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Súčasná mladá generácia, berúc do úvahy skupinu ľudí v rozmedzí 18 – 23 
rokov, je akousi ideologickou tabulou rasou, nepoznačenou duchom bývalého 
režimu. Ide o vekovú kohortu vyrastajúcu v pluralitnej demokratickej societe, 
ktorá ponúka adekvátne podmienky na presadzovanie a uplatňovanie 
občianskych a politických slobôd. Slovenská spoločnosť však v ostatnom 
období zažíva pozoruhodný paradox. Po páde komunizmu sa síce výrazne 
rozšíril priestor pre občiansku a politickú participáciu, no občania o túto 
možnosť nejavia dostatočný záujem. Alarmujúce je, že „podiel politicky 
aktívnej mládeže je dlhodobo nižší, než podiel populácie v produktívnom alebo 
postproduktívnom veku“1. A keďže každá empíria je intenzívnejšia a zároveň 
silnejšia v skorom veku, je pravdepodobné, že občan, ktorý nie je súčasťou 
spolitizovaných sieti už v období mladosti, bude v budúcnosti predstavovať 
ťažší cieľ v politickej mobilizácii.2 

Merným ukazovateľom politickej aktivizácie mládeže je záujem o politiku 
a politický život doma i zahraničí. V komparatívnom medzinárodnom výskume 
politickej participácie (EUYOUPART) sa mládež na Slovensku umiestnila 
spomedzi ôsmich sledovaných krajín na poslednom mieste v deklarovaní 
záujmu o politiku.3 Z uvedeného vyplýva, že mladí ľudia na Slovensku 
v porovnaní s inými krajinami nevenujú dostatočnú pozornosť politickej sfére 
a vo svojom voľnom čase dávajú prednosť činnostiam skôr osobného 
charakteru, pasívnym voči verejnému dianiu. Aj napriek tomu, že mladí 
s obľubou proklamujú, že sa ich politika v žiadnom prípade netýka, majú naň 
svoj vlastný názor, ktorý vyjadrujú zväčša cez negatívne postoje. Aktivizácia 

                                                 
1  ŠTEFANČÍK, R. 2010. Politické mládežnícke organizácie na Slovensku. Bratislava : Iuventa, 2010, 

s. 7. 
2  HOOGHE, M. – STOLLE, D. – STOUTHUYSEN, P. 2004. Head start in politics. The 

Recruitment Function of Youth Organizations of Political Parties in Belgium (Flanders). In: 
Party Politics [online]. 2004, s. 197. vol. 10, no. 2. [cit. 20/01/2011]. Dostupné na internete: 
<http://profs-polisci.mcgill.ca/stolle/Publications_files/youthpartypolitics2004.pdf>.  

3  MACHÁČEK, L. 2005. Politická participácia mladých ľudí v Európe: záverečná správa 
z výskumu EUYOUPART. Trnava : CERYS, FF UCM, 2005, s. 5. 
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mladých ľudí je spätá s negatívnym dopadom na ich osobu, záujmy alebo 
sociálne okolie. Politiku v takomto prípade spájajú s tvrdeniami ako sú 
korupcia, klientelizmus, prázdne sľuby, arogancia politickej moci, nedôvera či 
amorálnosť aktuálnych politických špičiek.  

So všeobecným poklesom záujmu o politickú sféru ide ruka v ruke 
aj klesajúca tendencia voličskej účasti. Zvýšenú pozornosť je však potrebné 
venovať osobitnej skupine voličského elektorátu – prvovoličom, ktorí aj v tomto 
prípade predstavujú špecifickú množinu, ktorá sa zúčastňuje na voľbách menej 
ako priemer všetkých oprávnených voličov.4 Pozoruhodné ale je, že napriek 
evidentnému nezáujmu prvovoličov o volebný proces, sa v mnohých ohľadoch 
stávajú atraktívnou, štatisticky významnou5, cieľovou skupinou pre všetky 
relevantné politické strany najmä v predvolebnom období. Horský v tejto 
súvislosti dodáva: „Čím vyrovnanejší je súboj medzi ľavicou a pravicou, tým sa 
záujem o prvovoličov stupňuje, pretože v patovej situácii môžu práve oni 
v mnohom rozhodnúť“6. Je nevyhnutné ale poznamenať, že vhodný a často 
krát dostupný politický objekt robí v konečnom dôsledku z prvovoličov ich 
nevyprofilovaná politická orientácia, nestabilná stranícka identifikácia, 
neosvojené volebné správanie, žiadna predošlá skúsenosť či väzba na politickú 
stranu. 

Vzhľadom na skutočnosť, že prvovoliči síce nejavia záujem o politickú sféru, 
no môžu výrazne zasiahnuť do volebného procesu a do povolebného pre-
rozdelenia moci, je dôležité poznať a zároveň analyzovať vplyvy na ich 
výberový proces politického subjektu. Našim zámerom nie je rekognoskovať 
prečo prvovoliči nechodia voliť, ale analyzovať faktory ovplyvňujúce výberový 
proces politického subjektu predchádzajúci voľbe ako takej.  

 

                                                 
4  Výnimkou boli parlamentné voľby v roku 1998, zúčastnilo sa na nich až 80% zo všetkých 

oprávnených prvovoličov. Významnú úlohu v tomto prípade zohrala najmä mobilizácia 
mimovládnych organizácií. (Bližšie pozri: GYARFÁŠOVÁ, O. 2006. Retrospektívny pohľad na 
volebné správanie. [online]. Bratislava : IVO, 2006, s. 4. [cit. 22/01/2012]. Dostupné na 
internete:<http://www.ivo.sk/buxus/docs/vyskum/subor/produkt_2353.pdf>. 

5  Podľa odborných odhadov tvoria prvovoliči priemerne 8 – 10 % všetkých oprávnených 
voličov, teda silu zhruba jednej politickej strany (MESEŽNIKOV, G.; GYARFÁŠOVÁ, O.; 
KOLLÁR, M. 2003. Slovenské voľby '02: výsledky, dôsledky, súvislosti. Bratislava : IVO, 2003, 
s. 129). 

6  ZELNIKA, A. 2010. Mladých voličov lákajú Fico a Sulík. [cit. 22/01/2012]. Dostupné na 
internete:  

 <http://spravy.pravda.sk/mladych-volicov-lakaju-fico-a-sulik-dul-
/sk_domace.asp?c=A100415_122801_sk_domace_p23#ixzz1kPEQKXiS>. 
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Motivačné faktory ovplyvňujúce prvovoličov pri výbere politického 
subjektu vo voľbách do NR SR 
 
Právo voliť, čiže aktívne volebné právo do Národnej rady Slovenskej 

republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb 
dovŕšili vek 18 rokov a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej 
republiky. Za prvovoličov sú považovaní tí, ktorí disponujú uvedeným právom 
prvýkrát. V korelácii s tým je ale nutné zdôrazniť, že: „Stať sa „občanom“ sa 
síce spravidla spája s vekom dospelosti, no skutočným občanom sa jednotlivec 
nestáva automaticky tým, že dosiahne vek 18 rokov“7. Ide v prvom rade 
o zdĺhavý proces, počas ktorého mladý človek získava praktické skúsenosti 
a osvojuje si znalosti o fungovaní spoločnosti. Ak tento poznatok aplikujeme na 
prvovoličov, životný cyklus v rámci ich politickej a straníckej identity je len 
v počiatočnom štádiu uvedeného procesu, pre ktorý je príznačná nevšímavosť, 
labilita a nerozhodnosť. „Vo všeobecnosti sa preto radia do skupiny tzv. 
preskupovaných hlasov, meniacich svoj názor, orientáciu, zaradenie, a to 
permanentne“8.  

Vychádzajúc z výskumov, ktoré systematicky monitorujú a analyzujú 
volebné správanie občanov je zjavné, že miera rozhodnosti prvovoličov ísť voliť 
je relatívne vyššia ako miera rozhodnosti, komu odovzdať hlas vo voľbách.9 
V spojitosti s uvedeným možno tvrdiť, že ide o takzvaných „last minute 
voličov“, ktorí sa rozhodujú v poslednom okamihu. Fakt, že sa prvovoliči 
rozhodujú takpovediac na poslednú chvíľu neumožňuje ich preferencie 
zachytiť vo volebných prieskumoch. 

Rozhodovanie „na poslednú chvíľu“, sa v ostatnom období stáva akýmsi 
trendom, nie len u tejto skupiny voličov. „Dnešný volič je častejšie než predtým 
kriticky uvažujúci nestraník, ktorý sa rozhoduje situačne a nie na základe 
dlhodobo budovaných a sociálne ukotvených väzieb“ akcentuje Gyarfášová.10 

                                                 
7  MACHÁČEK, L. 2003. Mládež, participácia, občianstvo, demokracia. Analýzy a metodiky rozvoja 

neformálneho vzdelávania. Ako získať schopnosti občianskej demokratickej participácie. 
[online]. Trnava-Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, sekcia mládež, 2003. 
[cit. 23/1/2012]. Dostupné na internete:  

 <http://www.spaeds.org/uploads/publikacie/L.Machacek,Mladez,participacia.pdf>.  
8  ŽUBOROVÁ, V. 2010. Hlas prvovoliča. Volebná štúdia prvovoličov Trnavského kraja. [online]. 

Trnava: FF UCM, 2010, s. 40. [cit. 23/01/2012]. Dostupné na internete: 
<http://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/spravy/hvtsk-1.pdf>. 

9  GYÁRFÁŠOVÁ, O. – VELIŠIC, M. 2002. Prvovoliči a druhovliči vo volebnej kampani 2002 – 
I. časť. [online]. Bratislava : IVO, 2002, s. 7. [cit. 23/1/2012]. Dostupné na internete: 
<http://www.ivo.sk/buxus/docs/vyskum/subor/produkt_4119.pdf>. 

10  GYÁRFÁŠOVÁ, O. 2006. Ref. 4, s. 2. 
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Príčinu tohto javu môžeme hľadať v transformácii agendy politických strán. 
Tradičné pravo-ľavé rozdelenie politického spektra už viac neplatí, dôkazom 
toho sú tiež samotné volebné programy kandidujúcich politických subjektov. 
V ich programových tézach je možné nájsť prieniky, ktoré sú v neposlednom 
rade úsilím osloviť elektorát bez snahy sústrediť tieto tézy na konkrétnu 
demografickú skupinu (samozrejmou výnimkou sú strany so špecifickou 
volebnou agendou napr. nacionalistickou, environmentálnou a pod.). Cieľom 
volebných kampaní nie je preto a priori ovplyvniť voličov, ktorí dlhodobo 
sympatizujú s daným politickým subjektom, ale získať hlasy skupiny 
nerozhodnutých voličov, kam ako špecifická podkategória spadajú aj 
prvovoliči.  

Charakter a intenzita volebnej kampane v súčinnosti s možnosťou po 
prvýkrát ovplyvniť budúci rozhodovací proces, spolu s trendom 
postomenderného individualizmu motivuje prvovoličov prísť k volebným 
urnám. „Prvovoliči, ktorí ale nie sú pevne rozhodnutí, koho budú voliť, 
poprípade to vôbec nevedia sa mienia rozhodnúť na základe vlastného 
„prieskumu“. Týmto „prieskumom“ má byť sledovanie politického diania, 
predvolebnej kampane a názorov ich sociálneho okolia“11.  

Tieto tvrdenia podporujú aj závery výskumu uskutočneného na Katedre 
politológie UCM v Trnave v roku 2010. Výsledky výskumu komu odovzdať 
svoj hlas vo voľbách, ukázali nasledovné indikátory rozhodovania prvovoličov: 

• Vplyv rodinných príslušníkov 
• Zhodný názor s kamarátmi a rovesníkmi 
• Zaujímavosť predvolebných kampaní politických strán 
• Informácie, ktoré prinášajú o politických stranách a ich predstaviteľoch 

médiá 
• Poznatky o minulom pôsobení politických strán 
• Program a ciele, ktoré chcú jednotlivé strany dosiahnuť 
• Sympatie s predstaviteľmi jednotlivých politických strán.12  
 

                                                 
11  GYARFÁŠOVÁ, O. – MAROŠIOVÁ, L. 2002. Prvovoliči a druhovoliči v predvolebnom zhone – 

Názory mladých ľudí na voľby 2002. [online]. Bratislava : IVO, 2002, s. 4. [cit. 25/01/2012]. 
Dostupné na internete:  

 <http://www.ivo.sk/buxus/docs/vyskum/subor/produkt_4103.pdf>. 
12  MIHÁLIK, J. – PODOLÁKOVÁ, E. 2010. Prvovoliči a ich volebné správanie. Výskum politickej 

participácie mladých ľudí . Záverečná správa z výskumu. [online]. Trnava : Katedra 
politológie, FF UCM, 2010, s. 6. [cit. 25/01/2012]. Dostupné na internete: 
<http://www.vyskummladeze.sk/images/stories/iuventa/DAVM_029/ucm_prvovolici.pd
f>. 
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Z uvedených, za špecifické indikátory, ktoré najvýraznejším spôsobom 
ovplyvňujú skupinu prvovoličov v procese výberu politického subjektu však 
považujeme vplyv rodinných príslušníkov, zhodný názor so širším sociálnym 
okolím (kamaráti a rovesníci) a formu politickej kampane, pričom na tieto 
smerodajné faktory poukazujú aj Gyarfášová a Horský.13 

Sugescia rodinných príslušníkov je najmarkantnejšia v tých skupinách 
prvovoličov, ktorí k nim prechovávajú pozitívny vzťah. V takomto prípade je 
vysoká pravdepodobnosť, že prvovolič sa nechá ovplyvniť názormi, hodnotami 
a politickou orientáciou svojich rodičov. V opačnom prípade pôsobí efekt 
medzigeneračných rozdielov, ktoré sa v prostredí postkomunistických krajín 
prejavujú. Terajšia mladá generácia má širšie možnosti sebarealizácie 
a uplatňovanie občianskych práv poskytuje väčší priestor pre slobodu 
a individualizáciu. „Individualizácia zrkadlí takú sociálnu zmenu medzi 
jednotlivcami a spoločnosťou, v ktorej sociálna integrácia závisí viac ako 
predtým od rozhodnutí jednotlivca ako od kolektívnych vzorov správania. 
Mladí ľudia sa teda stávajú nezávislejšími na svojich rodičoch, majú väčší 
priestor ako predtým“14, výstižne hodnotí túto situáciu Macháček. Značná 
zmena v spoločenskom vývoji po novembri '89 dala vzniknúť diferenciám 
v životných skúsenostiach a následne aj hodnotovým prioritám medzi rodičmi 
a ich deťmi.  

Mladá generácia sa rovnako nevymyká procesu socializácie, kde je 
prirodzenou tendenciou jednotlivca identifikovať sa s určitou sociálnou 
skupinou. V prípade prvovoličov, túto skupinu utvárajú ich rovesníci 
a kamaráti, ktorí do značnej miery ovplyvňujú ich správanie, počínanie 
a svetonázor. Mladý človek, prvovolič, sa nechce ocitnúť v sociálnej exklúzii, 
preto sa ľahko identifikuje s názorovým presvedčením svojho sociálneho 
okolia.  

Významnú úlohu pri sociálnej interakcii, zvlášť v poslednom období, plnia 
moderné komunikačné technológie ako internet a s ním súvisiace sociálne siete, 
ktoré si vyžadujú nové prístupy v politickom marketingu. „Marketingové 
prístupy v politike sú moderným trendom najmä na západe, avšak, ako 
poukazujú mnohí odborníci, takýto „povrchný“ prístup je príčinou, že sa 
z politiky často vytráca jej zmysel i obsah. Práve mladí ľudia zvyknú klásť na 
„formu“ komunikácie oveľa silnejší dôraz než staršia generácia, čo je 

                                                 
13  Bližšie pozri: ZELNIKA, A. 2010. Ref. 6.  
14  BAKOŠOVÁ, Z. – MACHÁČEK, L. (eds.) 2009. Mládež ako aktér sociálnej zmeny. Sociálna 

pedagogika a sociálno-výchovná činnosť s mládežou. [online]. Bratislava – Trnava : 
Slovenská spoločnosť pre výskum mládeže, 2009. [cit. 25/01/2012]. Dostupné na internete:  

 <http://ff.ucm.sk/Slovensky/ssrp/doc/smolenicezbornik.pdf.>. 

http://ff.ucm.sk/Slovensky/ssrp/doc/smolenicezbornik.pdf
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samozrejme argumentom na uplatňovanie takéhoto prístupu, ale zároveň 
varovaním pred lacným populizmom, schopným politický marketing efektívne 
využívať“15. Internet vo všeobecnosti, teda jeho komunikačné možnosti 
a sociálne siete, sa ukazuje ako nástroj so značnou schopnosťou ovplyvniť 
prvovoličov a všeobecne mladých ľudí, keďže ako tvrdí Slosiarik: „Odpoveď 
na otázku koho a prečo voliť hľadajú prvovoliči zväčša na sociálnych sieťach“16, 
ktoré „sa stávajú občianskou spoločnosťou tínedžerskej kultúry.“17 Je náležité si 
uvedomiť, že internet a sociálne siete predstavujú neprestajne dostupný 
priestor komunikovať svoje postoje, nielen zo strany občana – voliča, ale tiež zo 
strany politikov a politických subjektov. Sú špecifickým interaktívnym 
prostriedkom volebného súboja, kde je kontakt medzi elektorátom a politikmi 
oveľa živší a priamejší ako v televíznych či rozhlasových debatách a pod. Ako 
nevyhnutné sa javí, uviesť aj druhú stranu. Aj keď v čase informačných 
technológií disponujú prvovoliči početným zdrojom informácií, ktoré sú im 
kedykoľvek dostupné, faktory a spôsob ich politického výberu je demokraticky 
rizikový, pretože početné množstvo informačných zdrojov nemusí automaticky 
znamenať pozitívny trend, pokiaľ sú tieto zdroje po kvalitatívnej 
a argumentačnej stránke nedostatkové.  

Skutočnosť, aký potenciál má internet v súčasnosti u mladej generácie 
a prvovoličov, umožňuje predpokladať jeho rastúci význam v budúcnosti. Ako 
bude súčasná mladá generácia dospievať, jej komunikačné návyky zostanú 
zachované, rovnako ako nároky na politické subjekty v otázke politickej 
otvorenosti, interakcie s voličom a politickej komunikácie. Ako sme naznačili, 
v nadväznosti na ďalší demografický vývoj a rastúcu penetráciu internetu 
v spoločnosti, bude jeho dôležitosť ako komunikačného kanála rásť. Napriek 
rastúcemu významu však aj naďalej ostáva iba jednou z viacerých foriem 
politickej komunikácie, ktorá má sprostredkovať občanom – voličom politické 
tézy, politický program a kontakt s politikmi. 

Je pravdepodobné, že politické subjekty, ktoré už v súčasnosti nevyužijú 
internet ako efektívny nástroj politického marketingu, nepodchytia prvovoličov 
a mladých voličov, budú mať v budúcnosti problém udržať sa vo viditeľnom 

                                                 
15  MESEŽNIKOV, G. – GYARFÁŠOVÁ, O. – KOLLÁR, M. 2003. Ref. 5, s. 147. 
16  PACHEROVÁ, S. 2012. Prvovoličov bude menej, nestihli dorásť. [cit. 26/01/2012]. Dostupné na 

internete: <http://spravy.pravda.sk/prvovolicov-bude-menej-nestihli-dorast-fc5-/sk-
volby.asp?c=A120111_180826_sk-volby_p58>. 

17  VRABEC, N. 2009. ON-LINE GENERÁCIA: informácie, komunikácia a digitálna participácia 
mládeže v informačnej spoločnosti. Súhrnná správa o výsledkoch výskumu. [online]. Bratislava: 
IUVENTA, 2009. [cit. 26/01/2012]. Dostupné na internete: 

<http://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/spravy/davm027/on_line_gen
eracia_publikacia.pdf>. 
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politickom spektre. Dnešný prvovolič môže byť nevyprofilovaný, ale jeho 
postupným dospievaním ako občana, nadobúda širší spoločenský a politický 
rozhľad, čo by politické subjekty nemali podceniť a využiť prvovoličov iba na 
jednorazové a krátkodobé ovplyvnenie volieb. Rozčarovanie prvovoliča 
eliminuje jeho náklonnosť k danému politickému subjektu z dlhodobého 
hľadiska. Skutočnosť, že si túto hrozbu politické strany naozaj uvedomujú, je 
ich rastúca aktivita na internete všeobecne a na sociálnych sieťach obzvlášť.  

Problematike mladej generácie voličov, špecificky skupine prvovoličov je 
potrebné venovať adekvátnu pozornosť. V čase klesajúcej účasti vo voľbách 
všeobecne, je to práve mladá generácia elektorátu, ktorá môže priniesť 
pozitívnu zmenu vo vzťahu k legitimite výsledku volieb vzhľadom na mieru 
účasti. Na strane druhej je ale nutné akcentovať, že prístup súčasnej mladej 
generácie občanov – voličov k spoločnosti je do istej miery rizikový. 
Ľahostajnosť k fungovaniu demokratického politického systému smeruje 
k spochybneniu jeho legitimity, čo v prípade zvyšujúcej sa politickej apatie 
reálne hrozí. Je náležité viesť mladých ľudí k pocitu zodpovednosti za 
fungovanie spoločnosti, uvedomovaniu si svojich demokratických nástrojov 
vplývania na spoločnosť, v čom môže zreteľne pomôcť zmena vo vzdelávacom 
a výchovnom procese. So zvyšujúcou politickou gramotnosťou mladých bude 
narastať aj ich občianska vyspelosť, s ktorou je previazaný pocit spoločenskej 
uvedomelosti a zodpovednosti.  
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