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PŘEDMLUVA
Slovenská republika v poslední době vy-
kazovala a stále vykazuje nejméně jeden 
politologický prim: účast ve volbách do 
Evropského parlamentu je zde tradičně 
a drtivě nejnižší z celé EU. Zatímco v prv-
ních volbách v roce 2004 dosáhl míst-
ní zájem voličů 16,96%, v roce 2009 to 
bylo 19,64% Slovenek a Slováků a v roce 
2014 přišlo k urnám dokonce jen 13,05% 
oprávěných voličů. Dnes již víme, že ani 
nejnovější volební klání v roce 2019 na 
tomto trendu nic nezměnilo. Slovensko 
opět zůstalo na poslední příčce i když 
s dosud nejvyšší hodnotou (22,74%; hned 
za Slovinskem s 28,29% a Českou repub-
likou se 28,72%). Nu, někdo být poslední 
musí, chtělo by se říci. Slovensko se na-
víc k samotnému členství a evropskému 
integračnímu projektu staví od počátku 
pozitivně. Jenže když se k této voličské 
situaci přidá nárůst preferencí populis-

tických a extremistických stran v celém 
regionu (potažmo i kontinentě) a dlouho-
dobý nezájem prvovoličů o evropská té-
mata, přecházíme v době 30. výročí pádu 
komunismu pomalu, ale jistě do nesnází. 
Kvalita demokracie se v takových voleb-
ních výsledcích zrcadlí docela jasně. 

Pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung 
se coby zelený think-tank pro politické 
vzdělávání věnuje podpoře demokracie 
a obraně lidských práv. Hlavním motivem 
pro podporu této studie je informovaná 
debata o jejích výsledcích. S jejich pomo-
cí chceme pochopit, co toto volební (ne)
chování na Slovensku vlastně zapřičiňu-
je a jak mu čelit. Jakou roli v něm hrají 
politické strany, občanská společnost, 
politická kultura nebo vzdělávání a vý-
chova k občanství? Existuje zde naděje, 
že nejnovější politický vývoj na Slovensku 

předznamenal poptávku místních voličů 
po jiném vztahu ke svým voleným zá-
stupcům (nejen) v Evropském parlamentu 
a mladá generace nakonec přispěje k ob-
ratu poměrů? Co pro to můžeme udělat 
my sami? 

S těmito a dalšími otázkami jsme se 
s důvěrou obrátili na Olgu Gyárfášovú, 
dlouholetou projektovou partnerku na-
dace a uznávanou odbornici na téma vo-
lebního chování. Ta připravila tuto studii 
s laskavou podporou týmu EuroPolicy. 
Velmi za ni děkujeme a těšíme se na ins-
pirativní čtení i návaznou diskuzi. 

V Praze, dne 9. října 2019

Nino Lejava, ředitelka & Tomáš Bouška, 
programový koordinátor,  

Heinrich-Böll-Stiftung

Publikácia vznikla v spolupráci s pražskou kanceláriou Heinrich Böll Stiftung
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ÚVOD 
Od roku 2004, kedy Slovensko vstúpilo do 
Európskej únie, prebehlo štvoro volieb do 
Európskeho parlamentu (EP), jedinej pria-
mo volenej inštitúcie EÚ. Je všeobecne 
známe, že tieto voľby sú „iné“ voľby. Na 
krátke vystihnutie ich odlišnosti zvyknem 
parafrázovať vetu Marka Franklina a Mi-
chaela Marsha: ´európske voľby sú tak 
trochu čudné, nie sú to ani ozajstné voľby, 
a nie sú ani európske´ (Franklin – Marsh 
1996: 11). Výsledky volieb do europar-
lamentu nemajú totiž priamu súvislosť 
s tým, ako vyzerá euro-exekutíva, čiže ne-
platí mechanizmus demokratickej repre-
zentácie a vyvodzovania zodpovednosti, 
ktorý voliči poznajú na národnej úrovni. 
A nie sú ani európske, keďže viac ako eu-
rópsku agendu riešia témy domácej poli-
tiky. Spomínaní experti vyslovili túto myš-
lienku ešte v roku 1996, ale platila aj pre 
nasledujúce roky a eurovoľby v rokoch 
2004 a 2009, kedy sa na voľbe poslancov 
Európskeho parlamentu zúčastnili už aj 
novšie členské štáty. Lisabonská zmluva, 
ktorá vstúpila do platnosti koncom roku 
2009, priniesla viaceré zásadné zmeny. 
Okrem posilnenia kompetencií Európske-
ho parlamentu umožnila zaviesť inštitút 
„Spitzenkandidátov“, čo znamenalo nie-
len istú personalizáciu volebnej súťaže, 
ale najmä väčšiu prepojenosť medzi vý-
sledkom volieb a podobou exekutívy - ví-
ťazná stranícka skupina nominuje predse-
du Komisie, ktorého potom schvaľuje EP. 
Aj vzhľadom na tieto úpravy celoeuróp-
ska mobilizačná kampaň pred eurovoľba-
mi 2014 bežala pod heslom: „Tentoraz je 

to iné“. Napriek tomu sa účasť na voľbách 
v priemere nezvýšila, iba v niektorých 
krajinách a aj to najmä vďaka mobilizácii 
euroskeptickými apelmi. Na druhej stra-
ne, v niektorých krajinách sa už i tak nízka 
účasť prepadla ešte viac (napr. Slovensko, 
Česká republika). 

A tak to naozaj „iné“ prišlo až vo voľbách 
2019 a to hneď vo viacerých aspektoch – 
predovšetkým v podobe medzivolebného 
nárastu volebnej účasti a neočakávaného 
posilnenia pro-EÚ frakcií Zelených a libe-
rálov. Zároveň však pokračovalo oslabo-
vanie hlavných skupín stredného prúdu 
– stredopravej EPP a stredoľavej skupiny 
socialistov. Môžeme teda konštatovať, že 
trend fragmentácie a polarizácie politic-
kej reprezentácie na úrovni EP sa prehĺbil. 
A nakoniec „iné“ bolo aj to, že nominá-
cie na posty európskej exekutívy úplne 
odignorovali inštitút „Spitzenkandidátov“ 
a priniesli nejedno prekvapenie. 

Analýzu výsledkov volieb do EP však treba 
začať priblížením atmosféry pred samot-
nými voľbami. Všeobecne sa očakávalo, 
že eurovoľby 2019 posilnia pravicovo-ex-
trémistické, euroskeptické a nacionalistic-
ko-populistické strany. Bolo to oprávnené 
– medzi rokmi 2014 a 2019 sa odohralo 
niekoľko prelomových udalostí – Briti si 
v referende vybrali brexit; tzv. migračná 
kríza z roku 2015 posilnila proti-EÚ strany 
najmä v Taliansku (Liga) a Nemecku (AfD); 
vo viacerých krajinách strednej a východ-
nej Európe sú euroskeptickí populisti vo 
vláde (reč je najmä o Maďarsku a Poľsku); 

koniec-koncov aj na Slovensku sa krajne 
pravicová strana s vyhranenou proti-EÚ 
pozíciou dostala do národného parlamen-
tu v roku 2016. Od pohodlného konsenzu, 
ktorý dlhé roky charakterizoval postoje 
väčšiny európskych strán k európskej 
agende, sa táto téma posunula k väčšej 
politizácii a výraznej polarizácii. Európska 
agenda sa stala témou, po ktorej siahajú 
populisti rôzneho ideologického zafarbe-
nia a zneužívajú ju na získanie politických 
bodov v domácej politike. Nakoniec však 
všetko dopadlo inak – strach o Európu 
mobilizoval pro-európsky zmýšľajúcich 
občanov a obávaný scenár sa nenaplnil. 

Nasledujúca štúdia analyzuje voľby do 
EP 2019 na Slovensku z hľadiska volebnej 
účasti, výsledkov, kampane, faktorov účasti 
i voličských rozhodnutí, všíma si aj postoje 
k EÚ, ako aj ďalšie okolnosti volebných roz-
hodnutí voličov na Slovensku. Zameriava sa 
pritom predovšetkým na mladých ľudí (vo-
ličov i nevoličov) vo veku 18-24 rokov. Kľú-
čovým zdrojom dát je povolebný výskum 
Inštitútu pre verejné otázky (IVO) na repre-
zentatívnej vzorke oprávnených voličov (1 
017 respondentov), ktorý realizovala agen-
túra FOCUS bezprostredne po voľbách - od 
1.6. do 11.6. 2019. Tento výskum podporili: 
Nadácia O2, Friedrich-Ebert-Stiftung a EU-
RACTIV Slovensko v rámci projektu spolu-
financovaného Európskym parlamentom. 
Zároveň využívam i ďalšie dostupné zdroje 
dát, predovšetkým povolebný Eurobaro-
meter (First results of ..., 2019), ale aj ďalšie 
relevantné výskumy. 
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1. VOLIŤ ALEBO NEVOLIŤ?  
ÚČASŤ NA EUROVOĽBÁCH  
AKO ŠPECIFICKÝ FENOMÉN

Od roku 1979, kedy sa konali prvé priame 
voľby do Európskeho parlamentu, bolo 
toto hlasovanie poznamenané nižšou vo-
lebnou účasťou ako majú členské štáty 
v národných voľbách (parlamentných a/
alebo prezidentských). Jedno z vysvetle-
ní ponúka teória eurovolieb ako volieb 
druhoradých (second-order election), 
v ktorých ide o menej (less-is-at-stake). 
Od toho odvíjajú aj ďalšie všeobecnejšie 
charakteristiky voličského správania – 
vyššia volatilita, slabší výsledok vládnu-

cich strán, viac hlasov pre okrajové a ex-
trémistické strany (Reif – Schmitt 1980). 

Vo voľbách 2019 došlo k historickému 
zlomu – doterajší trend klesajúcej vo-
lebnej účasti sa otočil – medzivolebne 
sa účasť zdvihla zo 42,6% v roku 2014 na 
50,6% oprávnených voličov (Graf 1). Ide 
o najvyššiu účasť od európskych volieb v 
roku 1994. Najvýraznejšie vzrástla účasť 
v Poľsku (+22 percentuálnych bodov), 
Rumunsku (+19 percentuálnych bodov, 

i keď tu mohlo zohrať úlohu aj to, že spo-
lu s voľbami sa konalo tzv. protikorupčné 
referendum), Španielsku (+17 percentu-
álnych bodov), Rakúsku (+15 percentuál-
nych bodov) a Maďarsku (+14 percentuál-
nych bodov). Na Slovensku sa účasť zvýši-
la z rekordne nízkych 13% v roku 2014 na 
22,7%. Slovensko síce ostalo na chvoste 
účasti, ale na druhej strane prispelo k ce-
loeurópskemu trendu jej nárastu. 

Graf 1: Vývoj účasti na eurovoľbách vo všetkých členských štátoch (v % platných hlasov)

Zdroj:https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/previous-elections; https://slovak.statistics.sk
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Dôležitá je však nielen samotná mie-
ra účasti, ale aj jej štruktúra, a to najmä 
v dvoch pohľadoch – účasti mladých vo-
ličov a vyššej mobilizácii pro-europskych 
voličov. Podľa povolebného Eurobaro-
metra bola celoeurópsky účasť vo veko-
vej kategórii 16/17/18-24 ročných1 42% z 
nich, čo predstavuje nárast v účasti mla-
dých voličov o 14 % bodov v porovnaní 
s rokom 2014, keď sa ich na voľbách zú-
častnilo iba 28%. Účasť mladých voličov 
do 24 rokov sa zvýšila v 19 z 28 členských 
krajín. Účasť v EÚ vzrástla aj v kategórii 
25-39 ročných voličov, a to o 12 percen-
tuálnych bodov z 35% v roku 2014 na 47% 

1  V niektorých krajinách je vek oprávnenosti voliť nižší ako 18 rokov. 

v roku 2019. Účasť mladých voličov a pr-
vovoličov však prekonala nárast volebnej 
účasti v akejkoľvek inej vekovej kategórii 
(First results of ..., 2019). Inými slovami, 
k vysokej volebnej účasti na eurovoľbách 
2019 prispeli najmä mladí ľudia. A to je 
mimoriadne dobrá správa. 

Aj v tomto smere bolo Slovensko súčasťou 
celkového európskeho trendu – podľa vý-
sledkov povolebného Eurobarometra sa 
medzivolebná účasť oprávnených voličov 
do 24 rokov zvýšila zo 6% na 10%, resp. 
11% v povolebnom výskume IVO, čo síce 
stále je ešte veľmi nízke číslo, ale zazna-
menaný trend je pozitívny. Na Slovensku 
bola ďalej nadpriemerná volebná účasť 

medzi ľuďmi s univerzitným vzdelaním 
(35%), najmä oproti ľudom so základným 
vzdelaním, v tomto prostredí dosiahla len 
15%. Rozdiely sa ukázali aj podľa veku – 
nižšia účasť bola medzi najmladšími volič-
mi – 18-24 rokov – 11%, na voľbách sa v 
nadpriemernej miere zúčastnili voliči vo 
veku 25-55 rokov, vo vyšších vekových 
skupinách mierne klesla. K účasti boli viac 
motivovaní pro-európsky naladení ob-
čania - spomedzi tých, ktorí si myslia, že 
projekt európskej integrácie by mal ďalej 
pokračovať a integrácia by sa mala pre-
hlbovať volilo až 37%, kým z tých, ktorí 
nevidia v EÚ budúcnosť iba 11% (Graf 2). 

Graf 2: Účasť na EP voľbách podľa veku, vzdelania a postoja k EÚ (v %)

Zdroj: IVO, jún 2019. 
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2. DÔVODY NEÚČASTI
Vo výskume IVO nevoliči v otvorenej otáz-
ke uvádzali dôvody, prečo sa na voľbách 
nezúčastnili (Tabuľka 1). Najčastejšie to 
boli praktické osobné dôvody, ako napr. 
zahraničná cesta, choroba, pracovná za-
neprázdnenosť a pod. Tieto dôvody však 
mohli byť aj spätnou racionalizáciou ne-
účasti, resp. prejavom slabej motivácie ísť 
voliť. Druhou najčastejšou odpoveďou bol 
všeobecný nezáujem o politiku a tretím 
faktorom boli dôvody, ktoré sa viazali špe-
ciálne k eurovoľbám. Vyjadrujú nezáujem 
o EÚ, ale aj neznalosť fungovania EP, pocit 
zbytočnosti voliť vzhľadom na nízky počet 
poslancov za Slovensko a pod. Zdôvodne-
nia mnohých nevoličov sú euroskeptické 
alebo proti-EÚ (napr.: nesúhlasím vnútorne 
s tým, že nám diktuje EÚ čo má Slovensko 

robiť; som euroskeptik; nedôverujem EÚ), 
čo ukazuje, že viacerí svoj negatívny postoj 
k EÚ vyjadrili neúčasťou a nie hlasovaním 
v prospech niektorej z euroskeptických 
politických strán. 

Mladí voliči sa vo svojich zdôvodneniach 
v zásade nelíšia od celej populácie. 
O niečo častejšie uvádzali „objektívne“ 
dôvody, ktoré súviseli najmä s argumen-
tom nebol/a som v miestne bydliska, 
bol/a som mimo Slovenska, pracovná 
zaneprázdnenosť a podobne. Na druhej 
strane menej často uvádzali dôvody 
týkajúce sa priamo európskej politiky 
a inštitúcii. Dá sa to zovšeobecniť v tom 
zmysle, že ich neúčasť vyplývala viac z 
celkového nezáujmu o voľby a politiku, 

ako s výhradami k EÚ (Tabuľka 1). 

Vysoká neúčasť mladých ľudí na voľbách 
je fenomén, ktorý sa týka všetkých krajín 
a všetkých typov volieb. 

Špecificky EP voľbami a slabou účasťou 
mladých sa zaoberá aj analýza medzinárod-
ného inštitútu IDEA (IDEA 2019). Poukazuje 
na tzv. „vekový gap“ - čiže rozdiel v účasti 
mladých ľudí do 24 rokov v porovnaní so 
skupinou nad 55 rokov, ktorý existuje vo 
všetkých európskych krajinách. Podľa ana-
lýz IDEA tento rozdiel bol v eurovoľbách 
2014 v 16 zo 28 členských krajín vyšší ako 
20 % bodov, na Slovensku to bolo 10 % bo-
dov. Rovnaký „vekový gap“ sme zazname-
nali aj v prípade eurovolieb 2019 (Graf 2). 

Tabuľka 1: „Mohli by ste uviesť, čo bol hlavný dôvod, pre ktorý ste sa na týchto voľbách nezúčastnili?  
Skúste odpovedať čo najkonkrétnejšie“. (otvorená otázka, kódované odpovede v %) 

Dôvody nevoličov Všetci  
nevoliči

Nevoliči vo 
veku 18-24 

rokov

Objektívne príčiny (cesta, choroba, práca a pod.) 35,9 39,8

Nezáujem o voľby, nevolenie ako program (som nevolič; nevolím, aj tak je jedno kto tam bude, politika ma 
nezaujíma, nezaujímam sa o politiku, aj tak nemám koho schopného voliť; nechcem sa zaujímať o politiku...) 29,8 29,5

Výhrady voči týmto konkrétnym voľbám, EÚ, EP a/alebo europoslancom (mám pocit, že europoslanci pre nás nič 
nerobia, kandidujú iba kvôli vysokému platu; robia si kampaň a keď sú zvolení tak o nich nič nepočujeme  
5 rokov; Zbytočné je tam chodiť, pretože EÚ nám iba škodí; myslím si, že nemôžem ovplyvniť činnosť EÚ mojim 
hlasom; nezaujímajú ma darmožráči v euro parlamente; nesúhlasím vnútorne s tým, že nám diktuje EÚ čo má 
Slovensko robiť; nezáujem o tento typ volieb ani neviem, že boli voľby a kebyže aj viem, tak nejdem, ja mám  
v sobotu inú robotu, ako behať voliť nejakých šašov; som euroskeptik; nedôverujem EÚ; lebo keď sú tieto voľby 
nechodí voliť, nakoľko som nespokojný s prácou EÚ a jej obmedzeniami, príkazmi atď..; nezúčastňujem sa volieb do 
EÚ, ani by som sa nemohol zúčastniť, lebo som bol odcestovaný)

13,5 9,1

Nedôvera k politikom vo všeobecnosti (všetci sú zhumpľovaní; „darmožráčov“ nevolím; som znechutená zo 
slovenskej politickej scény; ovplyvnila ma celková politická situácia krajiny) 7,2 5,7

Nedostatok informácií, slabá kampaň (nemala som koho voliť, nikoho nepoznám; nemám prehľad o politike) 11,3 11,2

Neviem, neodpovedal/a 2,3 4,7

Poznámka: Kurzívou sú uvedené doslovné citáty z dotazníkov. Zdroj: IVO, jún 2019. 
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K otázke nízkej participácie mladých ľudí 
literatúra uvádza, že existuje istá logi-
ka politickej participácie a životného 
cyklu. Mladí ľudia sú zaujatí vlastnými 
bezprostrednými výzvami: vzdelávanie, 
„randenie“, utváranie osobnej identity, 
manželstvo, začiatok pracovnej kariéry. 
Mnohí analytici zdôrazňujú, že prechod 
od slobody mladosti k zodpovednostiam 
dospelého veku povzbudzuje politickú 
zaangažovanosť. Viaceré zmeny – rodi-
čovstvo, vlastné bývanie, zamestnanie 
- ukotvujú mladých dospelých v rôznych 
sociálnych sieťach, rozvíjajú isté spôsobi-
losti, prinášajú nové skúsenosti a to všet-
ko môže zvyšovať dôležitosť politiky v ich 
živote (bližšie Dalton 2017: 85-86). 

Mnohé výskumy tiež poukazujú na to, že 
mladí uprednostňujú neformálne siete 
(v súčasnosti aj - alebo najmä - virtuál-
ne), odmietajú tradičné formy zastupi-
teľskej demokracie a viac využívajú rôzne 
alternatívne formy združovania a partici-
pácie. V odbornej literatúre sa tento pro-
ces nazýva „networked individualizmus“ 

(podľa Žúborová 2019). Viacerí odborníci 
nahliadajú na volenie ako na postupne 
nadobúdaný zvyk, ako na „habituálne 
správanie“, ktoré je podmieneným proce-
som (path dependency) a kľúčové sú prá-
ve prvé voľby, s ktorými je mladý človek 
konfrontovaný (Plutzer, 2002: 42). Inými 
slovami, dôležitým faktorom toho, či sa 
mladý človek v budúcnosti stane alebo 
nestane voličom, je získanie návyku cho-
diť voliť. Z tejto tézy vychádzali aj Mark 
Franklin a Sara Hobolt, keď empiricky do-
kazovali, že ak sú pre prvovoličov prvým 
hlasovaním práve menej významné, dru-
horadé eurovoľby, ktoré odignoruje viac 
mladých ľudí ako významnejšie voľby na 
národnej úrovni, môže prísť k tzv. spill-
over efektu a zvyk nevoliť sa „preleje“ 
aj na tie budúce, významnejšie. Tento 
efekt nazvali “dedičstvo letargie“ (lega-
cy of lethargy) a argumentovali tým, že 
eurovoľby znižujú volebnú účasť a vytvá-
rajú zvyk nevoliť (habits of non-voting)  
s dlhodobými implikáciami na politickú 
participáciu v členských štátoch EÚ (Fran-

klin – Hobolt 2011). Tento poznatok má 
však svoje slabiny – napr. na Slovensku 
dlhodobo sledujeme nižšiu volebnú účasť 
mladých ľudí bez ohľadu na sekvenciu 
jednotlivých hlasovaní. Navyše, po EP 
voľbách 2019 bude treba fenomén „de-
dičstvo letargie“ podrobiť novému em-
pirickému skúmaniu, lebo práve „zane-
dbávané“ eurovoľby sa stali pre mladých 
ľudí príťažlivými, keďže sa viac dotýkajú 
globálnych tém dôležitých najmä pre mla-
dých, napr. ochrana životného prostredia, 
klimatické ohrozenie a pod. 

V záujme zvýšenia volebnej účasti mla-
dých ľudí do budúcnosti bude na Slo-
vensku dôležitá osveta nielen vo vzťahu 
k európskej integrácii, ale aj celkovo 
k občianskemu aktivizmu a socializovaniu 
mladých ľudí k povedomiu, že účasť na 
voľbách je „občianska cnosť“. Prístup 
k voleniu ako habituálnemu, návykové-
mu správaniu otvára široké pole úvah 
o faktoroch politickej socializácie, na-
miesto chronicky deklarovaného nezáuj-
mu mladých o politiku. 

3. VÝSLEDKY EUROVOLIEB: 
POLITICKÉ ZEMETRASENIE 
POKRAČUJE 

Ako sme už spomenuli, očakávaný ob-
rat v prospech výrazného posilnenia eu-
roskeptických strán sa nekonal. Práve na-
opak z volieb vyšli posilnené pro-európ-
ske skupiny – liberáli a zelení. 

Na Slovensku pokračovala séria voleb-
ných zemetrasení – víťazom volieb sa sta-
la koalícia strán Progresívne Slovensko /
SPOLU (PS/SPOLU), ktorá získala 20,1% 
hlasov a štyri zo 14 mandátov (Tabuľka 2). 
Išlo o prvé stranícke hlasovanie od roku 
2006, v ktorom strana Smer-SD nevy-
hrala, bola až druhá (tri mandáty). Voľby 
celkovo znamenali zdrvujúcu porážku pre 
ďalšie dve strany vládnej koalície, keďže 
ani Most-Híd, ani SNS nedosiahli päť-per-
centný prah a teda ani zastúpenie v EP. V 
prípade národniarov to bolo už 2. volebné 
obdobie, Most-Híd mal v rokoch 2014-19 

jedného europoslanca, rovnako ako SMK. 

Treťou najsilnejšou stranou bol ďalší no-
váčik na európskom parkete – euroskep-
tická Ľudová strana- Naše Slovensko 
(ĽSNS), ktorá získala dva mandáty. Svoje 
miesto v EP neobhájili ani SMK, ani Most-
Híd. Na druhej strane napriek všetkým 
turbulenciám, personálnym výmenám 
a štiepeniam v EP pokračuje s novými 
poslancami KDH, SaS (po dva mandáty) 
i OľaNO (jeden mandát). 

Celkovo došlo k výraznej obmene poslan-
cov a poslankýň: S výnimkou Moniky Be-
ňovej, ktorá je v EP od roku 2004, a Ivana 
Štefanca, ktorý pred 5 rokmi kandidoval 
za SDKÚ-DS, teraz za KDH, nastúpili noví 
politici a političky. Rodová štruktúra za-
ostáva za pomerom žien v Európskej ko-
misii i v EP – zo 14 zvolených zástupcov 

sú len tri ženy. Slovenská reprezentácia 
ostáva značne stranícky fragmentovaná 
a len čiastočne kopíruje politickú mapu 
na národnej úrovni. 

Pravicový extrémizmus 
slovenskej proveniencie 
v EP 
Slovensko má v týchto voľbách okrem 
potešujúceho trendu volebnej účasti 
a jasného víťazstva pro-európskych síl, 
aj jednu nelichotivú novinku – zastúpenie 
strany tvrdého euroskepticizmu – ĽSNS. 
S výnimkou Veľkej Británie sa tak stalo 
len v štyroch krajinách – v Českej repub-
like (Sloboda a priama demokracia - To-
mio Okamura [SPD], 2 mandáty); Grécku 
(Komunistická strana Grécka a Zlatý úsvit 
– po jednom mandáte) a Holandsko (Fó-
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rum za demokraciu [FvD] Thierryho Bau-
deta). Celkovo majú tieto strany v EP de-
väť mandátov, z toho dva prichádzajú zo 
Slovenska (Taggart, 2019: 31). 

Iste, hranica medzi tvrdým a mäkkým 
straníckym euroskepticizmom môže byť 
nejasná. Za kritérium tvrdého euroskep-
ticizmu sa zvykne považovať požiadav-
ka na vystúpenie z EÚ. Túto podmienku 
ĽSNS spĺňa, keďže v roku 2016 prišla s 
referendovou iniciatívou za vystúpenie 
Slovenska z EÚ i NATO. Požadovaný počet 
podpisov na vypísanie referenda - 350 
tisíc - však nedosiahli a strana zbieranie 
podpisov pred časom zrušila. Asi aj pod 
dojmom brexitu kotlebovci zmiernili ré-
toriku, namiesto opustenia EÚ využívali 
EÚ ako hrozbu. Aj v programovom doku-

mente ĽSNS sa uvádza: „EÚ (či integrá-
cia všeobecne) vystupuje predovšetkým 
ako hrozba: tradičnej kultúre Slovenska, 
národnej suverenity, i hospodárskej se-
bestačnosti (privatizácia, predaj pôdy cu-
dzincom) (Gabrižová et al., 2019: 8). V tej-
to súvislosti je pochopiteľné, že špeciálne 
akcentovanou tému je migrácia – strana 
je proti prijímaniu akýchkoľvek „migran-
tov“ a žiada vyhostenie tých, ktorí sa už 
na Slovensko dostali. Migráciu vníma ako 
nátlak zahraničia, pokus o ohrozenie zvr-
chovanosti. V dokumente strana žiada aj 
„návrat k slovenskej korune“ (bez špe-
cifikácie či ako paralelnej mene, alebo 
úplným vystúpením z EMU) a sľubuje zor-
ganizovanie referenda o členstve v EÚ“ 
(tamtiež). 

Dá sa očakávať, že táto strana, keďže ne-
bude súčasťou žiadnych politických zo-
skupení, bude v Európskom parlamente 
skôr na okraji diania, a svoju činnosť v EP 
bude využívať viac ako bonus v oslove-
niach svojich voličov. Dokazuje to už po 
prvých týždňoch pôsobenia v EP, keď vo 
svojich materiáloch popisuje vystúpenia 
europoslanca Uhríka, ktorý v pléne EP 
vystúpil jasne proti „poskytovaniu eu-
rópskej pomoci imigrantom“ a proti „ag-
resívnej politike USA“ (Naše Slovensko..., 
2019: 6). Takéto vyhlásenia asi ostanú 
bez akéhokoľvek vplyvu na európsku 
politiku, pro domo však predstavitelia 
ĽSNS môžu tvrdiť, že „rozkladajú Úniu 
zvnútra“.

Tabuľka 2: Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 

Počet platných 
hlasov

Podiel 
platných v %

Počet
mandátov v EP

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia (PS/SPOLU) 198 255 20,11 4

SMER - sociálna demokracia (Smer-SD) 154 996 15,72 3

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) 118 995 12,07 2

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 95 588 9,69 2

Sloboda a Solidarita (SaS) 94 839 9,62 2

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 51 834 5,25 1

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja (SMK) 48 929 4,96 0

Slovenská národná strana (SNS) 40 330 4,09 0

Kresťanská únia (KÚ) 37 974 3,85 0

SME RODINA - Boris Kollár 31 840 3,23 0

MOST - HÍD 25 562 2,59 0

Iné strany 8,46 0

SPOLU 985 680 100 14

Zdroj: Štatistický úrad SR. 
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4. PROFIL VOLIČOV
Aj tieto európske voľby potvrdili, že eu-
ro-voliči, sa rozhodujú konzistentne 
s voľbou, ktorú by v danom čase reali-
zovali aj v prípade volieb do NR SR. Iný-
mi slovami, voliči strán v eurovoľbách sú 
mobilizovanou podskupinou priaznivcov 
daných strán, nevidíme výraznejšie pre-
suny v prospech iných strán. Týka sa to aj 
mladých eurovoličov - vyše 90% voličov 
koalície PS/SPOLU by rovnako volilo aj vo 

voľbách do národného parlamentu (zis-
ťované na základe „voličského zámeru“, 
„voting intention“), podobne je tomu aj 
v prípade mladých voličov ĽSNS.

Nasledujúca tabuľka sumarizuje zloženie 
elektorátov úspešných strán. Z hľadiska 
sociálnodemografického profilu mladších 
voličov majú najmä PS/SPOLU a ĽSNS. Ťa-
žiskovými voličmi strán Smer-SD a KDH sú 

starší voliči. Nadpriemerné zastúpenie vo-
ličov s univerzitnými vzdelaním je v elek-
toráte PS/SPOLU a SaS. Voliči opozičných 
strán sú pravicoví v ekonomických otáz-
kach, kým voliči Smeru-SD sú väčšinovo 
ľavicoví, k liberálnemu pólu sa hlásia vo-
liči PS/SPOLU a SaS, ku konzervatívnemu 
voliči KDH, ĽSNS, ale aj Smeru-SD. Krajné 
body pro- vs. proti EÚ osi vymedzujú voli-
či PS/SPOLU a ĽSNS (Tabuľka 3). 

Tabuľka 3: Zloženie elektorátov strán zvolených do EP podľa vybraných charakteristík 1/

PS/SPOLU Smer-SD ĽSNS KDH SaS OĽaNO

 VEK

18-24 10 3 14 1 9 4

25-34 30 7 21 5 28 35

35-44 30 19 27 13 28 15

45-54 15 12 20 18 17 23

55-64 12 16 8 30 16 12

65+ 3 43 10 33 2 11

 VZDELANIE

Základné 6 18 13 22 7 8

Stredoškolské bez maturity 13 29 33 32 18 36

Stredoškolské  s maturitou 46 38 37 33 46 37

Vysokoškolské 35 15 17 13 29 19

 ĽAVICA/  
 PRAVICA2  2/

Sebazaradenie k ľavici 7 56 18 19 12 15

Stred 33 34 47 28 26 27

Sebazaradenie k pravici 52 6 27 43 57 50

 LIBERÁLNE/ 
 KONZERVATÍVNE   
 POSTOJE 3  2/

Liberálne 49 17 23 7 46 33

Stred 38 34 26 17 32 33

Konzervatívne 11 50 48 70 19 32

POSTOJ K EÚ INTEGRÁCII4 2/

Pro-európsky postoj 52 32 8 16 33 21

Stred 44 38 35 54 52 47

Proti-európsky postoj 2 18 53 22 14 28

Poznámky: 1/ počítané z preferencií pre voľby do NR SR. 2/ Dopočet do 100% predstavujú odpovede „neviem“. Zdroj: IVO, jún 2019. 

2  Znenie otázky: “V politických otázkach ľudia často hovoria o “ľavici” a “pravici”. Kam by ste sa zaradili Vy?” (5-stupňová škála odpovedí).
3  Znenie otázky: “V kultúrno-etických otázkach sa považujete za liberálne alebo konzervatívne zmýšľajúceho človeka?” (5-stupňová škála odpovedí).
4  Znenie otázky: “Ľudia majú rôzne názory na Európsku úniu a európsku integráciu. Ktorý z uvedených názorov je najbližšie vášmu? Ste: 1. človek, ktorý si myslí, že projekt európskej integrácie by mal ďalej 

pokračovať, integrácia by sa mala prehlbovať aj v ďalších oblastiach; 2. človek, ktorý si myslí, že hlas národných štátov v Európskej únii by sa mal posilniť a nemali by sa odovzdávať ďalšie kompetencie do 
Bruselu; 3. človek, ktorý si myslí, že Európska únia nemá budúcnosť”  9. nevie (nečítaná možnosť)”, pričom výber možnosti 1. považujeme za pro-európsky postoj, 2. za stred  a 3. za proti-európsky postoj. 
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Pozrime sa teraz obrátenou optikou – ako 
volili jednotlivé vekové skupiny? Vidíme, 
že medzi najmladšou a strednou voličskou 
generáciou bola jasným víťazom liberálna 
pro-európska koalícia PS/SPOLU. Pravi-
coví extrémisti dosiahli najlepší výsledok 
u najmladších voličov, avšak v porovnaní 
s voľbami do NR SR neboli v tejto vekovej 
skupine najsilnejšou stranou. Podiel mla-

dých voličov ostáva rovnaký (v roku 2016 
túto stranu volilo 23% prvovoličov), avšak 
samozrejme pri podstatne nižšej účasti. 
Ďalej sa ukazuje, že starší mladí (25-34 
rokov) sú oslovení pravicovým extrémom 
v menšej miere a jeho atraktivita s vekom 
ďalej klesá. U  PS/SPOLU sa podpora drží 
aj v mladšej strednej generácii a zníži sa 
až vo vekovej skupine 45-54 rokov, u ešte 

starších ďalej klesá (Tabuľka 4). Z hľadis-
ka veku voličov predstavujú PS/SPOLU 
a Smer-SD spojené nádoby – Smer-SD 
jednoznačne dominuje medzi najstaršími 
voličmi (Tabuľka 4). Keďže platí, že v eu-
rovoľbách volia ľudia rovnako, ako by 
volili vo voľbách NR SR, odzrkadľujú tieto 
údaje aj potenciál týchto troch strán pre 
parlamentné voľby 2020. 

Tabuľka 4: Ako hlasovali jednotlivé vekové skupiny (stĺpcové percentá) 1/

18-24 25-34 34- 44 45-54 55-64 65+ Všetci voliči

PS/SPOLU 33 33 30 14 9 5 20

Smer-SD 8 4 11 19 14 36 16

ĽSNS 25 15 15 12 9 7 12

Poznámka: Z dôvodu nízkych početností uvádzame len tri najsilnejšie strany.  1/ počítané z respondentov, ktorí uviedli, že v EP voľbách volili túto stranu. Zdroj: IVO, jún 2019. 

Na základe volebnej štatistiky vieme, že z 
územného hľadiska získala ĽSNS najvyššiu 
podporu v okrese Krupina – až 22,6%, čo 
korešponduje s výsledkami volieb do NR 
SR v roku 2016. Koalícia PS/ SPOLU dosiah-

la najlepší výsledok v okrese Bratislava I 
– 46,7%, čiže dokázala svoj celoslovenský 
výsledok znásobiť 2,3 krát. Pre celkový 
výsledok tejto koalície však bolo dôležité 
aj to, že práve v jej „baštách“ bola aj naj-

vyššia volebná účasť - Bratislavský kraj mal 
najvyššiu účasť zo všetkých krajov – 31,6%, 
na úrovni okresov bola celoslovensky naj-
vyššia účasť v okrese Bratislava I. – 42,7%.

5. MOTÍVY VOĽBY
Voličov sme sa pýtali na hlavný dôvod, 
ktorý rozhodol ich voľbu. Vidíme, že s vý-
nimkou PS/SPOLU, kde viac rozhodovala 
programová pozícia, v iných prípadoch to 
bola dlhodobejšia väzba na stranu a/ale-
bo jej lídrov a kandidátov. I keď tento spô-
sob priamej otázky a samo-reportovania 
nie je celkom spoľahlivá metóda ako určiť 
faktory, ktoré u voličov rozhodli o hlase 
pre tú ktorú stranu, predsa len uvedené 
výsledky ukazujú dva dôležité momen-
ty: dlhodobá väzba na stranu a dôvera 
ku kandidátom sú dôležitejšie ako témy, 
ktoré strana presadzuje. To opäť odkazuje 
na poznatok, že ľudia v eurovoľbách ne-

volia inak ako v národných voľbách, pre 
konečný výsledok je však dôležitá mo-
bilizácia k volebnej účasti. Druhý aspekt 
poukazuje na to, že pro-EÚ pozícia bola 
v motiváciách voličov prítomnejšia ako 
opačný názor. Do tretice to odráža aj fakt, 
že v EP voľbách na Slovensku prevládala 
skôr celkové nastavenie k EÚ integrácii 
ako konkrétnejšie témy, resp. sektorové 
politiky. Vychádzalo to aj zo značnej po-
larizácie celého predvolebného diskurzu, 
ako to rozoberieme v časti o kampani. 
Téma migrácie najviac vystúpila do po-
predia u voličov ĽSNS, ale tiež nebola do-
minantná (Tabuľka 5). 

Povolebný Eurobarometer sa pýtal aj na 
témy (respondenti mali možnosť uviesť 
max. dve), ktoré voličov motivovali 
k účasti. V niektorých krajinách jasne 
dominovali ekonomické témy (najmä v 
Grécku, Chorvátsku, Taliansku), v iných 
zase boj proti klimatickým zmenám 
a ochrana životného prostredia (najmä 
v Dánsku, Švédsku, Holandsku, Nemec-
ku). Slovenskí voliči ako motivačnú tému 
najčastejšie uviedli fungovanie EÚ do bu-
dúcnosti (First results of..., 2019). Aj tento 
empirický výsledok ukazuje, že budúca 
podoba EÚ predstavovala hlavnú os poli-
tickej súťaže. 
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Tabuľka 5: Mohli by ste uviesť, aký bol hlavný dôvod, pre ktorý ste volili práve túto stranu?  
Z nasledujúcich dôvodov, vyberte len jeden hlavný dôvod: 

1. Pozitívny názor strany  
na prehlbovanie európskej integrácie

2. Negatívny názor strany  
na prehlbovanie európskej integrácie

3. Sympatie a dôvera  
ku kandidátovi/kandidátom tejto strany 

4. Dlhodobo volím túto stranu,  
aj v iných voľbách 

5. Mali dobrú predvolebnú kampaň 

6. Postoje tejto strany  
k prisťahovalectvu, migrácii 

7. Presadzovanie záujmov Slovenska  
v Európskej únii

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PS/SPOLU 32 34 4 8 17

Smer-SD 13 27 38 5 16

ĽSNS 14 43 14 4 11 14

KDH 4 26 48 4 4 13

SaS 14 14 38 10 5 14

OľaNO 17 17 33 8 25

Poznámka: Dopočet do 100% (v riadkoch) predstavujú odpovede „neviem“, resp. iné dôvody. Zdroj: IVO, jún 2019. 

6. VIDITEĽNOSŤ KAMPANE
Volebná kampaň pred eurovoľbami bola 
už po štvrtý krát v tieni kampani k voľ-
bám prezidentským, keďže sa tiež konajú 
v 5-ročných cykloch a navyše spravidla v 
dvoch kolách. Nízka volebná účasť v eu-
rovoľbách sa pripisuje aj „volebnej úna-
ve“ (Gyárfášová – Henderson 2018) a aj 
krátkemu trvaniu euro-kampane, keďže 
intenzívnejšie mohla začať až po ukonče-
ní prezidentských volieb. V minulosti sa 
viackrát uvažovalo o spojení prezident-
ských a európskych volieb. Avšak išlo skôr 
o platonické úvahy, ako o konkrétne pre-
javenú politickú vôľu. V roku 2019 bola 
však európska téma prítomná aj v prezi-
dentských voľbách, keďže kandidoval a aj 
postúpil do 2. kola slovenský eurokomisár 
Maroš Šefčovič. Na „ostrú“ eurokampaň, 
ktorá sa spustila až po 2. kole prezident-
ských volieb, mali strany necelé dva me-
siace.

Kampaň pred voľbami do EP nemala jednu 
ústrednú tému, nebola ňou ani migrácia, 
ktorá dominovala v politickom a verejnom 
diskurze v rokoch 2015-16. V predvoleb-
nom politickom diskurze viac ako o celkom 
konkrétne témy išlo o budúcu podobu in-
tegrácie, čiže či by sa kompetencie EÚ mali 
posilniť, alebo naopak viac kompetencií 
by mali mať národné štáty. Táto optika sa 
potom premietala do konkrétnych politík 
– daňovej, menovej, zahraničnej, obrannej 
etc. Vo verejnom diskurze bolo prítomné aj 
šírenie rôznych mýtov o EÚ, ktoré prinášali 
internetové stránky a radikálne médiá. Me-
dzi takéto témy patril najmä údajný „diktát 
Bruselu“. Značná časť kampane sa odohrá-
vala na sociálnych sieťach a trend presu-
nu politickej komunikácie do virtuálneho 
priestoru pokračoval. 

V porovnaní s predchádzajúcimi eurokam-
paňami tá v roku 2019 bola podstatne eu-

rópskejšia a podstatne spolitizovanejšia a 
polarizovanejšia. V minulosti nestáli proti 
sebe dve tak protichodné predstavy o EÚ, 
ktoré predstavovali dve politické strany 
umiestnené na krajných póloch pro – pro-
ti-EÚ dimenzie. Pro-EÚ reprezentovala stra-
na PS/SPOLU a je tvárou bol predovšetkým 
líder kandidátky Michal Šimečka. Opač-
ný pól reprezentovala ĽSNS. Jej relatívne 
úspešnú kampaň predstavovali najmä dve 
proti-imigračné videá z Bruselu, ktoré zdie-
ľali tisícky ľudí. 

Do akej miery verejnosť zaregistrovala pred-
volebnú kampaň? Necelých 30% opýtaných 
uviedlo, že kampaň vôbec nesledovali, 15% 
opýtaných môžeme označiť za pozornejších 
„konzumentov“ predvolebnej kampane (Ta-
buľka 6). S mierou záujmu o kampaň lineár-
ne rástla aj miera účasti na voľbách. Medzi 
tými, ktorí označili mieru svojho záujmu 
7-10, dosahovala až okolo 70%. 
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Tabuľka 6: Do akej miery ste sledovali kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu v médiách alebo na sociálnych 
sieťach? Odpovedzte na škále od 0 do 10, pričom “0” znamená, že ste kampaň nesledovali vôbec a “10” znamená, že ste ju 
sledovali veľmi pozorne. 

0 = kampaň som vôbec nesledoval/a 28,7

61,3
1 12,1

2 10,0

3 10,5

4 6,9

23,45 11,5

6 5,0

7 7,5

15,0
8 4,8

9 1,7

10 = kampaň som sledoval/a veľmi pozorne 1,0

99 = nevie (nečítaná možnosť) 0,2 0,2

Zdroj: IVO, jún 2019. 

Ak prepočítame intenzitu záujmu o kam-
paň na priemerné čísla (0-10), ukážu sa 
rozdiely medzi jednotlivými skupinami 
ešte výraznejšie. U tých, ktorí sa na voľ-
bách zúčastnili, dosiahlo toto číslo 5,62, 

kým u nevoličov 2,16. O kampaň sa vý-
razne viac ako iné voličské zaujímali vo-
liči PS/SPOLU – 6,19, u voličov ĽSNS bol 
záujem nižší – 4,98. Rozdiely vidíme aj vo 
vekových skupinách – v prípade najmlad-

šej voličskej skupiny, bol záujem o kam-
paň podpriemerný, kým nadpriemerné 
hodnoty dosiahol vo vyšších vekových 
kategóriách (Tabuľka 7). 

Tabuľka 7: Do akej miery ste sledovali kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu v médiách alebo na sociálnych sieťach? 
Odpovedzte na škále od 0 do 10, pričom “0” znamená, že ste kampaň nesledovali vôbec a “10” znamená, že ste ju sledovali 
veľmi pozor-ne. Priemery podľa veku, čím je priemer vyšší, tým bol záujem o kampaň intenzívnejší. 

Vek Priemer

18-24 2,03

25-34 2,92

35-44 3,15

45-54 2,95

55-64 3,24

65+ 3,02

Celkový priemer 2,95

Zdroj: IVO, jún 2019. 

Z jednotlivých foriem kampane najvidi-
teľnejšou boli diskusie kandidátov za jed-
notlivé strany v televízii, v rozhlase alebo 
na internete, s ktorými sa bližšie obozná-
milo 13% respondentov (čo v prepočte na 
absolútne čísla znamená okolo 500 tisíc 

všetkých oprávnených voličov). Ďalších 
50% túto kampaň aspoň zaregistrovalo. 

Relatívne vysoký impakt mali aj informač-
né a mobilizačné kampane - špeciálne 
prílohy denníkov, rôzne kampane európ-
skych inštitúcií, podujatia v mestách k 

eurovoľbám – ktoré celkovo registrovala 
minimálne cca tretina opýtaných (Tabuľ-
ka 8). Na druhej strane je fakt, že samot-
ná volebná účasť bola nakoniec nižšia ako 
podiel tých, ktorí prišli do kontaktu s nie-
ktorou z kampaní. 
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Tabuľka 8: Prečítam vám teraz niektoré konkrétne kampane a akcie, ktoré sa konali pred voľbami do Európskeho 
parlamentu. Ku každej mi povedzte, či ste danú kampaň/akciu zaregistrovali a ak áno, či ste sa s ňou aj bližšie oboznámili.

všimol/všimla
som si a bližšie
som sa s ňou 
oboznámil/a

zaregistroval 
som, že 

bola takáto 
kampaň/

aktivita,ale 
nijako som 

sa jej bližšie 
nevenoval/a

vôbec som si 
to nevšimol/a, 

nezaregist- 
roval/a
som to

diskusie kandidátov za jednotlivé strany v televízii, v rozhlase alebo na internete 12,9 50,3 35,7

špeciálne prílohy denníkov k eurovoľbám 7,1 30,3 61,2

kampaň Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a Zastúpenia Európskej 
komisie na Slovensku s názvom „Tentorazidemvolit“ v médiách (napr. spoty „Volíme našu 
budúcnosť“ alebo „Kto nevolí, môže držať hubu“)

4,9 29,0 64

podujatia v mestách k eurovoľbám (infostánky, koncerty, diskusie) s názvom 
„Tentorazidemvolit“´ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a „Doma v EÚ“ 
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku 

3,5 30,1 64,8

diskusie o eurovoľbách na školách alebo s občanmi 2,1 29,5 65,4

projekt #mysmeeu 2,6 15,7 77,6

priame stretnutie s kandidátmi jednotlivých strán do Európskych voľbách – diskusie, 
stretnutie, mítingy a pod. 4,9 39,4 54,2

iné aktivity pred voľbami do Európskeho parlamentu. 0,5 3,9 85,7

Zdroj: IVO, jún 2019. 

Ak zlúčime dve alternatívy odpovedí „vši-
mol/všimla som si a bližšie som sa s ňou 
oboznámil/a” a “ zaregistroval som, že bola 
takáto kampaň/aktivita, ale nijako som sa 
jej bližšie nevenoval/a” a vyberieme len 
skupinu najmladších respondentov ukáže 
sa, že aj v tejto skupine dominovali disku-
sie kandidátov, dá sa však odhadnúť, že 
preferovaným médiom bol skôr Internet, 

sociálne siete.5 Tento údaj však potvr-
dzuje, že aj pre mladých ľudí sú diskusie 
straníckych kandidátov najatraktívnejšou 
formou kampane. Druhá najviditeľnejšia 
forma sú priame stretnutia s kandidátmi, 

5  Podľa výskumu NDI z decembra 2017 sa ukázalo, že 
Facebook a sociálne siete sú primárnym zdrojom politických 
informácií až pre 70% mladých ľudí vo veku 16-29 rokov. Až 
s väčším odstupom nasledujú ďalšie médiá. Bližšie pozri: 
http://www.ivo.sk/8423/sk/aktuality/vztah-mladych-ludi-v-
strednej-europe-k-politike-demokracii-a-integracii.

ktorú zaregistrovalo 40% mladých, nasle-
dujú diskusie o eurovoľbách na školách 
alebo s občanmi kampaň Kancelárie Eu-
rópskeho parlamentu na Slovensku a Za-
stúpenia Európskej komisie na Slovensku 
s názvom „Tentorazidemvolit“ v médiách 
(napr. spoty „Volíme našu budúcnosť“ 
alebo „Kto nevolí, môže držať hubu“), na-
sledujú špeciálne prílohy denníkov k eu-
rovoľbám (Tabuľka 9).

http://www.ivo.sk/8423/sk/aktuality/vztah-mladych-ludi-v-strednej-europe-k-politike-demokracii-a-integracii
http://www.ivo.sk/8423/sk/aktuality/vztah-mladych-ludi-v-strednej-europe-k-politike-demokracii-a-integracii
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Tabuľka 9: Viditeľnosť kampaní vo vekovej skupine 18-24 roční, zlúčenie kategórií 1+2.

všimol/všimla som si a bližšie som sa s ňou oboznámil/a + 
zaregistroval som, že bola takáto kampaň/aktivita, ale nijako 

som sa jej bližšie nevenoval/a

diskusie kandidátov za jednotlivé strany v televízii, v rozhlase alebo na 
internete 46

priame stretnutie s kandidátmi jednotlivých strán do Európskych voľbách – 
diskusie, stretnutie, mítingy a pod. 40

diskusie o eurovoľbách na školách alebo s občanmi 31

kampaň Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a Zastúpenia 
Európskej komisie na Slovensku s názvom „Tentorazidemvolit“ v médiách 
(napr. spoty „Volíme našu budúcnosť“ alebo 
„Kto nevolí, môže držať hubu“)

28

špeciálne prílohy denníkov k eurovoľbám 26

podujatia v mestách k eurovoľbám (infostánky, koncerty, diskusie) s názvom 
„Tentorazidemvolit“ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a „Doma 
v EÚ“ Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku 

21

projekt #mysmeeu 14

Zdroj: IVO, jún 2019. 

V každom prípade napriek krátkosti času 
môžeme kampaň hodnotiť ako značnú vi-
diteľnú, kreatívnu a inovatívnu. Pozitívne 
treba hodnotiť aj to, že niektorí nestraníc-
ki aktéri kampane siahli po nových spôso-
boch kampane, napr. kampaň ZEK a IKEP 
pracovali s influencermi, alebo video 
uverejnené na portáli EURACTIV Sloven-
sko a zároveň na kontroverznej facebo-
okovej stránke politickej satiry “Zomri”6. 
Ako však ukazuje analýza Kakadu.digital7 

6  Video vzniklo v rámci projektu podporeného Ministerstvom 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

7  Kakadu.digital je online prieskumný nástroj, ktorý spracováva 
dáta o používateľoch sociálnych sietí a vytvára presný 
hĺbkový profil fanúšikov značiek, firiem a ich konkurencie. 
Aký vplyv majú dezinformačné weby? https://kakadu.digital/

stránka Zomri je médium, ktoré oslovuje 
na Slovensku vysoké percento mladých 
(oslovuje až 18,28% ľudí vo veku 18-20 
rokov) a zároveň má aj vysokú afinitu 
1,22 (pomer popularity v cieľovej skupi-
ne voči popularite v celej populácii). Ako 
sa ďalej uvádza v analýze “skupina 18 až 
20 ročných Slovákov sa o obsah dezin-
formačných webov nezaujíma vo veľkej 
miere. Podobne ale nie sú v centre ich zá-
ujmu ani mienkotvorné denníky, a preto 
sa zdá, že v skupine mladých ľudí vzniká 
informačné vákuum pokiaľ ide o politic-

blog/ak%C3%BD-vplyv-maj%C3%BA-dezinforma%C4%8D-
n%C3%A9-weby 

ké témy. Našťastie to nie je úplne pravda, 
je možné nájsť aj iné formy komunikácie 
smerom k mladým ľuďom. Stránka ZOMRI 
a Ťažký týždeň s Janom Gorduličom sú 
príkladom ako zaujať aj mladších ľudí s 
témami politika, spoločnosť, demokracia 
a liberálne hodnoty“.8

Je to teda aj do budúcnosti cesta, ako do-
stať k mladým ľuďom dôležité pozitívne 
posolstvá. 

8  Tamtiež. 

https://kakadu.digital/blog/ak%C3%BD-vplyv-maj%C3%BA-dezinforma%C4%8Dn%C3%A9-weby
https://kakadu.digital/blog/ak%C3%BD-vplyv-maj%C3%BA-dezinforma%C4%8Dn%C3%A9-weby
https://kakadu.digital/blog/ak%C3%BD-vplyv-maj%C3%BA-dezinforma%C4%8Dn%C3%A9-weby
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7. ZÁUJEM O EP A INFORMÁCIE 
Viditeľnosť práce europoslancov je často 
predmetom kritiky médií i občanov, na 
druhej strane europoslanci tvrdia, že ne-
majú dostatok možností byť prítomní vo 
verejnom a politickom priestore na Slo-
vensku, resp. že ak aj prítomní sú, nie je 
o ich prácu záujem. Ako je to teda podľa 

nášho výskumu? Na jednej strane je fakt, 
že až dve tretiny opýtaných deklarova-
li nezáujem o prácu poslancov (Tabuľka 
10), zároveň však iba 8% opýtaných hovo-
rí, že ich v médiách zaznamenali viackrát, 
ďalších 47% hovorí, že iba ojedinele a 43% 
vôbec (Tabuľka 11). Korešponduje to aj s 

výsledkami výskumov v minulom období 
o znalosti politikov a političiek, ktorí nás 
v EP zastupujú. Ak sa však pozrieme op-
tikou zaujímajúcich sa, stále ostáva neza-
nedbateľná časť tých, ktorí majú záujem 
(minimálne občasný), ale nemajú dosta-
tok informácií (Tabuľka 12).

Tabuľka 10: Do akej miery/ ako často sa vy osobne zaujímate o prácu slovenských europoslancov? 

Celá populácia 18-24 roční 

často sa zaujímam 03,4 1,0

občas sa zaujímam 30,6 20,2

vôbec sa nezaujímam 65,1 78,8

nevie (nečítaná možnosť) 00,8 0,0

Zdroj: IVO, jún 2019. 

Tabuľka 11: Do akej miery ste v priebehu uplynulých piatich rokov zaznamenali informácie o práci slovenských poslancov  
a poslankýň v Európskom parlamente – stačí aj krátka zmienka v médiách, rozhovory, vyjadrenia k domácej politickej situácii a pod. 

Celá populácia 18-24 roční 

zaznamenal/a som viackrát 08,4 1,0

zaznamenal/a som iba veľmi ojedinele 47,3 37,4

vôbec som nezaznamenal/a žiadne zmienky/informácie o práci slovenských europoslancov 42,7 61,6

nevie (nečítaná možnosť) 01,6 0,0

Zdroj: IVO, jún 2019. 

Tabuľka 12: Dopyt vs. ponuka informácií

zaznamenal/a
som viackrát

zaznamenal/a
som iba veľmi ojedinele

vôbec som nezaznamenal/a žiadne 
informácie o práci sk europoslancov

často sa zaujímam o prácu 
slovenských europoslancov 34,3 51,4 14,3

občas sa zaujímam o prácu 
slovenských europoslancov 17,9 66,3 15,1

Zdroj: IVO, jún 2019. 
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Na záver tejto časti sme sa respondentov 
pýtali „Aké informácie o Európskom par-
lamente, ale aj celkovo o Európskej únii 
a európskej politike vám chýbajú, aké by 
ste uvítali? Skúste odpovedať čo najkon-
krétnejšie.“ Iba tretina opýtaných uvied-
la, že nemá záujem o žiadne informácie, 
nezaujíma o EÚ, či politiku ako takú. Dve 
tretiny respondentov uviedli konkrétne 
informácie, o ktoré by mali záujem. Rov-
naký podiel zaujímajúcich a nezaujímajú-
cich bol aj v najmladšej skupine respon-
dentov. Išlo o široké spektrum tém, ktoré 
by sme mohli rozdeliť na tri základné ka-
tegórie, pričom kurzívou sú uvedené do-
slovné citáty z dotazníkov, ktoré najlepšie 
charakterizujú danú kategóriu: 

1. informácie o samotnej práci poslancov: 
„čo robia počas celého roku a nielen pred 
voľbami; o akých konkrétnych návrhoch 
sa momentálne diskutuje v parlamente; 

aké majú plány v budúcnosti s nami; čo 
presadili, podporili naši europoslanci den-
ný program v europarlamente; kompeten-
cie účasť na hlasovaniach, rokovaniach; 
čo konkrétny poslanec pre nás vyrokoval; 
ako sa správajú či dodržujú pracovný čas; 
či robia všetko, čo je v ich náplni prace a či 
neberú len plat a sú tam do počtu“.

2. úloha EÚ, EP a europoslancov v kon-
krétnych sektorových politikách a rôz-
nych európskych témach: „životné pro-
stredie, zamestnávanie cudzincov, poľ-
nohospodárstvo ako bude postarané o 
zdravie a starostlivosť o starých občanov 
a ich životná úroveň; potraviny - aby mali 
mať všetci rovnakú kvalitu, porovnanie 
príjmov občanov v SR a krajinách EÚ; ako 
je to s uznávaním diplomov a vzdelania v 
jednotlivých krajinách;- porovnanie zdra-
votníctva v SR a v EÚ; na základe čoho oni 
posudzujú vhodnosť a nevhodnosť dajme 

tomu vysávačov a iné veci, ktoré predpi-
suje EÚ a my ako členský štát sa musíme 
nimi riadiť; zastavenie migrácie; nové 
príležitosti pre mladých; smerovanie po 
brexite; noví členovia, ohľadom bezpeč-
nosti“.

3. všeobecný vývoj EÚ a postavenie Slo-
venska: ako ďalej s umiestnením SR v jad-
re; kam chcú posunúť európsku politiku, 
ktorú teraz robia; čo to vlastne EÚ zamýš-
ľa aj do budúcnosti; ohľadom kompeten-
cií, musia sa posilniť kompetencie Sloven-
ska; plány Únie do budúcnosti; riešenie 
problémov našej krajiny; viac sa zaoberať 
právami pre Slovensko“.

Jasne sa ukazuje, že dopyt po informáci-
ách existuje a keď budú zvolení poslanci 
na konci súčasného päť ročného cyklu ro-
biť „odpočet“, mali by preukázať, že sa ho 
snažili uspokojiť. 

8. MLADÍ ĽUDIA A EÚ 
Väčšina slovenskej verejnosti, vrátane 
mladých ľudí, dlhodobo vníma členstvo 
Slovenska v EÚ pozitívne. Vo výskume 
pred voľbami do EP v apríli 2019 sme 
pre posúdenie postojov k členstvu v zá-
kladných medzinárodných zoskupeniach 
použili klasický indikátor a trojstupňovú 
škálu poožívanú vo výskume Eurobaro-

meter. Najvýraznejšie kladné hodnotenie 
má regionálna platforma V4. Nasleduje 
EÚ a so značným odstupom OSN. Podľa 
očakávania, najviac ambivalentných a ne-
gatívnych hodnotení sa spája s členstvom 
v NATO. 

Hodnotenie členstva v EÚ je kladné, v po-

rovnaní s inými krajinami však zaostáva-
me – podľa najnovšieho Eurobarometra 
v rámci celej EÚ 28 členstvo svojej krajiny 
za dobrú vec považuje vyše 60% opýta-
ných. Zároveň, tri štvrtiny ľudí na Slo-
vensko si myslí, že naša krajina z členstva 
v EÚ profituje, čo je viac ako priemer EÚ 
28 (First results of ..., 2019). 

Tabuľka 13: Aký je Váš názor na členstvo Slovenska v nasledujúcich zoskupeniach? 

Európska únia NATO OSN V4

je to dobrá vec 53,7 35,5 43,1 62,7

ani dobrá, ani zlá vec 37,4 43,1 44,0 32,3

je to zlá vec 7,6 19,5 10,0 3,2

nevie 1,3 2,0 2,9 1,8

Zdroj: IVO, apríl 2019 

Ako sme už uviedli, v uplynulých 2-3 ro-
koch sa EÚ stala polarizovanou témou. 
Dokumentujú to aj nasledujúce výsledky: 
v názoroch na členstvo sú široko roztvo-
rené nožnice medzi priaznivcami koalície 
PS/Spolu na jednej strane a ĽSNS na stra-

ne druhej – kým v prvej skupine členstvo 
v EÚ považovalo na jar 2019 za dobrú vec 
86%, v prípade priaznivcov ĽSNS to bolo 
len 20% (Tabuľka 14). Takúto výraznú po-
larizáciu sme zatiaľ na Slovensku nemali, 
napr. vo februári 2016 EÚ vnímali pozitív-

ne dve tretiny voličov strany Sieť (vtedy 
naj-pro-európskejší) a tretina voličov 
ĽSNS (aj vtedy najviac proti-európski), 
(Zdroj CEPI/GLOBSEC, február 2016). 
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Tabuľka 14: Členstvo v „EÚ je dobrá vec“ podľa straníckych preferencií (len strany, ktoré by v apríli 2019 dosiahli podporu 5%)

Progresívne Slovensko/SPOLU 86

SaS 73

OĽANO 65

nerozhodnutí 63

SMER-SD 59

SME RODINA – Boris Kollár 57

KDH 54

Priemer SR 54

SNS 47

MOST-HÍD 38

Nevoliči 36

ĽS Naše Slovensko 20

Zdroj: IVO, apríl 2019 

Ak sa pozrieme na postoje k EÚ perspek-
tívou veku, dlhodobo sa potvrdzuje, že 
mladí ľudia sú nadpriemerne pro-európ-
ski (Tabuľka 15), v konečnom dôsledku je 

to aj generácia, ktorá sa do EÚ už narodila 
a z členstva Slovenska v tomto zoskupení 
môže najviac profitovať. Zároveň však vi-
díme, že medzi mladými ľuďmi je priepasť 

medzi pozitívnym hodnotením členstva 
v EÚ a účasťou na EP voľbách najhlbšia. 

Tabuľka 15: Členstvo v „EÚ je dobrá vec“ podľa veku

18-24 70

25-34 64

35–44 56

45-54 51

55-64 52

65+ 35

Zdroj: IVO, apríl 2019 

Mladí ľudia na členstve v EÚ najviac oce-
ňujú voľný pohyb osôb. Ukazujú to aj via-
ceré čiastkové výskumné sondy.9 Anketa 
medzi stredoškolákmi ukázala, že najviac 
jednoznačných súhlasov respondenti vy-

9  Napr. sprievodný prieskum v rámci projektu #MYSMEEU, 
ktorý na jeseň 2018 realizovala Nadácia Antona Tunegu na 
stredných školách v regiónoch Slovenska. Anketu zameranú 
na postoje k EÚ vyplnili približne dve stovky mladých ľudí. 

jadrili s výrokom „Otvorené hranice medzi 
členmi EÚ vnímam pozitívne“. Druhým 
najpozitívnejšie prijímaným bol výrok 
„Cítim sa ako Európan/Európanka“, čiže 
európska identita je v prostredí mladých 

ľudí široko deklarovaná a asi aj pociťova-
ná, menej je však demonštrovaná v rovine 
behaviorálnej. 
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9. ZÁVERY A ODPORÚČANIA 
V otázkach mladí ľudia a EÚ, demokracia 
a participácia, nástrahy euroskepticizmu 
a extrémizmu čelíme minimálne dvom 
výzvam:

1. ako je možné, že pro-európsky 
nastavení mladí ľudia dajú hlas 
strane, ktorá výhodnosť členstva 
v EÚ popiera?

2. prečo sa pozitívne postoje k EÚ 
„nepreklápajú“ aj do vyššej vo-
lebnej účasti? 

Ad 1/Európske témy nie sú pre voličov 
ĽSNS dôležitým faktorom v ich rozhodo-
vaní. Ukázal to aj povolebný výskum IVO 
– len okrajových 14% voličov ĽSNS ako 
motív voľby tejto strany uviedlo negatív-
ny postoj k európskej integrácii – kľúčo-
vým deklarovaným faktorom je sympatia, 
dôvera k strane, ktorá sa pravdepodob-
ne viaže na iné témy – negatívny postoj 
k menšinám, jasné odmietanie migrácie 
a kultúrnej otvorenosti. V tomto smere 
ĽSNS správne odhadla spôsob oslovenia 
svojich voličov pred EP voľbami, keď ne-
hovorila o EÚ priamo, ale prezentovala 
dôsledky migrácie, pričom akcentovala 
kultúrne i bezpečnostné ohrozenie, kto-
ré „pro-migračná politika EÚ“ znamená. 
Úrodnou pôdou pre takéto oslovenie bolo 
mimoriadne silný a rozšírený negatívny 
postoj verejnosti, vrátane mladých ľudí, 
k imigrantom. Proti-európsky apel ĽSNS 
spájal EÚ s domácimi problémami, pre-
zentoval ju ako domácu hrozbu, ohroze-
nie tradičnej kultúre Slovenska, národnej 
suverenity, i hospodárskej sebestačnosti. 
Prierezovou témou ĽSNS – podobne ako 
iných radikálne pravicových strán – je ná-

rodná suverenita, nevmiešania sa EÚ do 
vnútorných záležitosti štátu. ĽSNS upus-
tila od presadzovania opustenia Únie asi 
aj s ohľadom na to, že táto myšlienka nie 
je populárna ani medzi kritikmi EÚ. Treba 
tiež dodať, že mnohí voliči zrejme nedo-
mýšľajú dôsledky pozícií ĽSNS k tejto téme 
pre ďalšie fungovanie Slovenska v EÚ. 

2/ Na otázku „Prečo sa pozitívne postoje k 
EÚ nespájajú s vyššou účasťou na eurovoľ-
bách“ niektorí pozorovatelia odpovedajú, 
že možno práve tá spokojnosť vyvoláva 
pasívny postoj, nespokojnosť by možno 
bola mobilizujúcejšia. Inou otázkou je, či 
na tej účasti tak veľmi záleží? Presne to 
vyjadrila Katarína Mathernová, vysoko 
postavená úradníčka v Európskej komisii, 
v rozhovore pre aktuality.sk: „Taká nízka 
účasť na voľbách a veľká podpora členstva 
v EÚ znamená, že nie sme zvyknutí brať 
veci do vlastných rúk a participovať na ria-
dení vecí verejných.“10 Inými slovami, po-
litická kultúra aktívneho občianstva nemá 
na Slovensku hlboké korene, a to ani v prí-
pade iných úrovní hlasovania. V eurovoľ-
bách sa synergicky spája slabá motivácia 
k účasti na správe vecí verejných so sub-
jektívne vnímanou odťažitosťou EÚ, a pri-
spieva k tomu aj postoj niektorých politic-
kých strán k eurovoľbám ako druhoradým, 
lebo „ide o málo“. 

Narážame tiež nielen na celkovo nižší záu-
jem mladých ľudí o politiku, ale aj mnohé 
deficity vo výchove (či už na školách, v ro-
dine, alebo celkovo na rôznych úrovniach 
spoločenského diskurzu) k aktívnemu 
občianstvo. „Odpolitizovanie“ škôl, ktoré 
malo za cieľ nedovoliť na školách aktivity 

10  Top Slovenka v Bruseli: Slováci stoja v rohu s klobúkom v 
ruke. www.aktuality.sk. 1.5.2019 https://www.aktuality.sk/
clanok/688711/top-slovenka-v-bruseli-slovaci-stoja-v-rohu-s-
klobukom-v-ruke/

politických strán, viedlo k občiansky alibis-
tickej a sterilnej výučbe a výchove, čo brz-
dí formovanie „habituálneho“ voličského 
správania. 

Pre posilnenie výchovy k aktívnemu eu-
rópskemu občianstvu je tiež dôležité: 

•	 posilňovanie „vlastníctva“ EU-ró-
py, o. i. aj preklenutím stále živé-
ho a často používaného rozdeľo-
vania na „my“ a „oni“ (Brusel), 

•	 Európske témy viac predstavo-
vať ako domáce témy, prepájať 
ich.

•	 Staviť na dlhodobé informačné 
kampane, ktoré nekončia voľ-
bami 

•	 Poskytovať relevantné informá-
cie – EP voľby 2019 ukázali, že 
na Slovensku vyrástla generácia, 
ktorá má záujem o meritórne 
informácie o EÚ, zároveň infor-
movanosť generuje záujem a 
záujem generuje volebnú účasť. 

•	 Záverom však treba zdôrazniť, 
že nenahraditeľnými aktérmi 
mobilizácie ostávajú politické 
strany, ktoré by mali voličov 
oslovovať kvalitnými programa-
mi a kvalitnými, dôveryhodnými 
kandidátmi (keďže personali-
zácia politiky je výrazná a ďalej 
sa posilňuje), ktorí sú spojení s 
konkrétnymi relevantnými té-
mami. 

https://www.aktuality.sk/clanok/688711/top-slovenka-v-bruseli-slovaci-stoja-v-rohu-s-klobukom-v-ruke/
https://www.aktuality.sk/clanok/688711/top-slovenka-v-bruseli-slovaci-stoja-v-rohu-s-klobukom-v-ruke/
https://www.aktuality.sk/clanok/688711/top-slovenka-v-bruseli-slovaci-stoja-v-rohu-s-klobukom-v-ruke/
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