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KANDIDÁTNA LISTINA 

 
 

Zoznam kandidátov zostavený politickou 
stranou alebo koalíciou politických strán sa 
nazýva kandidátna listina. Existujú tri typy 
kandidátnych listín – otvorené, uzavreté 
a voĢné. O otvorenej kandidátnej listine ho-
voríme v prípade, keė v rámci listinného 
pomerného volebného systému je umožnené 
voličom využiť prednostné hlasy, ktorými 
môže zasiahnuť do zostaveného zoznamu 
kandidátov a ovplyvniť ich poradie. Otvore-
né kandidátne listiny umožňujú využiť pred-
nostné hlasy len v rámci jednej kandidátnej 
listiny uvedenej na jednom hlasovacom líst-
ku. Opakom otvorených kandidátnych listín 
sú uzavreté (viazané) kandidátne listiny. Vo-
lič v takomto prípade nemôže zasahovať do 
poradia kandidátov. Nezasahuje tak do ob-
sahu hlasovacieho lístka.  

Existuje aj možnosť – ako je tomu napríklad 
vo Švajčiarsku a Luxembursku, že prideĢo-
vanie prednostných hlasov nie je obmedzené 
na jednu kandidátnu listinu. Hovoríme o voĢ-
nej kandidátnej listine. Volič má toĢko pred-
nostných hlasov, koĢko mandátov sa rozde-
Ģuje v rámci volebného obvodu. Prednostné 
hlasy môže udeliť komukoĢvek, kto sa nachá-
dza na zaregistrovanej kandidátnej listine. 
Volič hlasuje za politickú stranu alebo koalí-
ciu politických strán, avšak na hlasovacom 
lístku môže vyškrtnúť kandidáta navrhnuté-
ho politickou stranou alebo koalíciou a na je-
ho miesto dopísať kandidáta z inej kandidát-

nej listiny. Uvedená procedúra sa nazýva pa-
našovanie. Pri voĢnej kandidátnej listine mô-
že byť voličovi umožnené aj kumulovať 
prednostné hlasy na jedného kandidáta. 

 
Pozri aj: 

 
Űlasovací lístok, Hlasovanie v blokoch, Kumulatívne hlasovanie, 
Listinný pomerný volebný systém  
 
 
LITERATÚRA: 

 
PECHÁČEK, Š.: Panašování jako spķsob personalizované volby 

v rámci poměrného volebního systému. Parlamentní institut, stu-
die č. 1.233 2013. 

 

 
KRITÉRIUM MONOTÓNNOSTI HLASOV 

 
 

Kritérium monotónnosti hlasov požaduje, 
aby metóda prerozdeĢovania mandátov nik-
dy neprisúdila viac mandátov strane, ktorej 
sa odoberú hlasy na úkor strany, ktorej sa 
pridajú hlasy. Uvedené kritérium nedodržujú 
metódy volebnej kvóty. V Spojených štátoch 
amerických, kde sa prerozdeĢujú mandáty 
jednotlivým štátom podĢa počtu obyvateĢov, 
je tento problém známy ako populačný para-
dox.  

 
Pozri aj: 

 
Alabamský paradox, Kritérium dodržiavania volebnej kvóty,  
Kritérium monotónnosti mandátov, Metóda najväčších absolútnych 
zostatkov, Populačný paradox, Volebná kvóta 
 
 
LITERATÚRA: 
 
BALINSKI, M. L. – YOUNG, H. P.: Fair Representation. Meeting 

the Ideal of One Man, One Vote. Washington, D. C., Brookings 
2001. 

NURMI, H.: Comparing Voting Systems. Dordrecht, D. Reidel 
Publishing Company 1987. 

NURMI, H.: Voting Paradoxes and How to Deal with Them.     
Berlin, Springer 1999. 
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KRITÉRIUM  
MONOTÓNNOSTI MANDÁTOV 

 
 

Kritérium monotónnosti mandátov poža-
duje, aby metóda na prerozdeĢovanie mandá-
tov vždy prisúdila každej strane minimálne 
rovnaký počet mandátov v prípade, že sa 
celkový počet mandátov zvýši. Kritérium 
monotónnosti mandátov za určitých okolnos-
tí nespĺňajú metódy volebnej kvóty. Metódy 
volebného deliteĢa a metódy najväčších prie-
merov za žiadnych okolností nemôžu poru-
šovať kritérium monotónnosti mandátov. 
 
 
Pozri aj: 

 
Alabamský paradox, Kritérium dodržiavania volebnej kvóty,  
Kritérium monotónnosti hlasov, Metóda najväčších absolútnych 
zostatkov, Negatívna váha hlasu, Volebná kvóta  
 
 
LITERATÚRA: 
 
BALINSKI, M. L. – YOUNG, H. P.: Fair Representation. Meeting 

the Ideal of One Man, One Vote. Washington, D. C., Brookings 
2001. 

NURMI, H.: Comparing Voting Systems. Dordrecht, D. Reidel 
Publishing Company 1987. 

NURMI, H.: Voting Paradoxes and How to Deal with Them.     
Berlin, Springer 1999. 

 
 

KOMBINOVANÝ VOLEBNÝ SYSTÉM 

 
 
Kombinované systémy využívajú kombino-

vané techniky prideĢovania mandátov a ich 
charakteristickým znakom je utváranie vo-
lebných obvodov dvojakého druhu. Jedno-
mandátové obvody pre výber kandidátov 
podĢa väčšinovej techniky a viacmandátové 
volebné obvody na prideĢovanie mandátov 
podĢa proporčnej techniky politickým stra-
nám. 

Louis Massicotte a André Blais (Ľ999, s. 8) 
definujú kombinovaný volebný systém ako 

„systém, ktorého mechanizmus zahŕňa kom-
bináciu odlišných volebných formúl (jedno-
duchá väčšina a pomerné zastúpenie, resp. 
relatívna väčšina a pomerné zastúpenie) pre 
voĢby do jedného orgánu“. Základom odlíše-
nia kombinovaného systému od iných je po-
tom to, že sa ním vytvárajú dvojaké mandáty 
– väčšinové a pomerné.  

Kombinovaným volebným systémom nie je 
možné označovať akýkoĢvek volebný systém, 
ktorý v akomkoĢvek pomere kombinuje dva 
komponenty – väčšinový a pomerný. Na ur-
čenie kombinovaného volebného systému ne-
postačuje, ak je jedna zložka zastúpená v ne-
patrnom počte. Platí to predovšetkým pre 
systémy pomerného zastúpenia, kde pre re-
gionálne zvláštnosti krajiny môže byť vedĢa 
niekoĢkých viacmandátových obvodov jeden 
alebo niekoĢko jednomandátových. Je logic-
ké, že tam, kde prevažná väčšina mandátov 
vzíde z viacmandátových obvodov a zaned-
bateĢná časť väčšinovým spôsobom, ide stále 
o systém pomerného zastúpenia (Klíma, 
1998, s. 215). Massicotte a Blais (1999, s. 51) 
navrhujú 5 % kvantitatívnu hranicu, aby sa 
mohlo hovoriť o kombinovanom volebnom 
systéme. 

Problém zaradenia kombinovaného voleb-
ného systému súvisí aj s mnohými prívlast-
kami, ktoré sú mu pripisované, napr. „perso-
nalizovaný“ volebný systém, pomerný sys-
tém zmiešaných mandátov, systém dodatoč-
ných hlasov, paralelný systém, a pod. Vhod-
né pomenovanie pre tento volebný systém je 
„kombinovaný volebný systém“, pretože 
práve termín „kombinovaný“ najlepšie vysti-
huje podstatu anglického termínu „mixed“. 
Jednou z ėalších možností pomenovania vo-
lebného systému, ktorý kombinuje niekoĢko 
základných princípov z rozličných volebných 
procedúr, by mohol byť aj „hybridný volebný 
systém“, avšak takýto názov znie skôr pejora-
tívne.  
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Vo svojej podstate „kombinovaný volebný 
systém“ zahŕňa všetky možnosti kombinácie, 
či už ide o paralelný systém, tzv. zmiešaný 
alebo „superkombinovaný“. Takéto chápanie 
terminológie korešponduje aj s typologizá-
ciou niektorých politológov (Ben Reilly a An-
drew Reynolds), ktorí rozoznávajú odlišnosť 
medzi systémami paralelnými („parallel sys-
tems“) a zmiešanými („mixed member pro-
portional systems“), aj napriek tomu, že túto 
skupinu systémov označujú za „mixed sys-
tems“.  

Kombinovaný volebný systém je možné de-
finovať ako súbor volebných pravidiel pozos-
távajúci z dvoch principiálne odlišných sys-
témov (väčšinového a pomerného), hoci sa 
obidve zložky používajú pri voĢbe do jedné-
ho orgánu a každá zo zložiek zaisťuje zvole-
nie aspoň 5 % poslancov. Kombinovaný vo-
lebný systém má viacero foriem, ktoré vytvá-
rajú rozličné efekty. ZatiaĢ čo zmiešaná forma 
je vo výsledkoch viac proporčná, paralelná 
forma je vo svojich výsledkoch viac dispro-
porčná. Výsledky volieb závisia aj od nasta-
venia pomeru medzi pomernou a väčšinovou 
zložkou kombinovaného systému.  

V zásade sa dajú odlišovať dve základné 
formy kombinovaného volebného systému: 
zmiešaná a paralelná forma. 

Zmiešaná forma je pravdepodobne najviac 
problematická z hĢadiska jej zaradenia do 
spektra volebných procedúr. Príčinu tohto 
stavu môžeme nájsť v celkových volebných 
výsledkoch, ktoré produkuje. VzhĢadom na 
to, že z hĢadiska vplyvu na konečné rozdele-
nie mandátov je rozhodujúce hlasovanie 
podĢa pomerného princípu, môžeme sa v od-
bornej literatúre stretnúť s tým, že táto forma 
je definovaná ako modifikácia pomerného 
volebného systému. Zmiešaná forma kombi-
novaného systému je postavená tak, že väčši-
nová a pomerná zložka sú dané do vzájomnej 
závislosti. Politická strana získa v parlamente 
len toĢko mandátov, koĢko jej prináleží po 

prepočítaní podĢa pomernej zložky. Len 
v prípade, že politická strana získa viac man-
dátov vo väčšinovej zložke ako v pomernej, 
strana získa toĢko mandátov ako získala vo 
väčšinovej zložke. 

V paralelnej forme, na rozdiel od zmiešanej 
formy, absentuje prvok korektúry. Obidve 
zložky systému – väčšinový a pomerný – sú 
z hĢadiska vzájomnej väzby oddelené, čo 
znamená, že existujú nezávisle na sebe. Re-
zervoár tzv. pomerných miest neplní kom-
penzačnú úlohu. Strany, ktoré získajú nad-
merné zisky mandátov na základe väčšino-
vého prístupu, môžu súčasne získať ešte ėal-
šie víťazstvo v podobe najväčšieho počtu 
pomerných mandátov.  
 
 
Pozri aj: 
 
Listinný pomerný volebný systém, Relatívny väčšinový systém 
 
 
LITERATÚRA: 

 
KLÍMA, M.: Smíšený volební systém. Politologický časopis, roč. 5, 

č. 3 (1998), s. 213 – 230. 
KLÍMA, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. 

Praha, Radix 2003.  
MASSICOTTE, L. – BLAIS, A.: Mixed Electoral Systems: A Con-

ceptual and Empirical Survey. Electoral Studies, roč. 18, č. 3 
(Sep., 1999), s. 341 – 366. 

NORRIS, P.: Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritar-
ian and Mixed Systems. International Political Science Review, 
Vol 18, č. 3 (Jul., 1997), s. 297 – 312. 

REILLY, B. – REYNOLDS, A.: Electoral Systems and Conflict in 
Divided Societies. Committee on International Conflict Resolu-
tion. National Research Council 1999. 

 
 

KRITÉRIUM DODRŽIAVANIA  
VOLEBNEJ KVÓTY 

 
 

Kritérium dodržiavania volebnej kvóty po-
žaduje, aby strany získali len toĢko mandá-
tov, koĢko by mali mať podĢa štandardnej 
kvóty. Metódy dodržujú volebnú kvótu v prí-
pade, že žiadna zo strán nezíska prerozde-
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Ģovaním menej mandátov, ako je ich dolná 
kvóta (lower quota – vypočítaná na základe 
vzorca qi = [hiM/H]) a viac mandátov, ako je 
ich horná kvóta (upper quota – vypočítaná na 
základe vzorca qi = [hiM/H] + 1), t. j. musí 
platiť qi = [hiM/H] ≤ mi ≤ qi = [hiM/H] + 1. 
V uvedených vzorcoch je qi – kvóta strany i, 
M – celkový počet mandátov, mi – počet 
mandátov pridelený strane i, H – celkový po-
čet hlasov a hi – hlasy strany i. Rozdiel medzi 
dolnou a hornou kvótou je vždy číslo jedna. 
Ak je kvóta strany celé číslo, dolná kvóta je 
uvedené číslo a horná kvóta je o jedno číslo 
väčšia (napr. ak qi = 7, dolná kvóta je 7 
a horná kvóta 8). 

Metódy volebného deliteĢa dodržujú krité-
riá monotónnosti hlasov a mandátov, ale na 
druhej strane nedokážu zaručiť, že strany 
získajú len toĢko mandátov, koĢko by mali 
mať podĢa štandardnej kvóty. Kritérium do-
držiavania volebnej kvóty rešpektuje len me-
tóda volebnej kvóty, ktorá pracuje so štan-
dardnou kvótou vypočítavanou podĢa vzorca 
Q = H/M, resp. qi = hiM/H.  

 
Pozri aj: 
 
Kritériá posudzovania volebných systémov, Kritérium monotónnosti 
hlasov, Kritérium monotónnosti mandátov 
 
 
 
 
LITERATÚRA: 
 
BALINSKI, M. L. – YOUNG, H. P.: Fair Representation. Meeting 

the Ideal of One Man, One Vote. Washington, D. C., Brookings 
2001. 

NURMI, H.: Comparing Voting Systems. Dordrecht, D. Reidel 
Publishing Company 1987. 

NURMI, H.: Voting Paradoxes and How to Deal with Them.     
Berlin, Springer 1999. 

 
 
 
 
 

 

KRITÉRIÁ POSUDZOVANIA  

VOLEBNÝCH SYSTÉMOV 

 
 
Posudzovať volebné procedúry môžeme na 

základe mnohých kritérií, ktoré môžeme roz-
deliť do dvoch základných skupín. Prvú sku-
pinu tvoria, nazvime ich, pozitívne vyme-
dzené kritériá, ktoré kladú podmienku na to, 
kto by sa za určitých okolností mal stať víťa-
zom volebného výberu. Druhou skupinou sú 
negatívne vymedzené kritériá, ktoré určujú, 
kto by sa nemal stať víťazom výberu.  

Medzi pozitívne kritériá môžeme zaradiť 
kritérium, ktoré vyžaduje, aby sa určitá alter-
natíva stala víťazom výberu ak je preferova-
nejšia väčšinou voličov ako ktorákoĢvek iná 
alternatíva. Medzi negatívne vymedzené kri-
tériá môžeme zaradiť podmienku, aby sa ur-
čitá alternatíva nestala víťazom volieb, keė 
väčšina voličov preferuje inú alternatívu. Iné 
negatívne kritérium by mohlo vyžadovať i to, 
aby sa väčšinou voličov najmenej preferova-
ná alternatíva nestala víťazom, alebo by sme 
mohli stanoviť kritérium, podĢa ktorého by 
sa nemohla stať víťazom alternatíva, ktorá je 
v preferenciách na prvom mieste u menšieho 
počtu voličov ako iná alternatíva. Ėalším lo-
gickým kritériom môže byť požiadavka, aby 
v prípade, že ak symetricky obrátime poradie 
všetkých preferencií na všetkých hlasovacích 
lístkoch, potom víťazná alternatíva pred    
obrátením sa musí stať porazenou po obráte-
ní. 
 
Pozri aj: 
 
Condorcetovo kritérium, Kritérium jednomyseľnosti,  
Kritérium konzistencie 
 
LITERATÚRA: 

 
NURMI, H.: Comparing Voting Systems. Dordrecht, D. Reidel 

Publishing Company 1987. 
NURMI, H.: Voting Paradoxes and How to Deal with Them.     

Berlin, Springer 1999. 
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KRITÉRIUM JEDNOMYSEĽNOSTI 

 
 
JednomyseĢnosť je založená na princípe, 

podĢa ktorého návrh (alternatíva, kandidát) 
je prijatý (zvolený) len vtedy, keė sú všetci 
voliči „za“. Kritérium jednomyseĢnosti pri 
posudzovaní volebných procedúr vyžaduje, 
aby v prípade, keė je alternatíva x preferova-
nejšia medzi všetkými voličmi ako alternatíva 
y, y sa nemôže stať víťazom výberu. 

Kritérium jednomyseĢnosti porušuje Con-
dorcetova metóda, ktorá je založená na po-
stupnom porovnávaní dvojíc alternatív, čo 
znamená, že do ėalších kôl postupuje len ví-
ťaz. Alternatíva, ktorá sa stane víťazom po 
poslednom porovnávaní, sa stáva víťazom 
výberu. Na poukázanie porušenia uvedeného 
princípu je možné použiť príklad prezento-
vaný Avinash Dixitom a Barry Nalebuffom 
(1993). V uvedenom príklade traja voliči vy-
berajú najobĢúbenejšiu zo siedmich alterna-
tív. Ich preferencie sú tieto: 

 
1 1 1 

a c d 

b d a 

c a g 

d f b 

e g c 

f b e 

g e f 

 

V prípade, ak sa bude voliť Condorcetovou 
metódou a poradie výberu bude takéto: 

 
1. kolo  d vs. a 
2. kolo víťaz z Ľ. kola vs. c 
3. kolo víťaz z ľ. kola vs. b 
4. kolo víťaz z 3. kola vs. g 
5. kolo víťaz z 4. kola vs. f 
6. kolo víťaz z 5. kola vs. e 

 

víťazom výberu sa stane alternatíva e aj na-
priek tomu, že všetci traja voliči preferujú al-
ternatívy a, c a d pred e. 

Condorcetova metóda porušovaním kritéria 
jednomyseĢnosti poskytuje relatívne veĢký 
priestor na manipuláciu s volebnou agendou, 
teda určovaním spôsobu, podĢa ktorého pre-
behne volebný výber. Môžeme to dokumen-
tovať konštatovaním, že ak vyberieme správ-
nu postupnosť porovnávania alternatív vo 
vyššie uvedenom príklade, tak sa môže stať 
najobĢúbenejšou ktorákoĢvek alternatíva. 
 
Pozri aj: 
 
Condorcetovo kritérium, Kritériá posudzovania volebných systémov, 
Kritérium konzistencie 
 
 
LITERATÚRA: 

 
DIXIT, A. – NALEBUFF, B.: Thinking Strategically: The Competi-

tive Edge in Business, Politics, and Everyday Life. New York – 
London, W. W. Norton & Company 1993.  

NURMI, H.: Comparing Voting Systems. Dordrecht, D. Reidel 
Publishing Company 1987. 

NURMI, H.: Voting Paradoxes and How to Deal with Them.     
Berlin, Springer 1999. 

 

 
KRITÉRIUM KONZISTENCIE 

 
 
Volebná procedúra sa považuje za konzis-

tentnú v prípade, že ak sa víťazom výberu 
stane alternatíva v dvoch rôznych volebných 
obvodoch, spojenie uvedených obvodov do 
jedného volebného obvodu nemôže uvedenej 
alternatíve uškodiť.  

Problematiku konzistencie možno demon-
štrovať na príklade založenom na absolút-
nom väčšinovom systéme. Predpokladajme, 
že o víťazstvo vo voĢbách sa usilujú tri alter-
natívy (a, b, c) v dvoch volebných obvodoch, 
v ktorých volí Ľ00 voličov. V prvom voleb-
nom obvode sú preferencie voličov takéto:  
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40 35 25 

a b c 

c a b 

b c a 

 
Ako vidíme, ani jedna z alternatív nezískala 

absolútnu väčšinu prvých miest, preto je eli-
minovaná alternatíva c, jej hlasy sa prirátajú 
alternatíve b, ktorá sa stane víťazom výberu. 

V druhom volebnom obvode sú preferencie 
voličov tieto: 

 
51 49 

b c 

c b 

a a 

 
V tomto prípade alternatíva b už v prvom 

kole získa 50 % + Ľ prvých miest, preto sa 
stáva víťazom volieb. Nekonzistentnosť abso-
lútneho väčšinového systému sa prejaví, keė 
voličov v obidvoch volebných obvodoch spo-
jíme do jedného volebného obvodu. Preferen-
cie potom budú: 

 
 

40 35 51 74 

a b b c 

c a c b 

b c a a 

 
V prvom kole ani jedna z alternatív nezíska 

požadovaných Ľ0Ľ prvých miest, preto do 
druhého kola postúpia alternatívy b a c. 
V druhom kole sa hlasy 40 voličov, ktorí pre-
ferovali acb pridelia alternatíve c, ktorá vy-
hráva výber. Ako môžeme vidieť, alternatíva 
b aj napriek tomu, že v prvom aj druhom vo-
lebnom obvode vyhrala voĢby, sa po spoloč-
nom súčte voličov nestala víťazom. VoĢby 
vyhrala alternatíva c. Uvedené kritérium ne-
dodržujú systém jedného prenosného hlasu, 
Coombsova metóda, Nansonova metóda,    

alternatívne hlasovanie, Blackova metóda, 
Hareho metóda ani Nansonova metóda. 
V prípade, že volebná procedúra nie je konzis-

tentná, existuje možnosť manipulovať s voleb-
nými výsledkami prostredníctvom účelovo vy-
tvorených volebných obvodov. 
 
Pozri aj: 
 
Alternatívne hlasovanie, Blackova metóda, Condorcetovo kritérium, 
Űareho metóda, Coombsova metóda, Gerry-mander, Gerrymande-
ring, Kritérium jednomyseľnosti, Nansonova metóda 
 
 
LITERATÚRA: 

 
NURMI, H.: Comparing Voting Systems. Dordrecht, D. Reidel 

Publishing Company 1987. 
NURMI, H.: Voting Paradoxes and How to Deal with Them.     

Berlin, Springer 1999. 
 
 

KUMULATÍVNE HLASOVANIE 

 
 

V rámci kumulatívneho hlasovania majú 
voliči toĢko hlasov, koĢko sa prerozdeĢuje 
mandátov vo viacmandátovom volebnom 
obvode. Politická strana môže postaviť toĢko 
kandidátov, koĢko je mandátov. Na rozdiel 
od hlasovania v blokoch môžu voliči kumu-
lovať svoje hlasy na jedného kandidáta. Mô-
žu tak dať jednému kandidátovi všetky svoje 
hlasy, resp. rozdeliť svoje hlasy ĢubovoĢným 
spôsobom medzi viacerých kandidátov. Man-
dáty získajú kandidáti, ktorí získajú najväčší 
počet hlasov. Tento systém sa používal v štá-
te Illinois do roku 1980. 
 
Pozri aj: 
 
Hlasovanie v blokoch, Limitované hlasovanie  
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LIMITOVANÉ HLASOVANIE 

 
 

Limitované hlasovanie je založené na po-
dobnom princípe ako systém jedného nepre-
nosného hlasu. Volič má (minimálne) o jeden 
hlas menej ako je počet kandidátov vo viac-
mandátovom volebnom obvode. Limitované 
hlasovanie sa napríklad používalo v Argentí-
ne v rokoch 1946 – 1950 a 1958 – 1962. Nedos-
tatkom limitovaného hlasovania je skutoč-
nosť, že systém nemôže zaručiť, že vždy vy-
hrá Condorcetov víťaz a ani to, že niekedy 
nevyhrá Condorcetov porazený. 
 
Pozri aj: 
 
Condorcetov porazený, Condorcetov víťaz, Schaľovacia metóda, 
Systém jedného neprenosného hlasu 
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LISTINNÝ POMERNÝ VOLEBNÝ SYSTÉM 

 
 

Ideu listinného pomerného volebného sys-
tému, pri ktorom by mali voliči jeden hlas 
a volili by politické strany, rozpracoval v 40-

tych rokoch 19. storočia francúzsky utopistic-
ký socialista Victor Prosper Considérant. 
V približne rovnakom čase na americkej pôde 
prakticky identický návrh ako Considérant 
propagoval vo svojom pamflete Američan 
Thomas Gilpin (Ľ844). Ním propagovaný vo-
lebný systém taktiež nútil voličov voliť poli-
tické strany a nie jednotlivých kandidátov. 
Obidvoch uvedených autorov tak môžeme 
považovať za pionierov listinného pomerné-
ho volebného systému v podobe, ako ho po-
známe dnes. 

S listinným pomerným volebným systé-
mom sa v praxi stretávame až na konci Ľ9. 
storočia. Po prvýkrát bol zavedený listinný 
pomerný volebný systém v provincii Buenos 
Aires v roku 1873 (Hoag, Hallett, 1926, s. 65). 
V Európe bol listinný pomerný volebný sys-
tém po prvýkrát použitý švajčiarskym kantó-
nom Solothurn, ktorý vo svojej ústave v roku 
Ľ885 zaviedol pomerný volebný systém.   
Clarence G. Hoag a George H. Hallett (1926, 
s. 65) uvádzajú, že potrebná legislatíva nevy-
hnutná na vykonanie volieb v kantóne Solot-
hurn bola zavedená až v roku 1895, preto 
John H. Humphreys (1911, s. 113) prvenstvo 
zavedenia pomerného volebného systému 
v Európe priznáva kantónu Ticino. Ten ho 
zaviedol zákonom z dňa 5. decembra Ľ890. 
Prvým štátom, ktorý prijal na celoštátnej 
úrovni vo voĢbách do parlamentu pomerný 
volebný systém bolo Belgicko.  

Pomerný volebný systém využíva viacman-
dátové volebné obvody, v ktorých si volič 
vyberá medzi jednotlivými politickými stra-
nami. Základný princíp je založený na čo 
najpresnejšom odkopírovaní voličských pre-
ferencií do pomeru mandátov v zastupiteĢ-
skom zbore. Propagátori a oponenti pomer-
ného systému v posledných desaťročiach vy-
užívajú rozličné argumenty dokumentujúce 
(ne)vhodnosť požitia tohto systému.  

Pri vyzdvihovaní vhodnosti využitia po-
merného volebného systému sa zvykne klásť 
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dôraz na skutočnosť, že uvedený systém po-
merne presne odzrkadĢuje volebné preferen-
cie. Rovnako sa pri obhajovaní zvyknú vyu-
žívať tieto argumenty: pri použití pomerného 
systému malé množstvo hlasov prepadne, čo 
v kombinácii s nízkym volebným prahom 
vedie k vyššej účasti voličov na voĢbách; exis-
tuje reálna šanca pre malé strany, ako získať 
zastúpenie v parlamente; politické strany ma-
jú zvyčajne odvahu postaviť rozdielnych 
kandidátov, čo nepriamo zvyšuje pravdepo-
dobnosť na zvolenie žien.  

Na druhej strane, v súvislosti s pomerným 
volebným systémom sa zvykne upozorňovať 
aj na nevyhnutnú potrebu vytvárať vládne 
koalície, ktoré pri dôležitých rozhodnutiach 
potrebujú výrazný časový priestor na určenie 
svojho ėalšieho postupu. Ako problematická 
je braná aj existujúca reálna šanca pre extré-
mistické skupiny pri ich zámere získať za-
stúpenie v parlamentnom zhromaždení, ako 
aj takmer neexistujúce spojenie medzi pos-
lancom a jeho voličmi. 
 
Pozri aj: 
 
Idea pomerného zastúpenia, Systém jedného prenosného hlasu 
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LOWNDESOVA METÓDA 

 
 
V politologickej literatúre je Lowndesova 

metóda známa aj ako metóda najväčšieho (re-
latívneho) priemeru. William Lowndes navr-
hol svoju metódu prerozdeĢovania mandátov 
ako alternatívu k metóde najväčšieho zostat-
ku, ktorá sa najčastejšie používa na prerozde-
lenie neobsadených mandátov v druhom 
skrutíniu. PodĢa Lowndesa by sa neobsadené 
mandáty v druhom skrutíniu mali prideĢovať 
stranám na základe najväčšieho relatívneho 
priemeru, t. j. zostatky jednotlivých strán by 
sa mali vydeliť počtom mandátov, ktoré už 
strany získali.  

Lowndes presadzoval princíp relatívnych 
zostatkov, vysvetĢujúc to skutočnosťou, že ak 
strana A má kvocient 20,5 a strana B 1,5, tak 
na zostatok by sme sa mali pozerať iným 
spôsobom. Pre A je dodatočný mandát za 
zostatok (0,5) významnejší ako je dodatočný 
mandát pre B. V prípade strany A by išlo len 
o 5% nárast mandátov, na druhej strane 
v prípade B by išlo o Ľ00% nárast. Využitím 
Lowndesovej metódy by sme zostatok A mali 
vypočítať 0,5/ľ0 = 0,0ľ5 a v prípade B 0,5/1 
= 0,5. Z uvedeného dôvodu by sa mal, podĢa 
W. Lowndesa, prideliť dodatočný mandát 
strane B. Je zrejmé, že Lowndesova metóda 
zvýhodňuje menšie strany (na uvedenú sku-
točnosť poukázali aj Michel Balinski a Peyton 
Young (Ľ98ľ, s. ľ5), keė konštatovali, že stra-
na, ktorá získa kvótu ľ4,9Ľ7 nezíska dodatoč-
ný mandát a strana, ktorá získa kvótu Ľ,30ľ 
získa až dva mandáty). 
 
Pozri aj: 
 
Metóda najväčších absolútnych zostatkov, Metóda najväčších  
relatívnych zostatkov, Metódy volebnej kvóty 
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MAYOVA TEORÉMA 

 
 

Kenneth Arrow v roku Ľ95Ľ dokázal, že ne-
existuje dokonalá volebná procedúra v prí-
pade, že vyberáme z troch a viacerých alter-
natív. Potom sa vynorila otázka, ktorú v roku 
Ľ95ľ zodpovedal Kenneth May, či existuje 
dokonalá volebná procedúra pri výbere 
z dvoch alternatív. May svojou prácou dal 
aspoň čiastočne optimistickú odpoveė na to, 
či existuje dokonalá volebná procedúra, aj 
keė len v prípade výberu z dvoch alternatív.  

May (Ľ95ľ) vo svojej štúdii uviedol štyri ne-
závislé a nevyhnutné podmienky pre f(Di), 
ktoré podmieňujú optimálnu voĢbu z dvoch 
alternatív. May využil Arrowov spôsob ozna-
čovania preferencií, ktorý mierne modifiko-
val a prispôsobil pre výber z dvoch alterna-
tív. Pri binárnej voĢbe medzi dvoma alterna-
tívami (x a y) a počte voličov n, pri preferen-

ciách označoval jednotlivca i Di = 1, 0, –1 
podĢa toho či preferuje alternatívu x, je ne-
rozhodný, alebo preferuje alternatívu y. Od 
toho odvodil skupinovú voĢbu, ktorú označil 
písmenom D. Metódu skupinovej voĢby 
označil May funkciou D = f(D1, D2 ..., Dn) – 
napr. f(Di) = sg ∑Di definuje relatívny väčši-
nový spôsob výberu. Výsledok tohto výberu 
označoval hodnotami Ľ, 0, –Ľ podĢa toho, či 
skupina preferuje alternatívu x, je indiferent-
ná medzi alternatívami, alebo preferuje alter-
natívu y. 

Podmienka 1: f(Di) je definovaná rozhod-
nosťou (decisiveness) pre každé i, t. z., že kaž-
dý volič sa musí vyjadriť za, indiferentne ale-
bo proti. To znamená, že každá metóda výbe-
ru musí mať jednoznačný výsledok pri 
akýchkoĢvek preferenciách jednotlivcov.  

Podmienka 2: f(Di) má symetrickú funkciu, 
t. z., že každý hlas má rovnakú váhu (equali-
ty). Môžeme zameniť akékoĢvek dve pre-
menné bez toho, aby to ovplyvnilo výsledok 
výberu. Napríklad, ak zmeníme označenia al-
ternatív, tým sa výsledok nezmení. Ak má 
jednotlivec i možnosť výberu xPy, yIx, yPx po 
zmene označení budú jeho možnosti uvádza-
né ako yPx, xIy, xPy. May túto podmienku 
označuje aj za podmienku anonymity, preto-
že hodnota D je určovaná len hodnotami Di, 
bez ohĢadu na to, ako sú označované.  

Podmienka 3: f(-Di) = –f(Di). Volebná pro-
cedúra je neutrálna (neutrality), to znamená, 
že volebná procedúra nepreferuje žiadnu al-
ternatívu.  

Podmienka 4: Ak f(Di) = 0 alebo Ľ a D´i = Di 

pre každé i = i0, a v prípade, že D´i0 > Di0, po-
tom f(D´i) = Ľ. Táto podmienka sa označuje za 
pozitívne odzrkadlenie (positive responsive-
ness), čo znamená, že každá pozitívna zmena 
preferencií sa musí prejaviť pozitívne na ko-
nečnom výsledku výberu. Ak skupina prefe-
ruje x pred y, alebo je indiferentná medzi x 
a y, a jeden člen skupiny, ktorý bol indife-
rentný medzi x a y, alebo preferoval y pred x, 
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zmení svoju preferenciu na xPy, potom vý-
sledok výberu skupinovej voĢby musí byť 
xPy. May upozorňuje na to, že táto podmien-
ka je o niečo prísnejšia ako podmienka Arro-
wa, ktorú nazval monotónnosť, pretože tá 
vyžaduje, aby takáto zmena nemala negatív-
ny dopad.  

May dokázal, že jediná volebná procedú-
ra, ktorá spĺňa všetky štyri podmienky pri 
výbere z dvoch alternatív, je relatívny väčši-
nový systém. 

 
Pozri aj: 
 
Relatívny väčšinový systém, Teoréma nemožností,  
Teoréma jedného vrcholu 
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METÓDA NAJVÄČŠÍCH  

ABSOLÚTNYCH ZOSTATKOV 

 
 

Pri prerozdeĢovaní mandátov prostredníc-
tvom metód volebnej kvóty vo väčšine prí-
padov nedôjde k prerozdeleniu všetkých 
mandátov už v prvom skrutíniu. Neoddeli-
teĢnou súčasťou metód volebnej kvóty je tak 
mechanizmus, akým spôsobom sa prerozde-
lia mandáty, ktoré neboli pridelené v prvom 
skrutíniu. V histórii prerozdeĢovania man-
dátov sa objavilo viacero návrhov ako pride-
Ģovať neobsadené mandáty. Prevažná väčši-
na návrhov je založená na porovnávaní zos-
tatkov jednotlivých strán. Hlavným problé-
mom týchto návrhov je, ako na to upozornili 
Michel Balinski a Peyton Young (1982, s. 69), 
že zostatky neodzrkadĢujú relatívnu veĢkosť 

strán, z čoho vyplýva, že ani nie sú relevant-
ným ukazovateĢom, na základe ktorého by sa 
mali prideĢovať neobsadené mandáty. V tejto 
časti práce bude analyzovaná nielen metóda 
absolútnych zostatkov, ktorá je najčastejšie 
využívaná a spájaná s metódami volebných 
kvót, ale aj metódy relatívnych zostatkov 
i metódy najväčších priemerov, ktoré takisto 
môžu byť použité na prideĢovanie neobsade-
ných mandátov. 

Najvyužívanejší spôsob, pre laikov aj naj-
prirodzenejší a najjednoduchší na pocho-
penie, prideĢovania neobsadených mandátov 
je metóda najväčších absolútnych zostatkov. 
Metóda prideĢuje neobsadené („zvyšné“) 
mandáty postupne stranám, ktoré majú naj-
väčší absolútny zostatok hlasov, resp. zosta-
tok kvóty strany (zi = qi – [qi]). Metóda abso-
lútnych zostatkov vychádza z predpokladu, 
že ak sa volebná kvóta v prvom skrutíniu be-
rie ako stanovená cena za jeden mandát, 
v situácii, keė si už žiadna strana nemôže 
„kúpiť“ ėalší mandát, javí sa byť celkom lo-
gické a prirodzené, že neobsadené mandáty 
budú „predané“ stranám, ktorým ostalo naj-
viac „peňazí“ (hlasov). 

Problém s metódou najväčšieho absolútne-
ho zostatku sa objavil aj pri objavení tzv. po-
pulačného paradoxu (v roku 1900 bolo ziste-
né, že štát Virgínia populačne rastie rýchlejšie 
ako Maine, avšak pri prerozdeĢovaní mandá-
tov paradoxne Virgínia stratila jeden mandát, 
ktorý získalo práve Maine). Objavením uve-
deného paradoxu sa teória poznania v tejto 
oblasti značne posunula vpred.  

Po prvýkrát bola metóda najväčších abso-
lútnych zostatkov využitá pri prerozdeĢovaní 
kresiel v Komore reprezentantov v USA v ro-
ku Ľ79Ľ. Metódu navrhol Alexander Hamil-
ton, ktorý ju založil 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 vypočítať. Optimálny po-
čet pridelených mandátov pre stranu sa vy-
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počítava 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 neobsa-
dené mandáty sa postupne prideĢujú stranám 
s najväčším zostatkom až do momentu, kedy 
sa prerozdelia všetky mandáty.  
 
 
Pozri aj: 
 
Metóda najväčších relatívnych zostatkov, Metódy volebnej kvóty 
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METÓDA NAJVÄČŠÍCH  
RELATÍVNYCH ZOSTATKOV 

 
 

Okrem metód založených na prideĢovaní 
neobsadených mandátov na základe metódy 
najväčších absolútnych zostatkov, sa objavili 
aj návrhy na použitie metódy relatívnych 
zostatkov. Metódu najväčších relatívnych 
zostatkov propagoval ako prvý William 
J. Lowndes, americký kongresman za Južnú 
Karolínu, ktorý ju navrhol v roku 1822 v záuj-
me ochrany populačne malých štátov pri pre-
rozdeĢovaní kresiel v Komore reprezentan-
tov. Presadenie ním navrhnutej metódy ne-
malo veĢké šance na úspech, keėže malé štá-
ty, pre ktoré by bola veĢmi výhodná, nemali 
v Kongrese dostatočný vplyv na to, aby ju 
presadili.  

Lowndesova metóda vychádza z Hamilto-
novej metódy, ale rozdielnym spôsobom pre-
rozdeĢuje neobsadené mandáty v druhom 
skrutíniu. Na rozdiel od Hamiltonovej metó-
dy sa Lowndesova metóda nepozerá na abso-
lútne, ale relatívne zostatky. Relatívny zosta-

tok sa vypočítava tak, že sa v druhom skrutí-
niu zostatok strán vydelí počtom už pridele-
ných mandátov, ktoré strana získala. V prí-
pade, že strana nezíska ani jeden mandát 
v prvom skrutíniu, automaticky získa neob-
sadený mandát.  

André Sainte-Laguë analyzoval vo svojej 
štúdii (Ľ9Ľ0a) metódu, ktorá je založená na 
podobnom princípe ako Lowndesova metó-
da. Sainte-Laguë ju nazval la méthode des plus 
fortes fractions (čo by bolo možné preložiť ako 
metóda najväčších pomerných zostatkov). 
Odlišoval ju od metódy najväčších absolút-
nych zostatkov (la méthode des plus grands res-
tes). Rozdiel medzi Lowndesovou metódou 
a metódou najväčších pomerných zostatkov 
je v tom, že Lowdesova metóda delí zostatok 
počtom už pridelených mandátov strane 
a Sainte-Laguëm prezentovaná metóda delí 
zostatok strán počtom nimi získaných hlasov. 
 
Pozri aj: 
 
Lowndesova metóda, Metóda najväčších absolútnych zostatkov,  
Metódy volebnej kvóty,  
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METÓDY NAJVÄČŠÍCH PRIEMEROV 

 
 

Metódy najväčších priemerov (angl. highest 
averages methods, fr. systéme des moyennes) sa 
využívajú v listinných pomerných volebných 
systémoch na prerozdeĢovanie mandátov 
medzi jednotlivé politické strany a koalície. 
Metódy najväčších priemerov je možné ozna-
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čiť aj ako metódy volebných deliteĢov vzhĢa-
dom na to, že sa priemery jednotlivých strán 
vypočítavajú na základe radu volebných deli-
teĢov, ktorý je u jednotlivých metód rôzny. 
Všetky tradičné metódy volebného deliteĢa je 
možné transformovať na metódy najväčších 
priemerov využitím radu volebných de-
liteĢov, resp. násobiteĢov (multiplikátorov). 
Na uvedenú skutočnosť ako prvý poukázal 
Edward V. Huntington (1921b), ktorý upravil 
päť metód (Adamsovu, Deanovu, Webstero-
vu, Jeffersonovu a ním propagovanú metó-
du) do podoby, aby sa mohlo vytvoriť pora-
die najväčších podielov. Mandáty by tak boli 
prideĢované postupne tým stranám, ktoré 
získajú najväčšie priemery (podiely). Z uve-
deného dôvodu Michel Balinski a Peyton Yo-
ung (1977) hovoria o metódach najväčších 
priemerov ako o Huntingtonových metó-
dach. 

V tejto súvislosti je vhodné spomenúť, že 
nie všetky metódy najväčších priemerov je 
možné transformovať na metódy volebného 
deliteĢa. Dobrým príkladom je Imperialiho 
metóda, pri ktorej nie je možné nájsť voleb-
ného deliteĢa (volebné číslo), použitím kto-
rého by bolo možné prerozdeliť všetky man-
dáty v jednom skrutíniu s využitím jednej 
matematickej operácie. Imperialiho metódu je 
možné označiť len ako metódu najväčších 
priemerov, resp. metódou volebných delite-
Ģov. 

Metódy najväčších priemerov prideĢujú 
mandáty jednotlivým stranám vytváraním 
priorít (prednostného práva, angl. priority 
ranking) na získanie jednotlivých mandátov. 
Štandardné vysvetlenie princípu metód naj-
väčších priemerov vychádza zo zásady, že 
nie je spravodlivé, aby niektorá strana získala 
mandát skôr, pokiaĢ má menšie prednostné 
právo ako iná strana. Metodika stanovovania 
priority je u jednotlivých metód, samozrejme, 
odlišná. Huntington (1921b) preukázal, že 
Jeffersonova metóda stanovuje prioritu na 

základe vzorca pi = hi/(xi + 1). Websterova 
metóda vypočítava priority na základe vzor-
ca pi = hi/(xi + 0,5); Huntingtonova metóda 
na základe vzorca pi = hi/√xi(xi + 1); Deanova 
metóda pi = hi/(2xi(xi + 1)/(2xi + 1) a Adam-
sova metóda na základe vzorca pi = hi/xi. 
Strana, ktorá na základe uvedených vzorcov 
získa najväčšiu prioritu, získava prvý man-
dát. Po pridelení prvého mandátu sa opäť 
vypočítavajú priority strán podĢa jedného 
z uvedených vzorcov a druhý mandát získa 
strana s momentálne najväčšou prioritou 
(pokojne to môže byť aj strana, ktorá získala 
prvý mandát). 

Metódy najväčšieho priemeru za akýchkoĢ-
vek okolností dodržujú monotónnosť hlasov 
a mandátov. Vysvetliť to možno na samotnej 
metodike prideĢovania mandátov jednotli-
vým stranám, pretože priemery jednotlivých 
strán nie sú ovplyvňované ziskom hlasov 
iných strán. V prípade, že sa počet hlasov 
jednej strany zvýši a druhej zníži (bez ohĢadu 
na to, či sa počet hlasov ostatných strán zme-
ní alebo nie), nie je matematicky možné, aby 
v prioritnom poradí predbehla strana so zní-
ženým počtom hlasov stranu, ktorej počet 
hlasov sa zvýšil. 
 
Pozri aj: 
 
Adamsova metóda, Deanova metóda, Űuntingtonova metóda,  
Imperialiho metóda, Jeffersonova metóda, Metódy volebných  
deliteľov, Websterova metóda 
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METÓDA PRIEMERNÉHO  
OHODNOTENIA 

 
 

Za alternatívu Bordovej metódy možno po-
važovať aj metódu priemerného ohodnotenia 
(Average Rating), ktorá umožňuje, aby volič 
prisúdil každej alternatíve ĢubovoĢný počet 
bodov (napr. 0 až Ľ0). Alternatíva s najväčším 
počtom získaných bodov vyhráva. Metóda 
priemerného ohodnotenia bola navrhnutá na 
princípe metódy vypracovanej Edwardom 
Clarkeom a umožňovala vyjadriť intenzitu 
preferencií. Clarke svoju metódu rozpracoval 
vo svojej doktorandskej práci na Chicagskej 
univerzite. Iróniou je, že po podaní dokto-
randskej práce bola uvedená metóda označe-
ná ako nezmyselná a nebol mu udelený aka-
demický titul. Po niekoĢkých rokoch a po 
analýze tejto metódy autormi ako Theodore 
Groves, John Ledyard a Gordon Tullock, kto-
rí ju prezentovali v odborných časopisoch, 
dostal Clarke možnosť obhájiť svoju prácu, 
na základe čoho získal titul PhD. Volebné 
procedúry umožňujúce voličom vyjadriť in-
tenzitu svojich preferencií nie sú vo všeobec-
nosti akceptovateĢné. Robert Cooter v tejto 
súvislosti uviedol ironický príklad, kde v prí-
pade hlasovania o prijatí – neprijatí návrhu 
by hlasovali traja hlasujúci tak, že jeden by na 
lístok napísal, že je „za“, druhý by tiež napí-
sal „za“ a tretí by napísal „som proti, proti, 
absolútne proti“. Ak by sme uvedenú situá-
ciu hodnotili podĢa vyjadrenia preferencií, 
potom by výsledok mal byť uvedený ako ne-
rozhodný, pretože dva lístky s jednoduchým 
„za“ by sa mali rovnať jednému lístku s ve-
hementným „proti“. Uvedená skutočnosť by 
tak narúšala základný demokratický princíp 
– rovnosť hlasov.  

Pozri aj: 
 
Bordova metóda, Negatívny hlas 
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METÓDA UNIFORMNEJ KVÓTY 

 
 

Idea uniformnej kvóty vychádzala z pred-
pokladu existencie pomerného volebného 
systému s viacerými viacmandátovými vo-
lebnými obvodmi. Bola založená na princípe, 
že v rámci volebného systému je dopredu 
známy celkový počet mandátov, ktorý je po-
trebné prerozdeliť medzi jednotlivé strany, 
avšak počet mandátov pre jednotlivé volebné 
obvody bude vypočítaný až po voĢbách. Vy-
užitie uniformnej kvóty propagovali viacerí 
politici (ako napr. Karol Brükli vo Švajčiar-
sku), resp. matematici vo Francúzsku (napr. 
Henri Poincaré). 

PrideĢovanie mandátov jednotlivým stra-
nám a obvodom je pomerne komplikované. 
Po voĢbách sa najprv spočíta celkový počet 
hlasov, ktoré získali strany v jednotlivých vo-
lebných obvodoch. Súčet hlasov strán sa vy-
delí celkovým počtom mandátov, ktoré je po-
trebné rozdeliť. Výsledkom prepočtu je uni-
formná kvóta. Strany získajú toĢko mandá-
tov, koĢkokrát sa im podarí obsiahnuť uni-
formnú kvótu. Neprerozdelené mandáty sa 
podĢa prvotných návrhov prideĢovali pro-
stredníctvom metódy najväčších zostatkov. 
Mandáty strán sa jednotlivým volebným ob-
vodom rozdelia podĢa toho, koĢkokrát sa po-
darilo volebnému obvodu obsiahnuť uni-
formnú kvótu.  
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Na ilustráciu môžeme uviesť príklad pre-
rozdeĢovania mandátov podĢa uvedeného 
postupu, v ktorom sa štyri strany v troch vo-
lebných obvodoch usilujú o získanie desiatich 
mandátov. Získané hlasy strán v jednotlivých 
volebných obvodoch sú uvedené v tabuĢke: 

 
Obvod A B C D Spolu 

1. obvod 100 200 300 400 1 000 
2. obvod 150 170 350 420 1 090 
3. obvod 180 220 260 280 940 

Spolu 430 590 910 1 100 3 030 

 
Najprv pridelíme mandáty jednotlivým 

stranám. Uniformná kvóta je Q = [3030/Ľ0] = 
303. Mandáty pridelíme stranám podĢa toho, 
koĢkokrát obsiahli uniformnú kvótu. Strany 
A a B získajú jeden mandát a strany C a D tri 
mandáty. Uvedeným spôsobom sa prerozdelí 
osem mandátov. Využitím metódy najväčších 
absolútnych zostatkov pridelíme neobsadené 
mandáty stranám B a D a dostaneme celkové 
výsledky: strana A získa jeden mandát, stra-
na B dva mandáty, strana C tri mandáty 
a strana D štyri mandáty.  

 
Strana  hi qi = hi/Q 1. skrut. 2. skrut. Spolu 

A 430 1,42 1  1 
B 590 1,95 1 1 2 

C 910 3,00 3  3 
D 1 100 3,63 3 1 4 

Spolu 3 030 Q = 303 8 2 10 

 
Následne vydelíme zisky hlasov jednotli-

vých strán v jednotlivých volebných obvo-
doch uniformnou kvótou. Výsledky prepočtu 
sú uvedené v nasledujúcej tabuĢke: 

 
Obvod A B C D 

1. obvod 0,33 0,66 0,99 1,32 
2. obvod 0,50 0,56 1,16 1,39 
3. obvod 0,59 0,73 0,86 0,92 

 

Nakoniec prerozdelíme mandáty strán jed-
notlivým volebným obvodom rovnakým po-
stupom, ako sa prideĢovali mandáty jednot-
livým stranám (t. j. na základe obsiahnutia 
uniformnej kvóty a metódy najväčších abso-

lútnych zostatkov). Výsledky sú uvedené 
v tabuĢke: 

 
Obvod A B C D Celkom 

1. obvod 0  1 1 1 3 
2. obvod 0  0  1 2 3 
3. obvod 1 1 1 1 4 

Spolu 1 2 3 4 10 

 
Nevýhoda uvedeného postupu je viditeĢná 

vo výsledkoch tretieho volebného obvodu, 
ktorému bolo prisúdených najviac mandátov 
aj napriek tomu, že v danom volebnom ob-
vode prišlo k volebným urnám najmenej vo-
ličov zo všetkých troch obvodov. Na druhej 
strane je výhodou uvedeného spôsobu pride-
Ģovania mandátov skutočnosť, že volebný 
obvod, kde je popularita strany najväčšia, 
bude zastúpený v parlamente väčším počtom 
lokálnych poslancov strany. Na podobnom 
princípe, aký využíva metóda uniformnej 
kvóty, bola vytvorená aj biproporčná metóda 
prerozdeĢovania mandátov. 

 
Pozri aj: 
 

Biproporčné metódy 
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METÓDY VOLEBNÝCH DELITEĽOV 

 
 
Princíp metód volebných deliteĢov vychá-

dza zo zásady, že nie je spravodlivé, aby nie-
ktorá strana získala mandát skôr, pokiaĢ má 
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nižší priemerný počet hlasov na jeden man-
dát ako iná strana. Z toho vyplýva, že man-
dáty sú pri takýchto metódach prideĢované 
postupne jednotlivým stranám podĢa prie-
meru hlasov aktuálne vykázaných na práve 
prideĢovaný mandát.  

Systémy volebných deliteĢov sa odlišujú 
podĢa podoby číselného radu deliteĢov, ktorý 
používajú. Napr. D’Hondtova metóda delí 
volebný zisk strán radom čísel Ľ; ľ; 3; 4... n; 
Sainte-Laguëho metóda radom nepárnych čí-
sel Ľ; 3; 5; 7...; modifikovaná Sainte-Laguëho 
metóda číslami Ľ,4; 3; 5; 7...; Imperialiho me-
tóda číslami 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5...; dánska me-
tóda radom čísel Ľ; 4; 7; Ľ0 ... Metódy voleb-
ných deliteĢov sú známe aj ako metódy naj-
väčších priemerov. 
 
Pozri aj: 
 
D’Űondova metóda, Imperialiho metóda,  
Metódy najväčších priemerov, Sainte-Laguëho metóda 
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METÓDY VOLEBNEJ KVÓTY 
 
 

Metódy volebnej kvóty patria medzi zá-
kladné metódy prepočítavania hlasov na 
mandáty. Pri použití metód volebnej kvóty sa 
najprv vypočíta volebné číslo (kvóta), ktoré je 
možné vypočítať napr. podĢa vzorca Q = 
H/M (štandardná kvóta), Q = [H/M] (Hare-
ho kvóta), Q = [H/(M + 1)] + 1 (Droopova, 
Hagenbach-Bischoffova kvóta), Q = [H/(M + 
2)] (Talianska kvóta). PrerozdeĢovanie sa 
uskutočňuje v dvoch skrutíniách. V prvom 
skrutíniu získa strana taký počet mandátov, 

koĢkokrát obsiahne celým číslom volebné čís-
lo (kvótu). V druhom skrutíniu sa prideĢujú 
neprerozdelené mandáty zvyčajne podĢa me-
tódy najväčšieho absolútneho zostatku.  
 
Pozri aj: 
 
Metódy najväčších absolútnych zostatkov, Metódy najväčších  
priemerov, Metódy najväčších relatívnych zostatkov,  
Metódy volebných deliteľov, Paradox nového štátu 
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MODIFIKOVANÁ  
SAINTE-LAGUËHO METÓDA 

 
Sainte-Laguëho metóda je známa aj v jej 

modifikovanej podobe. Rad čísel, ktoré vyu-
žíva modifikovaná verzia metódy je 1,4; 3; 5, 
7..., t. j. rad nepárnych čísel začína číslom Ľ,4 
(a nie Ľ, ako je tomu v prípade nemodifiko-
vanej Sainte-Laguëho metódy). Identické vý-
sledky by sme dostali aj v prípade, že by sme 
využili rad čísel 0,7; Ľ,5; ľ,5; 3,5... Existuje aj 
modifikácia využívajúca rad čísiel 1,5, 2,5, 3,5 
(Benoit, ľ000). Uvedená modifikácia sa ozna-
čuje pomenovaním maėarská verzia Sainte-
Laguëho metódy. Uvedené modifikácie Sain-
te-Laguëho metódy majú za cieĢ skompliko-
vať prístup malej strany k prvému mandátu, 
čím sú malé strany znevýhodnené. 
 
Pozri aj: 
 
Metódy najväčších priemerov, Sainte-Laguëho metóda  
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