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Slovensko má za sebou štyri roky 

jednofarebnej vlády a napriek tomu, že 

súčasná vládna strana Smer-SD takmer 

určite po štvrtýkrát v rade vyhrá slovenské 

parlamentné voľby, podoba budúceho 

kabinetu je v túto chvíľu otvorená. Podľa 

najnovších prieskumov by sa do parlamentu 

malo dostať sedem politických strán. S 

ohľadom na rast preferencií novej 

populistickej strany Sme rodina Borisa 

Kollára s blížiacim sa termínom volieb a fakt, 

že jednotlivé prieskumy posielajú do NR SR 

rôzne strany, nie je vylúčený ani väčší počet 

strán so  zastúpením v zákonodarnom 

orgáne. Treba rovnako zobrať v úvahu, že v 

minulosti sme už viackrát boli svedkami 

výsledkov, ktoré sa výrazným spôsobom líšili 

od predpovedí odborníkov či predvolebných 

prieskumov. Aké zostavy budúcej vlády sa 

pred voľbami ukazujú ako najreálnejšie? 

 

 

 

 

Vývoj volebných preferencií pred voľbami 

podľa jednotlivých agentúr 
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Koalícia SMĚR-SD + SNS 
Toto zloženie vlády sa pred voľbami javí ako 

najpravdepodobnejšie. Súčasná vládna 

strana má skúsenosť zo spoluvládnutia s 

národniarmi z rokov 2006 až 2010. Napriek 

mnohým nezhodám medzi oboma stranami z 

tohoto obdobia a vládnej dominancii Smeru 

na úkor menších strán v koalícii, ostala po 

celé obdobie SNS lojálnym koaličným 

partnerom.   

V posledných voľbách však SNS prišla o 

parlamentné zastúpenie a následne prešla 

veľkou obrodou. Nový predseda Andrej 

Danko prízvukuje hlavne odklon od vulgárnej 

a korupčnými aférami zaťaženej politiky 

predošlého vedenia. To sa premietlo do 

mnohých personálnych zmien, avšak pri 

bližšom pohľade na volebný program strany 

je zreteľná ideová kontinuita. Vízia silného 

sociálneho štátu a dôraz na etnický model 

národného štátu sú navyše silne 

kompatibilné s hodnotovým razením Smeru-

SD . Reálny odhad zisku SNS vo voľbách sa 

pohybuje okolo 8 % čo približne odpovedá  

veľkosti tej časti elektorátu, ktorý dlhodobo 

počúva na národnú rétoriku1.  Konečný zisk 

bude závisieť z časti aj na zisku Smeru, keďže 

kauzálny vzťah ziskov týchto strán je zjavný2. 

 

Aj z vyjadrení predsedov oboch strán je 

zrejmé, že takáto koalícia by im vyhovovala 

a jej vytvorenie má podľa prieskumov 

verejnej mienky oporu aj u veľkej časti 

voličov3. 

 

S takýmto zložením vlády by však mohlo byť 

spojených niekoľko rizík. Napriek formálnej 

zmene SNS, silný slovenský nacionalizmus 

ostáva súčasťou jej genetickej výbavy, z čoho 

možno očakávať  oživovanie negatívnych 

nálad voči etnickým menšinám na Slovensku. 

V hre by bola i možná zmena smerovania 

zahraničnej politiky krajiny. Vypovedanie 

medzinárodných zmlúv je jedným z bodov 

predvolebného programu SNS, čo 

v kombinácii so zhoršenými vzťahmi s EÚ 

v čase eskalácie migračnej krízy vyvoláva 

otázniky o smerovaní zahraničnej politiky 

krajiny v prípade takéhoto vládneho zloženia. 

Slovensko bude navyše od 1. Júla 

predsedajúcou krajinou v Rade EÚ. 

 

Pravicová vláda 
Medzi slovenskou verejnosťou a médiami 

panuje dlhodobo definičný zmätok ohľadom 

pojmu a obsahu slovenskej pravice. 

Slovenská pravica je celkom vágny výraz, 

ktorý slúži skôr ako novinárska skratka pre 

lepšie referovanie o abstraktnom a 

polarizovanom slovenskom politickom 

prostredí. Popri tradičných stranách 

slovenskej pravice (KDH, SDKÚ-DS, SMK 

a neskôr Most) sa do nej v minulosti radilo i 

množstvo ďalších subjektov 

s obvykle krátkou životnosťou. Problém 

užívania tohoto termínu podtrhuje i fakt, že 

sem býva často zahrnuté aj hnutie OĽaNO. 

V jeho prípade nemožno hovoriť o 

štandardnej politickej strane. Jedná sa skôr o 

voľné združenie  osobností bez jednotného 

ideového a programového rámca. Preto pod 

pojmom slovenská pravica (prípadne 

pravicové strany) chápeme skôr 

pomenovanie jedného z blokov, ktorý tvorí 

opozíciu voči proklamovane sociálne- 

demokratickému Smeru. 

 

Napriek tomu, že ešte v lete minulého roku sa 

takéto zloženie budúcej koalície zdalo 

nereálne, podľa posledných prieskumov sa 

vláda pravicových strán nedá úplne vylúčiť. 

Otázne však je, konkrétne ktoré strany by ju 

mohli vytvoriť, keďže viacero z nich osciluje 

okolo magickej hranice piatich percent.  

 

Keď pravicové strany v roku 2012 utrpeli vo 

voľbách debakel, objavoval sa názor, že 

slovenská pravica narazila na svoje dno 

a v budúcnosti už nemôže byť v horšej 

kondícii. Po štyroch rokoch v opozícii je však 

čas na revíziu tohoto názoru. Napriek volaní 

lídrov pravicových strán po spájaní, sme boli 

v tomto volebnom období svedkami 

totálneho rozkladu toho, čo nazývame 

slovenskou pravicou. Kým na začiatku 

volebného obdobia v roku 2012 sedeli 

v parlamentných laviciach zástupcovia 

piatich opozičných strán, pred nasledujúcimi 

voľbami sa kvôli mnohým štepeniam  tento 
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počet zdvojnásobil. Z pôvodnej zostavy KDH, 

OĽaNO, Most, SaS a SDKÚ-DS vznikli 

postupom času strany Sieť, SKOK, NOVA, 

Šanca a DS- Ľudo Kaník. Preferenčne 

najsilnejšia z nich – strana Sieť vznikla len 

pred niečo vyše rokom a pol.  

 

Delenie pravice významne znižuje šance na 

jej úspech v nasledujúcich voľbách, keďže 

niektoré z nich ostanú pred bránami 

parlamentu a ich hlasy prepadnú. Veľké 

množstvo prepadnutých hlasov (20 %) bolo 

jedným z rozhodujúcich faktorov aj vo 

voľbách v roku 2012.  

 

Počas celého obdobia v opozícii prebiehal na 

pravici nepriamy konkurz na jej lídra. Krátko 

pred voľbami všetko naznačuje že táto úloha 

nakoniec pripadne predsedovi spomínanej 

strany Sieť a (ne)úspešnému kandidátovi na 

prezidenta vo voľbách v roku 2014 

Radoslavovi Procházkovi. Procházkovi sa síce 

nepodarilo postúpiť ani do 2. kola volieb, 

napriek tomu zisk vyše 20 % hlasov  bol 

nečakaným výsledkom a výrazným úspechom 

ambiciózneho politika. V líderskej roli by 

Procházku radi videli i predsedovia strán 

Most-Híd a KDH - Béla Bugár respektíve Ján 

Figeľ - a vytvorili tak vládnu alternatívu pre 

Smer. Podľa preferencií by však tieto tri 

strany nedali dokopy dostatočný počet 

mandátov potrebných pre vytvorenie vlády.  

 

Najväčšou prekážkou pre vytvorenie 

pravicovej koalície tak predstavuje fakt, že by 

nutne musela zahrňovať všetky subjekty 

prekročivšie volebné kvórum a hlásiace sa 

k nej. Ich počet sa podľa predvolebných 

výskumov odhaduje na päť alebo šesť strán. 

Sporný je hlavne výsledok strán SaS a SMK, 

o ktorých účasti v NR SR v nasledujúcich 

štyroch rokoch sa prieskumy jednotlivých 

agentúr rozchádzajú. Významné programové 

rozdiely medzi jednotlivými stranami (jedná 

sa hlavne o kultúrno-etické témy, ale i otázky 

zahraničnej politiky) by dohodu o novej vláde 

výrazne komplikovali. Čo však takúto 

koalíciu činí ešte utopickejšou, je labyrint 

silných osobných animozít z minulosti 

a nevyspytateľnosť niektorých výrazných 

osobností v rámci jednotlivých strán. V tomto 

ohľade nemožno opomenúť zoskupenie 

kandidátov okolo lídra OĽaNO Igora 

Matoviča. Ide o ľudí s rozličnými osobnými 

ambíciami a hodnotovými orientáciami, 

ktoré by mohli pre potenciálnu koalíciu 

znamenať časovanú bombu. K tomu treba 

pripočítať i skutočnosť, že OĽaNO kandiduje 

v koalícii so stranou NOVA, ktorú založila 

ďalšia výrazná osobnosť slovenskej politiky - 

Daniel Lipšic. Predvolebná koalícia sa dá 

chápať najmä ako volebná stratégia, ktorá má 

pomôcť obom stranám prekročiť volebné 

kvórum, čo by v prípade samostatných 

kandidatúr nebolo úplne samozrejmé. Berúc 

do úvahy schopnosť spolupráce Igora 

Matoviča s výraznými osobnosťami 

z minulosti, je prognóza stability tohoto 

projektu skeptická. 

 

I v prípade prekonania vyššie uvedených 

úskalí by vytvorenie pravicovej koalície dalo 

tušiť obdobie so zvýšenou mierou neistoty 

a nestability. Oporou pre takéto tvrdenie 

môžu byť aj skúsenosti z vládnutia 

posledných dvoch pravicových vlád, ktoré 

viedli k predčasným voľbám. 

 

Koalícia SMER-SD a pravicovej strany 

Vytvorenie vlády s účasťou ľavicovej a 

pravicovej strany by bolo prvým od roku 

1998, kedy bola jednou z vládnych strán 

ľavicová SDĽ (HZDS a SNS, ktoré boli so 

Smerom-SD vo vláde v rokoch 2006 až 2010 

nie sú brané ako štandardné pravicové 

strany, ale skôr ako národno-populistické 

strany).  Zároveň by sa vôbec prvýkrát v 

histórii samostatného Slovenska uplatnil 

model čiastočnej mocenskej kontinuity. 

Inými slovami, ešte nikdy sa súčasťou vládnej 

koalície nestali strany, ktoré v 

predchádzajúcom volebnom období pôsobili 

vo vláde, ako aj strany z opozície. Určité 

tendencie k autoritárskemu prístupu k 

výkonu moci predstavovali popri 

socioekonomických otázkach hlavné bariéry 

pre spoluprácu pravicových strán so stranou 

Roberta Fica v minulosti. 

 

Pred týmito voľbami sa však začína 

špekulovať, že pre niektorých lídrov 

pravicových strán, Smer- SD predsa len môže 

predstavovať koaličný potenciál. Otáznik visí 

hlavne nad KDH a stranou Most-Híd, 
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ktorých predsedovia sa pred voľbami 

vyhýbajú odpovedi na otázku, či by boli 

ochotní vstúpiť do vlády s Robertom Ficom. 

Predseda Mostu dokonca v  jednom z jeho 

vyhlásení hovoril o nutnosti takého kroku za 

určitých okolností4. Naopak určite môžeme 

vylúčiť spoluprácu Smeru-SD s OĽaNO, SaS a 

po posledných vyhláseniach s o niečo menšou 

určitosťou aj so stranou Sieť5. 

 

Hoci sa takáto vládna konfigurácia nedá 

vylúčiť, zdá sa skôr ako nepravdepodobná. 

Obzvlášť v situácii, kedy sa Smeru s 

najväčšou pravdepodobnosťou bude núkať 

možnosť koaličného vládnutia s SNS. Robert 

Fico často zdôrazňuje slovo stabilita a dobre 

si uvedomuje, že vládnutie s národniarmi je 

jej oveľa silnejšou zárukou, ako vládnutie s 

ktoroukoľvek z pravicových strán.  

 

Jednofarebná vláda SMER-SD 

Počas letných mesiacov s rastúcim počtom 

imigrantov prichádzajúcich na maďarské 

hranice, podpora Smeru-SD stúpala nad 

hranicu 40 %, čím sa približovala svojmu 

poslednému volebnému výsledku. Z 

posledných volebných  prieskumov je ale 

viditeľný jasný trend klesania preferencií 

vládneho Smeru. Pokles môže byť ovplyvnený 

štrajkom učiteľov a zdravotných sestier. 

Predovšetkým zdravotníctvo je Achillovou 

pätou vlády Roberta Fica. Okrem toho, že sa 

jej nepodarilo zdvihnúť jeho žalostnú úroveň, 

predstavovalo i najväčší zdroj korupčných 

káuz priamo spojených s predstaviteľmi 

vládnej strany.  

 

Smer-SD sa v kampani zameral 

predovšetkým na akcentovanie rizík 

spojených s migračnou vlnou prichádzajúcou 

do Európy. V zimných mesiacoch táto téma 

rezonovala v spoločnosti o niečo menej a jej 

oslabený mobilizačný potenciál môže byť 

jednou z príčin poklesu preferencií Smeru.  

 

V minulých voľbách sa Smeru podaril 

dosiahnuť výrazne vyšší zisk hlasov, ako mu 

predpovedali odborníci. Predtým však vždy 

platilo pravidlo, že rozdiel medzi 

predvolebnými prieskumami a realitou vždy 

vyznel v neprospech Smeru-SD. Róbertovi 

Ficovi sa ale v posledných voľbách 

presvedčením k účasti i „papučových voličov” 

úspešne podarilo túto volebnú schému 

vyvrátiť. Niečo podobné sa mu môže podariť 

aj v týchto voľbách. V skutočnosti však všetko 

nasvedčuje tomu, že alternatíva 

jednofarebnej vlády po nasledujúcich 

voľbách je zo všetkých uvedených najmenej 

pravdepodobná. 

 

Výhľad povolebného Slovenska 

Z predvolebných prieskumov sa dá očakávať 

zachovanie tej podoby straníckeho systému, 

ktorý je pre Slovensko typický od jeho vzniku 

v roku 1993. To znamená, že v parlamente 

určite nezasadne menší počet ako šesť 

politických strán, naopak nedá sa vylúčiť 

zloženie parlamentu z ôsmich subjektov, čo 

by bol z hľadiska početného kritéria 

historický precedens. Zároveň možno 

predpokladať zachovanie polarizácie systému 

do dvoch blokov, ktorá prehovorí aj do 

podoby koalície, keďže tá bude s najväčšou 

pravdepodobnosťou nevyhnutná pre 

vytvorenie vlády.  

 

Z tohoto dôvodu je momentálne z vyššie 

načrtnutých variant jej konfigurácie 

najreálnejšia koalícia strán Smer-SD a SNS. 

Na jednej strane možno hovoriť o garancii 

stabilnej vlády, na strane druhej, skúsenosti 

zo spolupráce týchto dvoch strán z prvej 

Ficovej vlády dávajú dôvod pre určitú skepsu 

ohľadom vôle takejto koalície pre riešenia 

problémov, ktoré boli v posledných rokoch 

opomínané. Jedná sa predovšetkým 

o riešenie veľmi zlého stavu kontrolných 

inštitúcii a súdnictva a teda prinavrátenie 

dôvery občanov v právny štát, systémové 

opatrenia v oblasti školstva a zdravotníctva, 

zníženie nezamestnanosti a vyrovnanie 

regionálnych ekonomických rozdielov. Obavy 

vyvoláva aj nejasný postoj Smeru-SD 

ohľadom smerovania zahraničnej politiky, či 

dokonca tendencie národniarov k orientácii 

zahraničnej politiky krajiny v rozpore so 

súčasnými platnými medzinárodnými 

zmluvami, ktorými je Slovensko viazané.   
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Druhé predpokladané zloženie vlády 

z pravicových strán je naopak spojené 

s obavami o jej stabilitu. A tie rastú 

priamoúmerne s počtom strán, ktoré by do 

tejto vlády vstúpili. Diskutabilný je v 

súčasnosti aj jej prípadný programový obsah, 

keďže slovenskej pravici dlhodobo chýba 

spoločná vízia o správe veci verejných. 

Najsilnejším integračným impulzom 

a zároveň politickou ponukou pravice je 

vymedzenie sa voči osobe Roberta Fica. 

Nestabilita a absencia jednotnej predstavy 

o smerovaní krajiny je v období radikalizácie 

spoločnosti a vzostupu extrémistických strán 

rizikom, ktoré mnoho bývalých pravicových 

voličov odmieta podstúpiť. A práve nízka 

účasť tejto časti slovenského elektorátu môže 

byť pre výsledky volieb kľúčová.    
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