
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stranícky euroskepticizmus  

pred voľbami 2020 

        Marta Králiková  

        Aneta Világi 

       Pavol Baboš 

Postoje politických strán k integrácii Slovenska do Európskej únie môžu byť pre časť voličov 

dôležitým aspektom v ich rozhodovaní. Naša analýza vychádza z najnovšej akademickej 

literatúry v oblasti euroskepticizmu, a snaží sa zmapovať postoje politických strán v tejto 

oblasti pred parlamentnými voľbami 2020. Porovnávame  volebné programy, vystúpenia 

lídrov strán v televíznych diskusiách, a prejavy politických strán na Facebooku. Hlavný dôraz 

pritom kladieme na to, do akej miery je cieľom politických strán dekonštruovať politický 

systém EÚ, alebo naopak, ďalej podporovať a prehĺbiť integráciu. Výsledkom je zaradenie 

politických strán do jednotlivých kategórií euroskepticizmu. 

 



Úvod 

Slovensko je členskou krajinou Európskej únie 

viac ako 15 rokov a jeho politickí predstavitelia 

sa podieľajú na rozhodovaní o smerovaní 

Európskej únie takmer na dennej báze. Či už ide 

priamo volených členov Európskeho 

parlamentu, zástupcov v Rade ministrov alebo v 

Európskej rade, ich rozhodnutia majú vplyv na 

podobu integrácie Slovenska v EÚ. Aj preto je 

obzvlášť pred parlamentnými voľbami 

potrebné skúmať postoje politických strán a ich 

lídrov k členstvu krajiny v EÚ, a tiež ich 

predstavy o usporiadaní EÚ samotnej. 

 

Táto štúdia vychádza z akademickej literatúry, 

ktorá sa venuje straníckemu euroskepticizmu. 

Cieľom je zmapovať postoje relevantných 

politických strán k európskej integrácii a k 

členstvu Slovenska v EÚ. Analýza sa zameriava 

na tri komunikačné platformy, prostredníctvom 

ktorých politické strany na Slovensku môžu 

komunikovať svoje posolstvá voličom. 

Porovnávame 1) oficiálne volebné programy 

politických strán, 2) vyjadrenia lídrov 

politických strán v diskusných televíznych 

reláciách troch televízií za rok 2019, a 3) statusy 

politických strán a ich lídrov na 

najpoužívanejšej sociálnej sieti na Slovensku – 

Facebooku – za rok 2019.  

 

Snaha autorov bolo zaradiť do analýzy všetky 

relevantné politické strany na Slovensku. Avšak 

vzhľadom na relatívne dynamický až 

turbulentný vývoj straníckeho systému má  

analýza svoje limity. Jedným z nich je, že 

niektoré strany nemajú štandardný volebný 

program (napr. Smer-SD či ĽSNS). Ďalším 

limitom je, že niektoré preferenčne silné strany 

vznikli počas volebného obdobia a ako 

mimoparlamentné sa nezúčastňujú televíznych 

diskusií tak často, ako etablované parlamentné 

strany. Viac detailov popisujeme 

v metodologickej časti štúdie. 

 

Štruktúra tejto diskusnej štúdie je nasledovná. 

Po úvode v krátkosti zhrnieme hlavnú líniu 

akademickej debaty o straníckom 

euroskepticizme a jej najväčšie nedostatky. 

Následne predstavíme vlastný koncept 

straníckeho euroskepticizmu, ktorý vychádza 

z výskumu autorov (pozri Baboš & Világi 2019). 

V druhej časti štúdie prezentujeme výsledky 

analýzy volebných programov, ako aj vyjadrení 

politických strán a ich lídrov z televíznych debát 

a sociálnej siete Facebook. Výsledkom analýzy 

je zaradenie politických strán do niektorej 

z kategórií euroskepticizmu.  

  



Ako uchopiť euroskepticizmus politických strán? 

Prvé použitie a definícia straníckeho 

euroskepticizmu je pripisovaná Paulovi 

Taggartovi, ktorý pod euroskepticizmom 

rozumel „podmienenú alebo kvalifikovanú 

opozíciu ... voči procesu európskej integrácie“ 

(Taggart, 1998, str. 365–366). Táto definícia 

bolo krátko nato upravená v sérii článkov v 

spolupráci s Aleksom Szczerbiakom. Autori 

rozlišovali dva typy euroskeptikov: tvrdých a 

mäkkých. „Tvrdý euroskepticizmus znamená 

priame odmietnutie celého projektu 

európskej politickej a ekonomickej integrácie 

a odmietnutie toho, aby sa ich krajina 

pripojila, resp. zostala členom EÚ“ (Taggart & 

Szczerbiak, 2001, str. 5).  

 

„Mäkký euroskepticizmus podľa autorov 

zahŕňa podmienenú alebo kvalifikovanú 

opozíciu proti európskej integrácii.“ (2001, s. 

6). Neznamená to teda odmietanie integrácie 

zo zásadných dôvodov (ako v prípade tvrdého 

euroskepticizmu). Strana má však svoje 

podmienky, bez ktorých nebudú súhlasiť 

s ďalšou integráciou. Ak by však boli 

podmienky politickej strany splnené (napr. 

v oblasti verejnej politiky alebo akceptovaní 

národného záujmu v špecifickej oblasti) 

strana by európsku integráciu podporila.  

 

Relatívne rýchlo prišla aj pomerne veľká 

kritika takéhoto vnímania euroskepticizmu 

zo strany Kopeckého a Muddeho (2002). 

Podľa názoru Kopeckého a Muddeho je 

mäkký euroskepticizmus „definovaný tak 

širokým spôsobom, že je možné zahrnúť 

prakticky všetky nezhody s akýmkoľvek 

politickým rozhodnutím EÚ.“ (2002, str. 300). 

Táto časť kritiky sa zakladala najmä na 

skutočnosti, že ktorákoľvek politická strana 

môže vyjadriť kritiku konkrétnej politiky EÚ 

alebo nesúlad medzi politikou a národným 

záujmom. To však neznamená, že strana by 

európsky projekt inak nepodporila.  

Kopecký a Mudde ponúkli svoju vlastnú 

typológiu a identifikovali štyri kategórie 

postojov strán k európskej integrácii: 

Euroentuziasti (angl. Euroenthusiasts; 

podporujúci európsku integráciu a EÚ ako 

projekt), Europragmatisti (odmietajú 

európsku integráciu, ale sú ochotní 

podporovať EÚ z pragmatických dôvodov), 

Euroodmietači (angl. Eurorejects; odmietajú 

európsku integráciu ako ideu a tiež EÚ ako jej 

súčasnú formu) a napokon Euroskeptici, ktorí 

v zásade podporujú integráciu na kontinente, 

ale sú proti EÚ ako jej súčasnej podobe. 

 

V súvislosti s akademickou debatou medzi 

Taggartom a Szczerbiakom na jednej strane a 

Kopeckým a Muddeom na druhej strane 

zdôrazňujeme dva odlišné aspekty. Z 

koncepčného hľadiska Kopecký a Mudde 

(2002) uviedli niekoľko platných kritických 

bodov. Szczerbiak a Taggart (2008) väčšinu z 

nich prijali, čo znamenalo nutnosť upraviť 

svoju vlastnú typológiu.  

 

Akademická debata sa postupne rozšírila, a v 

prvej dekáde po Taggartovej práci do nej 

prispelo mnoho autorov (medzi 

najvýznamnejšími sú napr. Flood 2002, Conti 

2003, Riishoj 2004, Kaniok 2007, 

Rohrschneider & Whitefield 2007, 

Usherwood & Startin 2013, Vasiloupolou 

2013, Brack  & Startin 2015). Na tomto mieste 

nie je priestor venovať sa do detailov každej 

jednej. Prehľad tejto diskusie nájde čitateľ 

napríklad v diele Routledge Handbook of 

Euroscepticism (Leruth, Startin & Usherwood 

2017) alebo v štúdii Baboša a Világi (2019). 

Základným problémom, ktorý však nebol 



vyriešený, je príliš široká definícia 

euroskepticizmu, ktorá obsahuje akúkoľvek 

kritiku akejkoľvek verejnej politiky na úrovni 

EÚ. Vzhľadom na stav integrácie je takáto 

definícia veľmi nepraktická, pretože do 

takejto definície euroskepticizmu by vošla 

takmer každá politická strana. Preto 

argumentujeme, že definícia 

euroskepticizmu, ak má mať význam pre 

empirický výskum a prax, musí zohľadňovať 

politický vývoj a vývoj integrácie v reálnom 

čase. 

 

Náš prístup: EÚ ako politický systém 

Doterajšie definície straníckeho 

euroskepticizmu mali mnoho problémov, 

ktoré ho robili prakticky nepoužiteľným pre 

empirické testovanie v praxi. Náš prístup sa 

snaží tieto nedostatky odstrániť. Vychádzame 

z premisy, že Európska únia dnes tvorí 

sústavu inštitúcií a rozhodovacích 

mechanizmov, ktoré spĺňajú kritériá na to, 

aby sme ju mohli považovať za politický 

systém.  

Tento prístup nie je nový, implicitne to robí 

napr. Flood (2002), a explicitne v zahraničnej 

literatúre takto často prezentuje EÚ napríklad 

Hix (2005). Vychádza z definícií politického 

systému podľa Almonda (1956) a Eastona 

(1957), a základnými charakteristickými 

znakmi podľa Hixa (2005, str. 2) sú:  

i. jasne definované inštitúcie, ktoré sú 

zodpovedné za tvorbu rozhodnutí, 

pričom existujú jasné pravidlá 

upravujúce vzťahy medzi týmito 

inštitúciami 

ii. občania a skupiny občanov v 

spoločnosti, ktorí vyjadrujú svoje 

požiadavky voči systému, buď priamo 

alebo nepriamo (napr. 

prostredníctvom záujmových 

združení či politických strán) 

iii. existuje tvorba kolektívnych 

rozhodnutí, ktorými sa distribuujú 

ekonomické zdroje 

iv. existuje kontinuálna interakcia – 

spätná väzba – medzi výstupmi, 

novými požiadavkami, a novými 

rozhodnutiami 

Náš prístup považuje strany za euroskeptické 

vtedy, ak sú proti súčasnej podobe, ktorú má 

politický systém EÚ, resp. sú proti rozsahu, v 

akom je krajina integrovaná do politického 

systému EÚ. Náš prístup k euroskepticizmu 

politických strán sa od doterajších líši najmä 

v tom, že významným spôsobom zužuje 

definíciu tak v rozsahu toho, čo je kritizované, 

ako aj z časového hľadiska, ktoré sa zvažuje.  

 

Za euroskeptický postoj považujeme taký, 

ktorý si za cieľ kritiky vyberá politický systém 

EÚ, a nie jednotlivé, špecifické parametre 

verejnej politiky, alebo jednotlivé 

rozhodnutia konkrétnych inštitúcií. Takáto 

definícia má svoje dôsledky – za 

euroskeptickú stranu považujeme takú, ktorá 

odmieta dnešný stupeň (teda status quo) 

politickej integrácie SR do EÚ, a/alebo 

sa snaží  dosiahnuť zvrátenie integrácie, 

inými slovami dekonštrukciu politického 

systému EÚ.  

 

Dekonštrukcia môže byť čiastočná, a v rámci 

nej môžu politické strany  požadovať 

napríklad návrat kompetencií späť národným 

štátom, revíziu jednej alebo oboch zmlúv 

(ZEÚ / ZFEÚ), alebo stiahnutie krajiny z 

jednej alebo viacerých základných jednotiek, 

ktoré tvoria politický systém EÚ. (tj eurozóna, 



Schengen, jednotný trh), alebo zrušenie 

jednej z inštitúcií. Strany a politici, ktorí 

požadujú iba čiastočnú dekonštrukciu EÚ, sú 

mäkkí euroskeptici. 

Okrem požiadaviek na čiastočnú 

dekonštrukciu politického systému EÚ môžu 

politické strany vnímať EÚ ako úplne 

neprijateľnú. V praxi sa to môže prejaviť 

dvomi rôznymi požiadavkami. Po prvé, 

politické strany môžu podporovať zrušenie 

alebo rozpustenie Európskej únie, alebo, po 

druhé, vystúpenie krajiny z EÚ (UKIP v 

Spojenom kráľovstve, skupina Irishxit 

Freedom v Írsku, či švédski demokrati na čele 

s Jimmie Åkessonom). 

 

Tieto dve formy odmietnutia EÚ sa vzájomne 

nevylučujú a existujú politické hnutia, ktoré 

tieto dva ciele vyjadrujú ako rovnako žiaduce. 

Ako uviedla Karnitschnig (2019), nemecká 

strana Alternative fur Deutschland na svojom 

sneme schválila vyhlásenie, v ktorom „za 

nevyhnutnú poslednú možnosť považuje[me] 

buď odchod Nemecka, alebo riadne 

rozpustenie Európskej únie ...“ Marine Le 

Penová, líderka francúzskeho Národného 

zhromaždenia uviedla, že „Európa sa uberá 

smerom k návratu k Európe národných štátov 

a my sme súčasťou tohto veľkého politického 

hnutia, ktoré podporuje tento posun“ 

(Deutsche Welle, 2019).  

 

Keďže sme definovali charakteristickú črtu 

euroskeptických strán ako snahu o 

dekonštrukciu politického systému EÚ, mali 

by mať strany, ktoré nie sú euroskeptickými 

stranami, spoločný cieľ: zachovať súčasný 

stav integrácie alebo pokračovať 

v konštruovaní politického systému EÚ. Tak 

ako euroskeptické strany môžu požadovať 

dekonštrukciu čiastočnú alebo absolútnu, aj 

politické strany podporujúce dobudovanie 

politického systému EÚ tak môžu robiť 

v čiastočnom, alebo absolútnom vyjadrení.  

Politické strany, ktoré v absolútnom vyjadrení 

sledujú dobudovanie politického systému EÚ 

tak de facto presadzujú federalistickú podobu 

EÚ. Takéto strany nazývame 

eurofederalistické. 

 

Obrázok 1: Konceptuálny diagram pre postoje politických strán voči EÚ integrácii 

 

Zdroj: Baboš & Világi 2019 



 

Politické strany, ktoré sa zasadzujú za 

pokračovanie integrácie politického systému, 

ale len čiastočne, môžu napríklad chcieť 

posilniť právomoci EÚ iba v určitej oblasti 

alebo zaviesť novú špecifickú inštitúciu (napr. 

Úrad európskeho prokurátora), alebo novú 

jednotku politického systému (napr. armádu 

EÚ). Čiastočné úsilie o budovanie EÚ môže 

zároveň znamenať, že existujú prvky alebo 

alternatívy „budúcej trajektórie“, proti ktorej 

budú tieto strany vystupovať. Toto však 

nepovažujeme za prejav euroskepticizmu. 

Hlavný dôvod je, že opozícia voči niektorým 

aspektom budúcej trajektórii by sa nemala 

rovnať opozícii voči súčasne fungujúcim 

prvkom politického systému.  

Strany, ktoré presadzujú či schvaľujú iba 

čiastočné kroky smerom k dobudovaniu 

politického systému EÚ nazývame 

podporovateľmi integrácie (angl. euro-

endorsers). Tvrdíme, že takéto politické 

strany majú pozitívny / schvaľujúci postoj k 

súčasnému stavu a sú otvorené voči 

možnostiam ďalšieho posilnenia politickej 

integrácie. Pro-európska značka preto 

zachytáva podstatu ich všeobecne 

pozitívneho prístupu. Obrázok 1 zobrazuje 

typológiu euroskeptických strán podľa našej 

definície. 

 

 

Metodológia výskumu 

 

Štúdia vychádza z kategorizácie straníckeho 

euroskepticizmu (Baboš a Világi, 2019), ktorý 

je definovaný ako opozícia voči EÚ ako 

politickému systému a voči statusu quo 

európskej integrácie.  

Vo výskume sú zahrnuté parlamentné aj 

mimoparlamentné politické strany, ak sa v 

prieskumoch volebných preferencii pohybujú 

nad hranicou zvoliteľnosti (5 percent). Spolu 

sme tak analyzovali deväť strán, menovite 

SMER-sociálna demokracia (SMER-SD), 

Slovenská národná strana (SNS), MOST-HÍD, 

Sloboda a solidarita (SaS), Obyčajní ľudia a 

nezávislé osobnosti (OĽaNO), Kotleba- 

ľudová strana naše Slovensko (K-ĽSNS), SME 

Rodina, Kresťansko-demokratické hnutie 

(KDH) a koalícia Progresívne Slovensko (PS)-

Spolu.  

 

Štúdia vychádza z troch typov dát. Zahŕňa 

vystúpenia lídrov politických strán v 

pravidelných nedeľných televíznych 

diskusných reláciách, konkrétne O 5 minút 12 

(RTVS), Na telo (Markíza), V politike (TA3) v 

roku 2019. Druhým zdrojom dát je 

komunikácia strán na sociálnej sieti Facebook 

cez oficiálne profily strán a ich lídrov v roku 

2019. Pred voľbami do EP sme zaradili aj 

volebných lídrov špecificky pre tieto voľby. 

Na Facebooku, ale najmä v diskusných 

televíznych reláciách sme v období od 

septembra do decembra 2019 zaznamenali 

významný útlm v prezentácii tém súvisiacich 

s EÚ – v rámci spomenutých troch diskusných 

relácii sa iba tri venovali európskym témam, 

pričom v žiadnej z nich nevystupoval 

predseda sledovanej politickej strany. Tretím 

zdrojom sú volebné programy politických 

strán do NR SR (pokiaľ boli zverejnené do 

31.1.2020).  



V uvedených zdrojoch sme skúmali postoje 

politických strán a ich predsedov voči 

Európskej únii cez konkrétne vyjadrenia, 

ktoré sa týkajú súčasnej podoby EÚ ako 

politického systému a súčasného stavu 

európskej integrácie.  

Tieto otázky boli hodnotené možnosťami 

áno/nie. Pokiaľ to bolo relevantné, a ak to 

umožnili zdroje, v odpovediach boli 

špecifikované aj typy inštitúcií, či oblasti 

integrácie, voči ktorým sa strany vyhradzujú.  

 

 

 

 

 

Sledované indikátory 

 žiadajú vystúpenie Slovenska z EÚ (indícia tvrdého euroskepticizmu) 

 žiadajú rozpustenie / zrušenie EÚ (indícia tvrdého euroskepticizmu) 

 majú tendenciu spochybňovať súčasný stav európskej integrácie (indícia mäkkého 

euroskepticizmu) 

 požadujú zrušenie niektorej z inštitúcií EÚ, ktoré tvoria politický systém (Rada, 

Komisia, Parlament, ECB, Súdny dvor, Dvor audítorov, a iné podľa uváženia; indícia 

mäkkého euroskepticizmu) 

 požadujú presun existujúcich kompetencií z európskej úrovne naspäť na národnú 

úroveň, najmä v oblastiach ako Schengenský priestor, EMU, SZBP, či princípy 

jednotného trhu (indícia mäkkého euroskepticizmu). 

 artikulujú potrebu zvrátiť aktuálnu podobu EÚ na takú formu integračného 

zoskupenia, ktoré existovalo pred prijatím jednej alebo viacerých zo zmlúv, ktoré 

predstavovali míľnik v budovaní EÚ (Lisabonskej/ Maastrichtskej zmluvy/JEA; 

indícia mäkkého euroskepticizmu) 

 spochybňujú legitimitu niektorej z inštitúcií EÚ vydávať právne záväzné 

rozhodnutia (napríklad tým, že ich nerešpektujú, čo môže mať podobu 

nerešpektovania rozhodnutí Súdneho dvora, alebo nezavedenie do praxe opatrení, 

ktoré dané rozhodnutie požaduje; indícia mäkkého euroskepticizmu). 

 predstavujú podporu pre ďalší (v budúcnosti) prenos kompetencií na úroveň EÚ 

(indícia pre podporu integrácie) 

  presadzuje / obhajuje vznik nových inštitúcií ako Úrad európskeho prokurátora, 

alebo jednotky politického systému ako európska armáda (indícia pre podporu 

integrácie)predstavuje podporu pre súčasný stav európskej integrácie (indícia pre 

podporu integrácie) 

 prijíma usporiadanie EÚ ako federácie (indícia pre eurofederalizmus) 



Stranícky Euroskepticizmus: Mediálne výstupy 

Mediálne výstupy politických strán a ich 

lídrov sme sledovali celý rok 2019, a to na 

dvoch typoch mediálnych nosičov. Po prvé, 

pre Slovensko tradičné nedeľné politické 

televízne diskusie, a po druhé, Facebook 

ako dlhodobo najpoužívanejšia online 

sociálna sieť na Slovensku.1 

Na grafe č. 1 ukazujeme počet výstupov za 

všetky politické strany, ktoré boli 

tematicky orientované na členstvo 

Slovenska v EÚ a/alebo EÚ ako politický 

systém. Výstupy v TV diskusiách a na 

Facebooku sú zobrazené oddelene, 

uvádzame tiež počet výstupov spolu. 

Intenzita výstupov bola jednoznačne 

vyššia v prvom polroku, pričom 

dominovali príspevky na Facebooku. Prvá 

vzostupná vlna bola zaznamenaná od 

januára do marca.  Ďalšia vlna aktivity 

nasledovala v máji 2019, čo bol celkovo 

najintenzívnejší mesiac. V druhom polroku 

bol nadpriemerný november, v ktorom 

sme zaznamenali viac mediálnych 

výstupov na tému európskej integrácie, 

než za ostatné mesiace druhého polroka 

spolu.  

Tieto výsledky nie sú príliš prekvapivé, 

najmä pokiaľ ide o relatívnu intenzitu. 

V marci 2019 sa konali prezidentské voľby, 

pričom zahraničná politika patrí medzi 

témy prezidentskej kampane na 

Slovensku. Následne v máji 2019 sa konali 

voľby do Európskeho parlamentu, a preto 

nemôže byť prekvapením, že v danom 

mesiaci zaznelo na túto tému najviac 

mediálnych výstupov. Mierny nárast 

v novembri (v porovnaní s mesiacmi pred 

a po) si vysvetľujeme tým, že si spoločnosť 

pripomínala 30. výročie Nežnej revolúcie, 

čo vytvorilo priestor na vyjadrenie 

hodnotiace aj členstvo Slovenska v EÚ.  

 

Graf 2: Intenzita výstupov podľa typu mediálneho nosiča 

 

Zdroj: Autori 

                                                           
1 http://www.onlinepr.sk/social-media-na-
slovensku-2018 



Mierne prekvapením je nízka intenzita 

výstupov v druhom polrok 2019, a to 

obzvlášť pri profiloch politických strán 

a ich lídrov na Facebooku. Vzhľadom na to, 

že platforma sociálnej siete umožňuje, 

vyjadrené s miernym zveličením, 

neobmedzené množstvo výstupov 

v neobmedzenom rozsahu na akúkoľvek 

tému, očakávali by sme, že deväť 

sledovaných politických strán a ich lídrov 

vyprodukuje spolu počet mediálnych 

výstupov, ktorý bude možné rátať 

v desiatkach.  

Do istej miery by pritom bolo 

pochopiteľné, ak by útlm v intenzite 

mediálnych výstupov nastal v letných 

mesiacoch, v ktorých je prerušené 

zasadnutie NR SR a nevysielajú sa ani 

televízne politické diskusie. Avšak 

v mesiacoch september a október sa, 

okrem iného, kreovala nová Európska 

komisia, a v Európskom parlamente bol 

vypočúvaný kandidát SR na post komisára 

Maroš Šefčovič. Napriek tomu zostal počet 

výstupov na minimálnej úrovni2. 

Domnievame sa, že do veľkej miery je to 

spôsobené tým, že politické strany 

orientovali svoju komunikáciu 

dominantne na domáce politické témy 

a európske záležitosti zostali potlačené do 

úzadia. Navyše bol začiatok jesene 2019 aj 

začiatkom (neoficiálnej) predvolebnej 

kampane pred voľbami do NR SR, čo 

znamenalo, že strany vyťažovala aktivita 

ako finalizácia a predstavovanie 

kandidátok či tvorba programov. A ako 

spomíname v analýze volebných 

programov nižšie, európska integrácia 

a politiky EÚ nie sú dominantným 

                                                           
2 K týmto témam sa vyjadrovali skôr europoslanci, 
ktorí boli na hearingoch prítomní. Ak sa vyjadrovali 
politické strany, tak skôr na adresu konkrétnych 

ťahúňom volebných programov pri 

voľbách do NRSR. 

Pozrime na to, ktoré strany využívali do 

akej miery Facebook ako nástroj na 

komunikáciu svojich posolstiev v oblasti 

európskych záležitostí. Tento údaj 

napovedá do istej miery o tom, akú 

dôležitosť tejto téme politické strany 

pripisujú. Na rozdiel od televíznych 

diskusií, kde je účasť a téma mimo 

kontroly politických strán, na Facebooku je 

intenzita a zameranie výstupov plne 

v rukách politických strán. 

Najviac vyjadrení v oblasti európskej 

integrácie mala v roku 2019 strana Smer-

SD, a to tak na Facebooku, ako aj v súčte 

s TV diskusiami. S odstupom nasledujú 

strany PS/Spolu, Kotlebovci-ĽSNS  a SNS, 

ktoré využívali Facebook na šírenie svojich 

posolstiev súvisiacich s EÚ približne 

rovnako. S odstupom za nimi je Sloboda 

a Solidarita a nasledujú strany, pri ktorých 

sa dá hovoriť o relatívne nízkej intenzite 

využívania Facebooku (menej ako 12 

príspevkov za rok): Sme rodina, OĽaNO, 

KDH a Most-Híd. 

Komunikujú politické strany rozdielne 

posolstvá v televíznych diskusiách a na 

Facebooku? Podľa našich údajov nie je 

možné povedať, že by existoval 

celonárodný vzorec, podľa ktorého by sa 

všetky politické strany správali odlišne 

v TV diskusii a na Facebooku. Pozorovali 

sme, že niektoré strany mali viac 

euroskeptických vyjadrení na Facebooku, 

iné v televízii, no väčšina politických strán 

sa správala konzistentne v komunikácii na 

oboch platformách. 

osôb (Šefčovič, von der Leyen) a nie k fungovaniu 
EÚ ako takej. 



Graf 3: Intenzita výstupov podľa politických strán 

 

Zdroj: Autori 

 

Medzi konzistentne komunikujúce 

politické strany radíme Smer-SD, 

PS/Spolu, OĽaNO, SaS, KDH a Most-Híd. Pri 

zvyšných stranách sme pozorovali mierne 

rozdiely, tie však boli z hľadiska 

nominálneho počtu príspevkov 

zanedbateľné, a preto ich hodnotíme ako 

konzistentne komunikujúce strany.  

 

Výrazne rozdiely medzi podielom 

euroskeptických odkazov na Facebooku 

a v televíznych diskusiách tak 

zaznamenávame u troch strán. Kotlebovci-

ĽSNS a SNS mali výrazne väčší podiel 

euroskeptických príspevkov v televíznych 

diskusiách, než na Facebooku. Pri SNS je to 

dokonca 100%, teda každé kódované 

vystúpenie predstaviteľa SNS 

v televíznych diskusiách malo v sebe 

euroskeptický odkaz. Naopak, strana Sme 

rodina mala väčší podiel euroskeptických 

odkazov na Facebooku než v televíznych 

diskusiách. 

 

Hodnotenie mediálnych výstupov 

politických strán z hľadiska 

euroskepticizmu je založené na celkovom 

počte vyjadrení, teda v súčte televíznych 

diskusií a Facebookových statusov. 

Jednotlivé výstupy boli vyhodnotené podľa 

toho, či obsahovali také vyjadrenia, ktoré 

sa dali označiť v jednej z vopred 

definovaných kategórií straníckeho 

euroskepticizmu (pre detailnejšiu diskusiu 

pozri Baboš & Világi 2019). Ak niektoré 

z vyjadrení obsahovali protichodné odkazy 

vo vzťahu k európskej integrácii, boli 

označené ako „zmiešané“ a v grafe č. 4 nie 

sú explicitne zobrazené (avšak tvoria 

doplnok do 100%). Vyjadrenia, ktoré 

neobsahovali žiadne relevantné odkazy, sú 

označené ako neutrálne. 

 

 



Graf 4: Podiel mäkko euroskeptických vyjadrení, podľa strany a platformy 

 

Zdroj: Autori 

Najviac euroskeptických odkazov sme 

zaznamenali u strany Kotlebovci-ĽSNS, 

a to takmer v 70% ich zaznamenaných 

výstupov. Táto politická strana bola 

zároveň jediná, u ktorej sme zaznamenali 

aj odkazy spadajúce do kategórie tvrdého 

euroskepticizmu (6,9%, konkrétne 2 z 29 

výstupov). Z hľadiska obsahu 

euroskeptických výstupov strany, K-ĽSNS 

zväčša kombinuje viaceré kľúčové odkazy. 

Najdominantnejší je „Diktát Bruselu“, 

ktorý je zvyčajne kombinovaný s 

naratívom o ohrození tradícií a hodnôt 

slovenskej spoločnosti. Tretím v poradí 

využívanosti bolo heslo dvojakého metra v 

zmysle nespravodlivého zaobchádzania s 

novými členskými štátmi, nerovnaké 

postavenie malých a veľkých štátov. 

 



Obrázok 5: Podiel vyjadrení podľa kategórií straníckeho euroskepticizmu 

 

Zdroj: Autori 

 

Pri stranách SNS a Sme rodina sme síce 

nezaznamenali žiadny tvrdý euroskeptický 

odkaz, avšak vo väčšine ich vyjadrení 

zazneli mäkké euroskeptické odkazy, a ani 

jeden odkaz naznačujúci podporu 

európskej integrácii. Čo sa týka obsahu 

vyjadrení týchto strán, SNS využíva diktát 

Bruselu v spojení s dvojitým metrom, 

pričom sa tematicky zameriava obzvlášť 

na poľnohospodárstvo a kvalitu potravín. 

Od SNS zaznela tiež kritika vo vzťahu k 

migračnej politike a kultúrnemu ohrozeniu 

Slovenska. Sme rodina využíva mnohé 

prvky kritiky EÚ, avšak nedá sa povedať, že 

by sa konzistentne sústredila na niekoľko 

vybraných kľúčových odkazov s výnimkou 

vyzdvihovania negatívneho aspektu 

členstva v podobe straty, resp. 

okliešťovania suverenity.  

Štvrtou v poradí podľa podielu 

euroskeptických vyjadrení je Sloboda 

a solidarita. Pri tejto strane už (mäkké) 

euroskeptické vyjadrenia netvoria väčšinu 

(na úrovni približne 43%), a strana mala aj 

vyjadrenia podporujúce ďalšiu integráciu 

(takmer 5%). Strana SaS najčastejšie vyčíta 

Európskej únii uplatňovanie dvojitého 

metra a diktátu Bruselu, ale v inom 

kontexte ako ĽSNS. Pri SaS je dvojitý meter 

kritizovaný najmä ako tlak európskych 

inštitúcií na Slovensko, aby dodržiavalo 

pravidlá (najmä ekonomického 

charakteru), ktoré iné členské štáty 

porušujú, a to často bez primeraných 

sankcií.  

Napokon poslednou stranou s relatívne 

vysokým podielom euroskeptických 

odkazov je hnutie OĽaNO (30%). 

Neutrálnych vyjadrení bolo 60%, a pri 

strane OĽaNO sme zaznamenali najviac, až 

10% vyjadrení so zmiešanými odkazmi. 

OĽaNO sa vo svojej kritike EÚ venuje 

primárne nedostatkom v čerpaní 

Eurofondov v spojení s korupciou a 

neefektívnym rozhodovaním v EÚ. Preto 

často poukazujú na európsku byrokraciu, 

označujú rozhodovanie na EÚ úrovni za 

ťažkopádne, a volajú po zmenách, ktoré by 

rozhodovacie procesy zefektívnili. 

Nemožno však v kritických vyjadreniach 

hnutia OĽaNO nájsť ucelený euroskeptický 

naratív. 



Analýza volebných programov 

Tvrdí euroskeptici  

Kotlebovci - ĽSNS 

Politická strana Kotlebovci – ĽSNS do 

dátumu publikácie tejto analýzy 

nezverejnila volebný program, avšak v 

rámci straníckych novín (Naše Slovensko, 

december 2019) sa čiastočne venuje aj 

opatreniam, ktoré chce presadiť v 

nadchádzajúcom volebnom období. V 

tomto dokumente sa strana k európskej 

integrácii nevyjadruje, je v nich zahrnutá 

len kritika konkrétnej politiky 

presadzovanej na úrovni EÚ, a síce zákazu 

držby zbraní. S cieľom identifikovať 

postoje strany k EÚ je preto potrebné 

všímať si iné oficiálne dokumenty viažuce 

sa na nadchádzajúce parlamentné voľby, a 

to konkrétne Memorandum o spolupráci 

národných a kresťanských politických 

strán3, ktoré tvorí základ pre volebnú 

spoluprácu medzi štyrmi stranami vrátane 

ĽSNS. Medzi programové priority na 

presadzovaní ktorých sa tieto strany zhodli 

patrí aj záväzok obnoviť štátnu suverenitu 

SR. Samotné memorandum síce do detailov 

nerozvádza, akým spôsobom chcú 

obnovenie suverenity presadzovať, avšak 

v súbehu s iniciatívou strany Kotlebovci-

ĽSNS vyzývajúcej k podpore petície za 

vystúpenie SR z EÚ „Preč z EÚ“ možno 

analyticky zhodnotiť, že strana presadzuje 

vystúpenie SR z EÚ ako jeden zo svojich 

dlhodobých cieľov. V tomto duchu ich 

možno považovať za stranu s príklonom k 

tvrdému euroskepticizmu.   

 

 

Mäkkí euroskeptici 

 

Sloboda a Solidarita 

Strana samu seba označuje za 

eurorealistickú a dodáva, že aj keď oceňuje 

EÚ ako vynikajúci projekt, je potrebné 

presadiť jej reformu,, pričom je jasné, že 

tým chce zmeniť súčasné status quo. SaS 

chce reformu, ktorá „vráti Európsku úniu 

do stavu, keď fungovala najlepšie, vrátiť 

členským krajinám kompetencie“. To v 

ponímaní SaS znamená posun od EÚ ako 

politického systému k integrácii 

redukovanej na jednotný trh. „Európska 

únia je podľa našich predstáv zmluvným 

spoločenstvom suverénnych štátov 

postavenom na spoločnom trhu so štyrmi 

základnými slobodami.“ To by si v praxi  

                                                           
3 Zverejnené napr. Národnou koalíciou tu: < 
https://narodnakoalicia.sk/memorandum-o-
spolupraci-narodnych-a-krestanskych-politickych-
stran/> alebo na webstránke Naše Slovensko tu: < 

 

 

 

vyžadovalo aj revíziu základných zmlúv. 

Program SaS sa rozsiahlo venuje potrebe 

zmeny inštitúcií (všetkých kľúčových: EP, 

EK, ER, ECB) alebo zrušenia rôznych 

výborov a agentúr EÚ (Výbor regiónov, 

EHSV). Zároveň však na viacerých 

miestach programu strana explicitne 

hovorí, že napriek tomu, že je „výrazným 

kritikom EÚ, nie je za vystúpenie z nej.“ 

Program SaS prináša aj niekoľko návrhov, 

ktoré hovoria v prospech posilnenia 

kompetencií EÚ napríklad vytvorením 

spoločnej politiky ochrany vonkajších 

hraníc EÚ alebo návrhom presunu 

niektorých aktuálne zdieľaných 

http://www.naseslovensko.net/nase-
nazory/vyhlasenia/memorandum-o-spolupraci-
narodnych-a-krestanskych-politickych-stran/> 

https://narodnakoalicia.sk/memorandum-o-spolupraci-narodnych-a-krestanskych-politickych-stran/
https://narodnakoalicia.sk/memorandum-o-spolupraci-narodnych-a-krestanskych-politickych-stran/
https://narodnakoalicia.sk/memorandum-o-spolupraci-narodnych-a-krestanskych-politickych-stran/


kompetencií na výlučné kompetencie EÚ 

(napr. cezhraničné znečisťovanie). Z 

pohľadu rozsahu zásahov, ktoré by narušili 

politický systém EÚ tak ako ho poznáme 

dnes, však možno konštatovať, že celkovo 

zastáva strana mäkký euroskeptický 

postoj. 

 

Sme rodina 

V programe sa vyskytuje EÚ často, ale 

najmä ako referenčný rámec, keď 

opatrenia navrhované v programe majú 

priblížiť SR k priemeru EÚ alebo text 

poukazuje na skúsenosti z EÚ, ktoré by 

mali slúžiť najmä ako pozitívny príklad.  

Program však jasne na viacerých miestach 

zdôrazňuje suverenitu národných štátov 

ako základný kameň medzinárodných 

vzťahov a spolupráce v EÚ. „Myslíme si, že 

národný štát je základom ... Sme za 

presadzovanie princípu dodržiavania 

medzinárodného práva a zachovanie čo 

najvyššej miery samostatnosti Slovenskej 

republiky s dôrazom na jej bezpečnosť, 

kultúru, históriu a geopolitickú polohu“. 

Samotný text programu nešpecifikuje, či je 

potrebné získať časť odovzdanej 

suverenity späť alebo zachovanie 

rešpektuje aktuálny stav zdieľanej 

suverenity (s EÚ), takže nie je možné len na 

základe programu vyhodnotiť či strana 

inklinuje k určitej forme euroskepticizmu 

(zvrátenie integračného procesu či 

vystúpenie SR z EÚ). Na druhej strane v 

programe absentuje presadzovanie 

prenosu ďalších kompetencií, vznik 

nových inštitúcií či užšej spolupráce, takže 

možno usudzovať, že strana nie je 

podporovateľom ďalšej integrácie.  

 

Podporovatelia postupnej integrácie 

 

Obyčajní Ľudia a Nezávislé Osobnosti 

Aj keď strana sa sama označuje za 

eurorealistickú, nemožno ju na základe 

programu zrovnávať s eurorealizmom 

(mäkkým euroskepticizmom) SaS. OĽaNO 

nešpecifikuje, čo pod pojmom 

eurorealizmus chápe a v tejto súvislosti 

hovorí len o potrebe byť „aktívnym členom 

EÚ, hľadajúcim konštruktívny kompromis 

medzi záujmami EÚ a národnými 

záujmami“. Pričom rešpektovanie 

národných záujmov chce presadzovať „v 

strategických oblastiach, najmä v 

energetike, poľnohospodárstve, trestnej 

politike štátu a kultúrno-etických 

záležitostiach“. Na rozdiel od mäkkého 

euroskepticizmu SaS však OĽaNO 

nepresadzuje zvrátenie stavu integrácie do 

určitého vývojového štádia (jednotný trh).  

Celkovo využíva strana v programovom 

dokumente EÚ najmä ako referenčný 

rámec (potreba priblížiť sa k priemeru EÚ, 

dodržiavať európske štandardy a pod.) a 

skôr v pozitívnom význame. V tomto 

ohľade nájdeme podobný spôsob 

komunikovania EÚ aj v programe Sme 

rodina (viď vyššie). Vyslovene európskym 

politikám sa text venuje málo, dominantou 

je len téma eurofondov, ktorá tvorí 

samostatnú podkapitolu.  

 

Slovenská národná strana 

Program sa venuje EÚ a vzťahu SR voči EÚ 

veľmi obmedzene. Z toho mála strana 

presadzuje väčšiu „ochranu národných 

kompetencií vo vzťahu k neprimeraným 

centralizačným snahám Bruselu“. Z tohto 

pohľadu vyznieva protichodne jej podpora 

„vybudovania spoločnej európskej obrany 



formou európskych ozbrojených síl“ 

(mimo velenia NATO). Paradoxne je 

predstava SNS o európskej obrane jedna z 

najkonkrétnejších v rámci volebných 

programov slovenských politických strán a 

priamo hovorí o de facto armáde EÚ (nový 

konštitučný prvok politického systému 

EÚ).  

 

Kresťansko demokratické hnutie 

Časť programu o zahraničnej a európskej 

politike je veľmi všeobecná a neprináša 

konkrétnu víziu pre zmenu EÚ či 

postavenie SR v EÚ. V programe však 

jednoznačne chýba spochybnenie alebo 

snaha o zvrátenie aktuálnej úrovne 

integrácie. Za zmienku stojí vyjadrená 

podpora pre užšiu spoluprácu členských 

štátov v rámci EÚ v oblasti bezpečnosti 

(„Budeme tiež podporovať projekt 

Európskej obrannej únie“) a spoločného 

postupu voči migrácii („zasadíme sa o to, 

aby Slovenská republika bola 

konštruktívnym partnerom EÚ pri hľadaní 

riešení a tvorbe efektívnej spoločnej 

migračnej politiky“). Chýba však 

detailnejšia špecifikácia postupu, teda či 

strana podporuje prenos kompetencií, 

príp. vznik nových inštitúcií na úrovni EÚ. 

 

Za ľudí 

Celkovo vyznieva program strany pro-

európsky. Konštatuje napríklad „vďaka 

Únii väčšie štáty rešpektujú zvrchovanosť 

a názory tých menších. ... Vyhovuje nám, že 

vieme obchodovať s celým svetom, 

vytvárať pracovné miesta a dvíhať našu 

životnú úroveň. Vyhovuje nám, že tisíce 

Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, 

študovať, pracovať a podnikať v Európe aj 

vo svete“. 

V oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti 

prináša strana viaceré návrhy, ktoré 

politiky či iniciatívy EÚ presadzovať alebo 

odkloniť iným smerom (napr. s väčším 

akcentom na našich východných susedov), 

avšak sú to zvyčajne návrhy modifikujúce 

verejné politiky ako také. Neprinášajú 

zmenu kompetencií, inštitúcií či 

stavebných prvkov politického systému 

EÚ. V deklaratívnej rovine program 

obsahuje aj viaceré výzvy k posilňovaniu 

ďalšej integrácie ako napr. potrebu 

„posilniť úlohu EÚ v oblasti obrany a 

bezpečnosti“ či zdaňovať nadnárodné 

korporácie na úrovni EÚ, avšak samotný 

dokument nešpecifikuje detaily realizácie 

takýchto výziev.  

 

Most-Híd 

Európske záležitosti sa vyskytujú v 

programe strany relatívne málo. Strana iba 

vágnym spôsobom deklaruje nutnosť 

podporiť fungovanie silnej a akcieschopnej 

EÚ  a „posilnenie globálneho postavenia 

únie a zvýšenia konkurencieschopnosti jej 

hospodárstva“. Dokument tiež explicitne 

spomína záväzok podporiť spoločnú 

zahraničnú a obrannú politiku EÚ, avšak 

bez uvedenia či ide o podporu už 

existujúcej politiky alebo podporu prenosu 

ďalších kompetencií. Keďže nová 

Európska komisia prezentovala svoj zámer 

posilniť postavenie EÚ v globálnom 

merítku, predpokladáme, že Most-Híd 

referuje k podpore tejto ambície novej 

Komisie, a teda ide o podporu pre 

postupujúcu hlbšiu integráciu.  

 

Progresívne Slovensko / Spolu-OD 

Program dvojkoalície má viacero bodov, 

ktoré sa venujú politikám dôležitým z 

pohľadu EÚ, a tým sa odlišuje od ostatných 

programov. V programe dvoj-koalície je 

zároveň najväčší počet konkrétnych 

návrhov referujúcich k ďalšiemu prenosu 

kompetencií na EÚ, príp. k potrebe vzniku 

nových nadnárodných inštitúcií. Napríklad 



deklarujú, že je „dôležité preklopiť vzťah k 

európskej integrácii od dôrazu na 

medzivládny princíp k podpore 

komunitárneho modelu so silnými a 

nezávislými spoločnými inštitúciami“. V 

rámci eurozóny chce strana „presadzovať 

bankovú a fiškálnu úniu s vlastným 

rozpočtom a ministrom financií EÚ s 

politickou zodpovednosťou.“ Strany tiež 

podporia „nástroje na ochranu proti 

priemyselnej špionáži (návrhy na 

posilnenie právomoci Európskej komisie 

pri zahraničných prevzatiach 

technologických firiem z EÚ, podpora 

koordinovaného postupu EÚ pri budovaní 

5G a podobne).“ Z pohľadu našej typológie 

euroskepticizmu teda možno PS/Spolu 

jednoznačne označiť za podporovateľov 

ďalšej integrácie a z pohľadu obsahu 

volebného programu možno konštatovať, 

že ide o stranu s najotvorenejšou a 

najšpecifickejšou podporou pre takýto 

prístup k EÚ. 

Ostatné politické strany, ktoré 

v prieskumoch voličských preferencií 

v roku 2019 dosahovali aspoň 5% podporu 

nemali ku dňu publikácie tejto analýzy 

zverejnený volebný program. 

 

Euroskepticizmus politických strán: výsledky 

 

Napriek početným a relatívne presne 

stanoveným indíciám, ktoré poukazujú na 

typ euroskepticizmu u politických strán, 

nie je možné väčšinu strán jednoznačne, so 

100% presnosťou zaradiť do jednotlivých 

kategórií. Jedným z dôvodov je, že mnohé, 

najmä mediálne výstupy obsahujú 

zmiešané, či priamo protirečivé odkazy 

k verejnosti o tom, ako si daná strana 

predstavuje ďalší vývoj politickej 

integrácie v rámci EÚ. Ďalším dôvodom je 

fakt, že mnohé predvolebné programy sa 

k systémovej politickej integrácii vyjadrujú 

buď veľmi všeobecne, alebo v náznakoch. 

Preto v našom hodnotení zvýrazňujeme, že 

pri jednotlivých stranách hovoríme 

o sklone, či tendenciám k istému typu 

postojov k integrácii, a nie o absolútnej či 

nemennej príslušnosti ku konkrétnej 

kategórii. 

Výsledné hodnotenie je nasledovné. 

Spomedzi sledovaných politických strán 

možno badať sklon k tvrdému 

euroskepticizmu iba pri strane Kotlebovci-

ĽSNS, a to tak na základe ich mediálnych 

výstupov, ako aj oficiálnych dokumentov 

(ako napr. Memorandum o spolupráci 

národných a kresťanských politických 

strán). 

Medzi strany so sklonom k mäkkému 

euroskepticizmu radíme strany Sme 

rodina a SaS. Väčšiu tendenciu k mäkkému 

euroskepticizmu pozorujeme u strany SaS, 

ktorá okrem mediálnych vystúpení má aj 

vo volebnom programe explicitne uvedené 

požiadavky na zvrátenie politickej 

integrácie EÚ. Pre stranu  Sme rodina platí, 

že väčšina ich mediálnych výstupov za rok 

2019 nesie znaky mäkkého 

euroskepticizmu (Približne 59%, oproti 

43% pri strane SaS), avšak vo volebnom 

programe Sme rodina je postoj k integrácii 

Slovenska do EÚ formulovaný vágnejšie 

než u SaS, a mnohé predstavy nie sú 

detailne vysvetlené.  

Politické strany Smer-SD, Most-Híd, KDH, 
Za ľudí a koalíciu PS/Spolu hodnotíme ako 
strany s tendenciou podporovať ďalšiu, 
postupnú európsku integráciu. 
V analyzovaných mediálnych výstupoch, 
ani vo volebných programoch týchto strán 
nie sú vyjadrenia, ktoré by naznačovali 
ambície strán zvrátiť proces integrácie (s 
výnimkou zanedbateľného počtu mäkko 



Tabuľka 1: Hodnotenie postojov 
politických strán k európskej integrácii 
 

 

euroskeptických náznakov v komunikácii 

Smeru-SD). Naopak, v mediálnych 

vystúpeniach ako aj vo volebných  

programoch strán boli formulované 

vyjadrenia podporujúce ďalšiu integráciu 

SR v EÚ. Z hľadiska podielu mediálnych 

výstupov podporujúcich ďalšiu integráciu 

patria k najvýraznejším KDH a PS/Spolu. 

Analýza volebných programov tento trend 

potvrdila s tým, že v programe PS/Spolu 

boli predstavy o ďalšej integrácii 

vysvetlené najdetailnejšie zo všetkých 

programov.  

Dve politické strany sme sa rozhodli 

nezaradiť ani do jednej z našich kategórií. 

Dôvodom je príliš silný rozpor medzi tým, 

ako sa vyjadrovali k európskej integrácii 

v diskusiách a na Facebooku, a čo je 

napísané v ich volebných programoch.  

Prvým prípadom je Slovenská národná 

strana. Analýza ich mediálnych vystúpení 

ukazuje, že väčšina výrokov je mäkko 

euroskeptická (56%), a v televíznych 

diskusiách, ktoré sa tematicky dotýkali 

integrácie SR do EÚ, niesli všetky výstupy  

 

 

 

 

 

znaky mäkkého euroskepticizmu. Na 

druhej strane však predvolebný program 

SNS neobsahuje posolstvá, ktoré by 

naznačovali snahy strany dekonštruovať 

politický systém EÚ, skôr naopak. 

Predstava SNS o európskej obrane je jedna 

z najkonkrétnejších, a ak ju dovedieme do 

dôsledkov, tak hovorí de facto o európskej 

armáde, čo je z analytického hľadiska 

nielen podpora ďalšej integrácie, ale 

predstavuje prvok federalizácie. V tejto 

štúdii nie je priestor na skúmanie dôvodov, 

prečo tento rozpor vznikol. Avšak 

z viacerých výskumov postojov verejnosti 

vieme, že podpora spoločnej európskej 

armády sa aj u euroskepticky naladených 

ľudí vyskytuje bežne, pričom motiváciou je 

často oslabenie NATO a vplyvu Spojených 

štátov amerických v Európe. 

Druhým prípadom je hnutie OĽaNO. Z 

hľadiska ich mediálnych výstupov možno 

hovoriť len o miernom sklone k mäkkému 

euroskepticizmu, pretože väčšina ich 

vyjadrení je neutrálna, znaky mäkkého 

euroskepticizmu niesla iba necelá tretina 

Postoje k európskej integrácii Politické strany 

Sklon k tvrdému 
euroskepticizmu 

Kotlebovci-ĽSNS 

Sklon k mäkkému 
euroskepticizmu 

Sme rodina, SaS  

Sklon k podpore ďalšej, 
postupnej integrácii 

Smer-SD, Most-Híd, KDH,  
Za ľudí, PS/Spolu 

Sklon k eurofederalizmu  

Nezaradené OĽaNO, SNS 



vyjadrení. Navyše, desať percent vyjadrení 

ostalo v kategórii zmiešaných. To 

znamená, že v sebe niesli odkazy tak 

podporujúce ďalšiu integráciu, ako aj 

odkazy mäkko euroskeptické. Volebný 

program hnutia však vyznieva opačne, a 

mnohé postoje k európskej integrácii 

formulované skôr v duchu jej podpory. 

Rovnako ako v prípade SNS, nie je možné, 

a nie je ani cieľom tejto štúdie odpovedať 

na otázku, prečo existuje protichodný 

sklon medzi mediálnymi vystúpeniami 

OĽaNO na jednej strane a ich volebným 

programom na strane druhej. Na základe 

našej analýzy sme nedokázali identifikovať 

ani jednu stranu, ktorá by mala sklon 

k eurofederalizmu. Tabuľka nižšie ponúka 

prehľadné zaradenie politických strán 

k jednotlivým typom postojov k európskej 

integrácii.
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