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1 Úvod 

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 priniesli viacero prekvapení 

a výrazne zmenili zloženie parlamentu. Do parlamentu sa dostalo až osem strán, dve z neho vypadli a 

štyri nové pribudli. Štúdia sa zaoberá výsledkami politických strán, ktoré sa dostali do parlamentu, z 

pohľadu volebnej geografie a porovnáva ich s výsledkami volieb z r. 2012. Cieľom je popísať priesto-

rové rozloženie volebnej podpory politických strán v okresoch a stabilitu, resp. zmeny vo volebnom 

správaní medzi týmito dvoma voľbami použitím metód volebnej geografie.  

Práca v prvej časti uvádza základné definície volebnej geografie a metodológiu výskumu. Násled-

ne opisuje súhrne výsledky parlamentných volieb v r. 2012 a r. 2016. Hlavná časť sa zaoberá osobitne 

každou stranou, pričom uvádza ako sa zmenil jej výsledok v dvoch voľbách a komparuje priestorové 

rozloženie jej voličskej podpory v okresoch v dvoch voľbách, opisuje, kde dosahuje najvyššie a kde 

najnižšie zisky, aká je stabilita priestorového rozloženia jej elektorátu a ktoré okresy tvoria jadro jej 

podpory. Štúdia opisuje aj priestorové rozloženie strán, ktoré v predchádzajúcom volebnom období 

neboli súčasťou parlamentu. 

 

2 Teória a metodológia  

Základným výstupom výskumov volebnej geografie sú „informácie o priestorovom rozmiestení 

podpory jednotlivých politických strán a hnutí, ktoré sa o ňu uchádzajú v pravidelne sa opakujúcich 

voľbách“ (Flint – Taylor, 2000, s. 237). Volebná geografia podľa Johnsona (2001) študuje geografic-

ké aspekty, organizáciu, priebeh a výsledky volieb. Volebná geografia je interdisciplinárna veda. Pri 

skúmaní volieb spolupracuje s politológiou, sociológiou, ekonómiou, kartografiou a inými disciplí-

nami. Geografické prístupy dávajú týmto výskumom priestorový kontext. Za hlavné oblasti štúdia 

volebnej geografie Madleňák (2012) označuje výskum priestorovej organizácie volieb, priestorovej 

diferenciácie volebných výsledkov, geografických faktorov na politické postoje a názory, vplyvu prie-

storovej diferenciácie volebných výsledkov na konštituovanie zastupiteľských zborov a prevod hlasov 

na mandáty a v priestorovej variabilite uplatňovania moci.  

Štúdia pri komparácii výsledkov volieb pracuje s výsledkami v 79 okresoch, na ktoré je Slovensko 

rozdelené, s použitím údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Skúma vý-

sledky politických strán, ktoré vo voľbách v r. 2016 prekročili päťpercentné kvórum potrebné pre 

účasť v parlamente. Práca územnú volebnú podporu (ÚVP) strán analyzuje metódou, ktorú opisujú 

Jehlička a Sýkora (1991). Percentuálne výsledky strán v okresoch zoraďuje od okresu s najvyšším 

ziskom po najnižší. Postupne zrátava počty hlasov, ktoré strany získali v okresoch, pričom začína v 

okrese s najvyšším ziskom až kým nepresiahne 50 percent hlasov, ktoré strana získala na celom Slo-
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vensku. Tieto okresy zaznačí do mapy a predstavujú ÚVP danej strany. Práca zároveň udáva aj jadro 

UVP, keď spočítava okresy do hranice iba 25 percent. Práca využíva korelačnú analýzu, ktorou po-

rovnáva stabilitu priestorové rozloženie volebných ziskov strán v okresoch medzi voľbami 2012 a 

2016. Výsledky analýzy budú vyjadrené Pearsonovým korelačným koeficientom. Napriek svojim 

nedostatkom je Pearsonov korelačný koeficient najdôležitejšou mierou sily, ktorá vyjadruje vzťah 

dvoch náhodných spojitých premenných X a Y (Hendl, 2006). Koeficient nadobúda hodnotu od - 1 do 

1. Záporné hodnoty znamenajú nepriamu závislosť a kladné priamu. Nula znamená žiadnu súvislosť, - 

1 a 1 absolútnu. Čím je hodnota bližšie k 1 a -1, tým väčšia je súvislosť medzi dvoma premennými. 

 

3 Sumár výsledkov parlamentných volieb 2012 a 2016  

V r. 2012 sa konali predčasné voľby do NR SR dňa 12. marca. Zúčastnilo sa ich 59,11 % voličov, 

ktorí odovzdali 2 553 726 platných hlasov. Päť percentné kvórum potrebné pre vstup do parlamentu 

prekročilo šesť strán. Voľby vyhrala s výrazným náskokom strana SMER-SD (44,4 %), ktorá zastavi-

la jednostranícku vládu, pred KDH (8,82 %), OĽaNO (8,55 %), MOST-HíD (6,89 %), SDKÚ-DS 

(6,09 %) a SaS (5,88 %). Novou stranou v parlamente bola OĽaNO, jej členovia boli v predchádzajú-

cich voľbách na kandidátke SaS.  

Riadne voľby v r. 2016 sa konali 5. marca. Účasť dosiahla 59,82 % voličov, počet platných hlasov 

bol 2 607 750. Zloženie parlamentu sa výrazne zmenilo, dostalo sa doň až osem strán, pričom dve 

z predošlého obdobia neprekročili päť percentné kvórum a štyri nové pribudli. Najviac hlasov opäť 

získal SMER-SD (28,28 %), avšak s tretinovým poklesom oproti predošlým voľbám. Nasledovali 

strany SaS (12,10 %), OĽANO – NOVA (11,02 %), SNS (8,64 %) a s výnimkou MOST-HÍD nové 

strany Kotleba –Ľudová strana Naše Slovensko (8,04 %), SME RODINA - Boris Kollár (6,62 %), 

MOST – HÍD (6,50 %) a #SIEŤ (5,60 %). Do NR SR sa už nedostali strany KDH (4,94 %) a SDKÚ-

DS (0,26 %). 

 

4 Komparácia výsledkov politických strán 

V oboch voľbách najúspešnejšia strana SMER – sociálna demokracia (SMER-SD) oproti roku 

2012 prišla o 35 percent voličov. V roku 2012 získala 44,4 % (1 milión 134-tisíc hlasov), v roku 2016 

28,3 % (737-tisíc), čo je výsledok nižší o 16,1 % (397-tisíc hlasov). Napriek výraznému poklesu počtu 

hlasov sa rozloženie volebnej podpory v okresoch nezmenilo, čo dokazuje korelačný koeficient 0,97. 

V oboch voľbách najväčší podiel hlasov získala v okrese Medzilaborce 64,34 % resp. 47,2 %. Na 

ďalších miestach, iba v mierne zmenenom poradí nasledujú okresy Snina, Sobrance, Čadca, vo všet-

kým prípadoch s približne tretinovou stratou hlasov. V oboch voľbách na posledných priečkach skon-

čili okresy Senec, Bratislava I, Komárno a Dunajská Streda. Zatiaľ čo v tohtoročných voľbách strana 

získala celkovo 28 percent, pred štyrmi rokmi menej ako 28 percent získala iba v 5 okresoch. V po-

sledných voľbách získala v okrese najviac 47,2 %, v predošlých voľbách viac percent získala vo väč-

šine, až 44 okresoch. V oboch voľbách vo všetkých okresoch presiahla päťpercentné kvórum.  

Strana SMER-SD má niekoľko silných bášt s vysokou podporou. Na východe a severovýchode 

Slovenska sú to okresy pri ukrajinskej a poľskej hranici a okres Gelnica. Na strednom Slovensku ok-

resy Poltár, Lučenec, Brezno, okresy hraničiace s Českom na severozápade a od Nitry po Prievidzu: 

najmä Topoľčany (odkiaľ pochádza predseda R. Fico) a Bánovce nad Bebravou. Na zisk polovice 

hlasov strana potrebovala 38 okresov. Rebríček s poradím okresov podľa percent sa oproti predchá-

dzajúci voľbám výrazne nelíši, ako udáva aj už spomínaný koeficient. Hoci sa rozloženie volebnej 

podpory nezmenilo, zníženie počtu hlasov o tretinu pre stranu znamenalo, že už nevyhrala všetky 

okresy s výnimkou Dunajskej Stredy a Komárna, ako tomu bolo v r. 2012 (vyhral Most resp. SMK). 

Voľby v r. 2016 tieto pohraničné okresy s Maďarskom vyhrala strana SMK-MKP. V Okresoch Brati-

slava I – V, Senec a Košice I vyhrala strana SaS za vždy druhou SMER-SD s výnimkou Bratislavy I, 

kde tretí Smer-SD prebehla OĽaNO-NOVA.  

Strana Sloboda a solidarita (SaS) v r. 2012 získala 5,88 % (150-tisíc), v roku 2016 12,1 % (315-

tisíc). Zatiaľ čo v predchádzajúcich voľbách sa do parlamentu dostala s najnižším ziskom, v tohtoroč-

ných skončila druhá s dvojnásobným nárastom hlasov. Napriek výrazne rozdielnym výsledkom v 

počte voličov ostalo rozmiestnenie podpory strany v okresoch takmer úplne nezmenené. Korelačný 

koeficient dosiahol hodnotu až 0,99. Zoradením okresov od najvyšších po najnižšie zisky v roku 2012 



12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA 

 

86 

a 2016 dostávame dva takmer identické rebríčky. Prvá desiatka je rovnaká, zmenilo sa v nej iba pora-

die okresov Bratislava I až V, nasledujú v rovnakom poradí ďalšie okresy z Bratislavského kraja Se-

nec, Pezinok, Malacky a Košice I. Na 11. a 12. mieste v oboch voľbách sú Banská Bystrica a Košice 

II. Strana má najsilnejšiu podporu v meste Bratislava. Pred štyrmi rokmi získala v okresoch mesta 

Bratislava podporu od 13,4 do 16,4 % a s výnimkou Bratislava III skončila vždy druhá (v tomto ok-

rese druhá skončila SDKÚ-DS). Nadpriemernú podporu mala v celom Bratislavskom kraji, v ktorom 

získala 44-tisíc hlasov, čo predstavovalo 29 percent všetkých hlasov. V r. 2016 v Bratislavskom kraji 

získala 90-tisíc hlasov, čo je taktiež 29 percent z celkového výsledku. Vďaka zdvojnásobeniu podpory 

dokázala ako jediná, s výnimkou okresov, v ktorých dominujú strany zameriavajúce sa na maďarskú 

menšinu, poraziť SMER-SD v okresoch Bratislava I – V, Senec (20,9 %) a Košice I s 19 percentami 

(v r. 2012 skončila piata s 9,4 %). SaS polovicu hlasov získala v 19 okresoch, v ktorých priemerne 

získala 19,4 %. V ostatných okresoch získala v priemere približne o polovicu menej – 8,5 percenta. 

Najnižšie zisky dosiahla v r. 2012 v okresoch Dunajská streda, Sobrance, Snina – od 1,8 do 1,9 %. 

Tohto roku Sninu nahradil Vranov nad Topľou, získala tam menej ako päť percent. Najnižšie zisky 

dosiahla na východe Slovenska a v okresoch s maďarskou menšinou. V r. 2012 by sa až v 47 okresov 

do parlamentu nedostala, v roku 2016 ich bolo iba 7. 

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO - NOVA) si oproti predošlým voľbám po-

lepšilo o štvrtinu hlasov. V r. 2012 strana získala 8,55 % (218-tisíc), v roku 2016 dosiahla 11,02 % 

(287-tisíc hlasov). Koeficient oproti predošlým stranám je nižší – 0,86, radíme ho však do škály veľmi 

silnej korelácie. V oboch voľbách najviac percent získala v okrese Trnava (odkiaľ pochádza predseda 

Igor Matovič). Okresy v prvej desiatke z r. 2012 a r. 2016 sa zhoduje iba v štyroch prípadoch. V r. 

2012 v nich dosiahli výsledky od 11,9 do 16,5 %, v posledných voľbách od 14,5 do 16,2 %. Teda v 

Trnave si mierne pohoršila, čo sa podielu týka, ale v absolútnych číslach získala o približne 150 hla-

sov viac. Aj OĽANO – NOVA najslabšie výsledky dosiahla v okresoch Komárno a Dunajská Streda. 

V oboch voľbách na treťom a štvrtom mieste od konca boli Medzilaborce a Sobrance. Štvrtinu hlasov 

dosiahla v 12 okresoch. Strana ma tri regióny s nadpriemernou podporou – na východe štyri okresy 

mesta Košice a Prešov, na strednom Slovensku sever, predovšetkým Tvrdošín a na západe Bratislavu 

a Trnavu s priľahlými okresmi Piešťany, Pezinok, dopĺňa ich Skalica. V týchto okresoch v oboch 

voľbách skončila väčšinou na druhom mieste. V r. 2012 ju v Košiciach vo všetkých štyroch okresoch 

predbehla iba strana SMER-SD, v r. 2016 okrem nej lepší výsledok dosiahla aj SaS.  

Po štyroch rokoch sa do parlamentu vrátila Slovenská národná strana (SNS), ktorej v predošlých 

voľbách k zisku päť percent chýbalo 0,45 % (získala 116-tisíc hlasov). V posledných voľbách dosiah-

la podiel 8,6 % (225-tisíc). Koeficient korelácie dosiahla 0,8. Prvá desiatka okresov s najvyššou pod-

porou sa zhoduje v šiestich prípadoch. Na zisk polovice hlasov potrebovala 36 okresov. Najvyššie 

zisky dosiahla strana v Kysuckom Novom meste a Bytči. Kým však v r. 2012 to bolo v Bytči 15,4 %, 

v r. 2016 16,9 %. Kysucké Nové Mesto narástlo z 10,4 na 17,5 %. Najvyššiu podporu dosahuje strana 

na severe Slovenska a strednom  Slovensku – v okresoch Detva, Poltár, Banská Štiavnica, a tiež na 

východe, ukrajinských hraniciach – okresy Sobrance a Snina. Na strednom Slovensku je nadpriemer-

ná podpora všade iba s výnimkou okresov hraničiacich s Maďarskom a okresu Banská Bystrica. V r. 

2012 by sa do parlamentu nedostala v 49 okresoch, v r. 2016 iba v štyroch: Trebišov, Bratislava I, 

Komárno a Dunajská Streda. K okresom s najnižšou podporou patria aj Košice, bratislavské okresy a 

okresy na juhu Slovenska.  

Strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko dosiahla oproti predchádzajúcim voľbám najvy-

šší nárast hlasov. V r. 2012 získala 1,6 % (40-tisíc), tohto roku získala 8 % (209-tisíc), čo je viac ako 

päťnásobný nárast. Korelačný koeficient dosiahol 0,6 %, spomedzi strán, ktoré sa dostali do parla-

mentu, sa jej voličská podpora z pohľadu rozloženia v regiónoch zmenila najvýraznejšie. V r. 2012 by 

sa do parlamentu dostala iba v dvoch okresoch Kežmarok (5,9 %) a Brezno (5,6 %), nad štyri percen-

tá získala v Revúcej a Gelnici. V 58 okresoch nezískala ani dve percentá. V r. 2016 menej ako päť 

percent získala iba v ôsmich okresoch na západe Slovenska – päť okresov mesta Bratislava, Senec, 

Dunajská Streda a Komárno. Štvrtinu hlasov získala v 20 okresoch predovšetkým najmä na strednom 

Slovensku a troch na východe. Polovicu v 37 okresoch. V 23 okresoch prekročila desať percent, naj-

viac v Krupine – 15,4%. Do prvej päťky sa dostali najúspešnejšie okresy z predošlých volieb – Brez-

no, Revúca, Kežmarok. Gelnicu nahradil Poltár. Vo všetkých získala viac ako 13 percent. Najväčšími 
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skokanmi boli okresy najmä na severe: Čadca z 0,88 % na 10,8 % , Námestovo z 0,9 % na 10,5 % 

a Dolný Kubín z 0,9 % na 12,6 %. 

S takmer identickým, i keď mierne slabším výsledkom, sa do parlamentu dostala strana MOST – 

HÍD. V r. 2012 získala 6,9 % (176-tisíc), v r. 2016 6,5 % (169-tisíc). Koeficient korelácie dosiahla 

0,98 percent. Jej podpora ostala takmer nezmenená. Strana zastáva predovšetkým záujmy maďarskej 

menšiny na Slovensku. V uplynulom období sa snaží profilovať ako občianska strana, stále však do-

minantnú časť voličov má v pohraničných okresoch s Maďarskom. V r. 2012 sa jej však podarilo so 

43,9 % zvíťaziť nad SMK v okrese Dunajská Streda so štvorpercentným náskokom. V r. 2016 ju 

SMK-MKP so 41,8 % porazila o osem percent. V okrese Komárno dvakrát prehrala s SMK-MKP o 

približne 10 percent, ktorá v okrese zvíťazila. V ďalších pohraničných okresoch s Maďarskom síce 

bola schopná získať vyšší počet hlasov ako SMK-MKP, avšak nie vyhrať nad SMER-SD. V predo-

šlých voľbách ju v týchto okresoch predbehla aj SMK. Nadpriemerná bola v r. 2016 taktiež v Brati-

slave, predovšetkým okrese Bratislava I s 12,4 %, v r. 2012 tam dosiahla iba 8,8 %. V ostatných ok-

resoch je jej podpora veľmi slabá. V r. 2012 neprekročila 5 percent v 54 okresoch, v r. 2016 v 53. 

Novou stranou na politickej scéne  bola SME RODINA - Boris Kollár, ktorá pri svojej prvej 

kandidatúre do NR SR získala 6,62 % (172-tisíc). Polovicu hlasov získala v 27 okresoch, štvrtinu v 

13. Najväčšie zisky dosiahla na severozápade Slovenska, na východe sedem percent prekročila iba v 

okresoch mesta Košíc, Košice a okolí a Levoči. Najvyšší výsledok dosiahla v okrese Malacky, v kto-

rom ako jedinom prekročila desaťpercentnú hranicu o štyri stotiny. Nasledujú okresy Bratislavského 

kraja (nie však priamo mesto Bratislava), Pezinok, Senica a Košice III a do prvej jedenástky sa dostali 

aj Košice IV a II. Do parlamentu by sa nedostala v 14 okresoch, na posledných priečkach skončili 

Revúca, Dunajská Streda a Komárno. V okresoch hlavného mesta by získala rozdielne výsledky – 

v Bratislava V nadpriemerných 8,1 %, v Bratislava I iba 3,8 %.  

Druhou novovzniknutou stranou, ktorá prekročila päť percentné kvórum, je #SIEŤ s 5,6 % (146-

tisíc). Polovicu hlasov získala v 25 okresoch, štvrtinu v 13 okresoch. Nadpriemer získala najmä v 

Bratislave a okolí, Prievidzi, troch okresoch na Orave, okresoch Košíc a v Sabinove. Vo všetkých 

okresoch s výnimkou jedného dosiahla najviac 8,3 %. Výraznou odchýlkou bol okres Námestovo so 

14,9 %. V okresoch hlavného mesta získala od 6,5 % do 7,2 %. Ďalšími najúspešnejšími regiónmi 

boli okresy mesta Košíc a okres Levoča. Získala v nich nad 7 % alebo 8 %. V 33 okresoch by sa do 

parlamentu nedostala. Najmenšie podiely hlasov získala na juhu Slovenska v okresoch Nové zámky, 

Rimavská Sobota, Komárno a Dunajská Streda.  

Lídrom kandidátky a predsedom strany bol bývalý člen KDH R. Procházka, podpredsedom bývalý 

člen SDKÚ M. Beblavý. Keďže členovia strany, ktorí získali najviac preferenčných hlasov, boli 

členmi dvoch strán, ktoré po viacnásobnej účasti v parlamente aj vláde neprekročili päť percentné 

kvórum, porovnali sme rozloženie volebnej podpory strany #SIEŤ a výsledky týchto dvoch strán z 

predošlých volieb, v záujme zistiť, či je možné nájsť koreláciu, ktorá by napovedala, že bývalí voliči 

týchto strán sa presunuli k podpore strany Sieť. KDH v r. 2012 získala najviac v Námestove (19,9 %), 

Levoči (19,3 %) a Tvrdošíne (18,3 %). Tieto okresy nájdeme medzi najúspešnejšími okresmi Siete v 

r. 2016. Pri korelačnej analýze medzi výsledkami KDH 2012 a sieťou 2016 dostávame koeficient 

0,56, čo je podstatná až veľmi silná korelácia. SKDÚ-DS v r. 2012 najväčšie zisky dosiahla v okres-

och Bratislavy, od 12,7 % do 18,4 %, ktoré aj v prípade Siete patrili medzi nadpriemerné okresy. Ko-

eficient predstavuje 0,39, čo je nízka až stredná korelácia. Koreláciu teda nachádzame skôr medzi 

voličmi Siete a KDH ako SDKÚ. 

 

5 Záver  

Práca porovnávala volebné výsledky politických strán, ktoré sa v r. 2016 dostali do parlamentu 

SR, s výsledkami volieb z r. 2012 z pohľadu volebnej geografie. Opísala rozloženie volebnej podpory 

strán v okresoch Slovenska a porovnávala stabilitu rozloženia volebnej podpory, resp. jej zmeny me-

dzi dvoma poslednými parlamentnými voľbami.  

Parlamentné voľby v r. 2016 priniesli prekvapivé výsledky. Do parlamentu sa dostalo až osem 

strán, dve z neho vypadli a štyri nové pribudli. V oboch prípadoch víťazná strana SMER-SD oproti 

predchádzajúcim voľbám stratila tretinu voličov. Neočakávane sa druhou najsilnejšou stranou stala 

SaS, ktorá svoje výsledky oproti r. 2012 zdvojnásobila. Napriek výrazne odlišným výsledkom na ce-
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loslovenskej úrovni, sa priestorové rozloženie podpory pre jednotlivé strany väčšinou nemenilo. Naj-

mä v prípade strán, ktoré sa do parlamentu dostali už po niekoľký krát (SMER-SD, SaS, MOST-HÍD) 

ostalo priestorové rozloženie podpory takmer nezmenené. Dokazuje to Pearsonov korelačný koefi-

cient blížiaci sa u týchto strán k hodnote 1, teda absolútnej závislosti. V praxi to zovšeobecnene zna-

mená, že SMER-SD vo všetkých okresoch poklesol o tretinu a SaS svoj zisk zdvojnásobila. Najvý-

raznejšie zmeny v priestorovom rozložení možno pozorovať u strany Kotleba – ĽSNS, ktorej podpora 

v niektorých okresoch vzrástla z menej ako jedného percenta na viac ako 10 až 12 percent. Najvýraz-

nejšou zmenou medzi voľbami z hľadiska podpory v regiónoch je to, že SMER-SD už nevyhral vo 

všetkých okresoch Slovenska s výnimkou Dunajskej Stredy a Komárna, kde dominujú strany zame-

riavajúce sa na maďarskú menšinu, ako tomu bolo v roku 2012. Strana SaS zdvojnásobením svojich 

volebných ziskov dosiahla víťazstvo v siedmych okresoch: Bratislava I – V, Senec a Košice I. 
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