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Participácia mládeže na voľbách do NR SR 2016 

Stať sa a byť sa dobrým občanom neznamená len dosiahnuť istú vekovú hranicu, kedy mladí ľudia 

získajú aktívne volebné právo1. Mládež počas obdobia tranzície medzi detstvom a dospelosťou nado-

búda potrebné znalosti o svojich občianskych právach a povinnostiach. Práve politické práva ako 

sloboda prejavu, združovania a zhromažďovania sa, petičné právo a právo zúčastňovať sa na správe 

veci verejných buď priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov môžu príslušníci tejto kohorty 

využiť k aktívnej participácií na politickom rozhodovaní. Účasť na voľbách je považovaná za jednu z 

tradičných foriem politickej participácie, indikátora kvality demokracie a symbol legitimity mocen-

ského usporiadania, a preto je klesajúca volebná účasť mladých často označovaná ako závažný prob-

lém prispievajúci ku kríze demokracie. Ako dôvod nízkej volebnej účasti mládeže je často uvádzaná 

apatia, nedôvera voči politickým predstaviteľom, nedostatočné vybudovanie návyku voliť či generač-

ná priepasť medzi mládežou a politikmi, ktorí neprejavujú dostatočný záujem o problémy mládeže.  

V kontexte volieb do NR SR 2016 sa však na základe predvolebných prieskumov nepredpokladala 

vysoká volebná účasť mládeže. Hlasovanie právo však mohlo prvýkrát v týchto voľbách využiť 196 

tisíc mladých voličov, pričom sa predpokladaná volebná účasť pohybovala na úrovni 40%. Podľa 

výskumu agentúry Focus (Baboš, 2016) je iba 38% voličov do 24 rokov rozhodnutých zúčastniť sa 

volieb. Dôvodom nízkej účasti je často spomínaná apatia, no i stále pretrvávajúca celková nedôvera 

voči politikom a politickým inštitúciám. Opätovne sme sa mohli stretnúť s názormi, že práve ich hlas 

nič nezmení, a preto radšej vo voľbách absentujú. Mladí voliči rozhodnutí odovzdať svoj hlas vo voľ-

bách jednej z kandidujúcich strán však ostro vystupujú proti politickým elitám pôsobiacim na súčas-

nej slovenskej politickej scéne a odmietajú demoralizáciu politiky. Preto v čoraz väčšom množstve 

preferujú radikálne riešenia problémov, ktoré prinášajú nové a hlavne extrémistické hnutia. Tieto 

tvrdenia potvrdili aj Študentské voľby 2016 organizované Radou mládeže Bratislavského kraja 

s odbornou podporou Inštitútu pre verejné otázky na stredných školách s cieľom zistiť komu mladí 

ľudia v parlamentných voľbách dajú svoj hlas2. V simulovaných voľbách bolo odovzdaných 5 794 

platných hlasov z celkového počtu 11 426 voličov (volieb sa mohli zúčastniť študenti vo veku 15 – 18 

rokov)  a volebná účasť sa pohybovala okolo 52%. Víťazom týchto volieb bolo hnutie Sme rodina – 

Boris Kollár so ziskom 16,40% hlasov, na druhom mieste sa s malým rozdielom (v simulovaných 

voľbách získala 15,53% hlasov) umiestnila strana ĽS - Naše Slovensko na čele s Mariánom Kotle-

bom. Tretie miesto obsadila strana OĽaNO – NOVA s 11,70% hlasov a strane Smer-SD s 9,75% pat-

                                                      
1
 Aktívne volebné právo je podmienené dosiahnutím istej vekovej hranice - vo väčšine krajín je 18 rokov, no niek-

toré krajiny (napr. Rakúsko) umožňujú voliť jednotlivcom už od 16 rokov. 
2 Študentské voľby organizovala Rada mládeže Bratislavského kraja aj pred voľbami prezidenta SR v roku 2014, 

voľbami do Európskeho parlamentu 2014 a komunálnymi voľbami 2014. Dostupné na: http://studentskevolby.sk/ 
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rilo štvrté miesto. Výsledky týchto volieb boli prekvapujúce, a preto sa očakávalo či budú preferencie 

udelené týmito mladými voličmi potvrdené aj výsledkami volieb do NR SR 2016. Rozhodli sme sa 

preto príčiny takéhoto prerozdelenia preferencií analyzovať, a to na základe toho, akými konkrétnymi 

atribútmi mohli kandidujúce politické strany mladých ľudí v predvolebnom období zaujať.  

V súčasnosti existuje množstvo spôsobov ako osloviť potenciálneho mladého voliča, kde môžeme 

zaradiť predovšetkým diskusie politických predstaviteľov na školách alebo mimo škôl, volebné prog-

ramy, predvolebnú kampaň prostredníctvom bilboardov, sociálnych sietí a médií, no dôležitý je však 

aj vplyv rodičov i rovesníkov a ich názory na politické dianie. Z pohľadu kandidujúcich politických 

strán, by sme však za jedny z najúčinnejších mohli považovať volebné programy, kde môžu predložiť 

konkrétne opatrenia na riešenie ich problémov i snahu zlepšiť ich životné podmienky. Tiež vekovú 

štruktúru kandidátov, na základe čoho sa minimalizuje generačný rozdiel medzi mladými voličmi 

a politikmi, komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí ako najviac využívaného spôsobu komuni-

kácie medzi mladými. Dôležité sú aj sympatie mládeže k predstaviteľom jednotlivých strán, a z tohto 

pohľadu aj samotné postavenie silného lídra politických strán. Týmto spomínaným atribútom sa preto 

budeme podrobnejšie venovať.  

Rozloženie preferencií medzi kandidujúce politické strany a hnutia často ovplyvňuje aj skutoč-

nosť, do akej miery sa pozornosť v rámci volebných programov a predvolebnej kampane orientuje na 

podporu mládeže a riešenie ich problémov. Podľa sociologičky Oľgy Gyárfášovej (2016) sú pre mla-

dých voličov dôležité témy zamestnanie, bývanie, kvalitné školy, dobrá perspektíva pre život 

a založenie rodiny. Rada mládeže Slovenska vypracovala analýzu predvolebných programov, kde sa 

zamerala na jednotlivé oblasti najvýraznejším spôsobom vplývajúce na život mládeže, a to oblasť 

školstva, mládežníckej politiky, rodinnej politiky, zamestnanosti a ekonomického rastu3. Analyzovali 

predovšetkým predvolebné programy kandidujúcich strán, ktoré podľa predvolebných prieskumov 

agentúr Focus a Polis dosiahli viac než 5%, čiže strán KDH, OĽaNO - NOVA, MOST – HÍD, SIEŤ, 

SaS, SNS a Smer-SD. V závere tejto analýzy konštatovala, že všetkých sedem kandidujúcich subjek-

tov ponúka mladým ľuďom viaceré opatrenia, ktoré sa ich bytostne dotýkajú, a je už v rukách mla-

dých rozhodnúť sa, ktorou cestou sa vyberú. Vykonali sme tiež vlastnú analýzu volebných progra-

mov, pričom sme sa rovnako ako Rada mládeže orientovali predovšetkým na strany KDH, OĽaNO - 

NOVA, MOST – HÍD, SIEŤ, SaS, SNS, Smer-SD, no analýzu sme rozšírili aj o programy strán ĽS – 

Naše Slovensko a hnutie Smer rodina, ktoré u prvovoličov veľmi preferované. Na základe tejto analý-

zy sme zistili, že viaceré predvolebné programy kandidujúcich strán boli široko rozpracované, snažili 

sa priblížiť problém a ponúknuť jeho konkrétne riešenia v oblasti školstva, podpory zamestnanosti 

mladých, rodinnej a mládežníckej politiky ovplyvňujúcich súčasný i budúci život mládeže. 

V celkovom hodnotení všetkých štyroch oblastí by sa tak z hľadiska rozsahu a prepracovanosti kon-

krétnych opatrení najlepšie umiestnili strany SaS, KDH, Most-Híd, Sieť a koalícia OĽaNO-NOVA. 

Vplyv na konečné rozhodnutie mládeže mohol mať do istej miery aj vek predstaviteľov kandidu-

júcich politických strán. Generačný rozdiel prejavujúci sa v iných záujmoch a postojoch jednotlivých 

vekových kategórií by sa v prípade kandidatúry vekovo starších politických predstaviteľov mohol stať 

dôvodom neúčasti mladých ľudí na voľbách. V prípade volieb do NR SR 2016, podľa údajov zverej-

nených Štatistickým úradom SR, najnižší vekový priemer, a to 39 rokov mala strana Sieť a hnutie 

Sme rodina, a tiež 41 rokov pri strane ĽS - Naše Slovensko. Tieto politické strany mali zároveň aj 

najvyšší počet kandidátov do 30 rokov, a to Sieť - 35 kandidátov, ĽS – Naše Slovensko - 33 kandidá-

tov a  Sme rodina - 32 kandidátov4. Predovšetkým strana Sieť poukazovala na to, že v rámci jej kan-

didátky je množstvo mladých ľudí, pri ktorých sa na plagátoch a billboardoch objavovalo heslo „Mla-

dí krúžkujú...“. V rámci predvolebnej kampane organizovala vo vybraných mestách Slovenska tzv. 

Sieťovice zahŕňajúce okrem diskusie práve s týmito mladými kandidátmi aj koncerty či stand-up co-

medy, ktoré sú pre mladých voličov mimoriadne atraktívne. Práve politické strany a hnutia s pomerne 

mladou vekovou štruktúrou majú tak väčší priestor na to, aby apelovali na mládež s tým, že sú vhod-

                                                      
3
 Bližšie vymedzenie jednotlivých oblastí Rada mládeže Slovenska je dostupné na internete: http://mladez.sk/ 

2016/02/14/pod-volit-co-slubuju-politicke-strany-mladym-ludom/ 
4 Veková štruktúra všetkých kandidátov politických strán dostupná na internete: https://volbysr.sk/sk/age.html. 
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ným zástupcom ich názorov, postojov a dokážu efektívnejšie riešiť ich problémy počas vykonávania 

svojho mandátu v parlamente.  

Z pohľadu iniciatívy kandidujúcich politikov je v súčasnosti najrozšírenejšia komunikácia 

s voličmi prostredníctvom sociálnych sietí, kde sa mládež môže informovať o aktuálnej činnosti, ná-

zoroch a postojoch, či už konkrétnej politickej strany alebo jej predstaviteľov. Tento typ komunikácie 

spôsobuje, že sa vytvára dojem bližšieho vzťahu kandidátov so svojimi potenciálnymi (predovšetkým 

mladými) voličmi, čím si získavajú ich dôveru a následne aj ich preferencie. Je tiež dôležitá aj 

z pohľadu voliča, pretože vyvoláva pocit aktívneho zapojenia voličskej základne do politického diania 

a priameho ovplyvňovania ďalších krokov či postojov danej politickej strany alebo jej predstaviteľa. 

V rámci predvolebnej kampane do NR SR 2016 aktívne využívali sociálnu sieť – facebook strany 

SaS, ĽS – Naše Slovensko a hnutie Sme rodina prostredníctvom vytvorenej fanpage. Jednoznačne 

najpopulárnejšou u mladých voličov sa stala facebook stránka SaS, ktorá dosiahla popularitu medzi 

viac ako 116 000 používateľmi, pričom niekoľkokrát do dňa informovala o novinkách na slovenskej 

politickej scéne súvisiacich so stranou SaS, odpovedala na konkrétne otázky v správach 

a komentároch. ĽS – Naše Slovensko bola na facebooku druhou najpopulárnejšou stranou, kde jej 

priazeň vyjadrilo viac než 73 000 používateľov. Síce bola menej aktívna v odpovedaní na komentáre 

objavujúce sa pri príspevkoch a intenzita zdieľaných informácií bola nižšia ako v prípade SaS, zabez-

pečila si týmto spôsobom vysoký počet preferencií. Hnutie Sme rodina s počtom takmer 55 000 fanú-

šikov aktívne informovalo a komunikovalo o všetkých krokoch jeho predstaviteľov, predovšetkým 

Borisa Kollára, ktorý často prostredníctvom videí informoval o aktuálnom dianí. Ostatné politické 

strany síce vo svojej predvolebnej kampani nevyužili facebook tak intenzívne ako vyššie spomínané 

kandidujúce politické strany.  

Vplyv na formovanie identity mládeže majú čoraz viac informácie, hodnotové vzorce a podnety 

sprostredkované osobami, s ktorými prichádzajú do kontaktu, pričom sa často identifikujú s rôznymi 

verejne známymi osobnosťami, pôsobiacimi v rozličných oblastiach (vrátane politiky), ktoré sa pre 

nich stanú vzorom. Väčšina mladých ľudí však podľa štúdie Vplyv mediálnej komunikácie na nové 

vzory mládeže (2013) vyjadruje absolútnu nedôveru v predstaviteľov politického života ako profesij-

ne vzory. Na vytváraní negatívneho obrazu politikov majú však podiel aj oni samotní, a to v dôsledku 

svojho kontroverzného správania, korupčných káuz a škandálov a keďže mládež najcitlivejšie vníma 

tieto podnety, reflektuje svoje sklamanie nízkym záujmom o politické dianie a volebnou účasťou. Ak 

chce teda politická strana zaujať mladého potenciálneho voliča, musí profesiu politika zatraktívniť, 

postaviť ho do pozície silného lídra, ktorý je sympatický, dôveryhodný, kompetentný, preukazuje 

odbornosť. Zároveň musí byť vnímaný ako prívetivý a kolegiálny človek, s cieľom urobiť čo najlepší 

dojem a konštruovať svoj obraz tak, aby splnil očakávania konkrétnej skupiny voličov. V každej poli-

tickej strane tak môžeme vidieť snahu o formovanie lídra, ktorý jej zabezpečí vyššie preferencie. Jed-

noznačne najsilnejšie postavenie lídra má v súčasnosti predseda strany Smer-SD Robert Fico, pričom 

je nielen v médiách, ale predovšetkým na „predvolebných stretnutiach jediným človekom, ktorý do-

káže Slovensko ,zachrániťʽ a ,stabilizovaťʽ. Konštruuje sa obraz krajiny, ktorá Roberta Fica 

,potrebujeʽ“ (Maďarová, 2012, s. 101). Patrí k skúseným politikom, ochotným robiť kompromisy, je 

uznávaný aj v zahraničí a na základe svojej politickej orientácie je označovaný ako ochranca slabých 

a sociálne znevýhodnených. Súčasným adeptom na lídra pravice sa stal Richard Sulík, predseda SaS, 

pôsobiaci ako poslanec Európskeho parlamentu, ktorý je charakteristický tým, že priamo 

a konštruktívne kritizuje konanie zahraničných politikov i celkovú politiku Európskej únie. Z pohľadu 

mladých voličov je tiež preferovaný kvôli svojim liberálnym názorom, cieľavedomosti a odbornosti 

predovšetkým v oblasti financií a podnikania. Lídrom koalície OĽaNO-NOVA sa stal Igor Matovič, 

známy predovšetkým svojim kontroverzným prejavom, kedy často až priveľmi otvorene povie svoj 

názor bez ohľadu na zachovanie istej politickej kultúry. Počas svojej politickej kariéry sa snaží bojo-

vať proti nespravodlivosti, korupcii a iným špinavým praktikám v politike. Pozíciu silného lídra pred 

voľbami do NR SR 2016 medzi mladými získal aj Boris Kollár ako predseda hnutia Sme rodina, ktorý 

bol v predvolebnej kampani vnímaný ako verejne známa osobnosť znechutená politickým dianím na 

Slovensku, čo ho „donútilo“ vstúpiť do politiky a bojovať proti neprávosti. Predvolebná kampaň sa 

niesla heslom: „Nevolím politikov, volím Borisa!“. Kollár často apeloval na to, že je úspešný podni-

kateľ a zarobil si množstvo peňazí, a preto nepotrebuje byť súčasťou NR SR, aby okrádal ostatných 
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ľudí tak ako to robia ostatní politici. Snáď najkontroverznejšia osobnosť naprieč všetkými kandidujú-

cimi politickými stranami je líder ĽS – Naše Slovensko Marián Kotleba, ktorý sa stal zástupcom ne-

spokojného ľudu, pričom prichádza s novými radikálnymi riešeniami problémov, je silne nacionálne 

orientovaný, kde môžeme pozorovať aj prejavy extrémizmu. Popularitu medzi mladými si získal pre-

dovšetkým vďaka neustálemu apelovaniu na zmenu fungovania politického systému, pričom negatív-

ne vystupoval aj proti politikom a ich činnosti na súčasnej politickej scéne. Silné postavenie jednotli-

vých lídrov môže stranám SaS, OĽaNO-NOVA, ĽS – Naše Slovensko a hnutiu Sme rodina, ktoré 

zastupujú, priniesť v porovnaní s ostatnými kandidujúcimi stranami vyššie preferencie.  

Dôležitú úlohu však zohráva pri výbere politickej strany aj to, či môžeme konkrétnu politickú stra-

nu označiť ako protestnú, pretože práve takýto typ strán má u mladých voličov najväčšiu popularitu. 

Politológ Michelko (2016) rozdelil politické strany pred voľbami do NR SR 2016 na soft protesné, 

kde zaradil koalíciu OĽaNO - NOVA, SaS a Sme rodina a antisystémové (hard protesné strany), ktoré 

predstavovala ĽS – Naše Slovensko. Už len označenie protestné strany ich predurčovalo k vyšším 

volebným ziskom u prvovoličov v porovnaní s inými kandidujúcimi stranami. Vychádzajúc z genézy 

vývoja volebnej účasti a prerozdelenia preferencií jednotlivým kandidujúcim politickým stranám mô-

žeme konštatovať, že vysoký volebný zisk dosiahli strany vždy ostro vystupujúce proti súčasnému 

politickému systému a požadujúce nevyhnutnú zmenu. Nemuselo ísť vždy o strany, ktoré boli novo-

vzniknuté, ako to môžeme vidieť vo voľbách v roku 2006 (Mesežnikov – Gyárfášová – Kollár, 2006) 

a 2012 (Krivý, 2012), kedy najviac preferencií získala práve strana Smer-SD pôsobiaca na politickej 

scéne už od roku 1999, pričom vo voľbách do NR SR v roku 2002 (Mesežníkov – Gyárfášová – Kol-

lár, 2003) ako nová strana získala najvyššie preferencie mladých voličov. Zlomovým momentom sa 

stali voľby 2010, kedy ju na poste najpreferovanejšej strany nahradila strana SaS (Gyárfášová, 2010), 

ktorá však vo voľbách 2012 zaznamenala výrazný pokles preferencií, pričom svoje postavenie začala 

posilňovať strana OĽaNO (Gyárfášová, 2012). Môžeme teda tvrdiť, že mladí voliči nedávajú pred-

nosť iba novým stranám, ale aj stranám dlhšie pôsobiacim na politickej scéne, no tie však musia zau-

jať kritické stanovisko voči vládnej koalícii. 

Snaha zaujať mládež a zvýšiť jej účasť na voľbách bola vysoká nielen z pohľadu rôznych občian-

skych iniciatív, ale i politických strán. Môžeme predpokladať, že najvyššie preferencie na základe 

hodnotenia predvolebných programov, vekovej štruktúry kandidátov, predvolebnej kampa-

ne, komunikácie na sociálnych sieťach a postavení lídra strany získali stredopravé strany ako SaS, 

OĽaNO – NOVA, Sieť a hnutie Sme rodina – Boris Kollár. Vysokých volebný zisk ĽS – Naše Slo-

vensko si môžeme vysvetliť ako výsledok súhry niekoľkých faktorov, a to nízkeho vekového prieme-

ru jej kandidátov, predvolebnej kampane a komunikácie prostredníctvom sociálnej siete facebook, 

a tiež vďaka tomu, že ide o protestnú stranu, ktorej cieľom je zmeniť fungovanie doterajšieho systé-

mu. V porovnaní s vývojom preferencií odovzdaných mládežou politickým stranám v jednotlivých 

voľbách môžeme vidieť vysokú popularitu predovšetkým takého typu politických strán vystupujúcich 

ako záruka zmeny, čim si tak získavajú pozornosť nespokojnej mládeže. Môžeme však tvrdiť, že ĽS – 

Naše Slovensko sa vo svojej predvolebnej kampani zamerala na emócie voličov. Problémy týkajúce 

sa nezamestnanosti, migračnej krízy, nedostatočného financovania školstva a zdravotníctva, zle nasta-

venej sociálnej politiky sú výsledkom nečestného konania politikov, zneužívania systému „cigánmi“ 

a migrantmi. Predovšetkým strach z migračnej krízy a tzv. cigánskeho extrémizmu vyvolal u mládeže 

potrebu podporiť práve túto stranu, ktorá im zaručí bezpečnú a silnú krajinu, a tiež vyrieši ich zložité 

problémy jednoduchým spôsobom. Môžeme tiež predpokladať, že hnutie Sme rodina označované, tiež 

ako protestná strana, získala podporu mladých voličov vďaka pomerne rozsiahlemu volebnému prog-

ramu, mladej vekovej štruktúre a aj lídrovi strany, ktorým je Boris Kollár. V predvolebnej kampani 

často poznamenával, že presne rozumie problémom obyčajných ľudí, a preto bude hájiť ich záujmy 

s cieľom pomôcť im, bez potreby vyťažiť čo najviac finančných prostriedkov zo štátu počas výkonu 

svojho poslaneckého mandátu. 

Strany SaS, OĽaNO – NOVA a Sieť na základe našej analýzy vo vzťahu k mládeži preukázali záu-

jem získať si preferencie mladých voličov a zastupovať ich záujmy v Národnej rade Slovenskej re-

publiky, čo adekvátne potvrdzujú aj výsledky volieb, kde podľa Exit pollu agentúry Focus získali viac 

než 10% hlasov prvovoličov. K týmto stranám by sme mohli zaradiť aj hnutie Sme rodina, ktorého 

kompetentnosť vykonávať mandát však klesá v súvislosti s okolnosťami vzniku tohto hnutia. Tvrde-
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nie, že mládež a predovšetkým prvovoliči sú pri výbere konkrétnej politickej strany nevyspytateľní sa 

nám potvrdilo aj v prípade volieb do Národnej rady SR 2016, a to na základe výšky preferencií ĽS – 

Naše Slovensko ako favorizovanej politickej strany z pohľadu prvovoličov. Predmetom skúmania 

politológov a sociológov tak po týchto voľbách nebude len miera volebnej účasti mladých voličov, ale 

i radikálna zmena preferencií a zvyšovanie miery extrémizmu mládeže. 
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