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Eliminácia partokratických prvkov v podmienkach 

Slovenskej republiky 

 

Veronika GAZDOVÁ 

 

Občiansky princíp, jeden zo základných stavebných článkov demokracie, je 

v súčasnosti v porovnaní s princípom straníckym v značnom úzadí. Nadraďovanie záujmov 

politických strán a ich elít sa v posledných rokoch stalo čoraz viditeľnejším. Prípady 

uplatňovania týchto praktík sú toho dôkazom nie len pred voľbami, po nich, pri vytváraní 

koaličných dohôd, ale aj v prípadoch, kde nezohráva prvotnú úlohu len boj o moc, ale aj tam, 

kde sa do pozície hlavného ukazovateľa dostávajú ekonomické záujmy. Ako teda potlačiť 

tento jav, v krajnom prípade ho úplne z politického prostredia odstrániť? 

K odpovediam hľadajúcim východiská eliminácie partokratického správania sa, 

prípadne úplného odstránenia, nepochybne patrí zmena volebného zákona, ktorá by so sebou 

niesla viacero požiadaviek smerujúcich k zmenšeniu vplyvu politických strán. V príspevku je 

pozornosť sústredená na najpoužívanejšie volebné procedúry (väčšinový a pomerný volebný 

systém), účelom však nie je poukázať na špecifiká jednotlivých systémov, ale na to, ako 

v sebe viac-či-menej absorbujú priestor pre partokratické praktiky. Zmenou pomerného 

volebného systému v podmienkach Slovenskej republiky na zmiešaný, prípadne väčšinový, 

by sa prinajmenšom potlačil partokratický prvok a posilnil občiansky princíp. Volebný zákon 

SR v súčasnej podobe v princípe nie je zlý, je adekvátny pre parlamentnú demokraciu, akou je 

Slovenská republika. Napriek tomu však existuje množstvo návrhov na jeho zlepšenie, 

prípadne zvýšenie efektivity, pretože v sebe absorbuje enormný vplyv politických strán, na 

ktorých činnosť už občan po voľbách nemá žiaden dosah. Čo môže vyvolávať opodstatnený 

pocit, že táto skutočnosť je nezlučiteľná s podielom všetkých občanov na vytváraní pravidiel.  

 

Polemika podôb volebných systémov 

 

Na miesto sa dostáva spor, ktorý v kontexte partokracie rezonuje z viacerých strán, 

a to spor zástancov a odporcov väčšinového a pomerného volebného systému. Systém 

pomerného zastúpenia sa používa v krajinách Latinskej Ameriky, v Afrike, vo väčšinách 

krajín kontinentálnej Európy a tvorí takmer tretinu všetkých volebných systémov. Aj 

Slovenská republika sa radí do tejto skupiny štátov s pomerným volebným systémom, 
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v ktorom sa využívajú viacmandátové volebné obvody a volič sa v nich rozhoduje hlasovať 

spomedzi jednotlivých politických strán. Volebné výsledky sú potom odzrkadlením 

voličských preferencií do pomeru mandátov v zastupiteľskom zbore a táto skutočnosť sa 

zvykne vyzdvihovať pri jeho obhajovaní. K ďalším kladným aspektom sa zvykne využívať 

argument malého množstva prepadnutých hlasov, čo v kombinácii s nízkym volebným 

kvórom vedie k vyššej volebnej účasti a existencia vyššej šance malých strán získať 

zastúpenie v parlamente.1   

Zástancovia väčšinového systému nezaháľajú poukázať na to, že na rozdiel od 

pomerného systému, produkujú známych víťazov a teda priame mandáty. K. R. Popper 

označuje systém pomerného zastúpenia dysfunkčnou demokraciou, kde musí väčšie už 

spomínané množstvo strán spojené v koalícii cestou ústupkov robiť rozhodnutia a kroky, za 

ktoré v konečnom dôsledku nikto nenesie zodpovednosť, pretože sa jedná o kompromisy. 

V tomto význame uvažuje o demokraciách západoeurópskeho kontinentu, kde sa volebné 

právo líši od volebného práva napr. vo Veľkej Británii alebo USA, zakladajúceho sa na 

myšlienke lokálnej reprezentácie. V týchto podmienkach sú do parlamentu vysielaní 

reprezentanti jednotlivých volebných obvodov s najväčším počtom získaných hlasov. Ich 

príslušnosť k strane sa oficiálne neberie na vedomie a ich povinnosťou je podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia zastupovať svoj volebný obvod a jeho obyvateľov. 

V situácii, keď daný politik verí, že je v tomto záujme hlasovať proti svojej strane, v krajnom 

prípade sa s ňou rozísť, je povinný tak urobiť.2  

Inak je to v západnej Európe, kde pomerné volebné právo znamená, že každá strana 

dostane v parlamente toľko kresiel, koľko hlasov v prepočte získala vo voľbách. Individuálny 

poslanec je volený ako predstaviteľ svojej strany, je ňou morálne viazaný a nemôže cítiť 

povinnosť hlasovať proti nej. Autor preto vyzdvihuje väčšinový systém, v ktorom ide 

o súperenie dvoch veľkých, proti sebe stojacich politických strán, ktoré si navzájom 

konkurujú. Vedie to k neustálej sebakritike strán, k súdom ľudu, často k poučeniu sa z chýb, 

ako aj k ich prípadnému zániku.3  

Veľká Británia je mnohokrát uvádzaná ako ukážkový príklad, kde víťaz volieb, 

politická strana a jej líder, v priebehu niekoľkých dní zostaví vládu. Ide o výsledok priamych 

víťazov a priamych mandátov. Pod mandátom sa rozumie právo politickej strany s najväčším 

                                                 
1 DANČIŠIN, V. : O nedokonalosti volebných procedúr. Prešov : REPROMA, 2005, str. 85.  
2 POPPER, K. R.: Život je řešení problémů: o poznání, dějinách a politice. Praha : Mladá Fronta, 1998, 

str. 173 – 179. 
3 tamtiež, str. 173 – 179.  
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zastúpením zostaviť vládny kabinet. Inými slovami, vlády sú založené na voľbách, nie na 

straníckych a medzistraníckych dohodách.4  

Ak je Británia príkladom par excellence, na druhej strane stojí Holandsko, kde od 

volieb prebehne doba viac ako 4 mesiace, kým sa vytvorí vláda a rozdelia sa právomoci. Je to 

čas formovania dohôd, ktoré neboli voličom vopred známe (často sa stáva, že politická strana 

s najväčším zastúpením dokonca nie je členom vládnucej koalície). Taliansko leží medzi 

týmito dvoma extrémami. Napríklad od roku 1945 do 90-tych rokov získali kresťanskí 

demokrati pluralitu hlasov a zakaždým zostavili vládu. Nikdy však nebolo povedané, kto bude 

ich koaličným partnerom. Spájali sa s nimi socialisti, sociálni demokrati, republikáni aj 

liberáli.5 

 

Volebný systém Slovenskej republiky 

 

Po udalostiach roku 1989 sa v kontexte volebného systému dotkol volebný zákon č. 

80/1990 Zb., ktorý  prijala  Slovenská  národná rada (SNR) 16. 3. 1990 a ktorý na Slovensku 

zakotvoval pomerný volebný systém s trojpercentnou volebnou klauzulou tak pre jednotlivé 

strany, ako aj koalície. SNR tvorilo 150 poslancov volených v štyroch volebných krajoch, 

Západoslovenskom, Stredoslovenskom, Východoslovenskom a na území hlavného mesta 

Bratislavy, čo zodpovedalo vtedajšiemu územnosprávnemu členeniu. Slovenský parlament sa 

tak odlíšil od federálnej úrovne, dokonca aj od českého parlamentu, Českej národnej rady 

(ČNR), kde sa používala 5% hranica pre samostatne kandidujúce strany a ešte vyššia pre 

koalície. 6 

Počet mandátov pripadajúcich na volebný kraj sa vypočítal z celkového počtu hlasov 

odovzdaných vo voľbách. Najskôr sa celkový počet všetkých odovzdaných hlasov vydelil 

počtom mandátov (150) a takto vypočítané, resp. zaokrúhlené číslo sa stalo republikovým 

mandátovým číslom. Týmto výsledným číslom sa následne delil počet platných hlasov 

odovzdaných v jednotlivých krajoch, čím sa získali jednotlivé krajské mandátové čísla.7  

V tomto kontexte je potrebné objasniť podstatu dvoch metód prepočítavania hlasov 

využívaných v pomernom volebnom systéme, použitých v slovenských podmienkach: 

                                                 
4SANCHEZ, O.: An Open-Ended Transition: The Effects of Electoral Reform in Italy. 2002, str. 6. Dostupné na 

internete:  
omarsanchez3.googlepages.com/Italy--ElectoralReform.pdf [15/02/2010].  

5 tamtiež, str. 6 [15/02/2010]. 
6 KOPEČEK, L.: Stranícky systém Slovenska. In: FIALA, P., HERBUT, R. a kol.: Středoevropské systémy 

politických stran. Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2003, str. 175.  
7 tamtiež, str. 223.  
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Hareova a Hagenbach-Bischoffova metóda.8 Hareova metóda, ktorá sa používala v prvom 

skrutíniu na úrovni krajov, predstavovala súčet platných hlasov odovzdaných politickej strane 

alebo hnutiu v rámci kraja, ktorý sa vydelil počtom mandátov pridelených konkrétnemu kraju. 

Pokiaľ sa takto v prvom skrutíniu (prepočítavanie hlasov po voľbách) nerozdelilo všetkých 

150 mandátov, nastúpilo druhé skrutínium, v ktorom sa používala druhá spomínaná metóda, 

Hagenbach-Bischoffova. To znamenalo, že počet zvyšných hlasov pre kandidujúce strany sa 

vydelil počtom zvyšných mandátov zvýšených o hodnotu jeden. O pridelení mandátu 

konkrétnemu poslancovi v druhom skrutíniu však v skutočnosti rozhodovalo už vedenie 

politickej strany, pričom nebolo dôležité jeho pôvodné poradie na kandidátskej listine.9 

V tomto prípade sa dá konštatovať, že aj tento faktor niesol znaky partokracie.  

 

 

Obr. č.1: Volebné kraje SR v rokoch 1990 – 1998, podľa územných krajov, Zákon č. 80/1990 

Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady  v znení neskorších zmien a doplnení 10 

 

K čiastočným zmenám došlo najskôr v roku 1990, neskôr v roku 1992 zákonom č. 

104/1992 Zb., kde sa z časti menilo prepočítavanie hlasov (Haerova metóda bola v prvom 

skrutíniu nahradená Hagenbach-Bischoffovou metódou) a trojpercentná hranica sa v prípade 

samostatne kandidujúcich strán zvýšila na 5%, pre koalície dvoch a troch strán na 7% a pre 

koalície štyroch a viacerých strán na 10%.11  

Snahy o zmenu volebného systému sa objavili už v roku 1996 s prijatím zákona 

o novom územnosprávnom členení Slovenska na 8 krajov a 79 okresov (zákon č. 221/1996 

                                                 
8 ŠEDO, J.: Volební systémy postkomunistických zemí.. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 

str. 36. 
9 KOPEČEK, L.: Stranický systém Slovenska. In: FIALA, P., HERBUT, R. a kol.: Středoevropské systémy 

politických stran. Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2003, str. 175. 
10 PETŐCZ, K.: Základy demokratických volebných systémov. Bratislava : IVO, 1997, str. 81.  
11 ŠEDO, J.: Volební systémy postkomunistických zemí. Brno : Centrum pro studie demokracie a kultury, 2007, 

str. 36 – 37.  
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Zb.), a síce zmena volebného systému na väčšinový, prípadne zmiešaný.12 K zásadnej zmene 

však došlo v roku 1998, tesne pred voľbami. Súviselo to najmä s politickou situáciou 

a polarizáciou slovenskej politiky od roku 1994. V tomto období na politickej scéne do slova 

dominoval V. Mečiar, ktorého osoba je spojená s opakovaným naštrbovaním demokratického 

charakteru štátu.  

Zákon č. 187/1998 Zb. všeobecne rozšíril prekážky pre výkon volebného práva, 

posilnil postavenie Ministerstva vnútra SR na úkor Ústrednej volebnej komisie, zákonom sa 

ustanovil zákaz viesť volebnú kampaň prostredníctvom súkromných elektronických médií, 

povolená bola len kampaň vo verejnoprávnej televízii a rozhlase, ktoré boli zjavne naklonené 

priazni vládnej koalície a predovšetkým HZDS. Spomínané kroky viedli k istému vybočeniu 

zo štandardov demokratického štátu.13  

Najzásadnejšími zmenami však bola zmena územia Slovenska na jeden volebný 

obvod, ktorý nahradil dovtedajšie štyri a zásadné obmedzenie tvorby predvolebných koalícií. 

Novela totiž stanovovala, že člen jednej politickej strany nemôže byť na kandidátke inej 

strany a ďalej, že pre politické strany ktoré sú súčasťou akejkoľvek koalície, platia podmienky 

ako pre strany, ktoré podali kandidátsku listinu samostatne. Čiže každá strana kandidujúca vo 

voľbách samostatne, alebo ako súčasť koalície, musela ako predpoklad vstupu do parlamentu 

získať 5% platných hlasov, čím sa v konečnom dôsledku stratil zmysel vytvárania koalícií.  

Je známe, že vtedajšia opozícia sa s týmito podmienkami vysporiadala vytvorením 

Slovenskej demokratickej koalície (SDK), ako spoločnej politickej strany všetkých 

parlamentných opozičných strán – KDH, DÚ, DS, SZS a SDSS, okrem SDĽ a SMK. Detailná 

analýza tohto  politického zákulisia však nie je našim cieľom, hlavným zámerom bolo 

poukázať na diskriminačný charakter zákona voči opozícii jednoznačne porušujúci 

demokratický konsenzus, nastolenie neadekvátnych podmienok pre stranícku súťaž 

a enormnú silu vládnucich politických síl.  

V kontexte volebného zákona parlament v roku 1999 prijal jeho novelu (zákon č. 

223/1999 Zb.), ktorá čiastočne korigovala zmeny z roku 1998 a odstránila ich rozporuplné 

ustanovenia. Uzákonila sa pôvodná výška percentuálnej hranice pre koalície dvoch a troch 

subjektov na 7% a 10% hranica pre štyri a viac politických subjektov. Znovu sa zaviedla 

                                                 
12 KOPEČEK, L.: Stranícky systém Slovenska. In: FIALA, P., HERBUT, R. a kol.: Středoevropské systémy 

politických stran. Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2003, str. 177.  
13 tamtiež, str. 223.  
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možnosť pre kandidatúru členov jednej politickej strany na kandidátke inej strany. 

Nepozmenená však ostala klauzula týkajúca sa jedného volebného obvodu.14 

Aj napriek snahám viacerých subjektov zmeniť volebný systém a dokonca, ako to 

navrhovala strana Smer v roku 2002, zaviesť jednokolový väčšinový volebný systém 

a imperatívny mandát, k ďalším úpravám došlo až v ďalšom vládnom období.15 Doteraz 

posledná novelizácia volebného zákona bola z obdobia vládnej koalície v zložení SDKÚ, 

SMK, ANO a KDH z roku 2004. Zákon č. 333/2004 Zb. o voľbách do NR SR zlepšil 

podmienky uplatnenia občianskeho volebného práva, zaviedol voľbu zo zahraničia a splnil aj 

predsavzatie týkajúce sa preferenčných hlasov, ktoré vláda deklarovala vo 

svojom programovom vyhlásení, nezmenené však opäť ostalo ustanovenie o jednom 

volebnom obvode, zavedené vládou Vladimíra Mečiara z roku 1998. Išlo o zastavenie rozvoja 

vnútrostraníckej demokracie a posilnenie partokratického vplyvu straníckeho vedenia na 

zostavenie volebnej kandidátky.16 

 

Zmena volebného systému v podmienkach SR 

 

Jednotlivé zmeny volebného zákona teda významným spôsobom ovplyvnili a prispeli 

k procesu konsolidácie demokracie a straníckeho systému po roku 1989, resp. po roku 1992 

na Slovensku. Napriek tomu tieto zmeny neeliminovali straníckosť, ale práve naopak, 

niektoré kroky mali za následok jej  nárast. Najvýraznejším dôkazom toho je jeden volebný 

obvod, ktorý v podmienkach Slovenskej republiky upevňuje dominantnú pozíciu jednotlivých 

straníckych centrál.  

V minulosti sa už viackrát uvažovalo o zmene volebného zákona s cieľom potlačiť 

silu politických strán, dodnes sa však nenašla politická vôľa, ktorej tieto podmienky v značnej 

miere vyhovujú. Objavili sa však úvahy napr. o zmene počtu obvodov. Veľkosť volebných 

obvodov je totiž kľúčovou a vo väčšine prípadov rozhodujúcim činiteľom, ktorý môže 

významným spôsobom ovplyvniť celkový charakter a vlastnosti volebného systému.17 

V kontexte partokracie to platí niekoľkonásobne, keďže v podmienkach súčasného jedného 

volebného obvodu na Slovensku, stanoveného zákonom  č. 187/1998 Zb., má enormný vplyv 
                                                 
14 KOPEČEK, L.: Stranický systém Slovenska. In: FIALA, P., HERBUT, R. a kol.: Středoevropské systémy 

politických stran. Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2003, str. 178.  
15 GBÚROVÁ, M.: Politické strany v SR na ceste k štandardnej politike III. In: SLOVO, č. 12, 2006. Dostupné 

na internete: http://slovo.newtonit.sk/default.asp?cacge=925609 [02/03/2010].  
16 GBÚROVÁ, M.: Politické strany v SR na ceste k štandardnej politike II. In: SLOVO, č. 11, 2006. Dostupné 

na internete: http://slovo.newtonit.sk/default.asp?cache=201244 [02/03/2010]. 
17 LEBEDA, T.: Volební systémy poměrného zastoupení. Mechanismy, proporcionality a politické konsekvence. 

Praha : KAROLINUM, 2008, str. 63.  
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na hlasovanie, ako aj na výkon politiky politická strana ako taká. Hlas občana, voliča je 

v tomto prípade dôležitý len v okamihu vhodenia hlasovacieho lístka, v deň volieb. Ako 

zmeniť systém, aby bola vôľa občanov vyjadrená vo voľbách prvoradá a aby poslanci plnili 

v prvom rade potreby a záujmy voličov toho ktorého regiónu, nie stranícke, prípadne 

ekonomické záujmy, aby sa stav nadraďovania straníckeho princípu nad spoločenskými 

cieľmi zmenil na opačný, ktorý je základom demokratickej spoločnosti, akou je aj Slovenská 

republika? 

V kontexte zmeny volebného zákona sa uvažovalo sa napr. o zavedení viacerých, 

konkrétne ôsmich volebných obvodov, ktoré by kopírovali osem samosprávnych krajov v 

územno-správnom členení Slovenska.18 

 

Obr. č.2: Mapa územnosprávneho členenia Slovenska 19 

 

V tomto prípade by sa voliči ľahšie identifikovali s daným volebným obvodom, 

keďže vo voľbách do NR SR by sa napodobnil existujúci systém volieb do orgánov 

samosprávnych krajov. Výhodu by táto skutočnosť predstavovala aj z hľadiska 

administratívneho a geografického, keďže rozloženie obyvateľstva v jednotlivých vyšších 

územných celkoch sa odlišuje minimálne. K myšlienke viacerých volebných obvodov sa 

dokonca priklonil aj bývalý prezident SR Rudolf Schuster, ktorý v ich realizácii, napr. 

v zavedení počtu až 150 obvodov, vidí eliminovanie vplyvu straníckosti a posilnenie hlasu 

občana odovzdaného vo voľbách.20  

Viacero volebných obvodov v sebe nesie aj požiadavku zmeny pomerného 

volebného systému na zmiešaný, prípadne väčšinový. V prípade praktického rozdelenia 

Slovenska na viacero volebných obvodov a ich následnou aplikáciou, by bol partokratický 

                                                 
18 KALIŇÁK, M.: Vnútorná demokracia politických strán. In: GBÚROVÁ, M. (ed.): Voľby 2006 v štátoch V 4. 

Prešov : Slovacontact, 2006, str. 136. 
19 Hranice SR, krajov a okresov. Dostupné na internete:  

http://www.gamo.sk/softverove-riesenia:gis:udaje-mapy [03/04/2010]. 
20 SCHUSTER, R.: Voľba prezidenta (Volebné štúdio 2009), STV 1, 22:00, 21/03/2010.  
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prvok z časti potlačený. Veď väčšinový volebný systém je súčasťou politického systému na 

Slovensku už niekoľko rokov. Uplatňuje sa pri voľbe prezidenta, pri voľbách do orgánov 

samosprávnych krajov (VUC) a pri komunálnych voľbách, teda voľbách do obecných 

a mestských zastupiteľstiev, kde platí väčšinový volebný systém s relatívnou väčšinou - 

mandát získava, kto získa najviac hlasov vo volebnom obvode.21  

O zámere upraviť volebný systém zavedením zmiešaného (kombinovaného), resp. 

väčšinového volebného systému začalo hovoriť už v roku 1996 pri diskusiách o reforme 

územného a správneho členenia Slovenskej republiky. M. Gbúrová sa na zmenu volebného 

zákona vyjadrila: „Keď NR SR prijala Zákon č. 221/1996 Zb. o územnom a správnom 

usporiadaní Slovenskej republiky, ktorým sa rozdelilo územie Slovenska na 8 krajov a 79 

okresov, bolo z politického hľadiska jasné, že je otvorený priestor na vážnu diskusiu o 

príprave legislatívnej pôdy pre zmenu volebného systému na kombinovaný, resp. väčšinový 

volebný systém. Táto argumentácia vychádzala z toho, že počet novovytvorených okresov (79, 

pôvodne sa rátalo so 75 okresmi) približujúci sa takmer k polovici počtu 150 poslaneckých 

mandátov v NR SR, ako aj vymedzenie administratívnych hraníc viacerých okresov, nie sú 

náhodné.“22 

Na základe výsledkov z posledných komunálnych volieb je v súčasnosti 

v jednotlivých mestských a obecných zastupiteľstvách 30% nezávislých poslancov. Ak by sa 

táto hodnota aplikovala na podmienky NR SR, išlo by o takmer 1/3, resp. takmer 50 

nezávislých poslancov bez toho, aby sa pri hlasovaní a výkone politiky riadili pokynom 

politickej strany.  

Zmena volebného zákona s viacerými volebnými obvodmi (napr. 150) so sebou nesie 

aj množstvo procedurálnych požiadaviek, ako napr. na základe čoho rozdeliť územie SR do 

spomínaných 150 obvodov? V súčasnosti je na Slovensku 138 miest, z toho sú dve 

veľkomestá (Bratislava a Košice). Prerozdelením tohto počtu na základe geografického 

členenia a počtu obyvateľov, by sa vytvorili požadované obvody. Ďalšou možnosťou by bolo 

prerozdelenie formou zníženia počtu volebných obvodov na 100, čím by sa v porovnaní zo 

zaťažením štátnej pokladnice pri počte 150 poslancov, minimálne znížili finančné náklady.  

 

                                                 
21 GBÚROVÁ, M.: Pomerný či väčšinový? In: SLOVO, č. 3, 2010. Dostupné na internete: 

http://www.noveslovo.sk/clanok.asp?id=18450 [06/03/2010].  
22 GBÚROVÁ, M.: Politické strany v SR na ceste k štandardnej politike III. In: SLOVO, č. 12, 2006. Dostupné 

na internete: http://slovo.newtonit.sk/default.asp?cache=611309 [02/03/2010].  
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Obr. č.3: Mapa 138 miest na Slovensku 23 

 

Zavedením už spomínaných ôsmich, 100, 138, prípadne až 150 volebných obvodov 

by z volieb vzišli poslanci, ktorí by neboli až takí „vzdialení“ občanom. Tí za nich totiž 

dodnes hlasujú na kandidátkach jednotlivých politických strán, v ktorých má tak počiatočné, 

ako aj konečné slovo centrála politickej strany. Zmenou by sa minimálne posilnil občiansky 

princíp na jednej strane a zavedený systém by dával väčšiu šancu nezávislým kandidátom bez 

účasti politických strán na strane druhej. Aplikáciou spomínaných zmien by tak jednotliví 

kandidáti boli bližšie k občanom a mohli by za nich hovoriť výsledky napr. na komunálnej 

úrovni, ich prínos pre jednotlivé mestá a pod. V tomto prípade by sme si mohli vziať príklad 

z Nemecka alebo USA, kde sú politické funkcie na úrovni spolkov, resp. jednotlivých štátov 

akýmsi predstupňom pre vyššie politické funkcie a vrcholovú politiku ako takú, do ktorej 

politici vstupujú už skúsení. U nás sú pozície na komunálnej úrovni vo viacerých prípadoch 

už len akýmsi zotrvaním pri výhodách, ktoré z týchto pozícií vyplývajú.  

Zmenou volebného zákona by potom jednotliví poslanci už nehlasovali na základe 

vôle, programovej blízkosti a nárokov politických strán, ale na základe regionálnych potrieb 

a požiadaviek občanov v spomínaných 150 volebných obvodov. Následne by aj v procese 

hlasovania v NR SR poslanci nespolupracovali na základe politických frakcií a klubov, ale na 

základe toho, čo by bolo v prospech vlastného obvodu, potom  v prospech blízkych okresov, 

v ich rámci krajov a pod., a v konečnom dôsledku v prospech základného stavebného článku 

demokracie, voliča – občana.  

                                                 
23  1. projekt eGovernment na Slovensku. 138 miest Slovenska na mape. Dostupné na internete: 

http://www.mesto.sk/ [06/04/2010].  
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Pomerný volebný systém by sa tak zmenil na zmiešaný, príp. väčšinový s dvomi silnými 

politickými stranami. Deliacimi líniami v podmienkach SR by v tomto prípade boli línie 

ideovo-hodnotová a pragmaticko-účelová, z ktorých by sa mala uplatniť prvá z nich.24 Avšak 

aj väčšinový volebný systém môže vyvolávať pocit, že je menej demokratický, pretože 

neberie do úvahy menšie politické strany. Škandinávske krajiny sú preto dávané za príklad 

pomerného volebného systému s viacerými stranami vo vláde.  

Ale viac strán spravidla nezaručí viac demokracie a v podmienkach Slovenskej republiky 

detto. Programová blízkosť vládnych strán tiež nezaručí ich striktné dodržiavanie a veľakrát 

skúsenosť ukázala, že sa v rozhodovaní o závažných otázkach prichýlilo ku koaličným 

kompromisom, za ktoré bolo v konečnom dôsledku ťažko určiť zodpovedných. Hlavnými 

zásadami pri hlasovaní tak nie sú predvolebné vyhlásenia a programový rámec, na základe 

ktorého im boli odovzdané hlasy, ale iba presadenie straníckych a mocenských záujmov 

v rámci vyjednávania. A na Slovensku sa tento jav natoľko „udomácnil“, že jedným z 

východísk jeho eliminácie je zmena pomerného volebného systému na väčšinový.  
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