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První volby do Národní rady Slovenské republiky v nové dekádě přináší řadu zajímavých 

otázek. Přicházejí totiž v době, kdy má Slovensko za sebou nárůst popularity krajní pravice, 

vraždu novináře a jeho snoubenky či odhalení problematických propojení 

mezi kontroverzními osobami a špičkami justice, prokuratury a politického života. 

Tyto momenty neovlivnily pouze probíhající předvolební kampaň, ale měly také zásadní dopad 

na nálady ve společnosti. Téměř 4,5 milionu oprávněných voličů tak bude mít možnost 

reflektovat proběhlé události a u voleb vystavit politikům účet za jejich čtyřletou aktivitu. 

Klíčovou otázkou těchto voleb je, kdo bude v březnu sestavovat koaliční většinu v parlamentu. 

Na první pohled vypadá rozdělení politické mapy Slovenska jasně. První tábor je tvořen 

ze stran současné vládní koalice Směr-SD, SNS a Most-Híd. Ty v roce 2016 spolu s již 

neexistující stranou Sieť legitimizovali své netradiční spojení jako snahu vytvořit „hráz proti 

extremismu“. V souboji proti nim stojí široké spektrum stran tzv. „demokratické opozice“, 

mezi které patří současné opoziční strany SaS, OĽaNO, Sme rodina a také nové 

a mimoparlamentní subjekty jako PS/Spolu, Za ľudí nebo KDH. 

Ve specifické pozici k oběma táborům stojí krajně-pravicová ĽSNS, vůči které se vymezili 

a spolupráci s ní odmítly všechny relevantní politické strany. Strana Mariana Kotleby přesto 

v průzkumech atakuje přední příčky a vývoj z nedávné minulosti naznačuje, že její koaliční 

potenciál nemusí být nulový. Tato skutečnost v kombinaci s vysokou fragmentací politického 

spektra, oscilováním vícero stran na 5% hranici a taktizováním lídrů přináší do celkové rovnice 

mnoho neznámých, kvůli kterým je predikování budoucího vývoje téměř nemožné. 

Datem konání voleb je 29. únor 2020, což je na den přesně 100 let od přijetí první Ústavní 

listiny Československé republiky tehdejším Národním shromážděním. Zatímco první Ústava 

definovala demokratický charakter našeho státu, tyto volby budou zrcadlem kvality fungování 

demokracie v současnosti. 

SMER – sociálna demokracia 

Stranu Směr-SD lze bezpochyby označit za nejúspěšnější politickou stranu v moderních 

dějinách Slovenské republiky. Nasvědčuje tomu i skutečnost, že dokázala zvítězit ve třech 

parlamentních volbách (2006, 2012 a 2016) a první pozici v průzkumech preferencí atakuje 

také před volbami v roce 2020. Vysoká důvěra občanů dávala straně vždy silný mandát na to, 

aby mohla rozhodujícím způsobem politicky ovlivňovat život na Slovensku.  

V čele tohoto politického hegemona již přes dvě dekády neohroženě stojí jeden 

z nejnadanějších politiků moderní historie – Robert Fico. I přes mnohé kauzy a politická 

rozhodnutí, za něž v průběhu let utržil ze strany opozice nebo odborné veřejnosti značnou 

kritiku, se stabilní pozice strany a jejího lídra na nejvyšších pozicích politické scény zdála být 

neohrozitelná.  

Otřesy ve společnosti, které vyvolala vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny 

Kušnírové v únoru 2018, nejvíce zasáhly právě Směr-SD. Tlak široké veřejnosti reprezentován 

největšími demonstracemi od Sametové revoluce přinesl změny tykající se špiček vládní 

strany. Pozici ministra vnitra opustil dlouholetý „korunní princ“ strany Robert Kaliňák. 

Protesty zasáhly také samotného Fica, který rezignoval na pozici předsedy vlády a stranu řídí 

„pouze“ z pozice poslance NRSR.  
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Do čela rekonstruované vlády se postavil Peter Pellegrini – jeden z nejuniverzálnějších politiků 

strany, který předtím působil v pozicích státního tajemníka ministerstva financí, ministra 

školství, předsedy parlamentu a místopředsedy vlády pro investice a informatizaci. Jmenování 

Pellegriniho premiérem započalo jistou dvojakost v samotné politické komunikaci strany, 

která je pozorovatelná i během aktuální předvolební kampaně. Zatímco předseda strany Fico 

začal razit radikálnější postoje, premiér Pellegrini reprezentuje kultivovanější způsob 

komunikace.  

Výrazné rozdíly bylo možné pozorovat již v době krize po vraždě novináře, kdy Fico začal 

pracovat s teoriemi naznačujícími možný vliv amerického miliardáře George Sorose 

na politické dění na Slovensku. Signifikantním momentem bylo i to, když se Fico veřejně zastal 

poslance krajně-pravicové ĽSNS Milana Mazureka odsouzeného za úmyslný přečin hanobení 

rasy, národa a přesvědčení. Významnou posilou pro Fica při formování tohoto komunikačního 

proudu strany je poslanec Ľuboš Blaha. Levicový akademik získal značný politický kapitál kvůli 

svým statusům na Facebooku, kde ostrým jazykem kritizuje domácí politické konkurenty 

nebo také politiky EU, NATO a USA. Na druhé straně se netají obdivem k socialistickým 

režimům nebo k Putinovu Rusku. V kombinaci s adorací režimu z doby před rokem 1989 

a častými příspěvky obohacenými o dezinformace a manipulativní prvky, tak cílí na specifický 

voličský segment.  

Protikladem k Ficovi a Blahovi je samotný Pellegrini. Sympatický politik s umírněnou 

rétorikou vyhýbající se radikálním stanoviskům, kontroverzím a ostré konfrontaci. S vrcholící 

kampaní se však vyostřuje také rétorika samotného premiéra. Ten se objevil ve předvolebním 

videu, ve kterém recykloval narativy o migraci jako bezpečnostní hrozbě a riziku chaosu. 

Pozdější videa publikovaná Ficem ale potvrdila, že Pellegrini zůstává kultivovanější tváří 

Směru-SD. Fico na facebookovém profilu zveřejnil sérii animovaných videí ostře útočících 

na opoziční strany, resp. jejich lídry. Tato snaha o vytvoření virálního obsahu pro sociální sítě 

ale našla málo pochopení. 

Strana do kampaně vstoupila s jemným rebrandingem v podobě nového loga, upozorňováním 

na „nový“ Směr-SD a ústředním sloganem kampaně „zodpovědná změna“, která má být 

v protikladu ke změně nabízenou opozicí. Strana také upustila od velkolepých předvolebních 

mítinků ve sportovních halách a začala být aktivnější v online prostoru. Pellegrini se stává 

hlavní tváří strany a samotný Fico se v kampani neobjevuje ani na jednom billboardu.  

Aktivní kampaň na sociálních sítích strana později obohatila základními programovými tezemi 

představenými na programové konferenci. Teze obsahují tři základní priority. Prvním 

opatřením je 13. důchod pro seniory. Druhý pilíř se týká mladých rodin a je v podobě 

13. rodinného příspěvku. Třetí pilíř volebního programu, který také vyvolal největší emoce, 

se týká situace s nedostatkem lékařů. Strana chce požadovat od absolventů medicíny, 

aby na Slovensku odpracovali 10 let, nebo aby zpětně zaplatili studium ve výši 55–60 tisíc eur.1 

Fico na konferenci ostře útočil na média, opozici a prezidentku. Pellegrini naopak artikuloval 

důležitost zachování sociálních opatření, zlepšení v oblasti zdravotnictví a boje s klimatickými 

změnami. Kritizoval také populistické návrhy ĽSNS. Programová konference tak byla 

potvrzením dvojakosti v komunikaci strany.  

 

1 Program pro volby 2020. Směr-SD. 2020. Dostupné z: https://www.strana-
smer.sk/volby_2020/program 

https://www.strana-smer.sk/volby_2020/program
https://www.strana-smer.sk/volby_2020/program
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Ostře sledovaný soudní proces ve věci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, který probíhá 

v čase předvolební kampaně, může straně výrazně ublížit. Hlavní tváří procesu je Marián 

Kočner. Jeho kontakty na špičky strany a uniknutá konverzace z mobilního telefonu ukazují 

na možnosti ovlivňovat vrcholné představitele politiky, soudnictví a prokuraturu ve státě, 

který řídila strana Směr-SD během tří volebních období. To může stranu přivést k jednomu 

z jejích nejhorších výsledků. 

Obrázek 1: Banner Směr-SD 

 

Zdroj: Facebook Směr-SD 

Slovenská národná strana 

Čtyři roky ve vládě měly pro SNS charakter sinusoidy. Strana, kterou po svém nástupu 

na předsednický post úspěšně revitalizoval její nový předseda Andrej Danko, zaznamenala 

po volbách v roce 2016 návrat do parlamentu. Tímto úspěchem se ale růst strany a samotného 

Danka nezastavil. V prvním roce po volbách byla častým tématem možná ambice Danka 

přeskočit Ficův Směr-SD. Raketový růst strany, která v průzkumech atakovala 14 %, zastavil 

až moment z ledna 2017, kdy Danko veřejně obhajoval své povýšení do vojenské hodnosti 

kapitána. Tu mu udělil jeho vlastní nominant ministr obrany Peter Gajdoš.  

Tisková konference, na které Danko ostentativně líbal své kapitánské výložky, se stala 

momentem, který trvale nalomil trajektorii růstu popularity Danka a jeho SNS. V té chvíli 

se z potenciálního premiéra stal terčem posměchu. Různé parodie onoho aktu následně 

zaplavily internet a sociální sítě po několik dní.  

Pro kredit Danka to ale nebyla zdaleka poslední rána. Od počátku svého působení ve vrcholné 

politice byl neustále terčem posměchu kvůli své unikátní syntaxi a častým přeřeknutím. 

Druhou velkou ránu utrpěl v momentu, kdy se začala veřejně zpochybňovat pravost 

jeho rigorózní práce a s ní souvisejícího titulu doktora práv. Mnoho odborníků označilo práci 

za plagiát, ale Danko obhajoval způsob, kterým svou práci koncipoval, užívanými citačními 

standardy dané doby.  

Tyto negativní momenty se Danko snažil vyvážit sebevědomými politickými kroky na domácí 

scéně i v zahraniční politice. Sám Danko rád aktivně zasahoval také do oblastí mimo 

kompetenční rámec ministerstev, které spadaly do působnosti SNS, a svými tvrdými postoji 

si vynutil rovněž revizi koaliční smlouvy. V zahraniční politice se prezentoval v roli aktivního 

přítele Ruské federace. Rusko také několikrát navštívil. Danko se netají přátelským vztahem 

s předsedou Dumy Vjačeslavem Volodinem, což mu otevřelo možnost promluvit v parlamentu 

Ruské federace, zúčastnit se vojenské přehlídky v Moskvě nebo získat čestný doktorát 

na moskevské univerzitě MGIMO.  
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Do předvolební kampaně vstoupila SNS s programem artikulujícím národní, křesťanský 

a sociální pilíř.2 Danko si nechal udělit ochrannou známku na jedno ze svých ultimátních 

přeřeknutí „člověk člověku“ a strana tento slogan začala využívat také v aktivitách během 

kampaně.  

Danko na jedné straně v kampani často ukazuje velmi sebevědomou tvář i kritikou koaličních 

partnerů a zdůrazňováním svých opatření v sociální oblasti. Stranou nezůstává ani rétorika, 

jak by vypadala jeho vláda, pokud by disponoval neomezenou mocí jako Orbán v Maďarsku. 

Na druhou stranu často využívá také opačný narativ a stylizuje se do role oběti, 

které je ubližováno nejen ze strany médií, ale také od vlastních koaličních partnerů.  

Solidně rozběhnutou kampaň ale ovlivnila třetí rána pro Andreje Danka. Tou je zveřejnění 

přepisů jeho frivolních konverzací s Alenou Zsuzsovou. Zsuzsová je obviněna ze spolupráce 

při objednávce vraždy Jána Kuciaka. Kredibilita předsedy parlamentu tak připomíná jízdu 

na horské dráze a její dosah na preference SNS je signifikantní. Tato třetí rána tak může stranu, 

která ještě v roce 2016 atakovala v průzkumech 14 %, dostat po volbách v roce 2020 

mimo parlament. 

Obrázek 2: Banner SNS 

 

Zdroj: Facebook SNS 

Most-Híd 

Strana Most-Híd vstupovala do voleb v roce 2016 v komfortní pozici. Na jedné straně byla 

vedle upadající Strany maďarské koalice jasnou volbou pro maďarského voliče a na straně 

druhé byla populární pro městského liberálního voliče, který mohl opustit jiné pravicové 

strany. Nynější volby již pro tuto stranu nabízí jiný kontext. V politickém spektru se objevily 

nové subjekty a strana se tak rozhodla ve větší míře cílit na segment maďarského voliče. To jí 

ale v průzkumech předvolebních preferencí dlouhodobě nestačí na překročení 5% kvora.  

Za hlavní důvod oslabení podpory je možné považovat čtyřleté působení ve vládě se stranami 

Směr-SD a SNS. Problematický byl již samotný vstup do této vlády, který byl ze strany vlastních 

voličů pokládán za zradu. Představitelé Most-Híd omlouvali toto spojení snahou zabránit 

nárůstu krajní pravice. Čtyři roky této vlády nicméně přinesly signifikantní posílení ĽSNS.  

 

2 Program pro volby 2020. Slovenská národná strana. 2020. Dostupné z: https://www.sns.sk/wp-
content/uploads/2020/01/sns-program2020.pdf 

https://www.sns.sk/wp-content/uploads/2020/01/sns-program2020.pdf
https://www.sns.sk/wp-content/uploads/2020/01/sns-program2020.pdf
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Při mnoha skandálech vlády a vzniklé situaci po vraždě Kuciaka strana nezaujala rázná 

stanoviska a často hledala kompromis, který podle všeho její voliči přijali s nevůlí. Straně 

nepomohly ani odchody výrazných politických osobností jako Lucia Žitňanská nebo František 

Šebej. Zastavit pokles preferencí nepomohla ani kandidatura předsedy strany a veterána NRSR 

Bély Bugára na prezidenta SR.  

Strana proto v předvolebním období přišla s iniciativou spojování. První krokem bylo spojení 

s marginální stranou Šance – končící úspěchem. Klíčové ale bylo spojení s ostatními stranami 

reprezentujícími maďarsku menšinu. SMK ale takovou spolupráci maďarských sil odmítla.  

Most-Híd proto musel najít jiný způsob, jak vnést do své kampaně novou dynamiku. Tím měla 

být změna na postu lídra kandidátky. Bugára na této pozici nahradil ministr dopravy Árpád 

Érsek, který by měl mobilizovat voliče v regionech jižního Slovenska.  

Strana vede kampaň postavenou na programu artikulujícím agendu prav národnostních 

menšin, regionálního rozvoje a odmítaní nacionalismu.3 Její těsné udržení se v parlamentu 

bude záviset od toho, zda v této straně uvidí maďarský volič, že jeho hlas nepropadne. V jiném 

případě bychom se poprvé v historii Slovenské republiky mohli dočkat situace, 

kdy by maďarská menšina neměla v parlamentu zástupce v podobě „své“ politické strany. 

Sloboda a Solidarita 

Po volbách v roce 2016 skončila liberální SaS s 12,10 % v pozici nejsilnější opoziční strany. 

Po neúspěšném pokusu o sestavení pravicové vlády se její předseda Richard Sulík rozhodl 

pokračovat ve svém působení v Evropském parlamentu a na domácí politické scéně mu zůstal 

konsolidovaný tým jeho stranických kolegů. SaS se dlouhou dobu držela na pozici lídra opozice 

se stabilní podporou na úrovni okolo 10 %.  

Zlom nastal až na podzim 2019, kdy SaS postihla vnitrostranická krize, která byla vyvrcholením 

dlouhodobých osobních sporů jejích členů. Předseda Sulík v tomto období svolal kongres 

strany, na kterém obhájil svou předsednickou pozici. Po několikadenním konfliktu SaS 

opustilo významné křídlo jejích představitelů na čele s místopředsedou Ľubomírom Galkom 

a místopředsedkyní Janou Kiššovou. Ti následně zakotvili v marginální Demokratické straně.  

Tato situace v kombinaci s nástupem nových subjektů PS/Spolu a Za ľudí vytvořila 

na předsedu strany tlak, pod kterým se jeho primárním cílem stala vnitřní stabilizace strany 

a zastavení prudkého poklesu preferencí. Na první pohled se zdá, že se ruční brzdu podařilo 

zatáhnout v hodině dvanácté. Strana po krizi v průzkumech zakotvila těsně nad 5% hranicí 

potřebnou na zvolení do parlamentu.  

SaS vstoupila do kampaně se sloganem „Aby se na Slovensku oplatilo pracovat, podnikat a žit“ 

a s 1144 bodovým programem.4 Ve své kampani strana artikuluje především ekonomickou 

agendu a upustila od prosazovaní kontroverzních témat jako registrované partnerství 

nebo dekriminalizace marihuany.  

 

3 Program pro volby 2020. Most–Híd. 2020. Dostupné z: https://most-hid.sk/sk/volebny-program-

2020 
4 Program pro volby 2020. Sloboda a Solidarita. 2020. Dostupné z: 

https://www.sas.sk/detail/5496/nr-sr-2020/obsah 

https://most-hid.sk/sk/volebny-program-2020
https://most-hid.sk/sk/volebny-program-2020
https://www.sas.sk/detail/5496/nr-sr-2020/obsah
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Zpestřením kampaně je vydání nové kuchařské knihy Richarda Sulíka. Tu dostane zdarma 

každý, kdo straně poskytne svou e-mailovou adresu. Sulík tak navázal na rok 2015, kdy svou 

kampaň oživil tímto netradičním způsobem.  

Strana ve snaze deklarovat svůj koaliční potenciál přistoupila k tzv. paktu o neútočení 

a v pozdější fázi aktivně podporovala možnost vzniku široké předvolební koalice. V tvrdé 

konkurenci nových politických stran, které pohltily značnou část jejího elektorátu, se bude 

v únorových volbách spoléhat na stejnou kartu jako ve volbách v roce 2016, kdy rovněž 

oscilovala na hranici zvolitelnosti. Voličů, kteří ji přišli v roce 2016 svým hlasem „zachránit“, 

bylo nakonec tolik, že v konečném pořadí skončila na druhém místě za stranou Směr-SD. 

Při současné konkurenci nových subjektů se ale pro stranu stává prioritou setrvání v NRSR. 

Obrázek 3: Banner SaS a kuchařka Richarda Sulíka 

 

Zdroj: Facebook SaS 

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 

Igor Matovič si se svým hnutím OĽaNO za léta vybudoval pověst „enfant terrible“ slovenské 

politické scény. Hnutí, jehož členskou základnu během dlouhých let tvořili pouze čtyři členové, 

a ve kterém absentují standardní stranické struktury a procedury, se stalo trnem v oku 

pro předsedu NRSR Andreje Danka. Ten během posledního volebního období inicioval zákon 

pozměňující podmínky fungování politických stran a hnutí na Slovensku. Nešlo ale o jediný 

konflikt mezi předsedy OĽaNO a SNS. Jejich třenice byly charakteristickým znakem 

politického života posledních čtyř let.  

Matovič ale nezůstal pouze při osobě Andreja Danka. Aktivně atakoval všechny vládní strany 

a nejednou se také pustil do stran opozičních. Intenzita těchto konfliktů začala narůstat 

s blížícím se termínem parlamentních voleb. První zaznamenal s předsedou strany Za ľudí 

Andrejem Kiskou, který do své nové strany získal výraznou tvář OĽaNO Veroniku Remišovou. 

Dlouhodobý konflikt vede předseda OĽaNO s předsedou KDH Alojzem Hlinou, S ním 

se Matovič snaží bojovat o konzervativního voliče, k čemuž vytvořil samostatnou křesťansko-

konzervativní platformu s názvem „Odvážne“. Bez povšimnutí neponechal ani PS/Spolu, 

se kterým se dostal do výměny názorů ohledně vhodnosti a účinnosti protestů proti ĽSNS.  

Matovičovi nelze upřít talent pro politický marketing. Způsoby, jakými dokáže poukazovat 

na kauzy vládní koalice, dokáží zaujmout široké publikum. Jako atraktivní se jeví i způsob 

vytvoření kandidátní listiny, který je na poměry parlamentní demokracie vysoce nestandardní. 

Matovič s poslanci, kteří s ním vstoupili do NRSR po posledních volbách, obsadili poslední 
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místa kandidátky. Tu následně doplnil širokým spektrem různorodých osobností a zástupců 

marginálních subjektů jako Změna zdola, NOVA nebo Křesťanská unie. Celý tento atypický 

projekt působí v kampani s programem „Úprimne, odvážne, pre ľudí“.5 Toto celé vytváří mix, 

který v posledních týdnech kampaně dostal OĽaNO do pozice lídra opozice.  

Aby toho nebylo málo, Matovič vstoupil do finální fáze kampaně marketingovým mistrovským 

kouskem, který si získal pozornost celého Slovenska. Za něj ale obdržel kritiku – podle kritiků 

má jít o přehnaně populistický charakter. Hnutí totiž odstartovalo veřejnou internetovou 

anketu o 11 otázkách. Akceptace výsledků ankety bude podle Matoviče nevyhnutelnou 

podmínkou pro tvorbu programového prohlášení vlády.  

Kritiku vůči tomuto nápadu vyjádřili mnozí opoziční lídři. Navzdory tomu, že tato idea opoziční 

síly rozděluje, Matovič deklaruje snahu spojovat. Jeho nečitelnost a exhibicionismus tak z něho 

dělají náročného partnera pro potenciální formování stabilní vlády. Na druhé straně jeho tah 

na branku a zajímavá kandidátka mají potenciál zaujmout široké spektrum voličů a udělat 

z OĽaNO černého koně únorových voleb. 

Obrázek 4: Bannery OĽaNO 

 

Zdroj: Facebook OĽaNO 

Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko 

Největším šokem voleb v roce 2016 byl bezpochyby výsledek ĽSNS. Strana Mariana Kotleby, 

která se v průzkumech preferencí dlouhodobě pohybovala na hranici 2–3 %, získala ve volbách 

8,04 %. Výrazně zaujala také skutečnost, že tato strana byla výrazně preferována mladými 

voliči. Pro mnoho lidí byla volba ĽSNS nejráznějším projevem odporu a nespokojenosti 

s tehdejším establishmentem.  

U osoby Mariana Kotleby ale nejde o tzv. nepopsaný list. Předseda ĽSNS stál v minulosti v čele 

ultranacionalistické až neonacistické politické strany Slovenská pospolitost. Tu v roce 2006 

rozpustil Nejvyšší soud SR za neslučitelnost její ideologie s demokratickým řádem SR. 

Rozpuštění strany ale zdaleka neukončilo Kotlebovy politické ambice.  

Po několika neúspěšných pokusech v parlamentních nebo lokálních volbách přišel zlomový 

moment v roce 2013, kdy zvítězil v krajských volbách v bánskobystrickém kraji. To se odehrálo 

již v době, kdy aplikoval úspěšný marketingový rebranding své strany. Radikální 

neonacistickou rétoriku spojenou s nošením uniformy připomínající stejnokroje z dob 

Slovenského státu za druhé světové války vyměnil za prosazovaní katolických hodnot a nošení 

zeleného trika. Tento „nový“ Kotleba tak v momentě dokázal oslovit voliče i na národní úrovni. 

Výsledkem byl úspěch ve volbách v roce 2016.  

 

5 Program pro volby 2020. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. 2020. Dostupné z: 
https://www.obycajniludia.sk/program-2020/ 

https://www.obycajniludia.sk/program-2020/
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Strana se ale od prvního momentu dostala do politické izolace. To jí neuškodilo, ale právě 

naopak mohla nadále pokračovat v budování obrazu jediné síly, která stojí 

„proti zkorumpovaným politickým elitám“. V kombinaci s prosazováním jednoduchých 

populistických řešení na dlouhodobé sociální problémy a svou aktivní prací v regionech 

si strana dokázala stabilizovat podporu na úrovni 10 %. Důležitým momentem pro ĽSNS byl 

rok 2019, kdy jí na návrh Generální prokuratury hrozilo rozpuštění. To ale Nejvyšší soud 

nepotvrdil. Představitelům strany rozhodnutí následně dalo do rukou argument vymezit se 

proti obviněním, že ĽSNS je „fašistická“ strana. Přívlastek „fašistický“ naopak začali využívat 

proti svým kritikům.  

Straně neuškodilo ani odsouzení jejího poslance Milana Mazureka za přečin hanobení rasy, 

národa a přesvědčení. Strana vykreslila Mazureka jako mučedníka, kterému byla upřena 

svoboda slova. Mladého poslance se zastal dokonce i bývalý premiér Fico. Ze strany předsedy 

Směr-SD nešlo o jediný projev náklonosti k ĽSNS. Kotlebovo straně rovněž veřejně poděkoval 

za podporu při prosazení ústavní změny týkající se zastropování věku odchodu do důchodu.  

Nešlo ale o jedinou spolupráci mezi ĽSNS a dalšími stranami. Ve spolupráci se SNS společně 

hlasovali i při prosazení padesátidenního moratoria na zveřejňování průzkumů volebních 

preferencí nebo při odmítnutí Istanbulské úmluvy. Tato efektivní spolupráce tak ukazuje, 

že koncept „hráze proti extremismu“, na jehož základě vznikala vláda v roce 2016, je minulostí. 

Zároveň lze vidět, že koaliční potenciál ĽSNS není zdaleka nulový, jak to vykreslují lídři 

ostatních stran.  

Potenciál chce ĽSNS nadále zvyšovat postupným umírňováním své rétoriky a tlačením se více 

do politického mainstreamu. Podpořeno to je iniciativou, ve které se ĽSNS v předvolební 

spolupráci spojila s menšími konzervativními stranami a také jejím programem „Desatoro“ 

postaveném na národním, křesťanském a sociálním pilíři.6 I když tato taktika Kotlebovi 

funguje a podpora jeho strany zůstává nad hranicí 10 %, časté projevy představitelů ĽSNS 

nesoucí prvky nebo symboliku krajní pravice a politického extremismu odhalují pravý 

charakter strany a jejích členů. Vypořádaní se s ĽSNS tak bude do budoucna velkou výzvou 

pro slovenskou politickou scénu. 

Obrázek 5: Banner ĽSNS 

 

Zdroj: Facebook ĽSNS 

 

6 Program pro volby 2020. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. 2020. Dostupné z: 
http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/predvolebny-program-ls-nase-slovensko-2020/ 

http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/predvolebny-program-ls-nase-slovensko-2020/
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Sme rodina 

Překvapením voleb 2016 byl i výsledek strany Sme rodina na čele s kontroverzním 

podnikatelem Borisem Kollárem. Tomu na zisk 6,62 % stačila krátká ale intenzivní kampaň 

na Facebooku. Kollár se svezl na vlně protiuprchlických a antisystémových nálad, které vládly 

diskurzu v čase předešlých voleb. Během čtyřletého volebního období strana budovala své 

struktury a šikovným zacházením s populistickými tématy si dokázala udržet stabilní voličskou 

podporu.  

V rámci kampaně před volbami do Evropského parlamentu se Kollár spojil s předními 

představiteli nacionalistického populismu v Evropě Marine Le Pen a Matteem Salvinim. Velmi 

slabý výsledek ve volbách do EP ale způsobil, že strana upustila od postojů kritizujících EU 

a začala udílet větší pozornost domácím sociálním tématům.  

Na nich je také postaven program pro volby 2020 se sloganem „Program pomoci rodinám“.7 

V něm nejvíce rezonují populistické body, které stanovují právo na dvoupokojový státní byt 

za nájem 200 eur, právo na pronájem auta od státu za 100 eur měsíčné nebo navýšení vícero 

státních příspěvků.  

I když Kollár ve své rétorice zachovává vymezování se vůči „starým politikům“, je si dobře 

vědom toho, že po volbách může být jazýčkem na vahách. Pravidelně se ale vymezuje 

proti tomu, že by vstoupil do společné vlády se stranami Směr-SD a ĽSNS. Přestože Kollár 

pro mnoho lídrů opozičních stran ani zdaleka nepřestavuje ideálního koaličního partnera, 

se svými stabilními 7 % může po volbách při sestavování vlády sehrát významnou roli.  

Obrázek 6: Banner Sme rodina 

 

Zdroj: Facebook Sme rodina 

Koalícia Progresívne Slovensko / Spolu – občianska 

demokracia 

Progresívne Slovensko působí na slovenské politické scéně od listopadu 2017. Strana vznikla 

jako výsledek společenské objednávky po liberálně–levicové platformě, jaká v politické 

nabídce absentovala. Krátce na to, v lednu 2018, byla založena politická strana Spolu – 

občianska demokracia jako centristické hnutí s konzervativními i liberálními prvky. Zatímco 

PS vzniklo jako strana lidí, kteří zatím v politice nepůsobili, na čele strany Spolu stáli poslanci 

opouštějící svá předchozí působiště.  

 

7 Program pro volby 2020. Sme rodina. 2020. Dostupné z: https://hnutie-smerodina.sk/program/ 

https://hnutie-smerodina.sk/program/
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Oba subjekty od svého vzniku úzce spolupracovali, což jim přineslo velice solidní výsledky. 

Místopředsedkyně PS Zuzana Čaputová zvítězila v prezidentských volbách a koalice dokázala 

získat celkové prvenství ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019. Po patnácti letech 

se stala prvním subjektem, který dokázal v celonárodních volbách porazit stranu Směr-SD.  

Uskupení dokázalo přilákat nevoliče i zklamané voliče jiných stran a během roku 2019 působilo 

v průzkumech na pozici hlavního vyzyvatele Směr-SD. Tento úspěch vedl k vytvoření 

předvolební koalice pro volby do NRSR. Lídrem kandidátky se stal předseda PS Michal Truban 

a programovým lídrem předseda Spolu Miroslav Beblavý.  

První pokles preferencí straně přinesl až vznik nové strany Andreje Kisky s názvem Za ľudí. 

PS/Spolu nabídlo straně Za ľudí možnost připojit se do společné velké předvolební koalice. 

Té byla později pozitivně nakloněna také SaS. Kiska se ale rozhodl nezapojit do takové formy 

spolupráce. PS/Spolu se nicméně podařilo vyjednat tzv. pakt o neútočení, resp. dokument, 

který má ilustrovat schopnost opozičních stran spolupracovat. Pakt uzavřelo PS/Spolu s KDH 

a později se k němu přidali také SaS a Za ľudí.  

Do předvolební kampaně vstoupila koalice s programem nesoucím název „Bod zlomu“, 

který představili také ve formě podcastu a krátkých videí s odborníky na jednotlivé oblasti. 

To lze hodnotit jako pozitivní a inovativní způsob, jak představit politický program širší 

veřejnosti moderními cestami.8  

Zajímavostí je také na webové stránce koalice sekce s názvem „Útoky“. V ní strana reaguje 

na tvrzení o svých představitelích. Nekonvenčnost kampaně reprezentovalo i sebeironické 

video Miroslava Beblavého, ve kterém bojuje se svým ráčkováním. Vlajkovou lodí v úvodní fázi 

kampaně bylo prosazovaní tzv. Lex Haščák – zákona na omezení vlivu finančních skupin 

ve zdravotnictví.  

Novou dynamiku ale získala kampaň PS/Spolu v momentě, kdy její představitelé 

a sympatizanti začali aktivně vystupovat na mítincích Kotlebovy ĽSNS. Aktivity reprezentující 

odpor vůči narůstající podpoře krajní pravice podpořené aktivní door-to-door kampaní, 

zaznamenaly značný mediální ohlas.  

Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia vstupují do voleb jako koalice dvou 

stran. Na vstup do NRSR tak potřebují získat 7 % hlasů. Úspěchy z předešlých voleb napovídají, 

že toto kvorum by se PS/Spolu mělo podařit naplnit, nicméně ambice zopakovat celkové 

vítězství z voleb do Evropského parlamentu se pro tento moment zdá být nereálná. 

Obrázek 7: Banner PS/Spolu 

 

Zdroj: Facebook PS/Spolu 

 

8 Program pro volby 2020. Koalícia Progresívne Slovensko / Spolu – občianska demokracia. 2020. 
Dostupné z:  https://progresivnespolu.sk/bod-zlomu 

https://progresivnespolu.sk/bod-zlomu
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Za ľudí 

Když Andrej Kiska v květnu 2018 z prezidentského paláce oznámil, že se již nebude ucházet 

o své znovuzvolení na pozici hlavy státu, překvapil mnoho lidí. Ještě větším překvapením bylo, 

když se rozhodl nevstoupit do dobře rozběhnutého projektu Progresívne Slovensko/ Spolu, 

ve kterém působí mnoho jemu blízkých osob, ale že se do politického boje pustí s vlastní 

politickou stranou.  

Kiska začal s kampaní pro vlastní subjekt ještě během svého působení v pozici prezidenta, 

za což si vysloužil značnou dávku kritiky. Svoji novou stranu s názvem Za ľudí představil krátce 

po ukončení svého mandátu v červnu 2019. Během prezentace po jeho boku stálo mnoho 

známých tváří jako např. poslankyně Veronika Remišová, bývalý velvyslanec SR při NATO 

Tomáš Valášek nebo zakladatel iniciativy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga.  

Strana se od začátku pohybovala ve středo-pravé časti politického spektra s konzervativnějším 

hodnotovým zaměřením. Bývalý prezident při zdůrazňovaní programových priorit od začátku 

artikuloval potřebu změn v oblasti zdravotnictví, školství a spravedlnosti, tedy agendy, 

se kterými začínal svou politickou kariéru v prezidentských volbách v roce 2014.  

Kiska se svou stranou od začátku čelí útokům z vícero směrů. Kritiku si vysloužil z tábora 

opozice, kdy ho mnozí lídři obvinili z další zbytečné fragmentace politické scény. S nevolí bylo 

vnímané Kiskovo odmítnutí vytvoření společné koalice stran Za ľudí s PS/Spolu nebo také větší 

předvolební koalice s účastí SaS, kterou Kiska odmítl jako neefektivní a neautentickou.  

Ještě ostřejší kritiky se mu dostává z tábora koalice, kde především Fico Kisku pravidelně 

označuje za daňového podvodníka kvůli kauze jeho firmy KTAG a její účasti na financování 

Kiskovo prezidentské kampaně. Tuto kauzu pravidelně oživuje také potenciální koaliční 

partner Igor Matovič, který chce takto limitovat možné ambice strany Za ľudí na získaní vlivu 

na ministerstvu vnitra.  

Začátkem roku strana představila devítisetbodový program týkající se 18 oblastí. Program je 

postavený na narativu spravedlnosti.9 Pozornost v něm poutá návrh na změnu volebního 

systému. Z hlediska politického marketingu je možné pozitivně hodnotit vytvoření 

„Zjednodušené verze programu“ a „Mapy řešení“, které extrahují základní programové body 

do stručnější podoby, díky čemuž má takto zpracovaný program potenciál dostat se k širší 

veřejnosti. Kiska při vzniku strany dokázal využít svůj politický kapitál a se stranou Za ľudí 

by mohl atakovat výsledek 10 %. 

Obrázek 8: Banner Za ľudí 

 

Zdroj: Facebook Za ľudí 

 

9 Program pro volby 2020. Za ľudí. 2020. Dostupné z: https://za-ludi.sk/program/ 

https://za-ludi.sk/program/
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Kresťanskodemokratické hnutie 

KDH je nejstarší (vzniklo v roce 1990) politickou stranou v novodobé historii Slovenska. 

Od svého vzniku nikdy nechyběla v parlamentu, až do voleb v roce 2016, kdy jí na vstup 

do NRSR chybělo 0,04 %. Tento moment přinutil stranu k sebereflexi, výsledkem čehož byla 

změna na pozici předsedy strany. Jím se tak trochu překvapivě stal Alojz Hlina, bývalý poslanec 

a aktivista známý díky mnoha svým vystoupením exhibicionistického charakteru.  

Hlina začal s revitalizací strany a důvěra, kterou získal z členské základny, mu byla projevena 

také při jeho znovuzvolení ve volbách předsedy v roce 2018. Strana získala velmi dobré 

výsledky ve volbách do orgánů samosprávných krajů v roce 2017 i v komunálních volbách 

v roce 2018 a v průzkumech preferencí se stabilizovala těsně nad 5 % hlasů.  

Hlina se během svého působení snaží stranu distancovat od prvků ideového dědictví z dob 

Slovenského státu a radikálních konzervativně-katolických pozic. Velmi ostře se také vyhrazuje 

vůči ĽSNS Mariana Kotleby, proti níž vystupoval jako aktivista již před 10 lety v časech 

působení Slovenské pospolitosti. Hlina se snaží KDH definovat jako moderní 

křesťanskodemokratickou stranu 21. století po vzoru německé CDU.  

V úvodu předvolební kampaně dokonce stál spolu s liberálně-středovým subjektem PS/Spolu 

při vzniku tzv. paktu o neútočení, za což si od své konkurence na konzervativní části politického 

spektra vysloužil značnou kritiku. Speciální pozornosti se mu dostává od Igora Matoviča, 

se kterým bojuje o podobného voliče.  

KDH ve svém programu s názvem „Reštart – nádej pre Slovensko“ artikuluje především 

rodinou a sociální politikou.10 Hlina ve své snaze vymezit se vůči konkurentům 

na konzervativní části politického spektra operujícím s pojmem „tradiční rodina“, vstoupil 

do kampaně s neobvyklými billboardy, na kterých vystupuje společně s manželkou a dcerami. 

Po kritice konkurence, že na billboardech jsou s ním zaplacené modelky, dal billboardy přelepit 

přidáním dodatečného vysvětlení.  

Hlina také dokázal zaujmout výraznými slovními přestřelkami v televizních duelech 

se Štefanem Harabinem a Marianem Kotlebou, po kterých se sestřihy jeho vystoupení staly 

virálními na internetu. Po vnitřní stabilizaci a dobrých výsledcích z menších voleb nemusí být 

návrat této strany do parlamentu nereálný. Preference ale ukazují, že to bude těsné. 

Obrázek 9: Banner KDH 

 

Zdroj: Facebook KDH 

 

10 Program pro volby 2020. Kresťanskodemokratické hnutie. 2020. Dostupné z. 
https://www.kdh.sk/restart/ 

https://www.kdh.sk/restart/
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Ostatní strany 

Velkým otazníkem je nová strana s názvem Vlasť. Jejím volebním lídrem je Štefan Harabin. 

Kontroverzní soudce dokázal v prezidentské kampani vygenerovat solidní politický kapitál, 

který plánoval využít ve volbách 2020. Jeho nacionalisticko-populistický subjekt ale od svého 

vzniku nedokázal vytěžit z Harabinova až překvapivého nedávného zisku. Problémem 

pro stranu je také skutečnost, že v části spektra, ve kterém operuje, má silného konkurenta 

v podobě ĽSNS. Pokusy o vzájemnou spolupráci s ĽSNS skončily neúspěchem a zdá se být 

jasné, že odpovídající typ voliče upřednostní jistou volbu v podobě strany Mariana Kotleby.  

S dlouhodobými problémy se potýká část politického spektra reprezentující maďarskou 

menšinu. Zatímco v minulosti měla svoji stabilní pozici v NRSR strana SMK, od odchodu Bély 

Bugára a založení strany Most-Híd vznikla mezi maďarskými stranami vysoká míra 

fragmentace. Po opětovně neúspěšných jednáních o předvolebním spojení mezi Most-Híd 

a SMK došlo alespoň ke spojení SMK s menšími stranami. Vzniká tak seskupení Maďarská 

komunitná spolupatričnosť složená z SMK, hnutí Spolupatričnost a Maďarského fóra. 

Toto spojení v průzkumech nedokázalo atakovat hranici 5 %, což v konečném důsledku může 

přinést existenčně důležité hlasy pro Most-Híd, který se stane jedničkou pro voliče maďarské 

národnosti. 

Se značnými ambicemi vstupoval do politiky subjekt Dobrá voľba na čele s bývalým 

ministerským nominantem strany Směr-SD Tomášem Druckerem. Známa jména, výrazná 

kampaň a levicový program měly z této strany udělat konkurenta pro samotný Směr-SD 

na levé časti spektra. Podle mnohých názorů měla Dobrá voľba sehrát úlohu budoucího 

koaličního partnera pro současné vládní strany. Druckerův projekt se ale dlouhodobě 

v průzkumech nedokáže dostat přes hranici 5 % a jeho účast v NRSR by byla překvapením. 

Obrázek 10: Banner stran Vlasť a Dobrá voľba 

 

Zdroj: Facebook stran Vlasť a Dobrá voľba 
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Závěr 

Pětadvacet subjektů bude v osmých volbách do Národní rady Slovenské republiky bojovat 

o 150 poslaneckých mandátů. Tyto volby také přináší historicky nejvyšší zájem o volbu 

ze zahraničí. Zatímco v roce 2016 bylo evidovaných 17 000 žádostí, tento rok projevilo o volby 

zájem v podobě žádosti 55 000 Slováků ze zahraničí. Tato skutečnost ukazuje, že volební účast 

by mohla překonat necelých 60 % z posledních voleb. Tomu odpovídají také finanční 

prostředky, které strany vynakládají na kampaň. Podle Transparency International Slovensko 

bude současná kampaň nejdražší v historii Slovenska s celkovou výší výdajů přesahující 15 mil. 

eur.11  

Graf 1: Výdaje politických stran na předvolební kampaň pro volby do NRSR 2020 

 

Zdroj: Transparency International Slovensko 

Hlavních témat je v závěru kampaně několik. Pozornost nejprve upoutaly mítinky ĽSNS 

a na ně vyvolané protireakce ze strany opozičních subjektů. Ze shromáždění, které odmítaly 

akce organizované krajně-pravicovou stranou, nejvíce získalo PS/Spolu. To dokázalo 

mobilizovat svoje sympatizanty v mnohých slovenských městech. Podobné iniciativy 

se objevovaly také od strany Za ľudí anebo od lídra KDH Alojza Hliny. Většina těchto střetů 

mezi stoupenci ĽSNS a jich odpůrci byla bez kontroverzí. Výjimkou bylo střetnutí v Trnavě, 

během něhož došlo k několika konfliktům. Tyto konflikty využil Igor Matovič ke kritice 

 

11 Parlamentné volby 2020. Transparency International Slovensko. 2020. Dostupné z: 
https://volby.transparency.sk/parlament2020/ 

https://volby.transparency.sk/parlament2020/
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postupu opozičních stran. Upozornil na nevhodnost střetů v ulicích s tím, že upřednostňovány 

mají být mediální diskuse s představiteli ĽSNS. Otevřenost zúčastňovat se televizních debat 

s kandidáty ĽSNS deklarovala i SaS, která to označila za způsob pro vyvracení nesmyslných 

slibů této strany. 

Na scénu se během vrcholící kampaně vrátila tzv. Istanbulská úmluva. Není to poprvé, 

co Úmluva rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí vyvolala vášně 

na politické scéně. Mnoha poslancům NRSR v ní překáží pojem „rod“, a tak v roce 2019 přijala 

NRSR dvě usnesení k úmluvě. Ta podpořili především poslanci stran Směr-SD, SNS, ĽSNS 

a Sme rodina. V usneseních se píše o tom, aby vláda SR využila veškeré své možnosti 

a zabránila přijetí případných závazků, které z úmluvy vyplývají. Slovenská republika se tak 

nachází v pozici, že úmluvu v roce 2011 podepsala, ale neratifikovala. Přijatá usnesení NRSR 

mají jenom deklarativní charakter. Na to, aby SR dokument ratifikovala, příp. neratifikovala, 

musí nejprve projít vládou, následně k němu vyjádří politické stanovisko NRSR a závěrečný 

krok učiní prezidentka. Ta deklarovala, že bude akceptovat politické rozhodnutí přijaté 

parlamentem. Vše ale musí proběhnout podle procesně stanovených pravidel, k čemuž zatím 

nedošlo. Vývoj okolo úmluvy tak skončil ve slepé uličce, což ale nebrání některým politikům 

získávat na tématu politický kapitál. 

Značnou pozornost v závěru kampaně upoutala internetová anketa Igora Matoviče.12 Předseda 

OĽaNO předložil veřejnosti ke hlasování 11 otázek a výsledkem podmínil vznik programového 

prohlášení vlády. Za týden od spuštění se ankety zúčastnilo více než 50 000 osob. Matovič tuto 

myšlenku obhajuje se slovy, že dává voličům všech stran (a rovněž nevoličům) prostor vyjádřit 

se. Rovněž prohlašuje, že odhlasování programových bodů je symbolickým aktem podílení se 

občanů na moci. Vícero opozičních lídrů ale tento nápad odmítlo se slovy, že se jedná o velmi 

populistický marketingový tah. Současně ale tvrdí, že i když s mnoha návrhy z ankety problém 

nemají, anketa obsahuje i takové návrhy, jejichž realizace je nemožná. V každém případě 

Matovičův nápad získal pozornost médií a veřejnosti, což se projevilo v nárůstu preferencí 

OĽaNO a strana se v průzkumech dostala na druhé místo za vedoucí Směr-SD. 

Emoce také vyvolalo iniciovaní mimořádné schůze NRSR ze strany Směr-SD a SNS. Cílem 

jednání má být přijímání výrazných sociálních opatření včetně zavedení 13. důchodu 

a zdvojnásobení rodičovských přídavků. Tyto návrhy už předem přijala vláda SR na jednom 

ze svých posledních jednání. Předseda SNS Andrej Danko by také v rámci schůze chtěl zrušit 

dálniční známky a přijmout politické rozhodnutí k tzv. Istanbulské úmluvě. Obě strany mohou 

při přijímaní populistických opatření na poslední chvíli, jejichž cena může překročit 800 mil. 

eur, počítat také s deklarovanou podporou ĽSNS. Naopak, koaliční Most-Híd a také opoziční 

strany schůzi odmítají a její iniciátory obviňují z populismu a volební korupce. 

Jako problematická se jeví i skutečnost, že parlament by tato opatření musel schválit 

ve zkráceném řízení, které ale podle legislativy lze použít pouze za mimořádných okolností, 

když může dojít k ohrožení základních lidských práv a svobod nebo bezpečnosti a kdy státu 

hrozí značné hospodářské škody. Jako reakci podali představitelé PS/Spolu trestní oznámení 

na některé členy vlády za zneužití pravomoci veřejného činitele. 

Závěrečné dva týdny kampaně přinesou velké televizní debaty, které ještě mohou zahýbat 

finálními výsledky jednotlivých stran. Značná část voličů totiž činí svá rozhodnutí v posledních 

 

12 OĽANO presadí to, o čom rozhodnete vy. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO). 2020. 
Dostupné z: https://rozhodni.obycajniludia.sk/ 

https://rozhodni.obycajniludia.sk/


16 

POLICY PAPER | únor 2020 

dnech před volbami, na což mohou jednotlivé strany vsadit během finálních fází svých 

kampaní.  

Nejnovější průzkumy potvrzují, že poslední vývoj je příznivý pro Igora Matoviče a jeho hnutí 

OĽaNO. Matovič by tak mohl být hlavním hráčem při skládání nové vlády. Vládní strany 

se naopak potýkají s problémem, jak zastavit pád svých preferencí. Důležité ale bude i to, 

zda se do NRSR dostanou i strany oscilující na 5% hranici. Zkušenosti z minulosti ukazují, 

že na Slovensku dobře funguje efekt „zachraňování“ ohrožených stran. To může pomoci 

mnohým subjektům včetně SaS, KDH, SNS nebo Most-Híd. Vliv ale také bude mít celková 

volební účast. Pouze pár dnů před volbami se totiž po celém Slovensku uskuteční vzpomínková 

setkání připomínající výročí vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. V kombinaci 

s probíhajícím soudním procesem to může být významným mobilizačním momentem, 

který vnese do voleb 2020 specifický étos. 

Graf 2: Průzkum  předvolebních preferencí dle agentury Focus. Publikováno 13.2.2020. 

 

Průzkum preferencí politických stran byl uskutečněný v období od 6.2.2020 do 12.2.2020 na 
vzorku 1005 respondentů. 

Zdroj: sme.sk 

Graf 3: Průzkum  předvolebních preferencí dle agentury AKO. Publikováno 14.2.2020. 

 

Průzkum preferencí politických stran byl uskutečněný v období od 11.2.2020 do 13.2.2020 na 
vzorku 1000 respondentů. 

Zdroj: sme.sk 
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Tomáš Dvorský působí na Katedře politologie Filozofické 

fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. 

V rámci svého výzkumu se primárně zaměřuje na oblast 

mezinárodní a zahraniční politiky a ve své disertační 

práci se věnuje vlivu Čínské lidové republiky v oblasti 

střední Evropy.  

Zabývá se také oblastem politického marketingu 

a politického systému SR. Absolvoval stáže 

na Ministerstvu zahraničních věcí a evropských 

záležitostí SR v Bratislavě, Institutu pro politiku 

a společnost v Praze a Velvyslanectví Slovenské 

republiky v Kyjevě. 

TOMÁŠ DVORSKÝ 

Politolog 
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