 2011).

Ako vidno z grafu č. 2.2, nie je pravda, že najviac hlasov pre stra-
ny, ktoré ostali mimo NR SR, bolo odovzdaných v ostatných voľbách.  
V roku 2002 dali voliči týmto „malým“ stranám približne o 30-tisíc 
viac hlasov ako v roku 2012. Avšak vďaka vysokej účasti predstavovali 
hlasy malým stranám v roku 2002 18,19 %, zatiaľ čo o desať rokov 
neskôr to je v percentuálnom vyjadrení 19,3 %.

Graf 2.2  Hlasy pre strany, ktoré sa nedostali do NR SR

Zdroj: Štatistický úrad SR.
Poznámka: Graf ukazuje vývoj hlasov pre strany, ktoré sa nedostali do NR SR od vzni-
ku samostatnej SR. Ľavá os Y (stĺpce) znázorňuje počet hlasov v absolútnom počte, na 
pravej osi Y (čiarová časť grafu so značkami) je percentuálny podiel hlasov.

Ak vychádzame z relatívnych čísel, podiel hlasov stranám, ktoré sa 
nedostali do NR SR, je najvyšší od vzniku SR. Avšak z týchto vyše 19,3 
percentuálnych bodov je mierne viac ako polovica hlasov (9,76 %) pre 
trojicu strán SNS (4,55 %), SMK (4,28 %) a HZDS-ĽS (0,93 %), ktoré 
sú na politickej scéne od prvých volieb (SMK ako nástupca MK), pri-
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čom každá z nich bola súčasťou viacerých vládnych koalícií. Rovnako 
sa dá vysvetliť aj výnimočne veľa hlasov malým stranám v roku 2002. 
Vyše šesť percent má na svedomí spor Jána Slotu a Anny Belousovo-
vej a rozdelenie strán na SNS (3,32 %) a Pravú SNS (3,65 %). Hlasy 
pre staro-nové strany, ktoré do volieb viedli dlhoroční známi politici 
(HZD a I. Gašparovič, SDA a P. Weiss, SDĽ a P. Koncoš), tvorili spolu 
13,4 percentuálnych bodov z hlasov malým stranám. Tento fakt naz-
načuje skôr, že na Slovensku je nízka súdržnosť politických strán než 
to, že by boli noví lídri a nové politické strany mimoriadne atraktívne. 
Rovnako predpoklad, že doteraz najvyšší podiel (nie počet!) hlasov 
pre strany, ktoré sa nedostali do NR SR, znamená aj doteraz najvyššiu 
podporu stranám zameraným na kritiku establišmentu, sa nedá pova-
žovať za dostatočne podložený.

Ďalším pozoruhodným trendom vo voličskom správaní je pod-
pora tzv. etnickým stranám, konkrétne stranám zastupujúcim najmä 
občanov maďarskej národnosti. Z grafu nižšie je zrejmé, že relatívna 
voličská podpora maďarským stranám je pomerne stabilná. Pohybuje 
sa v rozmedzí od 9,32 % (voľby 1998) do 12,46 % (voľby 2010). Na 
grafe č. 2.3 tiež vidno, že hoci maďarskú stranu volilo v roku 1998 viac 
ľudí ako v roku 1994, relatívna podpora sa zmenšila. Pravdepodob-
né vysvetlenie je výnimočná mobilizácia slovenského voliča v roku 
1998, čo sa prejavilo aj na doteraz najvyššej volebnej účasti. Podpora 
etnickým stranám v absolútnom vyjadrení sa dotýka verejnej diskusie 
o tom, či voliči maďarských strán sú disciplinovaní, a teda je prav-
depodobnejšie, že sa dostavia k voľbám. Graf jasne ukazuje, že účasť 
voličov maďarských strán (v absolútnom vyjadrení) nie je stabilná. 

Jednou z čŕt, ktorými sa vyznačuje politická scéna na Slovensku, 
je, že v každých voľbách sa do parlamentu dostane politická strana, 
ktorá v predošlých voľbách nekandidovala, prípadne sa do NR SR ne-
dostala. Zároveň sa doteraz stávalo, že v každých voľbách aspoň jedna 
strana, ktorá ide do súťaže ako parlamentná, zostane za bránami NR 
SR. Tento fakt podporuje tézu, že stranícky systém na Slovensku nie 
je celkom ustálený (Haughton, Novotná, Krause, 2011; Rybář, 2011). 
Od roku 1994 prešlo voľbami do NR SR 16 rôznych politických strán 
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a koalícií2. Aj z tohto dôvodu si myslíme, že analyzovať vývoj voličskej 
podpory v čase pre jednotlivé strany nie je na obmedzenom priestore 
tejto kapitoly vhodné. 

Spôsob, akým sa politické strany profilujú v komunikácii s voličom 
a formovanie koaličných vlád na Slovensku, však ponúka možnosť po-
rovnať historický vývoj voličskej podpory pre dva viac-menej stabilné 
bloky strán, minimálne pokiaľ ide o formovanie koalícií (Krivý 2007; 
Haughton, Novotná, Krause, 2011).3 

2 Do tejto sumy sú zahrnuté ako jednotky kandidačné listiny, keďže vzhľadom na 
volebný systém sa za platný hlas počíta obálka s jednou kandidačnou listinou. Na 
príklad kandidátka Mostu-Híd, na ktorej sa nachádzali členovia OKS, sa počíta za 
jednu jednotku.

3 V oboch prípadoch sú započítané aj hlasy pre politické strany, ktoré sa síce nedostali 
do parlamentu, avšak voliči mali dôvod veriť, že hlasovaním za túto stranu podporujú 
jeden z existujúcich blokov. Takými prípadmi sú Združenie robotníkov Slovenska  
v 1998, Strana demokratickej ľavice, Slovenská národná strana a Pravá SNS v 2002, 
Aliancia nového občana v 2006, Hnutie za demokratické Slovensko a Strana Maďar-
skej koalície v 2010, SNS a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti v 2012. 

Graf 2.3  Voličská podpora etnickým politickým stranám

Zdroj: Štatistický úrad SR
Poznámka: Graf porovnáva podporu politickým stranám (zahŕňa MK [1994], Ma-
ďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu [1998], SMK [od 1998] a Most-Híd 
[od 2010]). Ľavá os Y (stĺpce) ukazuje voličskú podporu v absolútnych číslach, pravá 
os Y ilustruje podporu v percentuálnom vyjadrení (čiarová časť grafu so značkami).
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Uvedomujeme si, že rozdelenie politických strán do takýchto 
dvoch blokov má určité nedostatky. Identifikácia strán na pravo-ľavej 
osi nie je jednoduchá, či už s ohľadom na ekonomické alebo spoločen-
ské otázky. Rovnako je diskutabilné, nakoľko stabilné a pevné sú tieto 
bloky politických strán. V médiách bolo naznačené, že predstavitelia 
HZDS rokovali v roku 2006 o vytvorení koaličnej vlády s SDKÚ-DS,  
a tiež je mediálne známa ochota lídrov KDH pred voľbami 2010 vstú-
piť do koalície so stranou Smer-SD. Avšak z pohľadu analytika je toto 
delenie akceptovateľné (Krivý, 2006). Tieto bloky strán sa relatívne jas-
ne vyprofilovali v doterajších procesoch formovania koaličných vlád 
a existuje relatívna podobnosť hodnotových orientácií voličov týchto 
blokov (Gyarfášová, Bútorová, 2007; Krivý, 2007). Dá sa teda predpo-
kladať, že hlasovaním pre jednu zo strán v rámci daných blokov voliči 
do istej miery vedeli, ktoré strany sú spolu ochotné a schopné podie-
ľať sa na vytvorení vlády4. Potvrdzuje to nielen doterajšia skúsenosť  
z hľadiska formovania vlád na Slovensku, ale aj fakt, že so zmenou vlád  
v rámci nami definovanými blokmi nastala vždy aj zmena v ekono-
mickej, sociálnej a zahraničnej politike. 

Ako sa teda vyvíjala podpora pre jednotlivé bloky? Na ľavej osi Y 
(stĺpce) je zobrazená voličská podpora v absolútnych číslach. Na pra-
vej osi Y je percentuálny zisk platných hlasov (čiarová časť grafu so 
značkami). Graf naznačuje, že podpora nacionalisticko-ľavicovému 
bloku mierne klesala od roku 1994 a iba vo voľbách 2012 sa opäť zvý-
šila, avšak v absolútnom vyjadrení nedosiahla úroveň z prvých volieb 
do NR SR, keď jej chýbalo približne 82-tisíc hlasov. Vďaka nižšej účas-
ti však dosiahla podpora nacionalisticko-ľavicovému bloku historicky 
najvyšší podiel platných hlasov (50,54 %). Na druhej strane, voličská 
podpora pravicovému bloku je v čase výrazne menej stabilná. Naj-
vyššiu podporu zaznamenala vo voľbách 1998 (viac ako 1 953 000) 
a najnižšiu v roku 2006 (vyše 916-tisíc). Po necelých ôsmich rokoch 
vládnutia tak stratil pravicový blok viac než milión voličov.

4 Aj keď mnohé strany pred voľbami mediálne naznačili ochotu ísť do koalície so 
stranou z historicky druhého bloku.
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Graf 2.4  Voličská podpora politickým stranám podľa blokov

Zdroj: Štatistický úrad SR.
Poznámka: Graf 2.4 znázorňuje historický vývoj podpory pre dva bloky politických 
strán. Pod pojmom „nacionalisticko-ľavicový blok“ sú zahrnuté politické strany, ktoré 
vytvorili vlády po voľbách 1994, 2006 a 2012. „Pravicový blok“ tvoria strany, ktoré 
sformovali vládnu koalíciu po voľbách v rokoch 1998, 2002 a 2010.

Za povšimnutie stojí fakt, že po každých voľbách vznikla vládna 
formácia, ktorá získala väčšinu platných hlasov, a to aj po zarátaní hla-
sov pre tie strany, ktoré sa nedostali do parlamentu. Napriek tomu, že 
to znie ako samozrejmosť, nemusí to byť automaticky tak. Pri zmene 
v roku 2010 sa do NR SR nedostalo bývalé vládne HZDS, v roku 2002 
zasa nepremenili na parlamentné kreslá svoje hlasy SNS a Pravá SNS. 
Najväčší rozdiel v podpore pre jednotlivé bloky bol vo voľbách 1998, 
čo bolo zároveň jediný raz, keď vládna koalícia získala tzv. ústavnú, 
teda trojpätinovú väčšinu v parlamente.

Vplyv štruktúrnych faktorov na voličské správanie:  
ekologická analýza 

Zvyšok kapitoly analyzuje voličské správanie a pokúša sa odpo-
vedať na to, čo ho ovplyvňuje. Na základe čoho sa voliči rozhodujú? 
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Ako ovplyvňujú štruktúrne charakteristiky okolia a jednotlivca jeho 
rozhodovanie a prečo sú niektoré politické strany úspešnejšie ako iné? 
Na tieto otázky sme mysleli pri písaní kapitoly o voličskom správaní. 
Nasledujúca časť sa na ne snaží aspoň čiastočne odpovedať, keďže sa 
zameriava na vplyvy okolia pri voličskom rozhodovaní.

Doterajší výskum voličského správania vo svete ukazuje, že na roz-
hodovanie voličov o tom, ktorej politickej strane dať svoj hlas, rozhodu-
jú dva typy faktorov. Prvým typom sú štruktúrne faktory, ktoré v spo-
ločnosti vytvárajú tzv. štiepenia (Lipset, Rokkan, 1969). Druhým typom 
faktorov sú hodnoty a postoje voliča (Inglehart, 1990), respektíve krát-
kodobé faktory ako napríklad náklonnosť k lídrovi. Zatiaľ čo štruktú-
ra spoločnosti sa mení v čase iba pomaly, hodnoty jednotlivcov a ich 
postoje voči politickým stranám sa môžu doslova meniť zo dňa na deň. 

Na základe teórie štiepení (Lipset, Rokkan, 1969) sme sa rozhodli 
skúmať vplyv základných štruktúrnych faktorov na volebné správanie. 
Inými slovami skúmame ako sa mení podpora politickým stranám so 
zmenou nasledovných faktorov: náboženskej, etnickej, socioekono-
mickej a rurálno-mestskej štruktúry spoločnosti. Pre tento postup 
sme sa rozhodli z dvoch dôvodov. Po prvé, takáto analýza má svoje 
miesto v politickej vede a dokáže vysvetliť do značnej miery voličské 
správanie (Lane, Ersson, 1999; Linz, 1976). Po druhé, analýza voličs-
kého správania súvisiaceho s hodnotami a postojmi voličov vyžadu-
je rozsiahle údaje na úrovni jednotlivcov. V čase písania tejto knihy 
takýto typ údajov nebol dostupný, a preto nebolo možné analyzovať 
voličskú podporu v parlamentných voľbách 2012 v tomto ohľade. 

Na vysvetlenie vzťahov medzi podporou politickým stranám  
a štruktúrnymi charakteristikami používame tzv. ekologický prístup 
(Lane, Ersson, 1999). Tento prístup umožňuje „skúmať kauzálne vzťahy 
študovaním štruktúrnych charakteristík spoločenského prostredia vo-
ličov“ (Lane, Ersson, 1999: 119). Takáto analýza pomáha odhaliť vplyv 
prostredia na podporu politických strán. Je dôležité zdôrazniť, že v tom-
to prípade ide o vplyv spoločenského prostredia na volebný zisk hlasov 
jednotlivých strán, a v žiadnom prípade nehovoríme o determinantoch 
voličského správania na úrovni jednotlivca. Takýto záver postavený iba 
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na základe agregátnych údajov je jednoducho nepodložený a neoveri-
teľný. Vzhľadom na dôležitosť rozdielu medzi vplyvom prostredia a in-
dividuálnymi determinantmi voličského správania uvádzame pre lep-
šie pochopenie príklad kandidáta na prezidenta USA Georga Wallaca.5 

Pri analýze voličskej podpory vo vzťahu k štruktúrnym faktorom 
sme použili agregátne údaje na úrovni okresov. Lipset s Rokkanom 
identifikovali štyri hlavné štiepenia, ktoré sú založené na náboženstve, 
etnicite, sídle (mesto vs. vidiek) a delení centrum verzus periféria.  
V krajinách postkomunistickej Európy, a teda aj na Slovensku, sa však 
nie všetky tieto štiepenia sformovali alebo prejavujú v politickej súťaži 
(Deegan-Krause, 2001; Rybář, 2006, 2011). Výber ekologických fak-
torov, ktorých vplyv sme sa rozhodli testovať, je okrem teoretických 
základov daný aj limitovanou dostupnosťou údajov na úrovni okresov. 
Navyše, vyššia úroveň (VÚC) nie je pre tento typ analýzy vhodná, pre-
tože neobsahuje dostatočný počet pozorovaní, a teda variáciu, ktorá 
by umožnila kontrolovať vplyv jednotlivých faktorov. 

Vplyv veľkosti sídla, čiže rozdiely medzi voličským správaním v ru-
rálnom a urbánnom prostredí, je prvý faktor, ktorý skúmame. Samoz-
rejme, agregácia údajov o veľkosti obce na úroveň okresov by de facto 
vymazala samotnú informáciu o type sídla. Preto je tento faktor skúma-

5 George Wallace bol štvornásobný guvernér štátu Alabama a niekoľko krát kandi-
doval na prezidentský úrad v Spojených štátoch. Ako kandidát bol známy svojimi 
pro-segregačnými až rasistickými postojmi (Firebaugh, 2008). Zisk Wallaca vo 
volebných obvodoch na juhu USA narastal s podielom černošského obyvateľstva 
žijúceho v daných obvodoch (Pearsonov korelačný koeficient r=0.55). Ako 
vysvetľuje Firebaugh, prvé interpretácie, ktoré vysvetľovali, že Wallace si získal pod-
poru černošskej menšiny, boli naivné (2008, s. 230). Neskôr dodatočné prieskumy 
ukázali, že bieli voliči boli náchylnejší hlasovať za kandidáta s rasistickými názormi, 
ak v ich obvode žila černošská menšina vo zvýšenej miere. A teda černošskí voliči 
nedali svoj hlas Wallacemu, avšak ich prítomnosť v obvode ovplyvnila hlasovanie 
ostatných. Uvedený príklad ukazuje, že z výsledkov ekologickej analýzy nemôžeme 
automaticky vyvodzovať kauzálny vzťah na individuálnej úrovni. Takýto záver 
by bol postavený na predpoklade, že správanie na agregátnej úrovni odzrkadľuje 
správanie na individuálnej úrovni. Môžeme však takýto predpoklad považovať za 
správny? K tejto otázke sa vrátime neskôr pri analýze výsledkov.
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ný samostatne porovnaním volebných ziskov jednotlivých politických 
strán v niekoľkých veľkostných kategóriách obcí. Náboženská štruktúra 
spoločnosti je meraná ako podiel obyvateľov, ktorí pri sčítaní obyvateľ-
stva uviedli rímsko-katolícke vierovyznanie. Etnická štruktúra je me-
raná dvomi spôsobmi, a to buď ako podiel obyvateľov, ktorí v danom 
okrese pri sčítaní uviedli slovenskú národnosť, alebo podiel obyvateľov, 
ktorí uviedli maďarskú národnosť. Porovnanie efektu etnického zlože-
nia meraného jedným alebo druhým spôsobom naprieč politickými 
stranami vhodne ilustruje fakt, že je rozdiel, či sa nacionalistická ré-
torika prezentuje ako proslovenská alebo protimaďarská. Napokon, na 
hodnotenie vplyvu socioekonomickej štruktúry spoločnosti sa núkalo 
niekoľko indikátorov: miera nezamestnanosti, podiel poberateľov dáv-
ky v hmotnej núdzi a priemerná mesačná mzda. Vzhľadom na pomer-
ne vysokú koreláciu medzi nimi sme sa rozhodli pre mieru nezamest-
nanosti.6 Okrem technického argumentu, že miera nezamestnanosti 
najviac koreluje s ostatnými premennými, je to aj spoločensky najvi-
diteľnejší faktor. Inými slovami, absenciu zamestnania u časti občanov  
v rovnakom regióne je jednoduchšie pozorovať, ako to, či poberajú dáv-
ku v hmotnej núdzi, alebo výšku ich mesačnej mzdy. Preto je pravde-
podobné, že ako ekologický faktor má práve atribút nezamestnanosti 
najväčší potenciál ovplyvniť voličské (alebo aj iné) správanie v regióne.

Typ sídla

Pre porovnanie podpory politickým stranám v rôznych typoch sí-
del sme rozdelili obce na Slovensku do šiestich veľkostných kategórií 

6 Pearsonov korelačný koeficient medzi mierou nezamestnanosti a mierou pobera-
teľov dávok v hmotnej núdzi je 0.94; medzi mierou nezamestnanosti a mesačnou 
mzdou v regióne r=-0.62; medzi mierou poberateľov DHN a mesačnou mzdou  
r=-0.55. Takáto vysoká hodnota korelačného koeficientu znemožňuje správny od-
had vplyvu jednotlivých premenných pomocou regresnej analýzy, pokiaľ by boli 
použité súčasne. Explanačná sila celého modelu by síce nebola ovplyvnená, avšak 
neplatil by jeden zo základných predpokladov regresie, tzv. predpoklad multikoline-
arity, a teda hodnotu vplyvu jednotlivých premenných by nebolo možné porovnávať.
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podľa počtu obyvateľov. Prvá podľa veľkosti sídla je kategória do 1999 
obyvateľov, ďalej obce od 2000 do 9999; od 10 000 do 19 999; od 20 
000 do 49 999; od 50 000 do 99 999, kam patrí iba osem slovenských 
miest: Banská Bystrica, Martin, Nitra, Poprad, Prešov, Trenčín, Trnava 
a Žilina; a napokon veľkomestá nad 100 000 obyvateľov, kam sa dostali 
Bratislava a Košice. 

Graf č. 2.5 ukazuje podporu politickým stranám v parlamentných 
voľbách 2012 v závislosti od veľkostí obcí. Vodorovná čiara, ktorá pre-
tína čiary znázorňujúce výkony jednotlivých strán, ilustruje podporu, 
ktorú tieto strany dosiahli na národnej úrovni. Z grafu tak možno jed-
noducho vyčítať, ako sa mení podpora politickým stranám so zmenou 
veľkosti obce a ako sa líši od podpory na národnej úrovni.

Najviditeľnejšia zmena podpory pri zmene veľkostnej kategórie 
obce je pri strane Smer-SD. V malých obciach s počtom obyvateľov do 
2 000 dosiahol Smer-SD podporu viac než 48 % platných voličských 
hlasov. V menších a väčších obciach sa podpora pre túto stranu vý-
razne neodlišuje od národnej úrovne. Významný je prepad vo veľko-
mestách (nad 100 000 obyvateľov). V Bratislave a Košiciach dosiahol 
Smer-SD podporu necelých 32 %, v porovnaní s celorepublikovým 
výsledkom je to menej o viac než 12 percentných bodov. 

Relatívne stabilnú podporu naprieč veľkostnými kategóriami obcí 
zaznamenalo KDH. Hoci v najmenších (do 2000) a najväčších (nad 
50 000) obciach získali v porovnaní s celonárodným priemerom viac,  
a v obciach od 2000 do 50 000 obyvateľov menej voličských hlasov, ten-
to výkyv nepovažujeme za významný (mínus 1,43 % až plus 0,81 %).  
Približne rovnako stabilnú podporu v porovnaní s celorepublikovým 
výsledkom dosiahla aj strana Most-Híd, s výnimkou miest od 50 000 
do 100 000 obyvateľov. Politická podpora strany Most-Híd v týchto 
mestách bola v priemere 2,84 %. Vysvetlenie treba hľadať vo fakte, že 
ani v jednom z týchto miest nežije výrazná maďarská menšina. Ako 
vysvetľujeme neskôr v tejto kapitole, voličská podpora tejto strany sa 
takmer dokonale mení so zložením obyvateľstva podľa národnosti.

Zaujímavý je pohľad na voličskú podporu strán SaS a SDKÚ-DS. 
Zisk hlasov týchto dvoch strán podľa veľkosti obce je takmer zhod-
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ný. V malých obciach a obciach od dvoch do 10 000 obyvateľov ani 
jedna strana nedosiahla hranicu 5%. Vo väčších obciach ich voličská 
podpora stúpla a pohybovala sa približne okolo úrovne ich celorepub-
likového výkonu. V Bratislave a Košiciach napokon získali SaS a SD-
KÚ-DS relatívne viac než dvojnásobok voličských hlasov v porovnaní 
s výsledkom za Slovensko ako celok. Približne rovnaký trend vykazu-
je aj podpora hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).  
S narastajúcim počtom obyvateľov narastá aj relatívna podpora to-
muto hnutiu. S výnimkou veľkých miest (od 50 do 100-tisíc) je však 
tento nárast relatívne nízky. V ôsmich slovenských mestách s viac ako 
50-tisíc obyvateľmi však OĽaNO zaznamenalo výrazne väčšiu podpo-
ru než bol ich celorepublikový zisk. 

Všeobecne sa dá povedať, že voličská podpora sa mení súčasne  
s veľkosťou obcí pri stranách, ktoré voliči vnímajú vyprofilovane  
v ekonomických otázkach. Smer, ktorý môže bežný volič považovať 
za ľavicovú stranu, stráca podporu s narastajúcou veľkosťou sídel. 

Graf 2.5 Podpora strán podľa veľkosti obce

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 
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Naopak, SaS a SDKÚ-DS, ktoré sa profilujú najmä na ekonomických 
témach, zvyšujú svoju podporu s narastajúcou veľkosťou sídel. Pri po-
litických stranách, ktoré sú profilované na iných ako hospodárskych 
témach (etnické, kresťanské, či „anti-establishment“), nie je možné 
pozorovať taký jasný trend.

Etnické, náboženské a socioekonomické faktory

Pre analýzu vplyvu etnickej, náboženskej a socioekonomickej 
štruktúry na volebné zisky politických strán sme použili lineárnu 
regresnú analýzu. Náš model sa dá zapísať takto: 

 (1)

Kde VP znamená voličská podpora konkrétnej strany, ETN je et-
nický faktor, NAB náboženský a SOC socioekonomický faktor. Koefi-
cienty β1,2,3 vyjadrujú veľkosť vplyvu jednotlivých faktorov na voličskú 
podporu politickej strane. 

V tabuľke č. 2.1 nižšie uvádzame štandardizované koeficienty pre 
politické strany, ktoré sa dostali vo voľbách 2012 do parlamentu.7 Pri 
etnicite uvádzame koeficient z dvoch mierne odlišných modelov, pod-
ľa spôsobu merania tohto faktora.8 Veľkosť vplyvu jednotlivých štruk-
túrnych faktorov je odhadovaná pre regióny s približne rovnakým 

7 Pri etnicite uvádzame koeficient z dvoch mierne odlišných modelov, podľa spôsobu 
merania tohto faktora. Etnické zloženie regiónu sme merali a následne testovali dvo-
mi alternatívnymi spôsobmi: ako podiel obyvateľov s maďarskou národnosťou, alebo 
ako podiel obyvateľov so slovenskou národnosťou. Rozdiel vzniká vo vylúčení resp. 
začlenení ostatných menšín do jednotlivých skupín a línia národnostného konfliktu 
sa tak dá alternatívne interpretovať ako buď proslovenská alebo protimaďarská.

8 Etnické zloženie regiónu sme merali a následne testovali dvomi alternatívnymi 
spôsobmi: ako podiel obyvateľov s maďarskou národnosťou, alebo ako podiel oby-
vateľov so slovenskou národnosťou. Rozdiel vzniká vo vylúčení resp. začlenení os-
tatných menšín do jednotlivých skupín a línia národnostného konfliktu sa tak dá 
alternatívne interpretovať ako buď proslovenská alebo protimaďarská.
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zložením ostatných dvoch faktorov. Napríklad ak tvrdíme, že etnické 
zloženie obyvateľstva nemá vplyv na volebné zisky SaS, tak je to po-
rovnanie tohto vplyvu kontrolujúc súčasne vplyv katolicizmu a soci-
oekonomického zloženia prostredia. 

V poslednom riadku uvádzame, do akej miery dokážu štrukturál-
ne faktory vysvetliť variáciu voličskej podpory.9 Tento údaj sa dá inter-
pretovať aj ako miera, do akej je podpora konkrétnej politickej strany 
založená na nami meraných štruktúrnych vplyvoch, konkrétne etnici-
te, náboženskej príslušnosti a socioekonomickej situácii regiónu.

Tabuľka 2.1  Ekologické faktory a ich vplyv na podporu politických strán
Faktor / Strana Smer-SD KDH OĽaNO Most-

Híd
SDKÚ-

DS
SaS

Katolicizmus 0,080 0,310 0,082 -0,060 -0,309 -0,283

Etnicita    SK 
         [HU]

0,751  
[-0,767]

0,517  
[-0,560]

0,426  
[-0,357]

-1,002 
[0,994]

0,083  
[-0,084] 

0,094  
[-0,062]

Nezamestnanosť 0,370 0,107 -0,442 -0,147 -0,599 -0,706

Vysvetlená  SK 
podpora  [HU]

52,0 % 
[60,4 %]

33,3 % 
[40,6 %]

44,6 % 
[41,4 %]

86,1 %
[95,3 %]

42,9 % 
[43,0 %]

55,0 % 
[54,6 %]

Poznámka: Ukazovatele sú zobrazené ako neštandardizované regresné koeficienty. 

Z výsledkov vyplýva, že náboženský charakter okolia nemá vý-
znamný vplyv na voličskú podporu strany Smer-SD. Na druhej strane, 
etnické zloženie okolia výrazne vplýva na volebné zisky Smeru-SD. Ak 
je etnické zloženie vyjadrené ako podiel občanov s maďarskou národ-
nosťou, je tento vplyv dokonca silnejší, ako keď sa na etnicitu pozerá-
me ako na podiel ľudí so slovenskou národnosťou, avšak s opačným 
účinkom. Môže to znamenať, že strana Smer-SD je v národnostnej 
otázke vnímaná viac protimaďarsky než proslovensky. Mierny vplyv 
na voličskú podporu Smeru má aj miera nezamestnanosti. So stúpajú-

9 V tomto prípade je to upravený R2 koeficient modelu z regresnej analýzy.



33

cou mierou nezamestnanosti v okrese sa zvyšuje aj voličská podpora 
Smeru. 

Kresťansko-demokratické hnutie získalo zvyšujúci sa podiel hla-
sov s narastajúcim podielom katolíkov v regióne. Relatívne silný 
vplyv na podporu KDH má aj etnické zloženie okolia. Tento vplyv 
na podporu je ešte väčší než pri náboženskom zložení, no menší než 
pri strane Smer-SD. S narastajúcou mierou nezamestnanosti v regió-
ne sa podpora pre KDH nemení veľmi výrazne, s rovnakým efektom 
ako pri Smere-SD – teda voličská podpora rastie. Fakt, že náboženské 
zloženie okolia je relatívne slabý prediktor podpory KDH môže mať 
viacero vysvetlení. Aj ľudia, ktorí nepraktizujú náboženskú vieru, sa 
môžu pri sčítaní obyvateľstva prihlásiť za katolíkov. Druhé vysvetlenie 
je, že napriek profilácii KDH ako politických zástupcov veriacich nie 
je takto vnímaná aj voličmi. Potvrdenie týchto domnienok si však vy-
žaduje detailnejší výskum.

Zdá sa, že na voličskú podporu hnutia Igora Matoviča nemá ná-
boženské zloženie okolia výrazný vplyv. Avšak mierny až silný vplyv 
na volebný zisk OĽaNO má miera nezamestnanosti v regióne a et-
nické zloženie okolia. So zvyšujúcim sa podielom Slovákov, respektí-
ve znižujúcim sa podielom Maďarov, stúpa podpora hnutiu OĽaNO. 
Vplyv miery nezamestnanosti v okrese je pri tejto strane silnejší ako 
pri Smer-SD, avšak s opačným efektom. So zvyšujúcou sa nezamest-
nanosťou hnutie Igora Matoviča stráca podporu. 

Pri strane Most-Híd je vplyv etnického zloženia regiónu veľmi sil-
ný. So zvyšujúcim sa podielom občanov maďarskej národnosti sa tak-
mer totožným tempom zvyšuje aj podpora politickej strane. Práve na 
tomto mieste je vhodné sa vrátiť k otázke, či môžeme predpokladať, že 
vzťahy na agregátnej úrovni odrážajú aj vzťahy na individuálnej úrov-
ni. V tomto prípade by to znamenalo, že dôvodom, prečo sa podpora 
pre Most-Híd zvyšuje so zvyšujúcim sa podielom občanov maďarskej 
národnosti, je, že práve toto sú takmer výhradní voliči strany Most-
Híd. Príslušnosť k maďarskej menšine by teda determinovala voličské 
rozhodnutie na individuálnej úrovni. Myslíme si, že pri strane Most-
Híd ako jedinej parlamentnej strane je možné takýto predpoklad 
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prijať. Okrem etnického zloženia má na volebný výsledok Most-Híd 
vplyv, hoci výrazne miernejší, aj miera nezamestnanosti. So zvyšujú-
cou sa nezamestnanosťou v okrese podpora strane klesá.

Výsledky ukazujú približne rovnaký efekt štruktúrnych faktorov 
na voličskú podporu strán SDKÚ-DS a SaS. Preto budeme interpreto-
vať výsledky analýzy súčasne pre obe tieto politické strany.10 Nábožen-
ský charakter okolia má mierne negatívny vplyv na volebnú podporu 
SDKÚ-DS a SaS. So zvyšujúcim sa podielom katolíkov v okrese pod-
pora týmto stranám klesá. Ak porovnáme voličskú podporu týchto 
strán v okresoch s približne rovnakým podielom katolíkov a mierou 
nezamestnanosti, tak zisťujeme, že etnické zloženie regiónu nemá tak-
mer žiadny vplyv na podporu týchto strán. Najsilnejší efekt z troch 
porovnávaných ekologických faktorov má miera nezamestnanosti. So 
znižujúcou sa mierou nezamestnanosti sa zvyšuje podpora voličov pre 
SDKÚ-DS a SaS, a strane SaS dokonca rýchlejšie. Jedno z možných 
vysvetlení je, že voliči pripisujú zásluhy za nízku mieru nezamestna-
nosti práve týmto stranám, prípadne veria, že tieto strany ju dokážu 
udržať nízku aj v budúcnosti. Druhým možným vysvetlením je, že 
voliči v okresoch s vysokou mierou nezamestnanosti sa obávajú, že 
politika SDKÚ-DS a SaS by zhoršila situáciu nezamestnaných, a preto 
tieto strany volia v nižšej miere. Oba tieto hypotézy sú možné a navzá-
jom sa nevylučujú, avšak na ich potvrdenie je potrebný iný typ údajov, 
ktorý v čase písania tejto knihy nebol dostupný. 

Zaujímavý je pohľad na posledný riadok tabuľky 2. 1, teda do akej 
miery dokážu naše tri štruktúrne faktory prostredia vysvetliť voličs-
kú podporu jednotlivým stranám. Strana, ktorej podpora je jedno-
značne najsilnejšie založená na štruktúrnych vplyvoch prostredia, je 
Most-Híd. Ak by sme etnické členenie spoločnosti merali ako podiel 

10 Nepísané pravidlá hovoria, že absolútna hodnota koeficientu beta od 0 do 0.1 sa 
hodnotí ako žiadny alebo bezvýznamný efekt, od 0.1 do 0.3 ako slabý efekt, od 0.3 
do 0.5 ako mierny/stredne silný efekt, a nad 0.5 ako silný efekt. Hoci podľa tých-
to nepísaných pravidiel sa efekt náboženského faktora pri SDKÚ a SaS nachádza  
v rôznych kategóriách, rozdiel v hodnote 0.026 nepovažujeme za dostatočne veľký 
na to, aby sme tieto dva efekty hodnotili rozdielnou silou. 
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občanov maďarskej národnosti žijúcich v nej, tak vyše 95% podpory 
Mostu-Híd je založených na štruktúrnych vysvetleniach, najmä etni-
cite. Tento výsledok naznačuje, že strana Most-Híd je voličmi silne 
vnímaná ako etnická strana.

Pomerne silne založená podpora na štruktúrnych vplyvoch pro-
stredia sa ukázala aj pri strane Smer-SD. Pomocou etnického a so-
cioekonomického členenia spoločnosti dokážeme vysvetliť viac než 
60% variácie voličskej podpory Smeru-SD, pričom etnický efekt je 
viac než dvojnásobne silnejší ako socioekonomický. 

Viac než polovicu voličskej podpory vieme vysvetliť pomocou 
štruktúrnych faktorov ešte pri strane SaS, konkrétne 55 %. Etnický 
faktor je pritom takmer bezvýznamný, najsilnejší efekt má socioeko-
nomický charakter prostredia. Podpora strán OĽaNO a SDKÚ-DS je 
založená na štruktúrnych faktoroch na 44,6, respektíve 42,9 %. Nie 
je pritom veľký rozdiel medzi tým, či etnické zloženie meriame ako 
podiel národnostných Slovákov alebo Maďarov, v prípade OĽaNO 
je to dokonca mierne v prospech „Slovákov.“ Ak by tento rozdiel pri 
OĽaNO bol výraznejší, dalo by sa povedať, že hnutie bolo v etnických 
otázkach vnímané voličmi ako proslovenské, zatiaľ čo Smer-SD ako 
protimaďarský. Pri OĽaNO je však pravdepodobnejšie, že voliči tento 
rozdiel veľmi nevnímali (proslovenské verzus protimaďarské). Naj-
menej z parlamentných politických strán má svoju podporu založenú 
na štruktúrnych faktoroch KDH. Ako u jedinej strany však práve pri 
KDH môžeme konštatovať, že nezanedbateľný vplyv mali všetky tri 
faktory.

Ktoré faktory prostredia sa teda ukázali ako najsilnejšie? Religióz-
ny charakter spoločnosti nemá silný vplyv na podporu žiadnej strany, 
iba mierny vplyv sa ukázal pri KDH, SDKÚ-SD a SaS. Národnostné 
zloženie spoločnosti má silný vplyv na voličskú podporu strán Most-
Híd, Smer-SD a KDH, iba mierny vplyv na podporu OĽaNO, a takmer 
žiadny pri SDKÚ-DS a SaS. Socioekonomický charakter regiónu má 
silný efekt na podporu SDKÚ a SaS, mierny efekt pri stranách OĽaNO 
a Smer-SD, a iba slabý efekt pri KDH a Most-Híd.
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Stabilita medzi politickými stranami a blokmi

V tejto časti kapitoly sa zameriavame na otázku, nakoľko stabilné 
sú voličské rozhodnutia medzi stranami a blokmi, a tiež nakoľko in-
dividuálne a demografické faktory majú vplyv na rozhodovanie voli-
čov.11 Aby sme mohli tento typ analýzy uskutočniť, používame údaje, 
ktoré okrem demografických ukazovateľov zachytávajú aj voličské 
rozhodovanie v dvoch po sebe idúcich voľbách.12 Hoci bežné pries-
kumy verejnej mienky tieto informácie neobsahujú, volebný výskum 
z dňa konania volieb, tzv. exit-poll tieto otázky zahŕňal.13 Pozrime sa 
teda najprv na podiel stabilných voličov medzi politickými stranami. 

Z porovnania vyplýva, že najvernejších voličov, a teda najstabilnej-
šiu podporu majú strany SMK a Smer-SD. SMK si dokázala z predoš-
lých volieb udržať takmer 88 % voličov a Smer takmer 85 %. Naopak, 
najmenej stabilnú podporu majú SDKÚ-DS a SaS, ktoré si neudržali 
ani polovicu voličskej podpory spred dvoch rokov. SDKÚ-DS, ktorá 
išla do volieb ako najsilnejšia koaličná strana, stratila takmer 60 % pre-
došlých voličov. Sloboda a solidarita si udržala necelých 36 % voličov. 

Okrem udržania si vlastných voličov sme sa pozreli aj na to, ako 
politické strany dokázali prilákať nových voličov. Najúspešnejšia  

11 Pôvodne sme sa v tejto časti kapitoly chceli venovať analýze vplyvu individuálnych 
charakteristík na samotnú voľbu medzi jednotlivými stranami. Avšak v situácii, keď 
takmer polovica voličov zmenila svoju voľbu v rozpätí dvoch rokov považujeme 
zovšeobecnenia, ktoré by z danej analýzy vzišli za nestabilné v čase a s obmedzenou 
platnosťou na konkrétne časové obdobie. Z viacerých dôvodov uvedených aj v tejto 
kapitole si myslíme, že voličská volatilita je prítomná na Slovensku dlhšie a preto 
analýza voličského rozhodovania z hľadiska stability voľby má väčší praktický vý-
znam a vyššiu pridanú hodnotu pre vedecké poznanie v tejto oblasti.

12 Fakt, aby údaje o voličskom správaní boli z dvoch po sebe idúcich volieb a nie 
akýchkoľvek dvoch volieb je dôležitý z metodologického hľadiska pri vyvodzovaní 
záverov. Ak totiž volič vykazuje rovnaký vzorec správania pri dvoch po sebe idú-
cich voľbách, predpokladať, že jeho správanie je stabilné v čase, je dôveryhodnejší, 
ako keby sme mali informáciu o voľbách s väčším časovým odstupom a bez mož-
nosti kontroly rozhodovania medzi nimi. ´

13 Týmto sa chceme poďakovať agentúre FOCUS za sprístupnenie údajov z exit-pollu 
pre vedecké účely. 
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Graf 2.6  Podiel stabilných voličov parlamentných strán

Zdroj: Exit-poll agentúry FOCUS.
Poznámka: Graf zobrazuje podiel voličov, ktorí dali svoj hlas danej politickej strane vo 
voľbách v roku 2012 aj 2010.

Zdroj: Exit-poll agentúry FOCUS.
Poznámka: Graf ukazuje podiel voličov, ktorí konkrétnu politickú stranu volili v roku 
2012, avšak nie v roku 2010.

Graf 2.7  Podiel nových voličov politických strán
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v presviedčaní nových voličov bola strana Smer-SD, ktorá ako jediná 
dokázala prilákať výraznejšie množstvo tých voličov, ktorí ju v roku 
2010 nevolili. Z týchto tzv. nových voličov až 40 % ľudí sa v roku 2010 
vôbec nezúčastnilo volieb, vyše 13 % dalo v roku 2010 hlas SDKÚ-DS 
a 11,6 % nových voličov Smeru-SD bolo v roku 2010 voličmi SaS.

Táto štatistika je relatívne prekvapujúca, keďže Smer-SD je pova-
žovaný za hlavného politického súpera práve stredo-pravej SDKÚ-DS  
a liberálnej SaS. Zároveň to vedie k otázke, aká je miera mobility 
medzi politickými stranami a blokmi strán, ktoré tradične vytvárali 
vládne koalície, a teda úvahe zo začiatku kapitoly, nakoľko stabilné sú 
bloky politických strán. Graf č. 2.8 nižšie ukazuje rozdelenie voličov  
z ostatných volieb na tri skupiny. Stabilní voliči sú tí, ktorí v roku 2012 
aj 2010 volili rovnakú politickú stranu. Pod blokom rozumieme zo-
skupenie strán Smer-SD, HZDS-ĽS a SNS na jednej strane a SDKÚ-
DS, SaS, KDH, Most-Híd a OĽaNO na strane druhej. Skupina voličov, 
ktorá volila mimoparlamentné strany, je z tohto rozdelenia vynechaná. 

Graf 2.8  Mobilita voličov medzi parlamentnými voľbami v roku 2010 a 2012

Zdroj: Exit-poll agentúry FOCUS a vlastné prepočty autorov.

Ako vidno z grafu, približne 57 % ľudí, ktorí dali hlas rovnakej par-
lamentnej strane, volilo v oboch parlamentných voľbách rovnakú po-
litickú stranu. Približne 16 % voličov, ktorí sa oboch volieb zúčastnili, 
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dali svoj hlas inej politickej strane, avšak v rámci ustáleného koalično-
opozičného delenia. Prekvapivo až 27 % voličov dalo v roku 2012 hlas 
politickej strane z opačného tábora ako v roku 2010. Ak by sme mali 
zhodnotiť stabilitu voličských preferencií, dá sa povedať, že slovenskí 
voliči vykazujú pomerne nestabilné voličské správanie. Približne 57 %  
ľudí, ktorí hlasovali za rovnakú politickú stranu v rozpätí dvoch ro-
kov, považujeme za relatívne málo. Na druhej strane, viac než štvrtina 
voličov hlasovala za rozdielny blok strán v rokoch 2010 a 2012, čo 
je pomerne vysoké číslo. Ak teda hovoríme o blokoch strán, má to 
zmysel skôr z hľadiska formovania vládnych koalícii než voličského 
správania, či hodnotových orientácií voliča.

Vyvstáva tak prirodzená otázka, v čom sa líši skupina stabilných 
voličov od tých, ktorí svoje preferencie medzi voľbami menili. Hoci 
nám dostupné údaje neumožňujú skúmať vplyv postojov a hodnôt 
na voličskú volatilitu, môžeme skúmať, či táto volatilita súvisí s de-
mografickými a štruktúrnymi vlastnosťami voliča. Otázka teda znie, 
majú faktory ako vzdelanie, vek, pohlavie, región pôvodu, či povola-
nie vplyv na stabilné voličské preferencie? A ak áno, aký?

Stabilitu hlasovania voličov testujeme pomocou multinomiálnej 
logistickej regresie, ide teda o pravdepodobnostný model so vzorkou 
7107 voličov. Závislou premennou je pravdepodobnosť, že volič urobí 
jedno z troch nasledujúcich rozhodnutí (v modeli označené písme-
nom j): voliť rovnakú stranu ako v predošlých voľbách, voliť inú stra-
nu v rámci toho istého bloku, alebo voliť politickú stranu z opačného 
bloku. Model vyzerá nasledovne: 

(2)

Z je pravdepodobnosť možnosti j pre osobu i. Vektor X predstavuje 
individuálne vlastnosti voliča ako vek, vzdelanie, povolanie apod. β je 
vektor prislúchajúcich efektov jednotlivých vlastností i-tej osoby pre 
možnosť j. Možnosť tzv. stabilnej voľby sme zvolili za porovnávací zá-
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klad pri interpretácii modelu. Pri interpretácii jednotlivých faktorov 
treba mať na pamäti, že ide o efekt pri zmene hodnoty danej charakte-
ristiky a súčasne kontrolujúc všetky ostatné premenné v modeli. 

Pozrime sa najprv, ktoré demografické charakteristiky zvyšujú 
pravdepodobnosť, že volič zmení svoju voľbu v rámci bloku, v po-
rovnaní so ‘stabilnou’ voľbou. Medzi faktory s významným vplyvom 
nepochybne patrí národnosť. Pravdepodobnosť volatilného voličské-
ho správania v rámci dvoch blokov je u voličov slovenskej národnosti 
4,3-krát vyššia ako u voličov maďarskej národnosti. Významný je tiež 
vek, starší voliči sú menej náchylní na zmenu preferovanej politickej 
strany v rámci bloku. Desaťročný vekový rozdiel znižuje pravdepo-
dobnosť volatilného správania o približne 17 %. Zdá sa, že žiadnu rolu 
pri voličskej volatilite nemá pohlavie. Na zmenu politickej strany, za 
ktorú volič hlasuje, má vplyv aj vzdelanie. Nižšie vzdelanie zname-
ná stabilnejšie voličské správanie. U voliča s ukončeným základným 
vzdelaním je len zhruba polovičná pravdepodobnosť zmeny strany 
v rámci bloku s porovnaním s voličmi s vysokoškolským vzdelaním. 
Rozdiel v stabilite voľby politickej strany je aj medzi obcami s rôznym 
počtom obyvateľom. Najstabilnejšie voličské správanie je v najmen-
ších obciach do 2000 obyvateľov, štatisticky bezvýznamný rozdiel je 
medzi najmenšími obcami a obcami od 5- do 20-tisíc obyvateľov. Vo 
väčších obciach (nad 20-tisíc obyvateľov) je pravdepodobnosť nesta-
bilného voličského rozhodovania v rámci bloku približne dvojnásob-
ná. Napokon istý vplyv na stabilné voličské správanie má aj povolanie. 
Študenti a živnostníci majú približne 1,38-krát vyššiu pravdepodob-
nosť voliť inú stranu v rámci toho istého bloku než iné povolania či 
ľudia mimo pracovného trhu. 

Druhá časť tabuľky s výsledkami logistickej regresie (príloha 2) 
ukazuje, ktoré individuálne charakteristiky majú aký vplyv na zmenu 
voličských preferencií medzi jednotlivými blokmi politických strán, 
v porovnaní s možnosťou voliť rovnakú stranu. Významný vplyv má 
vek: rozdiel vo veku o desať rokov znižuje pravdepodobnosť zmeny 
naprieč blokom o približne štvrtinu. Národnosť ani pohlavie nemajú 
významný vplyv na zmenu voličskej preferencie naprieč blokmi, v po-
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rovnaní so stabilným voličským správaním. Vzdelanie má pri voličskej 
volatilite medzi blokmi opačný efekt ako pri volatilite v rámci blokov. 
Ľudia s nižším vzdelaním majú vyššiu pravdepodobnosť zmeniť svoju 
voličskú voľbu naprieč blokmi. U voliča so základným vzdelaním je 
táto pravdepodobnosť až 1,5-krát vyššia než u voliča s vysokoškol-
ským vzdelaním. Pri vplyve veľkosti obce platí, že ľudia v najmenších 
obciach vykazujú najstabilnejšie voličské správanie. V obciach nad 
20-tisíc obyvateľov je pravdepodobnosť zmeny voličskej preferencie 
vyššia 1,2- až 1,6-násobne. Pokiaľ ide o rozdielnu voličskú stabilitu  
s ohľadom na povolania, iba pri študentoch je volatilita naprieč blokmi 
významne vyššia ako pri iných skupinách, a to 2,38-krát. Jednoznačne 
tak môžeme tvrdiť, že mladší voliči a študenti preukazujú najväčšiu 
mieru voličskej volatility. 

Hlavné zistenia tejto podkapitoly sa týkajú najmä vplyvu veku  
a vzdelania na voličskú volatilitu. Pri mladších voličoch existuje vyš-
šia pravdepodobnosť zmeny voličskej preferencie, či už ide o zme-
nu strany v rámci blokov alebo medzi nimi. Tento záver potvrdilo aj 
porovnanie voličského správania v rámci profesijných kategórií, kde 
pravdepodobnosť volatility študentov bola niekoľko násobne vyššia 
ako pri iných kategóriách. Zaujímavý je vplyv vzdelania pri zmene 
voličskej preferencie. Ak sa už volič rozhodne dať hlas inej strane ako 
v predchádzajúcich voľbách, ľudia s nižším vzdelaním si častejšie vy-
berú stranu z opačného tábora, zatiaľ čo ľudia s vyšším vzdelaním si 
skôr vyberú inú stranu, avšak z rovnakého bloku. 

Pri týchto záveroch treba mať na pamäti, že údaje o voličskom 
správaní, ktoré sme analyzovali, vypovedajú o voličskom správaní vo 
voľbách 2010 a 2012. Nedá sa presne odhadnúť, nakoľko je vysoká vo-
ličská volatilita na Slovensku dlhodobým trendom. Je možné, že táto 
voličská nestabilita bola krátkodobo spôsobená udalosťami spred vo-
lieb (napríklad pád vlády či kauza Gorila, ale aj opätovný rozkol medzi 
J. Slotom a A. Belousovou), ktoré mohli vyvolať značné znechutenie 
veľkej časti voličov. Otázku, či je nestále voličské správanie dlhodobý 
trend, môžu zodpovedať ďalšie výskumy v budúcnosti.
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Záver

V tejto kapitole sme analyzovali voličské správanie s dôrazom zis-
tiť, ktoré faktory, či už prostredia, alebo individuálne charakteristiky, 
ovplyvňujú voličské rozhodovanie. V troch častiach sme predstavili 
rozličné pohľady na skúmanie voličského správania, najmä s ohľadom 
na typ faktorov, ktorými sme dané správanie vysvetľovali. 

V prvej časti sme ukázali, že pokiaľ ide o voličskú účasť, zdá sa, že 
tá je stabilizovaná na úrovni približne 55 až 60%. Tiež argumentuje-
me, že voliči tzv. etnických strán nie sú disciplinovanejší než voliči 
ostatných politických strán. Počet hlasov pre strany, ktoré sa nedostali 
v roku 2012 do NRSR, nebol najvyšší a nedá sa dostatočne preukázať, 
že zvýšený počet hlasov pre tieto strany je voľbou proti establišmentu. 

V druhej časti sme dokázali, že štruktúrne faktory majú istý vplyv 
na voličskú podporu jednotlivých strán, pričom vplyv jednotlivých 
faktorov je rozdielny pre jednotlivé strany. Zmeny v etnickej, ná-
boženskej a socioekonomickej štruktúre okolia dokážu pri väčšine 
strán vysvetliť približne polovicu variácie ich voličskej podpory, ako 
vo svojom výskume zistili aj Lane a Ersson (1999). Zisk strán, kto-
ré sa profilujú (aj) na hospodárskych témach, rastie respektíve klesá  
s veľkosťou sídla. Strany SaS a SDKÚ-DS s pribúdajúcim počtom oby-
vateľov popularitu získavajú a Smer-SD stráca. Nárast podielu obyva-
teľov s rímsko-katolíckym vyznaním do istej miery zvyšuje podporu 
strane KDH a znižuje SDKÚ-DS a SaS. Pri KDH je však katolicizmus 
slabším faktorom ako etnická štruktúra. Narastajúci podiel obyva-
teľov so slovenskou národnosťou, kontrolujúc súčasne katolicizmus  
a socioekonomickú štruktúru, zvyšuje volebné zisky Smeru-SD, KDH 
a OĽaNO a znižuje popularitu Mostu-Híd. Podpora stranám SDKÚ-
DS a SaS nie je citlivá na zmenu etnického zloženia. Napokon, zhorše-
nie socioekonomickej situácie v lokalite zvyšuje popularitu Smeru-SD 
a mierne tiež KDH. Opačný vplyv ma na zvyšné strany, pričom najcit-
livejšia na mieru nezamestnanosti je popularita SaS. 

Analýza vplyvu individuálnych charakteristík voliča na jeho roz-
hodovanie ukázala, že individuálne charakteristiky ako aj veľkosť síd-
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la zohrávajú úlohu pri volebnej volatilite. Starší voliči sú stabilnejší 
pri výbere politickej strany, rôzne vzorce voličského správania majú 
obyvatelia menších obcí v porovnaní s mestami, a tiež študenti, živ-
nostníci a manuálni pracovníci v porovnaní s ostatnými povolaniami. 
Zaujímavý je vplyv vzdelania. Ak sa už volič rozhodne nedať hlas rov-
nakej strane, voliči s vyšším vzdelaním sú náchylnejší k výberu inej 
politickej strany v rámci rovnakého bloku, zatiaľ čo u voliča s nižším 
vzdelaním je pravdepodobnejšia zmena strany naprieč blokmi.

Interpretácia voličského správania je založená na údajoch z viace-
rých zdrojov a na viacerých úrovniach. Všetky tri časti tejto kapitoly 
sa sústredili na analýzu štruktúrnych a demografických faktorov pri 
skúmaní voličskej podpory. Je potrebné si uvedomiť, že najmä posled-
ná časť využívajúca individuálne charakteristiky je založená na prav-
depodobnostnom modeli a nie je deterministická. Kombinácia údajov 
demografického charakteru spolu s hodnotami a postojmi voličov by 
tento model výrazne vylepšila. Ako sme už uviedli vyššie, štruktúrne 
faktory sú len jedným z dvoch typov faktorov, ktoré ovplyvňujú voličs-
ké správanie, a teda je zrejmé, že samostatne nedokážu vysvetliť vzor-
ce správania dokonale. Napriek tomu veríme, že táto kapitola pomáha 
objasniť viaceré aspekty volebného správania slovenských voličov.
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PRÍLOHA 1:

Tabuľka 1.2  Podpora politickým stranám podľa veľkosti obcí

Smer KDH OĽa-
NO

Most SaS SDKÚ
DS

strany 
mimo 
NR SR

SNS SMK HZDS platné

do 2 000 48.51 9.18 6.42 7.43 3.19 3.59 21.68 4.88 6.60 1.28 797,667

2 000 -
9 999

46.71 8.80 7.91 7.46 4.28 4.40 20.44 4.88 5.46 0.99 542,484

10 000 -
19 999

43.74 7.39 9.09 8.26 5.72 5.93 19.87 4.52 4.89 0.76 198,635

20 000 -
49 999

45.21 7.79 9.23 6.55 6.11 6.20 18.92 4.50 3.60 0.79 393,394

50 000 -
99 999

42.93 9.35 12.95 2.84 8.18 8.29 15.48 4.91 0.08 0.72 278,037

100 000 a 
viac

(BA, KE)

31.98 9.63 9.90 7.66 12.66 12.82 15.36 3.12 0.91 0.47 343,509

SR 44.41 8.82 8.55 6.89 5.88 6.09 19.3 4.55 4.28 0.93 2,553,726
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PRÍLOHA 2: 

Tabuľka 2.3  Výsledky logistickej regresie podľa modelu (2)  
– Volatilita voličov medzi voľbami v roku 2010 a 2012

RRR Std.Err. t P>t [95%Conf. Interval]

Možnosť 1 (základ) = stabilné voličské správanie

Možnosť 2: Zmena strany v rámci_bloku

Veľkosť obce (základ = do 2 000)
2 000 – 5 000 1.352631 .2032562 2.01 0.044 1.007511 1.815971
5 000 – 20 000 1.152755 .2469625 0.66 0.507 .7574382 1.754392
20 000 – 50 000 2.268879 .2598864 7.15 0.000 1.812569 2.840063
50 000 – 100 000 1.876834 .2233131 5.29 0.000 1.486378 2.369858
Nad 100 000 1.91625 .2181224 5.71 0.000 1.533011 2.395295

Povolanie (základ = dôchodca a iní neaktívni)
Študent 1.391682 .2680825 1.72 0.086 .9539896 2.03019
Manuálny prac. .8276528 .1186609 -1.32   0.187 .6248708 1.096241
Odborný prac. .9124344 .1043919 -0.80 0.423 .7291197 1.141838
SZČO 1.388785 .2040525 2.24 0.025 1.041233 1.852347
Nezamestnaní .7818757 .1696221 -1.13 0.257 .5110277 1.196275

Národnosť (SK) 4.308048 .9330213 6.74 0.000 2.817728 6.586612
Pohlavie (M) .9655736 .0775833 -0.44 0.663 .8248599 1.130292
Vek .8328117 .0250937 -6.07 0.000 .7850451 .8834846

Vzdelanie (z = vysokoškolské)
Základné .5367805 .070719 -4.72 0.000 .4146052 .6949583
Stredné s matur. .7868751 .0733157 -2.57 0.010 .6555157 .9445577

Konštanta .0918509 .0235867 -9.30 0.000 .0555217 .1519511
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Možnosť 3: Zmena strany naprieč blokmi

Veľkosť obce (základ = do 2 000)
2 000 – 5 000 1.113362 .1325635 0.90 0.367 .8815968 1.406056
5 000 – 20 000 1.209639 .1938349 1.19 0.235 .8835567 1.656065
20 000 – 50 000 1.631271 .1542414 5.18 0.000 1.355279 1.963466
50 000 – 100 000 1.205576 .1279913 1.76 0.078 .9790623 1.484495
Nad 100 000 1.485351 .1422149 4.13 0.000 1.231167 1.792014

Povolanie (základ = dôchodca a iní neaktívni)
Študent 2.346869 .3576288 5.60 0.000 1.740829 3.163893
Manuálny prac. .7530857 .0841796 -2.54 0.011 .6048966 .9375784
Odborný prac. .8928142 .0902252 -1.12 0.262 .7323632 1.088418
SZČO 1.124615 .1452451 0.91 0.363 .8730748 1.448625
Nezamestnaní 1.203153 .1755105 1.27 0.205 .9039204 1.601443

Národnosť (SK) 1.171664 .128444 1.45 0.148 .9450914 1.452554
Pohlavie (M) .9700914 .0633704 -0.46 0.642 .8534914 1.102621
Vek .7433786 .0204629 -10.77 0.000 .7043282 .7845941

Vzdelanie (z = vysokoškolské)
Základné 1.575391 .16828 4.25 0.000 1.27776 1.94235
Stredné s matur. 1.347497 .1166794 3.44 0.001 1.137129 1.596782

Konštanta .46899 .0793279 -4.48 0.000 .3366368 .6533797
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KAPITOLA 3
VLÁDA NA STRANE ZAMESTNÁVATEĽOV? 
REPREZENTÁCIA ZÁUJMOV ZAMESTNÁVATEĽOV  
V OBDOBÍ 2010-2012

Zsolt Gál

Sociálna konfrontácia a dialóg v oblasti pracovnoprávnych vzťahov 
sa odohráva na Slovensku najmä na centrálnej úrovni tripartity a na 
podnikovej a odvetvovej úrovni, pričom najdôležitejšími legislatívny-
mi rámcami tohto procesu sú Zákonník práce a zákon o kolektívnom 
vyjednávaní. Súvisí to aj s tým, že sociálne konflikty v podobe štrajkov 
boli počas existencie Slovenska veľmi zriedkavé najmä v porovnaní  
s niektorými západoeurópskymi krajinami: „V mnohých rokoch po-
čas novodobej histórie SR nebol vedený dokonca žiadny ostrý štrajk  
s prerušením alebo výrazným obmedzením výroby. Štrajkovanie 
nemá totižto na Slovensku veľkú tradíciu a postupne ho tiež podpo-
ruje čoraz menej ľudí. Kým dva roky po nežnej revolúcii by sa podľa 
prieskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied zúčast-
nilo na obsadení závodu takmer 15 % opýtaných, v roku 2008 by to 
však už nebolo ani 5 %. Neschválený, divoký štrajk sa pred 20 rokmi 
nepriečil viac ako tretine Slovákov, pred 3 rokmi by sa naň dalo na-
hovoriť už ani nie 9 % zamestnancov“ (Zachar, 2012: 2). Postavenie 
zamestnancov a pracovnoprávne vzťahy tak závisia skoro výlučne od 
kolektívneho vyjednávania a legislatívnych zmien (najmä čo sa týka 
spomínaného Zákonníka práce a zákona o kolektívnom vyjednávaní). 
V posledných rokoch (minimálne od 2002) sme v tejto oblasti sved-
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kami kyvadlového vývoja. Pravicové vlády presadzujú flexibilnejší 
Zákonník práce (napr. zrušenie súbehu výpovednej lehoty a odstup-
ného), obmedzenie práv odborov a rozviazanie rúk zamestnávateľom 
(napr. potreba reprezentatívnosti pri vzniku odborov, nemožnosť roz-
širovať kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na nezúčastnené podniky 
bez ich súhlasu). Naopak, ľavicové vlády zvyknú sprísňovať Zákonník 
a posilňovať postavenie odborov. Nebolo tomu inak ani počas krát-
kej existencie vlády Ivety Radičovej. Jej nástup k moci vnímali rôzne 
združenia podnikateľov14 väčšinou pozitívne. Mali značné očakáva-
nia, čo sa týka liberalizácie trhu práce a zlepšovania podnikateľského 
prostredia – minimálne mohli dúfať v návrat spred roka 2006, čiže do 
stavu na konci druhej vlády Mikuláša Dzurindu. 

Tieto nádeje vyzerali byť opodstatnené po prijatí programového 
vyhlásenia vlády, ktoré sa stretlo prevažne so súhlasom, aj keď nie  
s úplným uspokojením. Na ilustráciu môžeme citovať vyjadrenie Klu-
bu 500 k vládou schválenému programovému vyhláseniu (vyjadrenie 
vyšlo pod názvom Realizácia Programového vyhlásenia vlády môže 
napomôcť zlepšeniu podnikateľského prostredia): „...vítame jedno-
značné vyjadrenia ohľadom odvodov a daní, prijatie zásadnej reformy 
odvodového systému, zachovanie rovnej dane z príjmov, zjednotenie 
výberu daní a ciel a následne aj odvodov na jednotné miesta, zníženie 
byrokracie, obmedzenie počtu príslušných tlačív a výkazov, zrušenie 
koncesionárskych poplatkov, zrušenie kolkov a zefektívnenie systému 
miestnych daní. V oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí podporuje-
me reformu odvodového systému a zmeny v pracovnoprávnych nor-
mách s cieľom zaviesť pružnejšie pracovné vzťahy, zrušenie súbehu 
výpovednej doby a odstupného, ktoré práve v čase krízy veľmi nega-

14 Medzi najvplyvnejšie a najreprezentatívnejšie združenia zamestnávateľov a podnika-
teľov môžeme zaradiť nasledujúce: Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ a Aso-
ciácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR), ktoré 
zastupujú zamestnávateľov z rôznych odvetví v tripartite (Hospodárska a sociálna 
rada SR), ale aj Klub 500, ktorý združuje veľké podniky (nad 500 zamestnancov) ale-
bo Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) reprezentujúce skôr malé a stredné pod-
niky ako aj ďalšie združenia ako napríklad Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). 
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tívne dopadlo na finančnú situáciu v podnikoch. Takisto oceňujeme, 
že nová vláda vo svojom Programovom vyhlásení považuje neodô-
vodnené privilégiá odborov za neopodstatnené a chce ponechať väčšie 
možnosti ohľadom riešenia operatívnych zmien pracovných podmie-
nok na vzájomnej dohode medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. 
Veľmi pozitívne vnímame aj zrušenie doterajšieho právneho stavu 
ohľadom možnosti rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššie-
ho stupňa bez súhlasu príslušného zamestnávateľa“ (Klub 500, 2010). 

Môžeme konštatovať, že pozitívne očakávania a súhlasné stanovis-
ká sa objavili v mnohých oblastiach (nielen v tých vyššie vymenova-
ných), a aj veľká časť prípadnej kritiky sa sústreďovala na to, že vláda 
by mohla postupovať oveľa razantnejšie a odvážnejšie a spraviť v da-
ných oblastiach ešte viac. Konkrétne, Klub 500 by v programe privítal 
jednoznačnejšie zadefinovanie cieľov a nie len všeobecný charakter 
formulácií ako napríklad „preskúmame“, alebo „posúdime“ (tamže). 
Podobne vnímali vládnu politiku v oblasti pracovnoprávnych vzťahov 
a podnikateľského prostredia organizácie zamestnávateľov počas celej 
(krátkej) existencie kabinetu Ivety Radičovej. Teda súhlas pri väčši-
ne zmien a kritika zameraná hlavne na to, že vláda by mohla zájsť 
ešte ďalej v tom, čo robí, postupovať razantnejšie alebo urobiť viac 
aj v iných oblastiach. Presadené zmeny skoro nikdy nevyvolali ostrý  
a úplný nesúhlas. Aj keď sa to výnimočne vyskytlo, väčšinou sa to tý-
kalo plánov o zvyšovaní daňovo-odvodového zaťaženia práce a podni-
kov (ako súčasť konsolidácie verejných financií) alebo v pozadí mohol 
byť ohrozený istý zabehnutý biznis alebo výhodné postavenie nejakej 
špecifickej silnej podnikateľskej skupiny v rámci rôznych združení 
(inými slovami ide o problém, ktorý sa v odbornej literatúre nazýva 
vyhľadávanie renty, respektíve v danom prípade ide o zachovanie už 
zabezpečenej renty z nejakej činnosti). Táto druhá možnosť sa dá ilus-
trovať napríklad odmietavým postojom Asociácie zamestnávateľských 
zväzov a združení SR s plánovaným zrušením Recyklačného fondu 
(v programovom vyhlásení vlády). „AZZZ SR nesúhlasí so zrušením 
Recyklačného fondu, odporúčame zachovať tento nástroj environ-
mentálnej politiky, ktorý sa osvedčil a prispel k rozvoju recyklačného 
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priemyslu a významnému zlepšeniu životného prostredia“ (AZZZ SR, 
2010: 2). Rôzne podnikateľské skupiny reprezentované v AZZZ mali 
silný ekonomický záujem na pretrvávaní fondu (cez AZZZ boli a sú 
zastúpení aj v orgánoch fondu, v správnej a dozornej rade). 

Zákonník práce a kolektívne vyjednávanie

Najpodrobnejší a najdôležitejší zákon upravujúci pracovnoprávne 
vzťahy na Slovensku je Zákonník práce. Rozsiahle zmeny tohto záko-
na vláda avizovala už vo svojom programovom vyhlásení v auguste 
2010: „Vláda SR bude presadzovať zmenu Zákonníka práce a ďalších 
pracovnoprávnych predpisov s cieľom zaviesť pružnejšie pracovné 
vzťahy a motivovať zamestnávateľov k podpore pracovnej klímy za-
meranej na zosúlaďovanie pracovných a rodičovských povinností.  
S cieľom znižovania neprimeraných nákladov zamestnávateľov vláda 
SR zruší súbeh výpovednej doby a odstupného. Vláda SR považuje 
privilégiá odborov za neopodstatnené, a preto rozšíri možnosť uzat-
várať vzájomné dohody medzi zamestnávateľmi a zamestnancami 
na riešenie operatívnych zmien pracovných podmienok“ (Vláda SR, 
2010: 27). Rozsiahla novela zákonníka, ktorá priniesla zmeny prak-
ticky vo všetkých oblastiach pracovnoprávnych vzťahov, bola prijatá  
v nasledujúcom roku. Obsahovala niekoľko dôležitých zmien ako zánik 
súbehu odstupného s výpovednou lehotou (prepustení zamestnanci si 
môžu medzi nimi vybrať, v oboch prípadoch sú sumy odstupňované 
podľa počtu odpracovaných rokov), zrušenie povinnosti prerokova-
nia výpovede so zástupcami zamestnávateľov, uľahčenie hromadného 
prepúšťania, možnosť predĺženia skúšobnej doby (pri nástupe do prá-
ce) až na šesť mesiacov a predĺženie uzavretia zmluvy na doby určitú  
z maximálne dvoch na tri roky (Morvay a kol., 2012: 133). Zamest-
návatelia ocenili aj to, že novela zaviedla požiadavky na reprezenta-
tívnosť odborových organizácií v podnikoch: tie museli preukázať, že 
najmenej 30 % zamestnancov je odborovo organizovaných u nich. Po-
dobne im pomohlo, že ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová orga-
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nizácia, môže uzavrieť dohodu (o podmienkach zamestnávania) aj so 
zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom. To mohlo 
byť výhodnejšie pre zamestnávateľov, lebo Zamestnanecká rada ani za-
mestnanecký dôverník nemali – na rozdiel od orgánov odborov – práv- 
nu subjektivitu v oblasti štrajkového práva (v zmysle § 17 zákona o ko- 
lektívnom vyjednávaní), a tak nemohli efektívne vymáhať účinnosť 
nimi uzavretých dohôd (Zachar, 2012: 25-26). Zavedenie tzv. flexikon-
ta (ktorého platnosť vypršala v roku 2010) ako trvalého právneho in-
štitútu mohli považovať za ďalší prínos. Konto pracovného času umož-
ňuje, že ak práci bránia vážne prevádzkové dôvody, zamestnanci môžu 
dostať pracovné voľno, za ktoré im patrí najmenej základná mzda, a po  
pominutí prekážok to musia dodatočne odpracovať (Morvay a kol., 
2012: 134). V prospech zamestnávateľov sa rozšíril aj okruh prípadov, 
kedy bolo možné sa v kolektívnej zmluve odchýliť od minimálnych zá-
konných štandardov aj v neprospech zamestnanca (Zachar, 2011: 10).

Hlavne z dôvodu hore uvedených, ale i mnohých ďalších zmien 
predstavitelia zamestnávateľov celkovo vnímali novelu Zákonníka 
práce ako „pozitívny posun“, ktorý „vytvára lepšie podmienky pre 
tvorbu nových pracovných miest“ a „umožňuje väčšiu flexibilitu za-
mestnávateľov a zamestnancov pri rozvrhovaní pracovného času“ 
(RÚZ, 2011, ZPS, 2011). V súvislosti s novelou sme však svedkami 
aj najväčšieho sklamania: podnikatelia vyčítali vláde, že mohla byť 
pri presadzovaní zmien oveľa odvážnejšia. Podľa Združenia podni-
kateľov Slovenska „svojou opatrnosťou je ... novela Zákonníka práce 
sklamaním pre všetkých, ktorí od nej očakávali, že prispeje k akcele-
rácii rastu slovenskej ekonomiky“ (ZPS, 2011). Kritizovali najmä pa-
ragraf 120, ktorý ustanovuje šesť rôznych úrovní minimálnej mzdy, 
ale aj automatický nárok zamestnanca na päť týždňov dovolenky od 
dovŕšenia 33 rokov veku. Ten síce naozaj vedie k nižším administra-
tívnym nákladom (predtým museli zisťovať a dokazovať koľko rokov 
daný zamestnanec odpracoval v danej firme), ale zvyšuje náklady na 
platenú dovolenku, ako to vyčíta ZPS. Ku kritike minimálnych mzdo-
vých nárokov v pracovnom kódexe sa pridali aj zamestnávatelia zdru-
žení v Republikovej únii zamestnávateľov: „Za významné negatívum 
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novely Zákonníka práce považuje RÚZ ponechanie šiestich úrovní 
minimálnych miezd, o ktorých hovorí § 120. Uvedené ustanovenie je 
neopodstatnené, pretože minimálna mzda na Slovensku je len jedna“ 
(RÚZ, 2011). Za nedostatočné považovali aj zrovnoprávnenie zamest-
naneckých rád a odborových organizácií, ktorým stále zostali vyššie 
kompetencie (kým zamestnanecká rada preukazovala svoju reprezen-
tatívnosť prostredníctvom 50 % zamestnancov, odborovej organizácii 
na to stačilo iba 30 %). 

Na rozdiel od novely Zákonníka práce, ďalšia novela, ktorá zruši-
la možnosť rozšírenia kolektívnych zmlúv na všetkých zamestnáva-
teľov v odvetví aj bez ich súhlasu, sa stretla s jednoznačnou podpo-
rou. V decembri 2010 parlament schválil novelu (č. 557/2010 Z. z.) 
zákona o kolektívnom vyjednávaní, podľa ktorej ministerstvo (práce, 
sociálnych vecí a rodiny) môže rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa (KZVS) len na takého zamestnávateľa, na ktorého sa 
nevzťahuje záväznosť inej KZVS, a len ak zamestnávateľ s rozšírením 
záväznosti KZVS súhlasí (Zachar, 2011: 10).

Podobne sa so súhlasom stretli aj zrušenia tých zákonov a ustano-
vení, ktoré boli vnímané ako neprimerané zásahy štátu do podnika-
nia alebo znamenali zbytočnú byrokratickú záťaž. Nastupujúca vláda 
v zásade „sľúbila“ už vo svojom programovom vyhlásení, že „vykoná 
inventúru existujúcich právnych predpisov s cieľom znížiť admini-
stratívne a regulačné zaťaženie podnikania o viac než štvrtinu. Vláda 
SR zruší tie právne normy, ktoré majú snahu nesystémovo regulovať 
trhové prostredie a ovplyvňovať výsledok dobrovoľných dohôd, ako 
napríklad zákon o obchodných reťazcoch, zákon o strategických pod-
nikoch či vybrané ustanovenia Obchodného zákonníka a podobne” 
(Vláda SR, 2010: 10). Ako dodržanie tohto záväzku môžeme vnímať 
nasledujúce novely zákonov, ktoré prijala Národná rada SR (resp. po-
slanci vládnych koaličných strán15):

15 Pri návrhoch zákonov sú uvedené aj tzv. čísla parlamentnej tlače, na základe ktorých 
sa dajú vyhľadať na webovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky (http://www.
nrsr.sk/web/default.aspx?sid=schodze/cpt) po špecifikovaní 5. volebného obdobia.
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Návrh zákona o zrušení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných 
podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodáva-
teľom tovaru, ktorým sú potraviny (tlač 210). Ďalej, návrh zákona, 
ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návr-
hov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona 
č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie-
ťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (tlač 212). A napokon, návrh zákona o zrušení 
kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 
449).

Do tejto skupiny môžeme zaradiť aj zákon č. 493/2009 Z. z. o nie-
ktorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností, ktorý 
ale nebolo potrebné zrušiť, lebo mu 31. 12. 2010 vypršala platnosť. 
Ns to však bolo potrebné odmietnuť návrh dvoch poslancov za stra-
nu Smer-SD, ktorí by opäť aktivovali účinnosť pôvodného zákona16. 
Kontroverzný zákon schválený prvou Ficovou vládou vyvolal ostrý 
nesúhlas zo strany podnikateľov, lebo dal štátu predkupné právo (za 
cenu znaleckého posudku) v konkurzoch tzv. strategických spoloč-
ností (spoločnosť s vyše 500 zamestnancami, ktorá „významným spô-
sobom dodáva energiu, plyn, teplo, produkty rafinérskeho priemyslu 
pre obyvateľstvo, pre ostatný priemysel a celoštátnu dopravu, alebo 
prevádzkuje vodné dielo, čistiareň odpadových vôd, verejnú kanalizá-
ciu alebo verejný vodovod“). Klub 500 napríklad zákon považoval za 
protiústavný (najmä v rozpore s ochranou vlastníckych práv), ale aj za 
nedopracovaný, nedomyslený, s pochybnou vykonateľnosťou, v zása-
de šité na mieru jednej konkrétnej firmy: „návrh Zákona reaguje na 
situáciu v Nováckych chemických závodoch, ktorá nemá nič spoločné  
 

16 Návrh poslancov Národnej rady SR Ľubomíra Jahnátka a Pavla Pavlisa na vydanie 
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 493/2009 Z. z. o niektorých opatreniach 
týkajúcich sa strategických spoločností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(tlač 223). 
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s hospodárkou krízou, ale je výsledkom pokuty Európskej komisie za 
kartelovú dohodu“ (Klub 500, 2009).

Podobne, hore uvedený zrušený zákon o podávaní cenových návr-
hov obchodných spoločností bol vytvorený hlavne s cieľom zasahovať 
do cenotvorby Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Zákon 
prakticky dovolil prvej Ficovej vláde blokovať posielanie cenových 
návrhov na zvýšenie cien plynu pre domácnosti z SPP do Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) tým, že podmienil ich podanie 
schválením valného zhromaždenia spoločnosti. Keďže 51 % akcií 
vlastnil štát, jeho zástupcovia vo valnom zhromaždení SPP mohli 
stopnúť cenový návrh manažmentu, a ten sa ani nedostal do ÚRSO17 
(francúzski a nemeckí majitelia SPP hrozili za túto novelu medziná-
rodnou arbitrážou proti Slovenskej republike).

Vláda Ivety Radičovej zrušila aj ďalšie protiústavné ustanovenie  
z októbra 2007, keď slovenský parlament schválil novelu zákona  
o zdravotných poisťovniach, ktorá de facto zakázala zisk zdravotným 
poisťovniam (Zachar, 2013)18. V tomto prípade o protiústavnosti roz-
hodol aj nález Ústavného súdu SR, a súkromné zdravotné poisťovne 
začali medzinárodnú arbitráž proti SR za poškodenú investíciu. Sa-
mozrejme dotknuté spoločnosti privítali obnovenie možnosti vyplá-
cania si zisku, avšak išlo len o dvoch menších hráčov na trhu (poisťov-
ne Dôvera a Union).

17 Prvá Dzurindova vláda (1998 – 2002) privatizovala SPP tak, že predala iba 49 % 
akcií podniku, ale s väčšinovou manažérskou kontrolou (51 % akcií, ale iba menši-
nový vplyv v manažmente ostal v rukách štátu).

18 Novela z roku 2007 určila zdravotným poisťovniam povinnosť použiť prípadný 
kladný výsledok hospodárenia z verejného zdravotného poistenia výlučne na úh-
radu zdravotnej starostlivosti hradenú z povinného verejného zdravotného pois-
tenia. Zmena presadená vládou I. Radičovej umožnila ponechať si vytvorený zisk 
pri dodržaní týchto regulujúcich podmienok: povinné použitie zisku na tvorbu re-
zervného fondu až do výšky 20 % splateného základného imania a povinná tvorba 
technických rezerv na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov 
zaradených v čakacích zoznamoch (Zachar, 2013).
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Plány privatizácie a odvodovej reformy,  
charakter fiškálnej konsolidácie

Podnikatelia vnímali pozitívne aj snahu pokračovať v privatizácii 
štátneho majetku (ktorá bola zastavená počas prvej vlády Roberta 
Fica). Paradoxne slovo privatizácia sa spomína v programovom vy-
hlásení kabinetu I. Radičovej iba raz: „Vláda SR nebude privatizovať 
strategické podniky“ (Vláda SR, 2010: 11). Napriek tomu však vláda 
de facto plánovala privatizáciu rôznych podielov v podnikoch s majet-
kovou účasťou štátu, aj keď to nazývala „odštátnením“ alebo „vstupom 
silného strategického investora“ (tamže, 11, 16). V pláne mala predaj 
6 teplární (v stopercentnom vlastníctve štátu), zvyšných 49% akcií 
Slovak Telekomu, zostávajúce menšinové podiely v 17 regionálnych 
závodoch autobusovej dopravy SAD, železničné Cargo (66 až 100 % 
akcií) a ďalšie menšie spoločnosti, a chcela dať do dlhodobého pre-
nájmu aj bratislavské letisko (FNM, 2011, Ministerstvo Hospodárstva, 
2011). Po výpredaji zvyšných štátnych podielov (okrem tzv. strate-
gických podnikov a pár ďalších spoločností) malo – celkom logicky 
– nasledovať zrušenie Fondu národného majetku (FNM), ktorý by 
zostal bez náplne práce, keďže vznikol na spravovanie a privatizáciu 
štátneho majetku (Vláda SR, 2010: 9). Plánované „odštátnenie“, a teda 
ani zrušenie FNM sa neuskutočnili pre pád vlády koncom roku 2011.

Z podobného dôvodu nestihli presadiť ani plánovanú odvodovú 
reformu, ktorá mohla byť najrozsiahlejšou a najdôležitejšou reformou 
vlády I. Radičovej. Rozsiahlosť dobre ilustruje aj to, že v koncepcii re-
formy Ministerstvo financií rátalo s novelizáciou 172 legislatívnych 
aktov, väčšinou zákonov. V nasledujúcej časti preto uvádzame iba 
krátke (a preto aj nevyhnutne zjednodušené) zhrnutie tých najdôle-
žitejších navrhovaných zmien, ktoré mohli mať najväčší potenciálny 
vplyv na zamestnávateľov a podnikateľov (Vláda SR, 2011): 

Jedným z najväčších problémov platného systému pred plánova-
nou reformou bola administratívna náročnosť tak pre štátne inštitúcie 
ako aj pre daňovníkov a zamestnávateľov: tí si plnili rôzne registračné, 
oznamovacie a vykazovacie povinnosti voči trom rôznym inštitúciám 
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(daňové úrady, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne) v rôznych 
zákonných lehotách; pritom sa museli vedieť orientovať v odlišnom 
geografickom umiestnení týchto úradov, v ich rozličných stránkových 
hodinách, v použití rôznorodých formulárov, v odlišných číslach ban-
kových účtov týchto inštitúcií, na ktoré majú realizovať platbu, v odliš- 
ných termínoch na splnenie si daňovo-odvodových povinností a v od-
lišných identifikátoroch svojej osoby, pod ktorými vystupujú v komu-
nikácii s každou inštitúciou. Reforma plánovala zaviesť jednotné da-
ňovo-odvodového ročné zúčtovanie tak, aby bol systém komunikácie 
zabezpečovaný elektronickými komunikačnými prostriedkami a aby 
bolo možné podať jednotné daňovo-odvodové ročné zúčtovanie od  
1. januára 2013 za zdaňovacie obdobie roka 2012.

Aktuálny stav, ktorý zväčša pretrváva dodnes, znamenal nerovný, 
neprehľadný a komplikovaný daňovo-odvodový systém; kde existuje 
osem druhov poistenia, 18 sadzieb odvodov a dane, tri rôzne vyme-
riavacie základy (abstrahujúc od vymeriavacích základov štátu a So-
ciálnej poisťovne), rôzne minimálne a rôzne maximálne vymeriavacie 
základy a množstvo výnimiek, osobných rozsahov a statusov. Reforma 
preto navrhla zavedenie superhrubej mzdy (hrubá mzda zamestnanca 
+ odvody zamestnávateľa z hrubej mzdy zamestnanca okrem poistné-
ho na úrazové poistenie – pozri tabuľku č. 3.1).

Podobne, v reforme navrhovali zavedenie jednotného zdravotného 
odvodu, ktorý bude pre všetkých rovnaký so sadzbou 9 % (s výnim-
kou zdravotného odvodu pre zdravotne ťažko postihnutých a osoby, 
ktoré sú poberateľmi invalidných dôchodkov vo výške 4,5 %) a jed-
ného sociálneho odvodu v štandardnej výške 19 %, (okrem SZČO19, 
ktorí budú mať sadzbu sociálneho odvodu 13 %, pretože im nevzniká 
nárok na dávky v nezamestnanosti, úrazové dávky a dávku garančné-
ho poistenia, a fyzických osôb s príjmami z dohôd, ktoré budú mať 
zníženú sadzbu 10 %, pretože im nevzniká nárok na niektoré sociálne 
dávky, ako dávky nemocenského poistenia, dávka v nezamestnanos-
ti a invalidný dôchodok). Vláda v závislosti od vývoja rozpočtového 

19 Samostatne zárobkovo činné osoby, často nazývané aj ako živnostníci.
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hospodárenia avizovala zníženie sadzieb odvodov zamestnancom po-
stupne o 1 p. b. ročne, celkovo však najviac o 4 p. b. (čiže max. na 
15 %). Tým by sa znížila odvodová záťaž pre najpočetnejšiu skupinu 
zamestnaných a zároveň by sa zatvárali nožnice medzi nimi na jednej 
a živnostníkmi a dohodármi na druhej strane. 

Reforma chcela zjednotiť vymeriavací základ (VZ – z ktorého sa 
platia dane a odvody) pre všetky typy osôb, ktorých základ dane z príj-
mov sa nerovná nule, na základe princípu: VZ pre sociálne poistenie 
= VZ pre zdravotné poistenie = základ dane z príjmov fyzických osôb.

Aby nedošlo k výraznému navýšeniu daňovo-odvodového zaťaže-
nia v prípade živnostníkov a dohodárov, a najmä pre nízkopríjmové 
skupiny, reforma rátala s rôznymi nástrojmi: oslobodenie od dane do 
výšky príjmov 500 eur ročne, odvodová odpočítateľná položka (OOP) 
na príjmy z dohôd maximálne do výšky 190 eur mesačne (2280 eur 
ročne – nepodlieha ani zdravotnému ani sociálnemu odvodu) a za-
chovanie (nezdanených) paušálnych výdavkov vo výške 40 % (živ-
nostníci môžu odpísať zo základu dane), ale s obmedzenou maximál-
nou výškou na úrovni 200 eur/mesiac.

Vláda sa síce snažila tlmiť negatívne dopady reformy na živnost-
níkov a dohodárov – najmä po búrlivých reakciách z ich strany ako 
aj zo strany mnohých koaličných poslancov – najväčším „výhercom“ 
reformy sa mali stať zamestnávatelia a zamestnanci. Hlavným dôvo-
dom nebolo to, že podľa odhadov mala reforma zvýšiť o malé sumy 
čistý príjem až pre 99,5 % všetkých štandardných zamestnancov (bez 
pracujúcich dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých). Oveľa dôle-
žitejšie malo byť zjednodušenie a sprehľadnenie systému, čiže výrazný 
pokles administratívnych nákladov a „papierovačiek“ (najmä z hľa-
diska zamestnávateľov).
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Tabuľka 3.1 Ilustrácia plánovanej odvodovej reformy na konkrétnom 
príklade

Ilustratívny príklad výpočtu čistých príjmov pred a po reforme (rok 2012)

Zamestnanec (jednotlivec bez detí, príjem = 100% priemernej mzdy)

I.  Aktuálny systém II. Návrh,  
po reforme

A] hrubá mzda 
(priemerná, 
odhad 2012)

– 844,38 € – –

B] odvody 
zamestnávateľa

35,2 %  
z [A]

297,19 € 0,592 % 
z [C]

6,75 € B] odvody 
zamestnávateľa

Zdravotný odvod 
– ZP

10,0 % 84,44 €

Nemocenské 
poistenie – SP

1,4 % 11,82 €

Starobné poistenie 
– SP

14,0 % 118,21 €

Invalidné poistenie 
– SP

3,0 % 25,33 €

Úrazové poistenie 
– SP

0,8 % 6,76 € 0,592 % 6,75 Úrazové poistenie

Garančné poistenie 
– SP

0,25 % 2,11 €

Poistenie v 
nezamestnanosti 
– SP

1,0 % 8,44 €

Rezervný fond 
solidarity – SP

4,75 % 40,11 €

C] náklady práce/
(superhrubá 
mzda)

[A+B] 1 141,57 [C+B]
(C)

1 141,57          
(1 134,82)

C] náklady 
práce/

(superhrubá 
mzda)

D] odvody 
zamestnanca

13,4 %  
z [(A)]       

113,13 € 28 %  
z [(C)]       

317,74 €           D] odvody 
zamestnanca

Zdravotný odvod 
– ZP

4,0 % 33,78 € 9 % 102,13 Zdravotný odvod 
– ZP
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Nemocenské 
poistenie - SP

1,4 % 11,82 € 19 % 215,61 Sociálny odvod 
– SP

Starobné poistenie 
– SP

4,0 % 33,78 €

Invalidné poistenie 
– SP

3,0 % 25,33 €

Poistenie v 
nezamestnanosti 
– SP

1,0 % 8,44 €

E] základ dane [A-D] 731,25 [(C)] 1 134,82 E] základ dane
F] nezdaniteľná 
časť základu dane

1,6 x 
ŽM

303,44 1,5 x 
ŽM

284,48 F] nezdaniteľná 
časť základu 

dane
G] zdaniteľný 
príjem

[E-F] 427,81 [E-F] 850,34 G] zdaniteľný 
príjem

H] daň z príjmu 
FO

19 %  
z [G]

81,28 € 19 %  
z [G]

161,57 € H] daň  
z príjmu FO

I] čistá mzda [E-H] 649,97 € [(C)-D-
H]

655,51 € I] čistá mzda

Použité skratky: 
ZP – zdravotné poisťovne, SP – Sociálna poisťovňa, ŽM – životné minimum.
Zdroj: Vláda SR: Koncepcia reformy daňovo-odvodového systému - nové znenie. 
(Uznesenie vlády č. 313/2011.)

Podporu zamestnávateľov dobre ilustruje aj stanovisko, ktoré vy-
dali, keď sa objavovalo čoraz viac pochybností v súvislosti s prijíma-
ním reformy v parlamente (vnútorné konflikty v rámci rozhádanej 
vládnej koalície). V stanovisku Asociácia zamestnávateľských zväzov 
a združení (AZZZ) SR, Klub 500, Republiková únia zamestnávateľov 
(RÚZ) a Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) vyzývali 
koaličných poslancov na schválenie daňovo-odvodovej reformy: “Sme 
presvedčení, že otvorené otázky týkajúce sa reformy nie sú v rozpo-
re s princípmi reformy. Vyzývame preto politické strany, aby z tejto 
témy nevytĺkali politický kapitál, ale aby si sadli za rokovací stôl a našli 
vzájomne vyhovujúce kompromisné riešenie“ (Sme, 2011). Argumen-
tovali aj tým, že systém je neefektívny, zložitý, nespravodlivý a pre-
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byrokratizovaný, a schválenie reformy by prinieslo nielen úspory vo 
verejných výdavkoch, ale predovšetkým zníženie administratívneho 
zaťaženia, pričom by došlo aj k zásadnému sprehľadneniu platieb daní 
a odvodov.

Situácia bola iná v prípade živnostníkov a dohodárov. Finálny ná-
vrh reformy rátal s nižšími príjmami pre okolo 60 % SZČO, ako aj 
pre značnú časť dohodárov – v ich prípade bol problém s vyčíslením 
vplyvov, lebo dohody často existovali v súbehu so zamestnaním alebo 
živnosťou (Vláda SR, 2011: 12-14). Za predpokladu fiškálnej neutrali-
ty inak ani nebolo možné znížiť veľké rozdiely v daňovo-odvodovom 
zaťažení medzi zamestnancami na jednej a živnostníkmi a dohodármi 
na druhej strane. To čiastočne chápali aj dotknutí, ale prvé návrhy na 
zvýšenie zaťaženia boli tak radikálne, že vyvolali ostrý nesúhlas tak 
zo strany dotknutých ako aj mnohých koaličných poslancov. Podľa 
stanoviska Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) dosť zbytočne, 
lebo sa tomu dalo zabrániť lepšou komunikáciou, ale aj ambicióznej-
ším šetrením na strane výdavkov: „...vláda si pri hľadaní novej úrovne 
sadzby odvodov, ktoré by boli spravodlivejšie pre všetkých, zbytočne 
zviazala ruky požiadavkou na rozpočtovú neutralitu, ktorá jej násled-
ne zabránila urobiť výraznejší krok pri znižovaní celkového odvodo-
vého zaťaženia, a ktorá viedla k návrhom toľko kritizovaného zvýšenia 
odvodových sadzieb pre živnostníkov. Jedným z dôvodov podľa ZPS 
je málo ambiciózny program úspor verejných výdavkov, ktorý vláde 
neumožňuje, aby prípadný výpadok príjmov zo znížených sadzieb od-
vodov kompenzovala práve úsporami na strane verejných výdavkov... 
Lepšou komunikáciou so živnostenskými organizáciami sa dalo pre-
dísť mediálnym prestrelkám a traumatizácii časti podnikateľskej obce, 
ktorých príčinou boli čiastkové informácie o len predbežných reform-
ných zámeroch a ktorým sa dalo predísť vtiahnutím podnikateľských 
organizácií do konzultácií o zmenách odvodov od ich úplného začiat-
ku“ (ZPS, 2011). Čiže vedľa obvyklej kritiky, t. j. že vláda by mohla byť 
ambicióznejšia v tom, čo robí (konkrétne v znižovaní výdavkov, a tak 
aj v znižovaní alebo miernejšom zvyšovaní daňovo-odvodovej záťa-
že), sa objaví aj ďalšia kritika z dôvodu nedostatočnej komunikácie  
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s dotknutými. Všeobecne však aj v tomto prípade platí podporné sta-
novisko, dokonca aj pochopenie toho, že „odstránenie nespravodli-
vosti, ktorá dnes existuje v podobe úplne odlišného odvodového zaťa-
ženia zamestnancov, živnostníkov a ľudí pracujúcich na dohody... nie 
je možné bez toho, aby prišlo k zmene štruktúry celkového odvodo-
vého zaťaženia, ktorej výsledkom môže byť vyššie odvodové zaťaženie 
pre určitú skupinu platiteľov“ (ZPS, 2011). 

Drvivej väčšine podnikateľov a zamestnávateľov zrejme vyho-
vovala aj politika vlády v oblasti korupcie a transparentnosti. Ako 
konštatovala správa slovenskej pobočky medzinárodnej mimovlád-
nej organizácie Transparency International Slovensko (TIS), vláda  
I. Radičovej úspešne reštartovala boj proti korupcii (TIS, 2011). Pod-
ľa expertnej skupiny TIS priemerné skóre prijatých protikorupčných 
opatrení (10 zákonov alebo noviel) v prvom roku nového parlamen-
tu bolo 152 bodov (maximum 300, minimum -300), kým za prvý 
rok predchádzajúceho parlamentu (počas prvej vlády Roberta Fica) 
boli prijaté len tri pozitívne protikorupčné opatrenia a ocenené boli  
v priemere za 45 bodov20. TIS vyzdvihoval aj značný posun v oblas-
ti verejného obstarávania: „Verejný sektor začal obstarávať transpa-
rentnejšie a využívať súťažné metódy častejšie. Kým za posledný rok 
vlády Roberta Fica bolo len 58% objemu obstarávania nakupovaných 
cez súťažné postupy (verejná a užšia súťaž), v prvom roku vlády Ivety 
Radičovej to bolo až 73 %. Zároveň klesol objem kontrahovaný cez 
najmenej otvorený postup rokovacím konaním bez zverejnenia z 30 
na 20 percent celkového objemu zákaziek vo verejnej správe. Priemer-

20 Podľa TIS za prvý rok svojej činnosti (od nástupu vlády I. Radičovej) prijal parla-
ment desať zákonov či ich noviel, z ktorých všetky pozitívne prispeli k zmenšovaniu 
priestoru pre korupciu. Komisiou expertov bola najvyššie hodnotená reforma súd-
nictva zameraná na aktívne zverejňovanie súdnych rozsudkov, verejné výberové 
konania či zrušenie odmien pre sudcov. Druhým najvyššie hodnoteným opatrením 
bolo povinné zverejňovanie zmlúv verejnej správy. Medzi vysoko hodnotené opat-
renia patrili aj otvorenie Súdnej rady i prokuratúry verejnosti, sprísnenie poskyto-
vania dotácií na Úrade vlády či novela zákona o verejnom obstarávaní. Najvyššie 
hodnoteným návrhom zákona, ktorý ale parlamentom neprešiel, bolo zrušenie 
trestnoprávnej imunity poslancov a sudcov (TIS, 2011: 1).
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ný počet súťažiacich na jeden tender sa v rovnakom porovnaní zvýšil  
z 1,7 na 2,5 uchádzača.... Viaceré ministerstvá a štátne firmy navyše vo 
veľkom meradle začali používať elektronické aukcie” (TIS, 2011: 3).  
Samozrejme vždy sa nájdu podniky a podnikatelia, ktorí kvôli nad-
štandardným vzťahom s vládnymi politikmi profitujú z korupcie  
a klientelizmu. Všeobecné zhoršenie podnikateľského prostredia  
a rastúce daňovo-odvodové zaťaženie im až tak nemusia vadiť, lebo 
z toho plynúce straty sú vysoko kompenzované výhodným obcho-
dovaním so štátom (výhodné pre tieto podniky, nevýhodné pre štát 
a daňových poplatníkov), a protikorupčné opatrenia, naopak, môžu 
ohrozovať ich zisky. Takéto firmy sú však zákonite vždy v menšine.

Poslednou významnou oblasťou, kde sa dá vystopovať ústretovosť 
vlády voči zamestnávateľom, bola konsolidácia verejných financií. Vlá-
da I. Radičovej zdedila veľmi zlú fiškálnu situáciu (deficity verejných 
financií v rokoch 2009 – 2010 dosahovali okolo 5 miliárd eur, čiže pri-
bližne 8 % HDP, verejný dlh rýchlo rástol), a preto jednou z hlavných 
priorít muselo byť zredukovanie neudržateľných deficitov. V roku 
2011 sa podarilo znížiť deficit verejných financií o viac ako 1,7 miliárd 
eur, čiže o cca 3 percentuálne body HDP, čo svedčí o výraznom konso-
lidačnom úsilí (Ministerstvo financií, 2012: 9). Ešte dôležitejšie je, že 
väčšina konsolidácie sa udiala na strane výdavkov (rozpočtové škrty 
a úspory), a nie na strane príjmov (zvyšovanie daní, odvodov a iných 
príjmov verejnej správy). To je konzistentné so zisteniami (rozsiahlej 
a pomerne jednotnej) medzinárodnej empirickej literatúry o úspeš-
ných konsolidáciách: „Čo sa týka fiškálnych konsolidácií, tie, ktoré sa 
zakladajú na škrtoch vo výdavkoch namiesto zvyšovania daní, znižujú 
deficity a podiely dlhov na HDP s väčšou pravdepodobnosťou, než tie, 
ktoré sa sústreďujú na zvyšovanie daní. Navyše, konsolidácie na strane 
výdavkov spôsobujú recesie s menšou pravdepodobnosťou, než tie na 
strane príjmov“ (Alesina, Ardagna, 2009: 1). Zamestnávatelia mohli 
oceniť nielen to, že vláda sa snažila okresať najmä výdavky, ale aj to, 
že keď už siahla po zvyšovaní príjmov, tak zvyšovala hlavne nepriame 
dane. Inými slovami, nedošlo k výraznému zvýšeniu daní (a odvodov), 
ktoré zaťažujú prácu a podniky: vláda nezvýšila daň z príjmov fyzic-
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kých a právnických osôb (zachovala jednotnú, 19 %-nú daň z príjmu) 
ani odvody pre zamestnancov (drvivej väčšine zamestnancov nemal 
poklesnúť príjem ani po plánovanej odvodovej reforme). Najdôležitej-
šou zmenou na strane príjmov bolo dočasné zvýšenie DPH z 19 na 20 
%21 (Morvay a kol., 2011: 121). Samozrejme existovali rôzne skupiny 
podnikov a pracujúcich, ktorí protestovali voči niektorým (presade-
ným a plánovaným) konsolidačným opatreniam, napr. zavedenie ban-
kového odvodu a dane z emisií sa stretlo s nesúhlasom dotknutých, 
podobne aj uskutočnené a plánované zvyšovanie daňovo-odvodového 
zaťaženia živnostníkov a dohodárov. Všeobecne však platí, že zamest-
návatelia a podnikatelia pochopili tak nutnosť konsolidácie ako aj to, 
že vláda sa snažila znižovať deficit tak, aby čo najmenej poškodzovala 
podnikateľské prostredie a konkurencieschopnosť slovenskej ekono-
miky. Pri konsolidácii sa tak šťastne stretli záujmy zamestnávateľov, 
podnikateľov, ale aj skoro všetkých pracujúcich s ideologickými po-
stojmi a praktickými riešeniami vlády, ktoré sa mohli oprieť aj o ziste-
nia a odporúčania medzinárodnej odbornej literatúry. 

Absenciu silnejšieho odporu môže vysvetliť aj to, že zamestnávate-
lia pochopili, že neexistuje reálna politická alternatíva, z ich hľadiska 
vtedajšia opozícia a neskoršia vláda môže znamenať iba horší konso-
lidačný proces. To sa veľmi rýchlo potvrdilo po nástupe druhej Fico-
vej vlády v roku 2012. Nimi poskladaný konsolidačný balíček (pozri 
tabuľku č. 3.2) je úplným opakom toho, čo robila vláda I. Radičovej: 
drvivá väčšina opatrení je na strane príjmov22, pričom dominuje ok-
resanie druhého dôchodkového piliera a zvyšovanie daňovo-odvodo-

21 Zvýšenie základnej sadzby malo mať iba prechodný charakter a 19 %‐ná sadzba by 
sa mala opätovne zaviesť v kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, 
v ktorom schodok rozpočtu verejnej správy SR klesne pod 3 % HDP.

22 Rozpočet schválený Ficovou vládou na rok 2013 rátal s navýšením príjmov o 2,1 
miliárd a výdavkov o viac ako 0,5 miliárd eur (Vláda SR, 2012: 9). Čiže verejné 
výdavky rastú, a mali by poklesnúť iba ako podiel na HDP (o 0,6 percentuálnych 
bodov), aj to iba v prípade, že sa naplní v rozpočte projektovaný dvojpercentný 
ekonomický rast, čo bolo krajne nepravdepodobné už v čase schvaľovania rozpoč-
tu. Ťažko tak hovoriť o úsporách, keď výdavky rastú, prakticky celá konsolidácia 
prebieha formou zvyšovania príjmov.
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vého zaťaženia práce a podnikov. Zvýšili sa dane a/alebo odvody pre 
všetky kategórie pracujúcich (zamestnanci, živnostníci, dohodári),  
a vláda zrušila jednotnú daň z príjmu, pre právnické osoby sa sadzba 
dane zvýšila z 19 na 23 %. Robili to napriek tomu, že existovali ešte 
isté rezervy, čo sa týka nepriamych daní. Organizácia pre ekonomickú 
spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej správe o Slovensku napríklad 
upozornila vládu, že existujú možnosti zvyšovania daní, ktoré sú me-
nej škodlivé pre ekonomický rast: „Slovensko má pomerne nízke daňo-
vé príjmy z nehnuteľností, okolo 1% všetkých daňových príjmov, čo je 
štvrtina priemeru krajín OECD. Zvýšenie daní z nehnuteľností na prie-
mer OECD by zvýšilo príjmy vlády o 0,6 % HDP“ (OECD, 2012: 24). 

Tabuľka 3.2  Najdôležitejšie konsolidačné opatrenia druhej Ficovej vlády  
a ich odhadovaný fiškálny vplyv na rozpočet verejnej správy
Opis opatrenia Odhadovaný pozitívny vplyv na 

rozpočet verejnej správy (metodo-
lógia ESA 95-tisíc eur)

2012 2013 2014 2015

Dôchodkový systém: odvod do druhého pi-
liera poklesne z 9 na 4 % (z hrubej mzdy), je 
po tretíkrát umožnené vystúpenie z druhého 
piliera a návrat do čisto štátneho priebežné-
ho prvého piliera (do konca januára 2013).

215 003 701 363 505 381 535 550

Zrušenie jednotnej 19 %-nej dane z príj-
mov: zvýšenie dane z príjmu právnických 
osôb z 19 na 23 %, zavedenie druhej sadzby 
dane z príjmu fyzických osôb na úrovni 25 % 
pre príjmy presahujúce 3 311 eur mesačne.

0 351 240 378 415 405 909

Zavedenie odvodovej povinnosti na príjmy 
z dohôd – pre väčšinu platí rovnaké odvodo-
vé zaťaženie ako pre zamestnancov (predtým 
zamestnávatelia odvádzali za dohodárov iba 
malé poistné niečo vyše 1 % a daň z príjmu 
19 %).

0 133 922 140 667 149 274
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Zvýšenie a zosúladenie maximálnych vy-
meriavacích základov (z čoho sa platia 
odvody) na úrovni 5-násobku priemernej 
mzdy. 

0 129 977 138 985 150 040

Rozšírenie osobitného odvodu a zavede-
nie mimoriadneho odvodu v bankovom 
sektore. Bankový odvod (0.4 % pasív) bude 
rozšírený aj na pasíva garantované štátom  
(v zásade vklady obyvateľstva), ktoré pred-
tým boli od platenia oslobodené.

62 369 88 997 88 997 5 678

Zavedenie dočasného osobitného odvodu 
z podnikania v regulovaných odvetviach 
(energetika, telekomunikácie, poistenie, poš-
tové služby).

27 000 81 000 0 0

Zvýšenie odvodovej povinnosti živnost-
níkov, čiže samostatne zárobkovo činných 
osôb (SZČO).

0 51 517 74 618 94 169

Znovu zavedenie koncesionárskych po-
platkov (rozhlas a televízia)

0 73 881 73 979 73 988

Spolu (aj s ostatnými menšími, neuvedený-
mi opatreniami)

299 600 1 638 
487

1 443 
374

1 463 
329

Zdroj: Ministerstvo financií. Rozpočet verejnej správy na roky 2013 až 2015.

Na záver – kyvadlo pokračuje

Po páde vlády I. Radičovej a predčasných voľbách v marci 2012 
vznikla jednofarebná ľavicová vláda. To znamená, že kyvadlo sa opäť 
vychýlilo doľava: druhá Ficova vláda za pár mesiacov svojej existencie 
už stihla zmeniť alebo aspoň avizovala zmeny skoro vo všetkých hore 
analyzovaných oblastiach. Presadila alebo sa chystá presadiť rigidnejší 
Zákonník práce (opätovné zavedenie súbehu výpovednej lehoty a od-
stupného), rozšírenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na všetky 
väčšie podniky v odvetví, podmienenie podávania cenových návrhov 
do ÚRSO so súhlasom valného zhromaždenia dotknutých podnikov, 
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opätovné prijatie zákona o neprimeraných podmienkach v obchod-
ných vzťahoch ako aj zastavenie privatizácie. Čo sa týka konsolidácie 
verejných financií, robí presný opak toho, čo vláda I. Radičovej: drvivá 
väčšina opatrení je na príjmovej strane a zvyšuje sa daňovo-odvodo-
vé zaťaženie práce a podnikov, pričom bola zrušená aj jednotná daň 
z príjmu. Krátke trvanie vlády I. Radičovej spolu s pomerne rýchly-
mi zmenami jej politík v oblasti pracovno-právnych vzťahov a pod-
nikateľského prostredia znemožňuje analýzu vplyvov týchto politík. 
Existovali tak krátko, resp. boli zrušené tak rýchlo, že ich účinky sa 
nemohli naplno prejaviť. Dokonca niektoré plánované kroky (privati-
zácia, odvodová reforma) sa nepodarilo uskutočniť vôbec. To je veľký 
rozdiel napr. voči hlbokým a komplexným štrukturálnym reformám 
počas druhej Dzurindovej vlády (2002 – 2006). Druhá Ficova vláda 
sa zrejme bude podobať skôr na tú druhú Dzurindovu: existuje veľmi 
vysoká pravdepodobnosť, že – vzhľadom na pohodlnú väčšinu v par-
lamente – kabinet vydrží štvorročné volebné obdobie. To je už dosta-
točný čas, aby sa prejavil vplyv ich hospodárskej politiky. Dokonca 
pravdepodobne v roku 2016 Slovensko bude po desaťročí, v ktorom 
osem rokov boli pri moci dve vlády Roberta Fica. Vládnutie pravico-
vého kabinetu I. Radičovej sa zrejme bude javiť, ako krátke (zhruba je-
den a pol ročné) intermezzo. Ako sa blížime k roku 2016, tak bude rásť 
šanca na analýzu dopadov politík Ficových vlád a socioekonomická 
situácia bude v čoraz väčšej miere týmito politikami ovplyvnená.
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KAPITOLA 4
VOLEBNÉ PROGRAMY POLITICKÝCH STRÁN  
VO VOĽBÁCH DO NR SR 2012

Matúš Mišík a Peter Plenta

V tejto kapitole analyzujeme volebné programy strán, ktoré vo voľ-
bách 2012 prekročili hranicu potrebnú na zvolenie do Národnej 
Rady Slovenskej republiky: Smer – Sociálna demokracia (Smer-SD), 
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (OĽaNO), Most-Híd, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana (SDKÚ-DS) a Sloboda a solidarita (SaS). 
Štruktúry jednotlivých volebných programov sa od seba výrazne líši-
li, navyše boli príbuzné témy rozoberané na viacerých miestach, čo 
komplikovalo možnosť smerovať analýzu podľa vnútorného členenia 
predstavených programov. Preto sme sa rozhodli členiť tematické ob-
lasti podľa prác, ktoré opisovali volebné programy v predchádzajú-
com období (Mesežnikov, 1998, Kollár, Mesežnikov, 2006), pričom 
sme ich mierne upravili s prihliadnutím na hlavné témy prezentované  
v programoch pre tieto voľby. Takáto štruktúra nám umožnila zhrnúť 
čiastkové témy prezentované na niekoľkých miestach programov do 
väčších celkov a ľahšie porovnať obsah volebných programov s pred-
chádzajúcimi manifestmi. 

Celkové závery sa dajú zhrnúť do štyroch oblastí. Prvým záverom 
je všeobecná povaha volebných programov väčšiny strán a absencia 
konkrétnych návrhov ako aj legislatívnych a finančných nástrojov na 
dosiahnutie programových cieľov. Takže voliči nevedia využiť progra-
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my na to, aby zistili, aké kroky bude nimi podporovaná strana v prí-
pade vstupu do vlády uskutočňovať. Výnimku z tohto zistenia pred-
stavuje najmä SaS, za ktorou nasleduje SDKÚ-DS. Tieto dve strany 
vo svojich programoch ponúkli omnoho viac návrhov konkrétnych 
opatrení než ostatné skúmané strany. Napriek svojmu väčšiemu rozsa-
hu manifesty KDH a Smer-SD predstavili málo špecifických opatrení, 
programy OĽaNO a Most-Híd sa sústredili predovšetkým na kritiku 
existujúcich strán, respektíve maďarskú menšinu. Najkonkrétnejšie 
návrhy boli predstavené v oblastiach, za ktoré boli strany zodpovedné 
v predchádzajúcej vláde. Hlavné rozdiely medzi Smer-SD a súčasnou 
opozíciou v ich volebných programoch predstavoval pohľad na refor-
my prijaté vládou Ivety Radičovej v ekonomickej a sociálnej oblasti, 
zdravotníctve a spravodlivosti, ktoré Smer-SD plánoval zvrátiť a pra-
vicové strany ďalej rozvíjať. Po druhé, programové vyhlásenie preberá 
veľkú väčšinu z volebného programu Smer-SD, avšak v niektorých ob-
lastiach je ešte menej konkrétne ako volebný program vládnej strany. 
Oba dokumenty teda umožňujú zachovať široký manévrovací priestor 
ako pre stranu Smer-SD, tak aj pre jej vládu. 

Po tretie, volebné programy sa výrazne líšia nielen v rozsahu, ale aj 
v kvalite grafického spracovania. Zatiaľ čo SaS mala rozsahom najdlh-
ší program, pričom tento bol graficky na veľmi vysokej úrovni, Smer-
SD a KDH mali len o niečo kratšie programy, avšak graficky slabšie. 
Rozsahom stredný program SDKÚ-DS využil tradičný grafický dizajn 
strany, najkratšie boli programy Most-Híd a OĽaNO, pričom strana 
Most-Híd mala na rozdiel od OĽaNO dobré grafické spracovanie. 
Posledným záverom našej analýzy je zistenie, že volebné programy 
síce reagujú na hlavné problémy identifikované v prieskumoch verej-
nej mienky, ale venujú sa aj množstvu oblastí, ktoré obyvatelia nepo-
važujú za problematické. Napriek neadresnosti volebných programov 
sa pomerne veľká časť voličov rozhoduje na základe programov po-
litických strán. Argumentujeme však, že voliči sa skôr riadia inter-
pretáciou hlavných bodov volebných programov a generálnych línií 
politických strán, než na základe volebných programov samotných. 
Z vyššie spomínaných dôvodov považujeme nielen volebné progra-
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my politických strán, ale aj programové vyhlásenie vlády 2012 – 2016 
skôr za povinnú jazdu bez priamej väzby na to, čo vláda v skutočnosti 
robí (čo môžeme dokumentovať na téme jednej zdravotnej poisťovne, 
ktorá vznikla len chvíľu po vzniku novej vlády, ktorá ju však v prog-
ramovom vyhlásení nemala). Otázkou do ďalšieho výskumu zostáva, 
akú funkciu vo svetle týchto zistení vlastne plnia volebné programy 
politických strán na Slovensku.

Politický systém, verejná správa a právny štát

Väčšina politických strán vo svojich programoch navrhovala zjed-
notenie, respektíve zmenu volebných zákonov. Most-Híd, KDH aj SaS 
presadzovali jeden zákon pre všetky typy volieb. Medzi ďalšie návrhy 
KDH patrilo zavedenie štyroch volebných obvodov do NR SR a zása-
da „jeden mandát stačí”. OĽaNO presadzovalo možnosť kandidova-
nia nezávislých kandidátov vo voľbách do NR SR a motivovania ľudí 
k vyššej účasti zriadením volebných miestností na nových miestach, 
ako sú napríklad nákupné strediská. SaS plánovala zaviesť elektronic-
ké voľby, vypustiť úpravu dĺžky volebnej kampane, odstrániť ďalšie 
obmedzenia s ňou súvisiace a znížiť kvórum pre platnosť referenda na 
30 %. OĽaNO chcelo dosiahnuť, „aby sa konečne skončila partokra-
cia a vláda straníckych dinosaurov” (OĽaNO, 2012: 2) a presadzovalo 
zrušenie odstupného pre „politikov”, pričom nešpecifikovalo, koho do 
tejto skupiny zaraďuje.

Programy tiež hovorili o zmenách vo fungovaní politických strán 
a zodpovednosti volených funkcionárov. KDH požadovalo sprísnenie 
ústavného zákona o konflikte záujmov a zúženie imunity ústavných 
činiteľov len na konanie súvisiace s výkonom verejnej funkcie. Zúže-
nie imunity na výroky a hlasovanie v NR SR presadzovalo aj OĽaNO 
spolu s SDKÚ-DS, ktorá požadovala reálne majetkové priznania po-
litikov. SaS sa zasadzovala za zrušenie príspevku stranám za mandát  
a zníženie hranice príspevku na činnosť politických strán na zisk 
dvoch percent hlasov vo voľbách. Kontrola financovania politických 
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strán by sa podľa SaS mala presunúť na Najvyšší kontrolný úrad a ve-
rejní funkcionári by mali byť hmotne zodpovední za spôsobené škody, 
k čomu OĽaNO pridalo trestnoprávnu zodpovednosť pre politikov, 
štátnych úradníkov a politických nominantov v štátnych podnikoch. 

Rezort spravodlivosti bol jedným z tých, ktoré najviac rozdeľovali 
bývalú vládnu koalíciu a opozíciu. Väčšina strán bývalej vládnej ko-
alície, ako aj OĽaNO, sa v programoch hlásila k reformám začatým  
v roku 2010. SDKÚ-DS plánovala „dokončiť reformu justície, aby slo-
venské súdy neovládali ani bratstvá, ani politika” (SDKÚ-DS, 2012: 
4). Opačný postoj mal Smer-SD, ktorý chcel prehodnotiť „neústavné 
zásahy do justičného systému uskutočnené v roku 2010, ktoré mali za 
cieľ politicky zasahovať do činnosti súdov a prokuratúry prostredníc-
tvom výkonnej moci” (Smer-SD, 2012: 24). SaS v programe tvrdila, že 
súdnictvo na Slovensku nie je v stave, ktorý by mu umožnil reformo-
vať sa vlastnými silami. Na druhej strane chcela SaS posilniť samos-
právu súdnictva, pričom predsedovia súdov mali byť viazaní rozhod-
nutím stavovských orgánov. Podľa SaS sudcovia nesmú počas trvania 
svojho mandátu kandidovať na funkcie v ústredných orgánoch štátnej 
správy, ani do NR SR. Strana plánovala výrazné zásahy do výkonu 
funkcie sudcov, napríklad nahradením doživotného vymenovávania 
sudcov vymenovaním na osem rokov. SaS navrhovala zaviesť nepre-
tržité vzdelávanie sudcov a ich pravidelné hodnotenie, ako aj atestač-
né skúšky každé štyri roky. SDKÚ-DS plánovala nahrávanie súdnych 
rozhodnutí a SaS zverejňovať zvykový záznam „každého v súčasnosti 
verejného súdneho pojednávania na internete” (SaS, 2012: 50).

KDH malo v pláne realizovať zmenu ústavy, ktorá mala začleniť or-
gány štátnej obžaloby pod rezort justície. SDKÚ-DS chcela dokončiť 
zmeny v prokuratúre „smerom k otvorenosti a spravodlivosti pre všet-
kých” (SDKÚ-DS, 2012: 15). Naopak, Smer-SD plánoval „odstránenie 
neústavných ustanovení zákonov, ktorých účinnosť bola pozastavená 
rozhodnutím Ústavného súdu“ (Smer-SD 2012: 24). Ako jeden z naj-
významnejších krokov presadzovalo KDH zavedenie trestnej zodpo-
vednosti pre právnické osoby a „účinný zákon“ o preukazovaní pôvo-
du majetku. Ďalšími opatreniami boli presadenie inštitútu verejných 
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obhajcov, „ktorí by v prípade obštrukcií zvolených obhajcov prebrali 
obhajobu obžalovaných” (KDH, 2012: 47), bezpečnostné previerky 
pre všetkých sudcov, či priama voľba sudcov alebo časti členov Súdnej 
rady občanmi. SDKÚ-DS navrhovala ústavnú zmenu, ktorá by odde-
lila funkciu predsedu Súdnej rady a predsedu Najvyššieho súdu. Stra-
na chcela tiež zaviesť elektronické doručovanie súdnych rozhodnutí 
prostredníctvom dátových schránok a elektronický súdny spis. Most-
Híd plánoval zaviesť otvorenú elektronickú registratúru s možnosťou 
sledovania stavu prebiehajúcich súdnych konaní. Smer-SD chcel ze-
fektívniť a zrýchliť súdne konania, zlepšiť technické vybavenie súdov 
a priestorové podmienky na výkon súdnictva. OĽaNO požadovalo 
zavedenie efektívneho a rýchleho správneho súdnictva na preskúma-
vanie úradných rozhodnutí.

V rámci boja proti korupcii chcelo KDH poskytovať odmenu a och- 
ranu pre oznamovateľov korupcie a prijať právnu úpravu lobingu. SaS 
zamýšľala uviesť do praxe internetový systém pre anonymné nahlaso-
vanie prípadov korupcie a obmedzenie možnosti podnikania osobám, 
ktoré sa dopustili ekonomickej alebo korupčnej trestnej činnosti. SD-
KÚ-DS a SaS navrhovali posilniť nezávislosť policajného prezidenta, 
ktorý by mal byť menovaný vládou a odvolaný by mohol byť iba na 
základe dôvodov uvedených v zákone. SaS chcelo zaviesť bezhotovost-
ný styk polície a občanov, čím sa má obmedziť priestor pre korupciu  
a zrušiť sa malo plánovanie výšky výberu pokút ako príjmu do štátneho 
rozpočtu. KDH presadzovalo vybudovanie Národného protiteroristic-
kého a analytického centra s cieľom vytvoriť fungujúci koordinačný 
mechanizmus v boji proti všetkým formám terorizmu. Chcelo vytvoriť 
Imigračný a naturalizačný úrad, ktorý mal plniť úlohy riadenia migrá-
cie a zabezpečovať cudzineckú, pobytovú a azylovú agendu.

Pre SaS, KDH a Smer-SD bola jedným z kľúčových bodov refor-
ma verejnej správy, najmä zlučovanie malých obcí do väčších celkov. 
KDH presadzovalo zlučovanie obcí, prípadne spájanie ich admini-
stratívnych kapacít, Smer-SD hovoril o vytvorení „spoločných obec-
ných úradovní” (Smer-SD, 2012: 23). SaS za „najzávažnejší problém 
súčasného územného a správneho usporiadania [považuje] vysokú 
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rozdrobenosť miestnej samosprávy”, a preto plánuje upraviť kompe-
tencie obcí na tri úrovne: „malé obce–obslužné obce–okresné mestá” 
(SaS, 2012: 38). Ďalšou požiadavkou KDH bolo zastavenie koncen-
trácie moci v rukách starostov a primátorov na úkor zastupiteľstiev. 
OĽaNO presadzovalo, „aby úradníci nesmeli pri vybavovaní podaní 
vyžadovať od občanov alebo organizácií dokumenty a doklady, ktoré 
vydal iný verejný orgán“ (OĽaNO, 2012: 14). Tiež chceli, aby úrady, 
ktoré nedodržia lehotu na vybavenie veci, museli vrátiť celú výšku 
správnych poplatkov. SDKÚ-DS plánovala zakázať stranícke nominá-
cie v úradoch a štátnych firmách, pričom ovplyvňovanie výberu na 
tieto pozície sa malo stať trestným činom.

Na potrebe upravenia volebných zákonov sa zhodli všetky parla-
mentné strany, avšak rozdiely boli v konkrétnych návrhoch ako refor-
mu previesť. Oveľa väčšie rozpory boli v oblasti právneho štátu, kde 
Smer-SD deklaroval zvrátiť viaceré kroky, ktoré prijala predchádza-
júca vláda. Naopak, pravicové strany deklarovali ochotu pokračovať  
v zmenách, ktoré začala vláda Ivety Radičovej. Relatívne podobné ná-
zory panovali na reformu verejnej správy, kde malo byť základom zlu-
čovanie úradov, respektíve zánik niektorých z nich a spájanie malých 
obcí do väčších celkov. 

Hospodárstvo

Konsolidáciu verejných financií považovali za nevyhnutnú všetky 
analyzované strany. Podľa OĽaNO sú „život štátu nad rámec ekono-
mických možností a zadlžovanie našich detí nemorálne” (OĽaNO, 
2012: 5), a preto spolu so Smer-SD navrhovali ústavné limity na výšku 
a rast verejného dlhu. SDKÚ-DS zase presadzovala záväzné výdavkové 
stropy. Politické strany navrhovali dva typy riešenia konsolidácie: ze-
fektívnenie štátnej správy a zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu. SaS 
navrhlo vytvoriť efektívny „malý štát” a už v roku 2013 znížiť výdavky 
o 5 %. KDH hovorilo o vybudovaní „malého a kompetentného štát-
neho aparátu” (KDH, 2012: 10), OĽaNO požadovalo reálne zníženie 
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počtu úradníkov o 20 % a zrušenie štátom financovaných organizácií, 
ak môže rovnaké služby vytvoriť súkromný sektor. SDKÚ-DS sa za-
sadzovala za zúženie štátnej správy, ale aj samosprávy, pokračovanie 
v elektronických aukciách a centralizovanom nakupovaní. Strana tiež 
hovorila o potrebe zlepšenia hospodárenia štátnych podnikov a s OĽa-
NO sa zhodli na predaji podielov v štátnych podnikoch. SaS navrhova-
lo odpredať „nestrategické podniky” a zrušiť Fond národného majetku. 
Príjmy štátneho rozpočtu sa podľa strán dajú zvýšiť zlepšením výberu 
daní a odvodov, a preto KDH, SaS a Smer-SD presadzovali dôslednú 
implementácia systému UNITAS. Iným riešením je zvýšenie daní, nap-
ríklad KDH navrhlo zvýšiť daň na luxusný tovar a hazard. Smer-SD 
nechcel zdaňovať spotrebu, ale zvýšiť daň z príjmov na 25 % pre fyzické 
osoby s príjmom nad 33-tisíc eur ročne a pre právnické osoby na 22 % 
pri základe nad 30 mil. eur a tiež navrhoval daň z finančných transakcií.

Strany sa zhodli na kľúčovom význame živnostníkov a malých 
podnikov pre slovenské hospodárstvo. Sú „zdravým jadrom sociálno-
trhového hospodárstva” (KDH, 2012: 10), a preto je výhodnejšie pos-
kytovať stimuly týmto subjektom než zahraničným investorom. Hoci 
všetky strany podporili zahraničné investície, hovorili aj o limitoch 
štátnej pomoci. Most-Híd ju nechcel poskytovať zahraničným subjek-
tom tam, kde existuje domáca konkurencia a plánoval vytvoriť ucele-
ný systém podpory podnikateľom. SaS navrhlo smerovať investičné 
stimuly len do okresov s nezamestnanosťou vyššou než je 1,5-náso-
bok priemeru SR, SDKÚ-DS do okresov s vysokou nezamestnanos-
ťou, ktorej výšku ale nespresnila. V oblasti podpory podnikania sa 
Most-Híd, OĽaNO, SDKÚ-DS a Smer-SD zamerali predovšetkým na 
inovácie, SaS a KDH zvýraznili význam technologických inkubátorov. 
KDH a Most-Híd podporili mikropôžičkový program pre začínajú-
cich podnikateľov s dôrazom na firmy v regiónoch s najväčšou neza-
mestnanosťou. Financie určené na školenia chcelo OĽaNO presunúť 
na podporu novozaložených živností. Malé a stredné firmy v regió-
noch mala podľa KDH opäť podporovať Slovenská záručná a rozvo-
jová banka, strana tiež navrhla zriadenie ombudsmana pre malých 
podnikateľov a živnostníkov. Most-Híd chcel vytvoriť centrá podpory 
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podnikania žien a zjednodušiť získavanie prostriedkov z fondov EÚ, 
čo malo napomôcť rozvoju podnikania. 

Podnikateľskému prostrediu napomôže odstraňovanie byrokracie, 
a preto plánovala SDKÚ-DS pokračovať v projekte byroKAT a SaS  
v projekte Singapur. SaS a Smer-SD navrhovali priblížiť úrady k pod-
nikateľom, SaS a SDKÚ-DS previesť zodpovednosť za ročné vyúčto-
vanie daní a odvodov na finančné úrady. Smer-SD chcelo zjednodušiť 
odvodové a daňové povinnosti, SaS navrhlo v tejto oblasti konkrétny 
krok v podobe zjednotenia vymeriavacieho základu a sadzby odvo-
dov. KDH a OĽaNO navrhli zaviesť možnosť podnikania na základe 
licencií, pričom KDH presadzovalo pri paušálnych výdavkoch obno-
venie hranice 40 % (neremeselníci) a 60 % (remeselníci). SaS podpo-
rilo zavedenie „super hrubej“ mzdy a odvodového bonusu.

Zo sektorových politík bol najväčší priestor v programoch veno-
vaný doprave a energetike. V oblasti dopravy podporila väčšina strán 
dokončenie diaľnice z Bratislavy do Košíc, KDH stanovilo dokonče-
nie spojenia na rok 2017. Smer-SD chcel zrýchliť výstavbu diaľnic cez 
PPP projekty a rovnako ako SaS, KHD a SDKÚ-DS plánoval využívať 
na financovanie eurofondy. SaS navrhlo znížiť počet mýtom spoplat-
nených úsekov ciest. Podľa KDH a Smer-SD je potrebná koordinácia 
vlakov a autobusov v regiónoch, KDH plánovala nákup 35 nových 
vlakov z fondov EÚ. SaS sa zasadzovala za liberalizáciu železničnej 
dopravy, KDH podporilo vstup strategického investora do Carga  
a partnera do letiska Bratislava. V investičnej oblasti plánovalo KDH 
vybudovať dopravný uzol na východe Slovenska, Smer-SD podporil 
výstavbu širokorozchodnej železnice.

Najviac pozornosti sa v energetike sústredilo na diverzifikáciu trás 
a zdrojov ako spôsobu zvýšenia energetickej bezpečnosti Slovenska. 
Téme sa venovali všetky analyzované strany s výnimkou Most-Híd. 
SaS explicitne spomínala dobudovanie trás elektrickej energie s Ma-
ďarskom a chcela zabezpečiť, aby severojužné plynové prepojenia ne-
obchádzali Slovensko. Naopak, zamýšľala zabrániť výstavbe ropovo-
du cez Žitný ostrov z environmentálnych dôvodov. SDKÚ-DS videla  
v severojužnom koridore možnosť zlepšenia energetickej bezpečnosti 
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Slovenska zhoršenej následkom spustenia Severného prúdu. Smer-
SD, KDH a OĽaNO považovali znižovanie energetickej náročnosti 
za spôsob ako zvýšiť energetickú bezpečnosť. SDKÚ-DS ju plánova-
la zvýšiť využívaním efektívnych obnoviteľných zdrojov – napríklad 
biomasy, ktorá mala podporu aj KDH a SaS. Naopak, fotovoltika bola 
kritizovaná SaS pre jej nízku efektivitu, vysoké náklady a problémy 
pri jej rozširovaní. Smer-SD podporila obnoviteľné zdroje aj ako zdroj 
nových pracovných miest, KDH sa zasadzovala za vybudovanie in-
fraštruktúry pre elektromobily. SaS a Smer-SD podporili prijatie tzv. 
tretieho energetického balíčka za účelom ďalšej liberalizácie energe-
tického trhu, čo bolo snahou aj SDKÚ-DS. KDH a SaS chceli zvýšiť 
nezávislosť energetického regulačného úradu. V oblasti jadrovej ener-
getiky presadzoval Smer-SD dobudovanie oboch jadrových elektrár-
ní, KDH hovorilo na všeobecnej úrovni o „nových bezpečných jadro-
voenergetických zdrojoch” (KDH, 2012: 17), SaS podporilo dostavbu 
Jaslovských Bohuníc, avšak bez štátnej účasti.

Analyzované politické strany sa vo svojich programoch zhodujú 
na spôsobe, akým riešiť problémy verejných financií s výnimkou dane 
z príjmu, kde Smer-SD ako jediný navrhuje zvýšenie progresívnosti. 
Zefektívnenie štátnej správy a zlepšenie výberu daní sú dva návrhy, 
ktoré majú zabezpečiť konsolidáciu štátnych financií. Pre hospodár-
stvo sú podľa všetkých strán najdôležitejší živnostníci a malí podni-
katelia, a preto navrhujú zlepšiť podnikateľské prostredie napríklad 
znížením administratívnej náročnosti, respektíve rozšírením mož-
nosti získavania štátnych stimulov. V oblasti energetiky sa analyzo-
vané strany zhodnú na potrebe diverzifikácie ako spôsobu zvýšenia 
energetickej bezpečnosti Slovenska, v doprave je prvoradým cieľom 
dokončenie diaľničného spojenia Bratislava-Košice.

Sociálna politika

Nezamestnanosť je jedným z kľúčových problémov Slovenska, čo 
reflektovali politické strany vyčlenením veľkého priestoru pre túto 
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tému vo volebných programoch. Smer-SD považuje zvýšenú neza-
mestnanosť na Slovensku za „krutý výsledok svetovej hospodárskej 
krízy” (Smer-SD, 2012: 35). V boji proti nej má pomôcť podpora ce-
loživotného vzdelávania, investície do rastu ľudského a sociálneho ka-
pitálu, znižovanie administratívneho zaťaženia podnikateľskej sféry, či 
podpora malého a stredného podnikania a zmena Zákonníka práce. 
Aj SaS plánovala meniť Zákonník práce tak, aby sa zlepšilo podnika-
teľské prostredie, napríklad zrušením minimálnej mzdy. Kým k tomu 
dôjde, navrhla strana minimálnu mzdu zmraziť. Naopak, Smer-SD 
sa zasadzoval za zvyšovanie minimálnej mzdy. Zmeny v zákonníku 
práce smerom k pružnejším pracovným vzťahom, zníženiu nákladov 
zamestnávateľov či úpravou vzťahov odborov a zamestnaneckých rád 
presadzovalo KDH. Okrem toho navrhlo prechod na financovanie 
nákladov nezamestnanosti na zamestnancov a podporu skrátených 
úväzkov. KDH malo takisto v pláne zaviesť odvodové prázdniny pre 
zamestnávateľov, ktorí zamestnajú dlhodobo nezamestnaných alebo 
absolventov škôl. SDKÚ-DS nechcela „za žiadnych okolností” zvyšo-
vať celkové daňovo-odvodové zaťaženie práce (SDKÚ-DS, 2012: 4). 
Strana navrhla dotácie pre živnostníkov a malé firmy, ak prijmú no-
vého zamestnanca a garantovať pracovné miesto, prax alebo rekvalifi-
káciu absolventom, ktorí si do šiestich mesiacov nenájdu prácu. Spo-
lu s OĽaNO plánovali umožniť prácu za nižšiu mzdu pri súčasnom 
poberaní podpory a vytvoriť verejnoprospešné pracovné miesta pre 
dlhodobo nezamestnaných, ktorí preukážu, že naozaj chcú pracovať. 
OĽaNO chcelo systémom zliav na odvodových nákladoch motivovať 
k zamestnávaniu dlhodobo nezamestnaných, čerstvých absolventov 
škôl a občanov so zdravotným postihnutím. Most-Híd zamýšľal „pre-
súvať aktívnu politiku trhu práce na samosprávy” (Most-Híd, 2012: 5).

Najzásadnejšie zmeny v sociálnych dávkach a príspevkoch v prog-
rame pripravila SaS, ktorá zamýšľala nahradiť dávky v hmotnej núdzi 
„zmysluplnou prácou” za minimálnu mzdu vyplácanú denne. Plánuje 
zrušenie tých dávok, „ktoré sú nesystémové, jednorazové a nespra-
vodlivo nastavené” (SaS, 2012: 12). Na druhej strane navrhli zvýšiť 
materský príspevok na 100 % čistého príjmu rodiča. Prídavky na deti 



81

mali byť viazané na príjem rodičov a obmedzené počtom detí, pri-
čom s pribúdajúcim počtom detí sa majú dávky znižovať. SaS chcela 
tiež zrušiť príspevok pri narodení a takto získané prostriedky použiť 
na zvýšenie, respektíve predĺženie rodičovského príspevku. OĽaNO 
presadzovalo obmedzenie plošného vyplácania niektorých sociálnych 
dávok pre poberateľov, ktorí majú vyšší príjem. Dávky majú byť navia-
zané na zapojenia sa do verejných prác, s dodržiavaním školskej do-
chádzky detí a s podmienkou nepáchania priestupkov a kriminality. 
SDKÚ-DS mala v úmysle obmedziť sociálne dávky (prídavky na deti, 
rodičovský príspevok a príspevky pri narodení dieťa) pre „vyššiu vrst-
vu“. KDH podmienilo vyplácanie dávky v hmotnej núdzi výkonom 
aktivačnej činnosti, Most-Híd plánoval „prehodnotiť systém pomoci  
v hmotnej núdzi tak, aby zabezpečil úroveň podpory zaručenej Ústa-
vou SR” (Most-Híd, 2012: 6).

Najviac priestoru téme rodiny venuje vo svojom programe KDH. 
Za najdôležitejšie návrhy v tejto oblasti možno považovať presadenie 
princípu „nedeľa pre každého” a ústavného zákona na ochranu man-
želstva ako zväzku muža a ženy. Za účelom podpory rodín plánovalo 
zvýšiť daňový bonus na každé dieťa do šesť rokov, nastaviť vek od-
chodu do dôchodku v závislosti od počtu detí, zaviesť ročné daňovo-
odvodové prázdniny pre novomanželov v prípade prvého manželstva, 
otcovskú dovolenku, či zľavy vo verejnej doprave pre rodiny s deťmi. 
Podľa Smer-SD by sa mala rodinná politika stať centrom záujmu so-
ciálnej politiky štátu. Preto navrhlo novú Koncepciu rodinnej politi-
ky do roku 2020 a nový zákon o rodine „s akcentom na zvyšovanie 
pôrodnosti” (Smer-SD, 2012: 33). OĽaNO presadzovalo zavedenie 
daňových a odvodových zvýhodnení pre pracujúcich rodičov s ne-
zaopatrenými deťmi a podporilo zjednodušenie umiestňovania detí 
z detských domovov do rodín. SDKÚ-DS navrhla zvýšiť a predĺžiť 
materskú dovolenku, umožniť pružnejšie čerpanie rodičovskej dovo-
lenky a postupne vytvoriť podmienky pre garanciu nároku na miesto 
v škôlke. Most-Híd plánoval vytvárať priaznivé podmienky na zakla-
danie rodín a v sociálnom systéme nediskriminovať rodiny, kde jeden 
z členov domácnosti pracuje.



82

Základom politiky pre Smer-SD je v systéme starobného dôchod-
kového sporenia uplatnenie princípu dobrovoľnosti a prehodnotenie 
počtu fondov. Na zvýšenie príjmov starších ľudí plánovala strana 
vytvárať podmienky na pokračovanie v práci aj po dosiahnutí dô-
chodkového veku a zavedenie minimálneho dôchodku, v čom sa 
zhoduje s SDKÚ-DS a SaS. SaS okrem toho presadzovalo zachova-
nie dôchodkového systému založeného na dvoch pilieroch, pričom 
tretí pilier má mať doplnkový charakter. SDKÚ-DS navrhla ústavný 
zákon na ochranu druhého piliera a zachovanie výšky príspevkov na 
súčasnej úrovni. Most-Híd chcel otvoriť druhý pilier a umožniť vstup 
pre všetkých, ktorí majú o sporenie záujem. KDH plánovalo dokončiť 
dôchodkovú reformu a upraviť prvý pilier „zreálnením sadzieb od-
vodov do Sociálnej poisťovne a posilnením solidarity na úkor záslu-
hovosti” (KDH, 2012: 24). SaS navrhla valorizáciu dôchodkov podľa 
tempa inflácie a namiesto vianočných príspevkov vyššie a adresnejšie 
príspevky štátu dôchodcom v zariadeniach sociálnych služieb. Via-
nočný príspevok chcelo obmedziť aj KDH, ktoré spolu s Most-Híd 
navrhlo zaviesť valorizáciu dôchodku o pevnú sumu a vylúčiť súbežné 
poberanie výsluhového dôchodku a príjmu zo zamestnania v štátnej 
a verejnej správe. OĽaNO chcelo zavedenie kultúrnych poukazov pre 
starobných a invalidných dôchodcov a spolu s KDH boli za zrovno-
právnenie financovania poskytovateľov sociálnych služieb. Most-Híd 
podporil projekt „Malé obecné služby” (napr. taxíky, zásobovanie, 
stravovanie a upratovanie) určený pre seniorov a zdravotne postihnu-
tých občanov.

Nezamestnanosť je jeden z hlavných problémov, ktoré chcú po-
litické strany vyriešiť. Pravicové strany videli riešenia najmä v pod-
pore živnostníkov, podnikateľského prostredia a zamestnávania zne-
výhodnených skupín čí úpravou dávok v nezamestnanosti. Smer-SD 
považoval za príčinu zlého stavu v tejto oblasti ekonomickú krízu  
a v programe hovoril na všeobecnej rovine o množstve oblastí, kto-
ré by mohli podporiť zvýšenie zamestnanosti. Rozdielne je videnie 
dôchodkového zabezpečenia medzi stranou Smer-SD a pravicovými 
stranami. Smer-SD navrhol transformovať druhý pilier na dobrovoľ-
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ný a prehodnotiť počet fondov, zatiaľ čo zmeny v prvom pilieri pre-
sadzovali aj niektoré pravicové strany, avšak pri zachovaní silného 
druhého pilieru. 

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo sa pre štrajk lekárov a hroziaci štrajk zdravotných 
sestier stalo významnou témou volebných programov. Všetky strany 
sa zhodli na potrebe adekvátneho ohodnotenia zdravotníckeho per-
sonálu, kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti, avšak progra-
my obsahovali málo konkrétnych krokov. Jednou z hlavných tém bolo 
fungovanie zdravotných poisťovní. Smer-SD nemal v programe zá-
kaz zisku poisťovní explicitne uvedený, avšak plánuje prijať opatrenia  
„s cieľom maximálne možného využitia prostriedkov, ktoré zo záko-
na vyberajú zdravotné poisťovne od občanov, na diagnostiku a liečbu 
pacientov” (Smer-SD, 2012: 38). Naopak, Most-Híd chcel zachovať 
konkurenčné prostredie medzi poisťovňami a SDKÚ-DS sa zasadzo-
vala za „spravodlivé prerozdelenie peňazí medzi zdravotnými pois-
ťovňami, ktoré zohľadní chorobnosť poistencov” (SDKÚ-DS, 2012: 
34). OĽaNO plánovalo posilniť vyjednávaciu pozíciu poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti voči zdravotným poisťovniam. SaS počítal  
s rozdelením štátnej poisťovne na tri rovnaké subjekty a ich násled-
ným predajom, pričom poisťovne nemôžu tvoriť zisk „pokiaľ neza-
bezpečia všetkým svojim poistencom zákonný nárok” (SaS, 2012: 72).

V oblasti miezd navrhol Smer-SD zaviesť „také mechanizmy do 
spôsobu riadenia a financovania a rezortu, aby bol dostatok pros-
triedkov na zvyšovanie odmeňovania zdravotníckych pracovníkov” 
(Smer-SD, 2012: 37). SDKÚ-SD podporila odmeňovanie, „ktoré 
oceňuje kvalitu a výsledky zdravotnej starostlivosti” a chcelo navýšiť 
„motivačné mzdové nástroje” pre lekárov a zdravotné sestry v rámci 
služby na prvej pomoci (SDKÚ-DS, 2012: 33). KDH navrhlo založiť 
financovanie zdravotníctva na troch pilieroch, a to „na solidárnej 
platbe ekonomicky aktívnych obyvateľov, zvyšovaní platby štátu do 
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úrovne 5 % priemernej mzdy spred dvoch rokov a zavedení indivi-
duálneho pripoistenia” (KDH, 2012: 48). Strana chcela zaviesť maxi-
málny limit na finančnú spoluúčasť pacientov, táto nemala presiahnuť 
25% zdrojov na zdravotníctvo. Most-Híd plánoval zaviesť zdravotné 
poistenie s „diferencovanými balíkmi služieb pre rôzne skupiny po-
istencov” (Most-Híd, 2012: 7). Zadefinovať základný balík, teda zá-
konný nárok na rozsah bezplatnej zdravotnej starostlivosti, zamýšľala 
SaS. Tento balík mal byť pre všetkých rovnaký a každá poisťovňa ho 
mala byť povinná zabezpečiť. Podobne aj KDH požadovala definíciu 
zákonného nároku na rozsah zdravotnej starostlivosti a stanovenie 
zoznamu poplatkov za štandardnú zdravotnú starostlivosť a stano-
venie ich limitov. SDKÚ-DS navrhla rozšíriť limit doplatkov za lieky  
z chronických pacientov aj na dôchodcov s nízkymi dôchodkami  
a ľudí v hmotnej núdzi. 

Smer-SD chcel zákonom zrušiť transformáciu nemocníc na akciové 
spoločnosti, ktorú považoval za prvý krok k privatizácii a následné-
mu zhoršeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Naopak, 
SDKÚ-DS a SaS vnímali transformáciu ako spôsob zlepšenia hospo-
dárenia nemocníc. Smer-SD podporil optimalizáciu siete zdravotnej 
starostlivosti s dôrazom na dostupnosť a zastavenie nesystémového 
rušenia nemocníc. SDKÚ-DS chcela zlepšiť prístup k zdravotnej sta-
rostlivosti v odľahlejších regiónoch a zabezpečiť nepretržitú dostup-
nú lekársku pohotovosť. Smer-SD plánoval vypracovať a realizovať 
„komplexný systém starostlivosti o zdravie staršej generácie” (Smer-
SD, 2012: 38). KDH chcelo pripraviť samostatný zákon, ktorý by 
komplexne upravoval problematiku ľudí so zdravotným postihnutím 
a predstavoval „zásadnú zmenu posudzovania funkčnej schopnosti 
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím” (KDH, 2012: 39). Tiež 
navrhlo zvýšiť limit príjmu žiadateľa pre poskytnutie príspevkov na 
úroveň priemerných príjmov a zvýšenie dostupnosti kompenzačných 
pomôcok osobám v hmotnej núdzi formou plnej úhrady ich ceny. 
Požadovalo zrovnoprávnenie podmienok ošetrovania a opatrovania 
ťažko chorých pacientov v domácej starostlivosti s nemocničnou sta-
rostlivosťou formou zvýšenia príspevku pre opatrovateľa na úroveň 
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minimálnej mzdy. V investičnej oblasti presadzoval Smer-SD dokon-
čenie nemocničného komplexu Rázsochy, ktoré prinesú „zabezpeče-
nie zdravotnej starostlivosti s dosahom pre celú SR” (Smer-SD, 2012: 
38). SDKÚ-DS sa snažila o zavedenie maximálnej dĺžky čakacích le-
hôt na všetky zdravotné výkony a diagnózy. KDH chcelo zaviesť prá-
vo pacienta vlastniť rovnocennú kópiu zdravotníckej dokumentácie 
a zvýšiť právomoci Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
najmä v oblasti právnych a ekonomických vzťahov medzi poskytova-
teľmi a zdravotnými poisťovňami.

Zdravotníctvo je jednou z oblastí, kde sa najviac prejavuje, že stra-
nám chýbajú konkrétne návrhy, ako splniť deklarované ciele, a tak 
tieto sú väčšinou len vo forme všeobecných myšlienok. Deliaca línia 
medzi Smer-SD a pravicovými stranami sa týka predovšetkým trans-
formácie nemocníc, ktorú Smer-SD odmieta a využívania verejných 
zdrojov v zdravotníctve, najmä na zdravotné úkony. Avšak aj pravico-
vé strany chcú regulovať využitie prostriedkov zdravotných poisťovní, 
aby sa tieto v čo najväčšej miere vracali späť do zdravotníctva.

Vzdelanie, veda a informačná spoločnosť

V oblasti školstva a vedy dominovali programom politických strán 
témy financovania a zvýšenia kvality a efektivity. Väčšina strán presa-
dzovala financovanie škôl na základe kvality a nie kvantity. SDKÚ-DS, 
KDH a SaS chceli kvalitu merať pomocou externého testovania, pod-
ľa Smer-SD jej malo pomôcť aj zvýšenie nezávislosti Štátnej školskej 
inšpekcie. Most-Híd, SDKÚ-DS a KDH presadzovali zvýšenie odme-
ňovania pedagógov. Na potrebe zrovnoprávniť financovanie všetkých 
typov škôl sa zhodli Most-Híd, SaS a KDH. SaS chcela dosiahnuť zlep-
šenie manažovania škôl „zvýšením kvality vzdelávania manažérov  
v školstve a zrušením požiadavky na pedagogické vzdelanie riaditeľa 
školy” (SaS, 2012: 76). Smer-SD videl potrebu jasne definovať kom-
petencie v školstve medzi samosprávou a štátom. Most-Híd sa sústre-
dil na menšinové vzdelávanie, ale presadzoval aj finančne dostupné 
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predškolské vzdelávanie, do ktorého by mali byť zapojené najmä róm-
ske deti. SDKÚ-DS navrhovala povinný posledný ročník materskej 
školy pre všetky deti. 

Základné školy by podľa SaS a KDH mali rozhodovať o väčšej časti 
náplne výučby, OĽaNO a SaS sa zasadzovali za menej učiva a zvýše-
nie kvality výučby. Podľa KDH, SDKÚ-DS a OĽaNO je problémom 
byrokracia, ktorú treba čo v najväčšej miere znížiť. Odmeňovanie uči-
teľov je potrebné zvýšiť, ale podľa OĽaNO, SaS a KDH nie na základe 
zbierania kreditov zo školení. Naopak, Smer-SD podporoval kredito-
vý systém, avšak spomínal potrebu jeho zjednodušenia. Všetky stra-
ny, okrem Smer-SD, navrhovali liberalizovať trh s učebnicami. KDH 
navrhovalo zaviesť letné školy pre študentov s problémami, SDKÚ po-
vinnú školskú dochádzku do 17. roku života (okrem študentov, ktorí 
si nájdu prácu skôr). Strany zvýrazňovali potrebu zvýšiť uplatniteľ-
nosť absolventov stredných škôl, čomu malo pomôcť definovanie ich 
profilu spolu so zamestnávateľmi (Most-Híd, SaS, KDH a Smer-SD)  
a odborná pomoc pri výbere kariéry (OĽaNO, Most-Híd, SaS a Smer-
SD). OĽaNO tiež navrhlo zamerať výučbu aj na praktické vedomosti, 
napríklad pomocou predmetu „základy podnikania“. KDH hovorilo 
o prijímaní študentov na základe výsledkov Monitoru, Smer chcel 
finančnými nástrojmi „zreálňovať” počty študentov na gymnáziách  
a podporiť predovšetkým odborné školy.

V oblasti vysokého školstva navrhol Most-Híd redukovať počet 
vysokých škôl „v záujme zlepšenia ich kvality” (Most-Híd, 2012: 8). 
KDH a SDKÚ-DS písali o potrebe zamerať sa na kvalitu, Smer-SD 
chcel podľa tohto kritéria diferencovať školy. SDKÚ-DS považovala za 
hlavnú otázku pri financovaní škôl uplatniteľnosť absolventa. Akredi-
tácia vysokých škôl má prebiehať na základe vecných a nie formálnych 
kritérií (OĽaNO a KDH), pričom je dôležitá nezávislosť tohto proce-
su (SDKÚ-DS). OĽaNO chcelo znížiť administratívnu záťaž spojenú  
s bakalárskym stupňom v odboroch, kde väčšina absolventov pokra-
čuje v magisterskom stupni. Smer-SD „garantuje” bezplatné vysokoš-
kolské vzdelanie, naopak, SaS hovorila o viaczdrojovom financovaní, 
vrátane poplatkoch za štúdium, ktoré by mali byť sprevádzané štu-
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dentskými pôžičkami a štipendiami. SaS chcela tiež finančne motivo-
vať fakulty k užšej spolupráci a podporovať „nadpriemerné výsledky” 
a talentovaných študentov. KDH sa zasadzovalo za financovanie ob-
novy infraštruktúry a požadovalo opatrenia, ktoré by umožnili odo-
brať „nečestne získané vysokoškolské a vedecko-pedagogické tituly” 
(KDH, 2012: 35). 

OĽaNO a SDKÚ-DS sa zhodli na potrebe zvýšenia podpory pre 
špičkové vedecké pracoviská a spolu so Smer-SD na význame prepoje-
nia výskumu so súkromným sektorom. Smer-SD navrhoval zvýšenie 
celkových výdavkov na vedu a výskum na úroveň 1 % z HDP s podie-
lom podnikateľského sektora do 0,6 %. Strana chcela zlepšiť prepoje-
nie medzi SAV a vysokými školami, SDKÚ sa zasadzovala za reformu 
SAV. Pre vedu by bolo podľa OĽaNO a SDKÚ-DS významným im-
pulzom zníženie byrokracie pri financovaní zo štrukturálnych fondov, 
SaS hovorila konkrétne o možnosti opraviť formálne chyby na žiados-
tiach. V prípade domácich grantov navrhovala SaS vyčleniť taký ob-
jem prostriedkov na grantové schémy ako je určený na financovanie 
vedy z rozpočtu, pričom strana preferovala udelenie menšieho počtu 
veľkých grantov. Naopak, KDH chcelo zvýšiť počet udelených grantov, 
znížiť byrokraciu a zaviesť objektívne kritériá posudzovania. SaS tiež 
navrhla udeľovať „Vedeckú cenu” pre najúspešnejšie výsledky sloven-
skej vedy vytvorenú zjednotením všetkých súčasných ocenení pod-
porovaných štátom s celkovým finančným ohodnotením 15 mil. eur.

Informačné technológie boli v programoch považované predo-
všetkým za nástroj na zefektívnenie štátnej správy. Skvalitnenie infor-
mačného systému verejnej správy a zavedenie e-governmentu podľa 
OĽaNO zjednoduší byrokraciu pre občanov. SaS presadzovala také 
nastavenie systému, aby bol občan schopný vykonať úradné záleži-
tosti elektronicky (vrátane on-line volieb), pri čo najširšom využití 
tzv. open source aplikácií. Strana plánovala dokončiť ústredný por-
tál verejnej správy tak, aby „slúžil ako základný komunikačný kanál 
občana smerom k štátu” (SaS, 2012: 40). Aj OĽaNO považovalo za 
základný predpoklad zefektívnenia verejnej správy „zlepšenie infor-
mačného systému štátu a uplatnenie systému e-governmentu” (OĽa-
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NO, 2012: 14). Most-Híd plánoval zjednodušiť používanie elektro-
nického podpisu v úradnom styku a aplikovať projekt „transparentné 
mesto” v čo najväčšom počte miest. Podľa vzoru centrálneho registra 
zmlúv plánovala SDKÚ-DS vytvoriť centrálny register verejných ob-
starávaní, predaja majetku a poskytnutých dotácií. Smer-SD zamýšľal 
plošné uplatnenie elektronického verejného obstarávania, ktoré bude 
postupne centralizované. Na konkrétnej rovine hovorili strany o in-
formatizácii v oblastiach zdravotníctva (projekt eHealth – Most-Híd  
a Smer-SD; zavedenie elektronickej karty – KHD), školstva (SaS), 
justície (projekt Súdny manažment – KDH), alebo pokračovanie  
v umiestňovaní učebníc na internete – eAktovka (SDKÚ-DS).

Spoločnými témami analyzovaných strán v oblasti školstva bola po-
treba zlepšiť jeho kvalitu a navýšiť financovanie na všetkých úrovniach. 
Strany tiež písali o nutnosti lepšie prepojiť stredné a vysoké školstvo 
s praxou a zamerať sa predovšetkým na technické a prírodovedné 
vzdelanie. Medzi Smer-SD a ostatnými stranami sú v oblasti školstva 
len malé rozdiely. Na úrovni základných škôl pravicové strany chceli 
liberalizovať trh s učebnicami, Smer-SD sa tejto téme nevenoval, na 
úrovni stredných škôl len navrhol obmedzenie počtu žiakov gymnázií. 
Najviditeľnejší rozdiel bol medzi SaS, ktorá videla možnosť spoplatne-
nia vysokoškolského štúdia a Smer-SD, ktorý toto vylučoval. Programy 
jednoznačne podporovali navýšenie prostriedkov na vedu a výskum 
predovšetkým pre špičkové pracoviská. Rozvoj informačných techno-
lógií v rámci verejnej správy strany považovali strany za spôsob jej ze-
fektívnenia, a preto ho podporovali na mnohých úrovniach.

Kultúra, cirkev a médiá

Hlavnými témami volebných programov politických strán v ob-
lasti kultúry bolo financovanie a jeho efektivita. KDH podporilo 
zvýšenie podielu HDP na kultúru na úroveň EÚ, SaS chcela vyčle-
niť väčšie množstvo financií z fondov EÚ a v rozpočtovom rámci EÚ 
2014-2020 vytvoriť samostatný operačný program pre oblasť kultúry. 
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Most-Híd presadzoval zvýšenie financovania menšinovej kultúry na 
úroveň priemeru krajín V4. SDKÚ-DS hovorila o potrebe trojročného 
financovania festivalov, keďže súčasné jednoročné financovanie „ne-
dovoľuje plánovanie kvalitnejších pozvaní zo zahraničia” (SDKÚ-DS, 
2012: 29). Smer-SD navrhol zriadiť Slovenský kultúrny fond, ktorý má 
nahradiť súčasný grantový systém. SaS presadzovala možnosť motivo-
vať privátny sektor na podporu kultúry pomocou asignácie výnosov 
z lotérií a podobných činností. Zlepšenie postavenia a ohodnotenia 
umelcov považovala strana za nevyhnutnú podmienku zabránenia ich 
odlivu do zahraničia. Spolu s KDH navrhla zmeniť povinné 2-percent-
né odvody do umeleckých fondov na dobrovoľné. SDKÚ-DS chcela 
zaviesť štipendiá pre umelcov podľa vzoru 1. Československej repub-
liky. Jedným z riešení na zvýšenie efektivity využívania financií bolo 
podľa OĽaNO zavedenie princípu konkurencie a umožnenie verejnej 
kontroly kultúrnych zariadení, ale aj športových klubov. SDKÚ-DS 
presadzovala odpolitizovanie financovania kultúry a kultúrnych in-
štitúcií, na konkrétnejšej rovine zvýraznilo potrebu transparentnosti  
v rámci projektu Košice: Hlavné mesto kultúry 2013. Strana podporila 
reštrukturalizáciu Národného osvetového centra a Audiovizuálneho 
fondu, ktorého zmenu požadovala aj SaS.

Viaceré strany podporili výstavbu kultúrnej a športovej infra-
štruktúry. OĽaNO sa zasadilo za novú infraštruktúru na školách  
s podmienkou jej prístupnosti verejnosti, KDH navrhlo vznik Domu 
umenia v Bratislave, Smer-SD chcel založiť Slovenské centrum vizuál-
nych umení. KDH a Smer-SD sa zhodli v potrebe rekonštrukcie SNG. 
SDKÚ-DS predstavila projekt Knižnica plus, ktorý má v spolupráci 
so samosprávou transformovať knižnice z „priestorov políc s knihami 
na moderné vzdelávacie a komunitné centrá” (SDKÚ-DS, 2012: 29). 
Strana tiež navrhla podporovať umiestňovanie umeleckých diel, naj-
mä sôch v súkromných developerských projektoch. OĽaNO navrhlo 
zaviesť kompenzáciu za záchranu kultúrnych pamiatok v rukách sú-
kromných majiteľov, KDH chcelo kompenzovať majiteľov pozemkov 
s archeologickými náleziskami.

KDH vyzdvihovalo vo svojom programe kresťanské tradície v kul-
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túre a podporilo vydávanie slovenskej literatúry, OĽaNO hovorilo 
o potrebe popularizácie slovenskej histórie, ktorej slabá znalosť „sa 
prejavuje v nedostatočnej úrovni historickej pamäti národa a slabej 
národnej hrdosti na svoju vlasť” (OĽaNO, 2012: 19). Smer-SD mal 
záujem o rozvoj ľudovej kultúry, KDH o archeologický výskum, pri-
čom obe strany presadzovali digitalizáciu kultúrneho dedičstva. KDH 
navrhlo bezplatné dni v kultúrnych inštitúciách pre deti, študentov  
a dôchodcov. Most-Híd sa sústredil na podporu cezhraničných a do-
mácich interkultúrnych projektov v záujme „vzájomného pochopenia 
a rešpektovania odlišností” (Most-Híd, 2012: 9).

Cirkevným témam sa venovali len tri skúmané strany. SaS navrhla 
zavedenie asignačnej dane na financovanie cirkvi a tretieho sektora, 
pričom daňoví poplatníci by mali možnosť darovať 1% zo základu 
dane konkrétnemu subjektu. Takýmto spôsobom nerozdelená daň 
by mala byť použitá na obnovu kultúrnych pamiatok. Smer-SD chcel 
zapojiť cirkevné organizácie ako partnera do sociálneho dialógu. Ani 
KDH sa nevenovalo tejto otázke do väčšej hĺbky, v programe podpo-
rilo v zásade len dokončenie zmluvy s Vatikánom.

Väčšina strán predstavila niekoľko návrhov v oblasti médií, hoci 
komplexnejšie riešenia v programoch chýbajú. SDKÚ-DS kritizuje 
fungovanie RTVS, ktoré vníma stále ako neuspokojivé (SDKÚ-DS, 
2012: 29). Navrhla zmenu podľa českého vzoru, pričom najdôležitej-
ším krokom je presná definícia náplne poskytovaných služieb. Smer-
SD plánoval výstavbu nového mediálneho komplexu, SaS presadzova-
la začlenenie štátnej tlačovej agentúry do RTVS. SaS pokračovala vo 
svojej snahe zrušiť koncesionárske poplatky a nahradiť ich dotáciami 
zo štátneho rozpočtu. KDH vo svojom programe hovorilo o potrebe 
regulácie internetu na úrovni, aká je „štandardná v prostredí printo-
vých alebo elektronických médií” (KDH, 2012: 30), rovnako navrhlo 
zákaz vysielania programov označených ako nevhodných pre deti do 
15 rokov v čase od 6. do 20. hodiny a podporilo zavedenie mediálnej 
výchovy do škôl.

Okrem rôznych návrhov na zlepšenie financovania, ktoré tvorili 
väčšinu priestoru venovaného kultúrnym témam, sa programy po-
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litických strán venovali v tejto oblasti návrhom na výstavbu kultúr-
nej infraštruktúry a možnostiam popularizácie kultúry a kultúrneho 
dedičstva. Medzi volebnými programami Smer-SD a ostatných strán 
neboli v oblasti kultúry výraznejšie rozdiely. Cirkevným témam sa ve-
novali strany len minimálne, ani KDH nevyčlenilo na túto tému väč-
ší priestor. Podobne aj médiám sa venovala len malá časť programov  
a strany neponúkli alternatívne návrhy na identifikované problémy.

Zahraničná politika a bezpečnosť

Hlavnou zahraničnopolitickou témou programov politických 
strán bola Európska únia, v rámci ktorej strany venovali pomerne veľa 
priestoru Európskemu finančnému stabilizačnému fondu, s ktorým sa 
spájal pád vlády Ivety Radičovej. V príhovore k volebnému programu 
SaS Richard Sulík obhajoval negatívny postoj k tzv. eurovalu ako brá-
nenie záujmov Slovenska, pričom strana odmietla zavádzanie jeho tr-
valej podoby. Ďalšia strana bývalej koalície Most-Híd však nepriamo 
označila nehlasovanie v prospech eurovalu za hazard s postavením 
Slovenska. KDH presadzovalo dohodu o posilnení fiškálnych pra-
vidiel, ako aj koordináciu hospodárskej politiky na úrovni EÚ. SD-
KÚ-DS sa vyslovila za automatické sankcie pre krajiny nedodržujúce 
pravidlá, ktoré by mali byť zaručené nezávislými nadnárodnými inšti-
túciami, napríklad ECB. Podľa strany by sa na záchranných mechaniz-
moch mal podieľať aj súkromný sektor.

Členstvo v EÚ bolo v programoch vnímané prevažne pozitívne, 
pričom strany podporovali aktívne zapájanie Slovenska do európskych 
procesov ako spôsob ovplyvňovania diania v EÚ. Most-Híd považuje 
vstup do EÚ za najpozitívnejší posun (Most-Híd, 2012: 3) v histórii Slo-
venska, pre Smer-SD je EÚ „základným prostredím určujúcim každo-
denné reálie Slovenska a jeho občanov“ (Smer-SD, 2012: 4). SaS, KDH 
a SDKÚ-DS podporili ďalšie rozširovanie EÚ, predovšetkým o krajiny 
západného Balkánu a iniciatívy, ktoré smerujú k zintenzívneniu spolu-
práce s Ukrajinou, pričom KDH vyzvalo aj na posilnenie demokratizač-
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nej dimenzie Východného partnerstva. V prípade Turecka presadzova-
la táto strana privilegované partnerstvo s EÚ. SaS a OĽaNO zastávali 
najrezervovanejší postoj k EÚ, hoci podporili integráciu na všeobecnej 
úrovni. Pre SaS sa „pôvodné hodnoty EÚ dostávajú do úzadia. Sú na-
hrádzané pásovou výrobou pravidiel, smerníc či regulácií“ (SaS, 2012: 
56). Najväčšie problémy videli v nezodpovednom hospodárení štátov, 
ignorovaní medzinárodných zmlúv, zneužívaní ECB a v „morálnom 
hazarde zvanom euroval“ (SaS, 2012: 56). OĽaNO považovalo za hlav-
ný zdroj súčasných problémov v EÚ porušovanie pravidiel a byrokra-
ciu v podobe „dobre platených a nikomu sa nezodpovedajúcich úrad-
níkov“, a preto sa zasadzuje proti jej ďalšiemu narastaniu, pričom tvrdí, 
že „je nezmyselné, aby o tvare uhorky na našom tanieri rozhodovali 
úradníci“ (OľaNO, 2012: 21). SaS, SDKÚ-DS a OĽaNO zásadne nesú-
hlasili so snahami o harmonizáciu daní na európskej úrovni.

Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, kedy boli fondy EÚ  
v programoch politických strán vnímané ako liek na problémy Slo-
venska (Haughton, Rybář, 2008), v týchto volebných programoch sa 
objavila kritika hospodárnosti s ich nakladaním. KDH požadovalo 
fondy „bez korupcie a klientelizmu“ (KDH, 2012: 75), OĽaNO do-
konca vyzývalo na zrušenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky. 
SDKÚ-DS navrhla zvýšiť transparentnosť prerozdeľovania fondov 
publikovaním všetkých informácií na internete. Analyzované strany 
sa zhodli na prioritách ďalšieho využívania fondov EÚ, medzi ktoré 
patrí predovšetkým infraštruktúra, vzdelanie a veda. Most-Híd, KDH 
a Smer-SD písali v programoch aj o potrebe sústrediť sa na rokovania 
ohľadom nového rozpočtového obdobia 2014 – 2020.

Medzi stranami môžeme nájsť deliacu líniu medzi hodnotovo  
a pragmaticky orientovanou zahraničnou politikou. Podľa SaS sa ľud-
ské práva a občianske slobody nesmú stať „rukojemníkmi ekonomic-
kých záujmov“ (SaS, 2012: 55), dôležitá je preto podpora liberálnej 
demokracie, osobitne na Ukrajine a v Bielorusku. KDH malo ako 
jednu z troch hlavných priorít zahraničnej politiky podporu slobody  
a demokracie vo svete, najmä v Bielorusku a na Kube, pričom plá-
novalo pokračovať v intenzívnom rozvíjaní vzťahov s demokratickou 
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opozíciou v týchto krajinách. Tiež sa chcelo venovať oblastiam, kde 
dochádza k prenasledovaniu a diskriminácii kresťanov a zabrániť 
tomu, aby rozvojová pomoc bola zneužívaná na „nehumánne prí-
stupy“ regulovania populácie (sterilizácia a pod.). Rovnako tak aj 
podľa SDKÚ-DS má Slovensko vo svete presadzovať hodnoty slobo-
dy, demokracie a tolerancie. Na druhej strane Smer-SD presadzoval 
pragmatické posilňovanie vzťahov, predovšetkým s Ruskom, Čínou  
a Indiou. Ekonomická diplomacia má slúžiť na podporu expanzie do-
máceho priemyslu do týchto krajín. Strana sa ale zároveň hlásila aj  
k ochrane demokracie, ľudských práv a slobôd.

Takmer všetky strany mali vo volebných programoch uvedené, 
že základom obrannej a bezpečnostnej politiky Slovenska je NATO 
a Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ. Strany sa zhod-
li na potrebe ďalšej reformy a zefektívnenia ozbrojených síl SR. Na 
programe SaS sa prejavilo, že im patrila pozícia ministra obrany, pri-
čom ich program v tejto oblasti ide do nezvykle konkrétnych opatrení 
(napr. nákup dvoch až štyroch kusov nových taktických dopravných 
lietadiel). SaS plánovala dokončiť strategické hodnotenie obrany, re-
dukciu operačných stredísk a prípravu nového zákona o štátnej službe 
profesionálnych vojakov. KDH chcelo vytvoriť dobrovoľnú záložnú 
vojensko-bezpečnostnú službu, ktorá by zasahovala v prípade prie-
myselných havárií a prírodných nešťastí. SDKÚ-DS navrhla zjednotiť 
niektoré úlohy ministerstva obrany a ministerstva vnútra tak, aby sa 
zvýšila bezpečnosť občanov a zefektívnila pomoc v krízových situáci-
ách a pri živelných pohromách.

Zahraničnej politike dominovalo členstvo v EÚ, ktoré bolo všetký-
mi analyzovanými stranami vnímané pozitívne, hoci mnohé kritizo-
vali nedostatky pri využívaní eurofondov. Deliacu líniu možno nájsť 
medzi stranami v otázke podoby zahraničnej podoby, kde Smer-SD 
presadzoval viac pragmatický prístup a využívanie ekonomickej dip-
lomacie, zatiaľ čo ostatné strany hovorili skôr o hodnotovo orientova-
nej zahraničnej politike. Bezpečnosti bol venovaný len malý priestor  
a strany väčšinou zhrnuli problematiku do konštatovania, že garan-
tom bezpečnosti Slovenska je NATO.
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Postavenie menšín

Právam menšín vo všeobecnej rovine sa venovali len strany Most-
Híd a SaS, ostatné predstavili predovšetkým návrhy na riešenie róm-
skej otázky. Požiadavky národnostných menšín sú podľa Most-Híd 
prirodzeným a legitímnym predmetom politickej diskusie. Strana 
považovala za kľúčové dokončenie dlhodobej koncepcie menšinovej 
politiky, ktorá by mala určiť najdôležitejšie úlohy štátu a navrhla zá-
konom zabezpečiť rozvoj národnostnej kultúry. Most-Híd tiež pod-
poril interkultúrne podujatia a programy. SaS venovala pozornosť aj 
iným ako etnickým menšinám. Navrhla opatrenia pre páry rovnakého 
pohlavia, pre ktoré chce zaviesť „inštitút životného partnerstva, za-
kladajúci medzi partnermi príbuzenský vzťah so všetkými právnymi 
následkami” (SaS, 2012: 93). Týmto inštitútom však nemala vzniknúť 
vyživovacia povinnosť, ani možnosť adoptovať deti takýmito pármi. 
Strana chcela tiež zadefinovať rámec zdravotnej starostlivosti, ktorá by 
mala byť poskytnutá osobe podstupujúcej zmenu pohlavia. 

K riešeniu rómskej problematiky sa vyjadrili vo svojich progra-
moch všetky parlamentné strany. SaS presadzovala zákon o sociálne 
vylúčených spoločenstvách (SVS), ktorý ich mal zadefinovať na inom 
ako etnickom princípe a umožniť zbierať dáta týkajúce sa vzdelania, 
životných a sociálnych podmienok, kriminality a zamestnanosti. 
Smer-SD, KDH a Most-Híd sa zhodli na potrebe riešiť túto otázku 
aj pomocou vypracovania strategických dokumentov. Smer-SD chcel 
zabezpečiť podmienky na „sociálnu inklúziu marginalizovaných róm-
skych komunít” (Smer-SD, 2012: 43), Most-Híd plánoval presadzovať 
dôslednú implementáciu a aktualizáciu Stratégie integrácie Rómov do 
EÚ do roku 2020 a podporiť programy zvyšovania prístupu k zdra-
votnej starostlivosti pre občanov zo segregovaných lokalít a oblastí 
koncentrovanej chudoby. KDH chcelo vypracovať plány rozvoja pre 
rómske osady a vybudovanie komunitných centier. 

Viaceré strany navrhli sprísniť podmienky, za ktorých sa vypláca-
jú dávky, respektíve tento systém úplne zmeniť. KDH navrhlo zvýšiť 
adresnosť podpory, znížiť možnosť jej zneužívania a vyplácaním „zvý-
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šiť jej motivačné efekty k spoločensky žiaducemu konaniu” (školská 
dochádzka, povinná zdravotná starostlivosť pre deti) (KDH, 2012: 
52). Podobne aj SDKÚ-DS a OĽaNO navrhli v prípade zanedbávania 
povinnej školskej dochádzky pozastaviť vyplácanie sociálnych dávok. 
SDKÚ-DS presadzovala zrušiť „faktickú priestupkovú sociálnu imu-
nitu sociálne odkázaných” (SDKÚ-DS, 2012: 32), pokuty budú môcť 
sociálne odkázaní odpracovať, v prípade, že to odmietnu budú strhnu-
té z dávok. Aj OĽaNO zamýšľalo naviazať časť sociálnych dávok na 
zapojenie do aktivačných prác a umožniť súbeh sociálnych dávok, ak 
bude mať „daná osoba iba minimálny príjem zo zamestnania” (OĽa-
NO, 2012: 12). Ďalším návrhom strany bolo poskytovanie sociálnych 
dávok na týždennej báze a vyplácanie ich časti „v naturáliách, naj-
mä drevo v zime” (OĽaNO, 2012: 12). SaS chcela úplne zrušiť dávky  
v hmotnej núdzi a miesto toho poskytnúť každému prácu a odmenu 
na úrovni minimálnej mzdy a neplnoletým v evidencii nezamestna-
ných pracovné miesto za tretinu minimálnej mzdy.

Jednou z kľúčových oblastí riešenia otázky národnostných men-
šín bolo pre väčšinu strán školstvo. Hlavným cieľom Smer-SD v tejto 
oblasti bolo „zlepšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizo-
vaných rómskych komunít” (Smer-SD, 2012: 43). Most-Híd chcel viac 
podporovať vzdelávanie v materinskom jazyku, vrátane rómskeho. 
Plánoval vypracovať stratégiu „učenia sa práci cez pozitívne príklady” 
(Most-Híd, 2012: 8) vybudovaním detašovaných školských pracovísk 
pre učňovské odbory v oblastiach koncentrácie sociálne znevýhod-
nených obyvateľov. OĽaNO plánovalo finančne motivovať starších 
občanov k dokončeniu základného alebo stredného vzdelania, KDH 
zvýšiť podporu nultých ročníkov, ako aj posilniť testy školskej zrelosti  
v rómskom jazyku. Podobne aj OĽaNO považovalo za nevyhnutné, 
aby si deti z rómskych komunít už v predškolskom veku osvojili po-
trebné znalosti a jazykové schopnosti. SDKÚ-DS, SaS a OĽaNO sa 
zhodli aj na neprípustnosti umiestňovania rómskych detí do špeciál-
nych škôl, keďže tam mnohé nepatria. KDH podporilo vznik inter-
nátnych škôl od druhého stupňa, avšak len na princípe dobrovoľnosti. 
Plánovalo umožniť deťom z extrémne chudobných rodín štúdium na 
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strednej škole prostredníctvom štipendií na pokrytie nákladov. Po-
dobný zámer mala aj SaS, ktorá chcela poskytovať 16-ročným študen-
tom zo SVS štipendium v hodnote polovice minimálnej mzdy, ak os-
tanú na strednej škole. 

V oblasti bytovej politiky zamýšľala SaS zastaviť výstavbu sociál-
nych bytov a presadiť princíp zásluhovosti v rámci tzv. prestupného bý-
vania, „od najnižšej úrovne – ubytovní, až po najvyššiu úroveň – byty 
nižšieho štandardu, ktoré už predstavujú samostatné bývanie” (SaS, 
2012: 86). Bývanie v rámci tohto typu strana podmieňovala spoluprá-
cou pri jeho budovaní alebo rekonštrukcii a po jeho vybudovaní mala 
nasledovať likvidácia nelegálnych stavieb. Aj KDH chcelo zapájať Ró-
mov do výstavby bytov, respektíve technickej infraštruktúry. Plánova-
lo tiež zvyšovať dôveru rómskej komunity k inštitúciám štátu, naprík-
lad zvyšovaním počtu Rómov v policajnom zbore a ďalších silových 
zložkách. OĽaNO zamýšľalo zaviesť osobitný dotačný systém na pod-
poru obecnej polície v daných lokalitách so zapojením „vhodných  
a bezúhonných zástupcov komunity” (OĽaNO, 2012: 13).

Jedinou politickou stranou, ktorá sa vo svojom programe výraz-
nejšie venovala aj iným, než etnickým a národnostným menšinám, 
bola SaS. Inak sa otázka menšín redukovala viac-menej na tieto dve 
témy, pričom najviac konkrétnych opatrení predstavili popri SaS aj 
OĽaNO a Most-Híd. V oblasti práv národnostných menšín volebný 
program Smer-SD garantoval status quo a Most-Híd presadzoval ďalší 
rozvoj menšín a ich práv. V podstate všetky strany sa zhodli na dvoch 
spôsoboch riešenia problémov rómskej minority. Prvým bolo obme-
dzovanie sociálnych dávok v ich súčasnej podobe, druhý spôsob pred-
stavoval väčšiu podporu vzdelania, zlepšenie sociálnych podmienok  
a vypracovanie rozličných stratégií. 

Životné prostredie

Vzhľadom na pravidelne sa opakujúce povodne bola protipovo-
dňová ochrana súčasťou programov všetkých analyzovaných politic-
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kých strán. SaS a OĽaNO vo svojom programe presadzovali princíp 
prevencie pred odstraňovaním škôd, KDH sa zasadilo za budovanie 
protipovodňových systémov a environmentálnej infraštruktúry vo 
všeobecnosti. SDKÚ-DS považovala takéto opatrenia za spôsob, ako 
zvýšiť zamestnanosť v regiónoch. Smer-SD podporil protipovodňové 
opatrenia predovšetkým v obciach na horných tokoch riek, Most-Híd 
presadzoval vytvorenie opatrení na varovanie pred rôznymi výkyvmi 
počasia, nielen povodňami a na odstraňovanie ich následkov. KDH  
v programe spomínalo zásoby pitnej vody na Žitnom ostrove a po-
trebu ochrany z dôvodu ich európskeho významu, Smer-SD považuje 
kvalitnú vodu za „nenahraditeľnú devízu SR” (Smer-SD, 2012: 19).

Dlhodobým environmentálnym problémom je nakladanie s od-
padmi, pričom strany OĽaNO a KDH navrhli zaviesť zásadu „zne-
čisťovateľ platí“. Most-Híd hovoril o potrebe nového zákona o odpa-
doch, SaS a SDKÚ-DS kritizovali Recyklačný fond, ktorý nie je podľa 
SDKÚ-DS efektívny, pretože „zo zákona vyberá poplatky, ale nemá 
zodpovednosť za plnenie cieľov odpadového hospodárstva” (SDKÚ-
DS, 2012: 21). Smer-SD a SaS navrhovali obnovenie areálov bývalých 
roľníckych družstiev za účelom využívania pre turizmus. SDKÚ-DS 
presadzovala prísnejšiu ochranu zvierat, SaS túto tému zasadzovala do 
širšej oblasti boja proti environmentálnej kriminalite, kde patrí okrem 
týrania zvierat aj korupcia pri udeľovaní povolení, nelegálne obchody 
s chránenými druhmi a pod. SaS navrhla vytvoriť samostatnú zložku 
štátnej polície zameranú na ochranu životného prostredia.

Jednou zo spoločných tém politických strán bol manažment chrá-
nených území a najmä zonácia Tatranského národného parku. SaS 
chcela dokončiť začatú reformu parku, KDH navrhlo komplexnú 
zonáciu všetkých chránených území. Tá by mala umožniť rozvoj tu-
rizmu pri zachovaní ochrany prírody, chránené územia by mali byť 
rozdelené na bezzásahovú zónu s najvyšším stupňom ochrany a stu-
peň ochrany s manažovaným prístupom. SDKÚ-DS sa zasadzovala za 
vytvorenie jasných pravidiel pri vyhlasovaní nových ochranných úze-
mí, podľa Most-Híd majú byť tieto vyhlásené na základe „rozumného 
spoločenského konsenzu” (Most-Híd, 2012: 8).
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V rámci lesného hospodárstva sa Smer-SD a KDH zamerali na 
otázku vysporiadania vlastníckych práv lesov nachádzajúcich sa  
v ochranných pásmach alebo v chránených územiach. KDH tiež na-
vrhlo vytvorenie environmentálneho pôdneho fondu, ktorý mal byť 
pod zvýšenou ochranou zákona. K ďalším návrhom hnutia patril roz-
voj lesov pomocou fondov EÚ a zrušenie, respektíve zníženie dane  
z lesných pozemkov. OĽaNO zdôraznilo potrebu, aby „lesy boli 
spravované s osobitným dôrazom na morálku lesného personálu,  
s využitím ochranných, kultúrnych a sociálnych tradícií slovenského 
lesníctva” (OĽaNO, 2012: 19). SaS navrhlo presunúť agendu lesného 
hospodárstva a poľovníctva pod rezort životného prostredia. 

Ďalšou významnou oblasťou v rámci ochrany životného prostredia 
boli emisie skleníkových plynov. SaS hovorilo o potrebe zabezpečenia 
dostatku emisií a ich transparentného využívania, čo je tiež podmien-
kou KDH. To spolu so Smerom-SD videlo obnoviteľné zdroje ener-
gie ako spôsob zníženia dopadu hospodárstva na životné prostredie,  
a preto podporovalo výsadbu energetických porastov, ktoré môžu byť 
využívané ako biomasa pri výrobe elektrickej energie. Z dôvodu zní-
ženia emisií v doprave požadovalo KDH zvýšenie využívania plynu 
v dopravných prostriedkoch a elektrickej trakcie v aglomeráciách, 
Smer-SD v tejto oblasti navrhol preferovanie áut s „menšou kubatú-
rou” (Smer-SD, 2012: 19). OĽaNO, SaS a KDH podporili rozvoj cyk-
listiky ako ekologickej dopravy, SaS navrhlo aj vyčlenenie ciest pre 
jazdu na koni v lese. Všetky strany okrem Most-Híd vo svojich prog-
ramoch spomínali potrebu zintenzívnenia environmentálnej výchovy 
na školách, ako aj zvýšenie informovanosti širokej verejnosti, pričom 
SaS plánovalo vyčleniť na tieto aktivity väčšie množstvo financií.

Hlavnou témou programov v častiach venujúcich sa životnému 
prostrediu bola protipovodňová ochrana, pričom strany navrhli celú 
škálu možných opatrení. Ďalšími spoločnými témami bolo naklada-
nie s odpadmi a zonácia chránených území, oba dlhodobé problémy, 
ktoré nie sú dodnes systematicky riešené. Strany tiež navrhovali rôzne 
riešenia na zníženie emisií skleníkových plynov – od energetiky až po 
dopravu. V oblasti životného prostredia nie je možné identifikovať vo 
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volebných programoch jasnú deliacu líniu medzi Smer-SD a ostatný-
mi stranami.

Programové vyhlásenie vlády SR

V záverečnej časti tejto kapitoly sa venujeme analýze programového 
vyhlásenia vlády Smeru-SD na obdobie rokov 2012 – 2016. Z porovna-
nia volebného programu strany Smer-SD a programového vyhlásenie 
vlády môžeme vyvodiť niekoľko predbežných záverov. Oba dokumen-
ty sú veľmi podobné a programové vyhlásenie preberalo v podstate 
všetky témy a návrhy volebného programu vládnej strany. Vzhľadom 
na to, že ide o jednofarebnú vládu, a teda neboli potrebné koaličné 
kompromisy s ďalšími stranami, je táto stratégia pochopiteľná. Prog-
ramové vyhlásenie bolo prevažne doplnené o detailnejšie vysvetlenie 
niektorých tém volebného programu a z tohto pramení aj hlavný roz-
diel medzi nimi, ktorý je v dĺžke dokumentov. Zatiaľ čo volebný prog-
ram Smer-SD má 43 strán, programové vyhlásenie vlády má 65 strán. 
Doplnená je napríklad samostatná kapitola o ekonomickej diplomacii 
a ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu, detailnejšie je rozpracova-
ná časť o bezpečnosti, čo môže nasvedčovať prioritizácií týchto oblastí. 
Naopak, v niektorých témach boli z programového vyhlásenia vypus-
tené konkrétne návrhy predstavené vo volebnom programe, úplne vy-
padol návrh na zdanenie dividend vo výške 5 % a cieľ navýšiť celkové 
výdavky na vedu a výskum do roku 2016 na úroveň minimálne 1 % 
HDP. Podobne hovoril volebný program napríklad o tom, že „vláda 
bude razantne presadzovať zavedenie dane z finančných transakcií” 
(Smer-SD, 2012: 9), pričom programové vyhlásenie sa zmieňuje už len 
o tom, že „vláda zváži zavedenie dane z finančných transakcií” (Vláda 
SR, 2012: 14). Celkový pohľad na oba dokumenty však ukazuje, že ne-
chávajú ako politickej strane, tak aj vláde široký manévrovací priestor, 
pre nekonkrétnosť nástrojov na dosiahnutie programových cieľov. 

V oblasti politického systému plánuje vláda iniciovať diskusiu  
o zmene volebného systému, avšak len v prípade dohody relevantných 
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politických síl (Vláda SR, 2012: 30). Zjednotiť sa majú volebné predpi-
sy, pravidlá volebnej kampane a financovanie politických strán. Vláda 
sa nebráni ani možnosti vytvorenia stálych volebných orgánov, ktoré 
by kontrolovali financovanie politických strán. Majetkové priznania 
politikov sa majú zreálniť. Vláda chce zabrániť zneužívaniu skráte-
ných foriem legislatívneho konania, a z tohto dôvodu sa majú prijať 
„prísnejšie legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov” (Vláda 
SR, 2012: 36).

Jedným z hlavných cieľov vlády je modernizácia a zefektívnenie 
verejnej správy, občania majú svoje potreby v kontakte s úradmi riešiť 
na jednom mieste podľa zásady, „aby obiehali informácie, a nie občan” 
(Vláda SR, 2012: 33). Preto vláda podporí vybudovanie spoločných 
obecných úradovní, ktoré by mali tvoriť základnú sieť na komunikáciu 
občan-úrad. Má dôjsť k vytvoreniu novej štruktúry orgánov miestnej 
štátnej správy a k integrácii pôsobnosti špecializovanej štátnej správy 
do jedného úradu. Zefektívniť sa má aj štruktúra ústredných orgánov 
štátnej správy, tento krok bude nasledovať po „dôkladnej analýze ná-
kladovosti” (Vláda SR, 2012: 33). Zvyšovanie transparentnosti vo ve-
rejnej správe sa zabezpečí pomocou rozširovania funkčnosti verejne 
dostupných databáz, akými sú Katastrálny portál, Obchodný register, 
Centrálny register zmlúv a portál otvorených informácií data.gov.sk. 
Vláda tiež iniciuje odstránenie nedostatkov v zákone o slobodnom 
prístupe k informáciám, „ktoré bránia efektívnemu získavaniu poža-
dovaných informácií ako aj efektívnej práci orgánov verejnej správy” 
(Vláda SR, 2012: 34). V plnom rozsahu sa dobuduje e-government, 
ktorý umožní zrýchlenú komunikáciu so štátnou správou, zrýchlenie 
vybavovania úradných záležitostí a zníži administratívne zaťaženie 
občanov a podnikateľov. Plošne sa bude uplatňovať centrálne verejné 
obstarávanie, podobne tak sa má zaviesť centrálna správa nehnuteľné-
ho majetku a vytvoriť sa má centrálny stavebný dozor. 

Vláda mieni vypracovať koncepciu stabilizácie a modernizácie 
súdnictva a prehodnotiť zásahy do justičného systému a prokuratúry 
uskutočnené v rokoch 2010 – 2011. Podstatne revidovať sa má aj Ob-
čiansky súdny poriadok, smerom k „posilňovaniu práva občanov na 
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včasné súdne rozhodnutia” (Vláda SR, 2012: 36). Prehodnotiť sa má 
doterajší systém hodnotenia sudcov, aby objektívne odrážal výkon-
nosť sudcov a kvalitu ich rozhodovacej činnosti. Zriadia sa telefónne 
linky, na ktorých bude možné oznámiť korupčné správanie sudcov  
a prokurátorov, ako aj zamestnancov súdov a prokuratúry. Vláda ob-
noví inštitút justičných čakateľov a tiež sa sprísnia pravidlá čakateľskej 
praxe. Plánuje navrhnúť, aby generálny prokurátor mohol podať na 
súd sťažnosť „pre porušenie zákona proti právoplatnému rozhodnu-
tiu súdu vydanému v trestnom konaní, ktorým bol porušený zákon 
alebo ktoré bolo urobené na podklade chybného postupu konania” 
(Vláda SR, 2012: 40). Dôjde k zmenám vo fungovaní a organizácii 
spravodajských služieb, tak aby nenastali úniky tajných informácií  
a bola zabezpečená dôveryhodnosť spravodajských služieb. Vojenské 
spravodajské služby sa majú zlúčiť a majú sa zefektívniť nástroje kon-
troly spravodajských služieb.

V oblasti verejných financií si vláda stanovuje cieľ dodržať „výšku 
deficitu a dlhu verejných financií na úrovni záväzkov voči Európskej 
únii” a znížiť deficit pod 3 % HDP v roku 2013 (Vláda SR, 2012: 12).  
Z dôvodu naplnenia tohto cieľu chce prehodnotiť daňovo-odvodové 
zaťaženie, zvážiť zavedenie bankového odvodu a prehodnotiť zdane-
nie hazardu. Vláda nechce viac zdaňovať spotrebu a radšej chce ísť 
cestou zvýšenia progresívnosti zdaňovania, pričom daňovo budú zvý-
hodnené subjekty s vlastným výskumom. Chce zvýšiť výber daní bo-
jom proti daňovým podvodom a dokončením reformy daňovej správy 
UNITAS. Na druhej strane má v záujme vytvárať stabilné podnikateľ-
ské prostredie a znižovať administratívnu záťaž podnikania formou 
zjednodušenia daňovo-odvodových povinností. Cieľom je rozvoj zna-
lostnej ekonomiky, pričom vláda podporuje predovšetkým zahraničné 
investície s vyššou pridanou hodnotou a chce znížiť výšku minimálnej 
investície, ktorá má nárok na podporu. Zlepšenie hospodárenia štátu 
chce vláda dosiahnuť centralizáciou obstarávania a zriadením štát-
nej realitnej agentúry. Má prísť taktiež k zrušeniu Fondu národného 
majetku a zníženiu počtu sviatkov a voľných dní po prerokovaní so 
sociálnymi partnermi. Vláda „spružní systém čerpania prostriedkov  
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z fondov EÚ” na podporu ich intenzívnejšieho využívania (Vláda SR, 
2012: 15).

V oblasti energetickej politiky považuje vláda energetickú bez-
pečnosť za dôležitú súčasť celkovej bezpečnosti. Na zabezpečenie 
sebestačnosti vo výrobe elektrickej energie plánuje vláda vybudovať 
dva nové reaktory v Jaslovských Bohuniciach a tiež urýchliť dostavbu  
3. a 4. bloku v jadrovej elektrárni Mochovce. Bezodkladnou imple-
mentáciou tretieho liberalizačného balíčka zlepší konkurenciu na trhu  
a postavenie spotrebiteľa na trhu. V doprave podporí výstavbu široko-
rozchodnej železnice „za predpokladu jej ekonomickej realizovateľ-
nosti” a bude hľadať strategického partnera pre nákladného dopravcu 
(Vláda SR, 2012: 11). Vláda plánuje harmonizáciu osobnej autobuso-
vej a vlakovej dopravy a zrýchlenie výstavby diaľnic aj pomocou PPP 
projektov pri maximálnom využití fondov EÚ, pričom zvažuje prija-
tie zákona uľahčujúceho vyvlastnenie v súlade s nálezom Ústavného 
súdu. Zlúčením nezávislých regulačných orgánov v oblasti dopravy 
príde k úsporám vo verejných financiách. Vláda podporuje rozvoj 
cyklistiky ako ekologického spôsobu dopravy.

Medzi hlavné opatrenia vlády v oblasti zamestnanosti patria re-
alokácia z fondov EÚ na zamestnávanie mladých ľudí, podpora ce-
loživotného vzdelávania, znižovania administratívneho zaťaženia 
podnikateľskej sféry vrátane zjednodušenia daňového a odvodového 
systému, regionálne diferencovaná podpora malého a stredného pod-
nikania, a vytváranie „zelených“ pracovných miest. Vláda zváži valo-
rizáciu minimálnej mzdy vo väzbe na priemernú mzdu a na životné 
minimum. Navrhnuté majú byť opatrenia, na základe ktorých nebudú 
niektoré dávky poskytované „osobám dopúšťajúcim sa protiprávnych 
konaní” (Vláda SR, 2012: 34). Pripraviť sa má aj zmena Zákonníka 
práce, avšak až po prerokovaní so sociálnymi partnermi.

Vláda presadzuje „dôsledné uplatňovanie základnej zásady Zá-
kona o rodine, podľa ktorej je manželstvo jedinečný zväzok medzi 
mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť” (Vláda SR, 2012: 53). 
Tiež chce prijať opatrenia na revitalizáciu rodinného života a sociálnej 
funkcie rodiny. Umiestňovanie detí do ústavnej starostlivosti sa má 
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stať najkrajnejším riešením. Dôchodkový systém má byť založený „na 
rovnakom dôchodkovom nároku pre všetkých, aby zabezpečoval mi-
nimálne dôchodkové príjmy” (Vláda SR, 2012: 60). Preto sa má opäť 
zaviesť do systému princíp dobrovoľnosti, prehodnotiť počet fondov 
a obnoviť význam doplnkového sporenia. Ďalej chce vláda vytvoriť 
podmienky „na pokračovanie pracovných aktivít aj po dosiahnutí dô-
chodkového veku” a zákonne zaviesť kategóriu minimálneho dôchod-
ku (Vláda SR, 2012: 60).

V oblasti zdravotníctva sa vláda zaväzuje netransformovať uni-
verzitné, fakultné a verejné nemocnice na akciové spoločnosti, čím 
sa má zabrániť ich privatizácii a znižovaniu kvality zdravotnej starost-
livosti. Naopak podporí optimalizáciu siete poskytovateľov „s dôra-
zom na zabránenie nekontrolovateľného rastu najmä v špecializova-
nej ambulantnej starostlivosti” (Vláda SR, 2012: 58) Zachová sa sieť 
poskytovateľov pod kontrolou štátu, tak aby bol garantovaný rozsah 
a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Vláda bude pokračovať „v ak-
tívnej ochrane nefajčiarov a prijímať protialkoholické a protidrogo-
vé opatrenia” (Vláda SR, 2012: 57). V rámci ekonomických možností 
chce zabezpečiť prostriedky na zvyšovanie odmeňovania zdravotníc-
kych pracovníkov a zvážiť možnosť dostavby medicínskeho komplexu 
Rázsochy. Ani v programovom vyhlásení sa nespomína exaktný zá-
kaz zisku poisťovní, avšak „vláda prijme opatrenia v súlade s ústavou  
a platnou európskou legislatívou, s cieľom maximálne možného vy-
užitia prostriedkov, ktoré zo zákona vyberajú zdravotné poisťovne od 
občanov, na diagnostiku a liečbu pacientov” (Vláda SR, 2012: 58).

Pre školstvo je dôležité prepojenie vzdelávania s praxou, a školy 
preto majú zohľadňovať potreby trhu práce. Z tohto dôvodu vláda 
„podmieni existenciu a financovanie škôl predovšetkým uplatnením 
ich absolventov na trhu práce vo vyštudovanom odbore” (Vláda SR, 
2012: 43). Podpora stredného odborného vzdelávania sa prejaví aj 
na „zreálnení” počtu žiakov prijatých do gymnázií. Vláda podporu-
je predovšetkým prírodovedné a technické zameranie, a preto kladie 
väčší dôraz na štúdium matematiky a prírodovedných predmetov 
na základných a stredných školách. Programové vyhlásenie hovorí  
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o možnosti „zriadenia internátnych škôl na dobrovoľnej báze pre deti 
z marginalizovaného prostredia” (Vláda SR, 2012: 45). Zvyšovanie od-
bornosti učiteľov by malo byť motivované zjednodušením kreditové-
ho systému a vstupom viacerých subjektov do tohto systému. Vláda 
presadzuje zlepšenie celkového postavenia učiteľov všetkých stupňov  
v spoločnosti, nielen vo finančnej oblasti. Naďalej garantuje jedno 
denné bezplatné štúdium na vysokej škole a chce vytvoriť podmien-
ky na plnohodnotné uznávanie bakalárskeho titulu. Aj na vysokoš-
kolskom stupni podporuje predovšetkým technické a prírodoved-
né odbory. Vláda plánuje sprísniť podmienky udeľovania profesúr.  
V oblasti vedy vláda podporuje navýšenie financovania, lepšie prepo-
jenie univerzít a SAV a príchod kvalitných študentov a výskumníkov 
z tretích krajín. Rovnako chce zatraktívniť podmienky pre súkromný 
sektor na zapojenie do vedy a výskumu.

Vláda plánuje vytvoriť Stratégiu rozvoja kultúry pre roky 2013 
– 2020, ktorá sa má stať základom pre systémové zmeny v kultúre. 
Zriadi Radu vlády pre kultúru a Grantový systém ministerstva kultúry 
pretransformuje na verejnú inštitúciu, ktorej financie navýši výnosmi 
z lotérií a hazardu. Zváži možnosť stanoviť percento z rozpočtu verej-
nej stavby určené na nákup umeleckých diel a v rámci Audiovizuálne-
ho fondu bude vo zvýšenej miere podporovať domácu tvorbu. Prog-
ramové vyhlásenie podporuje digitalizáciu kultúrneho dedičstva ako 
spôsob jeho sprístupňovania širokej verejnosti, zvýšenú pozornosť 
venuje ľudovej, neprofesionálnej a národnostnej kultúre. Vláda chce 
využívať kultúrnu diplomaciu ako impulz k „presadzovaniu hospo-
dárskych záujmov Slovenskej republiky a k vytváraniu jej priaznivého 
obrazu v zahraničí” (Vláda SR, 2012: 50). Vyhlásenie hovorí o pokra-
čovaní dialógu s cirkvami o ich financovaní a podporiť starostlivosť  
o kultúrne pamiatky vo vlastníctve cirkví.

Pre vládu predstavuje Európska únia „primárne prostredie pre 
uskutočňovanie kľúčových záujmov SR“ a považuje „zvýšenie koor-
dinácie rozpočtových politík za nevyhnutné”, pričom podporí vytvo-
renie tzv. trvalého eurovalu (Vláda SR, 2012: 6). Medzi hlavné zahra-
ničnopolitické priority v rámci EU patrí západný Balkán a Európska 
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politika susedstva, a v rámci tej predovšetkým projekt Východného 
partnerstva. Vládny program hovorí v krátkom odseku aj o prípra-
ve slovenského predsedníctva v Rade EÚ, ale zostáva vo všeobecnej 
rovine. Vláda podporuje reformu Spoločnej poľnohospodárskej po-
litiky a vyrovnanie výšky podpory pre poľnohospodárov zo všetkých 
členských štátov. Najviac pozornosti plánuje vláda venovať susedským 
krajinám s dôrazom na zoskupenie V4. Vláda bude uskutočňovať eko-
nomickú diplomaciu, ktorú „vníma ako neoddeliteľnú súčasť jednot-
nej zahraničnej politiky” a na jej podporu vytvorí Proexportnú radu 
(Vláda SR, 2012: 11). Programové vyhlásenie vlády zvýrazňuje spolu-
prácu s Ruskom, ale aj ďalšími krajinami BRICS. V rámci medziná-
rodných organizácií sa vláda chce zameriavať na otázky energetickej 
bezpečnosti, životného prostredia, ľudských práv a rozvojovej pomoci. 
Hlavným garantom bezpečnosti aj naďalej zostáva NATO, významnú 
úlohu však zohráva aj EÚ. V otázke práv menšín má ostať zachované 
status quo, pričom vláda „garantuje dôstojné podmienky pre rozvoj 
každej národnostnej menšiny” (Vláda SR, 2012: 51). Vláda plánuje 
vytvoriť Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny  
a občiansku spoločnosť. Pri riešení rómskej otázky chce vláda pokra-
čovať v súlade s Dekádou začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 
a Strednodobou koncepciou rozvoja rómskej národnostnej menšiny  
v Slovenskej republike 2007 – 2015. 

V rámci témy životného prostredia vyniká otázka povodní, kto-
rým sa má predchádzať už na horných tokoch riek, a preto vláda chce 
umožniť čerpanie prostriedkov z fondov EÚ na túto oblasť aj pre obce 
do 2000 obyvateľov. Vláda tiež podporí vznik jednotného environ-
mentálneho monitorovacieho a informačného systému, ktorý má tiež 
napomôcť zníženiu výskytu povodní. Tiež „prehodnotí sieť chráne-
ných území”, dokončí ich zonáciu a navrhne náhrady majiteľom po-
zemkov, na ktorých sa chránené územia nachádzajú (Vláda SR, 2012: 
29). Vláda podporuje rozšírenie separácie odpadu o textilný odpad  
a chce v spolupráci s obcami riešiť otázku environmentálnej infra-
štruktúry. Lesy považuje vláda za strategický majetok, a preto „garan-
tuje ich neprivatizovateľnosť” (Vláda SR, 2012: 23).
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Záver: Sú volebné programy len povinnou jazdou?

Pri analýze volebných programov a programového vyhlásenia vlá-
dy sme dospeli k štyrom typom záverov. Všímali sme si podobu na-
vrhovaných riešení volebných programov (1), vzťah medzi volebným 
programom vládnej strany Smer-SD a programovým vyhlásením vlá-
dy na roky 2012 – 2016 (2), technické spracovanie (3) a analyzovali 
sme dôležitosť volebných programov pre slovenské politické strany na 
všeobecnej úrovni (4). 

Po obsahovej stránke je hlavným záverom zistenie okrajového zá-
ujmu väčšiny analyzovaných politických strán o volebné programy, 
ktorý sa preukazuje všeobecnou povahou ich obsahu a malým poč-
tom konkrétnych navrhovaných riešení. Ak cieľom volebných progra-
mov je oslovovať voličov a získať podporu pre konkrétne programové 
opatrenia, tak tieto funkcie väčšina analyzovaných volebných prog-
ramov neplní. Napriek tomu, že rozsahom boli programy SaS, KDH 
a Smer-SD podobné, SaS predstavila spomedzi analyzovaných voleb-
ných programov najviac konkrétnych opatrení a návrhov. Rozsiahle 
programy KDH a predovšetkým Smer-SD majú všeobecnú povahu 
a viac deklarujú snahu pozitívne zmeniť súčasné problémové oblasti 
než by predstavovali konkrétne kroky, ako tento cieľ naplniť. SDKÚ-
DS je zameraná predovšetkým na strednú triedu a ekonomické politi-
ky, ktoré dáva na predné miesta programu. Most-Híd sa jednotlivým 
politikám venuje prevažne z pohľadu národnostných menšín, typic-
kou charakteristikou programu OĽaNO je kritika existujúcich strán 
a boj proti korupcii a za zmeny v politickom systéme. V tejto ana-
lýze sme nehodnotili reálnosť či užitočnosť návrhov, avšak program 
ponúkajúci konkrétne riešenia umožňuje voličom nielen posúdenie 
predstavovaných riešení medzi jednotlivými stranami, ale aj porovnať 
navrhované riešenia s uskutočnenými v prípade, ak sa strana dostane 
do vlády. Všeobecne koncipovaný program nedovoľuje takúto zúčto-
vateľnosť, čo však môže byť aj stratégia strán.

Strany bývalej vládnej koalície kládli dôraz predovšetkým na ob-
lasti, za ktoré boli zodpovedné počas predchádzajúcej vlády. Naprík-
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lad KDH predstavuje viacero konkrétnych návrhov v doprave a ob-
lasti pôsobnosti ministerstva vnútra, SaS v kultúre, sociálnej oblasti 
či obrane, SDKÚ-DS v oblasti vzdelávania a financií. To implikuje, že 
ministri a ich tímy majú výrazný vplyv na tvorbu volebných progra-
mov, čo môže byť spôsobené aj tým, že majú skúsenosti z danej oblasti 
a predstavujú kroky, ktoré plánovali na svojich ministerstvách do bu-
dúcnosti. S istou mierou zovšeobecnenia preto môžeme tvrdiť, že naj-
mä v prípade predčasných volieb, keď je priestor na tvorbu volebného 
programu výrazne obmedzený, závisí jeho podoba do značnej miery 
na preferenciách a schopnostiach ľudí so skúsenosťami z exekutívy  
a širšie stranícke štruktúry sa do procesu prípravy programu zapájajú 
len v limitovanej miere. 

Naša analýza identifikovala niekoľko deliacich línií medzi skúma-
nými stranami. Hlavná línia sa netiahla medzi základnými cieľmi, 
ktoré majú strany často zhodné (zlepšenie financovania rôznych ob-
lastí, zvýšenie efektívnosti, odstránenie korupcie), ale v navrhovaných 
konkrétnych opatreniach, hoci toto je obmedzené nízkym počtom 
takýchto návrhov predstavených niektorými stranami (napr. KDH 
alebo Smer-SD). V prvom rade sa jednalo o kroky prijaté vládou Ive-
ty Radičovej, najmä v ekonomickej a sociálnej oblasti, zdravotníctve  
a spravodlivosti (otázka súdov a generálnej prokuratúry, zmeny  
v zákonníku práce, či transformácie nemocníc). Smer-SD deklaroval 
v programe snahu ich zrušiť, pričom ostatné strany podporovali ich 
ďalší rozvoj v budúcnosti. Osobitnou deliacou líniou bol postoj k „eu-
rovalu”, ktorý strana SaS na rozdiel od ostatných analyzovaných poli-
tických strán v programe odmietala. Strany bývalej vládnej koalície sa, 
s výnimkou tejto témy, voči sebe príliš nevymedzovali a hlavný rozdiel 
bol v zameraní na vlastné špecifické témy. KDH sa zameriavalo na tra-
dičné hodnoty a rodinu, Most-Híd na práva národnostných menšín, 
SDKÚ-DS na strednú vrstvu a SaS sa viac než ostatné strany venovala 
osobným slobodám. OĽaNO zaujalo špecifický postoj k tradičným 
(ostatným) stranám, voči ktorým sa Obyčajní ľudia vyčleňovali a kri-
tizovali ich.

Druhé zistenie sa týka povahy programového vyhlásenia druhej 
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vlády Roberta Fica na obdobie 2012 – 2016. Vyhlásenie takmer úplne 
kopíruje program Smer-SD, ktorý síce dopĺňa o množstvo informácií, 
a tak zväčšuje svoj rozsah, avšak na niekoľkých miestach nepreberá 
konkrétne návrhy predstavené vo volebnom programe (napr. zda-
nenie dividend vo výške 5 %). Preto môžeme tvrdiť, že programové 
vyhlásenie je ešte všeobecnejšej povahy ako volebný program Smer-
SD, čo vláde prenecháva široký priestor na manévrovanie. Smer-SD 
sa identifikoval s vládou už vo volebnom programe, keď nespomínal 
zamýšľané kroky strany, ale budúcej vlády (typická formulácia vo vo-
lebnom programe bola „Vláda SR zabezpečí“). Programové vyhláse-
nie po obsahovej stránke najlepšie vystihujú slová Roberta Fica, ktorý 
sa vyjadril, že „ak niekto čakal konkrétne čísla, tak sa mýlil. Vládny 
program je o politikách. Pokiaľ ide o konkrétnosti, tie musia byť vý-
sledkom sociálneho dialógu” (SITA, 2012). Rovnako aj konkrétne ná-
vrhy na konsolidáciu verejných financií boli predstavené až niekoľko 
týždňov po prijatí vládneho programu, ktorý hovoril, že „primárnym 
cieľom v [oblasti konsolidácie] musí byť zníženie deficitu verejných 
financií pod 3 % HDP v roku 2013. Je potrebné realizovať opatrenia 
tak na príjmovej, ako aj výdavkovej strane verejných financií”. V prog-
ramovom vyhlásení vlády sa nespomína ani tak závažný krok ako je 
existencia jedinej zdravotnej poisťovne. 

Tretím zistením je existencia veľkých rozdielov v technickom pre-
vedení programov. Smer-SD a OĽaNO mali volebné programy na 
internetových stránkach uverejnené len v textovom formáte, ostatné 
strany využili štandardný formát dokumentov publikovaných on-line. 
Z tejto skutočnosti vyplynulo aj veľmi slabé grafické prostredie týchto 
programov. Podobne aj program KDH mal veľmi slabú grafickú podo-
bu, naopak, SDKÚ-DS (ktoré využilo svoj tradičný formát zavedený  
v roku 2002), Most-Híd a SaS mali graficky pomerne dobre spracova-
né programy. Rozsahovo môžeme programy rozdeliť do troch skupín, 
hoci nejde o explicitne zmerané delenie. SaS, KDH a Smer-SD mali 
programy výrazne rozsiahlejšie ako zvyšné analyzované strany. Prog-
ram SDKÚ-DS sa nachádza rozsahom v strede, Most-Híd a OĽaNO 
majú najkratšie programy. Rozsah volebných programov však nemô-
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žeme automaticky spájať s počtom navrhovaných riešení, aj v tejto ob-
lasti sa analyzované programy výrazne líšili.

Štvrtú oblasť záverov našej analýzy predstavujú získané poznatky 
o dôležitosti volebných programov pre politické strany. Predchádza-
júca analýza identifikovala nízky záujem politických strán o volebné 
programy, ktorý sa prejavuje v mnohých prípadoch ich všeobecnou 
povahou a absenciou konkrétnejšej ponuky návrhov na riešenie celo-
spoločenských problémov. Neadresnosť volebných programov sa uká-
že aj vtedy, keď porovnáme ich obsahy s prieskumami najdôležitejších 
problémov vnímaných obyvateľstvom. Politické strany vo svojich ma-
nifestoch reagujú na problémy, ktoré sú obyvateľstvom označené za 
najdôležitejšie (nezamestnanosť, životná úroveň, zdravotníctvo, atď.; 
pozri tabuľku 4.1), avšak vo veľkej časti svojich programov sa venu-
jú aj oblastiam, ktoré sú len veľmi okrajovo považované za dôležité. 
Strany chcú týmto pravdepodobne reflektovať nielen na spoločenské 
problémy, ale chcú aj ukázať schopnosť prevziať moc a agendu vo všet-
kých ministerstvách a oblastiach. 

Tabuľka 4.1  Vnímanie dôležitosti spoločenských problémov

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
10

20
12

Nezamestnanosť 65 58 59 62 53 37 45 64 62

Životná úroveň, 
sociálne istoty

59 66 80 76 79 79 75 53 62

Korupcia, klientelizmus, 
netransparentnosť

31 28 22 29 24 25 22 29 27

Zdravotníctvo 33 46 36 34 33 37 23 29 32

Ekonomická politika 21 21 16 13 10 12 21 18 25

Kriminalita, 
organizovaný zločin

18 14 17 18 22 15 16 18 12

Stav politiky, kvalita 
demokracie

19 23 10 13 10 9 9 15 16
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20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
10

20
12

Etnické napätie, 
spolunažívanie

5 3 2 2 5 6 16 11 6

Školstvo a vzdelanie 8 5 16 9 10 12 7 7 8

Súdnictvo, legislatíva, 
právny štát

– – 3 3 6 6 4 4 4

Bývanie 9 5 5 5 6 7 6 5 n/a

Doprava n/a n/a n/a n/a – – – 3 n/a

Životné prostredie 1 1 2 2 3 2 2 2 n/a

Problémy seniorov n/a n/a n/a n/a – – – 2 n/a

Regionálne a lokálne 
problémy

n/a n/a n/a n/a 3 3 2 2 n/a

Xenofóbia, rasizmus, 
extrémizmus

– – – 5 4 7 3 2 n/a

Drogy, alkohol 3 3 4 3 2 4 2 2 n/a

Byrokracia, verejná 
správa

– – 4 3 4 1 1 1 n/a

Zahraničná politika, 
susedské vzťahy

1 1 0 0 1 3 1 1 n/a

Kultúra a médiá n/a n/a n/a n/a – – – 1 n/a

Poznámka: Respondenti odpovedali na otázku “Ktoré problémy pokladáte na Slo-
vensku za najzávažnejšie?” a mali možnosť vybrať max. tri problémy; “–” menej ako  
1 percento, “n/a” nie sú dáta 
Zdroj: Bútorová, Gyárfášová, 2006 (dáta 2002 – 2005), Bútorová, Gyárfášová, 2011 
(dáta 2006 – 2010); IVO, 2012 (dáta 2012) 

Napriek takejto všeobecnej povahe volebných programov a ich 
neadresnosti však prieskumy verejnej mienky ukazujú, že pomerne 
veľká časť obyvateľstva sa vo voľbách rozhoduje na základe progra-
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mov politických strán. Na otázku „Mohli by ste povedať, čo bol hlav-
ný dôvod, prečo ste volili práve túto stranu/hnutie?” odpovedalo po 
voľbách v roku 1998, ako aj 2002 približne 17 % opýtaných „Majú 
dobrý program, chcú riešiť problémy, ktoré aj ja považujem za dôleži-
té” (Gyárfášová, Kúska, 1999: 270, Gyárfášová, 2002: 122). Po voľbách 
v roku 2002 patrila táto odpoveď medzi štyri najdôležitejšie dôvody 
pre výber konkrétnej strany (Bútorová, Gyárfášová, 2006: 135). Hoci 
nemáme k dispozícii podobné údaje k voľbám v roku 2012, predpo-
kladáme ich podobnosť s výsledkami v predchádzajúcich voľbách. Na 
základe vyššie napísaného však môžeme predpokladať, že ľudia sa viac 
rozhodujú na základe interpretácie volebných programov zo strany 
vrcholných predstaviteľov týchto subjektov, než na základe samotných 
písaných manifestov. Ide ale len o našu domnienku a na jej zodpove-
danie bude potrebný ďalší výskum.

Z našej analýzy vyplynulo, že strany svojim volebným programom 
nevenujú veľkú pozornosť a až na málo výnimiek (predovšetkým SaS) 
v nich nepredstavujú komplexné a uskutočniteľné riešenia identifi-
kovaných problémov slovenskej spoločnosti. Podobnými charakte-
ristikami sa vyznačuje aj programové vyhlásenie vlády na roky 2012 
– 2016, ktoré preberá a rozširuje volebný program Smer-SD, avšak  
v mnohých oblastiach je koncipovaný ešte všeobecnejšie ako volebný 
dokument. Navyše, veľká časť konkrétnych krokov novej vlády nebola 
predstavená v programovom vyhlásení, ale až po jeho schválení. Preto 
tvrdíme, že nielen volebné programy politických strán, ale aj progra-
mové vyhlásenie druhej vlády Roberta Fica môžeme považovať len 
za „povinnú jazdu”, ktorá má prinajlepšom okrajový dopad na vývoj 
politík v nasledujúcom volebnom období. 
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KAPITOLA 5
POLITICI A POLITICKÉ STRANY V TELEVÍZNOM 
SPRAVODAJSTVE PRED VOĽBAMI 2012  
NA SLOVENSKU

Alena Kluknavská

Sledovanie večerných správ sa stalo počas ostatných dekád jedným 
zo spoločenských rituálov mnohých jednotlivcov v západných spo-
ločnostiach. Spravodajstvo zachytáva súčasné dianie, no často sa za-
meriava na izolované a epizodické udalosti. Avšak akokoľvek správy 
predstavujú skreslenú predstavu o svete, pre tých, ktorí ich sledujú, 
vytvárajú reálny obraz. Odvysielanie dáva správam „charakter, váhu, 
autoritu a dôveryhodnosť verejného dokumentu a vytvára z nich 
predmet verejnej diskusie“ (Mitu, 2011: 119). Hoci výskumné snahy 
neviedli k zhode v stanovení rozsahu mediálnych efektov v ovplyv-
ňovaní verejnej mienky (Walgrave, Deswerr, 2004), politici si uvedo-
mujú, že z veľkej časti od médií závisí, či sa ich odkazy dostanú na 
verejnosť a k potenciálnym voličom. Keďže novinári zase potrebujú 
spoluprácu politikov na zaistenie prílevu zaujímavých a relevantných 
informácií, vzťahy medzi politikmi a médiami sú charakterizované 
vzájomnou závislosťou a reciprocitou (Mancini, 1993). 

Kepplinger (2002) tvrdí, že v dôsledku narastajúcej dôležitosti 
masových médií ako zdroja politických informácií sa politici stali od 
médií závislí väčšmi než to bolo v minulosti. Podľa expertného pries-
kumu Európskych mediálnych systémov (European Media Systems 
Survey, EMSS) má spravodajstvo v médiách na Slovensku spomedzi 
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krajín v stredoeurópskom regióne v porovnaní s okolitými krajinami 
najvyššiu dôveryhodnosť a má tiež určitý vplyv23 na to, o čom diskutu-
jú politici zameriavaním pozornosti verejnosti na rôzne témy (Popes-
cu a kol., 2010). Televízie sú najrozšírenejším zdrojom informácií, jed-
nak pre schopnosť pasívne a relatívne jednoducho prijímať informácie 
a jednak pre osobitosť televízie, ktorá je zároveň masovým aj elitným 
médiom – na rozdiel od tlače, ktorá sa zameriava na špecifické časti 
populácie. Televízia je taktiež v mnohých prípadoch hlavným zdro-
jom informácií v predvolebnom období (Mitu, 2011).

Vzťah politikov a novinárov je tiež často opisovaný ako tanec,  
v ktorom sa obaja partneri snažia viesť toho druhého (Bartels, 1996). 
Hoci otázka kto vedie koho je zaujímavá a relevantná, je čiastočne aj 
zavádzajúca, pretože mnohí politici nie sú a možno nikdy nebudú  
v pozícii v „tanci“ viesť (Van Aelst, Sehata, Van Dalen, 2010). Pozor-
nosť médií totiž nie je rovnomerne rozložená medzi všetkých politic-
kých aktérov a politici s vládnou mocou majú zvyčajne pred ostatnými 
politikmi v mediálnom svete výhodu (Hopmann, De Vreese, Albæk, 
2011; Prior, 2006). Tento efekt sa označuje za výhodu vládnucich poli-
tikov (incumbency bonus/advantage) a je výsledkom toho, že poslan-
ci s legislatívnou mocou majú menšiu vyjednávaciu schopnosť s mé-
diami než politici s exekutívnou mocou. Intenzita výhody politikov  
s vládnou mocou oproti tým opozičným sa v jednotlivých krajinách líši  
a predchádzajúci výskum (Van Aelst, Sehata, Van Dalen, 2010; Tresch, 
2009) tiež ukázal, že výhoda neplatí automaticky vo všetkých kraji-
nách. 

Tento článok analyzuje rozloženie mediálnej pozornosti medzi 
politické strany a jednotlivých politikov v politickom spravodaj-
stve naprieč jednotlivými témami a obsah politického spravodajstva  
v elektronických médiách v období pred parlamentnými voľbami 2012 
na Slovensku. Práca sa sústredí na zodpovedanie dvoch hlavných otá-

23 Na škále od nula do desať, pričom nula znamená žiaden vplyv a desať významný 
vplyv, získalo Slovensko 6,5 bodu, pričom odpovede expertov sa pohybovali od päť 
do sedem bodov.
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zok, a to 1) ako viditeľní boli politici vo vybraných televíziách počas 
dvoch mesiacov pred parlamentnými voľbami 2012, a 2) v súvislosti 
s akými témami boli počas tohto obdobia viditeľní. Z pohľadu tém 
sme skúmali predovšetkým to, či sa témy týkali väčšmi politiky ako 
takej (politics), alebo jednotlivých politík (policy). Pod politickými 
správami chápeme najmä tie, ktoré sa týkali vzťahov medzi politikmi, 
spolupráce medzi stranami, personálnych obsadení strán, predvoleb-
nej kampane, atď. Pod policy správami chápeme tie, ktoré sa týkali 
konkrétnych politík, ktoré sú výsledkom politiky implementovanej 
štátom v rôznych oblastiach spoločnosti, napr. opatrenia v oblasti so-
ciálnej, poľnohospodárskej politiky, zdravotníctva, atď. Hlavnou otáz-
kou práce tak nie je, ako to vyjadrili Van Aelst, Sehata a Van Dalen 
(2010), kto z partnerov v tanci vedie, ale kto je v prvom rade vôbec 
pozvaný tancovať. 

V príspevku sme skúmali hlavné spravodajské relácie verejnopráv-
nej Slovenskej televízie24 (STV) a súkromnej TV Markíza počas dvoch 
mesiacov pred parlamentnými voľbami, ktoré sa konali 10. marca 
2012. Zameriavame sa na dve oblasti, a to viditeľnosť politických strán 
a jednotlivých politikov v hlavných spravodajských reláciách oboch 
televízií, a témy spravodajstva, ktorým venovali televízie v súvislosti 
so stranami a politikmi priestor. Zisťujeme, že v spravodajstve ani jed-
nej z televízií neplatila výhoda vládnucich politikov a na oboch stani-
ciach prevládalo zobrazovanie tém, ktoré sa týkali politiky ako takej, 
nad zobrazovaním jednotlivých politík.

V práci skúmame jednu časť reťaze procesu, ktorého začiatočnú 
fázu predstavuje konanie a rozhodnutia politikov ako zdroj mediál-
nych informácií a poslednú fázu predstavuje voličské správanie. Cie-
ľom je porozumieť obdobiu pred voľbami v takej podobe, ako ho zo-
brazili vybrané televízie prostredníctvom selekcie a produkcie správ. 
Práca si nedáva za úlohu zistiť, do akej miery môžu médiá tvarovať 

24 Od 1. januára 2011 fungujú Slovenská televízia a Slovenský rozhlas spoločne  
v rámci jednej verejnoprávnej inštitúcie ako Rozhlas a televízia Slovenska (RTS). 
Pre účely práce však budeme označovať televíziu ako STV.
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vnímanie udalostí verejnosťou a ovplyvniť ich voličské preferencie, 
hoci je táto otázka opodstatnená a dôležitá pre budúci výskum. 

Distribúcia politickej moci v spravodajstve

Mediálne obsahy sa v predvolebnom období v odbornej literatú-
re často študujú prostredníctvom konceptu vyváženosti politického 
spravodajstva. Hoci je politickú vyváženosť zložité operacionalizovať  
a v populárnom i odbornom ponímaní pojem zahŕňa viacero význa-
mov, Hofstetter (1976) používa termín nevyváženosť na označenie 
zaujatosti spravodajstva a Hopmann, Van Aelst a Legnante (2011) vy-
užívajú termíny politická vyváženosť a zaujatosť ako antonymá – ab-
sencia vyváženosti implikuje zaujatosť médií. 

V Európe je diskusia o politickej vyváženosti v médiách úzko spo-
jená s nástupom elektronického vysielania. Kým v minulosti bola tlač 
otvorene napojená na politické strany, televízie boli z historického 
hľadiska vyváženejšie a menej zaujaté. Pri nižšom počte staníc sa aj  
v súčasnosti spravodajské programy z dôvodu komerčného záujmu 
majiteľov často zameriavajú na širšie publikum. Na väčších mediál-
nych trhoch sa však ako komerčne úspešnejšie javia menej vyvážené 
prístupy. V USA sa tak napríklad televízne siete začali väčšmi iden-
tifikovať vo vzťahu k určitej politickej orientácii. Hoci tento trend  
v Európe nie je taký zjavný, v krajinách ako Belgicko alebo Dánsko 
výskumníci vedú debaty o údajnej liberálnej mediálnej zaujatosti,  
v Rakúsku či Nemecku zase debaty o politických zásahoch do médií, 
najmä do verejnoprávneho vysielania a v prípade Talianska sa dlho-
dobo rozoberala nevyváženosť vo vzťahu k vlastníckym právam me-
diálnych koncernov (Hopmann, Van Aelst a Legnante, 2011).

So štúdiom vyváženosti politického spravodajstva sú významne 
spojené predovšetkým dve dimenzie, a to distribúcia politickej moci 
v médiách a spôsob zobrazovania politikov a politických strán v spra-
vodajstve (Hopmann, De Vreese, Albæk, 2011). V tejto práci sa zame-
riame na prvé vymenované – na mediálne rozloženie politickej moci. 
V tejto súvislosti je najštudovanejším aspektom mediálnych obsahov 
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viditeľnosť politikov a politických strán v médiách. Pozornosť médií 
nie je a ani nemôže byť rovnomerne rozložená medzi všetkých po-
litických aktérov. Politický status politika z veľkej časti podmieňuje 
jeho alebo jej mediálnu pozornosť – čím sú politici na vyšších mocen-
ských pozíciách, tým získavajú viac mediálnej pozornosti. Tento jav, 
ktorý sa označuje za výhodu vládnucich politikov, potvrdili aj štúdie 
zaoberajúce sa televíznym spravodajstvom (Hopmann, De Vreese, 
Albæk, 2011; Semetko, 1996). Výhoda vyplýva najmä zo spravodaj-
ských hodnôt (news values), ktoré podmieňujú, aký rozsah a hĺbku 
pozornosti médiá udalostiam a aktérom venujú. Keďže hlavná spra-
vodajská hodnota pri venovaní pozornosti stranám a politikom je ich 
dôležitosť alebo politická relevantnosť, politici s exekutívnou mocou 
majú vzhľadom na rozsah ich moci v mediálnom prostredí výhodu 
(Brants, Van Praag, 2006). 

Tento druh výhody tak nie je spojený so zaujatím voči určitej po-
litickej strane alebo preferencii, ale je výsledkom toho, že poslanci  
s legislatívnou mocou majú menšiu vyjednávaciu schopnosť s média-
mi než politici s exekutívnou mocou. Nie je to však pravidlom. Na 
jednej strane v krajinách ako Švédsko, Holandsko, prípadne Nórsko 
je zobrazovanie politikov počas predvolebných kampaní vyrovnanej-
šie medzi koaličnými a opozičnými politikmi (Van Aelst, Sehata, Van 
Dalen, 2010). Na strane druhej slabšia pozícia opozičných politikov 
neznamená, že všetci priťahujú pozornosť médií v rovnakej miere. 
Predchádzajúci výskum (Van Aelst, Sehata, Van Dalen, 2010; Tresch, 
2009) ukázal, že pozornosť novinárov je tiež ovplyvnená postavením 
poslancov v rámci parlamentu (počet rokov v parlamente, pozícia 
v rámci vedenia parlamentu, poslaneckých klubov, atď.) a nájdu sa 
tiež výnimky, kedy strany získavajú viac mediálnej pozornosti než sa 
predpokladá na základe ich veľkosti alebo relevantnosti pred voľba-
mi. Takúto pozornosť získali napríklad líder krajne pravicovej strany 
Lijst Pim Fortuyn (LPF) Pim Fortuyn pred parlamentnými voľbami 
2002 v Holandsku, strana Nová Aliancia (Ny Alliance) v období pred 
parlamentnými voľbami 2007 v Dánsku alebo Slobodná strana Ra-
kúska (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) pred voľbami do dolnej 
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komory rakúskeho parlamentu v roku 2002. Úspech vtedajšieho lídra 
FPÖ Jörga Haidera by „určite nebol taký významný nebyť podpory zo 
strany rakúskeho denníka Neue Kronen Zeitung“ (Wodak, Pelinka, 
2002: 197), ktorý presadzoval na svojich stránkach názory zdieľané  
s politickou stranou. Rozdelenie mediálnej pozornosti tak nemusí zá-
visieť len od politického postavenia a moci daného politika alebo stra-
ny. Na mediálnu pozornosť vplývajú aj iné spravodajské hodnoty, a to 
napríklad charizmatické schopnosti politika, alebo popularita politika 
získaná jeho predchádzajúcim pôsobením. 

Výhoda vládnucich politikov však nie je len otázkou viditeľnosti, 
ale tiež toho, či sú politici viditeľní v súvislosti s politikou alebo policy 
témami. Podľa štúdií je opozícia v porovnaní s vládnucimi politikmi  
v nevýhode: v súvislosti s policy témami sú vládnuci politici zobrazo-
vaní výrazne častejšie než opozícia. Napriek tomu Schulz a Zeh (2006, 
in Hopmann, De Vreese, Albæk, 2011) ukázali, že po roku 1990 výho-
da vládnucich politikov v predvolebných obdobiach v Nemecku kle-
sala a takmer vymizla v roku 2005 vo voľbách do Bundestagu. V tomto 
období získali prevahu súťaživé aspekty kampane – i keď nemeckí no-
vinári dodržiavali profesionalitu zameriavaním sa na relevantné témy, 
samotná kampaň sa stala predmetom správ. 

Komercionalizácia politického spravodajstva

Na selekciu udalostí, ktoré sa objavujú v médiách, má veľký vplyv 
trh, ktorý rozhoduje o miere úspešnosti média. Snaha mediálnych 
korporácií o zisky môže viesť k stavu, kedy sa so správami zaobchádza 
ako s tovarom, ktorého hodnota je podmienená operáciami na trhu  
– správy nie sú ohodnotené prínosom k poznaniu a porozumeniu 
udalostí a javov, ale svojou komerčnou hodnotou, a to schopnosťou 
dodať zadávateľom reklamy publikum (Street, 2011). V zosilnenom 
komerčnom prostredí zábavná hodnota udalostí začína mať pred-
nosť pred ich politickou dôležitosťou a novinári vnímajú politické 
procesy ako materiál, ktorý musí byť predaný čo najväčšiemu počtu 
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konzumentov. Podľa Mitu (2011: 119) sa správy stávajú „elementom 
v predstavení, ktoré má pritiahnuť, šokovať diváka“. Nevyhnutne sú 
tak najpredávanejšími aspektmi procesu tie, ktoré majú dramatické 
črty, pričom dochádza ku vkladaniu zábavných prvkov do politického 
spravodajstva a prinášaniu len „tých spôsobov spracovania udalostí 
a v takej miere, ktoré sú dobré pre biznis“ (Maarek, Wolfsfeld, 2005: 
15). Cieľom je dosiahnutie atraktívnosti média, udržanie si publika  
a zvýšenie ziskov. Z tohto dôvodu existuje trend, kedy zobrazovanie 
policy tém klesá, zatiaľ čo zobrazovanie osobných a strategických 
komponentov kampane vzrastá (Schulz, Zeh, 2006). Médiá v súčas-
nosti častejšie zobrazujú kampane ako boje medzi dvomi alebo via-
cerými politikmi a sú náchylné vo väčšom rozsahu a intenzite zobra-
zovať konflikty než dohody medzi politikmi a väčší dôraz klásť na 
roztržky než politickú podstatu predvolebných kampaní (Hopmann, 
De Vreese, Albæk, 2011).

Podľa Plassera a Plassera (2002), ktorí identifikovali všeobecné 
trendy v politickom spravodajstve počas predvolebných období v kra-
jinách Západnej Európy a Latinskej Ameriky, prevláda v médiách per-
sonalizácia udalostí, ktoré sú prezentované ako súboje medzi osoba-
mi-politikmi, informovanie o vykonávaní funkcií politikov predbehlo 
zobrazovanie tém (issues) a v rámci spravodajstva existuje zvyšujúca 
sa tendencia k jeho dramatizácii. Jedným z výrazných trendov v me-
diálnom prostredí je zvyšovanie významnosti tzv. „soft“ spravodaj-
stva, teda takého, ktoré zobrazuje politické spravodajstvo v zábavnej 
forme. Zvyšujúca sa komercionalizácia mediálneho trhu, najmä v te-
levíznom politickom spravodajstve, tak môže viesť k infotainmentu 
a „odľahčenému“ spravodajstvu (Brants, Van Praag, 2006). Rozsah 
výhody vládnucich politikov je tak ovplyvnený nielen politickou mo-
cou, ale tiež štýlom politického novinárstva. Médiá sa na Slovensku 
podľa prieskumu EMSS z roku 2010 zaoberali menej ekonomickými 
a medzinárodnými otázkami, rozdielmi v politikách (policy) medzi 
jednotlivými stranami a viac zobrazovaniu senzačných aspektov uda-
lostí a zobrazovaním politiky ako hry a súťaže o moc (Popescu a kol., 
2010). 
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Hoci je verejnoprávne vysielanie tradične menej ovplyvnené ko-
mercionalizáciou než súkromné vysielanie, vzhľadom na súťaživosť 
trhu existuje predpoklad, že aj verejnoprávne televízie a rozhlas po-
stupne uplatňujú stratégie potrebné na komerčnejší úspech (Hop-
mann, De Vreese, Albæk, 2011). Podľa prieskumu EMSS vykonaného 
v priebehu roku 2010 sa napríklad slovenskí odborníci pri otázke, či 
na Slovensku verejnoprávna televízia vysielala väčšie množstvo po-
litických správ než súkromné televízie nezhodli a ich odpovede va-
rírovali na celej „pravdivé-nepravdivé vyjadrenie“ škále. Odborníci 
sa však na jednej strane prikláňali k tomu, že verejnoprávna televízia  
v porovnaní so súkromnými televíziami nemala hĺbkovejšie zobra-
zovanie politiky a verejných záležitostí, no na druhej strane sa dom-
nievali, že verejnoprávna televízia mala v porovnaní so súkromnými 
stanicami menej senzačný štýl informovania (Popescu a kol.,. 2010). 

Metodológia

V práci sme sa zamerali na hlavné spravodajské relácie dvoch te-
levíznych staníc na Slovensku – verejnoprávnu Slovenskú televíziu  
a súkromnú TV Markíza. TV Markíza je najstaršou súkromnou te-
levíznou stanicou na Slovensku, ktorá zároveň v období pred parla-
mentnými voľbami dosahovala najvyšší (približne štvrtinový) trhový 
podiel spomedzi všetkých slovenských televíznych staníc (medialne.
sk, 2012). Slovenská televízia vysiela o siedmej večer hlavnú spravo-
dajskú reláciu s názvom Správy STV s dĺžkou 40 minút. Hlavnou ve-
černou spravodajskou reláciou TV Markíza sú Televízne noviny, ktoré 
v rovnakom vysielacom čase trvajú 45 minút (v celkovom čase je za-
hrnutá aj reklama, ktorú STV počas programu nevysiela). 

Práca sa sústredí na zodpovedanie dvoch hlavných otázok, a to ako 
viditeľní boli politici vo vybraných televíziách počas dvoch mesiacov 
pred parlamentnými voľbami 2012, a v súvislosti s akými témami 
boli počas tohto obdobia viditeľní. V prvom kroku sme z Televíznych 
novín a Správ STV vyselektovali všetky správy, ktoré obsahovali mi-
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nimálne jedno vyjadrenie politického aktéra. Za politických aktérov  
v tejto práci považujeme prezidenta, členov vládnych, parlamentných 
a mimoparlamentných politických strán. Jednotkou analýzy nie je 
správa, ale v rámci správy každé samostatné, jasne ohraničené vyjad-
renie aktéra, ktoré sme okódovali podľa vopred stanovených pravidiel. 
V prípade, že redakcia rozdelila rozhovor s politikom v rámci jednej 
správy na viacero častí a tie ohraničila inými vyjadreniami, rátame 
každé vyjadrenie separátne. Každé vyjadrenie sme kódovali straníc-
kou príslušnosťou daného politika (okrem prezidenta), premennými 
súvisiacimi s viditeľnosťou politikov v médiách a hlavnou témou da-
ného vyjadrenia.

Viditeľnosť politikov a politických strán určujeme na základe súčtu 
troch premenných – zisťujeme frekvenciu (počet) vyjadrení, priemer-
né poradie vyjadrení politika a priemerný priestor poskytnutý jednot-
livým vyjadreniam politika. Frekvenciu vyjadrení určujeme dvojako: 
1) meriame počet priamych vyjadrení politikov, teda takých, keď je 
politik viditeľný na obrazovke. Jedno vyjadrenie sa rovná jednému 
bodu, pričom výsledná frekvencia politika je súčet všetkých vyjadrení 
za sledované obdobie nezávisle od počtu správ, v ktorých sa vyskytli, 
2) v ďalšej časti okrem priamych vyjadrení zarátavame tiež tzv. ne-
priame vyjadrenia, teda také, kedy redakcia spomína politika alebo 
tlmočí jeho vyjadrenie – v tomto prípade rátame tri nepriame vyjad-
renia ako jedno priame; tri nepriame vyjadrenia sa rovnajú jednému 
bodu. Frekvenciu politickej strany rátame ako súčet priamych vyjad-
rení všetkých členov strany v danom období.

Premenná poradie predstavuje umiestnenie vyjadrenia politika  
v rámci správy – vyjadreniu odvysielanému ako prvému v poradí 
správy sme priradili 10 bodov, vyjadreniu prezentovanému ako dru-
hému deväť bodov, atď. Priemerné poradie vyjadrení politika sme vy-
rátali ako súčet bodov za poradie všetkých vyjadrení daného politika, 
ktorý sme vydelili počtom vyjadrení politika v sledovanom období. 
Premenná priestor predstavuje dĺžku každého vyjadrenia – keďže sme 
pracovali s prepismi televízneho vysielania, jednotlivé vyjadrenia sme 
rozdelili na najmenšiu jednotku, tzv. holú vetu, pričom každej takejto 



123

vete sme pridelili jeden bod. Priemerný priestor sme vyrátali ako sú-
čet bodov za priestor pre jednotlivé vyjadrenia vydelený počtom vy-
jadrení daného politika. Náš postup neberie do úvahy tón zobrazenia 
daného politika – práca si nedáva za cieľ určiť, či bol tón pozitívny, 
neutrálny alebo negatívny.

Hlavnú tému vyjadrenia sme kódovali podľa tematickej oblasti, 
do ktorej patrili, pričom sme postupovali induktívne. Každé vyjad-
renie sme označili témou čo najpresnejšie k jeho obsahu a vzhľadom 
na kontext, v ktorom bolo vypovedané. Následne sme postupne zoz-
bierané témy, ak to bolo možné, spájali a vytvorili kategórie – až do 
stavu, kedy už nebolo možné ďalej témy spájať, pretože by to narušilo 
konzistentnosť kategórie. Tak sme napríklad vytvorili kategóriu so-
ciálna politika, v ktorej sme spojili témy ako sociálne dávky, poplatky 
v domovoch pre seniorov, funkčnosť sociálneho systému. V kategórii 
Kauza Gorila sme spojili všetky vyjadrenia, ktoré sa týkali vyjadrení  
k verejným protestom, k vyšetrovaniu, k obsahu spisu a ďalším aspek-
tom, ktoré sa s kauzou spájali. Kauza Sasanka zase obsahovala vyjad-
renia ku konverzácii (SMS aj videonahrávka) a vzťahom predsedu SaS 
R. Sulíka s „kontroverzným podnikateľom“ (ako ho opisovali médiá). 
V kategórii zdravotníctvo sme spojili témy ako mzdy v zdravotníc-
tve, odmeňovanie nemocníc, zisky zdravotných poisťovní, záchranná 
zdravotná služba. Týmto spôsobom sme vytvorili kategórie vyjadrení, 
ktoré sa najčastejšie opakovali a zoradili ich podľa frekvencie zobra-
zovania. Následne sme skúmali povahu vyjadrení – zisťovali sme, či 
kategórie, ktoré sme vytvorili v predchádzajúcej analýze, sa týkali po-
litiky ako takej (politics) alebo jednotlivých politík (policy).

Viditeľnosť

STV v sledovanom období odvysielala názory 75 politických ak-
térov a TV Markíza 66 aktérov. V hlavných spravodajských reláciách 
oboch televízií vynikla prevaha zobrazovania niekoľkých jednotlivých 
aktérov, ktorí získali výrazne vyšší mediálny priestor oproti ostatným 
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politikom, pričom táto prevaha bola výraznejšia v TV Markíza než  
v STV. V oboch televíziách prevládalo zobrazovanie R. Sulíka, I. Mik-
loša, R. Fica, M. Dzurindu, D. Lipšica, I. Radičovej, a v TV Markíza 
tiež I. Matoviča. Najviac viditeľní tak v televíziách boli najvyšší členo-
via troch koaličných strán, predseda opozičnej strany a predseda no-
vovzniknutého politického subjektu. Predseda štvrtej koaličnej strany 
Most-Híd B. Bugár bol celkovo 15. najviditeľnejším politikom. V Tele-
víznych novinách TV Markíza sa umiestnil na 12. mieste a v Správach 
STV až na 25. mieste.

Najviditeľnejším politikom v Správach STV (priame vyjadrenia, 
tabuľka 5.1) bol predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) R. Sulík, 
za ktorým tesne nasledoval predseda strany Smer-SD R. Fico. Tretiu 
najvyššiu viditeľnosť dosiahol predseda SDKÚ-DS a líder kandidát-
nej listiny strany vo voľbách 2012 M. Dzurinda. Na štvrtom a piatom 
mieste sa tesne za sebou umiestnili vtedajší minister vnútra Daniel 
Lipšic (vo voľbách 2012 kandidoval za KDH) a vtedajšia predsedníčka 
vlády I. Radičová (členka SDKÚ-DS, volieb 2012 sa nezúčastnila).

Najvyššiu viditeľnosť v Televíznych novinách TV Markíza (priame 
vyjadrenia, tabuľka 5.1) dosiahol počas sledovaného obdobia vtedajší 
minister financií a podpredseda vlády I. Mikloš (SDKÚ-DS). Oproti 
viditeľnosti v Správach STV, v ktorých sa umiestnil na ôsmom mieste, 
tak získal od televízie Markíza takmer dvojnásobne vyššiu pozornosť 
a výrazne predbehol ostatných politických aktérov. Na druhom mieste 
sa umiestnil R. Sulík a na treťom D. Lipšic, za ktorým nasledovali M. 
Dzurinda a R. Fico. Šiestu pozíciu obsadil líder novovzniknutej strany 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) I. Matovič, ktorý sa  
v Správach STV umiestnil na desiatom mieste. Siedmich najviditeľ-
nejších politikov v STV uzatvorila I. Radičová, ktorá zároveň v oboch 
televíziách dosiahla približne rovnakú viditeľnosť. 
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Tabuľka 5.1  Viditeľnosť politikov 1 – priame vyjadrenia. Správy STV  
a Televízne noviny TV Markíza, 9. január – 9. marec 2012

STV TV Markíza Obe televízie

  1. R. Sulík 41,03 I. Mikloš 50,81 R. Sulík 86,77

  2. R. Fico 40,11 R. Sulík 45,74 I. Mikloš 77,66

  3. M. Dzurinda 36,25 D. Lipšic 37,44 R. Fico 73,35

  4. D. Lipšic 31,61 M. Dzurinda 36,08 M. Dzurinda 72,33

  5. I. Radičová 31,47 R. Fico 33,24 D. Lipšic 69,05

  6. J. Figeľ 28,29 I. Matovič 29,56 I. Radičová 60,91

  7. J. Miškov 27,63 I. Radičová 29,44 I. Matovič 51,74

  8. I. Mikloš 26,85 J. Mihál 22,91 J. Figeľ 48,59

  9. P. Hrušovský 23,17 L. Žitňanská 22,5 J. Miškov 45,77

10. I. Matovič 22,18 J. Kollár 22,36 L. Žitňanská 44,6

11. L. Žitňanská 22,1 R. Kaliňák 21,32 J. Mihál 44,35

12. J. Mihál 21,44 B. Bugár 20,56 J. Kollár 42,96

13. J. Kollár 20,6 J. Figeľ 20,3 P. Hrušovský 42,06

14. I. Uhliarik 18,33 J. Slota 19,29 R. Kaliňák 37,32

15. M. Maďarič 17,43 P. Hrušovský 18,89 B. Bugár 36,16

16. L. Solymos 17,33 J. Miškov 18,14 I. Uhliarik 35,58

I. Štefanec 17,33

17. P. Kažimír 16,75 P. Kažimír 17,8 P. Kažimír 34,55

E. Jurzyca 17,8

18. L. Nichol-
sonová

16,67 Ľ. Galko 17,25 Ľ. Vážny 33,1

R. Madej 16,67 I. Uhliarik 17,25

19. Ľ. Vážny 16,6 R. Rafaj 17,17 D. Krajcer 33

20. P. Pavlík 16,33 D. Krajcer 17 Ľ. Galko 32,5

Zdroj: Prepočty autorka



126

Po zarátaní nepriamych vyjadrení (kedy redakcia politika spomína 
alebo tlmočí jeho vyjadrenie) do zistenia viditeľnosti sa potvrdilo vy-
nikanie prevahy zobrazovania niekoľkých jednotlivých aktérov, ktorí 
mali výrazne vyššiu viditeľnosť oproti ostatným politikom v oboch te-
levíziách (tabuľka 5.2). Z výsledkov tiež vyplýva, že kým u politicky 
významných predstaviteľov vtedajšej najväčšej koaličnej strany SD-
KÚ-DS (M. Dzurinda, I. Radičová, I. Mikloš) došlo v STV po zarátaní 
nepriamych vyjadrení k zlepšeniu a u najvýznamnejšieho predstavite-
ľa vtedajšej opozície R. Fica k zhoršeniu pozície, v TV Markíza bola 
situácia opačná. STV teda využívala nepriame vyjadrenia, kedy sa po-
litik neobjavil na obrazovke, len sa tlmočilo jeho vyjadrenie, väčšmi  
u predstaviteľov koaličnej strany a TV Markíza u predstaviteľa vtedaj-
šej opozície R. Fica. Ak sa na to pozrieme z opačnej strany, TV Markí-
za tak pri zobrazovaní priamych vyjadrení, teda keď sa na obrazovke 
objavila politikova tvár a netlmočil sa len jeho názor, uprednostňovala 
predstaviteľov koaličnej strany, a STV zase R. Fica. 

Tabuľka 5.2  Viditeľnosť politikov 2 – priame a nepriame vyjadrenia. 
Správy STV a Televízne noviny TV Markíza, 9. január  
– 9. marec 2012

STV TV Markíza Spolu

1. R. Sulík 53,36 R. Sulík 81,74 R. Sulík 135,10

2. M. Dzurinda 52,92 I. Mikloš 73,14 R. Fico 120,01

3. R. Fico 47,44 R. Fico 72,57 M. Dzurinda 118,67

4. I. Radičová 45,14 M. Dzurinda 65,75 I. Mikloš 114,99

5. D. Lipšic 43,61 I. Matovič 63,56 D. Lipšic 100,38

6. I. Mikloš 41,85 D. Lipšic 56,77 I. Matovič 98,41

7. J. Miškov 34,96 I. Radičová 50,11 I. Radičová 95,25

J. Figeľ 34,96 J. Miškov 59,10
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8. I. Matovič 34,85 L. Žitňanská 27,17 J. Figeľ 56,93

9. L. Žitňanská 28,43 J. Mihál 26,91 L. Žitňanská 55,60

10. P. Hrušovský 26,50 J. Miškov 24,14 J. Mihál 52,02

11. J. Mihál 25,11 J. Kollár 24,03 P. Hrušovský 48,39

12. J. Kollár 22,60 B. Bugár 23,23 J. Kollár 46,63

13. I. Uhliarik 20,66 R. Kaliňák 21,99 B. Bugár 42,83

14. I. Gašparovič 20,00 J. Figeľ 21,97 I. Uhliarik 40,91

15. B. Bugár 19,60 P. Hrušovský 21,89 I. Gašparovič 38,63

16. Z. Simon 18,60 J. Slota 21,62 R. Kaliňák 38,32

17. Ľ. Kaník 18,08 F. Palko 20,66 Ľ. Galko 37,50

18. I. Štefanec 18,00 Ľ. Galko 20,25 R. Rafaj 36,37

I. Uhliarik

19. M. Maďarič 17,43 R. Rafaj 20,17 P. Kažimír 35,55

20. L. Solymos 17,33 M. Mojžiš 19,47 D. Krajcer 34,66

Zdroj: Prepočty autorky

V parlamentných voľbách 2012 kandidovalo spolu 26 politických 
subjektov, z toho šesť strán bolo v období pred voľbami súčasťou NR 
SR. V hlavných spravodajských reláciách televízií sa v danom období 
vyjadrovali zástupcovia 12 z kandidujúcich strán. Televízie venova-
li týmto stranám (a prezidentovi) takmer identický počet priamych 
vyjadrení – STV priniesla 378, zatiaľ čo TV Markíza 377 vyjadrení 
(tabuľka 5.3). V spravodajstve oboch televízií získali najviac priestoru 
vyjadrenia členov koaličných a opozičných strán. Napriek tomu, že 
koaličné vyjadrenia vysoko prevažujú nad vyjadreniami opozičných 
politikov, vzhľadom na počet strán v koalícii (4) a v opozícii (2) nie sú 
tieto rozdiely priepastné. 
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Tabuľka 5.3  Počet vyjadrení členov strán a Prezidenta SR v Správach STV 
a Televíznych novinách TV Markíza, 9. január 2012 – 9. marec 
2012 (priame vyjadrenia)

Koaličné 
strany

Opozičné 
strany

Novo-
vzniknuté 

strany

Mimo-par-
lamentné 

strany

Prezident 
SR

Spolu

STV 255 90 31 1 1 378

TV 
Markíza

249 80 44 1 3 377

Zdroj: Prepočty autorky

Z mimoparlamentných strán, ktoré sa zúčastnili aj predchádzajú-
cich volieb, venovala STV priestor Strane maďarskej koalície (SMK) 
a TV Markíza Hnutiu za demokratické Slovensko – Ľudovej strane 
(HZDS-ĽS). Z novovzniknutých subjektov získali pozornosť v oboch 
televíziách strany 99 % – občiansky hlas, OĽaNO, Národ a Spravod-
livosť (NaS), a v TV Markíza tiež Strana slobodného slova – Nory 
Mojsejovej (SSS-NM). Kým obe televízie venovali novovzniknutým 
subjektom v porovnaní s opozičnými stranami tretinový (STV) až 
polovičný (TV Markíza) priestor, mimoparlamentné strany nezískali  
v televíziách takmer žiaden mediálny priestor. Výsledky poukazujú na 
ťažšiu pozíciu neparlamentných strán v médiách oproti etablovaným 
stranám a politikom. Takmer žiaden priestor v spravodajstve ani jed-
nej z televízií nezískal prezident SR I. Gašparovič. 

Tabuľka 5.4  Viditeľnosť politických strán – priame vyjadrenia. Správy STV 
a Televízne noviny TV Markíza, 9. január – 9. marec 2012

STV TV Markíza Spolu

  1. SaS 100,38 SDKÚ-DS 116,41 SDKÚ-DS 209,68

  2. SDKÚ-DS  93,27 SaS  87,68 SaS 188,06

  3. Smer-SD  90,42 Smer-SD  76,64 Smer-SD 167,06

  4. KDH  75,05 KDH  63,56 KDH 138,61
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  5. Most-Híd  32,82 SNS  26,93 Most-Híd  59,82

  6. 99%  23,27 OĽaNO  29,56 OĽaNO  51,74

  7. OĽaNO  22,18 Most-Híd  27 SNS  48,29

  8. SNS  21,36 odstúpení z 
OĽaNO

 26,56 odstúpení z 
OĽaNO

 47

  9. odstúpení z 
OĽaNO

 20,44 99%  18,5 99%  41,77

10. NaS  12 NaS  13,33 NaS  25,33

11. SMK  11,02 SSS-NM  13 SSS-NM  13

12. – – HZDS-ĽS  11 SMK  11,02

13. – – – – HZDS-ĽS  11
Zdroj: Prepočty autorky

Z pohľadu viditeľnosti politických strán počas dvoch mesiacov 
pred parlamentnými voľbami v oboch televíziách výrazne domino-
valo zobrazovanie troch koaličných a jednej opozičnej strany Smer-
SD (tabuľka 5.4). V Televíznych novinách bola najviditeľnejšia SD-
KÚ-DS, ktorá bola nasledovaná stranami SaS, Smer-SD a KDH.  
V Správach STV mala najvyššiu viditeľnosť rovnaká štvorica politic-
kých strán, no v rozdielnom poradí na prvých dvoch miestach – najvi-
diteľnejšia bola v televízii strana SaS, za ktorou nasledovali SDKÚ-DS, 
Smer-SD a KDH. 

Štvrtá koaličná strana Most-Híd získala v spravodajstve oboch te-
levíznych staníc v porovnaní s ostatnými koaličnými stranami nízku 
viditeľnosť. V Správach STV sa predstavitelia Most-Híd umiestnili na 
piatom mieste, kým v Televíznych novinách TV Markíza na siedmom 
mieste. V televízii Markíza tak koaličnú stranu vo viditeľnosti pred-
behli aj druhá opozičná Slovenská národná strana (SNS) a novovznik-
nutá strana OĽaNO. V Slovenskej televízii sa strana OĽaNO umiest-
nila na siedmom a SNS na ôsmom mieste. 

Z neparlamentných strán sa v hlavnom spravodajskom progra-



130

me oboch televízií najvyššie umiestnili novovzniknuté strany – v TV 
Markíza spomínaná strana OĽaNO a v Slovenskej televízii strana 99 % 
– občiansky hlas. Politici, ktorí sa pred parlamentnými voľbami vzdali 
kandidatúri odstúpením z kandidátnej listiny OĽaNO, získali v TV 
Markíza ôsme a v STV deviate miesto. Najnižšiu viditeľnosť mali mi-
moparlamentné strany SMK (STV) a HZDS-ĽS (TV Markíza).

Témy spravodajstva

Celkovo priniesli televízie počas dvoch mesiacov pred parlament-
nými voľbami každá približne 50 rôznych politických tém. Najviditeľ-
nejšie témy25 v prvej desiatke26 získali v Správach STV celkovo 64-per-
centný priestor a v Televíznych novinách TV Markíza 58-percentný 
priestor (tabuľka 5.5). Zvyšné témy získali jednotlivo po menej než 
2,5 %, pričom viaceré z tém sa vyskytovali len epizodicky v podobe 
dvoch, troch vyjadrení. Obe televízie sa počas dvoch mesiacov pred 
parlamentnými voľbami najviac venovali kauze Gorila – STV v 8,73 %  
a TV Markíza v 8,49 % vyjadrení. 

Hoci sa nadpolovičná väčšina tém v oboch televíziách prekrývala, 
v oboch spravodajských reláciách sme identifikovali sedem tém, ktoré 
získali výrazne rozdielny priestor. STV odvysielala 6,88 % vyjadrení 
o vedení Fondu národného majetku SR a odvolaní jeho šéfky Anny 
Bubeníkovej (celkovo 2. miesto v poradí), kým TV Markíza odvysie-
lala 2,12 % vyjadrení k tejto téme. A. Bubeníková bola nominantka 
SDKÚ-DS na túto pozíciu. Televízie rozsahovo rozdielne informo-
vali tiež o nezhodách a roztržkách politikov, priestupkovej a trestno-
právnej imunite, korupcii, informovaní o eurovale a privatizácii pa-
roplynového cyklu a stretávaní politikov s predstaviteľmi finančných  
skupín.

25 Pomer rátame zo všetkých politických správ, ktoré odvysielala jedna televízia, a nie 
zo všetkých tematicky rôznych správ odvysielaných v danom období.

26 V STV prvá desiatka najviditeľnejších tém obsahuje 13 a v TV Markíza 14 tém, 
keďže na jednom mieste sa niekedy nachádzajú dve témy.
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Tabuľka 5.5  Desať najviditeľnejších tém v Správach STV a Televíznych 
novinách TV Markíza, 9. január – 9. marec 2012

STV TV Markíza

téma počet podiel 
(v %)

téma počet podiel 
(v %)

1. kauza Gorila 33 8,73 kauza Gorila 32 8,49

2. vedenie FNM 
SR/odvolanie 
šéfky FNM  
A. Bubeníkovej

26 6,88 povolebná 
spolupráca

27 7,16

3. slovné roztržky/
nezhody 
politikov

25 6,61 voľby/predvolebná 
kampaň/
priebeh volieb/
financovanie 
predvolebnej 
kampane

22 5,83

povolebná 
spolupráca

25 6,61

4. problémy/
nefungovanie 
daňového 
systému 
(softvéru)

22 5,82 problémy/
nefungovanie 
daňového systému 
(softvéru)

19 5,04

odstúpenie 
politikov z 
kandidátky 
OĽaNO

19 5,04

5. voľba/(ne)
vymenovanie 
Generálneho 
prokurátora SR

20 5,29 korupcia/
upozorňovanie na 
korupciu

14 3,71

6. priestupková/
trestnoprávna 
imunita

16 4,23 stretávanie 
politikov  
s predstaviteľmi 
finančných skupín

13 3,44
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STV TV Markíza

téma počet podiel 
(v %)

téma počet podiel 
(v %)

7. sociálna 
politika 

15 3,97 sociálna politika 12 3,18

personálne 
obsadenie strán

15 3,97 slovné roztržky/
nezhody politikov

12 3,18

8. voľby/
predvolebná 
kampaň/
priebeh volieb/
financovanie 
predvolebnej 
kampane

13 3,44 euroval 11 2,92

9. odstúpenie 
politikov z 
kandidátky 
OĽaNO

12 3,17 voľba/(ne)
vymenovanie 
Generálneho 
prokurátora SR

10 2,65

kauza Sasanka 10 2,65

10. kauza Sasanka 10 2,65 privatizácia 
paroplynového 
cyklu

9 2,39

zdravotníctvo 10 2,65 zdravotníctvo 9 2,39

Spolu 242 64,02 Spolu 219 58,07

Zdroj: Prepočty autorky

Obe televízie uprednostňovali v spravodajstve témy, ktoré sa tý-
kali politiky (politics) a v menšej miere sa venovali témam, ktoré sa 
venovali politikám (policy). STV aj TV Markíza sa z desiatich naj-
častejšie zobrazovaných tém venovali politikám (policy) len v prípade 
sociálnej oblasti (obe televízie 7. miesto v poradí) a zdravotníctva (10. 
miesto) (tabuľka 5.5). 
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V oboch spravodajských reláciách venovali televízie veľký priestor 
samotným voľbám – predvolebnej kampani, povolebnej spolupráci  
a spolupráci medzi politickými stranami, roztržkami medzi politikmi 
i odstúpením politikov z kandidačnej listiny jednej zo strán. Celkovo 
týmto témam v televíziách venovali približne jednu pätinu celkového 
priestoru, ktorý v súvislosti s politikmi odvysielali – v STV 19,83 %  
a v TV Markíza 21,21 % vyjadrení, pričom všetky témy sa umiestnili  
v prvej desiatke najviditeľnejších tém spravodajstva (tabuľka 5.5). V STV  
boli nezhody medzi politikmi a povolebná spolupráca strán na treťom 
mieste, kým v TV Markíza bola povolebná spolupráca na druhom 
mieste hneď po kauze Gorila, voľby a predvolebná kampaň na treťom  
a odstúpenie politikov z kandidátky OĽaNO na štvrtom mieste. 

Tabuľka 5.6  Témy spravodajstva, ku ktorým sa politické strany vyjadrovali 
najčastejšie. Spolu v Správach STV a Televíznych novinách TV 
Markíza, 9. január – 9. marec 2012

Strana Téma Počet Podiel(v %)
SDKÚ-DS problémy/nefungovanie daňového systému 

(softvéru)
17 2,26

povolebná spolupráca 13 1,73
kauza Gorila 13 1,73

SaS kauza Sasanka 17 2,26
sociálna politika 15 2,00
povolebná spolupráca 14 1,86

KDH kauza Gorila 28 3,73
voľba/(ne)vymenovanie Generálneho 
prokurátora SR

9 1,20

vedenie FNM SR/odvolanie šéfky FNM A. 
Bubeníkovej

7 0,93

Most-Híd vedenie FNM SR/odvolanie šéfky FNM A. 
Bubeníkovej

6 0,80

koaličné vzťahy 5 0,67
knižnica (nábytok) v budove NR SR 4 0,53
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Strana Téma Počet Podiel 
(v %)

Smer-DS problémy/nefungovanie daňového systému 
(softvéru)

13 1,73

nezhody poslancov 9 1,20
povolebná spolupráca 9 1,20

SNS voľby/predvolebná kampaň 6 0,80
referendum o štátnom jazyku 4 0,53
nezhody poslancov 3 0,40

OĽaNO odstúpenie politikov z kandidátky OĽaNO 10 1,33
slovné roztržky/nezhody politikov 10 1,33
boj s korupciou 3 0,40

Odstúpení 
z OĽaNO

rozpad kandidátky OĽaNO 21 2,80

99% – 
občiansky 
hlas

preverovanie podpisov na petičných 
hárkoch strany 99%

13 1,73

využívanie eurofondov 4 0,53
NaS boj s korupciou 1 0,13

voľby/predvolebná kampaň 2 0,27
HZDS-LS voľby/predvolebná kampaň 1 0,13
SSS-NM voľby/predvolebná kampaň 1 0,13

Zdroj: Prepočty autorky

Hoci sa primárne nepozeráme na to, aké smerovanie mali jednot-
livé vyjadrenia (či pozitívne, neutrálne alebo negatívne), pre závery 
našej práce je tiež dôležité, v akom kontexte boli strany zobrazované. 
Strany, ktoré sú výrazne spájané s kauzami a explicitne negatívnymi 
udalosťami, môžu mať nevýhodu pred stranami, ktoré sú spájané so 
substantívnymi politikami a menej negatívnymi udalosťami.

Členovia SDKÚ-DS sa v televíziách najčastejšie vyjadrovali k situ-
ácii na daňovom úrade a nefungovaniu daňového systému/softvéru 
(I. Mikloš z SDKÚ-DS bol v danom období ministrom financií), ďalej 
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k povolebnej spolupráci medzi stranami a kauze Gorila. Strana SaS 
bola najviditeľnejšia v súvislosti s kauzou Sasanka, sociálnou politikou  
(J. Mihál z SaS bol v danom období ministrom práce, sociálnych vecí 
a rodiny) a povolebnou spoluprácou. Tretia koaličná strana KDH sa 
najviac vyjadrovala ku kauze Gorila (D. Lipšic z KDH bol v danom 
období ministrom vnútra), voľbe a menovaniu generálneho prokurá-
tora, a vedeniu FNM SR a odvolaniu jeho šéfky A. Bubeníkovej. Čle-
novia strany Most-Híd sa najčastejšie vyjadrovali k vedeniu FNM SR, 
koaličným vzťahom a rekonštrukcii parlamentnej knižnice (a výške 
nákladov prestavby).

Všetky koaličné strany (okrem Most-Híd) tak boli v televíziách 
viditeľné v súvislosti s kauzami Gorila alebo Sasanka. Len SaS bola 
spomedzi všetkých strán najviac viditeľná (na druhom mieste) s poli-
cy témou – sociálnou politikou. Najväčšia opozičná strana Smer-SD 
sa najviac vyjadrovala k problémom a nefungovaniu daňového sys-
tému/softvéru (ktorý bol v gescii koaličnej strany), nezhodám poli-
tikov a povolebnej spolupráci strán. SNS bola viditeľná v súvislosti  
s voľbami a predvolebnou kampaňou, referendom o štátnom jazyku 
a nezhodami a roztržkami politikov. Novovzniknutá strana OĽaNO, 
ktorá získala spomedzi mimoparlamentných strán v spravodajských 
reláciách najviac priestoru, bola najviditeľnejšia v súvislosti s odstú-
pením politikov z jej kandidátnej listiny a s roztržkami a nezhodami 
politikov. 

Záver

V práci sme sa zamerali na dva aspekty mediálnych obsahov  
v predvolebnom období – zisťovali sme rozloženie politickej moci v te-
levíznom spravodajstve počas dvoch mesiacov pred parlamentnými 
voľbami 2012 a tematický obsah politického spravodajstva v danom 
období na dvoch slovenských televíznych staniciach, verejnoprávnej 
STV a súkromnej TV Markíza. Z analýzy distribúcie politickej moci 
v televíznom spravodajstve vyplynulo nasledujúce: 1) výhoda vládnu-
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cich politikov sa nepotvrdila, 2) zistenia naznačujú zaujatosť (partisan 
bias) oboch televízií voči jednotlivým politickým stranám, 3) v obdo-
bí pred voľbami 2012 neparlamentná strana OĽaNO a jej predseda 
získali viac mediálnej pozornosti než by sa predpokladalo na základe 
veľkosti a relevantnosti strany. Z tematickej analýzy vyplynulo, že te-
levízie vyobrazili slovenskú politiku v predvolebnom období nie ako 
dialóg o politikách, ale ako „boj“, ktorý medzi sebou vedú niekoľkí 
politickí aktéri.

Hoci v mediálnej praxi zvykne platiť výhoda vládnucich politikov, 
kedy politici na vyšších mocenských pozíciách a s exekutívnou mocou 
získavajú viac mediálnej pozornosti než ostatní politici, v práci sme 
zistili, že vládnuci politici mali v období pred parlamentnými voľbami 
istú prevahu v oboch televíziách, no ani v jednom prípade nemôže-
me tvrdiť, že by sa výhoda vládnucich politikov potvrdila. Nasvedčuje 
tomu najmä nasledujúce: 1) hoci mali koaličné strany v absolútnom 
počte vyjadrení prevahu nad opozíciou v oboch televíziách, pri po-
mernom vyjadrení vzhľadom na počet strán v koalícii (4) a v opozícii 
(2) sa výhoda vládnucich strán znížila; 2) jedna zo štyroch koaličných 
strán Most-Híd (a jej predseda Béla Bugár) je výrazne podreprezento-
vaná na oboch televíznych staniciach; 3) R. Fico ako najvýznamnejší 
predstaviteľ vtedajšej opozície je výrazne viditeľný v oboch televíziách 
– na oboch staniciach sa na obrazovke objavoval ako tretí najviditeľ-
nejší politik; 4) opozičná strana Smer-SD je v oboch televíziách treťou 
najviditeľnejšou stranou. 

Na Slovensku podľa expertného prieskumu EMSS, ktorý bol vy-
konaný v priebehu roku 2010, Slovenská televízia v danom období  
v najväčšej miere vyjadrovala súhlas so stranou Smer-SD a TV Mar-
kíza so stranou SDKÚ-DS. V STV bolo zároveň zobrazovanie poli-
tických udalostí väčšmi ovplyvnené straníckou zaujatosťou (partisan 
bias) než v TV Markíza (Popescu a kol., 2010). Zistenia našej práce 
naznačujú stranícku zaujatosť aj v období pred parlamentnými voľ-
bami 2012, hoci z nich nemožno odvodiť intenzitu tejto zaujatosti. 
V spravodajstve TV Markíza dominovalo zobrazovanie SDKÚ-DS 
nad ostatnými stranami a najvyššiu viditeľnosť priamych vyjadrení, 
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teda takých, keď sa politik objavil na obrazovke, mal vtedajší minis-
ter financií Ivan Mikloš (SDKÚ-DS), pričom v Správach STV mal 
viditeľnosť o polovicu nižšiu. V STV bol predseda Smer-SD R. Fico 
druhým najviditeľnejším politikom, pričom od prvého R. Sulíka ho 
delil necelý bod na škále viditeľnosti. V TV Markíza získal takmer  
o štvrtinu nižšiu viditeľnosť a umiestnil sa na piatom mieste. Navyše, 
po zarátaní nepriamych vyjadrení do zistenia viditeľnosti sme zistili, 
že kým TV Markíza pri zobrazovaní priamych vyjadrení, teda keď sa 
na obrazovke objavila politikova tvár a netlmočil sa len jeho názor, 
uprednostňovala predstaviteľov vtedajšej koalície, STV preferovala  
R. Fica. Z tematickej analýzy sme taktiež zistili, že TV Markíza infor-
movala výrazne menej než STV o odvolaní šéfky FNM A. Bubeníko-
vej, ktorá bola nominantkou SDKÚ-DS na túto pozíciu. 

Z analýzy rozloženia politickej moci v spravodajstve tiež vyply-
nulo, že predseda novovzniknutého politického subjektu OĽaNO  
I. Matovič získal pred voľbami 2012 viac mediálnej pozornosti než by 
sa mohlo predpokladať na základe veľkosti alebo relevantnosti hnutia. 
Tu je však potrebné podotknúť, že I. Matovič bol v sledovanom období 
nezávislým členom parlamentu po tom, čo vystúpil z parlamentného 
klubu strany SaS. Predseda OĽaNO bol celkovo siedmym najviditeľ-
nejším politikom v spravodajských reláciách televízií – v TV Markíza 
viditeľnosťou prekonal aj predsedníčku vlády I. Radičovú a väčšinu 
ministrov vlády. Viditeľnosť strany OĽaNO bola v spravodajských re-
láciách najvyššia spomedzi všetkých mimoparlamentných strán, len  
v STV ju o necelý bod predstihla strana 99%, ktorá sa v spravodajstve 
televízií zviditeľnila najmä v súvislosti s preverovaním podpisov na 
petičných hárkoch za vznik hnutia políciou.

Z tematickej analýzy vyplynulo, že televízie vyobrazili slovenskú 
politiku v predvolebnom období nie ako dialóg o politikách, ale ako 
„boj“ medzi niekoľkými jednotlivými politikmi, pričom väčší dôraz 
kládli na nezhody a konflikty než substantívne politiky. V hlavnej 
spravodajskej relácii dala STV v sledovanom období priestor 75 a TV 
Markíza 66 aktérom. Centrálnymi aktérmi sa z toho stali v oboch te-
levíziách 6 – 7 jednotliví politici, ktorí získali výrazne vyšší mediálny 
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priestor oproti ostatným aktérom, pričom táto prevaha bola výraznej-
šia v TV Markíza než v STV. 

Obe televízie vo väčšej miere informovali v spravodajstve o té-
mach, ktoré sa týkali politiky (politics) a v menšej miere sa venova-
li témam, ktoré sa venovali politikám (policy). STV aj TV Markíza 
počas dvoch mesiacov pred voľbami najviac priestoru poskytli okol-
nostiam v súvislosti s kauzou Gorila, pričom z desiatich najviditeľnej-
ších tém sa venovali politikám (policy témam) len v prípade sociálnej 
politiky a zdravotníctva. V oboch spravodajských reláciách pritom 
televízie venovali veľký priestor samotným voľbám – približne jedna 
pätina celkového priestoru, ktorý odvysielali v súvislosti s politikmi, 
sa týkala predvolebnej kampane, povolebnej spolupráce medzi poli-
tickými stranami, roztržiek medzi politikmi a odstúpením politikov  
z kandidačnej listiny jednej zo strán. 

Uvedomujeme si, že vysoká viditeľnosť politikov v médiách nie 
je automaticky zárukou ich úspechu a dôležitý môže byť taktiež spô-
sob, akým politikov médiá zobrazujú. Zistili sme napríklad, že všetky 
koaličné strany (okrem Most-Híd) boli v televíziách viditeľné v sú-
vislosti s kauzami Gorila alebo Sasanka. Naša práca si však nedávala 
za cieľ analyzovať možný vplyv médií na voličov, preto sme primárne 
neskúmali, či bol tón vyjadrení pozitívny, neutrálny alebo negatívny. 
Na jednej strane môže hodnotové smerovanie vyjadrenia ovplyvniť 
kontext, v ktorom diváci budú politikov v konečnom dôsledku vní-
mať. Na druhej strane však v prostredí, v ktorom je politika ako celok 
vykresľovaná v negatívnom svetle ako „boj“ aktérov (čo sme zistili na 
základe tematickej analýzy), existuje predpoklad, že vyjadrenia poli-
tikov budú zväčša neutrálne a negatívne. Preto je pre politikov na zís-
kanie publicity dôležité, aby sa ich tváre a mená v médiách objavovali, 
najlepšie v neutrálnom kontexte. Z tohto dôvodu sme preto naše ziste-
nia viditeľnosti porovnali s výsledkami analýzy združenia MEMO 98, 
ktoré skúmalo spôsob mediálnej prezentácie všetkých kandidujúcich 
strán a prezidenta so zameraním na hlavné spravodajské relácie vy-
braných slovenských televízií, vrátane STV a TV Markíza, v období 
dvoch týždňov pred voľbami (20. 2. až 4. 3. 2012). 
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Siedmi politici, ktorých sme v práci identifikovali v televíziách ako 
najviditeľnejších, boli v danom období v STV zobrazovaní prevažne 
neutrálne s výnimkou R. Sulíka, ktorý bol zobrazovaný neutrálne-ne-
gatívne približne v pomere 2:1. R. Sulík bol však zároveň spomedzi 
týchto aktérov aj najčastejšie zobrazovaný pozitívne. Predpokladáme, 
že v negatívnom zobrazení R. Sulíka sa odrazila najmä kauza Sasanka, 
s ktorou politika priamo spájali. V TV Markíza prevládalo neutrálne 
zobrazenie len u D. Lipšica a I. Radičovej, kým u ostatných prevažo-
valo neutrálne a negatívne zobrazenie – z toho u R. Sulíka, I. Mikloša 
a I. Matoviča v pomere 1:1. Z týchto siedmich politikov zobrazila STV 
v pozitívnom svetle (v malej miere) piatich a TV Markíza len dvoch 
aktérov. Kontext, v ktorom boli politici viditeľní, tak nebol kladne na-
klonený politikom ani v jednej z televízií. Ukázalo sa, že v konečnom 
dôsledku prevládalo v televíziách hodnotovo neutrálne zobrazovanie, 
a tak už samotná viditeľnosť politikov v médiách im mohla pomôcť 
získať politické body u voličov. 
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KAPITOLA 6
PREDVOLEBNÁ KAMPAŇ  
V PARLAMENTNÝCH VOĽBÁCH 2012

Gabriel Tóth27

„Veľkou šou, dramatickým varovaním a vystúpením Michala Davida sa 
Smer vo štvrtok rozlúčil v natrieskanej bratislavskej športovej hale Národné-
ho tenisového centra (NTC) s predvolebnou kampaňou.“ (Krempaský, 2012)

„SDKÚ zrušila tradičný záverečný míting kampane, ktorý mal byť v piatok 
v Bratislave. Dôvod nezverejnila.“ (Burčík, 2012)

Dobrou ilustráciou predvolebnej kampane, ktorá predznamenávala 
aj výsledky volieb, boli záverečné mítingy dvoch tradičných rivalov. 
Kým Smer-SD naplnil tenisovú halu vyše 8-tisíc „fanúšikmi“, SDKÚ-
DS svoj záverečný míting radšej zrušila. Rekordný volebný zisk stra-
ny Smer-SD bol totiž výsledkom aj úspešnej predvolebnej kampane, 
ktorá pomocou tradičných komunikačných nástrojov a jednoduchých 
posolstiev prevalcovala (súdiac podľa volebných výsledkov) kampane 
pravicových strán. Ich komunikačné témy a posolstvá výraznejšie ne-
rezonovali, vďaka čomu sa im v kampani nepodarilo dostatočne mo-
bilizovať svojich voličov. Výsledkom volieb sa tak stala zmena vlády  
a nástup pravicových strán do opozície.

27 Niektoré dáta použité v tejto kapitole boli zozbierané v rámci povinne voliteľného 
kurzu Politická komunikácia (Katedra politológie, FiF UK, LS 2011/12), poďako-
vanie patrí Jakubovi Paulechovi, Veronike Víghovej, Jánovi Stanovi, Kataríne Cho-
vancovej, Róbertovi Repkovi, Romanovi Kubányimu a Daliborovi Bobokovi. 
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Kampaň pred parlamentnými voľbami 2012 sa od tých predchá-
dzajúcich radikálne nelíšila. Politické strany na Slovensku v nej naj-
častejšie využívali zaužívané komunikačné nástroje, ako sú bilbordy, 
televízne spoty či stretnutia s občanmi. Dôležitou zmenou oproti 
predchádzajúcim kampaniam bol však momentálny kontext, v kto-
rom sa kampaň odohrávala, keďže týždne pred voľbami v médiách 
dominovala kauza Gorila. Hlavne pre „staré“ parlamentné strany to 
znamenalo, že sa im ťažšie komunikovali nimi vybrané posolstvá, pri-
čom sa touto témou museli v predvolebnej kampani zaoberať. Napriek 
tomu sa kampaň v roku 2012 dá z hľadiska využívaných komunikač-
ných nástrojov a stratégií označiť ako „bussines as usual“ a pre niekto-
ré strany dokonca ako povinná jazda. Podľa Mariána Timorackého  
v predvolebnej kampani „zavedené politické strany zvolili taktiku za-
klínača hadov“ (Timoracký, 2012a). Nebyť kauzy Gorila by sa predvo-
lebná kampaň 2012 dala nazvať aj slovíčkom nudná.

V práci skúmam predvolebné kampane siedmych politických strán 
– Smer-SD, SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, 99 % – občiansky hlas, SaS 
a SNS. V kapitole v prvej časti charakterizujem rámec predvolebných 
kampaní, ktorý ovplyvňoval a tvaroval ich výslednú podobu a v druhej 
časti opíšem jednotlivé kampane z pohľadu využívaných komunikač-
ných nástrojov. Pri analýze kampaní sa zameriam na reklamné akti-
vity politických strán, stretnutia s občanmi a na priamu komunikáciu 
s voličmi prostredníctvom internetu. V tretej časti práce analyzujem 
jednotlivé kampane z pohľadu ich úspešnosti. V závere charakterizu-
jem hlavné trendy, ktoré vyplynuli z celkovej podoby predvolebnej 
kampane, a odlišnosti, ktoré možno identifikovať na základe porov-
nania s predchádzajúcimi kampaňami.

Rámec predvolebnej kampane

Podľa Karen Sanders pri každej analýze predvolebnej kampane je 
nutné brať do úvahy aj faktory, ktoré ju ovplyvňovali a tvarovali. Za 
tri základné faktory považuje regulačný rámec, mediálne prostredie 
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a environmentálne faktory, teda spoločenský kontext, v ktorom sa 
kampaň odohráva (Sanders, 2009). Týchto faktorov sa budem držať 
aj ja pri svojej analýze rámca predvolebnej kampane v parlamentných 
voľbách na Slovensku v roku 2012.

Parlamentné voľby na Slovensku upravuje priamo zákon č. 
333/2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Predvo-
lebnej kampane sa dotýka najmä § 24 tohto zákona, ktorý vymedzuje 
základné náležitosti pre vedenie kampane. Obmedzuje napríklad vy-
sielanie politickej reklamy, ktorú môžu začať vysielať až 21 dní pred 
termínom volieb, či vymedzuje priestor na vedenie kampane vo ve-
rejnoprávnych médiách. Ako však ukázali tieto voľby, napríklad kam-
paň strany 99 % - občiansky hlas, ani tieto obmedzenia dané zákonom 
nemusia byť pre vedenie predvolebnej kampane striktne určujúce. Ich 
výklad totiž nie je úplne jednoznačný, čo poskytuje politickým stra-
nám možnosť ich takticky obchádzať.

Nepriamo predvolebnú kampaň ovplyvňuje aj ustanovenie záko-
na č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach, ktoré sa 
týka financovania politických strán. Zákon hovorí o financovaní po-
litických strán zo štátneho rozpočtu, pričom rozlišuje medzi troma 
príspevkami – príspevkom za hlasy, na činnosť a za mandáty. Naprík-
lad za každý odovzdaný hlas dostane politická strana štátny príspevok 
na voľby vo výške 1 % priemernej mesačnej mzdy. Dôsledkom tohto 
ustanovenia pre predvolebnú kampaň je, že na rozdiel napríklad od 
americkej predvolebnej kampane, ktorá je zameraná aj na zbieranie 
finančných darov na kampaň, na Slovensku tento rozmer absentuje. 
Etablované slovenské politické strany sa môžu spoliehať na financo-
vanie kampane zo štátnych prostriedkov, keďže tie tvoria približne 
polovicu ich celkových príjmov, prípadne ich financujú pomocou 
bankových úverov, ktoré neskôr zo štátneho príspevku splatia (Rybář, 
2011). Rozdiel vo finančných prostriedkoch však závisí od výsledkov 
volieb, napríklad za parlamentné voľby v roku 2012 získal ich víťaz 
Smer-SD takmer 24 miliónov eur, kým druhé KDH „len“ niečo vyše 
5 miliónov. Situácia je odlišná pri nových stranách, ktoré ešte neprešli 
volebným procesom, a tak sa musia spoliehať na financovanie kam-
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pane zo súkromných prostriedkov. Nevyhnú sa tak podozreniam  
o pozadí finančných prostriedkov na kampaň. Okrem toho politické 
strany taktiež často rozkladajú objem výdavkov na kampaň na dlhšie 
časové obdobie, čím skresľujú informácie v predbežnej a záverečnej 
správe o výdavkoch.

Podobu predvolebnej kampane určuje aj mediálne prostredie,  
v ktorom sa odohráva. Ide najmä o štruktúru médií, vzťah medzi ve-
rejnoprávnymi a súkromnými médiami či legislatívne normy, ktoré 
určujú vysielanie politického obsahu. Z tohto pohľadu možno konšta-
tovať, že mediálne prostredie v posledných rokoch tvoria na Sloven-
sku viac-menej nezávislé súkromné a verejnoprávne médiá a z kom-
paračného pohľadu ho možno označiť za štandardné (Šimečka, 2010).  
Z relevantných médií na Slovensku sa ani jedno nespájalo s konkrét-
nou politickou stranou a zriedkavé útoky politických aktérov obvi-
ňujúce médiá zo zaujatosti boli skôr politickým folklórom ako reali-
tou. Podľa monitoringu médií MEMO 98 médiá nepreferovali žiadnu 
konkrétnu politickú stranu, aj keď informovali najmä o „najsilnejších 
stranách, pričom menším stranám venovali minimálny alebo žiadny 
priestor.“ Z pohľadu relevantných strán „SaS síce získala spomedzi 
kandidujúcich strán najviac spravodajského priestoru, ale bola záro-
veň v každej televízii aj najnegatívnejšie zobrazená – dôvodom bola 
kauza Sasanka“ (MEMO 98, 2012). Napriek alebo práve vďaka fun-
gujúcemu mediálnemu prostrediu však možno pozorovať dva trendy, 
ktoré z dlhodobejšej perspektívy vplývajú na predvolebné kampane.

Jedným z nich je pochopiteľná orientácia súkromných médií na-
zerať na predvolebnú kampaň ako obchodnú príležitosť z pohľadu 
predaja reklamného priestoru. Touto skutočnosťou je možné vysvetliť 
rozhodnutie niektorých súkromných médií, najmä dvoch najväčších 
televízii (Markíza a JOJ), vysielať politickú reklamu aj pred limitom 
stanoveným zákonom. Krátke spoty strany 99 % – občiansky hlas (aj 
keď spoty platilo občianske združenie Občan v akcii a neboli oficiál-
nou súčasťou kampane) považovali za sponzorský odkaz a vysielali 
ich už niekoľko týždňov vopred. Porušenie zákona konštatovala aj 
Rada pre vysielanie a retransmisiu, televízii Markíza udelila dokonca 
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pokutu 100-tisíc eur. Túto pokutu potvrdil po odvolaní sa televízie aj 
Najvyšší súd SR (Krasko, 2013). Napriek udelenej pokute to pre obe 
televízie mohlo byť ekonomicky výhodné rozhodnutie, keďže cena za 
reklamný priestor mohla prevýšiť udelenú pokutu.

Druhým trendom, ktorý úzko súvisí s tým prvým, je postupná bul-
varizácia mediálneho obsahu, ktorá sa čoraz viac týka aj politických 
správ (Kollár, 2010). Viditeľná je aj snaha jednotlivých politických ak-
térov produkovať správy, ktoré idú nad rámec tradičného informova-
nia o politike, teda správy osobného charakteru, ktoré sú zamerané na 
budovanie imidžu konkrétneho politika. Jednotlivé súkromné médiá 
tiež v snahe zaujať diváka v konkurenčnom boji siahajú často aj k bul-
várnym a „šokujúcim“ správam, a vytvárajú tak tlak na politických ak-
térov, aby takýto politický obsah produkovali. Nad obsahom politic-
kých správ tak často dominuje forma ich podania, dobrým príkladom 
sú aktivity kandidátov na kandidátke Obyčajných ľudí a nezávislých 
osobností (OĽaNO), ktorí v snahe zaujať médiá často siahali k netra-
dičným akciám, ako je napríklad zablokovanie priechodu pre chodcov 
pri snahe poukázať na nezmyselnosť poslaneckej imunity. Podobným 
príkladom je medializovanie témy registrovaných partnerstiev stra-
nou SaS, ktorá zorganizovala míting v bratislavskom gay bare. 

Tretím rámcom, ktorý ovplyvňuje predvolebnú kampaň, je mo-
mentálny kontext, v ktorom sa odohráva, teda environmentálne 
faktory. V prípade predvolebnej kampane v parlamentných voľbách  
v roku 2012 môžeme identifikovať dva takéto široké kontexty, kto-
rým sa strany museli prispôsobiť. Prvým z nich je skutočnosť, že išlo  
o predčasné parlamentné voľby, ktoré sa konali navyše necelé dva roky 
po tých predošlých. Keď na jeseň 2011 padla vláda pravicovej koalície 
a následne sa určil nový termín predčasných volieb, politické strany 
museli bez akejkoľvek prípravy priamo prejsť do predvolebnej kam-
pane. Pre niektoré politické strany to znamenalo problémy s financo-
vaním kampane vzhľadom na kratšie časové rozpätie medzi voľbami. 
Neočakávaný termín volieb však znamenal problém najmä z taktickej 
a strategickej stránky, keďže politickým stranám neostalo veľa času 
vymyslieť jasný a premyslený koncept kampane. Museli takpovediac 
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improvizovať za pochodu, či sa spoľahnúť na predtým vyskúšané a za-
behané metódy. Aj to mohlo v priebehu kampane spôsobiť, že posols-
tvá strán sa často menili alebo len reagovali na momentálnu situáciu, 
či spoľahnutie sa na využívanie tradičných marketingových nástrojov.

Druhým, omnoho viditeľnejším kontextom, ktorý ovplyvnil pred-
volebnú kampaň, boli kauzy Gorila a Sasanka. Najmä kauza Gorila, 
ktorá sa dotýkala netransparentného nakladania so štátnym majet-
kom počas druhej Dzurindovej a prvej Ficovej vlády, zasiahla sloven-
skú spoločnosť ako žiadna iná kauza predtým. Spis, ktorý pravdepo-
dobne unikol z prostredia tajnej služby, obsahoval mená viacerých 
popredných politikov slovenskej politickej scény a vyburcoval verej-
nosť k rozsiahlym protestom na námestiach. Kauza vypukla na pre-
lome decembra a januára 2012 a postupne ovládla slovenské médiá, 
ktoré jej venovali veľkú pozornosť v podstate až do termínu volieb. 
Veľký dopad mala kauza aj na predvolebnú kampaň, a to najmä na 
politické strany, ktoré pôsobili na politickej scéne v spomenutom ob-
dobí a na politikov, ktorých meno sa v spise ocitlo. Politické strany tak 
veľmi ťažko presadzovali svoje posolstvá, keďže ich prekrývali obvi-
nenia z korupcie. Podľa správy MEMO 98, ktorá monitorovala médiá 
pred voľbami, „kampaň bola poznačená najrôznejšími kauzami, ktoré 
výrazne ovplyvnili jej priebeh a zobrazenie v médiách. Vo všetkých 
televíziách dominovali kauza Sasanka a protesty súvisiace s kauzou 
Gorila nad informáciami o predvolebných aktivitách a programoch“ 
(MEMO 98, 2012). Ťarcha káuz sa prejavila aj pri stretnutiach s občan-
mi, keď ich voliči často buď ignorovali alebo priamo narúšali ich prie-
beh narážkami na kauzu, čo ilustruje aj zrušenie posledného mítingu 
SDKÚ-DS v Bratislave. Na druhej strane kauza Gorila najviac ublížila 
pravicovým stranám a politikom, ktorí boli vo vtedajšej Dzurindovej 
vláde, a kauza Sasanka28 zase strane SaS. Nové politické strany, kto-
ré v čase Gorily či Sasanky neexistovali, sa naopak snažili v kampani  
 

28 Stretnutia predsedu strany SaS Richarda Sulíka s podnikateľom Mariánom Kočne-
rom.
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z kauzy ťažiť, a využiť tak hnev verejnosti. Dobrým príkladom je stra-
na OĽaNO Igora Matoviča či strana 99 % – občiansky hlas.

Z pohľadu faktorov, ktoré ovplyvňovali jednotlivé predvolebné 
kampane, tak najviac vyčnieva momentálny kontext volieb, najmä 
kauza Gorila. Viditeľná bola aj snaha, najmä nových politických strán, 
využívať v predvolebnej kampani nejednoznačnosť volebnej legislatí-
vy, či trendy v mediálnom spravodajstve v snahe vyrovnať nerovnakú 
štartovaciu čiaru oproti etablovaným stranám.

Predvolebné kampane vybraných politických strán

Informácie využité pri opise jednotlivých kampaní politických 
strán sú získané najmä z internetových zdrojov, v prevažnej väčšine  
z oficiálnych webových stránok politických strán a portálov, ktoré sa 
venovali mapovaniu predvolebnej kampane (medialne.sk, volby.sme.
sk a podobne). Zber dát bol uskutočnený až po skončení predvoleb-
ných kampaní s dostatočným časovým odstupom niekoľkých týždňov. 
Táto časť kapitoly o predvolebných kampaniach bude rozdelená na 
štyri časti, postupne sa zameriam na reklamné aktivity politických 
strán, stretnutia s občanmi a komunikáciu prostredníctvom interne-
tu. V záverečnej časti zhrniem výsledky jednotlivých predvolebných 
kampaní vzhľadom na volebný potenciál politickej strany a prostried-
ky investované do kampane.

Reklamné aktivity

Najviac viditeľnú časť predvolebných kampaní tvoria zväčša re-
klamné aktivity politických strán. Medzi najčastejšie patria bilbordy, 
televízne reklamy a inzercia v tlačových periodikách. V predvolebnej 
kampani strany Smer-SD boli najvyššie náklady alokované na bil-
bordovú kampaň, na ktorú strana vynaložila približne 1,2 milióna 
eur. Pritom v kampani operovala len s dvoma typmi vizuálov. Prvý 
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typ, ktorý strana prezentovala v predvianočnom období, zobrazuje 
„šťastnú“ štvorčlennú rodinu a obsahuje posolstvo „Držme spolu nie-
len na Vianoce“. Podobne aj druhý typ vizuálu, ktorý strana využila  
v hlavnej časti kampane, bol veľmi jednoduchý, pričom jeho dizajn bol 
nasledovný: jednoduché motto – „Ľudia si zaslúžia istoty“ a naľavo 
od neho tvár kandidáta strany, pričom najviac boli zobrazované tváre 
volebných lídrov, teda Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Pavla Pašku  
a Mareka Maďariča. Bilbord bol ladený v bielo-oranžovej farbe, pri-
čom pozadie bolo biele a heslo oranžové, rovnako ako logo strany  
v rohu bilbordu. Smer-SD si na rozdiel od iných strán vystačil s týmto 
jednoduchým vizuálom až do konca kampane. Len v jej závere sa za-
meral na mobilizáciu voličov, keď zmenil hlavné posolstvo na „Jeden 
hlas môže rozhodnúť“. Strana využila v kampani aj televíznu reklamu, 
pričom ťažiskovým bol spot s Robertom Ficom. Ten v ňom vystupuje 
prakticky sám, pričom ho spot zobrazuje v štátnickej pozícii. Obsa-
hom spotu boli kampaňové posolstvá, ktorým dominovali sociálne 
istoty. Spot bol však dynamicky zostrihaný, doplnený dramatickou 
hudbou a podfarbený emotívnymi zábermi. Pôsobil tak veľmi profesi-
onálne a dobre spájal aj tematický a imidžový obsah. Vysielaný bol vo 
všetkých sledovaných televíziách v záverečnej fáze kampane. Komu-
nikačné kanály politickej reklamy dopĺňala inzercia v tlačených peri-
odikách. Vizuál sčasti kopírovala z bilbordovej kampane, pričom sa 
objavila v denníkoch Nový Čas, SME, Šport, Pravda, v týždenníkoch 
Život, Slovenka a v regionálnej tlači.

Aj v prípade SDKÚ-DS dominovala výdavkami, ale aj intenzitou 
použitia, outdoorová kampaň, teda reklama na bilbordoch, či cityligh-
toch. Táto kampaň sa dá rozdeliť do štyroch fáz. Počiatočná sa týkala 
najmä hodnôt (posolstvo „Hodnoty, ktoré trvajú“), ako je európska 
spolupatričnosť, či november 89 a dátumovo sa viazala k jesennému 
a predvianočnému obdobiu. Neskôr strana ponúkla tradičné posols-
tvá, akými sú témy pracovných miest, či rodinnej politiky. Stranícki 
lídri (Ivan Mikloš, Mikuláš Dzurinda, Lucia Žitňanská alebo Eugen 
Jurzyca) sa objavili na bilbordoch až v tretej fáze kampane, pričom sa 
k nim viazali ich tradičné témy, ako sú ekonomika či spravodlivosť.  
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V poslednej fáze bilbordovej kampane stavila SDKÚ-DS na vyme-
dzenie voči najsilnejšej strane Smer-SD, keď bilbordy tvoril vizuál 
červeného a modrého káblika na prestrihnutie. SDKÚ-DS využila  
v kampani aj televízne spoty, v ktorých vystupovali čelní predstavitelia 
strany, teda Mikuláš Dzurinda, Ivan Mikloš a Lucia Žitňanská. Spoty 
tvoril jednoduchý modrý vizuál a hovoriaca hlava politika. Text zdô-
razňoval osobnostné kvality jednotlivých lídrov a úspechy v ich oblas-
ti pôsobenia. Spoty tak okrem tematických posolstiev boli zamerané 
aj na budovanie osobného imidžu lídrov. Okrem outdoorovej reklamy 
a televíznych spotov využila SDKÚ-DS aj inzerciu v tlačených mé-
diách, výdavkovo dominovali najmä celoštátne denníky (Nový Čas, 
Sme, Pravda) a týždenníky (Život a Plus sedem dní). Obsahom in-
zercie boli vizuály použité aj na bilbordoch, a to najmä v posledných 
dvoch fázach outdoorovej kampane.

Reklamná časť kampane KDH sa začala odhalením bilbordu s ús-
tredným sloganom kampane „Silnejšie Slovensko – začína to prácou“ 
pred sídlom hnutia v Bratislave. Farebne boli bilbordy ladené do bie-
lej farby, pričom táto farba mala odkazovať na volebné heslo strany  
o „bielom Slovensku“. Hnutie použilo v kampani dva vizuály bilbor-
dov – prvý obsahoval spomínaný ústredný slogan kampane a po-
dobizeň predsedu hnutia, druhý typ bilbordu nazývaný „Rázcestie“ 
znamenal vymedzenie voči strane Smer-SD. Na bilbordoch sa objavo-
val len Ján Figeľ ako predseda KDH, ostatné bilbordy s podobizňami 
straníckych kandidátov boli súčasťou personálnych kampaní. KDH 
sa v predvolebnej kampani spoliehalo aj na audiovizuálnu reklamu.  
V najväčších slovenských televíziách malo k dispozícii celkovo päť 
spotov – dva 15-sekundové a tri 30-sekundové. Tematicky sa zame-
riavali na vymedzenie voči Smer-SD a ekonomický program strany.  
V spotoch sa objavil opäť predseda strany, ktorý v nich vystupoval  
v štátnickej polohe (a sivom svetri). Audioverziu spotov vysiela-
lo hnutie prostredníctvom Rádia Slovensko. Printová inzercia bola 
umiestnená v štyroch celoštátnych denníkoch – SME, Nový čas, Plus 
1 deň a Šport a v dvoch regionálnych periodikách – Ružomberský hlas  
a Petržalské noviny.
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SaS podobne ako ostatné strany stavila v reklame na bilbordovú 
kampaň. Tá v prvej fáze prezentovala postoj strany k téme „eurovalu“, 
keď na bilborde s vizuálom tváre s prelepenými ústami kritizovala tlak 
EÚ na prijatie tohto záchranného mechanizmu. V druhej fáze kam-
pane strana prezentovala na bilbordoch svoje hlavné posolstvo „Bu-
dúcnosť“ a hlavné témy volebného programu (tri rôzne variácie). Na 
záver sa na bilbordoch objavili tváre straníckych lídrov spolu s deťmi 
a posolstvom „Za budúce generácie“ (päť variácií). Bilbordy boli gra-
ficky profesionálne spracované, snažili sa na rozdiel od konkurencie 
zaujať „živším“ dizajnom. Inzercia v tlačených médiách taktiež priná-
šala posolstvo o zodpovednosti za budúcnosť, strana sa prezentovala  
v periodikách RegionPRESS, Bratislavské noviny, Plus 7 dní, TREND  
a .týždeň. Audiovizuálna reklama sa opierala o spot, v ktorom vystupo-
val predseda strany Richard Sulík. Po úvodných slovách bol predseda 
strany predabovaný postupne sa striedajúcimi kandidátmi SaS, spot sa 
snažil zaujať vtipným prevedeným. Obsah posolstiev sa zhodoval s bil-
bordovou kampaňou, pričom hlavným motívom bola opäť lepšia bu-
dúcnosť. Spot bol vysielaný v najsledovanejších televíziách v poslednej 
fáze kampane. Text spotu pre rádiá sa zhodoval s textom televízneho 
spotu, v tomto prípade ho však celý prerozprával Daniel Krajcer.

Na rozdiel od väčšiny ostatných relevantných strán, Most-Híd  
v kampani nevyužil televíznu reklamu, ale zameral sa iba na bilbordy 
a inzerciu, do ktorých investoval aj väčšiu časť výdavkov na kampaň. 
Bilbordovú kampaň strany možno rozdeliť do dvoch fáz, prvú tvori-
li bilbordy s jednoduchým dvojfarebným vizuálom a obsahovali jed-
noslovné posolstvo (zodpovednosť, dôveryhodnosť, spolupráca, stabi-
lita). V druhej fáze bilbordovej kampane strana stavila najmä na svojho 
obľúbeného predsedu Bélu Bugára, ktorého tvár sa spolu s vybraným 
posolstvom („Áno, pre zmenu spoločne“ či „Skúsenosti pre lepší život“) 
objavovala na vizuálnom stvárnení bilbordu. Okrem lídra sa na bilbor-
doch objavovali aj tváre iných straníckych kandidátov, často však boli 
súčasťou personálnych kampaní za účelom zisku preferenčných hlasov. 
Strana taktiež stavila na podporu známych osobností (športovec Tomi 
Kid Kovács, sociológ Martin Bútora a politológ Miroslav Kusý), kto-
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rých tváre sa v záverečnej fáze kampane objavovali spolu s vybraným 
posolstvom kampane. Bilbordy spájalo so stranou Most-Híd práve pre-
zentované posolstvo a dizajn, bilbord neobsahoval logo ani iný odkaz 
na stranu. Most-Híd taktiež oproti iným stranám investoval viac pros-
triedkov do inzercie, ktorú okrem celoštátnych periodík umiestňoval 
aj v regionálnych médiách, pochopiteľne najmä na južnom Slovensku. 
Bilbordy a inzercia boli všeobecne umiestňované v prevažnej miere na 
územiach s vyšším percentom maďarskej populácie a boli vyhotove-
né v dvoch verziách – slovenskej a maďarskej. Bilbordy najmä v prvej 
fáze kampane pôsobili skôr nudne, či už posolstvom alebo vizuálom. 
V druhej fáze bola zrejmá snaha strany prezentovať svojho obľúbeného 
lídra, ktorý oslovuje slovenských aj maďarských voličov.

Bilbordy, televízne spoty a iné formy reklamy boli od počiatku naj-
silnejším marketingovým nástrojom predvolebnej kampane strany 99 
% – občiansky hlas. Bilbordovú kampaň je možné rozdeliť do dvoch 
fáz, pričom prvá sa začala už na jeseň 2011. Prvý vizuál bilbordov bol 
jednoznačne teasingový, tvorili ho iba nápisy „99 %“ alebo „Aj ja som 
99 %“, pričom nebolo zjavné, že ide o politickú stranu. V druhej fáze 
tvorili bilbordy tváre kandidátov z prvých miest kandidátnej listiny  
a volebné posolstvo, ktoré sa viazalo ku konkrétnemu kandidátovi. 
Dominovali témy ako zvýšenie minimálnej mzdy, kauza Gorila či 
téma eurovalu a slovenskej účasti v ňom. Bilbordová kampaň zaujala 
svojou masívnosťou, keďže od konca roka 2011 a až do termínu vo-
lieb fungovala s rovnako veľkou intenzitou, pričom počtom bilbor-
dov patrila k najväčším spomedzi všetkých strán. Inzercia v tlačených 
médiách mala rovnaký dizajn ako bilbordová a taktiež sa pravidelne 
objavovala v najčítanejších denníkoch (napríklad Nový čas). Okrem 
masívnej bilbordovej kampane, strana zaujala aj televíznou rekla-
mou. Tá od počiatku vyvolávala polemiky, keďže sa začala mesiace 
pred oficiálnym termínom, ktorý umožňuje zákon. Televízne spoty sa 
vysielali na najsledovanejších komerčných televíziách Markíza a JOJ, 
pričom televíziami boli vydávané ako sponzorské odkazy a nie televíz-
na reklama. Strana taktiež vyvolala pochybnosti využívaním priestoru 
na vysielanie politickej reklamy vo verejnoprávnych médiách nad rá-
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mec zákona, ktoré jej umožnili iné menšie strany na úkor svojho času. 
Obsahom spotov boli najprv predstavitelia strany a ich volebné po-
solstvá, s blížiacim sa termínom volieb strana vysielala spot, v ktorom 
vystupovali „obyčajní“ ľudia so svojimi problémami. Tento televízny 
spot bol profesionálne spracovaný a obsahoval volebné posolstvá stra-
ny vhodne doplnené emočným apelom.

Reklamná kampaň Slovenskej národnej strany sa začala 6. decem-
bra bilbordom, ktorý tematicky zobrazoval svätého Mikuláša. Vizuál 
zobrazoval na jednej strane Mikuláša (pripomínajúceho skôr Santa 
Clausa) s logom strany na rukáve, ktorý rozdáva na Slovensku balíčky 
s nápismi „šport“, „školstvo“, či „dôchodky“. Na druhej strane mapy 
Slovenska sa nachádzal čert, ktorý do vreca bral balíky so znakom 
eura a vkladal ich do vreca s vlajkou Európskej únie. Bilbord odkazo-
val na tému eurovalu, a svojím vizuálom tak symbolicky odštartoval 
chaotickú kampaň strany. Vizuálna stránka bilbordov v ďalších eta-
pách kampane sa zameriavala predovšetkým na prezentovanie kan-
didátov a volebných hesiel v kombinácii s národnými farbami, logom 
strany, prípadne karikatúrami. Heslá na bilbordoch boli vo väčšine 
prípadov dlhé, čo značne znižovalo ich účinok. „Najnáročnejší bil-
bord navrhuje nový zákon o sponzoringu, výzvu podporiť šport, kul-
túru a školstvo a zároveň zastaviť korupciu... Vedľa toho je ešte hlavné 
posolstvo „Slováci, začnime sa spoliehať sami na seba!“, sekundár-
ne posolstvo „Máme nové riešenia!“, výzva „Voľte SNS“, webstránka  
a mená a funkcie troch predstaviteľov strany“ (Czwitkovics, 2012b). 
Na záver kampane strana pôsobila aj rasistickými či nacionalistický-
mi posolstvami, dobrým príkladom je bilbord zobrazujúci Jána Slotu  
s heslom: „Dokedy budeme doplácať na cigánov? Zmeníme to!“. Stra-
na mala počas kampane približne 600 bilbordov po celom Slovensku, 
pričom na nich figurovalo zhruba 20 rôznych vizuálov. SNS v kampa-
ni využívala aj audiovizuálne spoty, ktoré mali tri hlavné prevedenia. 
Ich obsah bol imidžový, v jednom vystupoval Ján Slota ako šofér au-
tobusu, v druhom zas stretával občanov v Žiline a tretí predstavoval 
kandidátov SNS ako hokejistov. Viac ako svojím obsahom zaujali naj-
mä využívaním pesničiek skupiny Tublatanka, ktorá na ne neudelila 
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súhlas, či mnohými paródiami, ktoré sa šírili internetom. Vo výdav-
koch na inzerciu dominovalo špeciálne a zadarmo rozdávané vydanie 
týždenníka Extra Plus, v ktorom boli prezentovaní stranícki kandidáti 
či uverejnený rozhovor s Jánom Slotom.

Ak sa na jednotlivé reklamné aktivity politických strán pozrieme  
z pohľadu použitých komunikačných nástrojov, oproti predošlým voľ-
bám sa čoraz viac presadzovala finančne náročná televízna reklama. 
Z relevantných strán mali televízne spoty všetky strany okrem SNS, 
Most-Híd a OĽaNO. Ako sa dá vybudovať imidž a známosť značky 
prostredníctvom televízie, ukázala strana 99 % – občiansky hlas, ktorá 
masívnou reklamou („sponzorskými odkazmi“) ešte pred povoleným 
termínom vyskočila v predvolebných prieskumoch až nad potrebné 
kvórum. Tento trend nasleduje veľké kampane v ekonomickej sfére, 
ktorým ako komunikačný kanál často dominuje práve televízna re-
klama. Napriek tomu v kampani pred voľbami v roku 2012 prevládala 
u dvoch najväčších strán (Smer-SD a SDKÚ-DS) ako komunikačný 
kanál outdoorová reklama, teda bilbordy. Obe minuli na bilbordy viac 
ako milión eur, pričom outdoorová reklama prevládala nad ostatnými 
kanálmi aj u Most-Híd či SMK.

Tabuľka 6.1 Priznané náklady na typy reklamy (v tisíc euro)
bilboardy inzercia TV/rádio

Smer-SD 1198 531 657
SDKÚ-DS 1427 309 214
SNS 307 615 2
SaS N/A 70 193
Most-Híd 415 317 0
KDH 121 9 366
99% 0 3 746
OĽaNO N/A 102 5
SMK 162 58 91

Zdroj: Czwitkovics, 2012c. 
Poznámka: V tabuľke sú len náklady na reklamné aktivity a nie za celú kampaň.
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Stretnutia s voličmi

Neoddeliteľnou súčasťou kampaní sú aj volebné mítingy s občan-
mi. Takýmto stretnutím s voličmi v rodisku Roberta Fica v Topoľča-
noch odštartovala oficiálna časť kampane strany Smer-SD. Konalo sa 
16. januára a plná sála si na úvod kampane mohla pozrieť krátke vi-
deo, ktoré negatívne hodnotilo predchádzajúcu vládu Ivety Radičovej. 
Stretnutia s voličmi sa v prípade strany Smer-SD odohrávali v kultúr-
nych domoch po celom Slovensku a spravidla obsahovali videopro-
jekcie, príhovory členov strany a kultúrne vystúpenia. Scenár stretnutí 
bol pomerne dynamický a atraktívny, vystúpenia straníckych kandi-
dátov sa striedali s hudobnými vystúpeniami, pričom strana zahrnula 
do stretnutí aj sociálny rozmer, keď na mítingoch ocenila vybraných 
voličov za „pozoruhodný sociálny čin“. Z hudobných účinkujúcich 
strana využívala Ota Weitera a Drišľak, mítingy moderoval Martin 
Nikodým. Posledný míting sa uskutočnil v Bratislave 8. marca v Ná-
rodnom tenisovom centre, pričom hlavnou hviezdou večera bol Mi-
chal David. Spolu strana zorganizovala 24 mítingov. Stretnutia s ob-
čanmi boli často spojené aj s oslavou dňa Medzinárodného dňa žien, 
ktoré strana usporadúva každoročne. Mítingy mali estrádny charakter 
a Smer-SD si na účasti dal vždy záležať, bolo pravidlom, že účastníkov 
na stretnutia zvážali autobusy aj z okolitých obcí.

Napriek zimnému obdobiu, SDKÚ-DS vsadila v kampani aj na čas-
té stretnutia s občanmi, ktoré sa konali vo väčších a menších mestách 
po celom Slovensku. Od 15. januára, kedy sa konal prvý míting v Mod-
re, sa až do termínu volieb uskutočnilo vyše 50 mítingov s občanmi, 
pričom v niektoré dni sa stretnutí konalo aj viacero. Forma a čiastočne 
aj program týchto stretnutí s občanmi sa menil v závislosti od miesta 
konania. V prípade stretnutí v kultúrnych domoch a hoteloch moderá-
torka Elena Vacvalová prezentovala svoju talkšou „Sedem so zárukou“ 
a moderovala diskusie s občanmi, ktoré boli doplnené o koncerty po-
pulárnych hudobníkov (napríklad Peter Cmorík). So svojimi voličmi 
sa predstavitelia SDKÚ-DS stretávali aj na lyžiarskych svahoch či men-
ších námestiach. Volebný líder Mikuláš Dzurinda sa pokúsil nadviazať 
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na úspech osobného a hlavne neformálneho stretávania sa s voličmi, 
keď sa vybral na cestu vlakom po Slovensku. Úspech týchto stretnutí 
s občanmi na mítingoch bol však v prípade SDKÚ-DS rozporuplný. 
Kauza Gorila, ktorá rezonovala v spoločnosti, sa často obracala práve 
proti politikom SDKÚ-DS (dvaja z lídrov – M. Dzurinda a I. Mikloš 
boli súčasťou predmetného spisu), čo sa prejavilo aj na účasti či atmo-
sfére na stretnutiach. Je možné, že aj pre vrcholiace protesty občanov 
na námestiach súvisiace s kauzou sa strana rozhodla zrušiť svoj posled-
ný a najväčší míting v Bratislave. To len podčiarklo otázku o efektív-
nosti tejto formy predvolebnej kampane v prípade SDKÚ-DS.

Volebné mítingy KDH boli rozdelené do niekoľkých formátov 
vzhľadom na charakter cieľovej skupiny. „Fašiangy s KDH“, premeno-
vané v pôstnom období na „Večer s Milanom Markovičom“ a „Komu 
dáte svoj hlas“ sa uskutočnili vo väčších krajských mestách. Program 
moderoval politický glosátor Milan Markovič a vystúpili v ňom via-
cerí ľudoví umelci. Najintenzívnejším formátom z hľadiska počtu 
stretnutí sa stalo „Spievankovo“, ktoré sa konalo v menších mestách. 
Míting bol zameraný na mladé rodiny s deťmi a v rámci programu 
hudobne vystúpilo niekoľko menej známych spevákov. Okrem toho 
KDH organizovalo viaceré besedy s kandidátmi, ktorých témou boli 
jednotlivé body volebného programu.

Napriek tomu, že predvolebná kampaň sa odohrávala v zimných 
mesiacoch, strana SaS preferovala stretnutia s občanmi na námes-
tiach. Strana zvolila netradičný spôsob prepravy – členovia strany sa 
prepravovali na mítingy pomocou karavanov, ktoré zároveň slúžili 
ako pojazdné stánky na námestiach. Strana svoju „road show“ zača-
la v januári 2011 a skončila 8. marca 2012. Členovia strany usporia-
dali približne 80 takýchto stretnutí s občanmi, zastavili sa v každom 
okrese. Program stretnutí bol väčšinou jednoduchý, pozostával z vy-
stúpení straníckych predstaviteľov, na mítingoch hral stranícky kan-
didát a hudobník Marián Greksa či v prípade fašiangových stretnutí 
ľudová hudba. Chudobný program a zimné obdobie na námestiach 
však účasti na týchto stretnutiach neprispievali, takže išlo v porovnaní  
s inými formami kampane skôr o doplnkovú formu.
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Sériu predvolebných mítingov Most-Híd odštartovalo stretnutie 
s voličmi v Košiciach, okrem veľkých miest sa strana zamerala aj na 
menšie obce. Stretnutia sa konali najmä v kultúrnych halách, v nie-
ktorých obciach aj na námestiach či ako súčasť iných podujatí. Pred-
volebné mítingy strana koncipovala ako stretnutie s Bélom Bugárom 
a jeho hosťami. V rámci prevažne hudobných vystúpení svojho hosťa, 
respektíve hostí, mal predseda strany príhovor k publiku, v ktorom 
zvykol objasňovať príčiny pádu vlády a konania predčasných volieb. 
Mítingy boli moderované v maďarskom aj slovenskom jazyku – to, 
ktorý jazyk prevládal, záviselo od miesta konania mítingu. Z výberu 
miest a obcí, v ktorých sa odohrávali tieto stretnutia s občanmi, je 
badateľné zameranie kampane na juh Slovenska. Niektoré zo stretnu-
tí sa síce uskutočnili aj na miestach, kde nežije maďarská populácia, 
avšak slúžili skôr ako „perlička“ pre médiá, v štýle stretnutí Slovákov  
s obľúbeným maďarským politikom (Žilina, Martin, Banská Bystrica). 
Na týchto stretnutiach sa často zúčastňoval aj primátor mesta Martin 
a stranícky kandidát Andrej Hrnčiar, ktorý tu prezentoval svoj projekt 
„transparentného mesta“. Poslednou formou stretávaní sa s voličmi 
boli návštevy lyžiarskych svahov, kde Béla Bugár pozýval lyžiarov na 
domácu pálenku. Takéto stretnutia však neboli frekventované a tiež 
slúžili skôr ako atrakcia než reálna forma oslovenia voličov. 

Z povahy strany 99 % – občiansky hlas, ktorá vznikla len pár me-
siacmi pred voľbami, a chýbajúcej regionálnej štruktúry, vyplýva, že 
stretnutia s občanmi neboli v predvolebnej kampani veľmi využíva-
ným nástrojom. Strana síce organizovala stretnutia s občanmi v rám-
ci celého Slovenska, no miesto klasických politických mítingov išlo 
skôr o diskusné stretnutia s kandidátmi, ktoré nemohli vyvolať veľký 
záujem. Strana 99 % – občiansky hlas sa namiesto klasických stret-
nutí s občanmi snažila zaujať organizovaním protestných demonštrá-
cii, príkladom môže byť demonštrácia pred sídlom finančnej skupiny 
Penta či krátko pred voľbami protest proti policajnému prezidentovi 
Jaroslavovi Spišiakovi, keďže polícia preverovala podozrenie z falšo-
vania podpisov pri jej registrácii (Filip, 2012). Predstavitelia strany 
sa tiež zúčastňovali protestov, ktoré vyvolala kauza Gorila. Ani jedna  
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z týchto foriem však nebola efektívna, keďže účasť nebola vysoká. Na-
vyše strana čelila podozreniam, že si účastníkov protestov platí, teda, 
že ide len o komparzistov. Podobným príkladom je aj SNS, ktorá síce 
organizovala počas predvolebnej kampane aj stretnutia s občanmi, tie 
však nemali žiadnu ustálenú koncepciu, či už sa to týka ich programu 
alebo rozmiestnenia po Slovensku. Konali sa rovnsko ako na námes-
tiach tak aj v interiéroch a ich program väčšinou tvorili vystúpenia 
pozvaných kandidátov a ľudová hudba. Skutočnosť, že predvolebné 
mítingy neboli ťažiskovým bodom kampane Slovenskej národnej 
strany dobre dokresľuje skutočnosť, že predseda strany Ján Slota sa 
vo volebnom týždni nezúčastnil viacerých mítingov, na ktorých bola 
jeho účasť avizovaná (napríklad predvolebný míting v Nitre).

Na základe týchto skutočností je možné dospieť k záveru, že stret-
nutia s občanmi mali v jednotlivých kampaniach politických strán 
pomerne rôznu intenzitu a úspešnosť. Najúspešnejšie ich vo svojej 
kampani využil Smer-SD, ktorý má s ich organizovaním bohaté skú-
senosti, keďže ich využíva nielen v predvolebných kampaniach, ale aj 
v medzivolebnom období. Naopak, mnohé strany, ako napríklad SNS 
či 99 % – občiansky hlas, na takúto formu kampane viac či menej ot-
vorene rezignovali, čím podčiarkli jej klesajúci význam v rámci pred-
volebných kampaní.

Komunikácia cez internet

Čoraz väčšiu dôležitosť v predvolebných kampaniach zohráva 
komunikácia s voličmi prostredníctvom internetu. Webové stránky, 
ktoré boli súčasťou predchádzajúcich kampaní, dopĺňajú sociálne sie-
te a blogy. Nástup týchto komunikačných prostriedkov je zatiaľ len 
postupný, ich význam každou ďalšou kampaňou rastie. Zvýšený dô-
raz na internetovú komunikáciu s voličmi bol badateľný aj v kampani 
Smer-SD. Strana, samozrejme, disponuje oficiálnou webovou strán-
kou, ktorá je graficky prehľadná a jej súčasťou je tradičný, najmä in-
formačný obsah. Stránka bola počas kampane pravidelne aktualizo-
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vaná, pribúdali najmä nové články či fotografie z mítingov. Webová 
stránka obsahuje aj stranícku televíziu SMER-TV, ktorá v období pred 
voľbami pravidelne prinášala rozhovory či reportáže zo straníckych 
podujatí. V predvolebnej kampani strana predstavila aj podstránku 
„oklamala.sk“, ktorá negatívne hodnotila pôsobenie predošlej vlády 
Ivety Radičovej. Smer-SD prišiel v kampani aj s novou stránkou na 
Facebooku, ktorá mala na konci predvolebnej kampane vyše 28-tisíc 
fanúšikov. Počas kampane na nej pribúdali pravidelne nové príspevky, 
ktoré dosahovali niekoľko desiatok či stoviek reakcií zo strany užívate-
ľov, či už v podobe „páči sa“ alebo komentárov. Fanúšikovskej stránke 
Smer-SD sa však nevyhol škandál v súvislosti s podozreniami z ná-
kupu fanúšikov, keď niektorí z užívateľov stranu obvinili, že figurujú 
medzi fanúšikmi napriek svojej vôli. Novinkou v komunikácii strany 
v predvolebnej kampani bola komunikácia prostredníctvom blogov. 
Blog si na portáli „sme.sk“ založil aj predseda strany Robert Fico, čím 
sa pridal napríklad k blogom Pavla Pašku, Roberta Kaliňáka či Mare-
ka Maďariča. V období predvolebnej kampane však zverejnil len dva 
blogy, ktoré síce dosiahli vysokú čítanosť a diskutovanosť, ale často 
dosiahli najmä negatívnu odozvu. Podobne na tom boli blogy aj os-
tatných predstaviteľov strany, a preto možno hodnotiť komunikáciu 
prostredníctvom blogov ako nevýraznú.

Internetovú komunikáciu s voličmi využívala v kampani inten-
zívne aj SDKÚ-DS. Oficiálna webová stránka strany bola pravidelne 
aktualizovaná novými článkami či videami a slúžila aj ako miesto 
odkazov na zvyšné aktivity na internete. Stránka má moderný dizajn  
a funkcionalitu. Okrem centrálnej stránky prevádzkovala SDKÚ-DS 
aj viaceré podstránky, tieto sa však nestretli s veľkým úspechom (by-
rokat.sk alebo podlamna.sk). Komunikáciu strany na sociálnych sie-
ťach zastrešovala fanúšikovská stránka na Facebooku, ktorá do konca 
kampane nazbierala niečo viac ako 15-tisíc fanúšikov. Strana sociálnu 
siet počas kampane intenzívne využívala, často však išlo len o prebratý 
obsah z webovej stránky. Interaktívnosť komunikácie však bola v po-
mere k počtu fanúšikov celkom vysoká, spätná väzba na nový obsah 
dosahovala desiatky či stovky komentárov či „páči sa“. Stranícki lídri 
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pred voľbami komunikovali aj prostredníctvom blogov, spätnú reak-
ciu vyvolali najmä blogy tých, ktorí blogovali už predtým. Dobrým 
príkladom je blog Ivana Mikloša, ale blogy publikovala aj Lucia Žit-
ňanská či Ivan Štefanec.

Význam takejto komunikácie podčiarklo KDH, keď približne dva 
mesiace pred začiatkom kampane spustilo novú webstránku, v rám-
ci ktorej vytvorili sekciu venovanú marcovým voľbám. V tejto sekcii 
mohol návštevník nájsť volebný program, kandidátnu listinu, foto-
grafie z mítingov, mapu s označením miesta a času konania mítin-
gov či videoprofily kandidátov. Strana využívala aktívne aj Facebook, 
pred začiatkom kampane mala Facebooková stránka KDH takmer  
5 000 fanúšikov, kým na jej konci sa tento počet zvýšil o viac ako  
3 600 používateľov. Pomohla tomu aj PPC reklama, ktorú hnutie vy-
užívalo počas predvolebnej kampane. Aktivita na stránke sa zvyšovala 
s približujúcimi sa voľbami, na záver kampane dosahovala intenzitu 
až päť nových príspevkov denne. KDH ponúklo v rámci kampane na 
Facebooku viacero noviniek – zabezpečilo priamy prenos zo štyroch 
predvolebných mítingov, spustilo hru „Figeľ moto race“ a vytvorilo 
aplikáciu „Veľký test práce“, v ktorom si mohli návštevníci stránky 
porovnať prácu s ostatnými používateľmi. Interaktivita návštevníkov 
stránky však bola pomerne nízka. Z volebných lídrov strany využil 
aktívne blogy na komunikáciu len Daniel Lipšic, ktorý na nich tesne 
pred voľbami informoval ako minister vnútra o kauze Gorila. Blogy sa 
stali jedným z nástrojov jeho silnej personálnej kampane. KDH však 
počas predvolebnej kampane aktívne využívala aj videoportál Youtu-
be. Na svojom kanáli KDH TV zavesili počas predvolebnej kampane 
celkovo 121 videí, vrátane 27 videoprofilov kandidátov a 12 podpor-
ných videí od osobností. Celková sledovanosť všetkých videí počas 
kampane bola 87 635 pozretí.

Strana SaS, ktorej vznik bol v roku 2009 ohlásený na blogu jej pred-
sedu Richarda Sulíka, vyrástla na internetovej forme komunikácie  
s voličmi, a preto je táto forma silne zakódovaná v marketingových 
nástrojoch strany. Výnimkou nebola ani predvolebná kampaň v par-
lamentných voľbách 2012, kde strana stavala na predchádzajúcej ús-
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pešnej komunikácii prostredníctvom internetu. Webová stránka SaS 
však v internetovej komunikácii nehrala prím, jej jednoduchý dizajn 
pozornosť nepriťahoval. Stránka bola pravidelne aktualizovaná o nový 
obsah, v praxi však skôr slúžila ako rozcestník pre iné formy komu-
nikácie cez internet, ako je Facebook či blogy. Práve komunikácia cez 
Facebook a blogy bola pre SaS kľúčovou. Fanúšikovská stránka na so-
ciálnej sieti mala počas predvolebnej kampane až 105-tisíc fanúšikov, 
čím je dlhodobo najúspešnejšou spomedzi všetkých politických strán. 
V priebehu kampane strana na nej uverejnila 133 nových príspevkov, 
pričom sa každý jeden z nich priemerne páčil 332 užívateľom, 127 
užívateľov pod neho pridalo komentár a 62 ho zdieľalo. V porovnaní  
s inými stranami tak išlo o veľmi efektívnu komunikáciu, ktorá je však 
výsledkom dlhodobej komunikácie aj mimo predvolebného obdobia. 
Druhým komunikačne efektívnym nástrojom strany na internete sú 
blogy. Volební lídri aktívne blogujú aj v obdobiach mimo predvolebnej 
kampane (Richard Sulík, Jozef Mihál, Ľubomír Galko a pod.), pričom 
len samotný predseda strany Richard Sulík uverejnil počas kampane 
17 blogov. Blogy boli veľmi vysoko hodnotené, či už čítanosťou alebo 
počtom reakcií. Priemerný počet reakcií v diskusii pod blogom dosia-
hol číslo 290, čím je Richard Sulík suverénnym lídrom spomedzi slo-
venských politikov. Všeobecne sa o blogoch predstaviteľov strany SaS 
dá povedať, že v kampani boli úspešné, čítané a pozitívne vnímané. 
Strana sa prezentovala aj v rámci videí na portáli YouTube. V období 
od pádu vlády po voľby uverejnila strana na svojom kanáli 15 videí, 
ktoré celkovo nazbierali 101 306 pozretí. Efektivita komunikácie pros-
tredníctvom internetu tak bola v prípade SaS vysoká. Je to spôsobené 
najmä už spomínanou dlhodobou perspektívou takejto komunikácie, 
ktorá tak získala istú dôveryhodnosť u voličov. Na rozdiel od väčšiny 
ostatných strán totiž SaS komunikuje na internete aj po voľbách, čím 
zachováva potrebnú kontinuitu.

Internetová komunikácia Most-Híd nie je zatiaľ do takej miey roz-
vinutá ako napríklad v prípade SaS, aj napriek tomu, že tieto strany 
vznikli v podobnom čase. Strana má oficiálnu webovú stránku, kto-
rú v predvolebnom období pravidelne aktualizovala o nové tlačové 
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správy, odkazy na články a rozhovory s členmi strany v médiách, ako 
i vlastné blogy členov strany, správy z regiónov či fotografie a videá  
z mítingov s občanmi. Stránka je zaujímavá jej jazykovými mutáciami, 
keď okrem slovenského, maďarského a anglického jazyka obsahuje 
napríklad aj rómčinu. Na Facebooku mala fanúšikovská stránka Most-
Híd na konci kampane viac ako 4 300 fanúšikov, pričom v čase voleb-
nej kampane zverejňovala strana príspevky na svojom konte viac ako 
4-krát do týždňa, v mnohých prípadoch i niekoľkokrát denne. Medzi 
príspevkami dominovali fotografie či videá z predvolebných mítingov 
alebo obsah zdieľaný z webovej stránky. Väčšinu z týchto príspevkov 
strana zverejňovala v slovenskom i maďarskom jazyku. Tieto prís-
pevky boli fanúšikmi strany komentované len sporadicky, priemerný 
počet „páči sa“ dosahoval len 20 až 40 reakcií. V porovnaní s inými 
stránkami relevantných strán na Facebooku tak bola úspešnosť tohto 
kanála skôr podpriemerná. Niektorí predstavitelia strany využívali aj 
možnosť blogov, avšak išlo skôr o málo frekventovaný spôsob komu-
nikácie. Blogy sa objavovali na webovej stránke strany, čo však nebola 
vhodne zvolená stratégia, keďže tak zostali bez akýchkoľvek reakcií  
a ich čítanosť bola veľmi nízka.

Aktívna internetová komunikácia bola jedným z nástrojov predvo-
lebnej kampane strany 99 % – občiansky hlas. Oficiálnou internetovou 
stránkou strany bola doména „99percent.sk“, strana však stojí aj za 
internetovou adresou „kauzagorila.sk“ (predtým „pravdaoslovensku.
sk“), ktorú počas predvolebnej kampane využívala na informovanie 
o kauze Gorila. Obe stránky sú kvalitne graficky spracované a počas 
kampane boli pravidelne aktualizované. Čo sa týka aktivity strany na 
sociálnej sieti Facebook, strana založila stránku s názvom 99 % a po-
čas predvolebnej kampane získala niečo málo cez 70-tisíc fanúšikov, 
pričom týmto počtom bola druhou v poradí za stranou SaS. V porov-
naní s inými stranami, ktoré navyše na Facebooku pôsobili omnoho 
dlhšie, ide o veľmi veľké číslo. Veľkú časť fanúšikov však získala ma-
sívnou platenou reklamou, ktorú využívala počas celej predvolebnej 
kampane a taktiež sa zviezla na vlne občianskej nespokojnosti, ktorú 
vyvolala kauza Gorila. Pochybnosti, či majú takto získaní fanúšikovia 
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zmysel, vyvoláva volebný výsledok, keď strana nezískala ani len polo-
vicu hlasov k počtu svojich „fanúšikov“. Masívna reklama a nejasné 
pozadie strany taktiež vyvolali vznik množstva skupín, ktorými uží-
vatelia Facebooku vyjadrovali s kampaňou strany nesúhlas (napríklad 
skupina „Som proti strane 99 %“, atď.).

V rámci internetovej komunikácie SNS mala centrálnu úlohu ofi-
ciálna webová stránka „sns.sk“, ktorá obsahovala okrem tradičného 
obsahu aj rôzne súťaže, prípadne tu strana zverejňovala termíny jed-
notlivých mítingov, ako aj volebné spoty či bilbordy. Webová stránka 
je z pohľadu grafiky a funkcionality veľmi kvalitná, jej obsah bol pra-
videlne aktualizovaný a prepojený napríklad so sociálnymi sieťami. 
Slovenská národná strana, podobne ako ostatné strany, má svoju fa-
núšikovskú stránku na Facebooku, na ktorej počas kampane pravidel-
ne aktualizovala obsah, v dobe tesne pred voľbami aj viac ako 5-krát 
počas jedného dňa. Obsah príspevkov bol veľmi rôzny, od pozvaní 
na mítingy až po osobné výzvy predsedu Jána Slotu. Stránka mala na 
konci kampane približne 8,5-tisíc fanúšikov, ich spätná väzba však 
nedosahovala veľkú úroveň, v priemere išlo o niekoľko desiatok ko-
mentárov či „páči sa“ na jeden príspevok, čo mohlo byť spôsobené aj 
príliš vysokou frekvenciou nových príspevkov. Strana sa pred voľbami 
pokúsila využiť na komunikáciu tiež blogy, konkrétne predseda strany 
Ján Slota si založil v októbri 2011 svoj blog na najčítanejšom blogova-
com portáli „blog.sme.sk“. V predvolebnom období uverejnil približ-
ne dve desiatky blogov, tie sa však nestretli s veľkým ohlasom, počet 
reakcií na ne zriedkavo prekročil niekoľko desiatok komentárov.

Netradičné komunikačné prostriedky ako internetové videá či so-
ciálne siete využívali vo veľkej miere okrem politických strán aj jed-
notliví kandidáti v osobných kampaniach v snahe získať preferenčné 
hlasy. Inšpirovaní menšími finančnými nákladmi sa museli spoliehať 
buď na dostatočne zaujímavý obsah, aby sa stal virálne šíriteľným (vi-
deá kandidátov na poslancov Tomáša Galbavého alebo Tibora Bastr-
náka). Druhou cestou boli sociálne siete, kde množstvo kandidátov 
malo vlastný profil, ktorý bol pravidelne aktualizovaný či blogy na 
navštevovaných spravodajských portáloch (sme.sk, hnonline.sk atď.). 
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Po prvýkrát sa vo väčšej miere objavila aj reklama na sociálnych sie-
ťach, ktorú najmasívnejšie uchopil kandidát na poslanca Miroslav Be-
blavý (Tódová, 2012). Ten na ňu minul až 10-tisíc eur a tvorila jeho 
jediný komunikačný nástroj v kampani.

Rast internetu ako komunikačného kanála je tak prítomný aj v tej-
to kampani. Každá z veľkých politických strán mala vlastnú webovú 
stránku či fanúšikovskú stránku na sociálnych sieťach, ktorú pravidel-
ne ich aktualizovala. Nárast bol viditeľný aj pri využívaný interneto-
vých spotoch či videách. Vlastnú internetovú televíziu mala napríklad 
aj najväčšia strana Smer-SD, avšak najväčšmi sa „preslávili“ spoty SNS. 
Tie sa snažili vtipnou formou propagovať kandidátov do parlamentu 
či predsedu Jána Slotu, ale pre viaceré chyby, ktoré ich sprevádzali (ne-
vysporiadané autorské práva na hudbu skupiny Tublatanka či nedôve-
ryhodnosť obsahu), sa skôr stali terčom „ľudovej tvorivosti“ a virálne 
sa šírili ich sparodované verzie. Internetové videá tak slúžili aj men-
ším stranám či jednotlivým kandidátom v personálnych kampaniach, 
ktoré sa spoliehali na ich virálne šírenie. Dobrou ilustráciou takéhoto 
stavu je strana Eleónory Mojsejovej, ktorej internetové videá slúžili 
ako jediný komunikačný prostriedok v kampani. Účinnosť komuni-
kácie prostredníctvom internetu v predvolebnej kampani však znižujú 
niektoré chyby, ktorým sa mnohé politické strany v kampani nevyhli. 
Komunikácia na internete je totiž viazaná k dlhodobej perspektíve, 
nestačí sa jej venovať len tesne pred voľbami a často množstvo fanú-
šikov nerozhoduje o jej úspešnosti (pozri príklad 99 % – občiansky 
hlas). Do budúcna tak politické strany musia väčší dôraz klásť práve 
na permanentnú a obojstrannú komunikáciu, a to najmä v medzivo-
lebnom období.

Výsledky volebných kampaní

Výsledok volebnej kampane a jej úspešnosť sa dá hodnotiť na 
základe investovaných prostriedkov a cieľov, ktoré si strany pred jej 
začiatkom stanovili. Z porovnania záverečných správ o finančných 
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nákladoch na kampaň bola kampaň strany Smer-SD najdrahšou spo-
medzi všetkých kampaní, stála vyše 3,3 milióna eur a v preferenčných 
prieskumoch pred začiatkom predvolebnej kampane strana Smer-SD 
dlhodobo dominovala (MF SR, 2012). O jej víťazstve preto nebo-
lo pochýb, no na základe predchádzajúcich skúseností sa od strany 
očakával menší volebný zisk ako je predpovedali prieskumy. Z tohto 
pohľadu je preto zisk 86 mandátov v NRSR a zostavenie jednofareb-
nej vlády aj úspechom predvolebnej kampane. Tá stavala najmä na 
pozitívnom posolstve zachovania sociálnych istôt, ktoré bolo s vyso-
kou frekvenciou a účinne opakované cez všetky komunikačné kanály. 
Kampaň tak na prvý pohľad vyzerá a pôsobí v porovnaní s ostatný-
mi veľmi jednoducho, ale práve to bola jej hlavná sila. V búrlivom 
ekonomickom období stavila na zachovanie sociálnych benefitov, čím 
podľa Schvarcza „využila tzv. fear factor, strach o bezprostrednú bu-
dúcnosť v turbulentných časoch” (Schvarcz, 2012). Na pozadí toho, že 
sa strane podarilo vyhnúť dopadom kauzy Gorila a sklamania, ktoré 
vyvolalo pôsobenie a rozpad pravicovej vlády Ivety Radičovej, je tak 
nutné konštatovať, že Smer-SD využil potenciál predvolebnej kampa-
ne naplno. 

Politická strana SDKÚ-DS minula podľa záverečnej správy na 
predvolebnú kampaň vyše 2,6 milióna eur a jej hodnotenie úspešnosti 
by z pohľadu vývoja preferencií na začiatku a na konci kampane ne-
vyznelo pre SDKÚ-DS najlepšie (MF SR, 2012). V prípade tejto stra-
ny je však nutné brať na zreteľ viaceré faktory, ktoré sa podpísali pod 
to, že strana mala problém vôbec sa dostať do parlamentu. Ešte pred 
začiatkom kampane stranu opustila bývala premiérka Iveta Radičo-
vá, ktorá bola dlhodobo najobľúbenejším politikom strany. Volebným 
lídrom sa tak stal Mikuláš Dzurinda, ktorého citeľne zasiahla kauza 
Gorila, a poškodila tak imidž celej strany. Podľa Schvarcza použitie 
tvári Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša v predvolebnej kampani 
pôsobilo skôr kontraproduktívne a SDKÚ-DS neprospelo (Schvarcz, 
2012). V závere kampane sa tak vynárali otázky ohľadom zmeny vo-
lebného lídra, avšak Lucia Žitňanská len ohlásila, že sa bude uchádzať 
o post predsedu strany, čo kampani už kredit nevrátilo. Z lídra pravice 
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sa tak postupne stala strana, ktorá bojovala o prežitie. Ale bolo by ne-
spravodlivé obviňovať z toho predvolebnú kampaň. Tá však, ak už nič 
nepokazila, ničomu ani nepomohla.

Rozpočet kampane KDH dosiahol výšku vyše milióna eur, pričom 
kampaň KDH sa dá najlepšie hodnotiť na základe očakávaní, ktoré 
strana mala pred jej začiatkom (MF SR, 2012). KDH dúfalo v dvojci-
ferný výsledok, teda viac ako 10 % hlasov, pričom viaceré prieskumy 
pred voľbami ukazovali, že táto možnosť je reálna. Výsledok niečo 
vyše 8 % zo všetkých hlasov bol preto pre stranu sklamaním a záro-
veň vysvedčením celej kampani. Tá ničím nezaujala a v prostredí, kde 
tradičný rival SDKÚ-DS strácala preferencie pre kauzu Gorila, neza-
bezpečila pre stranu nových voličov. Dôvodov mohlo byť viac, jedným 
z nich aj nevýrazný predseda strany a volebný líder Ján Figeľ, ktorého 
nakoniec v počte preferenčných krúžkov porazil Daniel Lipšic. Kam-
paň skôr zaujala nešťastne zvoleným heslom o „bielom Slovensku“, 
ktoré silne evokovalo rasistický kontext. Strana sa taktiež v kampani 
ostro dištancovala od strany Smer-SD a stavala KDH ako jej priameho 
konkurenta, v praktickej politike sa však od spolupráce s ňou dlho 
nevedela dištancovať. Kampaň KDH tak bola mdlá a mohla zaujať iba 
voličov, ktorí KDH volili už predtým.

Výdavky na kampaň SaS sa vyšplhali na 1,2 milióna eur, avšak 
strana do kampane vstupovala v pomerne výhodnej pozícii (MF SR, 
2012). Síce sa pričinila o pád pravicovej vlády, ale to len posilnilo jej 
imidž odporcu zapojenia Slovenska do „eurovalu“, s ktorým nesúhla-
sila väčšina verejnosti. Stávka na túto európsku tému však SaS nevyšla, 
keďže predvolebnou témou číslo jeden sa napokon stala kauza Gorila. 
Rýchle preorientovanie kampane do polohy novej strany, ktorá bojuje 
proti starým, do korupcie namočeným, politikom, zas prekazila kauza 
Sasanka, v ktorej vyplávali na povrch stretnutia Richarda Sulíka s pod-
nikateľom pochybnej povesti Mariánom Kočnerom. SaS okrem toho 
čelila tvrdej konkurencii nových strán, ktoré hrali s podobnou kar-
tou a navyše neboli poznačené parlamentnou skúsenosťou (OĽaNO  
a 99 % – občiansky hlas). To všetko nakoniec zatienilo kampaň SaS, 
ktorá bola v tieni škandálov a konkurencie skôr nevýrazná. SaS tak 
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môže nakoniec ďakovať veľmi efektívnej internetovej komunikácii, že 
jej zostali aspoň nejakí voliči rozhodnutí posunúť ju do parlamentu. 

Výdavky na kampaň strany Most-Híd prekročili 1,1 milióna eur, 
pri jej hodnotení je však nutné zvoliť dvojakú optiku (MF SR, 2012). 
Namiesto jednej kampane totiž išlo skôr o dve paralelné predvolebné 
kampane. Jednu o maďarského voliča v južných okresoch Slovenska, 
druhú o slovenského pravicového voliča na zvyšnom území. Tá prvá, 
v ktorej bojovala proti SMK, sa vyznačovala tuhým bojom, keďže pre-
ferencie SMK boli blízko potrebného kvóra a strana postavila svoju 
kampaň na konfrontačnom tóne voči Most-Híd. Táto kampaň sa vied-
la nielen v regionálnych médiách na juhu Slovenska, ale čiastočne aj  
v maďarských médiách, keďže maďarská vládna strana FIDESZ v nich 
vyjadrila SMK podporu. Dokonca, aj po porážke SMK vo voľbách sa 
politici FIDESZ vyjadrovali, že je to jediná strana, ktorá v slovenskom 
straníckom systéme zastupuje maďarskú menšinu (Morvay, Chorva-
tovič, 2012). V dôsledku tejto náročnej kampane akoby už strane ne-
zostávali „sily“ viesť druhú kampaň o slovenského pravicového voliča. 
Táto nebola ničím zaujímavá, strana v nej stavila na tvár Bélu Bugára, 
ktorí je dlhodobo obľúbeným politikom aj pre slovenských voličov. Aj 
keď úspešnosť tejto stratégie je otázna, slovenskí voliči mohli byť práve 
tým rozdielom, vďaka ktorému Most-Híd vyhral bitku s SMK.

Kampaň strany 99 % – občiansky hlas stála podľa záverečnej sprá-
vy o jej financovaní približne 750-tisíc eur, avšak išlo o zjavne pod-
hodnotené číslo a odhady hovorili o výdavkov presahujúcich 3 mi-
lióny eur, a to len do konca januára (Czwitkovics, 2012a). Celkovo 
tak kampaň mohla stáť približne 4 až 5 miliónov eur, čím by sa stala 
najdrahšou spomedzi všetkých kampaní. Predvolebná kampaň stra-
ny 99 % – občiansky hlas je však dobrým príkladom marketingovej 
kampane, ktorá je prispôsobená k splneniu krátkodobých cieľov. Stra-
na vznikla pár mesiacov pred voľbami, nemala žiadne známe tváre  
(s výnimkou Mária Radačovského, známeho ako porotcu z televíz-
nych šou) a žiadnu organizačnú či regionálnu štruktúru. Napriek 
tomu však vďaka veľkému množstvu finančných prostriedkov, jasným 
populistickým posolstvám a masívnej reklamnej kampani (najmä tele-
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víznej a bilbordovej) dosahovala v prieskumoch verejnej mienky tesne 
pred voľbami preferencie na hranici zvolenia do parlamentu. Posols-
tvá kampane jasne reagovali na medializované témy ako „euroval“ či 
kauza Gorila alebo sa dotýkali sociálnych otázok ako je minimálna 
mzda. Kampaň tak z pohľadu jednoduchej marketingovej koncepcie 
bola veľmi úspešná. 

Úspech strany vo voľbách však podkopalo práve použitie týchto 
krátkodobých a výsostne propagačných princípov marketingu. Stra-
na si prispôsobovala výklad právnych noriem vlastným potrebám  
a obchádzala nariadenia viažuce sa k predvolebnej kampani, Timo-
racký preto hovorí doslova o „cynickej“ kampani (Timoracký, 2012). 
Príkladom je obchádzanie možnosti vysielať politickú reklamu pred 
stanoveným limitom či využívanie priestoru vo verejnoprávnych mé-
diách, ktorý bol určený pre iné strany (Krasko, 2012, Kernová, 2012). 
Paradoxom je, že stranu pred voľbami položil už spôsob jej vzniku, 
podozrenia z falošných podpisov pri registrácii strany (Filip, 2012).  
A tak strana doplatila na staré známe marketingové pravidlo o zbytoč-
nosti reklamy pre nekvalitný produkt.

SNS minula na kampaň vyše 1,2 milióna eur, čo je podľa závereč-
ných správ o financovaní tretie najväčšie číslo spomedzi všetkých strán 
(MF SR, 2012). Predvolebná kampaň SNS je skôr príkladom toho, ako 
by sa kampaň v praxi nemala viesť. Široký záber nie vždy zrozumiteľ-
ných posolstiev, chaotické vizuály bilbordov, ťažko uveriteľné spoty  
s ukradnutou hudbou či mítingy, na ktoré nechodí ani volebný líder, 
ktorý má navyše dlhodobo zlý imidž a je na popredných miestach 
nepopulárnych politikov. Z kampane SNS bolo od začiatku zrejmé, 
že strana hrá v predčasných parlamentných voľbách o všetko, keďže  
v predchádzajúcich voľbách len veľmi tesne prekročila potrebné kvó-
rum a prieskumy jej predpovedali podobný osud aj v týchto voľbách. 
Avšak namiesto toho, aby sa strana zamerala na svoju voličskú skupi-
nu jasnými posolstvami, rozhodla sa bojovať na viacerých frontoch,  
a to ešte navyše bez jasnej stratégie a vízie. Ak o nejakej strane mô-
žeme povedať, že v kampani zlyhala, je to práve Slovenská národná 
strana.
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Záver

Ak by sme mali charakterizovať predvolebnú kampaň v parlament-
ných voľbách 2012, ťažko by sme našli jedno či dve slová, ktorými by 
sa nám to podarilo. Na politické strany pôsobili najmä štruktúrne 
faktory ako kauza Gorila či samotná skutočnosť, že išlo o predčasné 
voľby, ktoré sa konali necelé dva roky po predchádzajúcich voľbách. 
Predvolebná kampaň tak nebola len v rukách politických strán, pričom 
tie museli často svoju narýchlo vymyslenú taktiku prispôsobovať kon-
krétnym udalostiam. Z pohľadu komunikačných nástrojov však rele-
vantné strany využívali najmä tradičné kanály, ako sú bilbordy či stret-
nutia s občanmi. Oproti predošlým kampaniam strany vo vačšej miere 
využívali len internetovú komunikáciu, najmä sociálne siete a blogy.  
V porovnaní s dôrazom na túto komunikáciu či finančnými nákladmi 
na ňu použitými však prevládali klasické komunikačné nástroje, ktoré 
pre politické strany predstavujú rokmi overenú klasiku. A tak sme boli 
svedkami klasickej kampane, ktorá sa odohrávala na bilbordoch pri 
cestách, v kultúrnych domoch s gulášom či v televíznych diskusiách. 

Avšak určitý vývoj oproti predošlým kampaniam je badateľný, 
podľa Timorackého „viaceré politické strany využili (v kampani) slu-
žieb poradcov, mnohé dokonca zo zahraničia, takže áno, politický 
marketing sa aj na Slovensku postupne kultivuje“ (Timoracký, 2012). 
Trendom je nárast televíznej reklamy a všeobecne väčší dôraz na audi-
ovizuálnu reklamu, ktorá je komunikovaná aj prostredníctvom inter-
netových kanálov. Všeobecne, komunikácia na internete je postupne 
na vzostupe, strany však zatiaľ využívajú sociálne siete a blogy z poh-
ľadu informačnej a nie interaktívnej funkcie. Bude zaujímavé sledovať, 
či sa to v nadchádzajúcom období zmení alebo tieto komunikačné ka-
nály naďalej zostanú akýmisi „nástenkami“ na informovanie voličov. 
Jedným z postupných trendov sú aj personálne kampane jednotlivých 
kandidátov na poslancov NR SR, ktoré naberajú stále väčší dôraz, pri-
čom využívajú okrem nízkonákladových foriem komunikácie, ako je 
internet, aj tradičné komunikačné nástroje, ako sú bilbordy, letáky či 
inzercia v lokálnych médiách. Stávajú sa tak neoddeliteľnou súčasťou 
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kampaní politických strán, ktoré s nimi musia počítať a snažiť sa ich 
čo najviac začleniť do oficiálnej straníckej kampane.

V predvolebnej kampani 2012 badať aj trend využívania negatív-
nej kampane. Aj kampaň strany Smer-SD, ktorá inak zdôrazňovala 
pozitívne posolstvá, sa začínala na prvom mítingu v Topoľčanoch 
krátkym videom, ktorý negatívne sumarizoval pôsobenie vlády Ivety 
Radičovej. Negatívna kampaň sa však týkala najmä kauzy Gorila, keď 
nové strany ako Hnutie 99% či OĽaNO vyzývali „starých“ politikov  
k odchodu či k dôslednému prešetreniu kauzy. Inak negatívna kam-
paň v podobe osobných útokov na bilbordoch či v inzercii zostávala 
vo väčšine anonymná, teda konkrétne strany sa k nej nepriznávali, či 
ju vydávali za iniciatívu nezávislých občianskych združení a podobne. 
Príkladom je inzercia v podobe komiksu, ktorá sa objavila pár dní 
pred voľbami v najčítanejšom denníku Nový Čas a ktorá útočila na 
čistotu financovania Hnutia 99%. Politické strany na Slovensku sa tak 
oproti kampaniam v okolitých krajinách používania negatívnej kam-
pane skôr boja a je otázne, či nasledujúce voľby v tejto skutočnosti 
niečo zmenia.
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