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Dezilúzia z politiky, nedôvera v politické inštitúcie, nespokojnosť s vládou, 
politické odlúčenie sa, antagonizmus k politikom, vytrácanie sa občianskeho 
aktivizmu, strata dôvery v politický systém, narastajúci občiansky privatizmus 
sú prejavy krízy legitimity demokracie. Medzi ne patrí aj nízka volebná účasť, 
ktorá je relatívne bohato analyzovaná nielen v politologickej literatúre2. 
Volebnú účasť možno analyzovať minimálne v dvoch rovinách: skúmať príčiny 
vysokej/nízkej účasti voličov vo voľbách a rovnako dopady/vplyv volebnej 
účasti na výsledok volieb. Väčšina analýz nízkej volebnej účasti sa zameriava na 
jej príčiny. Menej je štúdií, ktoré skúmajú dôsledky nízkej účasti voličov3. Pred-
kladaná štúdia hľadá odpoveď na otázku, či je volebná účasť problémom 
demokracie a či má vplyv na výsledky volieb. V druhej časti bude pozornosť 
venovaná legitimite volebného systému v Slovenskej republike.  

Teoretici demokracie (ako napríklad R. J. Dalton, R. Dahl)4 vyzdvihujú dôle-
žitosť vysokej volebnej účasti vo voľbách, čím sa vo všeobecnosti legitimizuje 

                                                 
1  Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA č. 1-0346/12 „Priestorovo-politické 

systémy na začiatku 21. storočia a perspektívy ich vývoja“ (vedúci projektu: prof. RNDr. Robert 
Ištok, PhD.).  

2  Nízka volebná účasť vo voľbách je fenomén, s ktorým sa objavuje vo väčšine stabilizovaných 
i menej stabilizovaných demokraciách vo svete. Stretávame sa s ním aj v Slovenskej 
republike. Môžeme uviesť napríklad účasť oprávnených voličov v Slovenskej republike vo 
vybraných voľbách od roku 2004: voľby do NR SR v roku 2006 – 54,67 %; voľby do NR SR 
v roku 2010 – 58,8 %; voľby do Európskeho parlamentu v roku 2004 – 16,96 %; voľby do 
Európskeho parlamentu v roku 2009 – 19,6 %; voľby do orgánov samosprávnych krajov 
v roku 2005 – 18,02 % v prvom kole a 11,07 % v druhom kole volieb; voľby do orgánov 
samosprávnych krajov v roku 2009 – 22,9 % v prvom kole a 18,4 % v druhom kole volieb 
(zdroj: Štatistický úrad SR). 

3  Zaujímavé zhrnutie dôsledkov nízkej volebnej účasti poskytli autori G. Lutz a M. Marsh 
(2007). 

4  Podľa uvedených teoretikov je dôvera v inštitúcie a ich volených zástupcov podkopávaná 
v prípade nízkej volebnej účasti. Uvedení autori volebnou účasťou poukazujú na kvalitu 
občianskej angažovanosti, demokratického občianskeho života a legitimitu vládnucich, 
keďže v prípade nízkej účasti vo voľbách formovanie politických elít sa neopiera o široký 
súhlas voličov s ich vládnutím. 



Kríza v politike – politika v kríze? 

 145 

volebný výsledok, a teda aj samotná demokracia. Fetišizácia vysokej volebnej 
účasti a úsilie pritiahnuť k volebným urnám nevoličov spustila v mnohých 
štátoch lavínu nápadov, ako dosiahnuť čo najvyššie skóre v tomto A. Lij-
phartom (1999, s. 284) deklarovanom indikátore kvality demokracie: od sľúbe-
nia výhry vo volebnej lotérii (referendum v štáte Arizona v roku 2006), 
organizovania kampaní o potrebe volebného hlasu (napr. Rock to Vote), 
zavedenia „dňa voľna“ (v štátoch, v ktorých sa konajú voľby počas dní 
pracovného týždňa), návrhov daňovo zvýhodňovať voličov až po návrhy 
zaviesť povinnú volebnú účasť. 

Nízka volebná účasť nie je považovaná za problém demokracie mnohými 
politológmi. R. Hardin (1998), resp. W. H. M. Jones (1954) konštatujú, že 
politická apatia voličov je svojim spôsobom indikátorom spokojnosti voličov 
s existujúcim vládnym systémom, resp. s politikou ich predstaviteľov. 
V uvedenej súvislosti M. Rosema (2007, s. 622) upozorňuje na skutočnosť, že 
nízka volebná účasť môže byť vnímaná aj v pozitívnom zmysle slova. 
V prípade nízkej účasti sa zvyšuje váha hlasu informovaných občanov, ktorí sa 
zaoberajú politickým dianím a skúmajú aktivity politických elít i ich programy. 
V takomto prípade nízka volebná účasť nemôže byť považovaná za 
problematickú. To potvrdzuje aj výskum J. Doppelta a E. Shearerovej (1999), 
ktorí zistili, že polovica nezúčastnených voličov za hlavný dôvod svojej neú-
časti vo voľbách uviedla chýbajúci prehľad o politike a kandidátoch. Z obavy, 
aby „neurobili chybné rozhodnutie“, keby svojou nevedomosťou podporili 
kandidáta/stranu, ktorý(á) neprispeje k zlepšeniu aktuálnej situácie, rozhodli 
sa radšej nehlasovať. 

Teoretici racionálnej voľby vysvetľujú volebnú neúčasť racionalitou voličov. 
A. Downs (1957) a jeho nasledovníci tvrdia, že náklady voliča v celonárodných 
voľbách sú vždy vyššie ako ich zisk, a aj z uvedeného dôvodu je racionálne 
neprísť voliť. Viacero autorov sa štatisticky pokúšalo vypočítať, aká je 
pravdepodobnosť, že jeden hlas rozhodne o výsledku volieb. Metodika výpočtu 
i výsledky jednotlivých autorov boli rozdielne, avšak fakt je ten, že uvedená 
pravdepodobnosť (hlavne ak hovoríme o celoštátnych voľbách) je extrémne 
nízka5.  

V posledných rokoch politológovia upriamili svoju pozornosť na skúmanie, 
či by vyššia/nižšia účasť vo voľbách výrazným spôsobom ovplyvnila výsledky 
volieb. Uvedené skúmanie inicioval A. Lijphart (1997, 1999), ktorý naznačil (je 
potrebné povedať, že bez empirických dôkazov), že nízka volebná účasť 

                                                 
5  Bližšie pozri napríklad práce: Riker, Ordeshook, 1968, Jackman, 1987, Aldrich, 1993, resp. 

Green, Shapiro, 1994. 
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signalizuje, že určité skupiny voličov sa nezúčastňujú volieb vo veľkom počte, 
čo sa odzrkadľuje na disproporcii vplyvu voličských hlasov na formovanie 
vládnych elít i na ich politiku. A. Lijphart (1997) označil nízku volebnú účasť 
ako vážny demokratický problém, pretože pri nízkej účasti voličov je veľká 
skupina obyvateľov nevypočutá a neviditeľná, čo negatívne ovplyvňuje 
politický proces. Uvedené konštatovanie vychádza z predpokladu, že strany 
majúce aktívnych a lojálnych voličov, ktorí sa vo väčšom počte zúčastňujú 
volieb, sú zvýhodňované v prípade nižšej volebnej účasti. Na druhej strane, 
strany podporované menej lojálnymi a voliebchtivými voličmi sú znevý-
hodňované. Niektoré skupiny sú tak viac reprezentované v parlamentoch, čo 
narúša základný princíp rovnosti v demokraciách. Empirické štúdie, ktoré 
skúmali vplyv volebnej účasti na výsledky volieb, uvedenú Lijphartovu hypo-
tézu jednoznačne nepotvrdili. Závery štúdií B. Hightona a R. E. Wolfingera 
(2001), Rosemu (2007), C. van der Eijka, H. Schmitta a E. V. Sapira (2011, s. 195), 
resp. Lutza a Marscha (2007, s. 545) nepreukázali, že by výsledky volieb boli 
diametrálne odlišné v prípade, že by bola takmer 100%–tná účasť vo voľbách 
oproti voľbám, kedy je volebná účasť nižšia. Dokonca ani nebolo zaznamenané, 
že by vyššia volebná účasť významne vplývala na konkrétny typ strany 
(pravicové, resp. ľavicové), resp. na úradujúcich kandidátov či ich vyzý-
vateľov6. 

Na základe uvedených štúdií by bolo možné konštatovať, že volebná účasť 
nerozhoduje o volebných výsledkoch. O výsledkoch volieb rozhoduje to, ako 
dokážu kandidujúce strany presvedčiť svojich voličov, aby prišli k volebným 
urnám. Autori C. van der Eijk, H. Schmitt a E. V. Sapir (2011, s. 196) s nad-
hľadom upozorňujú, že aj napriek tomu, že viaceré štúdie nepotvrdili 
relevantný vplyv volebnej účasti vo voľbách, pre politikov je v oveľa väčšej 

                                                 
6  Zisťovať, ako by volili nevoliči je problematické. Pettersen a Rose (2007, s. 575) upozornili na 

to, že skúmať dotazníkmi preferencie nevoličov po voľbách je problematické z viacerých 
dôvodov: nevoliči sú pri odpovediach ovplyvnení skutočnými výsledkami; je takmer 
nemožné určiť, ktorí z nevoličov by sa v opakovaných voľbách reálne aj zúčastnili volieb; 
mnohí nevoliči nevolia z dôvodu, že si nevedia vybrať z ponúkaných alternatív, a tým 
nedokážu jednoznačne odpovedať na dotazníkovú otázku. Nedokonalá metodika posúva 
problém skúmania vplyvu volebnej účasti na výsledky volieb do špekulatívnej oblasti. 

 Dopady volebnej (ne)účasti je možné skúmať z viacerých pohľadov: porovnávať výsledky 
jednotlivých strán z dlhodobejšieho hľadiska a vplyv volebnej účasti na ich výsledky vo 
voľbách; dotazníkmi urobiť prieskum u nevoličov, koho by volili, ak by sa rozhodli prísť 
voliť; vytvoriť predikatívne profilové sociálno–demografické profily voličov jednotlivých 
strán a aplikovať vytvorené profily na nevoličov a pod. Skúmať reálny vplyv volebnej účasti 
na volebné výsledky je komplikované. Nie je jednoduché relevantne preukázať, že tendencia 
nezúčastniť sa volieb je rovnomerne rozdelená medzi volebné základne politických strán, 
čím by volebná účasť mohla ovplyvniť volebné výsledky. 



Kríza v politike – politika v kríze? 

 147 

miere prijateľnejšie 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. Z uvedeného dôvodu sa téma volebnej účasti aj naďalej stane 
témou, ktorá bude pertraktovaná (nielen) v politologickej literatúre aj v bu-
dúcnosti. 

Nízku volebnú účasť je tak možné považovať za politologický problém, iba 
ak by sa preukázalo, že by vyššia/nižšia účasť vo voľbách výrazným spôsobom 
ovplyvnila výsledky volieb (a je možné ešte dodať, že problémom by to bolo len 
v prípade, že by mohlo byť preukázané, že by ich zmenila k horšiemu 
z pohľadu realizácie politiky). Politologickým problémom je však prípad, keď 
vyššia/nižšia účasť ovplyvňuje výsledky volieb demokraticky neočakávaným 
spôsobom, čo je možné ilustrovať na probléme prepočítavania hlasov na 
mandáty v Slovenskej republike pri voľbách do NR SR, resp. Európskeho 
parlamentu. 

 
Problém volebnej účasti na príklade volieb do NR SR 
 
Demokratický volebný systém musí byť vo svojej podstate založený na 

teoretickej možnosti (nech je akokoľvek málo pravdepodobná), že jeden hlas 
môže rozhodnúť o výsledku volieb, a rovnako, že hlas voliča musí politickej 
strane pomôcť, nemôže jej uškodiť a ani zvýhodniť inú (ním nepreferovanú) 
stranu. Z pohľadu politickej strany musí platiť, že so zvyšujúcim sa počtom 
voličov sa priamo úmerne zvyšujú aj jej šance na úspech. Volebné procedúry 
musia byť apriórne založené na tomto princípe, pretože inak by bolo veľmi 
iracionálne mobilizovať voličov pred voľbami prostredníctvom volebnej kam-
pane, aby hlasovali za konkrétnu stranu, resp. kandidáta.  

V Slovenskej republike sa pri voľbách do NR SR a do Európskeho parla-
mentu využíva volebný systém, ktorý nie je imúnny voči volebným parado-
xom. Takmer po každých voľbách je možné vytvoriť modelovú situáciu, ktorou 
je možné poukázať na nelogickosť prideľovania mandátov. Slovenský volebný 
systém je nastavený tak, že umožňuje, aby za určitých okolností bolo pre 
konkrétnu stranu výhodnejšie, aby ostatné strany získali viac hlasov, čo jej 
v konečnom dôsledku pomôže získať viac mandátov, ako keby konkurujúce 
strany boli vo voľbách menej úspešné. Nastavenie slovenského volebného 
systému vytvára predpoklady aj na to, že za určitých okolností dokonca strane 
môžu škodiť hlasy jej vlastných voličov. Pre voličov môže byť nepríjemným 
poznanie, že podporením nimi preferovanej strany jej v konečnom dôsledku 
nepomohli, ale naopak pomohli k lepšiemu volebnému výsledku strane, ktorú 
nevolili, resp. zistenie, že ak by preferovanú stranu nevolili, strana by získala 
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viac mandátov. V nasledujúcej časti bude opísaná metóda využívaná na pre-
rozdeľovanie mandátov v Slovenskej republike a na dvoch príkladoch bude 
ilustrovaná problematickosť uvedenej metódy.  

V Slovenskej republike (podľa § 43 ods. 1 zákona o voľbách do NR SR 
333/2004 Z. z.) sa mandáty prideľujú stranám využitím republikového 
volebného čísla [„Súčet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické 
strany alebo koalície sa vydelí číslom 151 (počet mandátov zväčšený o číslo 
jeden). Číslo, ktoré vyšlo týmto delením, zaokrúhlené na celé číslo je repu-
blikovým volebným číslom“ (§ 43 ods. 1)] v kombinácii s metódou najväčšieho 
zostatku („Ak neboli tým spôsobom pridelené všetky mandáty alebo ak po-
litická strana alebo koalícia kandidovala menej kandidátov, ako jej má byť 
pridelených mandátov, Ústredná volebná komisia pridelí tieto mandáty 
postupne tým politickým stranám alebo koalíciám, ktoré majú najväčší zostatok 
delenia“ (§ 43 ods. 4)7. 

Problematickosť metód využívajúcich na prideľovanie neobsadených man-
dátov porovnanie najväčších absolútnych zostatkov zúčastnených strán sa 
prejavuje napr. v tom, že zvýšená podpora konkurenčných politických strán 
môže mať – paradoxne – pozitívny dopad na politickú stranu, ktorej podpora 
sa vo voľbách nezmenila, resp. znížila, a taktiež, že znížená podpora konku-
renčných strán môže mať negatívny dopad na výsledok strany, ktorej podpora 
sa nezmenila, resp. sa zvýšila. Volebné paradoxy (anomálie) spôsobuje sku-
točnosť, že prideľovanie zvyšných mandátov prostredníctvom metódy najväč-
šieho zostatku je nekonzistentné [t. j. niekedy na dodatočný mandát môže 

                                                 
7  V § 43 ods. 3 č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky sa počíta 

s možnosťou, že sa prerozdelí o jeden mandát viac, ako sa má prerozdeliť, t. j. keď nastane 
veľmi nepravdepodobný prípad, že ani jedna strane nevykáže zostatky (každá strana 
obsiahne presný násobok republikového volebného čísla). S čím uvedený paragraf zákona 
nepočíta, je prípad, že sa prerozdelí viac ako jeden mandát, čo nie je matematicky vylúčené. 
Pri nastavení výpočtu republikového volebného čísla podľa § 43 ods. 1 je teoreticky možné 
prerozdeliť až o 76 mandátov viac, a to v prípade, ak príde voliť 226 voličov, prerozdelí sa 
vždy 226 mandátov v prvom skrutíniu. V prípade počtu voličov 337 je možné prerozdeliť 
o 38 mandátov viac, v prípade počtu voličov 528 je možné prerozdeliť o 26 mandátov viac 
atď. So zvyšujúcim sa počtom voličov sa zmenšuje pravdepodobnosť prerozdelenia väčšieho 
počtu mandátov. Pri počte voličov 11 400 je ešte možné prerozdeliť o dva mandáty viac 
(Overiť sa to dá veľmi jednoducho. Ak by strana získala 11400 hlasov a ostatné strany by sa 
nedostali do parlamentu, slovenská metóda by jej prisúdila 152 mandátov). V prípade, keď 
príde voliť 11 401 a viac voličov, nie je možné vytvoriť príklad, ktorým by sa prerozdelilo 
viac ako 151 mandátov. Bližšie pozri napríklad Dančišin (2012). Na zlé nastavenie výpočtu 
volebného čísla poukazuje aj fakt, že pri počte voličov menšom ako 76 by nebolo možné 
prerozdeliť mandáty medzi jednotlivé strany. Volebné číslo by v uvedenom prípade bola 
nula. 
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postačovať zostatok 0,35 (vyjadrený v miere naplnenia republikového čísla) a v 
iných prípadoch ani zostatok 0,88 nemusí znamenať, že strana získa dodatočný 
mandát]. Zostatky jednotlivých strán nie sú – aj napriek tomu, že intuitívne sa 
to tak môže javiť – relevantným ukazovateľom, na základe ktorého sa majú 
spravodlivo prideľovať zvyšné mandáty. 

Nájsť paradoxy po voľbách nie je ťažké. Zmenou celkového počtu hlasov sa 
zmení aj republikové volebné číslo, čo ovplyvní aj výpočet, koľkokrát strany 
naplnia uvedenú kvótu (republikové číslo). Zvyčajne k paradoxom dochádza 
v prípade, ak sa hlasy uberú/pridajú viacerým stranám8. Volebný paradox je 
možné ilustrovať napríklad na výsledkoch volieb do NR SR v roku 2012. Voľby 
dopadli tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 1. 

 

Tabuľka č. 19 Výsledky volieb do NR SR v roku 2012 

Politická 
strana 

Počet platných 
hlasov (hi) hi/RVČ 

Počet mandátov 
vzhľadom na RVČ 

Zostatok 
platných 
hlasov  

Mandáty pridelené 
na základe zostatku 

hlasov 

Pridelené 
mandáty 

spolu 

SMER 1 134 280 83,134 83 1 828  83 

KDH 225 361 16,517 16 7 057   16  

OĽaNO 218 537 16,017 16 233   16 

Most-Híd 176 088 12,906 12 12 360 1 13 

SDKÚ 155 744 11,415 11 5 660  11 

SAS 150 266 11,013 11 182  11 

Celkom 2 060 276 RVČ = 13 644 149  1 150 

 

K paradoxnému výsledku môžeme dôjsť napr. ak strane SMER pripočítame 
100 hlasov, SDKÚ 500 hlasov, OĽaNO 6 000 hlasov, SAS 6 000 hlasov a MOSTu-
HÍD 7 500 hlasov a strane KDH odoberieme 100 hlasov. Voľby by dopadli tak, 
ako je uvedené v tabuľke č. 2.  

Porovnaním výsledkov v tabuľkách č. 1 a č. 2 dôjdeme k volebnému para-
doxu. Strana KDH si aj napriek tomu, že ako jediná v modelovanom pre-
počítaní hlasov pohoršila, získala o jeden mandát viac (získala 17 mandátov 

                                                 
8  Dobrý príklad na to, ako dokážu voliči jednej strany ovplyvniť výsledok nepreferovanej 

strany, je možné nájsť vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009 (pri voľbách sa 
používa rovnaký volebný systém ako pri voľbách do NR SR). Ak by stranu Smer prišlo voliť 
o 2 000 voličov menej (rovnaký výsledok by sme dosiahli pri použití ľubovoľného počtu 
voličov od 1 704 do 29 131), Smeru by to neuškodilo. Uškodilo by to KDH a pomohlo SDKÚ. 
Rovnako, ak by napr. jedna zo strán (SMK, SNS, HZDS) prišla napr. o 2 000 voličov (rovnaký 
výsledok by sme dosiahli pri použití ľubovoľného počtu voličov od 1 704 do 3 845 u SMK, od 
1 704 do 4 864 u SNS a od 1 704 do 32 646 u HZDS), taktiež by jej to neuškodilo, ale pomohlo 
by to SDKÚ na úkor KDH. Iba kvôli účasti tohto počtu voličov vo voľbách v roku 2009 stranu 
SDKÚ nereprezentujú v Európskom parlamente traja poslanci, ale len dvaja. 

9  Počet získaných hlasov jednotlivých politických strán je získaný z webovej stránky 
Štatistického úradu Slovenskej republiky (www.statistics.sk). 
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namiesto 16). Naopak, strana SMER aj napriek tomu, že jej bolo pripočítaných 
ďalších 100 hlasov, získala o jeden mandát menej (82 namiesto 83). KDH, 
paradoxne, môže ľutovať, že ostatné strany neboli vo voľbách úspešnejšie 
a neprišlo ich voliť viac voličov10. 

 

Tabuľka č. 2 Modelované výsledky volieb do NR SR v roku 2012 
Politická 

strana 
 
 

Pripočítané/ 
odpočítané 

hlasy 

Počet platných 
hlasov (hi) 

 
 

hi/RVČ 
 
 
 

Počet 
mandátov 

vzhľadom na 
RVČ 

Zostatok 
platných 
hlasov 

Mandáty 
pridelené na 

základe zostatku 
hlasov 

Pridelené 
mandáty 

spolu 
 

SMER + 100 1 134 380 82,3386 82 4 666  82 

KDH - 100 225 261 16,3505 16 4 829 1 17 

OĽaNO + 6 000 224 537 16,2979 16 4 105  16 

Most-Híd + 7 500 183 588 13,3256 13 4 487  13 

SDKÚ + 500 156 244 11,3409 11 4 697  11 

SAS + 6 000 156 266 11,3425 11 4 719  11 

Celkom  2 080 276 RVČ = 13 777 149  1 150 

 

Nastavenie slovenského volebného systému umožňuje vytvoriť aj situácie, 
kedy volič svojím hlasom škodí strane, za ktorú hlasuje. Zoberme si napríklad 
prípad prerozdeľovania mandátov medzi dve strany, ktoré získali milión 
a 63 370 hlasov. Slovenská metóda by pridelila 142 mandátov strane A a osem 
mandátov strane B: 

 
Tabuľka č. 3  
Politická 

strana 
 
 

Počet platných 
hlasov (hi) 

 
 

hi/RVČ 
 
 
 

Počet 
mandátov 

vzhľadom na 
RVČ 

Zostatok 
platných 
hlasov 

Mandáty 
pridelené na 

základe zostatku 
hlasov 

Pridelené 
mandáty 

spolu 
 

A 1 000 000 142,005 142 36 0 142 

B 63 370 8,998 8 7 034 0 8 

Celkom 1 063 370 RVČ = 7 042 150  0 150 

 

V prípade, že by stranu A prišlo voliť napríklad o 50 voličov viac11, republi-
kové volebné číslo by sa zväčšilo, čo by paradoxne spôsobilo, že strana A by 
získala len 141 mandátov. Zväčšená podpora strany by jej tak uškodila. Pozri 
tabuľku č. 4. 

 
 
 
 
 

                                                 
10  Ďalšie príklady volebných paradoxov ilustrovaných na výsledkoch volieb do NR SR z roku 

2002 a 2010 je možné nájsť v Dančišin, 2011. 
11  Strana A by prišla o jeden mandát aj v prípade, ak by sme jej pridali 48 až 88 hlasov, resp. 199 

až 221 hlasov, resp. 350 až 354 hlasov. 
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Tabuľka č. 4 
Politická 

strana 
 
 

Počet platných 
hlasov (hi) 

 
 

hi/RVČ 
 
 
 

Počet 
mandátov 

vzhľadom na 
RVČ 

Zostatok 
platných 
hlasov 

Mandáty 
pridelené na 

základe zostatku 
hlasov 

Pridelené 
mandáty 

spolu 
 

A 1 000 050 141,992 141 6 987 0 141 

B 63 370 8,997 8 7 026 1 9 

Celkom 1 063 420 RVČ = 7 043 149  0 150 

 

Nastavenie slovenského volebného systému je zlé, pretože v demokracii by 
malo byť vylúčené, aby volič svojím hlasom strane škodil. A to aj napriek tomu, 
že ide len o umelo vytvorený príklad. Volebný systém takéto anomálie nemôže 
spôsobovať nikdy! 

Súčasné nastavenie slovenského volebného systému spochybňuje legitimitu 
volebného mechanizmu. Prijatím jednej z metód volebného deliteľa (tieto 
metódy nevyužívajú metódu najväčšieho absolútneho zostatku na prideľovanie 
mandátov) by voliči za žiadnych okolností nemohli svojím hlasom škodiť 
preferovanej strane a nemohli by ani podporiť nepreferovanú stranu. Svojím 
hlasom by mohli pomôcť len svojej obľúbenej strane. Zmena volebného mecha-
nizmu nezdvihne automaticky volebnú účasť, nevylieči apatiu potenciálnych 
voličov a ani neodstráni znechutenie z politikov a z korupcie. Zmenou sa 
dosiahne to, že keď už sa volič rozhodne ísť voliť, bude mať istotu, že jeho hlas 
preferovanej strane neuškodí. Určite by sa mu išlo voliť s lepším pocitom a po 
voľbách by sa nemusel cítiť podvedení. 
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