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SAINTE-LAGUËHO METÓDA 

 
 

Sainte-Laguëho metóda je jedna z najzná-
mejších metód využívaných na prerozdeĢo-
vanie mandátov. V politologickej literatúre je 
známa aj ako metóda nepárnych čísiel, metó-
da štandardného (aritmetického) zaokrúhĢo-
vania, Websterova metóda, Willcoxova metó-
da, resp. Schepersova metóda. Uvedenú me-
tódu vymyslel ako prvý Daniel Webster, kto-
rý však presadzoval odlišný spôsob výpočtu 
ako André Sainte-Laguë. Senátor D. Webster, 
ktorý na rozdiel od Sainte-Laguëho nebol 
matematik, presadzoval metódu na veĢmi 
jednoduchom princípe. Najprv sa umelo určí 
volebný kvocient (Q). Pre každú stranu sa 
vypočíta kvocient (qi) vydelením hlasov stra-
ny i umelo určeným volebným kvocientom 
(Q) a výsledok sa zaokrúhli na celé číslo pod-
Ģa štandardného aritmetického zaokrúhĢova-
nia (t. j. zostatok rovný alebo väčší ako 0,5 sa 
zaokrúhli smerom nahor a zostatok menší 
ako 0,5 smerom nadol). 

Pri použití Sainte-Laguëho metódy sú vý-
sledky identické s Websterovou metódou, av-
šak postup výpočtu je odlišný. Sainte-Laguë 
navrhol využitie radu nepárnych čísel, kto-
rým sa vydelia hlasy jednotlivých strán. Man-
dáty sú postupne prideĢované jednotlivým 
stranám podĢa najväčšieho priemeru (podie-

lu) hlasov aktuálne vykázaného na práve pri-
deĢovaný mandát. 
 
Pozri aj: 
 
Metódy najväčších priemerov, Metódy volebného deliteľa,  
Willcoxova metóda, Websterova metóda  
 
 
LITERATÚRA: 

 
SAINTE-LAGUË, A.: La représentation proportionnelle et la mét-

hode des moindres carrés. Annales scientifiques de l’É.N.S., 
roč. 3, č. 27 (1910a), s. 529 – 542. 

SAINTE-LAGUË, A.: La représentation proportionnelle et les Mat-
hématiques. Revue ůenérale des Sciences pures et appliquées, 
roč. 21 (1910b), s. 846 – 852. 

 

 
SCHEPERSOVA METÓDA 

 
 

Hans Schepers v roku Ľ980 ako pracovník 
Nemeckého spolkového snemu dokázal pre-
svedčiť členov Bundestagu, aby prijali Web-
sterovu metódu na určenie zástupcov jednot-
livých parlamentných strán v ľ3-člennej Rade 
starších (Ältestenrat). Do roku Ľ980 sa využí-
vala D’Hondtova metóda.  

Websterova metóda sa od roku ľ008 začala 
používať, pod označením Schepersova metó-
da, vo voĢbách do Bundestagu na prerozde-
Ģovanie mandátov medzi jednotlivé strany 
a koalície. Metóda nahradila Hare-Niemeye-
rovu metódu. Metodikou prepočtu je Sche-
persova metóda identická s Websterovou me-
tódou. 

 
Pozri aj: 
 
Sainte-Laguëho metóda, Websterova metóda, Willcoxova metóda 
 
 
LITERATÚRA: 

 
SIMEONE, B. – PUKELSHEIM, F.: Mathematics and Democracy: 

Recent Advances in Voting Systems and Collective Choice.    
Berlin – Heidelberg, Springer 2006. 

 

 



 

 

68 

SCHVAĽOVACIA METÓDA 

 
 
SchvaĢovaciu metódu (Approval voting) na-

vrhlo v sedemdesiatych rokoch niekoĢko au-
torov, ale najznámejšími propagátormi tejto 
metódy sú Steven Brams a Peter Fishburn 
(Ľ978). SchvaĢovacia metóda umožňuje voli-
čom hlasovať za jednu, dve, ..., n alternatív, 
ktorým môžu dať jeden hlas. Inými slovami, 
každý volič volí medzi „áno“ vs. „nie“ pri 
každej alternatíve. Alternatíva, ktorá získa od 
voliča „áno“, získava jeden hlas, alternatíva, 
ktorá získa od voliča „nie“, nezískava hlas. 
Voliči neurčujú poradie medzi jednotlivými 
schválenými alternatívami. Víťazom sa stane 
alternatíva, ktorá získa väčšinu hlasov, t. z. 
alternatíva, ktorá získa najväčší počet hlasov. 
Uvedená volebná procedúra je veĢmi výstiž-
ne charakterizovaná názvom štúdie Bramsa 
(1976) – „Jeden volič, n hlasov“. 

Uvedená volebná procedúra bola navrhnu-
tá na eliminovanie skutočnosti, že voliči často 
nehlasujú za alternatívu, ktorá nemá reálnu 
šancu voĢby vyhrať, ale za alternatívu, ktorá 
síce nie je nimi najpreferovanejšia, ale existuje 
reálna šanca, že  voĢby vyhrá. Volič preferuje 
stratégiu výberu tzv. „menšieho zla“. Ako 
konštatoval Brams (Ľ976, s. ĽĽ5), v prípade 
troch alternatív je schvaĢovacia metóda ekvi-
valentom negatívneho hlasovania, pri ktorom 
volič môže buė hlasovať jedným pozitívnym 
hlasom pre preferovanú alternatívu, alebo 
môže vhodiť do urny jeden negatívny hlas za 
neželanú alternatívu. Pri negatívnom hlaso-
vaní nemôže volič súčasne použiť pozitívny 
aj negatívny hlas zároveň.  

V prípade, že počet alternatív je m ≥ 3, volič 
má 2m volebných stratégií ako voliť. VzhĢa-
dom na to, že nehlasovať za nikoho je to isté, 
ako hlasovať za všetkých, potom je počet 
možných stratégií 2m – 1. Relatívny väčšino-
vý systém poskytuje voličovi len m + 1 vo-
lebných stratégií (hlasovať za jednu z alterna-

tív, resp. nehlasovať ani za jednu alternatí-
vu). Iné volebné procedúry založené na jed-
nom hlase vo všeobecnosti umožňujú od m + 
1 do 2m – 1 volebných stratégií (Brams, Fis-
hburn, 1978). 

V Ľ3. storočí v Benátkach zaviedli volebnú 
metódu, ktorá je vo svojej podstate veĢmi po-
dobná schvaĢovacej metóde. Metódu využí-
vali pri voĢbe 40-členného VeĢkého koncilu. 
Metóda bola založená na princípe, že každý 
volič mohol dať jeden hlas toĢkým kandidá-
tom, koĢkých uznal za vhodných a žiadny 
hlas kandidátom, ktorých si nevedel predsta-
viť vo verejnej funkcii. Mandát získalo 40 
kandidátov s najväčším počtom hlasov.  

 
Pozri aj: 
 
Benátsky volebný systém, Limitované hlasovanie, Negatívny hlas, 
Relatívny väčšinový systém 
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STRATEGICKÉ HLASOVANIE 

 
 
Strategické hlasovanie je vtedy, ak si volič 

myslí, že tým, že bude neúprimne hlasovať, 
napomôže tomu, aby výsledok volieb bol 
preňho prijateĢnejší a sofistikované hlasova-
nie je vtedy, ak volič má zmapované prefe-
rencie ostatných voličov a svojím neúprim-
ným hlasovaním si zabezpečí, aby vyhrala al-
ternatíva, ktorú preferuje najviac. 



 

 

69 

V prípade, že volič pri voĢbách neprejavuje 
svoje úprimné preferencie, môže ísť o neú-
primné hlasovanie, strategické hlasovanie alebo 
sofistikované hlasovanie. K neúprimnému hla-
sovaniu dochádza vtedy, ak si volič myslí, že 
alternatíva x je lepšia ako alternatíva y, ale 
napr. z princípu volí y pred x. 

Strategické hlasovanie sa môže prejaviť 
v troch formách – kompromisné hlasovanie, 
hlasovanie znížením a hlasovanie uprednost-
nením. Pri kompromisnom hlasovaní volič 
hlasuje za menej obĢúbenú alternatívu, aby 
zabránil výhre najmenej preferovanej alterna-
tívy (tzv. voĢba menšieho zla). Napríklad pri 
Hareho metóde a pri preferenciách 

 
45 25 30 

a b c 

b a b 

c c a 

 
by sa víťazom stala alternatíva a, pretože 
v prvom kole by bola eliminovaná alternatíva 
b a hlasy ľ5 voličov, preferujúcich bac, by sa 
priradili alternatíve a. Ak by voliči preferujú-
ci cba zvolili kompromisnú stratégiu voĢby 
menšieho zla, tak by mohli voliť bca, čím by 
sa víťazom stala alternatíva b. Takýto výsle-
dok by bol pre tridsiatich voličov prijateĢnej-
ší. 

Pri stratégii zníženia volič svoju menej ob-
Ģúbenú alternatívu i vo svojich preferenciách 
posunie nižšie a dúfa, že sa víťazom výberu 
nestane alternatíva i, a ani iná neobĢúbená  
alternatíva. Uvedený spôsob hlasovania je 
možné využiť pri Bordovej metóde. Naprí-
klad, ak máme preferencie, aké sú znázorne-
né v tabuĢke 

 
45 30 35 

a b c 

b a b 

c c a 

 

potom by podĢa Bordovej metódy získala al-
ternatíva b 140 bodov (45x1 + 30x2 + 35x1) 
a stala sa víťazom výberu. Ak by však 45 vo-
liči, preferujúci abc, zmenili svoje preferencie 
na acb, čím by alternatívu b znížili vo svojich 
preferenciách, potom by sa stala víťazom vý-
beru alternatíva a, ktorá by získala Ľľ0 bodov 
(45xľ + 30xĽ). Alternatíva b by v druhom prí-
pade získala len 95 bodov. Alternatíve c by 
ani pozdvihnutie v preferenciách 45 voličov 
nepomohlo k víťazstvu, získala by len ĽĽ5 
bodov. 

Pri treťom spôsobe strategického hlasova-
nia (hlasovanie uprednostnením) volič vo 
svojich preferenciách posunie dopredu alter-
natívu i, pretože dúfa, že to pomôže poraziť 
inú alternatívu bez toho, aby sa alternatíva i 
stala víťazom výberu. Uvedený spôsob ma-
nipulácie s volebnými preferenciami je mož-
né ilustrovať na Hareho metóde pri preferen-
ciách uvedených v tabuĢke: 

 
45 25 30 

a b c 

b c a 

c a b 

 
Víťazom by sa stala alternatíva c, ktorá by 

po eliminácii alternatívy b v prvom kole zís-
kala dodatočných ľ5 hlasov. Pre 6 až Ľ4 voli-
čov preferujúcich abc, by bolo vhodné použiť 
stratégiu uprednostnenia a hlasovať za bac, 
pretože je pre nich výhodnejšie, aby bola 
v prvom kole eliminovaná alternatíva c ako 
alternatíva b, pretože v konečnom dôsledku 
po eliminácii c v prvom kole budú hlasy 30 
voličov preferujúcich cab, pridelené a. Ak by 
v prvom kole bola eliminovaná alternatíva b, 
potom by hlasy ľ5 voličov, preferujúcich bca, 
boli pridelené alternatíve c. Vyzdvihnutím   
alternatívy c napomôžu výhre svojej najobĢú-
benejšej alternatívy. 

Strategické hlasovanie je priamo úmerné 
proporčnosti volebnej procedúry a výške pra-
hovej hranice, ktorú musí prekročiť kandidát, 
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resp. politická strana, aby získal(a) man-
dát(y). Najvyššie volebné kvórum je vo väč-
šinových systémoch, kde je na získanie man-
dátu potrebná nadpolovičná, resp. relatívna 
väčšina všetkých hlasov. Jednoduchý príklad 
môže dokumentovať výšku volebného kvóra 
v relatívnom väčšinovom systéme. Ak kan-
didujú štyria kandidáti, z ktorých len jeden 
môže získať mandát, inkluzívne kvórum 
(minimálny počet hlasov potrebných na zís-
kanie mandátu) je 25 % + 1 hlas. Získanie da-
ného počtu hlasov však ešte nezaručuje zís-
kanie mandátu. Exkluzívne kvórum je 50 % + 
Ľ hlas, čo je hranica, ktorej prekročenie zaručí 
zisk mandátu pre jedného z kandidátov. 

Rein Taagepera a Matthew Soberg Shugart 
zaviedli kategóriu „efektívne kvórum“, vypo-
čítané spriemerovaním inkluzívneho a exklu-
zívneho kvóra. Efektívne kvórum je brané len 
ako odhad minimálneho počtu hlasov po-
trebných na zisk mandátu. V relatívnom väč-
šinovom systéme je efektívne kvórum 35 %. 
Väčšinové systémy tak výškou svojho voleb-
ného kvóra navádzajú k strategickému hla-
sovaniu. Na druhej strane, ak je reálna šanca, 
že politická strana získa za malý počet hlasov 
minimálne jeden mandát, ako je tomu v po-
merných systémoch, volič nemá veĢa dôvo-
dov voliť strategicky. Dokonca niektorí auto-
ri, ako napr. Maurice Duverger, sú presved-
čení, že strategické hlasovanie nie je aktuálne 
v systémoch pomerného zastúpenia, a to aj 
napriek tomu, že niektoré výskumy dokazujú 
opak. Strategické hlasovanie sa teda v systé-
moch pomerného zastúpenia prejavuje 
v menšom počte a závisí to hlavne od výšky 
prahovej klauzuly – umelo stanovenej hrani-
ce potrebnej na získanie minimálne jedného 
mandátu. Miera strategického hlasovania 
v kombinovaných volebných systémoch závi-
sí hlavne od pomeru medzi jednotlivými vo-
lebnými zložkami. Čím je pomer priaznivejší 
k väčšinovému mechanizmu, tým viac je 
podporované strategické hlasovanie. 

V konečnom dôsledku každá z volebných 
procedúr vyžaduje od voliča v určitej miere 
hlasovať „strategicky“, aby jeho hlas nepre-
padol. Rozdiely medzi volebnými procedú-
rami sú iba v tom, do akej miery jednotlivé 
charakteristiky volebných procedúr nútia vo-
liča, aby volil strategicky. 
 
Pozri aj: 
 
Gibbard-Satterthwaiteova teoréma, Taktické hlasovanie 
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STRUYEROVA METÓDA 

 
 

Struyerova metóda je pomenovaná po bel-
gickom politikovi Eugénovi Struyeovi. Vo 
frankofónnom prostredí je metóda známa 
pod názvom scrutin de liste, v americkom 
prostredí sa označuje general ticket alebo block 
vote. Princíp tohto volebného systému je tak-
mer zhodný s jednokolovým relatívnym väč-
šinovým systémom, len namiesto individuál-
neho kandidáta si volič vyberá jednu stranu 
pri existencii viacmandátových volebných 
obvodov. Uvedená metóda prideĢuje všetky 
mandáty strane alebo koalícii, ktorá získa 
najviac hlasov.  
 
Pozri aj: 
 
Hlasovanie v blokoch, Relatívny väčšinový systém  
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SYSTÉM JEDNÉHO  
PRENOSNÉHO HLASU 

 
 
Volebný systém jedného prenosného hlasu 

bol navrhnutý Thomasom W. Hillom v roku 
1821 a jedna z alternatív systému jedného 
prenosného hlasu bola navrhnutá a uvedená 
do praxe dánskym matematikom a štátnikom 
Carlom C. Andræom v roku 1855 pre voĢby 
do dánskeho federálneho parlamentu (Rig-
sraadu). Systém jedného prenosného hlasu 
bol spopularizovaný hlavne Angličanom 
Thomasom Hareom. 

Pri použití systému jedného prenosného 
hlasu sú vytvorené viacmandátové obvody 
s hlasovaním, pri ktorom volič zoraėuje kan-
didátov v poradí jeho preferencií. Vo väčšine 
prípadov je toto zoraėovanie dobrovoĢné 
a od voliča sa nevyžaduje zoradiť všetkých 
kandidátov. Stačí, aby vyznačil len jedného, 
teda svojho favorita. Takáto sloboda dáva vo-
ličovi možnosť prejaviť v maximálne možnej 
miere svoje preferencie a na druhej strane li-
mituje moc politických strán, ktoré nemôžu 
vnútiť zoznam kandidátov, ktorí majú byť 
zvolení (ako je tomu napr. v pomerných sys-
témoch pri použití uzavretých kandidátskych 
listín). Rovnako sa limituje miera strategické-
ho hlasovania. Volič nemá dôvod sa obávať, 
že jeho hlas „prepadne“. Pokojne môže hla-
sovať za svojho najpreferovanejšieho kandi-
dáta, a v prípade, že ten nebude vo voĢbách 
úspešný, tak sa jeho hlas prenesie na druhého 
najpreferovanejšieho kandidáta. 

Po zrátaní preferencií sa vypočítava kvóta, 
ktorá je potrebná na zvolenie kandidáta. Kvó-
ta môže byť vypočítaná podĢa vzorca         

Q = H/M, Q = [H/M] (Hareho kvóta), resp. 
Q = [H/(M + 1)] + Ľ (Droopova kvóta). Man-
dát získavajú kandidáti, ktorí dosiahli v počte 
prvých preferencií stanovenú kvótu. V prí-
pade, že sa takto nepridelia všetky mandáty, 
eliminuje sa kandidát s najnižším počtom  
prvých preferencií a druhé preferencie jeho 
voličov sa rozdelia medzi ostatných, kým sa 
nerozdajú všetky mandáty.  

Prenášanie hlasov z jedného kandidáta na 
druhého sa uskutočňuje pomerne kompli-
kovaným spôsobom využitím dvoch metód – 
metódy prerozdelenia nadbytočných hlasov 
kandidátov, ktorí už získali mandát a metódy 
eliminácie kandidáta s najnižším počtom zís-
kaných prvých miest. Metóda prerozdelenia 
sa využíva, ak kandidát získal viac prvých 
miest, ako je určená kvóta. Nadbytočné hlasy 
sa prenášajú na kandidátov, ktorí sú na hla-
sovacích lístkoch označení ako druhá prefe-
rencia. 

V momente, keė neexistujú nadbytočné 
hlasy a stále sú neobsadené mandáty, dôjde 
k využitiu druhej metódy, t. j. k eliminácii 
kandidáta s najnižším počtom prvých miest 
a k preneseniu jeho prvých miest kandidáto-
vi, ktorý je označený ako druhá voĢba. V prí-
pade, že kandidát označený ako druhá voĢba 
bol už skôr zvolený alebo eliminovaný, hlasy 
sa presunú na kandidáta uvedeného ako tre-
tia voĢba atė. V prípade, že eliminovaním 
kandidáta vznikne situácia, kedy je potrebné 
prerozdeliť nadbytočné hlasy už zvoleného 
kandidáta, využije sa opäť prvá metóda pre-
rozdeĢovania nadbytočných hlasov. Uvedené 
metódy sa postupne striedavo využívajú až 
do okamihu, keė sú prerozdelené všetky 
mandáty. 
 
Pozri aj: 
 
Alternatívne hlasovanie, Systém jedného neprenosného hlasu 
 
 
 
 
 



 

 

72 

LITERATÚRA: 
 
DORON, G. – KRONICK, R.: Single Transferrable Vote: An 

Example of a Perverse Social Choice Function. American Journal 
of Political Science, roč. 21, č. 2 (May, 1977), s. 303 – 311. 

HARE, T.: A Treatise on the Election of Representatives, Parlia-
mentary and Municipal. London, Longman, Brown, Green, Lon-
gmans & Roberts 1859. 

HARE, T.: A Treatise on the Election of Representatives, Parlia-
mentary and Municipal. London, Longman, Green, Longmans & 
Roberts 1861. 

HARE, T.: The Election of Representatives: Parliamentary and 
Municipal. A Treatise. London, Longman, Green, Longmans, 
Roberts & Green, 1865.  

HARE, T.: The Election of Representatives, Parliamentary and 
Municipal. A Treatise Adapting the Proposed Law to the Ballot, 
with Appendices on the Preferential and the Cumulative Vote. 
London, Longmans, Green, Reader, Dyer 1873. 

HARE, T.: The Machinery of Representation. London, W. Maxwell 
1857. 

NEWLAND, R. A. – BRITTON, F. S.: How to Conduct an Election 
by the Single Transferable Vote. London, The Electoral Reform 
Society of Great Britain and Ireland 1997. 

TIDEMAN, N.: The Single Transferable Vote. Journal of Economic 
Perspectives, roč. 9, č. 1 (Winter, 1995), s. 27 – 38. 

 
 

SYSTÉM JEDNÉHO  
NEPRENOSNÉHO HLASU 

 
 
Pri použití systému jedného neprenosného 

hlasu sa vytvárajú viacmandátové volebné 
obvody. Každý volič má len jeden hlas, ktorý 
prideĢuje najobĢúbenejšiemu kandidátovi. 
Mandát získavajú kandidáti, ktorí dostanú 
najväčší počet hlasov. To znamená, že 
v štvormandátovom obvode získajú mandát 
prví štyria a jednému kandidátovi postačuje 
približne ľ0 % hlasov. VeĢkosť volebných 
obvodov pri systéme jedného neprenosného 
hlasu nie je veĢká. V priemere sa v jednotli-
vých viacmandátových volebných obvodoch 
prideĢuje tri až päť mandátov. 

Systém jedného neprenosného hlasu získal 
na popularite v období rokov Ľ947 – 1993, 
kedy sa tento volebný systém používal v Ja-
ponsku. Princíp uvedeného volebného sys-
tému znamená pre veĢké strany niekoĢko 
vážnych problémov, ich nezvládnutie, resp. 

podcenenie môže viesť k výraznej porážke vo 
voĢbách.  

Použitím systému jedného neprenosného 
hlasu môže úspech vo voĢbách zaručiť len 
dobrá volebná stratégia politických strán. 
Systém jedného neprenosného hlasu kladie 
vysoké nároky na politické strany preto, aby 
správne zvážili svoj potenciál. V prípade pre-
cenenia svojho potenciálu môže politická 
strana nominovať väčšie množstvo kandidá-
tov, čo neodzrkadlí názory voličov a tým sa 
hlasy voličov rozdelia medzi viacerých kan-
didátov. Pri podcenení svojho potenciálu 
môže politická strana po voĢbách zistiť, že 
v niektorých volebných obvodoch jej zisky 
boli dostatočné na to, aby získala z daného 
volebného obvodu minimálne o jeden man-
dát viac, keby bola postavila ešte jedného 
kandidáta. Nerovnomerné rozdelenie hlasov 
medzi dvoch kandidátov z jednej strany je 
najväčšia hrozba pre jednotlivé strany.  

V prípade, že veĢká strana má podĢa prie-
skumov reálnu šancu v štvormandátovom 
volebnom obvode získať dva mandáty, 
a s veĢkou pravdepodobnosťou by mohla 
získať aj tretí mandát, potom stojí politická 
strana pred dilemou, či má postaviť dvoch 
kandidátov, ktorí s najväčšou pravdepodob-
nosťou získajú dostatok hlasov na zisk man-
dátov, alebo postaviť troch kandidátov, ris-
kujúc tým to, že sa hlasy voličov nevhodne 
rozdelia a strana získa len jeden, v najhoršom 
prípade ani jeden mandát. 

Stratégia malých strán je relatívne veĢmi 
jednoduchá. Vo väčšine volebných obvodov 
sa usilujú postaviť len jedného kandidáta 
a tým vylučujú možnosť, aby sa hlasy jej vo-
ličov „stratili“. VeĢká strana sa musí obávať 
skutočnosti, že jeden z jej kandidátov získa 
viac hlasov ako by reálne potreboval na zís-
kanie mandátu a jeho stranícki kolegovia 
menej. Z uvedeného môže nepriamo vyplý-
vať, že systém jedného neprenosného hlasu 
má tendenciu zvýhodňovať malé strany, kto-
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ré nečelia takým problémom s nominovaním 
svojich kandidátov ako väčšie strany. 
 
Pozri aj: 
 
Limitované hlasovanie, Systém jedného prenosného hlasu  
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TAJNOSŤ VOLEBNÉHO PRÁVA 
 

 

Tajnosť hlasovania sa zaručuje umožnením 
individuálnej a dobrovoĢnej úpravy anonym-
ného volebného lístka. CieĢom tajnosti hlaso-
vania je garancia, že po voĢbách nebude 
možné zistiť, kto ako hlasoval. Prvým štátom 
na svete, ktorý zaviedol tajnosť volieb bola 
Austrália, kde v období rokov Ľ850 – 1855 
prišli s ideou, aby hlasovacie lístky vytváral 
štát. V praxi bola tajnosť hlasovania 
v Austrálii zavedená v roku 1856. Pred týmto 
obdobím sa vo voĢbách hlasovalo verejne 
(napr. zdvihnutím ruky) alebo prostredníc-

tvom po domácky pripraveného hlasovacie-
ho lístku, ktorý musel volič podpísať.  

 
Pozri aj: 
 
Austrálsky hlasovací lístok, Priamosť volebného práva,  
Rovnosť volebného práva, Všeobecnosť volebného práva 
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TAKTICKÉ HLASOVANIE 

 
 

Taktické hlasovanie, označované aj ako 
strategické hlasovanie, sa v politologickej li-
teratúre objavuje ako opozitum k termínu 
úprimné hlasovanie. Každá z volebných pro-
cedúr vyžaduje od voliča v určitej miere hla-
sovať takticky, aby jeho hlas neprepadol. 
Rozdiely medzi volebnými procedúrami sú 
iba v tom, do akej miery jednotlivé charakte-
ristiky volebných procedúr nútia voliča, aby 
volil takticky. V tejto súvislosti Hannu Nurmi 
(Ľ987) rozdelil volebné procedúry do štyroch 
skupín podĢa toho, do akej miery môže volič 
manipulovaním s vlastnými preferenciami 
(odhaĢovaním iných ako skutočných prefe-
rencií) dôjsť k preňho optimálnemu výsled-
ku. Nurmiho odčlenenie rovín manipulácie 
závisí od úrovne potrebných informácií po-
trebných na úspešné ovplyvnenie výsledku 
volebného výberu. Prvú úroveň tvoria tie vo-
lebné procedúry, ktoré vyžadujú poznanie 
početnosti len prvých preferencií. Do uvede-
nej skupiny patrí napríklad relatívny väčši-
nový systém. Druhú skupinu tvoria volebné 
procedúry vyžadujúce poznanie najprefero-
vanejších alternatív voličov. V tejto skupine 
sa objavuje schvaĢovacia metóda. Tretiu sku-



 

 

74 

pinu tvoria procedúry (ako napríklad Cope-
landova metóda, Bordova metóda, Blackova 
metóda, Nansonova metóda) vyžadujúce po-
znanie binárnych matríc, t. j. poznanie, ako 
by voliči volili, keby im všetky alternatívy 
(kandidáti) boli predkladané vždy v dvoji-
ciach. Štvrtá úroveň – najťažšie ovplyvniteĢ-
ná – vyžaduje poznanie celej škály preferen-
cií. Strategickým hlasovaním najťažšie ov-
plyvniteĢné sú metódy ako Hareho metóda, 
resp. Coombsova metóda. Pri uvedených me-
tódach volič nemá dôvod sa obávať, že jeho 
hlas „prepadne“. Môže hlasovať za svojho 
najpreferovanejšieho kandidáta, a v prípade, 
že ten nebude vo voĢbách úspešný, tak jeho 
hlas sa prenesie na druhého najpreferovanej-
šieho kandidáta. Uvedené rozdelenie nemá 
všeobecnú platnosť, ale ponúka jedno z mož-
ných hĢadísk, do akej miery jednotlivé voleb-
né procedúry „podporujú“ taktické (strate-
gické) hlasovanie. 

Taktické hlasovanie je založené na uvedo-
movaní si vplyvu hlasu voliča na výsledok 
volieb. Racionálny volič volí len alternatívu, 
ktorá má reálnu šancu na úspech vo voĢbách, 
dokonca aj keė to znamená, že bude voliť 
svoju tretiu, resp. štvrtú najpreferovanejšiu 
alternatívu. Racionálne správanie sa politic-
kých elít navodzuje obdobné správanie sa, 
a to také, že sa nebudú sponzorovať a pred-
kladať pred voliča alternatívy, ktoré nemajú 
reálnu šancu na úspech. Tak sa okruh kandi-
dátov automaticky zužuje. Taktické hlasova-
nie je priamo úmerné aj proporčnosti voleb-
ného systému. Ak je reálna šanca, že politická 
strana získa za malý počet hlasov minimálne 
jeden mandát, ako je tomu v pomerných sys-
témoch, volič nemá veĢa dôvodov nevoliť 
svoju najpreferovanejšiu alternatívu. 

Taktické hlasovanie je problematické skú-
mať, pretože na dôkladnú analýzu je potreb-
né mať k dispozícii nielen výsledky volieb, 
ale, a to hlavne, poznať úprimné preferencie 
všetkých voličov. VzhĢadom na skutočnosť, 

že takéto poznanie preferencií voličov je pra-
kticky nemožné dosiahnuť, diskusie o vplyve 
a rozsahu taktického hlasovania vo voĢbách 
často vedú k nejednoznačným politologic-
kým interpretáciám.  

 
Pozri aj: 
 
Strategické hlasovanie, Volebná manipulácia 
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TALIANSKE KVÓTY 

 
 

Najnižšia volebná kvóta vypočítaná na zá-
klade matematického vzorca, ktorého vý-
sledkom je celé číslo, ktorá za akýchkoĢvek 
okolností zabezpečí, že sa neprerozdelí viac 
mandátov, ako je k dispozícii, je Droopova 
kvóta. V minulosti v teórii a aj v praxi sa však 
objavili návrhy na výpočet ešte nižšej kvóty 
so zámerom prerozdeliť v prvom skrutíniu čo 
najviac mandátov medzi jednotlivé strany aj 
za cenu, že môže dôjsť k situácii prerozdele-
nia väčšieho počtu mandátov, ako je k dis-
pozícii. Medzi najznámejšie kvóty patria kvó-
ty vypočítavané na základe vzorcov Q = 
[H/(M + ľ)] a Q = [H/(M + 3)] + Ľ, ktoré sa 
v minulosti používali v Taliansku.  

V Taliansku sa kvóta s fiktívnym navýše-
ním celkového počtu mandátov o tri zaviedla 
v čl. 54 ods. ľ zákona č. ľ6/Ľ948 o voĢbách do 
dolnej komory parlamentu (Decreto del presi-
dente della Repubblica z 5. ľ. Ľ948, č. 26, Testo 
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unico delle leggi per la elezione della Camera dei 
Deputati, G. U. č. 30 z 6. ľ. Ľ948). Na základe 
uvedeného zákona sa volebné číslo (kvóta) 
vypočítala tak, že sa celkový počet hlasov vy-
delil počtom mandátov zväčšeným o číslo tri. 
V zákone sa nespomínal spôsob zaokrúhĢo-
vania uvedeného čísla, ale z textu zákona vy-
plýva, že v prípade, že volebná kvóta nebude 
celé číslo (v reálnych prípadoch prakticky 
vždy), strana musí získať o jeden hlas viac, 
ako je dolná kvóta volebného čísla. De facto 
volebná kvóta bola Q = [H/(M + 3)] + 1. 
Každá strana získala toĢko mandátov, koĢ-
kokrát obsiahla uvedené číslo. V prípade, že 
by sa prerozdelilo viac mandátov, ako bolo 
k dispozícii, použilo by sa väčšie volebné čís-
lo, ktorým by bolo možné prerozdeliť všetky 
mandáty v jednom skrutíniu. 

V roku Ľ956 sa volebný zákon modifikoval 
a čl. 35 ods. ľ zákona č. 493/Ľ956 (Norme per 
la elezione della Camera dei Deputati) zmenil 
výpočet volebného čísla takto: počet platných 
hlasov sa vydelí počtom mandátov zväčše-
ným o dva. Uvedená zmena bola zakompo-
novaná do čl. 77 ods. ľ zákona č. 139/1957 
G. U. o voĢbách do dolnej komory parlamen-
tu, ktorý definoval výpočet volebného čísla 
podĢa vzorca Q = [H/(M + ľ)]. Výsledok pre-
počtu sa zaokrúhĢuje nadol, t. j. berie sa do 
úvahy len celá časť výsledného čísla. Aj 
v tomto prípade, ak by došlo k prerozdeleniu 
väčšieho počtu mandátov, ako je k dispozícii, 
volebné číslo by sa zväčšilo na hodnotu, kto-
rou bude možné prerozdeliť plný počet dis-
ponibilných mandátov. Výsledky by v ta-
komto prípade boli identické s Jeffersonovou, 
D’Hondtovou, Hagenbach-Bischoffovou me-
tódou. 

V politologickej literatúre sa udomácnili na 
označenie uvedených vzorcov termíny Impe-
rialiho kvóta a posilnená Imperialiho kvóta. 
Dostupná odborná literatúra venujúca sa vo-
lebným kvótam neuvádza z akého dôvodu sú 
vzorce Q = H/(M + 3) a Q = H/(M + 2) spá-

jané s menom belgického politika Pierra Im-
perialiho. 
 
Pozri aj: 
 
Droopova kvóta, Űagenbach-Bischoffova kvóta, Imperialiho metóda, 
Volebná kvóta 
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TEORÉMA JEDNÉHO VRCHOLU 

 
 

Duncan Black napísal v druhej polovici 40-
tych rokov viacero esejí zaoberajúcich sa vo-
lebným paradoxom, ktoré neskôr vydal v ro-
ku Ľ958. Black zaviedol teorému jedného vr-
cholu (single-peakness theorem) a na nej uvie-
dol, že v prípade, keė všetky preferencie 
v skupine je možné naznačiť v dvojrozmerom 
poli grafom s jedným vrcholom, potom mô-
žeme tvrdiť, že skupinová voĢba je tranzitív-
na, a teda nedochádza k volebnému parado-
xu. Graf s jedným vrcholom môže mať viace-
ro podôb. Môže mať klesajúcu tendenciu, 
stúpajúcu tendenciu a stúpajúco-klesajúcu 
tendenciu. V prípade, že má jeden z grafov 
klesajúco-stúpajúcu tendenciu, potom dochá-
dza k volebnému paradoxu.  

 
Pozri aj: 
 
Teoréma nemožností, Tranzitívnosť preferencií, Volebný paradox 
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TEORÉMA NEMOŽNOSTÍ 
 
 

V 50-tych rokoch ľ0. storočia sa pozornosť 
pri hĢadaní dokonalej volebnej procedúry 
presunula z vytvárania nových modelov 
a procedúr na potrebu vytvoriť základné kri-
tériá, aby sa na ich základe mohla hodnotiť 
dokonalosť jednotlivých existujúcich i novo-
vznikajúcich volebných procedúr. Volebné 
kritériá mali vytvoriť filter na elimináciu jed-
notlivých principiálne nedokonalých voleb-
ných procedúr, ale zároveň sa mali stať akou-
si vstupnou bránou, cez ktorú musia prejsť 
novovytvorené volebné procedúry. 

Kenneth Arrow prácou Social Choice and In-
dividual Values na jednej strane ukončil obdo-
bie hĢadania dokonalej volebnej procedúry, 
ale na druhej strane začal hĺbkovú analýzu 
nedokonalosti volebných procedúr. Arrowov 
prínos môžeme sledovať v dvoch smeroch. 
Na jednej strane zaviedol Arrow spôsob 
označovania preferencií a výberu, ktorý bol 
prijatý ako štandardný spôsob na označova-
nie vzťahov v teórii sociálnej voĢby. Na dru-
hej strane sa prínosom Arrowa stalo vypra-
covanie teorémy nemožností, ktorou dokázal, 
že neexistuje a teoreticky ani nemôže existo-
vať volebná procedúra, ktorá by súčasne spĺ-
ňala aspoň minimálne kritériá na posudzo-
vanie volebných procedúr. 

Arrow svoju argumentáciu založil na dnes 
už štandardnom spôsobe označovania vzťa-
hov v teórii sociálnej voĢby. Alternatívy 
označil malými písmenami x, y, z,... a súhrn 
všetkých alternatív, z ktorých je možné vybe-
rať, označil písmenom S. Vzťahy medzi 
dvoma alternatívami označil písmenami R, P 
a I. Písmeno R označuje medzi alternatívami 
dva možné vzťahy: preferenciu a nerozhod-
nosť, t. z. vzťah xRy označuje „alternatíve x je 
daná prednosť pred y alebo medzi alternatí-
vami x a y nie je rozdiel“. Písmenom P sa 
označuje preferencia jednej alternatívy pred 

druhou. Vzťah xPy znamená „alternatíva x je 
preferovaná pred alternatívou y. Ak volič i 
preferuje x pred y, y pred z, a z pred w, mô-
žeme napísať „xPyPzPw“. 

Písmeno I označuje indiferentnosť (neroz-
hodnosť) medzi dvoma alternatívami. Vzťah 
xIy znamená „medzi alternatívami x a y nie je 
rozdiel“. Arrow terminologicky odlíšil „sla-
bé“ a „silné“ usporiadanie preferencií. Pri 
slabom usporiadaní je dovolené, aby volič 
usporiadal preferencie aj s použitím vzťahu 
nerozhodnosti a pre silné usporiadanie určil 
možnosť, podĢa ktorej nie sú umožnené 
žiadne nerozhodné vzťahy medzi alternatí-
vami. Ako uvádza Arrow, „slabé usporiada-
nie je zovšeobecnením vzťahu „väčší ako, 
alebo rovné“ používaného pre reálne čísla; 
silné usporiadanie je zovšeobecnením vzťahu 
„väčší ako“ použitého pre rovnakú oblasť“.  

Použitím uvedenej terminológie Arrow 
uviedol štyri základné kritériá, ktoré musí 
spĺňať volebná procedúra – jednomyseĢnosť, 
nediktátorstvo, tranzitívnosť a nezávislosť na 
irelevantných alternatívach. Stručne by sa da-
li uvedené kritériá definovať ako: 

a) jednomyseľnosť – ak všetci voliči preferujú 
x pred y, voĢby vyhrá x pred y. Inými slova-
mi je neprípustné, aby sa víťazom volieb stala 
alternatíva y, v prípade, že všetci voliči prefe-
rujú x pred y. Uvedené kritérium sa nazýva aj 
Paretovo kritérium, pomenované podĢa talian-
skeho ekonóma Vilfreda Pareta (1848 – 1923). 
V teórii sociálneho výberu sa rozlišuje silná 
a slabá podmienka Paretovho kritéria. Silná 
podmienka je založená na tom, že alternatíva 
y, v prípade, že voliči preferujú x pred y, ne-
môže byť zvolená, slabá podmienka umožňu-
je, aby sa tak stalo, a to len v tom prípade, že 
sú zvolené obe alternatívy – x aj y. Arrowova 
podmienka jednomyseĢnosti vychádza zo 
silnej podmienky Paretovho kritéria. 

b) nediktátorstvo – výsledok volieb nie je zá-
vislý výlučne na preferenciách jedného voli-
ča. Arrow (Ľ97Ľ, s. 57) to vyjadril formálne 
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takto: „Funkcia spoločenského výberu bude 
označená ako diktátorská v prípade, že exis-
tuje taký jednotlivec i, že zo vzťahu xPiy vy-
plýva xPy pre všetky x a y, bez ohĢadu na 
usporiadanie R1, ..., Rn všetkých ostatných 
jednotlivcov okrem i, kde P je spoločenská 
preferencia odpovedajúca R1, ..., Rn“. 

c) tranzitívnosť – podmienka tranzitívnosti 
vyžaduje, aby vždy, keė spoločnosť preferuje 
x pred y a y pred z, tak musí platiť, že spo-
ločnosť preferuje x pred z (formálne vyjadre-
né, ak xPy a yPz, potom musí platiť xPz).    
Arrow podmienku tranzitívnosti preferencií 
chápal aj vo vzťahu k indiferentnosti, keė 
tvrdil, že ak xIy a yIz, potom musí platiť xIz.  

d) nezávislosť na irelevantných alternatívach – 
volebná procedúra je nezávislá na irelevant-
ných alternatívach, ak vždy produkuje rov-
naké výsledky, bez ohĢadu na ėalšie prefe-
rencie. Arrow (Ľ97Ľ, s. 53) to formálne vyja-
dril takto: „Nech sú R1, ..., Rn a R'1, ..., R'n dve 
množiny individuálnych usporiadaní a C(S) 
a Cď(S) odpovedajúce spoločenské výberové 
funkcie. V prípade, že pre všetkých jednotliv-
cov i a pre všetky alternatívy x a y v danom 
okolí S platí xRiy vtedy a len vtedy, ak platí 
xR'iy, potom C(S) a Cď(S) sú rovnaké (nezávis-
lé na irelevantných alternatívach)“. 

Uvedené podmienky autor uviedol po pr-
výkrát vo svojej štúdii A Difficulty in the Con-
cept of Social Welfare a neskôr v prvej edícii 
svojej známej knihy Social Choice and Individu-
al Values (1951), v ktorej zistil, že ak vyberá-
me z troch a viacerých alternatív, potom sa 
vzájomne tieto štyri základné podmienky vy-
lučujú, a teda, nemôže existovať a ani neexis-
tuje volebná procedúra, ktorá by ich súčasne 
dokázala splniť.  

Pesimistický výsledok Arrowovho skúma-
nia na jednej strane ukončil diskusiu o mož-
nej existencii dokonalej volebnej procedúry 
v prípade výberu z troch a viacerých alterna-
tív, na druhej strane sa po zverejnení Arro-
wovej teorémy aktualizovali otázky okolo ne-

zodpovedaných problémov súvisiacich s vo-
lebnými procedúrami. Logickým vyústením 
Arrowovej teorémy o principiálnej nedoko-
nalosti volebných procedúr bola potreba ur-
čenia, za akých okolností (ne)spĺňajú jednot-
livé volebné procedúry jednotlivé kritériá. 
Inými slovami, bolo potrebné určiť, do akej 
miery sú nedokonalé jednotlivé volebné pro-
cedúry. 
 
Pozri aj: 
 
Teoréma jedného vrcholu, Volebný paradox 
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TRANZITÍVNOSŤ PREFERENCIÍ 

 
 

Tranzitivita preferencií je založená na ana-
logickej postupnosti: ak a má väčšiu hodnotu 
ako b, b väčšiu hodnotu ako c, potom musí 
mať a väčšiu hodnotu ako c. Vzťahy medzi 
alternatívami nie sú vždy tranzitívne. Naprí-
klad ak platí, že x je otcom y a y je otcom z, 
nie je možné konštatovať, že x je otcom z.  

Individuálna tranzitívnosť je založená na 
vzájomných analogických vzťahoch medzi al-
ternatívami v prípade minimálne troch alter-
natív pre jedného voliča. Napríklad v prípa-
de, že volič i preferuje x pred y a y pred z, po-
tom musí platiť vzťah xPiz. Individuálna 
tranzitivita sa vzťahuje aj na indiferentnosť, 
t. z. ak platí, že xIiy a yIiz, potom musí platiť 
xIiz.  

 
Pozri aj: 
 
Teoréma nemožností 
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TYPY VOLIEB 
 

 
V politologickej literatúre sa môžeme stret-

núť s viacerými typmi volieb. Ide o riadne, 
mimoriadne, doplňujúce a nové voĢby. Riad-
ne voĢby sa konajú v stanovenom termíne. To 
znamená, konajú sa v čase, ktorý predpokla-
dá ústava alebo zákon o voĢbách. Mimoriad-
ne voĢby sa konajú v prípade predčasne 
ukončenej volebnej periódy. Mimoriadne 
voĢby sa konajú v prípade rozpustenia par-
lamentu hlavou štátu alebo samorozpustenia. 
Doplňujúce voĢby sa konajú v prípade neo-
čakávaného uvoĢnenia mandátu (odstúpenie, 
strata voliteĢnosti, úmrtie a pod.). V prípade, 
že nie je v zákone upravený spôsob nástup-
níctva náhradníkov, konajú sa doplňujúce 
voĢby. Nové voĢby sa konajú v prípade, že sú 
riadne, mimoriadne alebo doplňujúce voĢby 
prehlásené za neplatné. 
 
Pozri aj: 
 
Volebné systémy 
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VOLEBNÁ KAUCIA 

 
Volebná kaucia, podĢa Ústavného súdu 

Slovenskej republiky, je legitímny mecha-
nizmus, ktorý napomáha tomu, aby sa volieb 
zúčastňovali také politické strany, ktoré majú 
reálnu šancu na úspech a ktorých skutočným 
cieĢom je získanie poslaneckých mandátov, 
a nie prezentácia vlastných súkromných zá-
ujmov. Význam inštitútu volebnej kaucie tre-
ba vidieť v tom, že vo svojej podstate pri-
spieva k formovaniu zodpovedného postoja 
politických strán k ich rozhodnutiu zúčastniť 
sa volieb, ktoré by malo byť prejavom „váž-
nosti ich volebných úmyslov“ (PL. ÚS 
6/2008). Prejavom vážnosti úmyslov politic-
kých strán a koalícií je úmysel zúčastniť sa 
volieb do Národnej rady Slovenskej republi-
ky alebo volieb do Európskeho parlamentu 
len v prípade, keė predpokladajú, že dosiah-
nu volebný výsledok prekračujúci volebný 
prah (kvórum) (PL. ÚS 6/ľ008). Z uvedeného 
dôvodu je volebná kaucia často odôvodňova-
ná prostredníctvom princípu minimálnej re-
prezentatívnosti strany. CieĢom zavedenia 
volebnej kaucie je tak aj zabránenie atomizá-
cii politickej scény. 

Výška kaucie pre voĢby do Národnej rady 
Slovenskej republiky je ustanovená sumou Ľ7 
000 € a 1 700 € pri voĢbách do Európskeho 
parlamentu v Slovenskej republike. Ústavný 
súd v rozhodnutí (PL. ÚS 6/ľ008) konštatuje, 
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že výška volebnej kaucie môže predstavovať 
pre menšie a novozaložené politické strany 
nezanedbateĢný problém a  nachádza na hra-
niciach ústavnej tolerovateĢnosti.  

V Slovenskej republike Ministerstvo vnútra 
vo voĢbách do Národnej rady alebo Európ-
skeho parlamentu vráti uhradenú kauciu do 
jedného mesiaca po vyhlásení výsledku vo-
lieb politickej strane alebo koalícii, ktorej kan-
didátna listina nebola zaregistrovaná, alebo 
politickej strane alebo koalícii, ktorá získala 
aspoň dve percentá z celkového počtu odo-
vzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa 
nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu 
(§ 50 ods. 9 zákona č. 180/2014 o podmien-

kach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov). 
 
Pozri aj: 
 
Listinný pomerný volebný systém, Všeobecnosť volebného práva 
 
 
LITERATÚRA: 

 
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/08 

z 11. februára 2009.  
Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zme-

ne a doplnení niektorých zákonov. 
 

 

VOLEBNÁ KVÓTA 
 
 

Volebná kvóta môže byť vnímaná aj ako 
cena za jedno kreslo (jeden mandát) vyjadre-
ná počtom hlasov voličov. Základnou kvótou 
je tzv. štandardná (prirodzená) kvóta, tiež 
označovaná ako exaktná kvóta, ktorá je vy-
počítavaná jednoduchým, intuitívnym spô-
sobom: počet platných hlasov sa vydelí poč-
tom mandátov. Výsledok uvedenej kvóty sa 
nezaokrúhĢuje na celé číslo, čím sa zabezpečí, 
že nie je možné za žiadnych okolností pre-
rozdeliť viac mandátov, ako je k dispozícii.  

Eduard Hagenbach-Bischoff (1905, s. 25) 
matematicky zdôvodnil nemožnosť preroz-

deliť väčšie množstvo mandátov využitím 
prirodzenej kvóty takto: ak vynásobíme počet 
získaných hlasov jednotlivých strán celko-
vým počtom mandátov a výsledok vydelíme 
celkovým počtom platných hlasov, dostane-
me počet pridelených mandátov jednotlivým 
stranám a zostatky jednotlivých strán 
(hiM/H = mi + αi). Súčet všetkých mandátov 
pridelených stranám (Σmi) a súčet všetkých 
zostatkov (Σαi) nám dá celkový počet man-
dátov, t. j. M = Σmi + Σαi. Ani v prípade, keė 
žiadna zo strán nevykáže zostatky (Σαi = 0), 
neprerozdelí sa viac mandátov, ako je 
k dispozícii. 

Analogicky, využitím matematického zdô-
vodnenia Hagenbacha-Bischoffa, je možné 
poukázať na to, že celkový počet mandátov 
v menovateli vzorca Q = H/(M + i) je možné 
zväčšovať do hodnoty čísla jedna a nemusí-
me sa báť, že použitím takto zadefinovanej 
kvóty prerozdelíme viac mandátov, ako je 
k dispozícii. Napríklad v prípade, ak i = 0,99 
platí: hi(M + 0,99)/H = mi + αi, z čoho vyplý-
va M + 0,99 = Σmi + Σαi. Ani v prípade, že 
súčet všetkých zostatkov (Σαi = 0) je nula, nie 
je možné prerozdeliť viac mandátov ako je 
k dispozícii. V prípade, ak i = Ľ je však teore-
ticky možné prerozdeliť o jeden mandát viac 
(bližšie pozri kapitolu o Hagenbach-Bischo-
ffovej kvóte). Pri tzv. talianskej kvóte z roku 
Ľ956 (zvýšením počtu mandátov o dva) by 
sme dostali túto situáciu hi(M + 2)/H = mi + 
αi, následne M + ľ = Σmi + Σαi. V prípade, ak 
Σαi = 0, mohli by sme prerozdeliť o dva 
mandáty viac, ako je k dispozícii (Σmi = M + 
2). 

Pri metódach volebnej kvóty sa štandardne 
mandáty v prvom skrutíniu prideĢujú jednot-
livým stranám podĢa toho, koĢkokrát dokážu 
obsiahnuť volebnú kvótu. 
 
Pozri aj: 
 
Droopova kvóta, Fixné kvóty, Hagenbach-Bischoffova kvóta,  
Kritérium dodržiavania volebnej kvóty, Metódy volebnej kvóty,  
Talianske kvóty  
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VOLEBNÁ MANIPULÁCIA 

 
 
Najčastejším spôsobom zmanipulovania vo-

lieb je volebný podvod, ktorý sa týka admini-
stratívnej stránky volieb. K volebnému pod-
vodu dochádza využitím rôznych spôsobov: 
vymazaním mien z voličských registrov; ne-
vpustením voličov do volebných miestností 
alebo zverejnením nadnesených počtov zís-
kaných hlasov niektorých politických strán.  

Iným spôsobom manipulovania volieb je 
bránenie objektívnej volebnej kampani (napr. 
neumožnením opozícii viesť volebnú kam-
paň, zákazom prístupu opozície do médií, 
vydaním zákazu zhromažėovania a združo-
vania sa, limitovaním slobody prejavu, resp. 
zmenou volebných pravidiel tesne pred ko-
naním volieb neumožniť opozícii pripraviť sa 
na novovzniknuté podmienky), alebo obme-
dzenie všeobecného volebného práva. Aj na-
priek tomu, že v súčasnosti takmer všetky 
štáty garantujú všeobecné volebné právo, je 
možné využiť rôzne byrokratické postupy, 
ako napr. zaviesť komplikované registračné 
a identifikačné postupy, ktoré sú v teoretickej 
rovine všeobecne platné pre všetkých, ale 
v praxi veĢmi diskriminujúce určité skupiny 
obyvateĢstva. Ešte dôležitejšie ako obmedzo-
vanie aktívneho práva voličov je manipulácia 
s kandidátmi vo voĢbách. V praxi sa možno 
stretnúť s dvoma hlavnými stratégiami ma-

nipulácie s aktívnymi účastníkmi volieb: ich 
vylúčením alebo fragmentáciou opozície.  

Stratégia vylúčenia (exclusion) je založená 
na prijatí takých pravidiel, ktoré neumožnia 
kandidovať vo voĢbách členom opozície. 
Uskutočniť je to možné napríklad zákazom 
existencie politických strán (napr. v Iráne 
a v Ugande sú zakázané politické strany; 
v Egypte, Tunisku alebo Alžírsku sú zakáza-
né radikálne islamské strany; do roku Ľ989 
v Taiwane mohli kandidovať len nezávislí 
kandidáti a všetky opozičné strany boli zaká-
zané), diskvalifikáciou kandidátov prijatím 
volebných pravidiel neumožňujúcich kandi-
dovať určitým osobám (napr. v Gambii v ro-
ku 1996 bol prijatý zákon, ktorý zakazoval 
kandidovať každému, kto bol členom pred-
prevratovej vlády; v Keni, v Zambii a na Po-
breží slonoviny boli zavedené „národnostné 
kvóty“, ktoré vyžadovali, aby každý kandi-
dát bol rodeným, nie naturalizovaným obča-
nom štátu, v ktorom chcel kandidovať. Uve-
dené kvóty viedli k eliminácii Alassane Ouat-
tara na Pobreží slonoviny, Kennetha Kaunda 
v Zambii alebo Richarda Leakeyho v Keni), 
ale v extrémnom prípade je možné zbaviť sa 
vplyvných členov opozície ich fyzickou lik-
vidáciou.  

Vplyv opozície je možné oslabiť aj jej frag-
mentáciou. Oslabovať opozíciu možno viace-
rými spôsobmi, napríklad podplácaním opo-
zičných lídrov, ich zastrašovaním (ako napr. 
v Keni za prezidenta Daniela Moiho), poprí-
pade prijatím takého volebného zákona, kto-
rý zaručuje extrémnu proporčnosť, čo spôso-
bí, že sa do parlamentu dostanú takmer všet-
ky kandidujúce politické strany, čím sa vy-
tvoria podmienky na fragmentáciu opozície 
(ako napr. v Nikaraguy od roku 1984, v Peru 
po roku 1990).  

Volebná manipulácia v totalitných reži-
moch je založená na neposkytnutí možností 
výberu pre voličov a je doplnená o neexisten-
ciu slobody prejavu, slobody volebnej súťaže 
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a pod. Prakticky prostredníctvom volieb nee-
xistuje reálna šanca na prerozdelenie moci 
v týchto systémoch. V autoritárskych systé-
moch sa možno stretnúť s tým, že voličom je 
síce umožnené voliť koho chcú, ale víťaz vo-
lieb je väčšinou určený pred uskutočnením 
volieb. Ide teda len o formálnu záležitosť. 
V jednom zo svojich výrokov to vyjadril fili-
pínsky diktátor Ferdinand Marcos, ktorý na 
adresu voličov vyhlásil: „Len nech si volia, aj 
tak to budem ja, kto bude spočítavať hlasy!“ 
Marcos tak drsne skonštatoval, že v podstate 
tí, čo volia, nerozhodujú o ničom. O výsled-
koch volieb rozhodujú tí, ktorí prepočítavajú 
hlasy. 
 
Pozri aj: 
 
Volebná účasť, Všeobecnosť volebného práva,  
Výber volebného systému 
 
 
LITERATÚRA: 

 
BARKAN, J. D. – Nů´ETŰE, N.: Kenya Tries Again. Journal of 

Democracy, roč. 9, č. 2 (Apr., 1998), s. 32 – 48. 
MONGA, C.: Eight Problems with African Politics. Journal of  

Democracy, roč. 8, č. 3 (Jul., 1997), s. 156 – 170. 
SCHEDLER, A.: Elections without Democracy. The Menu of Ma-

nipulation. Journal of Democracy, roč. 13, č. 2, (Apr., 2002), 
s. 36 – 50. 

SCHEDLER, A.: The Nested Game of Democratization of Elections. 
International Political Science Review, roč. 23, č. 1 (2002), s. 103 
– 122. 

WISEMAN, J. A.: The Gambia: From Coup to Elections. Journal of 
Democracy, roč. 9, č. 2 (1998), s. 64 – 75. 

 
 

VOLEBNÁ ÚČASŤ 

 
 

Volebnú účasť možno považovať za indiká-
tor kvality demokracie (Lijphart, 1999, s. 284). 
Vysoká volebná účasť vo všeobecnosti legi-
timizuje volebný výsledok, a teda aj samotnú 
demokraciu. Arend Lijphart (Ľ997) označil 
nízku volebnú účasť ako vážny demokratický 
problém, pretože pri nízkej účasti voličov je 
veĢká skupina obyvateĢov nevypočutá a ne-

viditeĢná, čo negatívne ovplyvňuje politický 
proces. Konštatovanie vychádza z predpokla-
du, že strany majúce aktívnych a lojálnych 
voličov, ktorí sa vo väčšom počte zúčastňujú 
volieb, sú zvýhodňované v prípade nižšej vo-
lebnej účasti. Na druhej strane, strany podpo-
rované menej lojálnymi a voliebchtivými vo-
ličmi sú znevýhodňované. Niektoré skupiny 
sú tak viac reprezentované v parlamentoch, 
čo narúša základný princíp rovnosti v demo-
kraciách.  

Nízka volebná účasť nie je považovaná nie-
ktorými politológmi za problém demokracie. 
Russell Hardin (1998), resp. Morris Jones 
(Ľ954) konštatujú, že politická apatia voličov 
je svojim spôsobom indikátorom spokojnosti 
voličov s existujúcim vládnym systémom, 
resp. s politikou ich predstaviteĢov. V uvede-
nej súvislosti Martin Rosema (2007, s. 622) 
upozorňuje na skutočnosť, že nízka volebná 
účasť môže byť vnímaná aj v pozitívnom 
zmysle slova. V prípade nízkej účasti sa zvy-
šuje váha hlasu informovaných občanov, kto-
rí sa zaoberajú politickým dianím a skúmajú 
aktivity politických elít a ich programy. 
V takomto prípade nízka volebná účasť ne-
môže byť považovaná za problematickú. To 
potvrdzuje aj výskum Jacka Doppelta a Ellen 
Shearerovej (Ľ999), ktorí zistili, že polovica 
nezúčastnených voličov za hlavný dôvod 
svojej neúčasti vo voĢbách uviedla chýbajúci 
prehĢad o politike a kandidátoch. Z obavy, 
aby „neurobili chybné rozhodnutie“, keby 
svojou nevedomosťou podporili kandidáta 
/stranu, ktorý(á) neprispeje k zlepšeniu aktu-
álnej situácie, rozhodli sa radšej nehlasovať. 

Nepreukázalo sa, že by výsledky volieb boli 
diametrálne odlišné v prípade, že by bola 
takmer 100%–tná účasť vo voĢbách oproti 
voĢbám, kedy je volebná účasť nižšia. Do-
konca ani nebolo zaznamenané, že by vyššia 
volebná účasť významne vplývala na kon-
krétny typ strany (pravicové, resp. Ģavicové), 
resp. na úradujúcich kandidátov či ich vyzý-
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vateĢov. Na základe uvedeného by bolo 
možné konštatovať, že volebná účasť neroz-
hoduje o volebných výsledkoch. O výsled-
koch volieb rozhoduje to, ako dokážu kandi-
dujúce strany presvedčiť svojich voličov, aby 
prišli k volebným urnám. Cees van der Eijk, 
Hermann Schmitt a Eliyahu V. Sapir (2011, 
s. 196) s nadhĢadom upozorňujú, že aj na-
priek tomu, že viaceré štúdie nepotvrdili re-
levantný vplyv volebnej účasti vo voĢbách, 
pre politikov je v oveĢa väčšej miere prijateĢ-
nejšie akceptovať to, že ich potenciálni voliči 
„len“ neprišli voliť, ako to, že ich nedokázali 
presvedčiť o tom, že oni sú práve tí, ktorí by 
mali dostať ich hlas. 
 
Pozri aj: 
 
Povinné hlasovanie, Všeobecnosť volebného práva 
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VOLEBNÉ KVÓRUM 

 
 
Volebné kvórum sa vo všeobecnosti definu-

je ako minimálny počet platných hlasov (zvy-
čajne vyjadrený v percentách), ktoré musí 
získať strana, aby sa mohla zúčastniť na pre-
rozdeĢovaní mandátov. Je potrebné rozlišo-
vať medzi explicitným (umelo stanoveným) 
a implicitným (prirodzeným) kvórom. Expli-
citné kvórum je stanovené volebným záko-
nom a zvyčajne sa pohybuje medzi 3 – 5 %. 
Implicitné kvórum je prepočet toho, koĢko 
percent hlasov je potrebné získať na to, aby 
strana získala minimálne jeden mandát. Pre-
počítavanie sa uskutočňuje vydelením čísla 
Ľ00 počtom kresiel v parlamente, z čoho vy-
plýva, že implicitné kvórum je závislé od 
počtu poslancov v parlamente. Každá reduk-
cia, popr. zvýšenie počtu poslancov sa auto-
maticky prenesie na výšku kvóra. Výškou vo-
lebného kvóra je možné zabrániť roztriešte-
nosti politického spektra v parlamente tým, 
že sa znemožní malým stranám dostať sa do 
parlamentu. Na druhej strane v prípade, že 
volebné kvórum je veĢmi nízke, naplní sa 
podstata pomerného systému a volebné vý-
sledky vyjadria presný odraz voličských pre-
ferencií. 

Strategické hlasovanie voličov je priamo 
úmerné výške volebného kvóra potrebného 
na zvolenie. Čím vyššie percento je potrebné 
na zvolenie, tým väčšia je pravdepodobnosť, 
že voliči budú voliť strategicky, teda z obavy, 
aby ich hlas neprepadol sú ochotní voliť kan-
didátov, ktorí nepatria medzi ich najprefero-
vanejších.  
 
Pozri aj: 
 
Listinný pomerný volebný systém, Strategické hlasovanie 
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VOLEBNÉ ORGÁNY 

 
 

Pri voĢbe prezidenta Slovenskej republi-
ky, pre voĢby do Národnej rady Slovenskej 
republiky a pre voĢby do Európskeho parla-
mentu v Slovenskej republike sa zriaėujú tri 
stupne volebných komisií: Ústredná volebná 
komisia (štátna komisia), obvodné volebné 
komisie a okrskové volebné komisie. Vo voĢ-
bách do orgánov samosprávnych krajov a vo 
voĢbách do samosprávy obcí sa zriaėujú aj 
volebné komisie samosprávnych krajov, resp. 
mestské a miestne volebné komisie. 

PodĢa zákona č. Ľ80/ľ0Ľ4 o podmienkach 
výkonu volebného práva medzi hlavné kom-
petencie Ústrednej volebnej komisie (štátnej 
komisie) patrí preskúmavanie a registrácia 
kandidátnych listín, dohliadanie na pripra-
venosť volebných komisií nižších stupňov, 
riadenie odborného sumarizačného útvaru 
pri plnení úloh, kontrola financovania poli-
tických strán, kontrola financovania a vede-
nia volebnej kampane, zisťovanie a zverejňo-
vanie priebežných a celkových výsledkov vo-
lieb, vyhotovovanie zápisnice o výsledku vo-
lieb, vydávanie zvoleným kandidátom osved-
čenie o zvolení, usmerňovanie spracovania 
výsledkov hlasovania, resp. odovzdávanie 
volebných dokumentov do úschovy minister-
stvu vnútra. Okresná volebná komisia do-
hliada na pripravenosť okrskových voleb-

ných komisií, prerokúva informácie okres-
ného úradu o organizačnej a technickej prí-
prave volieb, dohliada na spracovanie vý-
sledkov hlasovania, vyhotovuje zápisnicu 
o výsledku hlasovania, resp. odovzdáva vo-
lebné dokumenty do úschovy okresnému 
úradu. Okrsková volebná komisia zabezpeču-
je správny priebeh hlasovania, dopisuje voli-
čov v deň konania volieb do zoznamu voli-
čov, sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu 
o priebehu a výsledku hlasovania vo voleb-
nom okrsku a odovzdáva volebné dokumen-
ty do úschovy obci. 

Delegovanie členov do volebných orgá-
nov je jednou z garancií demokratickosti vo-
lieb. Delegovať členov do volebných orgá-
nov, podĢa zákona č. Ľ80/ľ0Ľ4 o podmien-
kach výkonu volebného práva, môže každá 
politická strana alebo koalícia, ktorá v danom 
obvode alebo okrsku podáva kandidátnu lis-
tinu. Pri voĢbách prezidenta môže delegovať 
členov volebných komisií aj petičný výbor 
zastupujúci nezávislého kandidáta. V prí-
pade, že počet delegovaných členov voleb-
ných komisií nedosiahne zákonom ustanove-
ný počet využíva sa menovací princíp, kedy 
ėalších členov volebných komisií vymenuje 
starosta príslušnej obce (okrskové komisie), 
prednosta príslušného obvodného úradu 
(obvodné komisie), resp. predseda príslušné-
ho samosprávneho kraja (volebné komisie 
samosprávneho kraja).  

Kreovanie a zloženie volebných komisií 
prináša niektoré problémy. Ladislav Orosz 
medzi problémy zaraėuje problém dopĺňania 
členov okrskových volebných komisií staros-
tami obcí, ktorí často kandidujú vo voĢbách, 
problém zastúpenia nezávislých kandidátov 
vo volebných komisiách v kontexte s ústav-
ným princípom rovnosti volebného práva, 
problém nezávislosti a odbornosti volebných 
komisií, resp. nejasností v ich právnom pos-
tavení v kontexte s ich pôsobnosťou (Orosz, 
ľ0Ľ4, s. 88). Problémom kreovania volebných 
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komisií je aj to, že volebné predpisy neusta-
novujú žiadne požiadavky na odbornú kvali-
fikáciu členov volebných komisií, požiadavky 
na nezlučiteĢnosť člena volebnej komisie 
s jeho iným postavením, funkciou alebo prí-
buzenským vzťahom ku kandidátom na vo-
lebné funkcie. Volebné predpisy iba vylučujú, 
aby člen volebnej komisie bol kandidát na vo-
lenú funkciu (Orosz, 2011, s. 1430 – 1431).  
 
Pozri aj: 
 
Listinný pomerný volebný systém, Volebné systémy 
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VOLEBNÉ SYSTÉMY 

 
 

VoĢby ako mechanizmus výberu jednotliv-
ca alebo skupiny je možné aplikovať v každej 
spoločenskej oblasti, pre každú funkciu, hod-
nosť alebo pozíciu. Volebný systém sa štan-
dardne definuje ako súhrn právnych pred-
pisov, ktoré upravujú prípravu, organizáciu 
a priebeh volieb do zastupiteĢských orgánov. 
Volebný systém vychádza z politického sys-
tému danej spoločnosti, vytvárajúc pravidlá, 
prostriedky a mechanizmus tvorby zastupi-
teĢských orgánov, prostredníctvom ktorých 
sa politické strany snažia o získanie alebo 
udržanie moci v štáte.  

Všeobecné princípy volieb sú zvyčajne vy-
medzené v ústavách, zatiaĢ čo konkrétny sú-

bor volebných pravidiel sa stanovuje vo vo-
lebných zákonoch, resp. volebných kódexoch. 
Volebné systémy sa zvyčajne považujú za 
veĢmi stabilné demokratické inštitúcie. Vo 
všeobecnosti sú reformy volebných systémov 
veĢmi zriedkavé. Vyplýva to zo skutočnosti, 
že vládne strany zvyčajne neprejavujú úsilie 
o zmenu volebného systému, ktorý im do-
pomohol k moci. Táto stabilita navodzuje 
konštatovanie, že volebné systémy sú v pod-
state konzervatívne.  
 
Pozri aj: 
 
Výber volebného systému 
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VOLEBNÝ PARADOX 

 
 

Volebný paradox sa stal v teórii sociálnej 
voĢby základom analýzy volebných anomálií. 
Paradox sa zakladá na situácii, kde tranzitív-
ne preferencie jednotlivcov sa premietajú do 
netranzitívnej kolektívnej preferencie. Vý-
sledkom je cyklický model preferencií, kde 
každá alternatíva je poraziteĢná vo vzájom-
nom súboji s inou alternatívou. Volebný pa-
radox v zjednodušenej podobe ukazuje, ako 
je volebný výber ovplyvniteĢný volebným 
mechanizmom a aké inkozistentné, nepra-
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videlné výsledky môžu nastať. Štandardný 
výklad volebného paradoxu je založený na 
volebnom procese zahrňujúcom troch voličov 
(1, 2. 3), ktorí majú rozhodnúť o najlepšej 
z troch alternatív (x, y, z). Ich preferencie je 
možné v grafickej podobe znázorniť takto 

(znak  znamená preferovanie jednej alterna-
tívy pred druhou):  

 

1: x  y  z 

2: y  z  x 

3: z  x  y 
 

Také rozloženie preferencií pri rovnocen-
nosti hlasov vytvára cyklický model parado-
xu: 

 

x  y  z  x 
 
Problém volebného paradoxu je pri určova-

ní, ktorá z alternatív (x, y, z) by sa mala stať 
víťazom volieb. V prípade postupného vzá-
jomného porovnania dvojíc preferencií by sa 
víťazom volieb stala alternatíva, ktorá by bo-
la porovnávaná až v druhom kole.  

Samotné objavenie volebného paradoxu je 
len jeden z problémov teórie sociálnej voĢby. 
Ėalším, nemenej dôležitým problémom bolo 
a je určenie, ako často dochádza k volebnému 
paradoxu v teórii a praxi. Teória ukazuje, že 
v prípade troch alternatív je možné vytvoriť 6 
rozličných spôsobov preferencií pri vylúčení 
nerozhodnosti (indiferentnosti):  

 
x y z y x z  z y x 
x z y y z x z y x 

 
V prípade troch voličov je ľĽ6 (63 = 216) 

rozličných možností, ako zoradiť preferencie. 
Z týchto ľĽ6 možností sa volebný paradox 
objaví len dvanásťkrát – (6)(ľ)(Ľ) = Ľľ, t. z., že 
pravdepodobnosť objavenia sa sociálnej ne-
tranzitívnosti v prípade troch alternatív 
a troch voličov je Ľľ/ľĽ6 = 0,056. Inými slo-

vami, v danom prípade v 94,4 % prípadoch 
môžeme tvrdiť, že pri použití Condorcetovej 
metódy určíme víťaza volieb.  

Pri analýze tabuĢky si možno všimnúť, že 
so zvyšovaním počtu alternatív prípadne 
počtu voličov, sa zvyšuje aj pravdepodobnosť 
výskytu volebného paradoxu. Rovnako stojí 
za povšimnutie fakt, že výskyt paradoxu je 
oveĢa závislejší od zvyšovania počtu alterna-
tív ako počtu voličov. Jerry Kelly (1988) upo-
zornil v súvislosti s uvedenou tabuĢkou na 
to, že nie je možné tvrdiť, že s opakovaným 
zvyšovaním počtov voličov (popr. alternatív) 
sa bude rovnako zvyšovať aj pravdepodob-
nosť výskytu volebného paradoxu. Dokázať, 
poprípade vyvrátiť túto skutočnosť je podĢa 
Kellyho jeden z najstarších nevyriešených 
problémov v teórii sociálneho výberu. 

Na základe uvedených tvrdení by mal byť 
výskyt volebného paradoxu a jeho modifiká-
cií všeobecným fenoménom, najmä v prípade 
väčšieho počtu voličov. Empirické výskumy, 
zaoberajúce sa výskytom volebného parado-
xu v praxi, nepotvrdili tento predpoklad. 
Skôr naopak, existuje len veĢmi málo rele-
vantných dôkazov o prejavení sa paradoxu 
v praxi. 
 
Pozri aj: 
 
Paradox nového štátu, Teoréma nemožností 
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VOĽBA ŽREBOM 

 
 

V súčasnom demokratickom chápaní sa za 
optimálne považuje dosadzovanie len pro-
stredníctvom volieb aj napriek tomu, že sa to-
lerujú aj iné spôsoby dosadenia ako napr. 
menovanie alebo aklamácia. V odbornej lite-
ratúre sa s návrhmi použitia techniky dosa-
dzovania žrebom do verejných funkcií v sú-
časnosti stretávame len veĢmi zriedkavo. 
Uvedenú ideu rozpracoval napr. John Bur-
nheim v práci Is Democracy Possible? v roku 
Ľ989. Burnheim nazval demokraciu založenú 
na dosadzovaní do rôznych úradov prostred-
níctvom žrebovania za demarchiu. Idea exis-
tencie demarchie je založená na náhodnom 
výbere indivíduí, ktoré by pracovali v špecia-
lizovaných skupinách na riešení spoločen-
ských problémov. Existovali by rôzne skupi-
ny zamerané napr. na dopravu, životné pro-
stredie, zdravotníctvo. Každá skupina by po-
zostávala z Ľ0 až ľ0 Ģudí, ktorí by boli vyžre-
bovaní z Ģudí, ktorí by prejavili záujem pra-
covať v danej skupine (jednou z variant by 
mohlo byť, že by výber bol uskutočnený len 
z tých, ktorí by spĺňali určité kritériá, napr. 
dosiahnutie určitého typu vzdelania, popr. 
prax v určitej oblasti).  

V minulosti sa dosadzovanie žrebom do ve-
rejných funkcií využívalo za vlády Perikla, 
kedy sa do exekutívneho orgánu – koncilu, 
uskutočňoval výber jeho členov žrebovaním 
z urny, ktorá obsahovala mená občanov, ktorí 
sa mohli zúčastňovať na spravovaní vecí ve-
rejných. Každý mohol byť zvolený len raz za 
život (výnimkou bola funkcia vo VeĢkom 
koncile). Po Periklových (495 – 429 pred. n. l.) 
reformách boli občania do všetkých funkcií 
dosadzovaní žrebom (kléros). Takýto volebný 
model navodzoval tri charakteristiky: parti-
cipáciu, rotáciu a amaterizmus. Jedinou vý-
nimkou bola funkcia vrchného veliteĢa voj-
ska, tzv. strategosa. Získať funkciu strategosa 

bolo veĢmi komplikované. Vhodný kandidát 
musel byť jednak bohatý, ale aj veĢmi popu-
lárny.  
 
Pozri aj: 
 
Volebné systémy, Výber volebného systému 
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VŠEOBECNOSŤ VOLEBNÉHO PRÁVA 

 
 

Všeobecnosťou volebného práva sa vyjad-
ruje fakt, že každý dospelý človek má pravo 
voliť a tým sa nepriamo podieĢať na politic-
kom riadení spoločnosti bez ohĢadu na rasu, 
farbu pleti, národnostnú príslušnosť, pohla-
vie, vierovyznanie, vzdelanie, sociálny pô-
vod, resp. majetkové pomery. Za dospelý vek 
sa v prípade aktívneho volebného práva zvy-
čajne považuje dovŕšenie Ľ8 rokov. Garancia 
všeobecnosti volieb však neznamená, že mô-
žu voliť všetci.  

V súčasnosti môže byť aktívne volebné 
právo (právo voliť) obmedzené v týchto prí-
padoch: volič nedosiahol zákonom stanovený 
minimálny vek, volič nemá požadované štát-
ne občianstvo, nie je fyzicky prítomný na 
území príslušného štátu, nemá trvalý pobyt 
v príslušnom volebnom obvode, je uväznený, 
resp. neumožňuje to jeho zdravotný stav (vo-
lič je umiestnený do karantény, resp. jeho du-
ševné ochorenie viedlo k pozbaveniu spôso-
bilosti na právne úkony). Pasívne volebné 
právo (právo byť volený) je možné obmedziť 
z týchto dôvodov: nedosiahnutý zákonom 
stanovený minimálny vek, konflikt záujmov, 
neovládanie štátneho jazyka, dvojaké alebo 
viacnásobné štátne občianstvo, nedostatočná 
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dĺžka pobytu vo volebnom obvode, nezapla-
tenie volebnej kaucie, resp. nedosiahnutie 
uzatváracej klauzuly (pozri bližšie Orosz, 
Svák, Balog, 2012, s. 175 – 179). 

Všeobecnosť volebného práva nebola vždy 
samozrejmá. Mnohé štáty využívali rôzne ba-
riéry a obmedzenia ako majetkový, daňový, 
rasový, vzdelanostný cenzus, resp. cenzus 
pohlavia a pobytu. Pri majetkovom cenze bo-
lo nevyhnutné pre voliča vlastniť určitý ne-
hnuteĢný majetok, napríklad ornú pôdu. Da-
ňový cenzus umožňoval voliť len tým, ktorí 
platili volebnú daň. Rasovým cenzus bolo 
bránené voliť Ģudom inej rasy ako bielej. 
V Spojených štátoch amerických v úsilí za-
brániť černochom využiť volebné právo za-
viedli klauzulu „starého otca“ (Grandfather 
Clause), ktorá umožňovala voliť len tým, ktorí 
mohli preukázať, že ich rodičia, poprípade 
starí rodičia mohli voliť pred rokom Ľ867. 
V Spojených štátoch využívali aj testy „dob-
rého charakteru“, ktoré umožňovali sa zare-
gistrovať len černochovi, ktorý mal potvrde-
nie od dvoch dospelých belochov, že je „dob-
rý“ občan. Vzdelanostný cenzus stanovoval, 
že volebné právo bolo udelené len tým, ktorí 
úspešne absolvovali testy gramotnosti. 
V týchto testoch sa vyžadovala požiadavka 
vedieť čítať a písať. V niektorých testoch sa 
vyžadovala aj znalosť politického systému 
štátu. Cenzus pohlavia bránil využívať vo-
lebné právo ženám a cenzus pobytu umož-
ňoval voliť len tým, ktorí mali trvalý pobyt 
v danom volebnom obvode. 

Prvým štátom, ktorý garantoval všeobecné 
volebné právo pre všetkých mužov bolo 
Švajčiarsko v roku 1848. Právo voliť ženám 
bolo garantované až koncom Ľ9. storočia.  
Prvým štátom, ktorý garantoval na celoná-
rodnej úrovni právo voliť ženám bol Nový 
Zéland v roku Ľ893. Prvý štátom na svete, 
ktorý garantoval ženám právo voliť i právo 
byť volené bolo Fínsko v roku 1906.  

Pozri aj: 
 
Priamosť volebného práva, Rovnosť volebného práva,  
Tajnosť volebného práva, Volebná kaucia, Volebné kvórum 
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VYMEDZOVANIE  

VOLEBNÝCH OBVODOV  
 
 
Vymedzovanie volebných obvodov, ktoré je 

založené na pravidelných a logických voleb-
ných obvodoch aj napriek tomu, že to môže 
vo voĢbách zvýhodniť jednu zo strán, nie je 
možné považovať za nedemokratické, popr. 
porušujúce zákon. Na poukázanie predchá-
dzajúcich konštatovaní možno uviesť príklad. 
Predstavme si, že máme za úlohu vymedziť 
volebnú oblasť pozostávajúcu z Ľľ obytných 
zón na štyri jednomandátové volebné obvo-
dy. Predpokladajme, že z týchto Ľľ obytných 
zón, 6 zón preferuje stranu x a 6 stranu y. 
Mapa volebných zón vyzerá takto: 

 
x x y 

x x y 

y y x 

y y x 

 
Máme niekoĢko možností, ako „rozkresliť“ 

volebné zóny do štyroch volebných obvodov. 
Ak chceme zachovať princíp „jeden volič, je-
den hlas“, tak je potrebné dodržať pravidlo, 
aby každý volebný obvod obsahoval tri 
obytné zóny. V prípade, že sa budeme usilo-
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vať dodržať aj podmienku „kreslenia“ voleb-
ných obvodov logických tvarov, tak budeme 
mať tri možnosti: 

 
1. 2. 3. 

x x y  x x y  x x y 

x x y  x x y  x x y 

y y x  y y x  y y x 

y y x  y y x  y y x 

 x – 2 y – 2   x – 1 y – 3  x – 3 y – 1 

 
Z uvedeného je zrejmé, že aj pri zachovaní 

pravidiel vymedzovania volebných obvodov 
logických a pravidelných tvarov sa podarilo 
„nakresliť“ volebné obvody zvýhodňujúce 
stranu y (2.) a stranu x (3.). V prípade, že by 
boli pri moci napr. reprezentanti strany x, bo-
lo by prirodzene očakávať, že by volebnú ob-
lasť rozkreslili tak, ako je to uvedené v mož-
nosti č. 3. Strana y by v takomto prípade 
pravdepodobne neuspela na súde, pretože by 
nemohla dokázať, že išlo o gerrymandering. 
Reprezentanti strany x by len využili skutoč-
nosť, že v čase kreslenia volebných obvodov 
boli pri moci. 
 
Pozri aj: 
 
Gerry-mander, Gerrymandering 
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VÝBER VOLEBNÉHO SYSTÉMU 

 
 

Moderný demokratický režim nemôže exis-
tovať bez volieb, ale samotná existencia opa-
kujúcich sa slobodných volieb ešte nezaruču-
je existenciu demokratického režimu. Inými 

slovami, demokratický režim vyžaduje exis-
tenciu volieb, ale nie volieb akýchkoĢvek. 
Charakteristiky volebných procedúr sa preja-
vujú hlavne v situáciách, keė rozdiely v pre-
ferenciách medzi jednotlivými alternatívami 
(kandidátmi) nie sú veĢké. V prípade, že 
takmer všetci voliči preferujú jednu z alterna-
tív, potom je úplne jedno, aká volebná proce-
dúra bude použitá, ak neberieme do úvahy 
diktátorskú volebnú procedúru, v ktorej mô-
že rozhodnúť aj jednotlivec, pretože výsledok 
bude vždy rovnaký. Na druhej strane, ak sú 
voličské preferencie rozdelené približne rov-
nako, potom výber volebnej procedúry 
ovplyvní výraznou mierou výsledok výberu. 
Je možné tvrdiť, že čím tesnejšie (v preferen-
ciách vyrovnanejšie) sú voĢby, tým viac zále-
ží na volebnej procedúre.  

Samotný výber volebného systému je veĢmi 
komplikovaný vzhĢadom na to, že ide o jed-
no z najdôležitejších rozhodnutí v zastupiteĢ-
skej demokracii. Množstvo existujúcich spô-
sobov výberu zástupcov Ģudu, ktorí repre-
zentujú rôzne oblasti, regióny, národy, je dô-
kazom neustáleho hĢadania jeho optimálneho 
modelu. To, podĢa akých kritérií a akým spô-
sobom vybrať tých, ktorí by mali reprezento-
vať určitú regionálnu oblasť, resp. komunitu, 
sa v histórii menilo v závislosti od celého ra-
du vnútorných a vonkajších faktorov jednot-
livých štátov. K zložitosti problematiky výbe-
ru optimálneho modelu volebného systému 
prispieva aj fakt, že žiaden volebný systém 
nefunguje v rôznych krajinách rovnako. Jeho 
efektivita a výsledky závisia od sociálno-poli-
tického prostredia v ktorom sa používa, od 
zloženia spoločnosti z hĢadiska ideologické-
ho, náboženského, etnického, rasového, re-
gionálneho, jazykového, atė. Medzi nemenej 
významné faktory patrí aj skutočnosť, či daná 
krajina patrí k „stabilizovaným“ demokra-
ciám, alebo ide o „mladú“ demokraciu, resp. 
do akej miery sú politické strany etablované 
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na politickej scéne a aká je štruktúra ich vo-
ličstva. 

 
Pozri aj: 
 
Volebná manipulácia, Volebné systémy 
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WEBSTEROVA METÓDA 

 
 

Americký senátor a právnik Daniel Webster 
propagoval metódu prerozdeĢovania mandá-
tov, ktorá je kompromisom medzi návrhmi 
Thomasa Jeffersona a Johna Q. Adamsa. 
Webster nemal matematické vzdelanie a svo-
ju metódu ani nezdokumentoval sofistikova-
nou matematickou analýzou, a aj napriek to-
mu sa mu podarilo presvedčiť členov Kon-
gresu USA o vhodnosti svojej metódy.  

Najjednoduchší spôsob ako vysvetliť meto-
diku Websterom propagovanej metódy, je 
tento: najprv sa určí volebný deliteĢ (λ). Po-
tom počty hlasov jednotlivých strán sa vyde-
lia volebným deliteĢom a výsledky sa 
zaokrúhlia na celé číslo (zostatok väčší alebo 
rovný 0,5 smerom nahor a zostatok menší 
ako 0,5 smerom nadol). V prípade, že sa ta-
kýmto spôsobom prerozdelí viac mandátov, 
ako sa má rozdeliť, volebný deliteĢ sa zväčší. 
V prípade, že sa prerozdelí menej mandátov, 
ako sa má prerozdeliť, volebný deliteĢ sa zní-
ži. Metódou pokusu a omylu nájdeme adek-
vátneho volebného deliteĢa, ktorým bude 
možné prerozdeliť všetky mandáty (dôležité 
je upozorniť na to, že volebný deliteĢ nemusí 
byť celé číslo). Ako je možné vidieť, metóda 
bola založená na veĢmi jednoduchom princí-
pe a prerozdeĢovala miesta tak, aby každá al-
ternatíva získala počet mandátov, ktorý je 
aritmeticky najbližšie k vypočítanej volebnej 
kvóte (qi = hi/λ). 

Metóda propagovaná Danielom Websterom 
je v politologickej literatúre označovaná ako 
Sainte-Laguëho metóda, metóda štandard-
ného (aritmetického) zaokrúhĢovania, resp. 
metóda nepárnych čísel. Metóda je spájaná aj 
s menami Američanov Fredericka W. Owen-
sa, Waltera F. Willcoxa, ale aj nemeckého šta-
tistika Hansa Schepersa. 
 
Pozri aj: 
 
Metódy volebných deliteľov, Sainte-Laguëho metóda,  
Willcoxova metóda  
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WILLCOXOVA METÓDA 

 
 

Walter F. Willcox bol jedným z prvých šta-
tistikov, ktorý sa problémom prerozdeĢova-
nia mandátov začal venovať z teoretického 
hĢadiska. Willcox (Ľ9Ľ6) presadzoval Webste-
rovu metódu. Prišiel však na matematicky so-
fistikovanejší spôsob prideĢovania mandátov. 
Willcox nechcel hĢadať optimálneho voleb-
ného deliteĢa metódou omylu a pokusu. 
Všimol si, že keė sa počet obyvateĢov jednot-
livých štátov vydelí radom čísel 0,5, Ľ,5, ľ,5, 
3,5 atė. vytvorí sa prioritné poradie štátov, 
ktorým sa postupne pridelia mandáty. Will-
cox svoj návrh presadil do zákona o pre-
rozdeĢovaní mandátov Komory reprezentan-
tov v roku Ľ9ĽĽ. Metódu nazval method of ma-
jor fractions. Postup prideĢovania mandátov 
podĢa uvedenej metódy obhajoval aj Willco-
xov kolega z Cornellovej univerzity Frederick 
W. Owens, ktorý v štúdii (Ľ9ľĽ, s. 963 – 964) 
dokázal optimálnosť Websterovej metódy 
prostredníctvom metódy najmenších štvor-
cov. Owens sa dopracoval k identickému 
zdôvodneniu ako André Sainte-Laguë, t. j. 
k radu deliteĢov Ľ, 3, 5, 7 ..., uvedený rad 
však upravil tak, aby rozdiel medzi jednotli-
vými deliteĢmi v rade bol číslo jedna, t. j. 
k radu deliteĢov 0,5, Ľ,5, ľ,5, 3,5 ... Uvedeným 
radom deliteĢov prídeme k vždy k rovnakým 
výsledkom ako pri Sainte-Laguëho metóde. 
Rozdiel bude len v tom, že priemery budú 
dvojnásobne väčšie. 

 

Pozri aj: 
 
Metódy najväčších priemerov, Metódy volebných deliteľov,  
Sainte-Laguëho metóda, Websterova metóda 
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ZBOR VOLITEĽOV 

 
 

Prezident USA je volený nepriamo pro-
stredníctvom dočasného parlamentu (Zboru 
voliteĢov). Nepriamy spôsob voĢby americ-
kého prezidenta prostredníctvom Zboru voli-
teĢov tvorí komplikovaná mozaika ústavných 
ustanovení, ústavných dodatkov, federálnych 
zákonov, štátnych zákonov ako aj straníckych 
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pravidiel a smerníc. Argumenty, ktoré pou-
žívajú propagátori Zboru voliteĢov je možné 
rozdeliť do troch skupín. Po prvé, Zbor voli-
teĢov svojou kompozíciou dokáže uspokojiť 
zároveň ciele a túžby veĢkých aj malých štá-
tov. Druhým argumentom môže byť skutoč-
nosť, že Zbor voliteĢov vo svojej podstate vy-
tvára transparentnejší spôsob výberu, ktorý 
výrazným spôsobom „uĢahčuje“ spočítavanie 
hlasov. Tento argument je zakorenený v po-
trebe legitimizovania výsledkov volieb pro-
stredníctvom vyhlásenia presných výsledkov. 
V prípade, že dôjde k potrebe prepočítavať 
hlasy, je nepriama voĢba prezidenta výhod-
nejšia, pretože v takom prípade sa hlasy pre-
počítajú len v tých štátoch, v ktorých došlo 
k nezrovnalostiam pri spočítavaní hlasov. 
V prípade priamej voĢby prezidenta by sa 
hlasy museli prepočítavať na celom území 
USA. Hlavne v prípade „tesných“ volieb by 
priama voĢba prezidenta bola viac spochyb-
niteĢná, ako naopak. Tretím argumentom je 
fakt, že nepriama voĢba prezidenta núti kan-
didátov, aby mali podporu vo väčšine štátov. 

Medzi hlavné nedostatky Zboru voliteĢov 
možno považovať komplikovanosť volebné-
ho procesu, neproporčný spôsob výberu voli-
teĢov v jednotlivých štátoch, ale hlavne pri-
pustenie možnosti, že bude zvolený pro-
stredníctvom voliteĢov ten kandidát, ktorý 
nemá väčšinovú podporu voličov. Práve táto 
skutočnosť, hlavne po výsledku prezident-
ských volieb v roku ľ000, otvorila množstvo 
nezodpovedaných otázok o legitimite vlád-
nutia „menšinového“ prezidenta, keė je ob-
jektívne zistiteĢné, že väčšina Američanov si 
vo voĢbách želala mať za prezidenta niekoho 
iného. Práve zámer odstrániť možnosť, aby 
Zbor voliteĢov zvolil menšinového preziden-
ta, je alfou a omegou všetkých reforiem prezi-
dentského volebného systému v USA.  

V Zbore voliteĢov je počet hlasov jednotli-
vých štátov rovnaký ako počet ich zástupcov 
v Kongrese. Washington, D. C. (Kolumbijský 

dištrikt), hlavné mesto USA, má tri hlasy, aj 
napriek tomu, že nie je štát. Tri hlasy v Zbore 
voliteĢov boli dané Kolumbijskému dištriktu 
v roku Ľ96Ľ, kedy bol ratifikovaný ľ3. doda-
tok Ústavy USA. V súčasnosti len Portoriko, 
Guam, Panenské ostrovy a Americká Samoa 
nemajú svojich voliteĢov, a teda ani občania 
žijúci v týchto teritóriách nemôžu voliť pre-
zidenta USA, pretože nie sú štáty. Celkovo je 
tak v Zbore voliteĢov 538 miest (Ľ00 za sená-
torov, 435 za členov Komory reprezentantov 
a traja za Kolumbijský dištrikt). 

Štáty v USA využívajú rôzne metódy na 
nominovanie voliteĢov do Zboru voliteĢov. 
Väčšina štátov využíva v princípe dve metó-
dy: v 34 štátoch sú kandidáti na voliteĢov 
nominovaní štátnym konventom politickej 
strany, zatiaĢ čo v Ľ0 štátoch sú volitelia vy-
beraní štátnou straníckou komisiou. Zvyšné 
štáty využívajú rôzne kombinácie týchto 
dvoch metód, poprípade sú volitelia nomi-
novaní guvernérom štátu (na návrh a odpo-
rúčanie straníckej komisie). 

V jednotlivých štátoch sa postupne prijali 
zákony, ktoré stanovujú, že voliči musia hla-
sovať za spoločnú kandidatúru prezidenta 
a viceprezidenta. To znamená, že volič hlasu-
je jedným hlasom za voliteĢov, ktorí následne 
hlasujú za kandidátov strany, ktorú repre-
zentujú. Tým je voličom znemožnené, aby 
mohli vo voĢbách hlasovať za kandidáta na 
funkciu prezidenta z jednej strany a kandi-
dáta za viceprezidenta z inej strany. 

Dodatok 12 stanovuje, aby sa volitelia stre-
távali v jednotlivých štátoch. Ustanovenie bo-
lo prijaté z dôvodu zamedzenia manipulácie 
– ak by sa všetci volitelia stretli na jednom 
mieste, mohlo by dôjsť napr. k podplácaniu 
jedných voliteĢov druhými. Kongres záko-
nom (3 U. S. C. 7) rozhodol o dni, kedy sa 
budú volitelia stretávať – „v prvý pondelok 
po druhej strede v decembri po novem-
brových voĢbách“. Volitelia sa takmer vždy 
stretávajú v hlavných mestách štátov. Volite-
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lia hlasujú prostredníctvom hlasovacích líst-
kov oddelene za prezidenta a viceprezidenta 
(je vylúčené, aby obaja kandidáti boli z jed-
ného štátu). Následne sú výsledky zapečate-
né. Kópie sú zaslané viceprezidentovi USA, 
hlavnému archivárovi USA a sudcovi fede-
rálneho súdu v obvode, kde sa Zbor voliteĢov 
stretol (3 U. S. C. 11). Po tomto úkone sa voli-
telia rozídu a Zbor voliteĢov prestáva existo-
vať až do najbližších volieb. 
 
Pozri aj: 
 
Priamosť volebného práva, Relatívny väčšinový systém 
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