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FIXNÉ KVÓTY 

 
 
Fixné kvóty stanovujú potrebný počet hla-

sov, ktoré musí strana/kandidát získať, aby 
získala mandát. S uvedeným konceptom pri-
šli Joseph Diaz Gergonne (1820), Thomas 
Gilpin (Ľ844) a Francis Fisher (Ľ863), ktorí 
navrhli prideĢovať miesta v parlamente všet-
kým tým, ktorí prekročia počtom získaných 
hlasov vopred umelo stanovenú (fixnú) kvó-
tu. Problémom fixných kvót je nemožnosť ich 
využitia v prípade, že je dopredu určený po-
čet mandátov v parlamente. Na druhej stra-
ne, v prípade, že nie je fixne daný počet po-
slancov, fixné kvóty by bolo možné použiť.  
 
Pozri aj: 
 
Metóda uniformnej kvóty, Volebná kvóta 
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GERRY-MANDER 

 
 
Termín Gerry-mander sa spája s menom El-

bridga Gerryho, ktorý sa v roku 1811 stal gu-
vernérom štátu Massachusetts za Demokra-
ticko-Republikánsku stranu. VoĢby sa v uve-
denom štáte konali každoročne. Po voĢbách 
v roku 1811 obidve komory parlamentu boli 
väčšinovo obsadené Demokratmi-Republi-
kánmi. Demokrati-Republikáni si uvedomo-
vali, že ide o výnimočnú situáciu, ktorá sa 
v najbližších voĢbách nemusí opakovať. Do-
minancia, ktorú získali Demokrati-Republi-
káni, sa prejavila aj v sformovanej komisii, 
ktorá mala posúdiť nové vymedzenie voleb-
ných obvodov. 

Gerry dňa ĽĽ. februára Ľ8Ľľ podpísal zá-
kon, ktorým sa vymedzili volebné obvody 
v štáte Massachusetts. Uvedeným zákonom 
bol štát Massachusetts rozdelený na Ľ8 vo-
lebných obvodov, v ktorých sa volilo 40 sená-
torov. Administratívne členenie štátu Massa-
chusetts pozostávalo z 19 okresov (counties), 
čo umožňovalo prekračovať ich hranice pod-
Ģa straníckej Ģubovôle. Kontroverzné bolo 
hlavne vymedzenie volebných obvodov 
v okrese Essex, kde sa vytvorili dva viacman-
dátové volebné obvody. Vo vonkajšom vo-
lebnom obvode (s prevahou podporovateĢov 
Demokratov-Republikánov) sa volili traja se-
nátori a vo vnútornom (s prevahou voličov 
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Federalistov) sa volili dvaja senátori. Netra-
dičné bolo aj začlenenie oblasti Chelsea do 
okresu Essex, keėže administratívne patrila 
uvedená oblasť Suffolku. Začlenenie oblasti 
Chelsea do okresu Suffolk by výrazne zvý-
hodnilo Federalistov v danom volebnom ob-
vode. Inkriminovaný volebný obvod zahrňo-
val všetky časti okresu Essex, ktoré vo väčši-
ne podporovali Demokratov-Republikánov. 
Existoval predpoklad (na základe výsledkov 
volieb z roku Ľ8ĽĽ), že v danom volebnom 
obvode bude o 400 Demokratických voličov 
viac ako tých, ktorí volili Federalistov. PodĢa 
dobových údajov (Griffith Ľ907, s. 67) žilo 
v okrese Essex približne o Ľ500 voličov Fede-
ralistov viac ako voličov Demokratov-Repu-
blikánov. Rozdelením sa vytvorili dobré 
predpoklady pre Demokratov-Republikánov 
na volebný úspech v jednom z dvoch voleb-
ných obvodov. 

 
Zdroj: The Weekly Messenger, Boston, 6. marca 1812 In: Griffith, 

1907, s. 69.  

 
Vymedzenie volebných obvodov vyvolalo 

veĢkú vlnu odporu. NevôĢu Federalistov 
spôsobilo aj vymedzenie volebných obvodov 
v iných okresoch (napr. v okrese Worchester). 
Vymedzenie bolo vnímané ako uzurpácia 

moci. Elmer C. Griffith (Ľ907, s. 70) uvádza, 
že aj Federalisti (ako William Sullivan, resp. 
William H. Sumner) po oboznámení sa 
s mapou volebných obvodov v Massachu-
setts v roku Ľ8Ľľ už pred voĢbami predpo-
kladali, že Demokrati-Republikáni získajú 
v Senáte výraznú väčšinu.  

Netypické, kartograficky neestetické vyme-
dzenie volebných obvodov v okrese Essex 
podnietilo aj vznik termínu Gerry-mander. 
Traduje sa, že termín Gerry-mander vznikol na 
večierku, ktorú zorganizoval plukovník Israel 
Thorndike. PodĢa Johna Warda Deana (Ľ89ľ, 
s. 374 – 375), ktorý sa odvoláva na ceruzkou 
napísané dobové memorandum napísané 
Samuelom Batchelderom z Cambridgu, bola 
na uvedený večierok prinesená Josephom G. 
Cogswellom mapka z The Weekly Messenger 
so zvýraznením vonkajšieho volebného ob-
vodu. Pri analýze uvedenej mapky bolo po-
znamenané, že zvýraznenej časti chýbajú už 
len krídla a bude pripomínať predhistorické 
monštrum. Uvedený návrh bol prakticky 
okamžite realizovaný Elkanahom Tisdalom, 
čím sa vytvorila jedna z najznámejších poli-
tických karikatúr. Traduje sa, že v rámci 
kresby sa nachádza aj karikatúra Gerryho 
medzi krídlami a hranicami Middletonu (nos) 
a Lynnfieldu (brada). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Boston Gazette, 26. marca 1812, s. 2. 
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Pri následnej diskusii ako nazvať túto príše-
ru, niekto navrhol „salamandra“, čo inšpiro-
valo, pravdepodobne Richarda Alsopa, k ter-
mínu „Gerry-mander“. Karikatúra volebnej 
mapy z roku Ľ8Ľľ vyšla v The Boston Gazette 
26. marca 1812. Vymedzenie volebných obvo-
dov výrazným spôsobom pomohlo Gerryho 
strane vo voĢbách konaných dňa 6. apríla 
1812. V senátorských voĢbách Demokrati-
Republikáni získali celkovo menej hlasov 
(50 164) ako Federalisti (51 766), avšak získali 
až ľ9 miest zo 40-tich. Demokrati-Republi-
káni boli menej úspešní vo voĢbách do Ko-
mory reprezentantov, keė získali len 3ľĽ 
mandátov a Federalisti až 4ľ9 mandátov.  

Termín Gerry-mander sa používa aj na 
označenie politika, ktorý získal svoj mandát 
vėaka vymedzeniu volebného obvodu, resp. 
označuje výsledok zmieňovaného procesu. 
Od termínu Gerry-mander je odvodený ter-
mín gerrymandering, ktorým sa  označuje 
cielené oslabenie volebnej sily určitej skupiny 
voličov prostredníctvom sofistikovaného 
vymedzovania volebných obvodov.  

 
Pozri aj: 
 
Gerrymandering, Vymedzovanie volebných obvodov 
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GERRYMANDERING 
 
 
Termín gerrymandering sa v anglofónnej 

politologickej literatúre používa ako sloveso, 
ktorým sa označuje proces vymedzovania vo-
lebných obvodov s cieĢom dosiahnuť politic-
kú výhodu. Popularitu si termín gerryman-
dering získal hlavne z dôvodu, že veĢmi výs-
tižne pomenoval spôsob, akým politici získa-
vali volebnú výhodu pri prekresĢovaní vo-
lebných obvodov. K zavedeniu termínu ger-
rymandering do politologického slovníka 
prispelo aj to, že uvedená technika bola už 
v tom čase dostatočne známa a vyskúšaná 
ako vplyvný determinant volebného výsled-
ku. Na uvedenú skutočnosť poukázal Elmer 
C. Griffith (Ľ907, s. Ľľ0), keė skonštatoval, že 
gerrymandering je uplatňovaný od čias, kedy 
v Amerike začali používať volebné obvody.  

Gerrymandering sa využíva na politické 
ciele rozdelením voličov do jednotlivých vo-
lebných obvodov spôsobom, aby si dostatoč-
nou koncentráciou sympatizantov zabezpeči-
li úspech vo voĢbách, resp. prílišnou kon-
centráciou oponentov do jedného volebného 
obvodu znížili vplyv opozície. Znižovanie 
voličského potenciálu ako výsledok volebnej 
kartografie robí z gerrymanderingu kontro-
verznú tému. Termín gerrymandering vzni-
kol v štáte Massachusetts v roku 1812.  

 
Pozri aj: 
 
Gerry-mander, Vymedzovanie volebných obvodov 
 
 
LITERATÚRA: 
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GIBBARD-SATTERTHWAITEOVA  

TEORÉMA 

 
 

V polovici 70-tych rokov dvaja ekonómovia, 
Allan Gibbard a Mark Satterthwaite prišli ne-
závisle na seba s teorémou, v ktorej tvrdili, že 
ak je volebná procedúra založená na indi-
viduálnych preferenciách, výber je minimál-
ne z troch alternatív a volebný výber vyhráva 
len jedna alternatíva, pričom každá z alterna-
tív sa môže stať víťazom volieb za určitých 
preferencií, a volebná procedúra je nemani-
pulovateĢná, potom je to diktátorská volebná 
procedúra. Inými slovami, uvedená teoréma 
konštatuje, že neexistuje taká demokratická 
volebná procedúra, ktorá by nebola manipu-
lovateĢná prostredníctvom strategického hla-
sovania voličov. Manipulácia sa prejavuje 
v tom, že pri výbere minimálne z troch alter-
natív a pri účasti minimálne troch voličov 
existuje možnosť, že volič bude profitovať 
z toho, že neodhalí svoje pravé preferencie, 
ale svojím neúprimným hlasovaním získa 
viac, ako by tomu bolo pri odhalení pravých 
preferencií. 

Odvodením z Gibbard-Satterthwaiteovej 
teorémy je možné konštatovať, že volebná 
procedúra nepriamo vyžaduje od voličov, 
aby volili strategicky, ak chcú získať čo naj-
uspokojivejšie výsledky volieb. Niektoré pro-
cedúry majú väčšiu a iné menšiu tendenciu 
nabádať voličov, aby nevolili svoju prefero-
vanú stranu, ale aby hlasovali za inú. Strate-
gické hlasovanie je priamo úmerné propor-
čnosti volebnej procedúry a výške prahovej 
hranice, ktorú musí prekročiť kandidát, resp. 
politická strana, aby získal(a) mandát(y). 

 
Pozri aj: 
 
Strategické hlasovanie, Taktické hlasovanie, Volebná manipulácia 
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HAGENBACH-BISCHOFFOVA METÓDA 

 
 
Švajčiarsky fyzik a matematik E. Hagen-

bach-Bischoff (1833 – Ľ9Ľ0) bol propagátorom 
pomerného volebného systému a autorom 
elegantnej skratky prepočtu hlasov na man-
dáty prostredníctvom D´Hondtovej metódy. 
Hagenbach-Bischoffova metóda je vždy vo 
výsledku identická s D´Hondtovou metódou. 

Hagenbach-Bischoff navrhol výpočet vo-
lebného čísla (Wahlzahl) tak, aby sa v prvom 
skrutíniu prerozdelilo čo najviac mandátov, 
no nikdy nie viac, ako je celkový počet man-
dátov, ktorý je k dispozícii. Hagenbach-
Bischoff v práci Die Verteilungsrechnung biem 
Basler ůesetz nach dem ůrundsatz der Verhäl-
tniswahl (Ľ905, s. 7) propagoval spôsob výpo-
čtu volebného čísla, pri ktorom sa počet plat-
ných hlasov jednotlivých  strán vydelí poč-
tom mandátov zväčšeným o číslo jedna, čo 
znamená, že volebným číslom by bolo naj-



 

 

27 

bližšie väčšie celé číslo. A to aj v prípade, že 
výsledkom delenia počtu platných hlasov 
počtom mandátov zväčšeným o jeden bude 
celé číslo. V takomto prípade sa pripočíta čís-
lo jedna. Hagenbach-Bischoff si veĢmi dobre 
uvedomoval, že v prípade nezväčšenia vo-
lebného čísla na najbližšie celé číslo je možné 
prerozdeliť viac mandátov, ako je k dispozí-
cii,  čo jednoducho dokázal v matematickej 
prílohe svojej práce. Vychádzal z toho, že 
hi(M + 1)/H = mi + αi, z čoho vyplýva M + 1 
= Σmi + Σαi. (V uvedenom vzorci platí, že hi – 
je počet hlasov strany i, H – je celkový počet 
platných hlasov, M – celkový počet mandá-
tov, mi – počet mandátov strany i a αi – je zos-
tatok strany i). V krajnom prípade (ak je Σαi = 
0, t. j. žiadna strana nevykáže zostatky) na-
stane situácia M + Ľ = Σmi, čím sa prerozdelí 
o jeden mandát viac, ako sa má prerozdeliť 
(Hagenbach-Bischoff, 1905, s. 25 – 27). V ma-
tematickom vyjadrení je takto definovaný 
výpočet možné zapísať: Q = [H/(M + 1)] + 1, 
resp. Q = [H/(M + 1) + Ľ]. Zátvorky [ ] ozna-
čujú celú časť čísla, t. j. [x] – najväčšie celé čís-
lo, ktoré je menšie alebo rovné ako číslo x. 

Rozdiel medzi Droopovou a Hagenbach-
Bischoffovou kvótou spočíva  iba v tom, že sa 
identicky navrhnuté kvóty využívajú v roz-
ličných volebných systémoch. V pomernom 
volebnom systéme sa volebné číslo využíva 
na prideĢovanie mandátov jednotlivým stra-
nám. Strana získa toĢko mandátov, koĢkokrát 
sa podarí strane obsiahnuť volebné číslo. 
V prípade systému jedného prenosného hlasu 
je kvóta minimálna hranica, ktorej dosiahnu-
tie je potrebné na získanie mandátu. V tomto 
volebnom systéme kandidát neprofituje z to-
ho, ak sa mu podarí Droopovu kvótu prekro-
čiť viacnásobne. 

V súvislosti s Hagenbach-Bischoffovou me-
tódou je dôležité upozorniť aj na skutočnosť, 
že na prideĢovanie zostatkových mandátov 
sa využíva metóda najväčšieho priemeru. 
Hagenbach-Bischoffov navrhol, aby sa zostat-

kové mandáty prerozdeĢovali prostredníc-
tvom metódy najväčšieho priemeru, ktorá 
spočíva v tom, že sa hlasy strán vydelia čís-
lom, ktoré je o jedno väčšie ako počet už pri-
delených mandátov strane a prvý zostatkový 
mandát sa pridelí strane s najväčším prieme-
rom (podielom) hlasov. Tento postup sa opa-
kuje až do prerozdelenia všetkých mandátov. 
 
Pozri aj: 
 
D’Űondtova metóda, Jeffersonova metóda 
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HAMILTONOVA METÓDA 

 
 

Jednu z prvých metód prerozdeĢovania 
mandátov navrhol Alexander Hamilton, kto-
rý ju propagoval v súvislosti s prerozdeĢova-
ním kresiel v Komore reprezentantov v USA 
v roku Ľ79Ľ. Hamilton založil svoju metódu 
na trojčlenke (The Rule of Three), t. j. na zápise 
dvojíc hodnôt veličín (hi/mi a H/M), kde tri 
z nich sú známe a štvrtú je potrebné vypočí-
tať. V uvedených vzorcoch platí, že hi sú hla-
sy strany i, mi mandáty strany i, H celkový 
počet hlasov a M celkový počet mandátov. 
Optimálny počet pridelených mandátov pre 
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stranu sa tak vypočítava podĢa vzorca 
qi=hiM/H. Každá strana získa toĢko man-
dátov, koĢko je dolná kvóta strany [qi]. Ná-
sledne sa vypočítajú pre každú stranu zostat-
ky zi = qi – [qi] a neobsadené mandáty sa pos-
tupne prideĢujú stranám s najväčším abso-
lútnym zostatkom až do momentu, kedy sa 
prerozdelia všetky mandáty.  

Na pôde parlamentu prezentoval Hamilto-
novu metódu Fisher Ames, ktorý vo svojom 
prejave opísal vzorec výpočtu ako qi = 
(hi/H)xM, čo je matematický ekvivalent vyš-
šie uvedeného vzorca. Hamiltonova metóda 
je známa vo frankofónnej literatúre aj ako 
„la répartition au plus forte reste“. V Európe sa 
Hamiltonova metóda preslávila pod názvom 
Hare-Niemeyerova metóda.  

 
Pozri aj: 
 
Alabamský paradox, Hare-Niemeyerova metóda, Metóda najväčších 
absolútnych zostatkov, Paradox nového štátu, Volebná kvóta  
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HAREHO ELIMINAČNÁ METÓDA 

 
 
Jedna z eliminačných volebných metód je 

Hareho metóda pomenovaná podĢa Thomasa 
Hareho. Vo svojich dielach Hare propagoval 
systém jedného prenosného hlasu, ktorý vy-
užíva viacmandátové volebné obvody. Hare-
ho eliminačná metóda je založená na jedno-
mandátových volebných obvodoch. Víťazom 
výberu sa stáva alternatíva, ktorá získa abso-
lútnu väčšinu prvých miest. V prípade, že ani 
jedna alternatíva nezíska požadovanú väčši-
nu, postupne sa eliminujú alternatívy, ktoré 

získali najmenší počet prvých miest až do 
momentu, kým jedna alternatíva nezíska    
absolútnu väčšinu prvých miest. Hareho me-
tóda sa označuje ako Instant Run-off Voting, čo 
by bolo možné preložiť ako hlasovanie       
postupným vyraėovaním. Metóda je označo-
vaná aj ako alternatívne hlasovanie. 
 
Pozri aj: 
 
Absolútny väčšinový systém, Alternatívne hlasovanie,  
Systém jedného prenosného hlasu  
 
 
LITERATÚRA: 
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HARE-NIEMEYEROVA METÓDA 

 
 

Horst F. Niemeyer, nemecký matematik, 
navrhol v roku Ľ985 metódu prerozdeĢovania 
mandátov pre voĢby do Bundestagu. Ním 
navrhnutá metóda je metodikou prepočíta-
vania hlasov na mandáty identická s Hamil-
tonovou metódou. Optimálny počet pridele-
ných mandátov pre stranu sa vypočítava 
podĢa vzorca qi=hiM/H. Každá strana získa 
toĢko mandátov, koĢko je dolná kvóta strany 
[qi]. Následne sa vypočítajú pre každú stranu 
zostatky zi = qi – [qi] a neobsadené mandáty 
sa postupne prideĢujú stranám s najväčším 
absolútnym zostatkom až do momentu, kedy 
sa prerozdelia všetky mandáty. V uvedených 
vzorcoch platí, že hi sú hlasy strany i, mi 
mandáty strany i, H celkový počet hlasov, M 
celkový počet mandátov, zi zostatok strany 
i a qi kvóta strany i. 
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Hare-Niemeyerova metóda je pomenovaná 
aj po Thomasovi Hareovi, ktorý však nikdy 
nepropagoval štandardnú kvótu a ani metó-
du najväčších absolútnych zostatkov, ktorá je 
neoddeliteĢnou súčasťou Hare-Niemeyerovej 
metódy. Hare navrhol výpočet kvóty podĢa 
vzorca Q = [H/M], z čoho vyplýva, že metó-
da nesúca meno T. Hareho by mala mať vzo-
rec na výpočet nárokovateĢných mandátov 
strany i podobu qi = hi/[H/M] a nie qi = 
hiM/H. Pomocou uvedených vzorcov by sme 
nie vždy prišli k identickým výsledkom. Na-
príklad výsledky v prípade prerozdeĢovania 
piatich mandátov medzi štyri strany, ktoré 
získali 9, 4, 4 a 2 hlasy by v prípade využitia 
vzorca qi = hi/[H/M] boli 3, Ľ, Ľ, 0. Použitím 
vzorca qi = hiM/H by však boli ľ, Ľ, Ľ, 1. 
V obidvoch prípadoch by sa využila metóda 
najväčších absolútnych zostatkov. Faktom 
však je, že so zväčšujúcim sa počtom hlasov 
sa výrazne zmenšuje pravdepodobnosť, že 
dôjdeme k odlišným výsledkom. 

 
Pozri aj: 
 
Űamiltonova metóda, Metóda najväčších absolútnych zostatkov, 
Volebná kvóta 
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HILLOVA METÓDA 

 
 

Hillova metóda je jedným z postupov ako je 
možné prerozdeliť mandáty medzi jednotlivé 
strany v pomerných volebných systémoch. 
Joseph A. Hill prišiel s ideou, aby sa po kaž-
dom prerozdeĢovaní sledovalo, či odobratím 
mandátu jednej strane a jej pridanie inej stra-

ne nezníži relatívny rozdiel medzi počtom 
hlasov a počtom mandátov uvedených strán. 
Ak sa zníži, je potrebné, aby k uvedenému 
kroku došlo. Idea uvažovania o výmene 
mandátov medzi dvoma stranami je tá, že 
výmenou sa dosiahne väčšia spravodlivosť 
prerozdelenia. Na dosiahnutie takto stanove-
nej spravodlivosti navrhol metódu strie-
davých pomerov (method of alternate ratios), 
ktorá bola založená na prideĢovaní mandátov 
v dvoch skrutíniách. V prvom skrutíniu sa 
postupovalo rovnako ako v prípade Hamil-
tonovej metódy (využil sa vzorec qi = hiM/H, 
kde hi označuje počet hlasov strany i, M cel-
kový počet mandátov a H celkový počet hla-
sov) a stranám bol pridelený taký počet 
mandátov, koĢkokrát sa im podarilo celým 
číslom obsiahnuť štandardnú kvótu. V dru-
hom skrutíniu navrhol využiť metódu naj-
väčších priemerov s využitím vzorca pi = 
hi/√(xi(xi + 1)), resp. pi = hi

2/(xi(xi + 1)), pri-
čom xi bol počet už pridelených mandátov 
strane i. Strana s najväčším priemerom získa 
prvý neobsadený mandát a postup sa opaku-
je až do prerozdelenia všetkých mandátov.  

Edward V. Huntington na základe Hillom 
propagovanej metódy vypracoval metódu 
rovných proporcií, ktorá sa v súčasnosti vyu-
žíva pri prerozdeĢovaním kresiel v Kongrese 
USA medzi jednotlivé štáty. 
 
Pozri aj: 
 
Űuntingtonova metóda, Metódy volebných deliteľov 
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HLASOVACÍ LÍSTOK 

 
 

Vo voĢbách zohráva hlasovací lístok dôleži-
tú úlohu. Zaznamenáva preferencie voličov, 
na základe čoho je možné dospieť k voleb-
ným výsledkom. Hlasovací lístok je v cudzo-
jazyčnej literatúre označovaný rôznymi spô-
sobmi: ballot paper (angl.), bulletin de vote, 
(franc.), papeleta de votación (špan.), stimmzettel 
(nem.), scheda elettorale (tal.).  

Vo väčšinových volebných systémoch sa 
zvyčajne vyhotoví len jeden hlasovací lístok 
na ktorom sú uvedení všetci kandidáti, kto-
rých návrhy na kandidáta boli prijaté. Na 
hlasovacom lístku sú kandidáti uvádzaní 
zvyčajne v abecednom poradí podĢa priez-
viska. Existuje však aj možnosť, že o poradí 
rozhodne žreb. Faktom je, že neexistuje mož-
nosť vytvorenia neutrálneho dizajnu hlaso-
vacieho lístka pri ktorom by neboli pozične 
zvýhodňovaní kandidáti oproti tým, ktorí sú 
umiestnení na hlasovacom lístku nižšie, resp. 
až na druhej strane. Dizajn hlasovacieho líst-
ka môže ovplyvniť volebný výsledok aj 
v tom, že môže zmiasť voliča ako vyplniť 
hlasovací lístok nepresnými, resp. nejednoz-
načnými inštrukciami, čím sa hlas voliča stá-
va neplatným. V pomerných volebných sys-
témoch sa hlasovací lístok vyhotovuje pre 
každú politickú stranu a koalíciu, ktorej kan-
didátna listina bola zaregistrovaná.  

 
Pozri aj: 
 
Kandidátna listina, Listinný pomerný volebný systém 
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HLASOVANIE V BLOKOCH 

 
 

Hlasovanie v blokoch využíva väčšinový 
princíp vo viacmandátových volebných ob-
vodoch. Každá strana môže postaviť toĢko 
kandidátov, koĢko je mandátov a zároveň 
každý volič má toĢko rovnocenných hlasov, 
koĢko je mandátov. Mandáty získajú kandi-
dáti, ktorí získajú najväčší počet hlasov. Uve-
dený volebný systém sa využíva v regionál-
nych voĢbách do krajských a obecných za-
stupiteĢstiev v Slovenskej republike. 
  
Pozri aj:  
 
Limitované hlasovanie, Struyerova metóda 
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HUNTINGTONOVA METÓDA 

 
 
Matematik Edward V. Huntington zdoko-

nalil ideu prerozdeĢovania mandátov Josep-
ha A. Hilla, ktorý sa usiloval pri prerozdeĢo-
vaní minimalizovať relatívne rozdiely medzi 
ĢubovoĢnými dvoma stranami (štátmi). Z u-
vedeného dôvodu je Huntingtonova metóda 
nazývaná aj ako Hill-Huntingtonova metóda. 
Metóda sa nazýva aj ako metóda rovných 
proporcií, metóda rovných pomerov, resp. 
metóda geometrického priemeru.  
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Výsledky volieb podĢa Huntingtonovej me-
tódy zistíme, ak najprv určíme volebného de-
liteĢa a pre každú stranu vypočítame kvo-
cient vydelením hlasov strany volebným deli-
teĢom. Výsledný kvocient zaokrúhlime na ce-
lé číslo podĢa toho, či je kvocient vyšší, resp. 
nižší ako geometrický priemer čísel repre-
zentujúcich dolnú a hornú kvótu. Napríklad, 
ak vzíde výsledný kvocient qi = 4,66, tak ho 
zaokrúhlime smerom hore, pretože geomet-
rický priemer čísel 4 (dolná kvóta) a 5 (horná 
kvóta) je 4,47. Geometrický priemer sa vypo-
čítava podĢa vzorca √n(n + 1). V prípade, že 
sa takýmto spôsobom prerozdelí viac mandá-
tov, volebný deliteĢ sa zväčší. V prípade, že 
sa prerozdelí menej mandátov, volebný deli-
teĢ sa zníži. Metódou pokusu a omylu ná-
jdeme adekvátneho volebného deliteĢa, kto-
rým bude možné prerozdeliť všetky mandáty 
(volebný deliteĢ nemusí byť celé číslo). 

Identické výsledky by sme dostali aj v prí-
pade, že by sme využili postup využívaný 
metódami volebných deliteĢov a použili by 
sme rad čísel vypočítaný na základe vzorca 
√n(n+Ľ), kde za n sú postupne dosadzované 
čísla 0, Ľ, ľ, 3, 4 atė. Išlo by tak (približne) 
o čísla 0; 1,41; 2,45; 3,46; 4,47; 5,48 ... 
 
Pozri aj: 
 
Űillova metóda, Metódy volebných deliteľov 
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IDEA POMERNÉHO ZASTÚPENIA 

 
 

Úvahy o pomernom zastúpení nachádzame 
už na konci Ľ8. storočia. Medzi prvých pro-
pagátorov pomerného zastúpenia v zákono-
darnom zbore patrili Francúzi Honoré G. Ri-
queti, Comte de Mirabeau a Louis A. de Sa-
int-Just. S ucelenejším pokusom o definova-
nie volebného systému založeného na po-
mernom zastúpení prišiel Joseph D. Gergon-
ne v štúdii Arithmétique politique. Sur les 
élection et le système représentatif, ktorú vydal 
v roku 1820. V štúdii uvažoval o tom, že sa 
určí volebná kvóta a každý, kto získa mini-
málne toĢko hlasov, ako je uvedená kvóta, 
získa mandát. V Ľ9. storočí sa prvotné úvahy 
o pomernom zastúpení premietli do viace-
rých návrhov vedúcich k vytvoreniu dvoch 
typovo príbuzných volebných systémov: 
systému jedného prenosného hlasu a listin-
ného pomerného volebného systému.  

Idea pomerného zastúpenia sa pretavila aj 
do vytvorenia systému jedného prenosného 
hlasu, ktorý v Ľ9. storočí rozpracovali viacerí 
autori ako Thomas W. Hill, jeho syn Rowland 
Hill, Carl Andræ, Thomas Hare, resp. Henry 
R. Droop. Systém jedného prenosného hlasu 
bol zavedený do praxe na návrh Andræho 
v Dánsku v roku Ľ855. Andræ si nenárokoval 
prvenstvo uvedeného volebného systému. 
Uvedomoval si, že ním propagovaná metóda 
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je založená na tak jednoduchej myšlienke, že 
to pokojne mohlo napadnúť viacerým. Netú-
žil ani po tom, aby metóda niesla jeho meno. 
Ideu listinného pomerného systému rozpra-
coval v 40-tych rokoch Ľ9. storočia francúz-
sky utopistický socialista Victor Prosper Con-
sidérant. Na americkom kontintente propa-
goval listinný volebný systém Američan 
Thomas Gilpin (1944). 

 
Pozri aj: 
 
Listinný pomerný volebný systém, Systém jedného prenosného  
hlasu 
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IMPERIALIHO METÓDA 

 
 

Špecifickou metódou najväčších priemerov  
využívanou na prerozdeĢovanie mandátov je 
metóda pomenovaná po belgickom politikovi 
Pierrom Imperialim (celé meno Pierre Guil-
laume Charles des Princes de Francavilla Im-
periali). Imperiali svoju metódu propagoval 
pri presadzovaní úpravy zákona o voĢbách 
do orgánov samosprávy obcí (Wet Gemeente-
kieswet) v roku 1919. Imperiali navrhol po-
zmeniť rad čísel (deliteĢov) využívajúci sa pri 
D’Hondtovej metóde (Ľ, ľ, 3, 4 atė.) na rad 
čísel Ľ, Ľ,5, ľ, ľ,5, 3 atė. Výsledkom jeho úsilia 
bolo prijatie ním navrhnutej metódy v čl. 45 
zákona z Ľ9. októbra Ľ9ľĽ, ktorým sa zmenil 
zákon zo dňa Ľľ. septembra Ľ895, ten zavie-
dol D’Hondtovu metódu. Imperialiho metó-

da bola neskôr prijatá aj zákonom o voĢbách 
do orgánov samosprávy obcí zo 4. augusta 
Ľ93ľ (čl. 56 ods. Ľ zákona o voĢbách do orgá-
nov samosprávy obcí).  

Imperialiho metóda bola prijatá ako kom-
promis medzi podporovateĢmi väčšinového 
volebného systému a systému pomerného za-
stúpenia, a vymyká sa charakteristikám ty-
pickým pre pomerný volebný systém. Socia-
listi a liberáli podporovali pomerný volebný 
systém, ale katolíci boli k ich návrhu zdržan-
liví. Návrh katolíka Imperialiho bol prijateĢ-
ný pre obidve skupiny preto, že metóda za-
viedla výrazné väčšinové prvky v rámci po-
merného zastúpenia (t. j. prinášala veĢmi ne-
proporčné výsledky výrazne zvýhodňujúce 
väčšie strany). 

Diskusia o metóde prerozdeĢovania mandá-
tov v rokoch 1919 – 1921 v belgickom parla-
mente bola veĢmi búrlivá. Poslanci a aj sená-
tori si veĢmi dobre uvedomovali význam 
zmien navrhnutých Imperialim a rovnako si 
uvedomovali výrazne zvýhodňovanie veĢ-
kých strán. Pri schvaĢovaní návrhu zákona sa 
presadzovali rôzne rady volebných deliteĢov. 
Zaujímavá diskusia bola zaznamenaná dňa 
Ľ9. januára 1921 (prepis rozpravy: Chambre 
des Représentants. Annales Parlementaires. Séan-
ce du Mercredi 19. janvier 1921, s. 349 – 364). 
Vtedy sa začala rozprava o návrhu Julesa de 
Géradona, ktorý navrhol rad deliteĢov ľ, 3, 4, 
5 atė. Z diskusie v uvedenom dni vyplýva, 
že poslanci a senátori si uvedomovali, že 
rady čísel navrhnuté Imperialim a Gérado-
nom prinášajú rovnaké výsledky. Vyjadril to 
napríklad belgický premiér Henri Carton de 
Wiart v rozprave (s. 351 prepisu rozpravy), 
keė poznamenal, že obidva návrhy, Impe-
rialiho i Géradonov, aj napriek tomu, že pou-
žívajú odlišné rady čísel, vedú k identickým 
výsledkom. Rovnaké výsledky by sme do-
siahli aj keby sme použili rad čísel 0,5, 0,75, Ľ, 
Ľ,ľ5, Ľ,5 atė., resp. 3, 4,5, 6, 7,5 atė. Samotný 
Jules de Géradon pri hlasovaní dňa 19. ja-
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nuára Ľ9ľĽ (s. 353 prepisu rozpravy) podporil 
svojím hlasom čl. 45 navrhovaného zákona, 
a teda aj rad deliteĢov navrhnutý Imperialim. 
 
Pozri aj: 
 
Volebné kvóty, Talianske kvóty, Metódy najväčších priemerov 
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INDEX VOLATILITY 

 
 
Štandardným nástrojom merania zmien 

(nestálosti) podpory politických strán je in-
dex volatility, ktorý vytvoril Mogens Peder-
sen v roku Ľ979. Index je vyjadrený vzorcom: 
V = ½Σ|pit – pit-1|, pričom pit je zisk (vyjadre-
ný v percentách) politickej strany i vo voĢ-
bách t a pit-1 percentuálny zisk politickej stra-
ny i vo voĢbách predchádzajúcim voĢbám t. 
Index nadobúda hodnoty od nula (všetky 
strany získali rovnakú volebnú podporu) po 
sto (hlasy vo voĢbách získali len nové strany). 
Index volatility môže byť aplikovaný na 
všetky strany, ktoré sa zúčastnili volieb (me-
ria sa volebná volatilita), resp. len na strany, 
ktoré sa dostali do parlamentu (meria sa par-
lamentná volatilita). 
 
Pozri aj: 
 
Indexy fragmentácie politických strán 
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INDEXY MERANIA (DIS)PROPORČNOSTI 

 
 

Indexy na meranie (dis)proporčnosti sú za-
ložené na kvantifikácii základných absolút-
nych rozdielov medzi percentom hlasov 
a percentom mandátov strán, ktoré sa zú-
častnili volieb (resp. dostali sa do parlamen-
tu). Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie 
indexy patria: Loosemore-Hanbyho index, 
Raeov index a Gallagherov index (Least Squa-
res Index). 

Loosemore-Hanby index (označovaný aj 
ako D – index deviácie) meria odchýlky me-
dzi percentom mandátov (mi), ktoré dosiahli 
jednotlivé strany po voĢbách od percenta hla-
sov (hi), ktoré dosiahli vo voĢbách. Tieto roz-
dielnosti sú potom spočítané (ignorujú sa 
plusové a mínusové čísla) a výsledok sa vy-
delí dvoma. Vzorec Loosemore-Hanbyho in-
dexu je D = ½Σi|hi – mi|. Uvedený index bol 
vypracovaný Johnom Loosemorom a Vincen-
tom Hanbym v článku The Theoretical Limits of 
Maximum Distortion: Some Analytic Expressions 
for Electoral Systems.  

Výsledné hodnoty Loosemore-Hanbyho in-
dexu sa pohybujú v rozmedzí 0 – Ľ00, pričom 
dokonale proporčná volebná procedúra by 
mala výsledok 0 vzhĢadom na to, že počet 
hlasov a mandátov by bol zhodný. Čím budú 
vyššie výsledky indexu, tým viac to bude po-
ukazovať na disproporčnosť volebných vý-
sledkov. Pomerné systémy v demokraciách 
západnej Európy majú zvyčajne výsledok 
okolo 4 až 8 %. VeĢká disproporcia je hlavne 
v prípade relatívneho väčšinového systému, 
ktorá pramení z toho, že pri tomto volebnom 
systéme nepotrebujú poslanci získať majoritu 
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(viac než 50 %) hlasov v jednomandátovom 
obvode na to, aby boli zvolení. 

Na podobnom princípe ako Loosemore-
Hanby index funguje aj Gallagherov index 
(nazývaný aj ako Least Squares Index), ktorý 
sa rovnako používa na meranie disproporcie. 
Gallagherov index je vypočítavaný podĢa 
vzorca GI = √½Σi(hi – mi)2. Index má škálu od 
0 do Ľ00, kde 0 označuje dokonalú proporciu 
a Ľ00 znamená, že kandidát s 0 hlasmi získal 
mandát. Gallagherov index vo svojej podstate 
v menšej miere reaguje na malé a vo väčšej 
miere na veĢké nezrovnalosti v proporcii. 
Ėalším indexom využívaným na meranie 
disproporcie je aj Raeov index, ktorý je prak-
ticky identický s Loosemore-Hanbyho inde-
xom. Od Loosemore-Hanbyho indexu sa Ra-
eov index odlišuje tým, že súčet absolútnych 
hodnôt rozdielov medzi percentami hlasov 
a percentami mandátov nedelí dvoma, ale 
celkovým počtom strán (n). Raeov index je 
vypočítavaný podĢa vzorca I = (Σi|hi – 
mi|)/n. Maximálna proporčnosť pri Raeo-
vom indexe sa spája s hodnotou 0. Horná 
hranica nie je presne určená, ale štandardne 
by mohla byť vyjadrená číslom ľ00/n. Vý-
sledky Raeovho indexu poukazujú na prie-
mernú mieru disproporčnosti na jednu poli-
tickú stranu. Nedostatkom Raeovho indexu je 
skutočnosť, že hodnota indexu neúmerne 
klesá v prípade veĢkého počtu (hlavne veĢmi 
malých) strán, ktoré sú započítavané do vý-
sledku. 
 
Pozri aj: 
 
Indexy fragmentizácie politických strán, Listinný pomerný volebný 
systém, Rovnosť volebného práva 
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INDEXY FRAGMENTÁCIE  
POLITICKÝCH STRÁN 

 
 
Na meranie fragmentácie politických strán 

v parlamente sa využívajú viaceré indexy. 
Medzi najznámejšie patrí Raeov index frag-
mentácie politických strán a index efektívne-
ho počtu strán, ktorý vypracovali Markku 
Laakso a Rein Taagepera (1979). 

Princíp Raeovho indexu je v meraní prav-
depodobnosti, že dvaja náhodne zvolení pos-
lanci v parlamente sú členmi rôznych strán. 
Vypočítame ho tak, že od čísla jedna odpočí-
tame súčet druhých mocnín podielov ziskov 
jednotlivých politických strán. Vzorec Rae-
ovho indexu je F = 1 – Σpi

2, pričom pi je po-
diel mandátov politickej strany. Podiel man-
dátov politickej strany sa vypočítava na zá-
klade vzorca mi/M, pričom mi je počet mandá-
tov strany i a M celkový počet mandátov. Ra-
eov index môže nadobudnúť hodnoty od nu-
la (v parlamente sú poslanci len jednej strany) 
po jedna (v parlamente sú všetci poslanci re-
prezentanti rôznych strán). Hodnota 0,5 by 
naznačovala, že ide o prípad dokonalého bi-
partizmu. 

Na podobnom princípe je vypočítavaný aj 
index efektívneho počtu strán (Laakso, Taa-
gepera). Výsledok získame, ak vydelíme čís-
lom jedna súčet druhých mocnín percentuál-
nych ziskov jednotlivých strán. Vzorec inde-
xu efektívneho počtu strán je N = Ľ/Σpi

2. In-
dex efektívneho počtu strán nadobúda hod-
noty od jedna vyššie. Hodnota jedna by zna-
menala existenciu jednej strany. Hodnota in-
dexu rastie so zvyšujúcim sa počtom strán. 
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Výsledky Laaksovho a Taageperovho indexu 
udávajú počet strán rovnakej veĢkosti, ktoré 
by mali rovnaký účinok na fragmentáciu po-
litického systému ako majú skutočné politic-
ké strany s nerovnakou veĢkosťou. 

Obidva indexy by bolo možné aplikovať aj 
na meranie fragmentácie politických strán 
v politickom systéme na základe skúmania 
percentuálnych podielov jednotlivých strán 
vo voĢbách. V uvedenom prípade by pi zna-
menalo podiel získaných hlasov politickou 
stranou i. 
 
Pozri aj: 
 
Index volatility, Indexy merania (dis)proporčnosti 
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JEFFERSONOVA METÓDA 

 
 

Jednou zo základných metód volebného de-
liteĢa využívanou na prerozdeĢovanie man-
dátov je Jeffersonova metóda pomenovaná 
po významnom americkom politikovi Tho-
masovi Jeffersonovi. Metódu prerozdeĢova-
nia navrhol v čase, keė bol ministrom vlád-
neho kabinetu prezidenta Georga Washing-
tona. Jeffersonova metóda je založená na ná-
jdení takého volebného deliteĢa, ktorým 
možno prerozdeliť všetky mandáty v jednom 
skrutíniu. Stranám sa pridelí toĢko mandá-
tov, koĢkokrát dokážu celým číslom obsiah-
nuť volebného deliteĢa. Zostatky sa ignorujú, 
preto sa Jeffersonova metóda označuje za me-
tódu odmietnutých zostatkov.  

Jefferson stanovoval volebného deliteĢa me-
tódou pokus – omyl a navrhol začať štan-
dardnou kvótou (Q = H/M). S veĢkou prav-
depodobnosťou sa ňou neprerozdelia všetky 
mandáty, takže sa musí určiť nový volebný 
deliteĢ, ktorého hodnota bude menšia, ako je 
štandardná kvóta. V prípade, že sa volebný 
deliteĢ zníži príliš a prerozdelí sa viac man-
dátov, ako je k dispozícii, určí sa nový voleb-
ný deliteĢ, ktorého hodnota bude väčšia. Pri 
každom prerozdeĢovaní je možné nájsť škálu 
hodnôt volebného deliteĢa, v rámci ktorej 
môžeme použiť ĢubovoĢnú hodnotu a vždy 
dostaneme rovnaký výsledok. 

Metodiku Jeffersonovej metódy je možné 
uviesť na príklade štyroch strán, ktoré získali 
500, 240, 80 a 70 hlasov. V uvedenom príkla-
de je možné všetky mandáty prerozdeliť vo-
lebným deliteĢom, ktorého hodnota je väčšia 
ako číslo 120 a menšia alebo rovná číslu 125. 
Použitím väčšieho čísla ako Ľľ5 by sme ne-
prerozdelili všetky mandáty v jednom skru-
tíniu. V nasledujúcich tabuĢkách je možné vi-
dieť, ako by dopadlo prerozdeĢovanie Jeffer-
sonovou metódou pri použití volebných deli-
teĢov Ľľ0, Ľľ0,Ľ, Ľľ5 a 125,1. 
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Strana hi qi = hi/λ mandáty 

A 500 4,166 4 
B 240 2,000 2 
C 80 0,666 0 
D 70 0,583 0 

Spolu 890 λ = Ľľ0 6 
 

Strana hi qi = hi/λ mandáty 

A 500 4,163 4 
B 240 1,998 1 
C 80 0,666 0 
D 70 0,583 0 

Spolu 890 λ = Ľľ0,Ľ 5 
 

Strana hi qi = hi/λ mandáty 

A 500 4,000 4 
B 240 1,920 1 
C 80 0,640 0 
D 70 0,560 0 

Spolu 890 λ = Ľľ5 5 
 

Strana hi qi = hi/λ mandáty 

A 500 3,996 3 
B 240 1,918 1 
C 80 0,639 0 
D 70 0,559 0 

Spolu 890 λ = Ľľ5,Ľ 4 

 
Postupným znižovaním štandardnej voleb-

nej kvóty vždy dosiahneme želaný výsledok. 
Neplatí to len v prípade, keė by sa muselo 
použiť rozstrelové kritérium pri rovnosti hla-
sov, resp. v prípade, keė si viaceré strany ná-
rokujú svojím priemerom ėalší mandát. Ako 
príklad môžeme uviesť prípad štyroch strán, 
ktoré získali 750, 500, 250 a 250 hlasov, kto-
rým by malo byť prerozdelených šesť man-
dátov. 

 
Strana hi qi = hi/λ mi 

A 750 3 3 
B 500 2 2 
C 250 1 1 
D 250 1 1 

Spolu 1 750  λ = 250 7 

 
V uvedenom prípade by volebným delite-

Ģom nebolo možné prerozdeliť mandáty me-
dzi jednotlivé strany. DeliteĢ vo výške ľ50 
prerozdelí až sedem mandátov a akýkoĢvek 
väčší volebný deliteĢ (napr. ľ50,000Ľ) preroz-
delí najviac tri mandáty. Pri takomto pre-
rozdeĢovaní by sa muselo použiť jedno z roz-

strelových kritérií (ako napríklad väčší počet 
získaných hlasov, resp. žreb). 

Jeffersonova metóda je výsledkom identic-
ká s D’Hondtovou, Hagenbach-Bischoffovou, 
Burnitz-Varrentrappovou, Dietzovou a Ba-
der-Oferovou metódou. Jeffersonova metóda 
zvýhodňuje väčšie strany. Existuje viacero 
spôsobov, ako to preukázať. Alan D. Taylor 
a Allison M. Pacelli (2010, s. 156) to vys-
vetĢujú takto: strana, ktorej výsledná kvóta je 
49,9 a získa podĢa Jeffersonovej metódy 49 
mandátov, stratí v porovnaní s ideálnym pre-
rozdelením ľ %. Strana, ktorá má výslednú 
kvótu 4,9 a získa 4 mandáty, stratí v po-
rovnaní s ideálnym prerozdelením až ľ0 %. 
Analogicky môžeme konštatovať, že zväčšo-
vaním výsledných kvót strán na najbližšie ce-
lé číslo (ako je tomu pri Adamsovej metóde) 
sa zvýhodňujú menšie strany. Strana, ktorá 
získa päť mandátov s kvótou 4,Ľ si polepší 
o 20 %. Len o dve percentá si polepší strana 
s kvótou 49,Ľ, keė získa 50 mandátov. 
 
Pozri aj: 
 
Burnitz-Varrentrappova metóda, D´Űondtova metóda,  
Hagenbach-Bischoffova metóda, Metódy volebných deliteľov  
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