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Bratislavský Inštitút pre verejné otázky sa už viac ako desaťročie venuje mapovaniu 
rozmanitých typov volieb na Slovensku a ťažko by sme hľadali významnú volebnú 
udalosť, ktorú by vo svojej produkcii nepokryl. V tomto zmysle je príspevok IVO 
k poznaniu slovenskej politiky neoceniteľný a nezastupiteľný. Ostatným príkladom je 
publikácia Slovensko volí, v ktorej sa tím analytikov IVO posilnený o akademikov 
z Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied pustil do analýzy prezident-
ských volieb a volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku.  
 V prípade tejto publikácie neplatí, že celok je viac ako súhrn jeho častí. Naopak, pri 
takom skúsenom editorskom tíme prekvapuje, že v publikácii celkom chýba úvodná 
alebo záverečná kapitola a kniha je tak hlavne zbierkou samostatných štúdií. Samo 
osebe to nemusí byť nevyhnutne slabinou v prípade, ak by bola publikácia zameraná 
monotematicky. V tomto prípade sú predmetom analýzy dve odlišné volebné udalosti, 
ktorých spojenie do jedného celku by si vyžadovalo viac než len konštatovanie, že 
nasledovali v roku 2009 krátko po sebe. (Azda jediným miestom v publikácii, kde sa 
tieto dva volebné akty analyticky prepájajú, je krátky odsek na str. 60, kde Vladimír 
Krivý porovnáva zmeny vo volebnej účasti v prezidentských a európskych voľbách.) 
Pritom viaceré kapitoly a aj charakter skúmaných volieb ponúkajú materiál na prepoje-
nie kapitol do silného celku: podobné mobilizačné stratégie niektorých strán a kandidá-
tov, ktoré využívajú etnické delenia Slovenska, voľby, z ktorých nevzchádza výkonná 
moc na Slovensku a z toho prameniace laxnejšie mobilizačné úsilie strán, dôležitá 
úloha kandidátov a ich individuálnych kampaní (jasná v prezidentských voľbách, silne 
prítomná vo voľbách do EP) a pod.  
 Výrazné kvalitatívne rozdiely existujú aj medzi jednotlivými kapitolami, čomu sa 
pri zborníkoch nikdy nedá úplne vyhnúť. Najväčšie rozdiely spočívajú v odlišnej miere 
využitia jasných metodologických a teoretických nástrojov na analýzu slovenských 
prípadov. Najvydarenejšia je kapitola Oľgy Gyárfášovej, analyzujúca volebné správanie 
vo voľbách do Európskeho parlamentu. Tento príspevok môže slúžiť ako inštruktážny 
príklad pre našich politológov a politických sociológov: obsahuje príťažlivú „záhadu“ 
(vysoká podpora členstva v EÚ kombinovaná so slabým záujmom o jej fungovanie), 
relevantnú výskumnú otázku (faktory ne/účasti a volebného výberu strán voličmi), 
zasadenie výskumného problému do zmysluplného teoretického rámca (teória druhora-
dých volieb), silné empirické metodologické ukotvenie (behaviorizmus, primárne dáta 
z prieskumov verejnej mienky) a zmysluplný komparatívny rozmer (voľby do EP 
v ďalších štátoch Európskej únie). Gyárfášová ukazuje, že „nedostatok informácií“ ako 
často spomínaný dôvod neúčasti vo voľbách do EP nie je kľúčom k vysvetleniu 
nezáujmu o európske voľby. Rozhodujúca je nízka motivácia k účasti, ktorá súvisí jed-
nak s vnímaním vlastných možností niečo ovplyvniť, a jednak je výsledkom celkovej 
nedôvery v politiku a politikov a vplyvu okolia („nikto v mojom okolí nešiel voliť“). 
Tie sú zase funkciou vzdelania a veku, keďže nadpriemerne vysokú účasť mali hlavne 
vzdelanejší voliči v strednom veku. Autorka sa sústreďuje hlavne na individuálne 
motivácie a determinanty volebného správania a len okrajovo sa dotýka sprostredkujú-
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cej úlohy politických strán, čo je prijateľné zjednodušenie vzhľadom na výskumnú 
otázku a obmedzený rozsah príspevku. Nájdeme aj menej doložené či otázne tvrdenia 
(Monika Flašíková Beňová ako najviditeľnejšia poslankyňa EP (s. 78), otázne vyčlene-
nie Smeru-SD ako strany, ktorá mobilizovala voličov nie európskymi, ale domácimi 
témami (s. 80), pričom autorka neukazuje, že by ostatné volebne úspešné strany 
postupovali, či mohli postupovať inak). To sú však menej dôležité detaily, obzvlášť 
v príspevku, ktorý má okrem odborných kvalít aj plus v tom, že sa veľmi dobre číta.  
 Solídne sú aj ďalšie kapitoly založené na analýze volebných výsledkov a indivi-
duálneho volebného správania, aj keď nemajú porovnateľné teoretické ukotvenie. Vla-
dimír Krivý v kapitole o výsledkoch prezidentských volieb ukazuje, ako podpora dvoch 
hlavných rivalov na prezidentskú funkciu úzko súvisela s podporou pre vládne, resp. 
opozičné strany. Taktiež dokladá, že hlasy pre opozičnú kandidátku Ivetu Radičovú 
pochádzali približne iba z jednej tretiny z prostredia maďarskej menšiny a od voličov 
v Bratislave. Viaceré závery z tejto kapitoly je ale potrebné považovať viac za odôvod-
nené hypotézy než za nespochybniteľné závery, a to predovšetkým kvôli charakteru 
dát, z ktorých sú vyvodené. Krivý totiž založil svoju analýzu na agregovaných dátach, 
predovšetkým na regionálnych a miestnych výsledkoch kandidátov a strán vo voľbách. 
Na potvrdenie záverov o účinnosti etnickej mobilizácie a negatívnej kampane či 
vyvrátenie predpokladu (autorom kapitoly nezvažovaného) o tom, že rozhodnutí voliči 
„šetrili sily“ a zámerne sa zúčastnili až druhého kola volieb – a teda negatívna a etnická 
kampaň nemala na ich rozhodnutie vplyv – by bolo potrebné disponovať aj údajmi 
z individuálnej úrovne voličov. Čo nie je kritika, len námet pre ďalšie analýzy.  
 Pozoruhodné zistenie o výskyte rodového hlasovania v prezidentských voľbách 
prináša kapitola Zory Bútorovej. Na základe povolebného prieskumu verejnej mienky 
prichádza k záveru, že medzi voličmi väčšiny parlamentných strán v čase prezident-
ských volieb sa prejavila rodová solidarita v podobe vyššej volebnej podpory Ivety 
Radičovej medzi voličkami než medzi voličmi. I. Gašparovič mal zase medzi svojimi 
priaznivcami imidž ochrancu záujmov väčšinového národa, naproti tomu s jeho 
vyzývateľkou sa zase spájal imidž ochrankyne práv maďarskej menšiny.  
 Za menej vydarené možno považovať príspevky o aktivitách politických strán 
a prezidentských kandidátov. Nedostatkami oboch kapitol, ktorých autorom je Grigorij 
Mesežnikov, sú ich deskriptívny charakter a absencia teoretického rámca i jasnej 
metódy získavania dát. Pre ilustráciu, kapitola o politických stranách v európskych 
voľbách obsahuje podkapitoly o programových prioritách hlavných kandidujúcich 
strán, ale vôbec nie je jasné, na základe čoho autor ním vybrané témy označuje za prio-
rity. Vôbec hlavným výskumným „nástrojom“ oboch kapitol je opieranie sa o agen-
túrne správy a novinové články. Chýba systematické zbieranie a vyhodnocovanie 
údajov, napríklad pomocou obsahovej analýzy programov či vystúpení straníckych 
lídrov v kampani, resp. pokus o vysvetlenie konania strán aplikáciou vhodného 
teoretického rámca. Podobne kapitola o aktivitách prezidentských kandidátov neobsa-
huje žiadny systematický pokus o zmapovanie a vyhodnotenie stratégií kandidátov, hoci 
nástrojov na takéto mapovanie existuje niekoľko (rozhovory, expertné prieskumy, 
analýza verejných vystúpení a pod.) Kapitoly tak rigoróznosťou zaostávajú za príspev-
kami sociológov chýbajúcimi metódami skúmania, čo je škoda, pretože tematicky 
predstavujú nezanedbateľný kľúč k vysvetleniu výsledkov oboch volieb. 
 V prípade politických strán túto medzeru čiastočne zapĺňa príspevok Jozefa Bátoru 
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o programovej blízkosti Smeru a SDKÚ s ich príbuznými európskymi stranami. Bátora 
zisťuje mieru prekrývania sa programov európskych a dvoch najväčších slovenských 
strán. Táto pri oboch stranách presahuje 70 %, ale v oboch prípadoch autor zisťuje 
odlišnosti slovenských a európskych strán (zelené investície a fiškálna a daňová 
politika v prípade SDKÚ a migrácia, rodová rovnosť a ochrana národných záujmov 
v prípade Smeru). Za trochu nešťastný považujem konceptuálny a teoretický rámec, do 
ktorého je zasadená táto inak zaujímavá analýza. Kapitola začína diskusiou o modeloch 
rekonštituovania demokracie v EÚ a následne prináša analýzu programovej zhody 
dvoch slovenských a ich partnerských „celoeurópskych“ strán. Autor sám priznáva, že 
jeho výskum prináša odpovede relevantné len pre malý výsek modelov reprezentácie 
(jeden aspekt na dvoch politických stranách v jednej krajine), čím sú jeho potenciálne 
závery a príspevok k tejto téme veľmi obmedzené. Navyše, procesná stránka tvorby 
programov dvoch slovenských strán, ktorej sa Bátora tiež dotýka, je empiricky slabšia 
a autor kladie väčší dôraz na výsledok procesu (podobu a zhodu volebných 
programov). Vhodnejším teoretickým základom pre Bátorovu analýzu mohol byť buď 
rámec europeizácie politických strán, alebo koncepty medzinárodného prenosu verejnej 
politiky a programov (policy transfer). V každom prípade treba oceniť tému, ktorá je 
v našich podmienkach málo skúmaná a snahu o konceptuálne a teoretické rámcovanie 
výskumného problému.  
 Azda najväčším sklamaním je kapitola so sľubným názvom Volebná kampaň: 
Nástup nových médií z pera Miroslava Kollára. V prvom rade kvôli tomu, že príspevok 
je málo originálny: Autor rozsiahlo cituje zo svojich prác publikovaných inde a veľkú 
časť príspevku venuje prebratiu výsledkov o mediálnej prezentácii kandidátov z dielne 
združenia Memo 98, ktoré sa venuje monitoringu médií. Názov je zavádzajúci, pretože 
„novým médiám“ sa autor venuje iba v niekoľkých odsekoch, pričom záver, že sa 
použili častejšie než v predchádzajúcich voľbách kvôli väčšiemu rozšíreniu používate-
ľov internetu a sociálnych sietí (hlavne medzi mladšou generáciou), nie je veľmi 
objavný. Kapitola budí dojem, že je vystavaná zo zdrojov a tém, ktoré mal autor hotové 
a práve k dispozícii a nezostal priestor na kľúčové otázky o vplyve a pôsobení médií 
v prezidentských voľbách.  
 V niektorých kapitolách recenzovanej knihy sa objavili normatívne ladené 
poznámky, ktoré v prípade analytických príspevkov pôsobia rušivo. Dva príklady za 
všetky: Hodnotenie postojov voličov I. Gašparoviča, ktorých „netrápilo ..., že priveľká 
blízkosť prezidenta k exekutíve prispieva skôr ku koncentrácii politickej moci než 
k hľadaniu čo najúčinnejších opatrení proti finančnej a ekonomickej kríze“ (s. 187), 
odráža skôr politické presvedčenie autorky než výsledky jej výskumu. Podobne 
hodnotenie kampane I. Gašparoviča, ktorý údajne „oslaboval programový rozmer 
súťaže kandidátov“ tým, že „používal tak všeobecné a málo konkrétne formulácie, 
pričom ... šlo o zjednodušené heslá“ (s. 126), nie je namieste, pretože autor neukazuje, 
že by sa iní kandidáti správali inak a tiež neargumentuje, v čom je programová súťaž 
kandidátov na prezidentský úrad bez významnejších výkonných právomocí „kvalitnej-
šia“ než jej iné podoby.  
 Treba ešte spomenúť, že publikáciu dopĺňa CD-ROM s publicistickými príspev-
kami celého radu autorov a záznamom diskusií o výsledkoch prezidentských volieb 
organizovaných IVO. Napriek uvedeným kritickým hodnoteniam odporúčam záujem-
com o slovenskú politiku, aby si knihu Slovensko volí prečítali. Jednak preto, že prináša 
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viacero zaujímavých zistení a aj kvalitných príspevkov, a tiež kvôli tomu, že je to 
najlepšia práca, aká bola o slovenských prezidentských a európskych voľbách roku 
2009 napísaná. 
 

Marek Rybář 
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