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NANSONOVA METÓDA 

 
 
Edward J. Nanson, profesor matematiky na 

Melbournskej univerzite, navrhol volebnú 
metódu založenú na princípe Bordovho bo-
dovania s postupnou elimináciou alternatívy 
s najnižším bodovým ziskom. Základná cha-
rakteristika je založená na Bordovej metóde 
a spočíva v tom, že po prvom pridelení a sčí-
taní bodov sa urobí priemer bodov získaných 
alternatívami. Do druhého kola postupujú tie 
alternatívy, ktoré získali priemerný alebo 
vyšší počet bodov. Alternatívy s nižším poč-
tom bodov sú eliminované. Ėalšie kolo sa 
koná obdobným spôsobom, pokiaĢ nevzíde 
víťaz. Jednou z variácií Nansonovej metódy 
je Baldwinova metóda, ktorej princíp je zalo-
žený na eliminácii len jednej alternatívy 
(s najnižším skóre) v jednom kole. 
 
Pozri aj: 
 
Bordova metóda 
 
 
LITERATÚRA: 
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NEGATÍVNA VÁHA HLASU 

 
 
Demokratická volebná logika by mala byť 

založená na predpoklade, že so zvyšujúcim 
sa počtom voličov, podporujúcich vo voĢbách 
určitú alternatívu (kandidáta), sa priamo 
úmerne zvyšujú aj jej šance na úspech. Vo-
lebné procedúry musia byť apriórne založené 
na tomto princípe, pretože inak by bolo veĢ-
mi iracionálne mobilizovať voličov pred voĢ-
bami prostredníctvom volebnej kampane, 
aby hlasovali za konkrétnu stranu, resp. kan-
didáta. Negatívna váha hlasu označuje prí-
pad, kedy hlas voliča môže strane uškodiť.  

Negatívna váha hlasu označuje prípad, ke-
dy hlas voliča môže strane uškodiť. Uvedený 
problém sa v plnej miere ukázal vo voĢbách 
v Nemecku v roku 2005, kedy bolo preuká-
zané, že hlasovanie za stranu jej v konečnom 
dôsledku môže uškodiť. Po úmrtí Kerstin       
Lorenzovej (zomrela 7. septembra 2005), 46-
ročnej kandidátke krajne pravicovej Národ-
nosocialistickej strany, sa voĢby vo volebnom 
obvode č. Ľ60 nekonali Ľ8. septembra, ale až 
o dva týždne neskôr (ľ. októbra ľ005). VoĢby 
boli odložené z dôvodu, že nebolo možné 
v krátkom časovom horizonte vytlačiť nové 
hlasovacie lístky a nebol by daný ani priestor 
pre Národnosocialistickú stranu nominovať 
iného kandidáta (upravovali to ustanovenia 
volebného zákona § 43 BWG a § 82 BWO). 
Ústavný súd rozhodol, že predbežné výsled-
ky z dňa Ľ8. septembra ľ005 môžu byť zve-
rejnené ešte pred konaním volieb vo voleb-
nom obvode č. Ľ60. Strana CDU získala 
v pomernej zložke kombinovaného volebné-
ho systému menej hlasov v pomere k počtu 
získaných mandátov v jednotlivých jedno-
mandátových volebných obvodoch. Z uvede-
ného dôvodu jej boli pridelené štyri „doda-
točné“ (kompenzačné) mandáty. Avšak v prí-
pade, že by vo voĢbách ľ. októbra 2005 získali 
viac ako 41 594 hlasov, volebný systém by 
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kompenzoval strane len tri mandáty, čím by 
strana na federálnej úrovni prišla o jeden 
mandát. Vyplývalo to z komplikovanej po-
vahy zmiešanej formy kombinovaného vo-
lebného systému. Voliči CDU si uvedenú 
skutočnosť uvedomovali a svojím nehlasova-
ním za preferovanú stranu nepripravili ju 
o mandát (strana CDU získala vo voĢbách vo 
volebnom obvode č. Ľ60 v roku 2005 len 
38 208 hlasov).  

Ústavný súd Spolkovej republiky Nemecko 
sa negatívnou váhou hlasu zaoberal a dňa 
3. júla ľ008 (ľ BvC Ľ/07, ľ BvC 7/07) zverej-
nil rozhodnutie, v ktorom je uvedené, že na-
stavenie volebného systému, ktoré umožňuje, 
aby volič svojím hlasom uškodil strana za 
ktorú hlasuje, je v rozpore s ústavnou garan-
ciou rovnosti a priamosti hlasovania. V roz-
hodnutí je taktiež uvedené, že je neprípustné, 
aby sa volič bál, že svojím hlasom ublíži     
obĢúbenej strane. Volebný systém nemôže 
byť nastavený tak, aby získanie väčšieho poč-
tu hlasov znamenalo pre politickú stranu 
stratu mandátu(ov).  

Negatívna váha hlasu sa môže prejaviť aj 
pri referende, ktorého platnosť je podmiene-
ná účasťou nadpolovičnej väčšiny oprávne-
ných voličov. Napríklad v Slovenskej repub-
like sa negatívna váha hlasu objavila v roku 
2003 pri referende o vstupe do Európskej 
únie. V uvedenom roku sa volieb zúčastnilo 
135 0Ľ3 voličov, ktorí na referendovú otázku 
„Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika 
stala členským štátom Európskej únie?“ od-
povedali „Nie“. Paradoxne, ich účasť na refe-
rende spôsobila, že referendum bolo platné 
a úspešné. V prípade ich neúčasti na referen-
de, účasť oprávnených voličov by bola 
48,9 %, čím by referendum bolo vyhlásené za 
neplatné. 
 
Pozri aj: 
 
Negatívny hlas 
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NEGATÍVNY HLAS 

 
 

Idea využitia negatívneho hlasu (hlasu vo-
liča proti strane/kandidátovi) sa objavila 
v oficiálne nepublikovanej práci George A. 
W. Boehma One Fervent Vote against Winter-
green (Ľ976). Boehm navrhol, aby volič mal 
možnosť výberu medzi odovzdaním pozitív-
neho alebo negatívneho hlasu. Pozitívnym 
hlasom kandidáta podporí, negatívnym hla-
som mu uškodí. Celkový počet získaných 
hlasov kandidáta sa stanoví podĢa vzorca: 
celkový počet hlasov = pozitívne hlasy – ne-
gatívne hlasy. 
 
Pozri aj: 
 
Limitované hlasovanie, Negatívna váha hlasu 
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NEÚPRIMNÉ HLASOVANIE 

 
 

Manipulácia prostredníctvom neúprimného 
hlasovania [t. j. hlasovania, ktoré neodráža 
skutočné preferencie voliča (voličov)], môže 
výrazným spôsobom ovplyvniť výsledok vo-
lebného procesu. Jedným z charakteristických 
príkladov neúprimného hlasovania je ten, 
keė volič preferujúci stranu y, ktorá má mi-
nimálnu podporu ostatných voličov, volí vo 
voĢbách za stranu x, ktorá má reálnu šancu 
byť zvolená. Zdôvodnenie typu – „aby hlas 
neprepadol“ – sa stalo bežným zdôvodnením 
takéhoto spôsobu hlasovania vo väčšinových 
volebných systémoch.  

V určitých situáciách je neúprimné hlaso-
vanie výhodnejšie pre voliča na dosiahnutie 
prijateĢnejšieho výsledku výberu. Týka sa to 
hlavne volebných procedúr založených na 
vyraėovacom princípe akým je napr. Con-
dorcetova metóda, absolútny väčšinový sys-
tém a pod. Formálne o manipulovateĢnej vo-
lebnej procedúre hovoríme, keė existuje vo-
lič, pre ktorého je výhodnejšie pozmeniť svo-
je úprimné preferencie, alebo inými slovami, 
výhodnejšie je voliť strategicky.  

 
Pozri aj: 
 
Strategické hlasovanie, Taktické hlasovanie, Volebná manipulácia 
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NEVERNÍ VOLITELIA 

 
 

Jednou z najkontroverznejších tém spoje-
ných s voĢbou prezidenta USA sú „neverní“ 
volitelia. Lawrence D. Longley a Neil R. Peir-
ce (1999) uvádzajú, že štatistická pravdepo-
dobnosť, že neverný voliteĢ svojím hlasova-
ním rozhodne o výsledku prezidentských vo-
lieb je veĢmi malá (v histórii sa nestalo ani 
raz, aby neverný voliteĢ svojím hlasovaním 
ovplyvnil výsledok prezidentských volieb). 
Aj z uvedeného dôvodu je argument spomí-
najúci neverných voliteĢov založený skôr na 
teoretickej možnosti zlyhania ako na reálnej 
hrozbe. 

Volitelia v Zbore voliteĢov nie sú povinní 
hlasovať za konkrétneho kandidáta, to zna-
mená, že môžu hlasovať za kohokoĢvek. Vo 
všeobecnosti sa od nich však očakáva, že bu-
dú hlasovať za toho kandidáta, v mene kto-
rého boli zvolení do Zboru voliteĢov. V sú-
časnosti v ľ6 štátoch a v Kolumbijskom diš-
trikte platia zákony vyžadujúce od voliteĢov, 
aby volili víťaza Ģudového hlasovania ich štá-
tu. 

Najvyšší súd sa zaoberal v roku 1952 
v súdnom spore Ray v. Blair 343 U. S. 214 
(1952) ústavnosťou zákonov, ktoré vyžadujú, 
aby volitelia potvrdzovali nejakou formou lo-
jálnosť kandidátom jednotlivých strán. Inými 
slovami, Najvyšší súd sa zaoberal otázkou, či 
je legálne, aby jednotlivé politické strany, 
s odobrením štátnych zákonov využívali pri 
nominovaní voliteĢov donucovacie pro-
striedky zabezpečujúce vernosť voliteĢov. 
Najvyšší súd USA sa v rozsudku vyjadril, že 
nie je protiústavné, keė strana nevymenuje 
za voliteĢa tú osobu, ktorá odmietne „prísahu 
vernosti“. Jednotlivé štáty si môžu určiť aké-
koĢvek podmienky na to, kto môže a kto ne-
môže byť voliteĢom. Ústava len vylučuje, aby 
sa voliteĢom stal senátor, člen Komory repre-
zentantov alebo „osoba, ktorá zastáva nejaký 
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čestný alebo platený úrad v správe Spojených 
štátov“. 

Štatistici zaznamenali v histórii Ľ56 never-
ných voliteĢov. Dôvody na „neveru“ boli 
rôzne. Väčšinou boli neverní tí volitelia, ktorí 
boli v Zbore voliteĢov v menšine, teda tí, kto-
rí podporovali kandidáta, ktorý prehral no-
vembrové voĢby. VzhĢadom na danú skutoč-
nosť, že ich hlas v podstate už nemal veĢký 
význam, snažili sa upriamiť pozornosť na 
niektoré aspekty volieb. Mnohí neverní voli-
telia mali oveĢa prozaickejšie dôvody byť ne-
verní – z dôvodu úmrtia kandidáta, ktorého 
mali voliť. Kandidát na prezidenta Horace 
Greeley zomrel v roku Ľ87ľ ešte pred zasad-
nutím Zboru voliteĢov. Obdobná situácia na-
stala v roku Ľ9Ľľ, keė zomrel kandidát na vi-
ceprezidenta James S. Sherman. To nepriamo 
prinútilo voliteĢov týchto kandidátov hlaso-
vať za iných kandidátov. 
 
Pozri aj: 
 
Neúprimné hlasovanie, Zbor voliteľov 
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NEVYUŽITÉ (NADBYTOČNÉ) HLASY 

 
 

Po každých voĢbách je možné veĢmi Ģahko 
prepočítať, koĢko hlasov strana nedokázala 

využiť na získanie mandátov v parlamente. 
Nevyužité hlasy je nevyhnutné akceptovať. 
Niektoré hlasy pomôžu strane (kandidátovi) 
k zisku mandátov a iné hlasy nie. Racionálny 
volič musí akceptovať to, že jeho hlas nepo-
mohol strane k zisku ėalšieho mandátu. Keė 
po voĢbách volič zistí, že ak by nebol voliť, 
strana by získala rovnaký počet mandátov, 
musí to akceptovať ako prirodzenú súčasť 
volebného aktu. Pravdepodobnosť, že práve 
jeden volič rozhodne o dodatočnom mandáte 
pre stranu je extrémne malá. 
 
Pozri aj: 
 
Efektívne a prepadnuté hlasy voličov 
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OSTRAKIZMUS 

 
 

Staroveké Grécko zavedením demokracie 
ako prvé inštitucionalizovalo rôzne spôsoby 
výberu, avšak klasické voĢby sa tam veĢmi 
nevyužívali. Zvyčajne sa hlasovalo fyzickým 
rozdelením voličov, kde tí, ktorí boli za návrh 
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x prešli napravo a tí, ktorí boli za návrh y na-
Ģavo. Jediným spôsobom, využívajúcim hla-
sovacie lístky, bola tzv. ostrakizácia, pro-
stredníctvom ktorej sa hlasovalo o vypove-
daní občana nebezpečného pre mestskú ko-
munitu. Tento spôsob negatívneho výberu 
bol zavedený v roku 508 pred. n. l. za vlády 
Kleisthenésa. Každý rok mali možnosť voliči 
hlasovaním určiť politika, ktorý mal odísť do 
exilu na desať rokov. Hlasy boli zaznamená-
vané na ostrakón (hlinený črep), od neho je 
odvodený termín ostrakizmus. Hlasovania sa 
muselo zúčastniť 6000 voličov, čo bola vo-
pred určená hranica, len potom bolo hlaso-
vanie platné. Politik, ktorý získal najviac hla-
sov, bol vypovedaný z Atén na Ľ0 rokov. 
Všetky jeho práva a majetok mu boli zacho-
vané. Stanovenou hranicou sa malo zabezpe-
čiť, aby bol vypovedaný len taký politik, kto-
rý bol nepopulárny pre vysoký počet opráv-
nených voličov. 

 
Pozri aj: 
 
Negatívny hlas 
 
LITERATÚRA: 

 
KAGAN, D.: Origin and Purposes of Ostracism. Hesperia:          

The Journal of the American School of Classical Studies at At-
hens, roč. 30, č. 4 (Oct./Dec., 1961), s. 393 – 401. 

RAUBITSCHEK, A. E.: The Origin of Ostracism. American       
Journal of Archeology, roč. 55, č. 3 (Jul., 1951), s. 221 – 229. 

 

 

OSTROGORSKÉHO PARADOX 

 
 

Jedným z agregovaných paradoxov je 
Ostrogorského paradox, podĢa ktorého môže 
politická strana prehrať voĢby v súboji s inou 
stranou aj napriek tomu, že väčšina voličov 
preferuje porazenú stranu vo väčšine prob-
lematických otázok. Hannu Nurmi (1999, 
s. 72) uvádza príklad Ostrogorského parado-
xu, v ktorom by strana y prehrala voĢby 
v pomere 60 : 40, napriek tomu, že 60 % voli-

čov podporuje stranu y pri riešení problémov 
jedna a dva:  

 
 problém 1 problém 2 problém 3 podpora strany 

a (20 %) x x x x 
b (20 %) x y x x 
c (20 %) y x x x 
d (40 %) y y y y 

 

Na Ostrogorského paradox je možné pou-
kázať v ėalšom príklade Nurmiho (1999, 
s. 72) s extrémnejším výsledkom, kde strana x 
prehrá voĢby aj napriek tomu, že väčšina vo-
ličov ju podporuje pri riešení troch problema-
tických oblastí: 

 

 

 problém 1 problém 2 problém 3 podpora strany 

volič 1 x y y y 
volič 2 y x y y 
volič 3 y y x y 
volič 4 x x x x 
volič 5 x x x x 

 
VeĢmi podobný ako Ostrogorského para-

dox je Anscombov paradox, pri ktorom je 
väčšina vo väčšine prípadov porazená men-
šinou. Paradox je znázornený v tabuĢke, kde 
päť voličov hlasuje o troch problémoch väč-
šinovým spôsobom. Väčšina (t. j. voliči Ľ, 2 
a 3) sú proti prijatému návrhu vo väčšine 
prípadov (v dvoch prípadoch z troch): 

 
 problém 1 problém 2 problém 3 

volič 1 x x y 
volič 2 y y y 
volič 3 y x x 
volič 4 x y x 
volič 5 x y x 

prijatá alternatíva x y x 

 
Oba paradoxy (Ostrogorského i Anscom-

bov) odhaĢujú teoretickú možnosť, podĢa 
ktorej zastupiteĢská demokracia môže popie-
rať želania väčšiny voličov, čo je principiálne 
proti logike zastupiteĢskej demokracie. 
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Pozri aj: 
 
Volebný paradox 
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PARADOX NOVÉHO ŠTÁTU 

 
S kritériami monotónnosti hlasov a mono-

tónnosti mandátov sa spája aj paradox nové-
ho štátu, ktorý sa objavil po prijatí štátu Okla-
homa do USA v roku 1907 (Balinski, Young, 
2001, s. 43 – 44). V tom čase mala Komora re-
prezentantov 386 členov a na jedno kreslo 
pripadalo približne Ľ93 167 obyvateĢov. 
Oklahome s populáciou okolo Ľ 000 000 oby-
vateĢov bolo pridelených päť kresiel. Z toho 
vyplývalo, že po roku Ľ907 by mala mať Ko-
mora reprezentantov 39Ľ členov. Paradox sa 
objavil po prepočítaní mandátov Hamil-
tonovou metódou v štátoch Maine a New 
York. Ako vidieť z nižšie uvedených tabuĢ-
kách, po prijatí nového štátu do USA, aj na-
priek tomu, že sa populácia v štátoch Maine 

a New York nezmenila, došlo k dodatočnému 
zisku, resp. strate jedného kresla v týchto štá-
toch. Po zaradení počtu obyvateĢov Okla-
homy do celkového počtu populácie USA sa 
zmenšili kvóty jednotlivých štátov v relatív-
nom vyjadrení o 0,0452 %. V absolútnom vy-
jadrení sa však kvóta v prípade štátu New 
York zmenšila viac, ako to bolo v prípade 
Maine. Z uvedeného dôvodu predbehlo    
Maine štát New York v nároku na neobsade-
ný mandát v prvom skrutíniu. Paradox je 
možné vidieť v nasledujúcich tabuĢkách 
(spracovaných podĢa Balinski, Young, 2001, 
s. 44). 

 
Pred vstupom Oklahomy 
 

štát oi qi = oiM/P 1. skrut. 2. skrut. mi 

 Maine 694 466    3,595 3 0 3 
 New York 7 264 183 37,606 37 1 38 

··· ··· ··· ··· ··· ··· 
 Spolu  74 562 608    386 

 
Po vstupe Oklahomy 
 

štát oi qi = oiM/P 1. skrut. 2. skrut. mi 

 Maine 694 466    3,594 3 1 4 
 New York 7 264 183 37,589 37 0 37 
 Oklahoma 1 000 000   5,175 5 0 5 

··· ··· ··· ··· ··· ··· 
 Spolu  75 562 608    391 

 

Paradox nového štátu sa môže objaviť len 
v prípade využitia metód volebnej kvóty. 
Metódy volebného deliteĢa a metódy najväč-
ších priemerov za žiadnych okolností neu-
možňujú výskyt uvedeného paradoxu. 
 
Pozri aj: 
 
Kritérium monotónnosti hlasov, Kritérium monotónnosti mandátov 
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POPULAČNÝ PARADOX 

 
 
Populačný paradox sa vyskytuje pri pre-

rozdeĢovaní mandátov v prípade, že štát 
s nárastom obyvateĢstva stratí kreslo v Ko-
more reprezentantov, ale štát so zníženým 
populačným rastom získa o mandát viac. Pa-
radox možno ukázať na hypotetickom prí-
klade. Predpokladajme, že tri strany (A, B, C) 
bojujú medzi sebou o získanie štyroch man-
dátov. Volebné zisky jednotlivých strán 
a prepočet Hamiltonovou metódou je nazna-
čený v tabuĢke: 
 

Strana hi qi = hiM/H 1. skrut. 2. skrut. mi 
A 41 0,41 0 1 1 
B 120 1,20 1 0 1 
C 239 2,39 2 0 2 

Spolu 400 Q = 100 3 1 4 

 
Z tabuĢky možno zistiť, že stranám A a B 

patrí po jednom mandáte a strane C dva 
mandáty. Teraz predpokladajme, že po zve-
rejnení výsledkov reprezentanti strany A 
spochybnia spočítavanie hlasov. Po prepočí-
taní volebná komisia zistí, že pri spočítavaní 
hlasov došlo k niektorým nezrovnalostiam. 
Po prvé, po opätovnom spočítaní vyslovila 
komisia záver, že strane C bol v prvom sčíta-
ní pridelený jeden hlas, ktorý mala získať 
strana A a po druhé sa zistilo, že strane B bo-
lo neprávom pripočítaných 40 neplatných 
hlasov. Oficiálne volebné zisky tak boli tieto: 
strana A – 42 hlasov, strana B – 80 hlasov a 
strana C – 238 hlasov. 

Z uvedeného je prirodzené predpokladať, 
že vzhĢadom na to, že strana A si ako jediná 
pri opätovnom sčítaní hlasov polepšila, získa 
pri ėalšom prepočítaní minimálne rovnaký 
počet mandátov, ako tomu bolo v prvom prí-
pade. Keė sa pozrieme do nasledujúcej ta-
buĢky, zistíme, že opak je pravdou: 

 
 

Strana hi qi = hiM/H 1. skrut. 2. skrut. mi 

A 42 0,4667 0 0 0 
B 80 0,8889 0 1 1 
C 238 2,6444 2 1 3 

Spolu 360 Q = 90 2 2 4 

 
Stranu A, aj napriek tomu, že získala o je-

den hlas viac, pričom strany B a C získali 
o štyridsať, resp. o jeden hlas menej, metóda 
volebnej kvóty znevýhodnila. Pri použití me-
tód volebného deliteĢa sa nie je možné do-
pracovať k takémuto paradoxnému výsled-
ku.  
 
Pozri aj: 
 
Kritérium dodržiavania volebnej kvóty, Kritérium monotónnosti 
mandátov, Metóda najväčších absolútnych zostatkov,  
Negatívna váha hlasu, Volebná kvóta 
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POVINNÉ HLASOVANIE 

 
 

Inštitút povinného hlasovania zavádza po-
vinnosť pre občana prísť v deň konania vo-
lieb do volebnej miestnosti. Vo volebnej 
miestnosti sa volič môže slobodne rozhodnúť 
či bude voliť. Povinné hlasovanie nie je no-
vým konceptom. Prvými štátmi, ktoré ho za-
viedli, boli Belgicko v roku 1892, Argentína 
v roku Ľ9Ľ4 a Austrália v roku Ľ9ľ4. V súčas-
nosti je systém povinného hlasovania použí-
vaný vo viac ako 30-tich štátoch sveta. Lisa 
Hill a Jonathon Louth (ľ004, s. 3) zaraėujú do 
skupiny štátov, ktoré používajú povinné hla-
sovanie v primeranej forme, len Austráliu, 
Belgicko, Cyprus, Grécko a Luxembursko. 
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Používaním v primeranej forme majú spo-
menutí autori na mysli dostatočné vynuco-
vanie tohto systému prostredníctvom záko-
nov alebo rôznych postihov za neúčasť vo 
voĢbách. Existujú však aj štáty (ako napr. 
Honduras, Kostarika, El Salvador, Taliansko), 
ktoré majú inštitút povinných volieb zakom-
ponovaný vo svojom právnom systéme, av-
šak v praxi nevynucujú sankciami jeho plne-
nie. V uvedených štátoch sa inštitút povin-
ných volieb chápe ako morálny apel na volič-
skú základňu. 

Maria Gratschew vo svojom článku s ná-
zvom Compulsory voting uvádza niekoĢko dô-
vodov v prospech povinnosti voliť. Prikláňa 
sa k názoru, že rozhodnutia prijaté demokra-
ticky zvolenou vládou sú viac legitímne, ak 
sa na voĢbách podieĢa vyššie percento obča-
nov. Ėalším jej argumentom je aj to, že poli-
tické strany môžu ušetriť peniaze vo svojich 
predvolebných kampaniach, keėže nemusia 
presviedčať voličov, aby sa zúčastnili volieb 
(Idea, ľ004, s. ľ5), práve naopak, vzhĢadom 
na reálne predpokladanú vysokú účasť sa 
môžu viac sústrediť na propagovanie svojich 
programových cieĢov. Argumentom v pros-
pech povinného hlasovania je aj to, že volenie 
je občianska povinnosť porovnateĢná s ostat-
nými povinnosťami, ktoré občan vykonáva 
(ako napr. povinné platenie daní, povinná 
školská dochádzka). Inštitút povinných vo-
lieb je tak možné chápať ako prostriedok 
brániaci rozširujúcej sa politickej demobilizá-
cii občanov, zvyšujúcej sa sociálnej izolácie 
a z toho prameniacej spoločenskej fragmentá-
cie, ako aj prostriedok napomáhajúci privyk-
nutiu občianskym návykom.  

Povinné hlasovanie zvyšuje zodpovednosť 
voličov a zabezpečuje relatívne rovnomernú 
volebnú účasť. Arendt Lijphart verí, že po-
vinné hlasovanie vo forme, v akej je používa-
né napr. v Austrálii, napomáha k vyrovnáva-
niu participácie a odstraňuje predsudky voči 
menej privilegovaným občanom (Lijphart, 

1997, s. Ľ0). Lijphart ėalej uvádza, že práve 
povinné hlasovanie môže byť podnetom pre 
získanie lepšej informovanosti a, ako dopĺňa, 
môže slúžiť ako forma politickej stimulácie 
a vzdelania (Lijphart, 1997, s. 15), resp. zvý-
šenie volebnej účasti môže stimulovať silnej-
šiu participáciu a záujem aj o iné politické  
aktivity (Lijphart, 1997, s. 14).  

Výhodou povinného hlasovania je aj to, že 
volič v skutočnosti nie je donútený voliť. 
Vždy má možnosť odovzdať prázdny (ne-
platný) volebný lístok. Z uvedeného dôvodu 
nie je prekvapením, že v štátoch s povinným 
hlasovaním je vysoké percento neplatných 
hlasov, ktoré zväčša pochádzajú od voličov, 
ktorí by v prípade nepovinného hlasovania 
nevolili (Power, Roberts, 1995). 

Problémom povinného hlasovania je narú-
šanie demokraticky významnej hodnoty: slo-
body voĢby. V demokratickej spoločnosti nú-
tiť niekoho, aby išiel voliť je rozhodne nede-
mokratické. Rovnako je možné súhlasiť 
s tým, že právo voliť apriórne implikuje prá-
vo nevoliť. Práve uvedené skutočnosti sú ter-
čom ostrej kritiky inštitútu povinných volieb. 
Henry J. Abraham (1955) sa, ako kritik po-
vinného hlasovania, prikláňa k názoru, že 
povinné hlasovanie núti občanov, ktorí majú 
len malý záujem a vedomosti o politike, zú-
častniť sa volieb a prispieť tak svojím neuvá-
ženým hlasom. Práve z týchto dôvodov ho 
kritici označujú za nedemokratické a neprija-
teĢné v demokracii.  
 
Pozri aj: 
 
Volebná účasť, Všeobecnosť volebného práva 
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PRAVIDLO TRETEJ MOCNINY 

 
 

Vo väčšinových volebných systémoch vyu-
žívajúcich jednomandátove volebné obvody 
často dochádza k nadreprezentácii politickej 
strany, ktorá získa väčšinu hlasov. Francis 
Edgeworth (1898) a James P. Smith (1909) pri 
kritike väčšinového volebného systému upo-
zornili na skutočnosť, že v prípade, že dve 
strany získajú 60 % a 40 % hlasov, zvyčajne je 
pomer prerozdelených mandátov približne 
77 % : 23 % v prospech strany, ktorá získala 
väčší počet hlasov. Uvedené prerozdelenie 
mandátov je v rozpore s optimálnym preroz-
delením, pri ktorom by strana so 60 % získa-
nými hlasmi mala získať približne 60 % 
mandátov. Na základe uvedených pozorova-
ní prišli Edgeworth a Smith s pravidlom tre-
tej mocniny (v angl. Cube Law), ktoré stano-
vuje, že pomer medzi získanými mandátmi 
strán X a Y sa rovná tretej mocnine pomeru 
ich získaných hlasov. Vzorcom je to možné 
vyjadriť takto: 

 
Xm/Ym = (Xh/Yh)3 alebo Xm/Ym = X h

3/Yh
3 

 
Uvedené pravidlo sa ukázalo byť vhodným 

nástrojom predpovedania volebných výsled-
kov v štátoch s väčšinovým volebným systé-

mom a dvojstraníckym systémom politických 
strán.  

V teórii sa objavujú aj rôzne variácie pra-
vidla tretej mocniny, ktoré je možné vyjadriť 
vzorcom: 

 
Xm/Ym = (Xh/Yh)k alebo Xm/Ym = X h

k/Yh
k 

 
pričom veličinou k sa vyjadruje index pro-
porčnosti. V prípade, že k = 1, dosiahneme 
optimálnu proporčnosť. Teoretici ako Ed-
ward Tufte (1973) a Rein Taagepera (1973) 
zistili, že v reálnych voĢbách sa veličina k po-
hybuje v rozmedzí od Ľ,4 do 3. Vo všeobec-
nosti je možné povedať, že čím viac je podpo-
ra v jednotlivých volebných obvodoch rozde-
lená rovnomerne medzi dve hlavné strany, 
tým k bude väčšie. Na druhej strane, ako na 
to upozornil Bernard Grofman (1982, s. 58), 
čím väčšia koncentrácia voličov jednej strany 
v jednotlivých volebných obvodoch, tým je 
väčší predpoklad, že hodnota k bude nižšia.  

Taagepera (1986, 2007) sa zaoberal aj vzor-
com uplatniteĢným pre listinný pomerný vo-
lebný systém. Vo svojej práci Reformulating 
the Cube Law of Elections for Proportional Repre-
sentation Elections navrhol pravidlo pre 
výpočet k vo vzorci Xm/Ym = (Xh/Yh)k takto: 

 
k = (log10(H)/log10(M))1/x 

 
kde x je počet mandátov, ktoré sa v rámci vo-
lebného obvodu prerozdeĢujú, H je celkový 
počet hlasov a M celkový počet mandátov. 

Taagepera (2008, s. 205) upravil pravidlo 
tretej mocniny na vzorec, ktorý je uplatniteĢ-
ný aj v systémoch s viacstraníckym politic-
kým systémom: 

 
mi = hi

n/∑(ha
n + hb

n + hc
n … + hx

n) 
 

Taagepera (ľ007, s. ľ05) vysvetĢuje vzorec 
na príklade, v ktorom tri strany (A, B, C) zís-
kajú 40 % : 35 % : 25 % hlasov (n je 3), získa-
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me počet mandátov pre stranu A: ma = 
0,403/(0,403 + 0,353 + 0,253) = 0,064/(0,064 + 
0,043 + 0,016) = 0,064/0,123 = 0,52 = 52 %. 
Strana B získa mb = 0,043/0,123 = 0,35 = 35 % 
a strana C získa mc = 0,016/0,123 = 0,13 = 
13 %. V uvedenom príklade je najúspešnejšia 
strana nadreprezentovaná, strana B dosiahla 
optimálnu proporčnosť a strana C bola voleb-
ným systémom znevýhodnená, čo korešpon-
duje s teóriou Maurice Duvergera, že väčši-
nové volebné systémy zvýhodňujú väčšie 
strany na úkor malých strán (Taagepera, 
2007, s. 205).  
 
Pozri aj: 
 
Indexy merania (dis)proporčnosti 
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PRIAMOSŤ VOLEBNÉHO PRÁVA 

 
 

Priamosť volieb znamená, že občania volia 
svojich zástupcov do parlamentu priamo. 
Hlasy odovzdané vo voĢbách sa na základe 
určitých pravidiel priamo premieňajú na pos-
lanecké mandáty. Nepriamo sa uplatňuje vo-
lebné právo občanov napríklad pri voĢbe 
amerického prezidenta, kde občania najprv 
volia zbor tzv. voliteĢov (elektorov) a až oni 
potom následne volia prezidenta. Na úrovni 
parlamentu boli nepriame voĢby zavedené 
v oboch ústavách Francúzska v roku 1971 
a Ľ793, kedy sa zaviedol inštitút nepriamych 
volieb. Občania, ktorí disponovali aktívnym 
volebným právom, najprv vo voĢbách prvého 
stupňa zvolili zhromaždenie, resp. zbor voli-
teĢov a až potom volitelia v rámci jednotli-
vých departmentov rozhodovali o konečnej 
podobe zastupiteĢských orgánov.  

 
Pozri aj: 
 
Zbor voliteľov, Všeobecnosť volebného práva, Rovnosť volebného 
práva, Tajnosť volebného práva 
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REFORMA VOLEBNÉHO SYSTÉMU 
 

 
Volebné reformy v stabilizovaných demo-

kraciách sú veĢmi zriedkavé. Ako výnimku 
potvrdzujúcu pravidlo môžeme uviesť nie-
koĢko prípadov, kde došlo k zásadným zme-
nám volebných pravidiel. K zásadnej zmene 
volebných pravidiel došlo vo Francúzku 
v roku 1958, kedy sa v rámci celkových ús-
tavných reforiem reagujúcich na nestabilitu 
politického systému zmenil pomerný volebný 
systém na absolútny väčšinový systém. Po-
merný volebný systém sa vo Francúzsku vy-
užil aj v roku Ľ986. Po týchto voĢbách sa 
Francúzi opäť vrátili k absolútnemu väčšino-
vému systému. V Japonsku došlo k zmene 
volebného systému z jedného neprenosného 
hlasu na paralelnú formu kombinovaného 
volebného systému (v Japonsku nazývanú 
„heiritsu-sei“) po korupčných škandáloch 
v roku Ľ993. Práve korupčné škandály spôso-
bili volebnú porážku dlhodobo dominantnej 
Liberálno-demokratickej strany. VzhĢadom 
na to, že systém jedného neprenosného hlasu 
výrazne zvýhodňoval stranu, ktorá bola pri 
moci, po volebnej porážke Liberálno-demo-
kratickej strany využili vzniknutú situáciu 
novozvolení poslanci k zmene volebných 
pravidiel. V Taliansku, krajine, ktorá si azda 
najdlhšie udržiavala črty klasického pomer-
ného volebného systému, sa od roku Ľ993 do 
roku ľ005 uplatňoval kombinovaný volebný 

systém. Zmenu volebných pravidiel si vyžia-
dala najmä značná politická rozdrobenosť ta-
lianskej spoločnosti, v dôsledku čoho bolo 
v parlamente zastúpených viac ako Ľ0 poli-
tických strán, čo spôsobovalo značnú nestabi-
litu vládnych koalícií. V roku 2005 sa Taliani 
opätovne vrátili k pomernému volebnému 
systému. 

Reforma (zmena) volebného systému je de-
mokraticky tolerovaná možnosť ako ovplyv-
niť volebné výsledky. O demokratickom tole-
rovaní reformy (zmeny) volebných systémov 
je možné hovoriť len pri existencii rôznych 
bariér a limitov, ktoré vo svojej podstate brá-
nia účelovému zneužívaniu volebných pra-
vidiel na osobné ciele vládnucich elít. Medzi 
limity a bariéry môže patriť uskutočnenie ra-
tifikačného referenda po každej zmene vo-
lebných pravidiel. Môže sa aj vyžadovať 
ústavná (kvalifikovaná) väčšina na prijatie 
nového volebného zákona, ktorá bude záru-
kou širšieho spoločenského konsenzu na 
zmenu volebných pravidiel. Účinným obme-
dzením môže byť aj požiadavka, aby každá 
reforma volebného systému nadobudla účin-
nosť až po najbližších voĢbách. Uvedené limi-
ty by mali prispieť k tomu, aby voĢby v mo-
derných demokraciách boli slobodné a spra-
vodlivé, t. j. nezneužívané na osobné záujmy 
určitých skupín, resp. jednotlivcov.  

 
Pozri aj: 
 
Výber volebného systému, Volebné systémy 
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RELATÍVNY VÄČŠINOVÝ SYSTÉM 

 
 
Relatívny väčšinový systém je založený na 

primárne jednoduchom princípe: volič hlasu-
je za jednu z alternatív a alternatíva, ktorá 
získa najväčší počet hlasov, stáva sa víťazom. 
Relatívny väčšinový systém berie do úvahy 
len prvé preferencie voličov, t. j. po vstupe do 
volebnej miestnosti volič vyberá len jednu al-
ternatívu a neuvádza na hlasovacom lístku 
svoje ėalšie preferencie. Na víťazstvo teore-
ticky stačia alternatíve dva hlasy, ak ostatné 
alternatívy získajú po jednom hlase, resp. je-
den hlas, ak ostatné alternatívy nezískajú ani 
jeden hlas. Relatívny väčšinový systém sa 
v anglofónnej literatúre označuje ako „plura-
lity system“ alebo „first-past-the-post“ („prvý 
za prekážkou“). Pomenovanie je vytvorené 
analógiou od konských dostihov, kde vyhrá-
va prvý v cieli bez ohĢadu na odstup, ktorý 
má od druhého v poradí. 

V českej a slovenskej terminológii sa udo-
mácnil pojem „relatívny väčšinový systém“, 
aj napriek tomu, že s uvedeným označova-
ním vzniká niekoĢko problémov, na ktoré 
upozornil napr. Jan Filip (Ľ999, s. 80), ktorý 
konštatoval, že v podstate žiadna relatívna 
väčšina neexistuje – „buė někdo získá více 
hlasů než všichni dohromady a pak získá 
většinu, nebo získá více hlasů než kdokoli ji-
ný. Pak ale získá prostě více, nikoli ale větši-
nu“. Relatívny väčšinový systém sa používa 
vo viac ako 60 štátoch sveta, medzi inými vo 
VeĢkej Británii, USA, resp. Kanade. 

Relatívny väčšinový systém sa zvykne ob-
hajovať hlavne vyzdvihovaním niektorých 
z uvedených argumentov: pre voliča je veĢmi 
Ģahké pochopiť mechanizmus, ako sa jednot-
livé hlasy premietnu do rozloženia parlamen-
tu aj keė je použitý po prvýkrát; poskytuje 
poslancovi priamy kontakt s určitou geogra-
fickou oblasťou; umožňuje voličovi veĢmi 
Ģahko sa zbaviť nežiaduceho kandidáta; 

umožňuje voličovi vyberať si medzi jednotli-
vými kandidátmi a nie medzi politickými 
stranami; zvyčajne to vedie k vláde jednej 
strany; väčšinou sa tvorí koherentná parla-
mentná opozícia, ktorá zastáva rozhodujúcu 
kontrolnú funkciu a prezentuje alternatívu 
k vládnucej väčšine; tento volebný systém 
prakticky znemožňuje dostať sa do parla-
mentu extrémistickým skupinám; takáto 
možnosť je prípustná iba v prípade, že pod-
pora extrémistickej skupiny v niektorej oblas-
ti je taká enormná, že taká strana môže získať 
jeden, prípadne viac mandátov; v princípe sa 
však neumožňuje takejto strane výrazne 
vplývať na vládnu politiku.  

Douglas Rae (Ľ967) urobil dôkladnú analý-
zu relatívneho väčšinového systému a prob-
lematickosť uvedeného volebného systému 
videl predovšetkým v tom, že: Ľ. zo všetkých 
volebných procedúr najviac popiera repre-
zentáciu rôznych politických strán, ľ. nepo-
mer medzi percentom hlasov a percentom 
mandátov je v danom systéme najväčší z po-
užívaných volebných procedúr, 3. menšinové 
strany, ktoré majú podporu menšiu ako ľ0 % 
voličov sú vysoko v nevýhode, 4. veĢké stra-
ny zvyčajne získajú viac percent mandátov 
ako percent hlasov, 5. vo väčšine parlament-
ných systémov s relatívnym väčšinovým sys-
témom sa vytvára vláda jednej strany, aj na-
priek tomu, že strana nezískala viac ako 50 % 
hlasov; 6. aj malé zmeny vo voličských prefe-
renciách môžu výrazným spôsobom ovplyv-
niť výsledok volieb, 7. systém je permanentne 
vystavený pokušeniu zneužiť volebné inži-
nierstvo pri prekresĢovaní volebných obvo-
dov.  

Na doplnenie uvedených Raeových konšta-
tovaní je možné uviesť, že v relatívnom väč-
šinovom systéme môže malá strana, ktorej 
hlasy sú roztrúsené vo viacerých volebných 
obvodoch, získať celkovo veĢké množstvo 
hlasov, avšak minimum mandátov v parla-
mente. Preferovanie veĢkých strán relatív-
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nym väčšinovým systémom sa odzrkadĢuje aj 
vysokou deviáciou z proporcie.  
 
Pozri aj: 
 
Absolútny väčšinový systém, Indexy merania (dis)proporčnosti 
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REPREZENTAČNÉ PARADOXY 

 
 
Reprezentačné paradoxy sa v odbornej lite-

ratúre priraėujú k anomáliám spôsobeným 
metódami na prerozdeĢovanie hlasov na 
mandáty. Medzi klasické reprezentačné pa-
radoxy patrí „paradox nového štátu“, na kto-
rý upozornili Michel Balinski a Peyton Young 
(Ľ98ľ, s. ĽĽ3). Odvolávali sa na udalosti spo-
jené s prijatím štátu Oklahoma do USA v ro-
ku Ľ907. V tom čase mala Komora reprezen-
tantov 386 členov. Oklahome, s populáciou 
okolo Ľ00 000 obyvateĢov, bolo pridelených 5 
kresiel. Z toho vyplývalo, že po roku Ľ907 by 
mala mať Komora reprezentantov 39Ľ členov. 
Paradox sa objavil po prepočítaní mandátov 
Hamiltonovou metódou u štátov Maine 
a New York. Po prijatí nového štátu do Únie, 
aj napriek tomu, že sa populácia v štátoch 
Maine a New York nezmenila, došlo k doda-
točnému získaniu (Maine), resp. strate (New 
York) jedného kresla v uvedených štátoch. 

Za ėalší z reprezentačných paradoxov, aj 
keė nie je založený na jednej z metód pre-
rozdeĢovania hlasov na mandáty, sa považu-
je Schwartzov paradox, pomenovaný podĢa 
Thomasa Schwartza, ktorý ho rozpracoval v 
štúdii The Paradox of Representation. Paradox je 
založený na skutočnosti, že za určitých okol-
ností je výhodné pre stranu x, aby nie všetci 
voliči hlasovali v záujme strany. Ako príklad 
paradoxu uvádza Schwartz (Ľ995, s. 3Ľľ) si-
tuáciu, v ktorej tri strany a, b a c hlasujú 
o troch návrhoch x, y a z, pričom preferencie 
strán k uvedeným návrhom sú tieto: 

 

a – 49 poslancov b – 23 poslancov c – 28 poslancov 

X Y Z 

Y Z X 

Z X Y 

 
Predpokladajme, že sa pri schvaĢovaní po-

užije klasická parlamentná procedúra, kde al-
ternatívy x a z budú návrhy a alternatíva y 
status quo. Hlasovať sa bude najprv o návr-
hoch väčšinovým systémom medzi alternatí-
vami x a z a víťazná alternatíva sa stretne so 
status quom, teda s alternatívou y. V takomto 
prípade vyhrá v prvom kole alternatíva z 
(pomerom hlasov 51 : 49) a celkovým víťa-
zom sa stane alternatíva y pomerom hlasov 
72 : 28. Pre stranu c je to najmenej prijateĢný 
výsledok hlasovania. 

Schwartzov paradox sa objaví vtedy, ak 
budeme hypoteticky predpokladať, že štyria 
poslanci odídu zo strany c (dvaja do strany a 
a dvaja do strany b). Pomer síl v parlamente 
a preferencie k jednotlivým alternatívam bu-
dú takéto: 

 

a – 51 poslancov b – 25 poslancov c – 24 poslancov 

X Y Z 

Y Z X 

Z X Y 
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PodĢa predloženej schvaĢovacej metódy sa 
v prvom kole stretne alternatíva x a z, pričom 
alternatíva x získa 5Ľ : 49 hlasov. V druhom 
kole sa stretnú alternatívy x a y a víťazom sa 
stane alternatíva x pomerom hlasov 75 : 25. 
Tým vznikne paradox, hoci strana c prišla 
o štyroch poslancov, dosiahla pre ňu prijateĢ-
nejší výsledok hlasovania.  

Schwartzov paradox je založený na podob-
nom princípe ako paradox nevolenia (no-show 
paradox), ktorý môže byť dokumentovaný na 
príklade, ktorý ponúkol Nurmi (Ľ999, s. 49 – 
50). Predpokladajme, že sto voličov prostred-
níctvom absolútneho väčšinového systému 
vyberá z troch kandidátov x, y a z. Preferen-
cie voličov sú tieto: 

 

26 47 2 25 

x y y z 

y z z x 

z x x y 

 
V prvom kole ani jeden kandidát nezíska 

nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, preto 
do druhého kola postúpia kandidáti s najväč-
ším ziskom – y (49 prvých hlasov) a x (26 pr-
vých hlasov). V druhom kole vyhrá kandidát 
x pomerom hlasov 51 : 49. Paradoxný výsle-
dok dostaneme v prípade, keė budeme pred-
pokladať, že 49 voliči, ktorí preferujú kandi-
dáta y pred kandidátom z, a kandidáta z pred 
kandidátom x, vôbec neprídu voliť. V takom-
to prípade budú voličské preferencie takéto: 

 
 

26 2 25 

x y z 
y z x 

z x y 

 
V prvom kole z 53 voličov nezíska ani jeden 

kandidát potrebnú absolútnu väčšinu hlasov, 
v druhom kole sa stretnú kandidáti x a z, ale 
celkovým víťazom sa stane kandidát z pome-

rom hlasov 27 : ľ6. Ak porovnáme prvotné 
preferencie, zistíme, že pre voličov, ktorí pre-
ferovali y pred z pred x je výhodnejšie neprísť 
k volebným urnám, lebo po takom rozhodnu-
tí bude pre nich volebný výsledok prijateĢnej-
ší. Paradoxný výsledok by sme dostali aj ke-
by sme použili miesto absolútneho väčšino-
vého systému alternatívne hlasovanie.  

Uvedený paradox len dokumentuje neefe-
ktívnosť numerického merania účasti voličov 
na voĢbách, popr. poslancov pri hlasovaní. 
Popiera to základnú axiómu, mať v politike 
viac (hlasov, poslancov), je vždy lepšie. Nie 
každý poslanec, ktorý hlasuje v rozpore s ná-
zormi vlastnej strany ide automaticky proti 
jej záujmom. VzhĢadom na nedokonalosť vo-
lebných procedúr niekedy musí jeden, alebo 
viacerí voliči hlasovať strategicky, aby výsle-
dok bol pre nich prijateĢnejší. 
 
Pozri aj: 
 
Paradox nového štátu, Volebný paradox 
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ROVNOSŤ VOLEBNÉHO PRÁVA 

 
 

Rovnosť volebného práva zaručuje, aby 
každý z voličov mal rovnaké postavenie. 
Každý hlas odovzdaný vo voĢbách má rov-
nakú váhu a každý občan má jeden hlas 
s rovnakou hodnotou. Pred zavedením rov-
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ného práva existovali rôzne úpravy voleb-
ných pravidiel, ktoré umožňovali, aby hlasy 
vybranej skupiny voličov mali vyššiu hodno-
tu (napríklad hodnota hlasu vzdelaného člo-
veka mala väčšiu váhu ako hodnota hlasu 
menej vzdelaných). Jedným z dobrých prí-
kladov je situácia v Prusku v rokoch Ľ849 až 
Ľ9Ľ8. Pri voĢbe do dolnej komory pruského 
parlamentu boli voliči rozdelení do troch 
skupín. Rozdelení boli na základe daňového 
zaťaženia, čo spôsobilo, že najbohatšiu sku-
pinu tvorilo menej ako 5 % obyvateĢov 
a najpočetnejšiu (najchudobnejšiu) až takmer 
83 % obyvateĢov. Všetky tri skupiny mali 
rovnaké zastúpenie v parlamente, avšak ne-
rovnakým zastúpením v jednotlivých skupi-
nách dosiahli najbohatší nepomerne väčšie 
zastúpenie ako menej bohatí. V súčasnosti sa 
nerovnosť volebného práva využíva naprí-
klad pri hlasovaní ministrov v Rade Európ-
skej únie, kde ministri jednotlivých členských 
štátov majú počet hlasov odvodený od počtu 
obyvateĢov, ktorých reprezentujú. 

Rovnosť volebného práva definuje Ústavný 
súd SR takto: „Rovnosť volebného práva sa 
všeobecne chápe nielen ako požiadavka, aby 
každý občan mal pri výkone volebného práva 
rovnaké postavenie, ale tiež ako požiadavka, 
aby každému občanovi pri rozhodovaní pat-
ril a tento hlas mal rovnakú váhu voči ostat-
ným hlasom voličov, a aby sa každý občan 
mohol za rovnakých podmienok uchádzať 
o zvolenie a mal rovnakú šancu na získanie 
poslaneckého mandátu“ (PL. ÚS 19/98, resp. 
IV. US 96/07). Z uvedeného rozhodnutia je 
možné abstrahovať, že princíp rovnosti hla-
sov je možné chápať dvoma spôsobmi. For-
málna rovnosť sa viaže na požiadavku, aby 
každý volič mal rovnaký počet hlasov. Spl-
nenie podmienky materiálneho významu 
rovnosti volieb vyžaduje, aby každý hlas mal 
rovnakú váhu (vplyv) na výsledok volieb. 
Princíp rovnosti hlasov neznamená, že ide 
o princíp rovnakého uplatnenia všetkých hla-

sov, pretože od volebného systému nie je 
možné očakávať, aby v ňom každý hlas voli-
ča prispel ku kreovaniu mandátu(ov). Po 
každých voĢbách je možné veĢmi presne vy-
počítať, koĢko hlasov strana nedokázala vyu-
žiť na získanie mandátu, t. j. koĢko získala 
nadbytočných hlasov. Kontroverznejší je prí-
pad, keė strana získa hlasy, z ktorých jej nie-
ktoré pomáhajú k zisku mandátov a iné ško-
dia (majú negatívnu váhu hlasov). V tomto 
prípade nemôžeme hovoriť o rovnosti hlasov. 
Dôležité je to, že volebný systém musí moti-
vovať voliča, aby jeho hlas mohol rozhodnúť 
o dodatočnom mandáte pre preferovanú 
stranu. 

Nerovnosť sa prejavuje aj v momente, keė 
existujú disparity v počte oprávnených voli-
čov v jednotlivých jednomandátových voleb-
ných obvodoch. V takomto prípade volič vo 
volebnom obvode s väčším počtom oprávne-
ných voličov ako v iných volebných obvo-
doch má menší podiel na rozhodovaní 
o svojom zástupcovi ako volič vo volebnom 
obvode s celkovo menším počtom voličov. 
V prípade, že dôjde k vytvoreniu, čo do počtu 
voličov disparitných volebných obvodov, je 
to v nesúlade s princípom rovnosti hlasov. 
 
Pozri aj: 
 
Negatívna váha hlasu, Priamosť volebného práva, Tajnosť volebného 
práva, Všeobecnosť volebného práva  
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