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Voľby v demokratickej spoločnosti umožňujú právoplatné súperenie medzi 
politickými aktérmi a zároveň zabezpečujú striedanie politických subjektov pri 
moci, aby nedošlo k uzurpácii a koncentrácii moci v rukách jedného subjektu. 
Prostredníctvom volieb voliči, občania, prejavujú svoju vôľu, uplatňujú svoj 
hlas v procese výberu svojich reprezentantov.1 Preto je nevyhnutné si klásť 
otázky prečo dochádza k stavu aký je dnes, aké sú príčiny neúčasti občanov vo 
voľbách a či je vôbec možné odvrátiť daný stav v spoločnosti? V súčasnej dobe, 
nie len u nás, ale na celom svete sa stretávame s problematikou volebnej účasti. 
Jej neustály pokles naznačuje krízu v spoločnosti, ktorá zase odzrkadľuje 
problémy, ktoré sa bezprostredne týkajú občanov a ich bežného života. 
V našich podmienkach zavládol akýsi skepticizmus k vládnucim elitám, 
nedôvera apod., ktorá sa práve prejavuje v neúčasti na voľbách. 

Ešte pred tým ako sa pokúsim odpovedať na tieto otázky je nevyhnutné 
aspoň z časti objasniť samotné volebné spávanie. Ide o teoretické prístupy, 
ktoré sa časom vytvorili v politickej sociológii, a ktoré majú významný vplyv 
pri objasňovaní voličského správania a teda aj na účasti na voľbách 
v súčasnosti. Prvým je sociologický prístup, kde je dôraz kladený na sociálne 
prostredie apodľa jedného z predstaviteľov tejto koncepcie Paula F. Lazarsfelda, 
voliča neovplyvňujú vo volebnom procese médiá, mediálna kampaň a pod, ale 
skôr jeho dlhodobé umiestnenie v sociálnom prostredí. Podstata tohto prístupu 
spočíva v tom, že čím užšie sú väzby medzi členmi určitého sociálneho 
prostredia, tým stabilnejšie sa správajú títo členovia vo volebnom procese aj za 
pomoci názorových lídrov, ktorí posúvajú informácie ďalej do vnútra skupiny.2 
Volič prostredníctvom hlasovania dáva najavo svoju príslušnosť k určitej 
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sociálnej skupine, a to výberom konkrétnej politickej strany, ktorá reprezentuje, 
háji záujmy vybranej sociálnej skupiny. Na základe týchto skutočností Lipset 
a Rokkan vypracovali teóriu štiepnych línií (Social Cleavages)3, ktorá ma veľký 
význam k pochopeniu verejnosti, pretože z nej vyplýva členenie spoločnosti do 
socioekonomických skupín a tým pádom odráža aj hlavné ideologické trhliny 
v spoločnosti. Táto koncepcia sa však dostala pod tlak od polovice 70. rokov, 
kedy do popredia sa dostávajú minoritné strany a aj voliči sa začali cítiť 
oslobodení, nepripútaní k sociálnej triede a tým pádom k politickej strane, ktorá 
ju reprezentovala. Na ich rozhodovaní začali mať väčší vplyv aj krátkodobé 
udalosti, ako aj lídri a kandidáti politických strán, mediálne spravodajstvo 
a pod.4 Druhým prístupom je sociálno-psychologický (resp. individuálno-
psychologický) prístup, ktorého platforma spočíva v dlhodobom 
a individuálnom emocionálnom vzťahu občana k politickej strane. Táto 
spojitosť, súčinnosť sa vytvára počas politickej socializácie a to pod vplyvom 
členov rozličných skupín, rodinného prostredia a pod., ku ktorým jednotlivec 
počas života patrí.5 Prívrženci tohto prístupu nepopierali že sociálno-
štrukturálne premenné faktory sú relevantné vo voličskom správaní, skôr im 
však pripisovali menší význam, časovo a príčinne vzdialený od hlasovania. 
Pozornosť sa má sústrediť namiesto postojových, subjektívnych orientácií 
voličov, na najdôležitejší prvok, existenciu lojality k politickým stranám.6 Podľa 
tohto modelu by mal volič voliť podľa určitej rovnice, ktorá ho v procese 
socializácie a za predpokladu psychologickej predispozície privedie k danej 
strane. Odpoveďou môže byť Harropov a Millerov model z Michiganskej školy. 
Tento model nám má pomôcť k pochopeniu a vysvetleniu náhlych zmien vo 
voličskom správaní a to roztriedením krátkodobých a rušivých faktorov do 
troch skupín: 1) Postoje ku kandidátom 2) Postoje k politike 3) Postoje 
k skupinových výhodám. 1) – Osobnosť kandidáta a jeho vnímanie občanmi 
hrá dôležitú úlohu v procese volieb pretože môže voličov buď pritiahnuť, alebo 
odradiť od voľby. Volič sa môže identifikovať s preferovanou stranou, nemusí 

                                                 
3  Rozoznávali tieto línie: 1. Regionálna línia – centrum vs. periféria (v množstve prác sa táto 

línia ešte delí na mesto vs. vidiek). 2. Trieda nerovností medzi pracujúcimi a vlastníkmi, teda 
línia pracujúci vs. vlastníci. 3. Náboženská línia – štát vs. cirkev. 
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sa však stotožniť s daným kandidátom na kandidátke7 2) – Táto druhá skupina 
zahŕňa zmeny vo voličskom správaní ak volič nesúhlasí s určitými bodmi 
volebného programu politickej strany s ktorou je stotožnený. 3) – Tretia skupina 
sa istým spôsobom môže prekrývať s druhou skupinou. Tu sa do popredia 
dostávajú obavy z toho, že daná politická strana bude mať slabý politický efekt 
pre skupinu v ktorej je volič členom. (napr. zamestnanecké, obchodné asociácie 
a pod.)8. 

Tu je však nutné podotknúť, že tieto krátkodobé rušivé faktory sčasti 
vysvetľujú aj neúčasť voličov na voľbách. Pretože ako bolo vyššie spomenuté 
ak sa občan nestotožní či už s kandidátom alebo politickou stranou, či s jej 
programom môže to mať aj za následok absenciu účasti na voľbách z dôvodu 
chýbajúcej alternatívnej voľby.  

Treťou teóriou je tzv. teória racionálnej voľby (rational choice theory of 
voting). Jej hlavným zástancom je Anthony Downs, ktorý ju rozvinul vo svojom 
diele An Economic Theory of Democracy. Vo svojej práci prirovnal politický výber, 
voľbu ku ekonomickej voľbe, kde na trhu konzument (volič) bude porovnávať 
produkty v podmienkach nákladov a kvalít a uskutoční nákup tých tovarov, 
ktoré sa mu ekonomicky zdajú najrozumnejšie kúpiť.9 Volič sa správa 
racionálne tým spôsobom, že vo voľbách si vyberie tú politickú stranu, ktorá je 
preňho najlepšia, ktorá mu prinesie najlepšie výhody, teda zlepší jeho životné 
podmienky. Volič sa rozhoduje na základe informácií, ktoré má k dispozícií 
z prostredia v ktorom žije. Rozhoduje sa na základe politických, ekonomických 
problémov, ktoré trápia spoločnosť v danom čase. Ide napríklad o infláciu, 
ekonomický rast, mieru nezamestnanosti, štátny dlh, imigráciu a pod.10 Podľa 
Downsovho vysvetlenia racionality zdôrazňoval, že tieto kritéria nemôžu byť 
testované pohľadom na výsledky jedincovej voľby, ale na mechanizmus tvorby 
danej voľby. Downs ďalej zdôrazňoval, že v podmienkach volieb iba politické 
a ekonomické motivácie vo voličskom rozhodovaní, by mali byť považované za 

                                                 
7  V našich podmienkach na odvrátenie daného stavu by sme mohli uplatniť popri 

preferenčných hlasoch aj tzv. negatívne preferenčné hlasy. Volič by tak dal najavo s ktorými 
osobami na kandidátke sa nestotožňuje.  

8  EVANTS, J.: Voters and Voting. London: Athenaeum press, 2004, s. 24 – 25. 
9  BALL B. A.; PETERS G.: Modern politics and Government. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 

2005, s. 174. 
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racionálne a to z dôvodu, ktorý hovoril: „Ľudia volia tak ako volia z množstva 
dôvodov, kde mnohé z nich nemajú nič spoločné s politikou“11.  

Pri zhrnutí daných poznatkov týchto teoretických prístupov zistíme, že prvé 
dva prístupy už neposkytujú jednoznačné vysvetlenia voličského správania 
a sním súvisiacu účasť na voľbách. Preto je stále nevyhnutné hľadať odpovede 
na otázky čo vedie ľudí k rozhodnutiu ísť alebo neisť voliť? Ak by sme zobrali 
v úvahu práve teóriu racionálnej voľby, tak by sme zistili, že v súčasnosti 
v pozmenených formách sa snaží vysvetliť súčasnú situáciu v politickom 
živote.  Tomu nasvedčuje aj práca profesora André Blaisa To Vote or Not to 
Vote, ktorý pôsobí na univerzite v Montreale. Práve cez teóriu racionálnej voľby 
sa snaží vysvetliť dôvody, ktoré (ne)vedú voličov k voľbám. Navrhol niekoľko 
dôvodov, prečo občania sa rozhodnú ísť voliť, no zároveň vysvetľujú aj 
samotnú volebnú neúčasť. Prvým bodom je zachovanie demokracie – občania 
idú voliť aby sa vyhli „kolapsu“ demokracie12. To môže pôsobiť 
kontraproduktívne ak potenciálny volič dôjde k rovnakému úsudku, no jeho 
racionálne rozhodnutie bude nezúčastniť sa volieb z dôvodu „veď ostatní 
odvolili“. Druhým je voľba zo zmyslu pre povinnosť – niektorí ľudia naozaj 
volia zo zmyslu pre povinnosť, no Blais to vysvetľuje, že občania volia pre 
maximalizáciu svojho prospechu. Ak však tento prospech chýba, teda náklady 
na voľbu sú vyššie ako zisk, občan voľbu neuskutoční. Tretím bodom je 
vyhnutie sa možnosti oľutovania toho, že neboli odvoliť a ich kandidát nebol 
zvolený. Štvrtým je obava, že ostatní voliči nepôjdu voliť jeho politickú stranu, 
kandidáta a tak jeho hlas môže byť rozhodujúci. Tu opäť môže nastať opačná 
situácia ak sa každý racionálny volič rozhodne nejsť voliť, pretože jeho hlas je 
príliš malý nato, aby mal nejaký efekt na výsledok, tak nikto nepôjde voliť. 
(Blais však pokračuje ďalej: čím väčšie číslo absentujúcich racionálnych voličov, 
tým je viac racionálne ísť odvoliť) Piatym bodom, prečo sa (ne)rozhodnú ísť 
voliť je to, že politici, lídri politických strán znižujú náklady na danú voľbu, 
teda istým spôsobom uľahčujú rozhodovanie. Avšak ak občan racionálnym 
spôsobom, kalkuláciou výhod a nevýhod danej voľby, dôjde k záveru, že 
náklady sú stále vyššie, tak opäť sa na voľbách nemusí zúčastniť. Dôvodov 
prečo sa zúčastniť na voľbách alebo nie, či už z racionálneho alebo sociálneho 
hľadiska a ptď. je mnoho. Ďalším možným vysvetlením môže byť model 
zameriavajúci sa na tzv. zdroje. Účasť na voľbách závisí na troch hlavných 
zdrojoch a to na: čase, peniazoch a tzv. občianskych zručnostiach. Tu je tiež 
potrebné doplniť odpovede, prečo sa nezúčastňujú na politickom živote: 

                                                 
11  EVANTS, J.: Voters and Voting. London: Athenaeum press, 2004, s. 70 – 72. 
12  Túto teóriu podporuje aj Anthony Downs vo svojom diele An Economic Theory of 

Democracy. 



Kríza v politike – politika v kríze? 

 157 

pretože občania jednoducho nechcú, pretože nemôžu alebo ich o to nikto 
nepožiadal.13 

Pre lepšie pochopenie volebnej (ne)účasti je potrebné zaradiť indikátory, 
ktoré ich spôsobujú do mikro a makro ukazovateľov. Ak by sme sa bližšie 
pozreli na mikro-ukazovatele, jedným z významných činiteľov sú sociologicko-
demografické atribúty. V nich je absencia účasti na voľbách považovaná ako 
negatívna aktivita spojená s problémom v „systéme“. Títo voliči, ktorí nevolia 
sú vo všeobecnosti považovaní za občanov „zbavených volebného práva“. Je to 
z dôvodu, že v danej situácii majú voliči pocit, že boli vynechaní z politického 
procesu do ktorého sa nemôžu zapojiť, že ich ani nereprezentuje, nepociťujú 
žeby boli jeho časťou. Z tohto dôvodu, môžu považovať systém za nedemo-
kratický, skorumpovaný a pod., a preto sa rozhodnú odoprieť legitimizáciu 
tohto systému tým spôsobom, že sa jednoducho na voľbách nezúčastnia. 

Ďalšími premennými, ktoré majú dopad na účasť na voľbách je napríklad 
vek. Niektorí autori tento vzťah vek a voľby považujú za podstatný, pretože ak 
sa veková hladina zvyšuje, tak pravdepodobnosť voličskej účasti tiež narastá 
avšak až do obdobia tzv. slabosti, kedy starší ľudia už nie sú schopní sa 
dostaviť do volebnej miestnosti. Naopak vysoká neúčasť14 mladých ľudí je 
vysvetľovaná tým, že ešte nemajú vytvorený návyk ísť voliť a tak isto sú menej 
začlenení do spoločnosti. Ak by sme zobrali v úvahu pohlavie voličov, tak 
dôjdeme k záveru, že muži volia častejšie ako ženy, pretože majú menší návyk 
na politickú participáciu. No v konečnom dôsledku nájsť signifikantný rozdiel 
je veľmi obtiažne. Čo sa týka etnickej príslušnosti výskum uskutočnený v USA 
potvrdil domnienku, že účasť afroameričanov a latino-američanov vo voľbách 
je na zostupe. Podľa ďalších výskumov vyššie vzdelanie zvyšuje účasť na 
voľbách, a to z dvoch dôvodov: prvým je to, že volič s vyšším vzdelaním je 
schopnejší sa zapojiť do politickej diskusie a po druhé vzdelaný volič sa na 
voľby pozerá ako na občiansku povinnosť. S touto premennou úzko súvisí aj 
príjem, ktorý tak isto zohráva úlohu pri voličskej účasti. Občania s menším 
príjmom sa na voľbách zúčastňujú v menšej pravidelnosti, pretože majú iné 
starosti, než sa zapájať do politického diania, a to starosti bežného života. 

                                                 
13  BLAIS, A.: To Vote or Not to Vote. The Merits and Limits of Rational Choice Theory. Pittsburgh: 

University of Pittsburgh Press, 2000, s. 3 – 12, 173. 
14  Tu by som chcel doplniť poznámku, že v súčasnej dobe pozorujeme krízu v európskej 

spoločnosti, ktorá sa prejavuje aj nezamestnanosťou. Tá sa dotýka najmä mladých ľudí, ktorí 
sa v súčasnosti považujú za „stratenú generáciu“. V niektorých členských krajinách EU 
dosiahla nezamestnanosť mladých ľudí až 45 percent, čo je dosť alarmujúce číslo. Teda aj 
tento aspekt je jedným z hlavných príčin prečo sa mladý ľudia odmietajú zúčastniť na 
voľbách. 
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Rodinný stav tak isto zohráva úlohu čo sa týka volieb, pretože z občianskeho 
pohľadu jedinci v manželskom zväzku sú viac „usadení“ a začlenení 
v spoločnosti a majú väčší záujem o danú spoločnosť a v konečnom dôsledku 
sú aj vo väčšej miere ovplyvnený vládnou politikou.15 

Tieto premenné faktory sú len akýmsi výberom z množstva iných, doposiaľ 
nespomenutých, ktoré ovplyvňujú voličskú neúčasť. Ide napríklad 
o náboženstvo, nezamestnanosť (len z časti spomenutý), či vzťah mesto-vidiek, 
ekonomická globalizácia, narastajúca sila masmédií a politického marketingu 
atď. Tieto vysvetlenia však stále ešte nemusia postačovať pre vysvetlenie prečo 
sa ľudia rozhodnú nevoliť. Možno, ako už som vyššie spomínal, je to z dôvodu 
akej si apatie voči politikom a samotnej politike, majú pocit, že daný systém ich 
nereprezentuje t. z., že politické strany, ktoré spolu súperia o priazeň voličov im 
neponúkajú to, čo chcú a potrebujú alebo majú pocit, že akokoľvek sa 
rozhodnú, pre nich to nebude mať žiadny rozdiel.  

Nízka voličská účasť slúži ako signál, že voľby sa v istom okamihu stali pre 
množstvo občanov bezpredmetné, zbytočné, pretože spojenie, súvislosť medzi 
hlasovaním a zmenou politiky bolo prerušené. Tak isto predstavuje aj apatiu 
voči politikom, ktorí sa v očiach voličov snažia zaistiť si doteraz „vydobyté“ 
pozície.16  

Makro indikátory volebnej (ne)účasti sú ďalšími v poradí, ktoré sa snažia 
vysvetliť politickú apatiu občanov. V mnohých prácach sa stretneme s teóriami 
vysvetľujúcimi volebnú účasť založenej na všeobecnej charakteristike 
volebného systému a volebných súvislostí tej ktorej krajiny. Volebný systém 
môže mať tak isto vplyv na rozhodovaní občanov, či sa stanú súčasťou 
politického života alebo nie. Netreba zabúdať ani na sociálno-ekonomické 
prostredie krajiny. Ktorý volebný systém je ten najvhodnejší, čo sa týka volebnej 
účasti, je len ťažko vysvetliť. Mnohí autori sa vo svojich prácach o to pokúsili 
no s protichodnými závermi (Blais, Carty, Black, Franklin atď.). Preto ani ja sa 
v tom to príspevku nebudem snažiť obhajovať ani jeden z volebných systémov. 
Len načrtnem, napríklad podľa Jocelyn Evants (pôsobí na Univerzite Salford 
v Manchestri) je najvhodnejším systémom proporčný volebný systém, pretože 
sa zdá byť viac rovnostársky oproti väčšinovému systému. Podľa jej názoru 
dochádza aj k väčšej mobilizácii občanov a aj politická kampaň prebieha 
intenzívnejšie. Volebný systém samozrejme ovplyvňuje aj stranícky systém, 
ktorý má taktiež dopad na voličov a na ich rozhodovaní, či sa volieb zúčastnia 
alebo nie. Väčšinový systém kladie vysokú prekážku menším stranám 

                                                 
15  EVANTS, J.: Voters and Voting. London: Athenaeum press, 2004, s. 151 – 156. 
16  EIJK, C. van der; FRANKLIN, N. M.: Elections and Voters. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 

2009, s. 131.  
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zúčastňovať sa na prerozdeľovaní moci, naopak proporčný systém to menším 
stranám umožňuje. Voliči si tak môžu vybrať stranu, ktorá je im najbližšia. Tu 
však je potrebné poznamenať, že pri veľkom počte politických strán je veľká 
pravdepodobnosť vytvorenia povolebnej koalície, ktorá vopred nebola 
ohlásená a tak výsledok volieb pre voličov môže byť metúci. Teda jednoduchšie 
povedané, čím viac politických subjektov kandiduje vo voľbách, tým viac to 
môže byť metúce pre potenciálnych voličov a v konečnom dôsledku to môže 
viesť k tomu, že sa nakoniec volič rozhodne nevoliť. Pri väčšinovom systéme je 
výsledok volieb pre občanov jednoznačnejší. Ďalším faktorom, ktorý 
ovplyvňuje účasť na voľbách sú politické kampane, volebné stratégie a samotný 
politický marketing, ktorý s narastajúcim významom masovokomunikačných 
prostriedkov prináša väčšie množstvo informácií, na základe ktorých sa môže 
volič rozhodnúť v nasledujúcich voľbách. Volebný kontext poukazuje na 
samotný význam volieb ako aj na to, že občania sa častejšie zúčastňujú na 
voľbách kde ma vláda silnú výkonnú moc, na rozdiel od tej, ktorá sa o to delí 
napríklad s prezidentom. Socioekonomický aspekt poukazuje na koreláciu 
medzi HDP, HNP a volebnou účasťou. Krajiny s väčšou mierou blahobytu 
vykazujú vyšší podiel integrovaných, mobilizujúcich jedincov, ktorí sa 
zaujímajú o politiku a podľa toho aj volia. Naproti tomu iná hypotéza tvrdí, že 
participácia občanov vzrastie počas ekonomickej krízy, pretože občania chcú 
rozhodnúť kto ich z tejto krízy dostane. Lipset však tvrdí, že stabilná 
spoločnosť (tu zahrňujeme aj ekonomický blahobyt) môže spôsobiť to, že sa 
občania jednoducho prestanú zaujímať o politické veci, teda môže dôjsť 
k poklesu účasti na voľbách. Čo sa týka samotnej veľkosti populácie a jej 
hustoty zaľudnenia, krajiny s menším počtom obyvateľov vykazujú vyššiu 
účasť ako štáty s vyšším počtom obyvateľov. Povinné hlasovanie samozrejme 
zvyšuje volebnú účasť, tu sa však načrtáva otázka, či je to demokratické 
prinútiť občanov odvoliť, hlavne vtedy, ak nálady v spoločnosti sú zlé 
a občania nevedia komu odovzdajú svoj hlas. Avšak mnohí kritici nevoličov 
zdôrazňujú, že právo voliť je sprevádzané zodpovednosťou a ak občania ne sú 
ochotní vziať na seba túto zodpovednosť, tak štát má právo im to uložiť za 
povinnosť. Tu je tiež potrebné dodať, že prinútiť ľudí odvoliť nerieši problém 
marginalizácie (pokiaľ samotné voľby nedajú jedincom pocit väčšieho zmyslu 
pre sociálnu integráciu) alebo politickej apatie. Iba preto, že sme prinútený 
odvoliť a vybrať si kandidáta alebo politickú stranu, to neznamená, že v nich aj 
veríme. Vo všeobecnosti narastajúca neúčasť na voľbách, či už parlamentných, 
komunálnych, do EP apod. je považovaná za zlú vec pre demokraciu 
a samozrejme aj pre spoločnosť. Množstvo autorov považuje pokles volebnej 
účasti za symptóm modernej spoločnosti a jej uvoľnenie, odpojenie od 
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politických procesov a ako prejav množstva negatívnych názorov na politikov, 
politické stany, celkovo na celú politiku ako takú, vytýčených od nezáujmu až 
po priame nepriateľstvo.17 

Všetky tieto poznatky by sme tak isto mohli zhrnúť do troch prístupov, ktoré 
sa časom vytvorili v literatúre, a ktoré sa snažia vysvetliť volebnú účasť a jej 
neustály pokles. Prvý prístup hľadá vysvetlenie vo voličoch a ich odlišných 
charakteristikách od nevoličov. Tento prístup sa často označuje ako teória 
zdrojov, kde sociologicko-ekonomické charakteristiky ovplyvňujú volebnú 
účasť priamo (cez zdroje a spoločenské zapojenie) a nepriamo (cez postoje). 
Skúma aj fyzické schopnosti, ekonomické, sociálne zdroje, zapojenie sa do 
spoločnosti, občianske postoje a pod. Druhý prístup sa zameriava na politické 
strany, kandidátov a politikov, ktorí ovplyvňujú volebnú účasť a hlavne 
mobilizujú voličov (alebo sa o to aspoň snažia). Tento prístup vychádza z teórie 
mobilizácie. Teda základným východiskom je mobilizačná sila a schopnosti 
politikov, politických strán ale aj masmédií podnietiť potenciálnych voličov 
k tomu, aby šli odvoliť. Mobilizácia môže vychádzať aj zo sociálneho tlaku 
kohéznych sociálnych skupín. Tu je nutné podotknúť, že v súčasnosti možno 
badať akúsi krízu odborov, ktoré nedokážu v takej miere (ako to bolo 
v minulosti) podnietiť voličov, z celiť ich do jednotného názoru, postoja. Aj táto 
teória sa dostáva v súčasnosti pod tlak, pretože nedokáže presnejšie vysvetliť, 
prečo existujú voliči, ktorí boli pod silnou mobilizačnou kampaňou ale 
nakoniec nešli voliť. A naopak, občania, ktorí sa o kampane a politické dianie 
v takom rozmere nezaujímali, šli odvoliť. Tretí prístup hľadá vysvetlenie vo 
špecifickom kontexte volieb, teda vychádza z teórií zisku alebo inštrumentálnej 
motivácie. Skúma teda čo je vo voľbách v „hre“ ale nie z pohľadu politických 
strán a politikov ale z hľadiska voličov. Podstata tohto prístupu spočíva 
v kontexte volieb, ktoré ovplyvňujú motivácie ľudí. Preto napríklad pri 
voľbách, ktorých výsledok ovplyvní zloženie vlády, býva volebná účasť vyššia 
než pri tých voľbách, ktoré zloženie vlády neovplyvňujú (voľby do EP alebo 
Senátu). Tu zaraďujeme aj povinnosť zúčastniť sa na voľbách, ktorú sme už 
vyššie spomínali. Špecifickosť a význam volieb samozrejme vytvárajú aj 
politické udalosti, škandály, špecifické sociologicko-ekonomické okolnosti 
volieb a pod.18  

                                                 
17  EVANTS, J.: Voters and Voting. London: Athenaeum press, 2004, s. 156 – 170. 
18  LINEK, L.: Volby do Europského parlementu 2004 – analýza volební účasti a stranícke podpory 

v České rebublice. Praha: Sociologický ústav Akadémia věd České republiky, Sociologické 
studie 04/01, s. 14 – 16. Dostupné na internete:  

 http://studie.soc.cas.cz/index.php3?lang=cze&shw=245. 

http://studie.soc.cas.cz/index.php3?lang=cze&shw=245


Kríza v politike – politika v kríze? 

 161 

Z tohto posledného prístupu badať aj ďalšie premenné ktoré, ovplyvňujú 
volebnú neúčasť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Tu sa stretávame 
s teóriou druhoradých volieb (second-order election). Tie sa líšia od národných 
volieb – prvoradé voľby (first-order election) správaním samotných voličov, 
ktoré sa prejavuje tým, že občania preferujú strany, ktoré by vo voľbách do 
národných parlamentov nevolili. Často volia radikálne, mimoparlamentné, 
nové strany alebo tiež mimovládne strany, aby takto potrestali vládne strany. 
V súčasnosti však občania používajú aj ďalší spôsob ako prejaviť svoj postoj, 
názor a to samotnou neúčasťou na voľbách do EP. Niektorí autori zhrnuli 
správanie voličov v druhoradých voľbách do týchto bodov: voliči nehlasujú 
strategicky, ale podľa svojich skutočný preferencií. (V národných voľbách môžu 
z istých dôvodov voliť svoju druhú alebo tretiu preferenciu) Časť voličov môže 
potrestať vládu tým, že volia opozičné strany alebo aj tým, že si vyberajú 
mimoparlamentné strany, ktoré by v parlamentných voľbách nevolili.19 Iní 
autori rozoznávajú typológiu motivácií voličov: hlasovanie srdcom (voting with 
the heart) – voliči volia strany, ktorých politiku a osobnosti majú radi, bez 
ohľadu na otázky zostavenia vlády, kandidátov apod. Hlasovanie hlavou 
(voting with the head) – tu sa voliči rozhodujú podobne ako v národných 
voľbách, kde ide vlastne o zostavenie vlády a o výkonnú moc. Náhodná voľba 
(voting with the boot) – vysvetľuje postoje ak sa voliči cítia neuspokojení 
s možnosťami, ktoré sú im predostreté a hodnotia výsledok daných volieb do 
EP ako nepodstatné.20 Nízka volebná účasť vo voľbách do EP sa môže vysvetliť 
aj pomocou už spomínanej teórie zdrojov. Volieb sa nezúčastnili najmä mladí 
občania, občania s nižším vzdelaním, obyvatelia vidieka a robotnícka trieda. Do 
úzkych sa tu dostáva teória mobilizácie, pretože podľa výskumu Euroba-
rometra boli voliči informovaný o daných voľbách, kandidátoch, politických 
stranách atď. v dostatočnej miere, no voľby voliči odignorovali či už z vyššie 
uvedených dôvodov alebo nejakých iných. Podľa prieskumu eurobarometra 
z roku 2009, ktorý sa uskutočnil po posledných voľbách do EP vyplýva, že 
hlavným dôvodom, prečo ísť voliť bolo skôr splnenie si občianskej povinnosti, 
než pre vyjadrenie pozitívneho vzťahu k EÚ. Hlavným dôvodom, prečo nejsť 
voliť bolo vyjadrenie nedôvery voči politike ako takej, než pre nesúhlas s EÚ. 
Celkovo účasť na voľbách má klesajúcu tendenciu a dosiahol 43 percentnú 

                                                 
19  KARVAI, A.; PLENTA, P.: Volebné správanie vo voľbách do Európskeho parlamentu. Platí koncept 

druhoradých volieb v nových členských štátoch EÚ? s. 131. In: European electoral Studies, Vol. 5 
(2010), No1. Dostupné na internete: 

 <http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/010/EVS2_2010_3.pdf> [cit. 2010]. 
20  EIJK, C. van der; FRANKLIN, N. M.: Elections and Voters. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 

2009, s. 134 – 135. 
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úroveň, čo je 2,5% menej ako tomu bolo vo voľbách v roku 2004. Tu spomeniem 
len Slovenskú republiku a asi nikoho to neprekvapí ak poviem, že zo všetkých 
členských štátov EÚ sme sa zaradili na čelo rebríčka v neúčasti na voľbách a to 
v roku 2004 (16,97%) a 2009 (19,64%). Opäť vo všeobecnosti, sklon nezú-
častňovať sa na voľbách majú osoby, ktoré: sú mladšie ako 25 rokov, ukončili 
štúdium vo veku do 16 rokov, tieto osoby sú málo spolitizované, pracujú ako 
robotníci alebo sú nezamestnané, majú problémy ekonomicky vyžiť do konca 
mesiaca. Tu je dôležité spomenúť moment, kedy sa volič rozhodol nejsť voliť. 
Viac, než každý 5ty nevolič sa rozhodol v deň volieb. Hlavnými dôvodmi prečo 
občania nevolili bol nedostatok dôvery voči politike všeobecne či nespokojnosť 
s ňou (28%, napr. Grécko 51%, Bulharsko 45%, Rumunsko 44%), samotný 
nezáujem o politiku (17%), ale aj pocit zbytočnosti, ktorý v nich vo všeobecnosti 
voľby vyvolávajú (17%). To iba potvrdzuje hypotézu, podľa ktorej volebná 
neúčasť vo voľbách do EP ale aj pri národných voľbách je predovšetkým spätá 
s nízkym stupňom politizácie alebo s nedôverou voči politike. Analýza však má 
optimistický záver a to, že volebná neúčasť nie je neodvratná. Účasť pomaly 
stúpa v nových členských štátoch, a možno ho považovať za začiatok 
vyrovnania volebnej účasti novými a ostatnými členskými štátmi. Keďže 32% 
nevoličov sa rozhodlo nejsť voliť v posledných dňoch volieb alebo v deň volieb, 
teda nejde o plánovanú či dlhodobo premyslenú neúčasť, mohli by teda títo 
nevoliči na poslednú chvíľu byť lepšie zmobilizovaní v ďalších voľbách.21  

 
Záver 
 
Pri zhrnutí daných poznatkov, ktoré samozrejme nepokrývajú celú proble-

matiku danej témy, ale sú iba akou si vzorkou, zistíme, že volebná neúčasť 
pozostáva z množstva premenných, ktoré sa od volieb k voľbám môžu meniť. 
Ak by sme si položili základnú otázku: je volebná neúčasť dôvodom krízy 
v spoločnosti?, tak odpoveď dnes by sme našli skoro v každom denníku, 
odpoveď nájdete v politických diskusiách, ktoré v súčasnosti v prebiehajú 
v televízii, na internete atď. Ale ako napraviť daný situáciu? Je to „beh na dlhé 
trate“, pretože sa môžeme pokúsiť zvýšiť volebnú účasť postupným riešením 
makro a mikro indikátorov. No hlavný problémom tu stále ostane ako 
presvedčiť, človeka-občana-voliča aby v deň volieb prišiel odovzdať svoj hlas, 
ak cíti celkovo apatiu k politike ako takej. Načrtáva sa možnosť: zmena 
v spoločnosti musí nastať pod tlakom zhora ale aj zdola, inak to nemá zmysel 

                                                 
21  Špeciálny eurobarometer 320. Povolebný prieskum 2009. Správa. Dostupné na internete: 

<http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/28_07/EB71.3_post-
electoral_final_report_SK.pdf> [cit. 11/2009]. 
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ako sme sa už v našich podmienkach presvedčili. Ten tlak sa stretne v určitom 
bode, kedy nastane stav, keď sa občania vrátia opäť k volebným urnám, aby si 
tak späť zobrali svoje právo rozhodovať o svojich politických reprezentantoch.  
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