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Slovenské parlamentní 
volby 2016 
Dne 5. března 2016 proběhly na 

Slovensku parlamentní volby. Co 

nového volby přinesly a jak se 

změní politická situace v zemi? 

Nový Čtrnáctideník je tu.  
 

Slovenský volební systém 

Slovensko má na rozdíl od České republiky 

jednokomorový parlament - Národní radu 

(NR), která má celkem 150 poslaneckých 

křesel. V současné době se využívá 

poměrný volební systém s využitím 

Hagenbach-Bischoffovy kvóty. Celé území je 

jedním volebním obvodem s 5 % uzavírací 

klauzulí.  

 

Předvolební průzkumy  

Ve volbách v roce 2012 drtivě zvítězila 

strana premiéra Roberta Fica SMER-SD, 

která získala většinu v NR. Podle 

předvolebních průzkumů to nemělo být jinak 

i v roce 2016, s tím rozdílem, že byl 

predikován méně suverénní zisk strany.  

V čele již tradičně rozdrobené pravice stála 

nová strana Sieť bývalého prezidentského 

kandidáta Radoslava Procházky. Postavení 

dalších stran již bylo nepřehledné. Všechny 

pravicové strany před volbami shodně 

deklarovaly, že do případné koalice 

s doposud suverénní stranou SMER-SD 

nepůjdou. 

Hlavním politických tématem se stala 

uprchlická krize a dosavadní působení 

levicové vlády Roberta Fica. 

 

Výsledky, vítězové a poražení   

K volbám se dostavilo celkem 59,82 % 

voličů, což je nejvyšší volební účast od roku 

2006. Formálním vítězem se stala dle 

předpokladů strana SMER-SD. Její výsledek 

ale zaostal za očekáváním. Strana premiéra 

Fica získala 28,28 %, což ji vyneslo 49 

mandátů. Strana tedy ztratila přes 16 % 

elektorátu a přišla o 34 křesel v NR. Na 

druhém místě se překvapivě umístila 

Sloboda a solidarita (SaS) vedená 

europoslancem Richardem Sulíkem (12,1 % 

hlasů, 21 křesel). Třetí pozici obsadili 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 

(OĽANO-NOVA) se ziskem 11,02 % a 19 

křesel. Další tři místa obsadily 

extremisticko-populistické strany: 

Slovenská národná strana, Kotleba – 

Ľudová strana Naše Slovensko a SME 

RODINA – Boris Kollár. Tradiční maďarská 

strana Most-Híd získala 6,5 %. Největším 

překvapením voleb bylo fiasko Sietě. 

Strana, která 14 dní před volbami 

v průzkumech držela bezpečné druhé místo, 

ve volbách nakonec získala pouhých 5,6 %.  

Další tradiční strany jako 
Křesťanskodemokratické hnutí nebo SDKU-

DS se do parlamentu nedostaly.
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Pravým vítězem voleb jsou bezesporu dvě 

nové nacionalisticko-populistické strany. 

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 

(ĽSNS) a SME RODINA – Boris Kollár. 

ĽSNS je krajně pravicová nacionalistická 

strana otevřeně se hlásící k ideologii 

hlinkovského klerofašismu. Strana vznikla 

již v roce 2010, ovšem do pozornosti médií 

se dostala až po vzestupu Mariána Kotleby 

jakožto župana Banskobystrického kraje. 

ĽSNS hodlá změnit současnou parlamentní 

demokracii na Slovensku na systém přímé 

demokracie, vymanit Slovensko 

z mezinárodních organizací, jako je NATO či 

EU, zlepšit obranu státu a zastavit imigrační 

vlnu, která podle strany ničí identitu 

slovenského národa. Nejlepší výsledek 

strana zaznamenala v Banskobystrickém 

kraji. Nejnižší naopak v Bratislavě a 

v oblasti kolem Dunajské Stredy.  

SME RODINA – Boris Kollár, dříve Strana 

občanov Slovenska, je politická strana, jež 

vznikla v roce 2011. Předsedou strany je 

podnikatel Boris Kollár. Strana působí na 

čistě populistické ideologii, proto je velice 

těžké ji přesně zařadit do politického 

spektra. Strana ve volbách sbírala převážně 

protestní hlasy. Volební program strany byl 

sestaven ze 40 bodů, které obsahují širokou 

škálu témat od zdravotnictví po obranu 

země. Silnou pozici si strana získala 

převážně na západě Slovenska.   

Obě nesystémové strany volili převážně 

mladí lidé, kteří nejsou spokojeni se 

současnou politickou situací v zemi.  

 

Poraženým voleb je Radoslav Procházka a 

jeho Sieť. Strana se do poslední chvíle 

držela v čele pelotonu pravicových stran, 

ovšem výsledek 5,6 % je pro stranu velkým 

zklamáním. Jeden z hlavních důvodů této 

porážky mnozí spatřují v nedostatečném 

vymezení strany vůči premiérovi Robertu 

Ficovi. Strana fakticky bodovala pouze na 

severu v oblasti kolem Oravy.  

Nová vláda 

Necelé tři týdny po volbách se vítězi voleb 

podařilo sestavit novou vládu. Koalice 

složená ze  SMERu-SD a trojice stran - 

Slovenské národní strany (SNS), Most-Híd a 

Síeť - střídá dosavadní jednobarevný 

kabinet SMERu-SD, který úřadoval od roku 

2012.  

Vládní koalice sebou nese několik 

kontroverzí. První je, že Radoslav Procházka 

několik dní před volbami potvrdil, že do 

případné koalice s levicovým uskupením 

Roberta Fica nepůjde. Druhým je pak 

kooperace nacionalistické SNS a 

maďarského hnutí Most-Híd. Komentátoři 

předpovídají brzký rozpad koalice a nové 

volby. 
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