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ÚVOD 
	
Už viac ako 20 rokov sú aktérmi procesov verejnej politiky aj reprezentanti zastupujúci 

jednotlivé regióny na Slovensku. Prijatím zákona o samosprávnych krajoch v roku 2001 sa 
uzavrela jedna časť reformy verejnej správy na Slovensku. V súčasnosti tak okrem orgánov 
ústrednej a miestnej  štátnej správy máme plne funkčnú aj komunálnu i regionálnu 
samosprávu. Napriek tomu sme však každodenne svedkami toho, že správa vecí verejných 
u nás nie je ani zďaleka na ideálnej úrovni. 

Táto vysokoškolská učebnica má za cieľ priblížiť študentom bakalárskeho štúdia verejnej 
správy na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave najdôležitejších 
volených aktérov regionálnej politiky na Slovensku. Okrem základného kompetenčného 
vymedzenia približuje proces voľby týchto predstaviteľov prostredníctvom volieb do orgánov 
regionálnej samosprávy. Pre efektívny výkon moci aj na tejto úrovni vládnutia je kľúčový nielen 
rámec vytvorený legislatívnym prostredím, ale, a to najmä, aj osobnostný predpoklad 
samotných aktérov. Spôsob výberu kľúčových aktérov regionálnej samosprávy na základe 
spravodlivej a férovej súťaže počas volebného procesu je predpokladom, že aj vo svojich 
funkciách odvedú dobrú prácu v prospech svojich voličov.  

Vysokoškolská učebnica Aktéri regionálnej samosprávy na Slovensku vznikla v rámci 
riešenia projektu VEGA č.1/0720/2019 Inovačné stratégie v regionálnej politike so zameraním 
na rozvoj kultúrnych inštitúcií. 
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1 VYMEDZENIE AKTÉROV REGIONÁLNEJ POLITIKY 
 
Regionálna samospráva je súčasťou systému verejnej správy na území Slovenskej 

republiky od roku 2001. Doplnila tak v hierarchii decentralizácie moci miestnu (komunálnu)  
samosprávu, ktorá bola jedným z prvých hmatateľných výsledkov zásadných spoločenských 
zmien po roku 1989. Celý príbeh vzniku, kreovania a reálneho fungovania viac ako 20 rokov 
samosprávnych orgánov na regionálnej úrovni je poznačený nie práve najvhodnejšou úvodnou 
diskusiou politických aktérov, ktorí stáli na počiatku procesu vytvárania krajských samospráv. 
Od prvých momentov sa totiž najväčšia pozornosť nevenovala obsahu toho, čo má priniesť 
tento nový prvok v systéme riadenia štátu, ale predmetom často až vášnivých politických 
diskusií bola forma, teda ako má byť rozdelené územie štátu na tejto úrovni. Vládny návrh 
zákona o samospráve vyšších územných celkov totiž počítal s rozdelením na 12 regiónov. Podľa 
neho sa mal uplatniť  tzv.  model 12, v ktorom malo byť takéto územné vymedzenie: 

- Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v Bratislave; 
- Trnavský samosprávny kraj so sídlom v Trnave; 
- Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne; 
- Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v Nitre; 
- Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline; 
- Liptovsko-oravsko-turčiansky samosprávny kraj so sídlom v Martine; 
- Pohronský samosprávny kraj so sídlom v Banskej Bystrici; 
- Gemersko-novohradský samosprávny kraj so sídlom v Lučenci; 
- Spišský samosprávny kraj so sídlom v Poprade; 
- Šarišský samosprávny kraj so sídlom v Prešove; 
- Košický samosprávny kraj so sídlom v Košiciach; 
- Zemplínsky samosprávny kraj so sídlom v Michalovciach.1 

  

 
1 Bližšie vo vládnom návrhu zákona na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=162680 
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Obrázok 1 Pôvodný vládny návrh model – model 12 samosprávnych krajov 

 
Zdroj: Nižňanský, 2005 

 
Nakoniec bol vinou nejednotnosti politických strán vtedajšej vládnej koalície  prijatý model 

8 samosprávnych krajov ako samostatných územných samosprávnych a správnych celkov so 
zemepisným označením podľa sídla kraja.  V zásade sa tak skopíroval doterajší model 
územného členenia Slovenskej republiky, ktorý bol prijatý v roku 1996 – 8 krajov a 79 okresov: 

- Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v Bratislave; 
- Trnavský samosprávny kraj so sídlom v Trnave; 
- Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne; 
- Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v Nitre; 
- Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline; 
- Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom v Banskej Bystrici; 
- Košický samosprávny kraj so sídlom v Košiciach; 
- Prešovský samosprávny kraj so sídlom v Prešove. 
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Obrázok 2 Súčasné usporiadanie 8 samosprávnych krajov 

 
Zdroj: Sloboda, 2014 

 
Zaujímavý je výpočet dôvodov, ktoré viedli v konečnom meradle k úprave pôvodného 

návrhu z 12 na 8 krajov. Keď sa na ne pozrieme s odstupom viac ako dvoch desiatok rokov 
môžeme konštatovať, že viacero z nich je účelových a nenaplnili sa obavy, resp. očakávania 
predkladateľov zmien. Na druhej strane je tiež pravdou, že v súčasnosti nie je na slovenskej 
politickej scéne žiadna relevantná politická strana, ktorá by mala v programe návrat 
k pôvodnému návrhu 12 územných celkov. Dokonca môžeme sledovať politickú diskusiu medzi 
viacerými relevantnými subjektami, či model úpravy na 3+1 ešte z čias pred rokom 1989 by 
nebol výhodnejší. Dokonca sa čoraz viac do popredia dostáva aj otázka o možnosti celkového 
zrušenia regionálnej samosprávy. Argumenty v prospech zavedenia súčasnej podoby vyšších 
územných celkov (8 krajov): 

- zabezpečenie integrity a identity štátu po integrácii po EÚ; 
- kompatibilita verejnej správy s krajinami EÚ, zvlášť s krajinami v strednej Európe; 
- lepšia účasť v programoch medzinárodného rozvoja a cezhraničnej spolupráce; 
- lepšia realizácia duálneho modelu verejnej správy; 
- úspornejšia podoba usporiadania miestnej verejnej správy s nižším dopadom na štátny 

rozpočet; 
- jednoduchší prevod kompetencií z krajských úradov na samosprávne kraje; 
- jednoduchšia legislatívna realizácia vzhľadom na zachovanie existujúceho územného 

usporiadania (8 krajov na čele s krajskými úradmi – model z roku 1996); 
- aktuálnejšia hospodárska a sociálna regionalizácia; 
- lepšie naplnenie požiadaviek osídlenia a organizácie územia; 
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- lepšie akceptovanie prirodzených dopravných priestorov; 
- vyššia významnosť a vyrovnanosť centier; 
- vyrovnané vytváranie podmienok pre odstraňovanie handicapov marginálnych 

regiónov; 
- lepšie dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja regiónov; 
- vyrovnané vytváranie podmienok pre revitalizáciu krajiny a osídlenia; 
- lepšie zohľadnenie etno-kultúrnych a historických faktov; 
- vyššia efektívnosť riadenia zariadení verejnej ekonomiky regionálneho významu 

(stredné školy, nemocnice, kultúrne zariadenia, hromadná preprava, zariadenia 
sociálnej pomoci); 

- vyššia možnosť samostatnej regionálnej politiky v samosprávnych krajoch; 
- dostatočné rešpektovane väčšinovej požiadavky volených predstaviteľov miestnej 

samosprávy.2 
V zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) orgánmi samosprávneho kraja sú: 
- zastupiteľstvo samosprávneho kraja; 
- predseda samosprávneho kraja. 
Obyvateľom samosprávneho kraja je osoba, ktorá má trvalý pobyt na danom území. Jeho 

participácia na  tomto stupni samosprávy sa uskutočňuje najmä tým, že môže: 
- voliť a byť volený do zastupiteľstva; 
- voliť a byť volený za predsedu; 
- hlasovať v referende na území svojho samosprávneho kraja; 
- zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva; 
- obracať sa s podnetmi, sťažnosťami a inými podaniami na orgány regionálnej 

samosprávy. 
Pôsobnosť samosprávneho kraja vymedzuje § 4 zákona o samosprávnych krajoch. Podľa 

neho sa samosprávny kraj pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia 
a o potreby svojich obyvateľov. Najmä však: 

- zabezpečuje tvorbu a pnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja 
územia; 

- vykonáva plánovacie činnosti v rámci svojho územia; 
- obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady kraja a regiónov; 
- účelne využíva miestne, ľudské, prírodné a iné zdroje; 
- vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia 

potrieb obyvateľov kraja a jeho rozvoja; 

 
2 K tejto problematike bližšie Tekeli a kol., 2021 
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- zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie; 
- podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia; 
- vytvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných 

útvarov; 
- obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb 

a spolupracuje s obcami pri výstavbe zariadení a bytov určených pre poskytovanie 
sociálnych služieb; 

- utvára podmienky pre rozvoj zdravotníctva; 
- utvára podmienky pre rozvoj výchovy a vzdelávania (najmä na stredných školách) a na 

rozvoj ďalšieho vzdelávania; 
- utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych 

aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu; 
- utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj; 
- koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosti o deti a mládež; 
- spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí; 
- podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území kraja; 
- rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov; 
- vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi. 
Zastupiteľstvo tvoria poslanci samosprávneho kraja, ktorí sú zvolení prostredníctvom 

priamych volieb. V zásade platí, že na každých približne 15 tisíc obyvateľov pripadá jeden 
mandát poslanca. K elementárnym rozhodovacím právomociam zastupiteľstva patrí: 

- uznášať sa na nariadeniach; 
- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom kraja; 
- schvaľovať program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja kraja, regionálnu 

stratégiu výchovy a vzdelávania na stredných školách, regionálne rozvojové plány 
a programy, územnoplánovacie podklady a územné plány regiónov; 

- schvaľovať rozpočet kraja, kontrolovať ho a schvaľovať záverečný účet kraja; 
- schvaľovať prijatie úveru alebo pôžičky; 
- schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov kraja; 
- vyhlásiť referendum; 
- zriaďovať, zakladať, zrušovať a kontrolovať právnické osoby kraja a na návrh predsedu 

schvaľovať personálne návrhy ich vedúcich predstaviteľov; 
- schvaľovať členstvo kraja v združeniach; 
- voliť a odvolávať na návrh predsedu podpredsedov samosprávneho kraja z radov 

poslancov zastupiteľstva; 
- zriaďovať komisie a iné orgány zastupiteľstva, určovať im úlohy, voliť a odvolávať ich 

predsedov a ďalších členov; 
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-  voliť a odvolávať na obdobie 6 rokov hlavného kontrolóra a určovať jeho odmenu; 
- určovať odmenu poslancom; 
- určovať odmenu členom komisií z radov neposlancov; 
- zriaďovať úrad; 
- schvaľovať rokovací poriadok; 
- o ďalších veciach, ktoré ustanoví zákon  a nie sú zverené predsedovi. 
Schôdze zastupiteľstva nemajú presné časové vymedzenie, ale musia sa konať aspoň raz 

za dva mesiace. Zasadnutie ex offo zvoláva a vedie predseda. Túto právomoc má aj v prípade 
návrhu  najmenej jednej  tretiny poslancov na základe ich písomnej požiadavky a to v lehote 
30 dní od jej doručenia. Obdobne ako pri iných kolektívnych orgánoch odvodených od 
demokratických volieb, aj v tomto prípade sa vždy rozhoduje v zbore. Schopnosť uznášať sa je 
zachovaná pri účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých zvolených poslancov. Na prijatie 
uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina z prítomných poslancov za predpokladu, že je 
zachovaná uznášania sa schopnosť celého zastupiteľstva.  Prijatie nariadenia je viazané na 
súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých členov krajského parlamentu. Rokovania sú v zásade 
verejné, okrem špecifických prípadov. Zasadnutie musí byť vždy verejné pri prerokovávaní 
platov a odmien z verejných prostriedkov, nakladaní s majetkom vo vlastníctve kraja, najmä 
prevod, nadobudnutie alebo prenechanie vlastníctva majetku samosprávneho kraja. Na 
rokovaní zastupiteľstva musia dostať slovo, ak  o to požiadajú, prezident, poslanec národnej 
rady, člen vlády alebo vládou splnomocnená osoba, zástupca iného štátneho orgánu, starosta 
obce alebo primátor mesta na území daného kraja. Možnosť vystúpiť môžu dostať aj občania 
daného kraja.  

V individuálnom vyjadrení každý jeden poslanec zastupiteľstva ma právo najmä: 
- predkladať návrhy zastupiteľstvu; 
- interpelovať predsedu vo veciach výkonu jeho mandátu; 
- požadovať od vrcholných predstaviteľov právnických osôb zriadených krajom 

vysvetlenia týkajúce sa ich činnosti; 
- požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb vykonávajúcich 

podnikateľskú činnosť na území kraja (vo veciach daného podnikania); 
- zúčastňovať sa na kontrolách, previerkach, vybavovaní sťažnosti, ktoré uskutočňuje 

zastupiteľstvo; 
- požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon 

poslaneckého mandátu. 
Okrem práv zákon ukladá zvoleným poslancom aj základné povinnosti. K nim patrí najmä: 
- zložiť sľub na prvom zasadnutí po zvolení, na ktorom sa zúčastní; 
- obhajovať záujmy samosprávneho kraja a jeho obyvateľov; 
- zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený; 
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- informovať na základe požiadaviek voličov o svojej činnosti a činnosti zastupiteľstva. 
Zákon o samosprávnych krajoch  tiež v § 12 definuje text sľubu, ktorým sa zvolený kandidát 

stáva poslancom zastupiteľstva: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu Slovenskej 
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone 
svojej funkcie poslanca ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

V prípade súbehu funkcie poslanca samosprávneho kraja s výkonom funkcií poslanca 
Národnej rady SR, ako aj starostu obce alebo primátora mesta, patrí mu odmena vo výške 
maximálne minimálnej mzdy. Zároveň tiež platí, že mandát poslanca zastupiteľstva je 
nezlučiteľný s výkonom funkcie predsedu alebo zamestnanca samosprávneho kraja. Ďalšiu 
kategóriu nezlučiteľných funkcií vymenúvajú osobitné zákony. Patria sem napríklad posty 
člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska, prokurátora, riaditeľa Štátnej pokladnice, 
predsedu a člena Správnej rady  Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, člena Rady 
Rozhlasu a televízie Slovenska, člena Regulačnej rady, člena Rady pre štátnu službu. V zmysle 
ďalších právnych predpisov je post poslanca regionálneho parlamentu nezlučiteľný s pozíciami 
v Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo, v Štátnej komisii pre voľby a kontrolu 
financovania politických strán, ďalej v štátnej službe profesionálnych vojakov. Osobitný režim, 
v zmysle dočasného prerušenia na čas výkonu volenej funkcie, platí pre príslušníkov polície, 
Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej 
stráže SR alebo príslušníka finančnej správy. To isté platí aj pre činnosť v Hasičskom 
a záchranárskom zbore. V ďalších právnych predpisoch nájdeme inkompatibilitu i pri týchto 
funkciách:    

- predseda a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR; 
- člena vlády SR; 
- sudcu Ústavného súdu SR; 
- predsedu a podpredsedu Súdnej rady SR; 
- sudcu všeobecného súdu; 
- predsedu Štatistického úradu SR; 
- verejného ochrancu práv; 
- riaditeľa Národného bezpečnostného úradu; 
- riaditeľa Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR; 
- predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 

služieb; 
- predsedu a podpredsedu Dopravného úradu; 
- komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotný postihnutím.3 

 
3 K tejto problematike bližšie Tekeli a kol., 2021 
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Funkcia predsedu samosprávneho kraja je viazaná na voľbu v priamych voľbách, pričom 
konkrétnu podobu volebného procesu ustanovuje osobitný zákon. Funkčné obdobie 
predchádzajúceho predsedu končí zložením sľubu novozvoleného predsedu, preto vo 
výnimočných prípadoch môže trvať dlhšie ako je obvyklé. Na zasadnutí zastupiteľstva nástupu 
do úradu predsedu predchádza zloženie sľubu, ktorého text znie : „Sľubujem na svoju česť 
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, 
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 
právne predpisy a pri výkone svojej funkcie predsedu ich budem uplatňovať podľa svojho 
najlepšieho vedomia a svedomia.“   

Ako najvyšší predstaviteľ samosprávneho kraja ho reprezentuje navonok. 
V majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva funkciu štatutárneho orgánu. 
V prípade, že prijaté uznesenie zastupiteľstva považuje za odporujúce zákonom alebo je podľa 
neho nevýhodné pre samosprávny kraj, môže ho nepodpísaním pozastaviť s výnimkou 
prípadu uznesenia o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra. Takto pozastavené uznesenie sa 
však môže opätovne potvrdiť prostredníctvom trojpätinovej  väčšiny všetkých poslancov, veto 
predsedu stráca platnosť. V opačnom prípade, resp. ak do dvoch mesiacov od jeho schválenia 
nepríde k jeho potvrdeniu poslancami zvýšeným kvórom, uznesenie stráca platnosť. Vo vzťahu 
k poslancom je tiež predseda povinný odpovedať na ich interpeláciu ústne na zasadnutí 
zastupiteľstva alebo do 30 dní písomnou formou. Spravidla raz za mesiac zvoláva stretnutie 
predsedov komisií na prerokovanie aktuálnych otázok činnosti kraja. Podpredsedovia 
zastupujú predsedu v rozsahu podľa jeho poverenia.  

Funkcia predsedu samosprávneho kraja je nezlučiteľná s postom poslanca a zamestnanca 
samosprávneho kraja, štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie 
zriadenej krajom, postom primátora alebo starostu a ďalším funkciami vymenovanými 
osobitnými právnymi predpismi (v zásade obdobné ako u poslanca regionálneho parlamentu).   
  



 
 

13 
 

2 PREHĽAD ZMIEN VO VOLEBNEJ LEGISLATÍVE 
 
Systém každého územného (politického) spoločenstva je riadený určitou štruktúrou, 

v rámci ktorej sú aktéri držiteľmi verejných funkcií. Keďže základným predpokladom moderne 
fungujúcej demokratickej spoločnosti sú voľby, tak aj títo aktéri sú do svojich pozícií 
ustanovovaní prostredníctvom volieb.  

Regionálna samospráva predstavuje decentralizačný prvok riadenia štátu. Na jej čele 
pôsobia priamo volení aktéri (predseda, poslanci). Systém, akým boli počas existencie 
regionálnej samosprávy (od roku 2001) volení do svojich funkcií, sa viackrát modifikoval. Prvé 
ustanovenie, na základe ktorého boli volení predsedovia a poslanci VÚC, bolo upravené v  
zákone č. 303/2001 Z. z. (o voľbách do orgánov VÚC). Tento právny predpis definoval voľbu 
predsedov VÚC na základne absolútneho väčšinového volebného systému v 
jednomandátových volebných obvodoch na úrovni každého samosprávneho kraja. Jeho 
hlavným znakom bol zisk absolútnej väčšiny4 odovzdaných hlasov vo voľbách. V podmienkach 
regionálnej samosprávy5 to znamenalo, že do funkcie predsedu VÚC bol zvolený kandidát, 
ktorý v prvom kole volieb získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov (50% + 1 hlas). Ak sa to 
žiadnemu z nich nepodarilo dosiahnuť, tak sa do 14 dní konalo druhé kolo. Do neho postúpili tí 
dvaja kandidáti6, ktorí získali najviac hlasov v prvom kole. Za predsedu bol zvolený ten 
kandidát, ktorý v nich získal viac hlasov.7  

Posty poslancov boli obsadzované na princípe relatívne väčšinového volebného systému 
(bližšie § 41 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z.). Za poslancov boli zvolení tí kandidáti, ktorí získali 
najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode. Zákon tiež upravoval situáciu, kedy vo 
volebnom obvode získali dvaja alebo viacerí kandidáti rovnaký počet hlasov. Ak išlo o 
kandidátov tej istej politickej strany, tak poslancom sa stal ten z nich, ktorý bol umiestnený 
abecedne vyššie. V prípade kandidátov rôznych politických strán alebo nezávislých kandidátov 
o poradí rozhodovala obvodná volebná komisia žrebom. 
  

 
4 Jediný zásadný rozdiel oproti voľbám prezidenta spočíval v tom, že pri voľbe prezidenta bolo v prvom kole 
potrebné získať absolútnu väčšinu všetkých oprávnených voličov. 
5 Odlišný prístup aplikovaný v prípade voľby prezidenta, kde je v prvom kole volieb stanovená požiadavka 
nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. 
6 V prípade, že niektorý z nich odstúpil, mohol postúpiť ďalší kandidát v poradí (napríklad situácia v Nitre v roku 
2005). 
7  V prípade rovnosti hlasov by sa konali celkovo nové voľby. 
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Tabuľka 1  Príklady výsledkov zvolenia kandidáta v prvom kole a v druhom kole 

 
Zdroj: vlastné spracovanie, 2022 

 
V súvislosti s volebným právom sa v odbornej literatúre veľakrát stretávame s pojmami 

aktívne a pasívne volebné právo.8 Volebná legislatíva pre voľby do orgánov samosprávneho 
kraja (Zákon č. 303/2001 Z. z.) bola v zásade identická s volebnými procesmi na komunálnej 
úrovni (zákon č. 346/1990 Z. z.). Právo voliť (aktívne volebné právo) mali nielen občania 
Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území daného samosprávneho kraja, ale aj 
cudzinci s povolením na trvalý pobyt. Aj pre tieto voľby platil vekový cenzus dosiahnutia 18 
rokov života. Prekážky vo výkone volebného práva sa vzťahovali na výkon trestu odňatia 
slobody, pozbavenie právnej spôsobilosti, obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany 
zdravia ľudí alebo výkonu základnej, náhradnej alebo zdokonaľovacej vojenskej služby. Právo 
kandidovať (pasívne volebné právo) bolo viazané na vekovú hranicu minimálne 25 rokov.  

Pôvodná volebná legislatíva pre regionálne voľby sa novelizovala dvakrát. Prvá v roku 
2007 (zákonom č. 335/2007 Z. z.) a druhá v roku 2011 (zákonom č. 204/2011 Z. z.) Uvedené 
úpravy neznamenali zásadnejšie zmeny v uplatňovaní volebného systému, venovali sa 
predovšetkým mimovolebným aspektom.9 Spomínaný zákon o voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov bol účinný do 30.06.2015.  

Doteraz najzásadnejšiu legislatívnu zmenu v systéme volebných pravidiel priniesol zákon 
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva.10 Takto upravená legislatíva 
nepriniesla pri tomto type volieb výraznejšie zmeny. 

Regionálne voľby v roku 2017 priniesli zásadnú zmenu v procese volieb predsedu VÚC.  
Vzhľadom na stabilne mimoriadne nízku volebnú účasť v druhom kole doterajších volieb 
predsedu sa zmenil absolútny väčšinový volebný systém na jednoduchý relatívny. Podobne 

 
8 K tejto problematike bližšie napr. Horváth, 2004; Klimovský, 2014; Domin, 2018. 
9 Rušenie krajských úradov alebo používanie jazyka národnostných menšín – bližšie napr. Bardovič, 2018. 
10 Jeho najvýraznejšou črtou bolo vytvorenie spoločného legislatívneho prostredia pre všetky typy volieb na 
území Slovenskej republiky. 
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ako pri komunálnych voľbách, aj tu sa uplatnil princíp prvého v cieli, teda post predsedu VÚC 
obsadil kandidát s najväčším počtom hlasov. 

Problematickým sa nestala zmena volebného princípu, ale jej načasovanie. Z hľadiska 
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva predstavovala príliš krátku lehotu. Ten upozornil, 
že prípustná lehota pre takéto podstatné zmeny volebných pravidiel by mala byť stanovená 
na minimálne jeden rok pred konaním volieb. V opačnom prípade by to mohlo viesť k 
diskriminácii opozičných síl, pričom takéto konanie nie je v súlade s demokratickým zriadením.11 

Konkrétne dôvody tejto úpravy obsahovala dôvodová správa k návrhu zákona. Z nej 
vyplýva, že zmena pravidiel volieb predsedov samosprávnych krajov sa opierala o dva 
základné argumenty. Prvým bol nezáujem voličov o dvojkolovú voľbu, keďže voličská účasť 
v druhom kole bola až na výnimky nižšia (pri prvom kole volili súbežne aj poslancov). Takto 
extrémne nízka volebná účasť znižovala legitimitu zvolených kandidátov. Druhý argument 
opreli o zbytočnú finančnú nákladovosť dvojkolového systému volieb. 
 
Tabuľka 2 Príklady zvolenia kandidátov pri jednokolovej voľbe 

 
Zdroj: vlastné spracovanie, 2022 

 
Ďalšiu zásadnú zmenu volebných pravidiel pre voľby do orgánov územnej samosprávy 

priniesla novela Ústavy SR (č. 44/2017 Z.z.), ktorá jednorazovo predĺžila funkčné obdobie 
predstaviteľov regionálnej samosprávy na 5 rokov.12 Výsledkom tejto novely bolo zjednotenie 
termínu konania komunálnych a regionálnych volieb na jeden deň (prvýkrát na jeseň v roku 
2022). Prijatie tohto návrhu si vyžadovalo podporu ústavnej väčšiny poslancov, ktorá bola 
získaná naprieč celým politickým spektrom. 
  

 
11 Bližšie napr. Domin, 2018. 
12 Zmena je platná len pri súčasnom volebnom období 2017-2022. V každých ďalších voľbách už budú orgány 
VÚC volené opäť na obdobie 4 rokov. 
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Spôsoby voľby orgánov regionálnej samosprávy13 
 

Problematiku volieb a volebných procesov upravuje zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 
výkonu volebného práva. Tento právny predpis upravuje podmienky pri všetkých typoch 
volieb na území Slovenskej republiky, teda aj voľby do národnej rady, prezidenta, do 
Európskeho parlamentu a na oboch úrovniach samosprávy. 
 
Voľby predsedov VÚC 
 

Predseda VÚC sa od roku 2017 volí relatívne väčšinovým volebným systémom. Aktívne 
volebné právo má každý občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a 
má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja.  

Pasívne volebné právo je viazané na trvalý pobyt na území daného samosprávneho kraja 
a dovŕšenie hranice 25 rokov života. Kandidátnu listinu môže podať registrovaná politická 
strana v listinnej aj elektronickej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr do 
60 dní pred ich konaním. Právo kandidovať, podobne ako pri komunálnych voľbách, majú aj 
nezávislí kandidáti (bez deklarovanej politickej príslušnosti), pričom svoju kandidátnu listinu 
podávajú osobne zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja do 60 dní pred ich 
konaním. 

Pri regionálnych voľbách môžu politické strany pre účely volieb vytvárať koalície a podávať 
spoločné kandidátne listiny. V prípade politických strán alebo koalícií musí takáto kandidátna 
listina obsahovať: 

a) názov politickej strany alebo názvy politických strán, ktoré vytvárajú spoločnú koalíciu 
a číslo volebného obvodu; 

b) údaje o kandidátovi s jeho menom, priezviskom, titulom, dátumom narodenia, 
aktuálnym zamestnaním a adresou trvalého pobytu; 

c) meno, priezvisko, funkcia, podpis oprávnenej osoby konať v mene politickej strany 
a odtlačok pečiatky politickej strany (v prípade koalície za každú politickú stranu). 
 

Súčasťou každej kandidátnej listiny politickej strany alebo koalície taktiež musí byť:  
a) vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou, nefiguruje na 

inej kandidátnej listine a nevznikli u neho prekážky práva byť volený; 

 
13 Bližšie k problematike napr. Domin, 2018; Bardovič, 2021. 



 
 

17 
 

b) oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka 
s uvedením mena, priezviska a korešpondenčnej adresy.14 
 

Každá politická strana (prípadne koalícia) môže na kandidátnej listine pre voľby predsedu 
uviesť iba jedného kandidáta. V prípade nezávislých kandidátov, kandidátna listina musí 
obsahovať:   

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, aktuálne zamestnanie, adresu trvalého 
pobytu a vlastnoručný podpis; 

b) vlastnoručne podpísané vyhlásenie, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na 
inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený; 

c) Súčasťou kandidatúry nezávislého kandidáta musí byť aj osobitná listina podpísaná 
voličmi samosprávneho kraja, ktorí podporujú jeho kandidatúru (minimálne 1 000 
podpisov).15  
 

Registráciu kandidátnych listín vykonáva volebná komisia samosprávneho kraja 
prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru. V prípade splnenia všetkých 
náležitostí, volebná komisia tento proces ukončí najneskôr 45 dní pred konaním volieb. 
V prípade nesplnenia podmienok sa kandidátna listina nezaregistruje. Proti rozhodnutiu 
volebnej komisie o nezaregistrovaní je možné podať návrh na vydanie rozhodnutia 
o zaregistrovaní kandidáta na správny súd. Ak správny súd vyhovie takémuto návrhu, volebná 
komisia sa týmto rozhodnutím riadi, a do 24 hodín od jeho doručenia vyznačí registráciu na 
kandidátnej listine.  

Nezávislý kandidát sa môže vzdať najneskôr 48 hodín pred začatím volieb písomným 
oznámením. Podobne to platí aj pri kandidátovi, ktorý bol nominovaný politickou stranou 
alebo koalíciou. Politická strana tak môže urobiť prostredníctvom svojho splnomocnenca. Ak 
sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný politickou stranou po zaregistrovaní kandidátov, 
prípadne ak došlo k zrušeniu politickej strany (alebo strany tvoriacej koalíciu), zostávajú údaje 
o kandidátovi na hlasovacom lístku, avšak pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.  
  

 
14 Politická strana alebo koalícia je vo volebných veciach viazaná úkonmi splnomocnenca. 
Splnomocnencom ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ volebnej komisie 
samosprávneho kraja. 
15 Listina musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt 
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Voľby poslancov VÚC16 
 

Každý kandidát, ktorý sa rozhodne kandidovať za predsedu, sa môže uchádzať aj post 
poslanca v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Podmienky aktívneho volebného práva sú 
totožné pri poslancoch aj predsedovi samosprávneho kraja. Rozdiel je pri pasívnom volebnom 
práve v kritériu veku. Kým pri voľbe poslancov je veková hranica stanovená na 18 rokov, 
kandidát na predsedu musí mať minimálne 25 rokov. 

Kým pri voľbe predsedu platí princíp prvého v cieli, pri voľbe poslancov nezískava mandát 
len víťaz, ale aj ďalší v poradí na základe vopred stanoveného počtu mandátov 
v zastupiteľskom zbore. Táto skutočnosť vytvára predpoklad, že v regionálnom zastupiteľstve 
budú mať zastúpenie názory širšej skupiny voličov.  

Formálne podmienky pre podávanie kandidátnych listín sú prakticky totožné ako pri 
kandidátoch na predsedov samosprávnych krajov. Dôležitý však zostáva politický rozmer 
vytvárania kandidátnych listín politických strán (resp. koalícií). V rámci jedného 
samosprávneho kraja sa vytvárajú volebné obvody, ktoré v zásade kopírujú hranice okresov, 
napríklad v prípade TTSK pri voľbách v roku 2017 bolo vytvorených 7 volebných obvodov 
(Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava). Takto vymedzené 
volebné obvody sa prekrývali s geografickým vymedzením týchto okresov. Ak sa politická 
strana (volebná koalícia) rozhodla v jednom obvode kandidovať samostatne (alebo vytvorila 
volebnú koalíciu s ďalšími subjektmi), takáto forma zoskupenia musela byť zachovaná aj 
v rámci ostatných volebných obvodov.  

 
Kandidátna listina politickej strany (koalície) obsahuje: 
a) názov politickej strany (koalície politických strán) a číslo volebného obvodu; 
b) zoznam kandidátov s ich menom, priezviskom, titulom, dátumom narodenia, 

aktuálnym zamestnaním, adresou trvalého pobytu a poradím na kandidátnej listine 
(vyjadrené arabskou číslicou); 

 
16 Volebný mechanizmus pri voľbe poslancov regionálnych zastupiteľstiev je do istej miery 

problematický. Aktuálne totiž neexistuje jednoznačná zhoda v jeho kategorizácii. Bardovič (2018) 
uvádza v súvislosti s regionálnymi voľbami semiproporčný volebný systém, pričom vo všeobecnosti 
definuje tri základné prístupy autorov. Prvý prístup sa spája s absentujúcou prítomnosťou tejto 
kategórie v uvádzanej klasifikácii (Krejčí, 2006). Druhý prístup už síce identifikuje semiproporčný 
volebný systém, avšak skôr v podobe akejsi podskupiny (Spáč, 2010). Pri treťom prístupe už je 
akceptovaná samotná poznateľnosť semiproporčného volebného systému popri väčšinových, 
pomerných či kombinovaných volebných systémov (Chytílek a kol., 2009).  
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c) meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby konať v mene politickej strany 
a odtlačok pečiatky politickej strany (v prípade koalície za každú politickú stranu). 

 
Politické strany musia ku kandidátnym listinám priložiť vlastnoručne podpísané súhlasy 

všetkých kandidujúcich, čím vyjadrujú súhlas so svojou kandidatúrou a zaväzujú sa, že nie sú 
zároveň na inej kandidátnej listine a nemajú prekážky v zmysle pasívneho volebného práva. 
Na kandidátnej listine politickej strany (koalície) môže byť najviac toľko kandidátov, koľko má 
byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov zastupiteľstva.  

 
Obsahom kandidátnej listine kandidáta nezávislého kandidáta je: 
a) číslo volebného obvodu; 
b) meno, priezvisko, titul a dátum narodenia; 
c) aktuálne zamestnanie; 
d) adresa trvalého pobytu a vlastnoručný podpis. 
 
Spolu s ňou musí doložiť vlastnoručne podpísané vyhlásenie, že súhlasí so svojou 

kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a zároveň nemá prekážky práva byť 
volený. Nezávislý kandidát taktiež prikladá osobitnú listinu podpísanú voličmi, ktorí vyjadrili 
podporu jeho kandidatúre s minimálne 400 podpismi voličov, ktorí sú obyvateľmi daného 
samosprávneho kraja. Podporu nezávislému kandidátovi občan vyjadruje okrem podpisu aj 
uvedením svojho mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu. Je potrebné 
zdôrazniť, že kandidát sa môže uchádzať o hlasy voličov vo voľbách iba v rámci jedného 
volebného obvodu (podľa miesta trvalého pobytu). 

Volebná komisia samosprávneho kraja nezaregistruje kandidáta na poslanca len v prípade, 
ak je zrejmé, že kandidát nespĺňa zákonom stanovené podmienky. Proces registrácie sa ukončí 
najneskôr 45 dní pred voľbami. V prípade nezaregistrovania môže dotknutý subjekt proti 
takémuto rozhodnutiu podať návrh na zmenu rozhodnutia na správny súd. Ak správny súd 
námietke vyhovie (rozhodne o zaregistrovaní kandidáta), volebná komisia bezodkladne (do 24 
hodín od doručenia rozhodnutia) zabezpečí nápravu na kandidátnej listine.  Náležitosti 
ohľadom späťvzatia kandidátnej listiny sú identické ako v prípade kandidátov na post 
predsedu samosprávneho kraja. 

Počet mandátov vo volebných obvodoch určuje zastupiteľstvo samosprávneho kraja. 
Zohľadňované sú pritom najmä ukazovatele veľkosti daného územia a počtu obyvateľov. 
Mandát poslanca zastupiteľstva získavajú tí kandidáti, ktorí obdržali najväčší počet platných 
hlasov (ak napríklad volebný obvod má pridelených 5 mandátov, získavajú ich prví 5 kandidáti 
s najväčším počtom získaných platných hlasov). V prípade rovnosti počtu platných hlasov sú 
možné dve alternatívy rozhodovania o získaní mandátu. Ak ide o kandidátov tej istej politickej 
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strany alebo koalície, rozhodujúcim kritériom je abecedné poradie na kandidátnej listine. 
V prípade rovnosti hlasov pre kandidátov rôznych politických strán (koalícií) alebo nezávislých 
kandidátov, o zisku mandátu rozhoduje obvodná volebná komisia na základe žrebu.  

 
Tabuľka 3 Prehľad počtu volených poslancov v rámci samosprávnych krajov pri voľbách 

v rokoch 2001 – 2017 
Samosprávny 

kraj 
2001 2005 2009 2013 2017 

Banskobystrický 49 49 49 49 49 
Bratislavský 46 50 44 44 50 

Košický 57 57 57 57 57 
Nitriansky 52 52 54 54 54 
Prešovský 60 62 62 62 62 

Trenčiansky 45 45 45 45 47 
Trnavský 40 40 40 40 40 
Žilinský 57 57 57 57 57 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa dát zo Štatistického úradu SR, 2022 
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3 VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 
 
3.1  Výsledky regionálnych volieb v roku 2001 
 
 Historicky prvé voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnili 1. decembra 2001, 
druhé kolo v siedmich z nich 15. decembra 2001. Politická atmosféra bola ovplyvnená vznikom 
budúcej dominantnej politickej strany SMER, rozpadom vládnej strany SOP a tiež rozpadom 
volebného projektu SDK, z ktorého najviac profitovala strana premiéra Mikuláša Dzurindu 
SDKÚ. Tieto voľby priniesli dve zaujímavé skutočnosti – až do zmeny na jednokolovú voľbu 
v roku 2017 bola pri nich zaznamenaná najvyššia volebná účasť a zároveň bol zaregistrovaný 
najväčší počet kandidátov na najvyšší post v štruktúre regionálnej samosprávy. 
 
Bratislavský samosprávny kraj 
  
 V Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej len „BSK“) sa o post predsedu VÚC uchádzalo 
14 kandidátov. Najväčší politický súboj sa odohral medzi kandidátom pravicovej koalície 
Ľubomírom Romanom (bývalý minister kultúry) a bývalým predsedom vlády Milanom Čičom, 
ktorý kandidoval s politickou podporou stredoľavých strán. Trojicu bývalých členov vlády 
uzavrel nominant SNS Jaroslav Paška (bývalý minister školstva). Žiaden iný kandidát 
nepredstavoval natoľko mediálne známu osobnosť s reálnou šancou zvíťaziť v týchto voľbách. 
 Bratislavský kraj aj v týchto voľbách potvrdil, že je tradične baštou stredopravých 
politických subjektov. Ľubomír Roman sa stal historicky prvým predsedom VÚC na Slovensku, 
pretože zisk 56,49 % hlasov zúčastnených voličov mu podľa volebných pravidiel zabezpečilo 
víťazstvo už prvom kole volieb. Zaujímavosťou je, že v tom čase pôsobil na čele komunálnej 
samosprávy v Bratislave bývalý predseda vlády Jozef Moravčík. 
 
Tabuľka 4 Výsledky volieb predsedu BSK v roku 2001 (kandidáti so ziskom viac ako 1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 



 
 

22 
 

 Naše tvrdenie, že bratislavský región je baštou stredopravých politických strán, potvrdili aj 
tieto voľby do orgánov zastupiteľstva samosprávneho kraja. V 46-člennom regionálnom 
parlamente bolo takmer 87 % poslancov volebnej koalície SDKÚ, KDH, ANO, SMK-MKP a DS. 
Stredoľavé zoskupenie na čele so stranami HZDS a SMER disponovalo približne 11 % podielom, 
jediné miesto obsadil nezávislý kandidát (NEKA).  
 
Graf 1  Pomerné zloženie zastupiteľstva BSK v roku 2001  

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Z celkového počtu takmer pól milióna oprávnených voličov si uplatnila volebné právo len 
necelá štvrtina z nich. 
 
Trnavský samosprávny kraj 
 
 Na rozdiel od situácie v bratislavskom kraji sa v prvých regionálnych voľbách na území 
Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „TTSK“) pravicovým subjektom nepodarilo nájsť 
spoločného kandidáta. Vzhľadom na výraznejší podiel občanov maďarskej národnosti sa SMK-
MKP rozhodla nominovať svojho kandidáta Józsefa Kvardu. KDH, tradične silné najmä 
v regióne Trnavy, spolu s DS navrhli svojho kandidáta Jána Báňasa. Túto situáciu využili 
stredoľavé politické strany na podporu spoločného kandidáta Petra Tomečka.  
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Tabuľka 5 Výsledky 1. kola volieb predsedu TTSK v roku 2001 (kandidáti so ziskom viac ako 
1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 V druhom kole volieb vyjadrili strany SDKÚ a DS podporu Józsefovi Kvardovi. Ak chcel 
reálne uvažovať o víťazstve, musel začať aktívne oslovovať aj voličov v severnej časti 
trnavského kraja. Peter Tomeček taktiež zintenzívnil svoju kampaň pred druhým kolom 
volieb, svoju podporu mu na mítingoch intenzívne vyjadroval líder HZDS Vladimír Mečiar. Vo 
voľbách napokon rozhodlo majoritné obyvateľstvo a prvým predsedom TTSK sa stal Peter 
Tomeček. 
 
Tabuľka 6 Výsledky 2. kola volieb predsedu TTSK v roku 2001 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR 
 
 Aj v 40-člennom zastupiteľskom zbore TTSK mali väčšinu poslanci podporujúci zvoleného 
predsedu Petra Tomečka. Táto koalícia strán HZDS, SMER a SOP disponovala 60 % väčšinou, 
35 % poslancov bolo zo strany SMK-MKP, dvoch poslancov malo v zastupiteľstve aj KDH. 
  



 
 

24 
 

Graf 2  Pomerné zloženie zastupiteľstva TTSK v roku 2001  

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 V rámci TTSK bola volebná účasť v prvom kole na úrovni 33,73 %. Trnavský kraj bol taktiež 
jedným z dvoch krajov, kde sa volebná účasť v rámci druhého kola zvýšila na 36,87 %. Vyššia 
mobilizácia voličov v regionálnych voľbách bola zaznamenaná predovšetkým v južných 
okresoch trnavského kraja. 
 
Trenčiansky samosprávny kraj 
 
 Vo voľbách na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“) sa o hlasy 
voličov uchádzalo 14 kandidátov. Koaličným ani opozičným stranám sa nepodarilo uzavrieť 
dohody na spoločných kandidátoch. Najväčšie šance mal primátor Dubnice nad Váhom Štefan 
Štefanec s politickou podporou HZDS. Vtedajšie vládne strany v prvom kole rozdelili svoju 
podporu pre Annu Záborskú (DS, KDH, SDKÚ) a Jozefa Žišku (SOP, ANO). 
 V prvom kole volieb zvíťazil nominant HZDS, ktorý získal viac ako dvojnásobok hlasov 
v porovnaní s Annou Záborskou. Ďalším kandidátom sa nepodarilo osloviť dostatočné 
množstvo voličov potrebných na vstup do druhého kola volieb. 
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Tabuľka 7 Výsledky 1. kola volieb predsedu TSK v roku 2001 (kandidáti so ziskom viac ako 
1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Druhé kolo volieb potvrdilo dominantné postavenie Štefana Štefanca, ktorý s viac ako 
dvojtretinovou podporou zvíťazil v prvých regionálnych voľbách na území TSK. Novozvolený 
predseda TSK sa po zvolení vzdal výkonu funkcie primátora Dubnice nad Váhom, keďže 
legislatíva neumožňuje výkon oboch funkcií jedinou osobou. 
 
Tabuľka 8 Výsledky 2. kola volieb na predsedu TSK v roku 2001 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Zaujímavosťou je (doposiaľ sa podobná situácia nezopakovala), že v týchto voľbách 
všetkých 45 poslaneckých miest obsadili kandidáti s podporou politickej strany HZDS. 
Predseda Štefan Štefanec mal jedinečnú výhodu v tom, že spolupráca s poslancami mohla 
fungovať bez akýchkoľvek politických problémov. 
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Graf 3  Pomerné zloženie zastupiteľstva TSK v roku 2001  

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Trenčiansky VÚC v týchto voľbách zaznamenal aj negatívne prvenstvo. Prvého kola volieb 
sa zúčastnilo len 21,55 % oprávnených voličov, čo bolo najmenej spomedzi všetkých 
samosprávnych krajov. V druhom kole volieb sa ho zúčastnilo len 16,17 % oprávnených voličov 
(z viac ako 471 tisíc voličov), to predstavovalo druhé najnižšie číslo spomedzi všetkých VÚC. 
 
Nitriansky samosprávny kraj 
 
 O post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „NSK“) sa uchádzalo 15 
kandidátov. Podobne ako v TTSK, sa aj v NSK očakával politický súboj naprieč národnostným 
zložením kraja. Ani tu sa pravicové subjekty nedokázali zjednotiť na podpore spoločného 
kandidáta. Najsilnejšia parlamentná strana HZDS spolu so stranami SDĽ, STRED a SOP 
podporili Milana Belicu, ktorý mal v politickom súboji čeliť predovšetkým nominantovi SMK-
MKP Miklósovi Fehérovi. Novovzniknutý politický subjekt SMER sa rozhodol nevytvoriť 
žiadnu koalíciu, ale postaviť svojho kandidáta Petra Oremusa. 
 Prvé kolo volieb bolo v NSK najtesnejším v rámci celého Slovenska, pričom rozdiel medzi 
víťazným Milanom Belicom a Miklósom Fehérom bol len niečo cez 5 %. Milan Belica zároveň 
získal najväčší počet platných hlasov v rámci prvého kola volieb spomedzi všetkých 
samosprávnych krajov.  
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Tabuľka 9 Výsledky 1. kola volieb predsedu NSK v roku 2005 (kandidáti so ziskom viac ako 
1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Druhé kolo volieb predsedu nitrianskej VÚC už neprinieslo také vyrovnané výsledky. 
Milanovi Belicovi sa podarilo svoj zisk takmer zdvojnásobiť, pričom so ziskom takmer 135 tisíc 
hlasov zvíťazil nielen v druhom kole volieb, ale zároveň získal aj najviac hlasov spomedzi 
všetkých zvolených kandidátov na post predsedu samosprávneho kraja v rámci celej 
Slovenskej republiky. 
 
Tabuľka 11 Výsledky 2. kola volieb predsedu NSK v roku 2001 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Aj pri kandidátoch do 52-členného zastupiteľstva sa dokázali stredoľavé politické strany 
zjednotiť. Koalícia strán HZDS, SMER, SDĽ, SOP a SDS obsadila 20 kresiel. Zvolený predseda 
NSK sa však nemohol spoliehať na podporu v zastupiteľstve, pretože väčšinou v zastupiteľstve 
disponovali poslanci za stranu SMK-MKP, so ziskom takmer 60 % poslaneckých mandátov. 
Jedného zástupcu v nitrianskom zastupiteľstve mala SNS. 
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Graf 4  Pomerné zloženie zastupiteľstva NSK v roku 2001  

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Volebná účasť v NSK bola najvyššia v rámci prvého aj druhého kola volieb spomedzi 
všetkých samosprávnych krajov. Prvého kola sa zúčastnilo 34,69 % oprávnených voličov, 
účasť v druhom kole dosiahla takmer hranicu 40 % (dvojnásobok slovenského priemeru v 
rámci druhého kola volieb). 
 
Žilinský samosprávny kraj 
 
 Na funkciu predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) kandidovalo až 19 
uchádzačov. Tento vyšší počet kandidátov mohol byť dôsledkom zmarených rokovaní 
o koaličných spoluprácach, či už na úrovni vtedajšej koalície alebo opozície. Najsilnejšia 
parlamentná strana (HZDS) podporila dlhoročného poslanca Národnej rady SR Jozefa Tarčáka, 
ktorý sa tak stal najväčším favoritom regionálnych volieb. 
 Prvé kolo volieb podľa predpokladov so ziskom viac ako 32 % vyhral Jozef Tarčák. 
Vyrovnanejší politický súboj sa odohral na ďalších pozíciách, kde o postupové druhé miesto sa 
snažili predovšetkým Anna Malíková z SNS, Jozef Rizman z KDH, Branislav Orava z koalície 
SDKÚ, DS a Ján Sitek z P SNS. Mediálne najsledovanejší politický súboj prebiehal medzi 
predsedníčkou SNS Annou Malíkovou a Jánom Sitekom z P SNS, pretože išlo o prvý volebný 
súboj rozhádaných predstaviteľov pôvodnej SNS. Najlepší volebný výsledok spomedzi 
spomínaných kandidátov mala napokon Anna Malíková, ktorá so ziskom niečo cez 14 % 
postúpila do druhého kola volieb. 
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Tabuľka 11 Výsledky 1. kola volieb predsedu ŽSK v roku 2001 (kandidáti so ziskom viac ako 
1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Druhé kolo volieb neprinieslo žiadne prekvapenie a svoje suverénne víťazstvo Jozef Tarčák 
potvrdil aj najvyšším podielom hlasov spomedzi všetkých predsedov VÚC (volebný zisk viac 
ako 80 %). 
 
Tabuľka 12 Výsledky 2. kola volieb predsedu TSK v roku 2001 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Rozloženie 52-členného zastupiteľského zboru (aj v dôsledku neschopnosti vytvoriť 
volebné koalície) bolo značne heterogénne. Dominantné postavenie mali poslanci HZDS (31 
mandátov), čím Jozef Tarčák mal zabezpečenú podporu väčšiny zastupiteľstva. Kandidáti 
vtedajšej parlamentnej koalície obsadili 11 poslaneckých miest (8 poslancov z KDH, 2 poslanci 
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z koalície SDKÚ, DS, ANO a 1 poslanec z SOP). Ďalšie miesta obsadili poslanci z SDĽ (4), P SNS 
(3) a 3 nezávislí kandidáti. 
 
Graf 5  Pomerné zloženie zastupiteľstva ŽSK v roku 2001  

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Volebná účasť v ŽSK bola pod celoslovenským priemerom. Prvého kola volieb sa zúčastnilo 
niečo cez 23 % oprávnených voličov. Neúspech pravicových politických strán v prvom kole 
spôsobil, že voliči stratili motiváciu zúčastniť sa druhého kola volieb. Volebná účasť v ňom tak 
bola najnižšia spomedzi všetkých samosprávnych krajov (volebná účasť 10,85 %). 
 
Banskobystrický samosprávny kraj 
 
 V Banskobystrickom samosprávnom kraji (ďalej len „BBSK“) sa o post predsedu uchádzalo 
16 kandidátov. Politické strany s najväčšou celoslovenskou volebnou podporou dokázali 
vytvoriť volebné koalície. Pravicové strany (SDKÚ, KDH, DS, ANO) nominovali Jozefa Mikuša, 
HZDS a SMER podporili spoločného kandidáta Milana Marčoka. Práve medzi týmito dvoma 
kandidátmi sa očakával najvýraznejší politický súboj o post predsedu. Keďže na území tohto 
kraja je aj početná skupina občanov hlásiacich sa k maďarskej národnostnej menšine, strana 
SMK-MKP postavila vlastného kandidáta. 
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 Prvé kolo prinieslo relatívne vyrovnané výsledky, pričom až trom kandidátom sa podarilo 
získať viac ako 10 % hlasov. Víťazom sa napokon stal Milan Marčok so ziskom takmer 31% 
hlasov. Do druhého kola s ním postúpil Jozef Mikuš s podporu viac ako 24 % hlasov. 
 
Tabuľka 13 Výsledky 1. kola volieb predsedu BBSK v roku 2001 (kandidáti so ziskom viac ako 

1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Druhé kolo volieb bolo mimoriadne vyrovnané, pričom rozdiel medzi oboma kandidátmi 
bol necelých 5 tisíc hlasov. Predsedom BBSK sa napokon stal Milan Marčok, ktorému 
v druhom kole vyjadrilo podporu 52,36 % zúčastnených voličov. 
 
Tabuľka 14 Výsledky 2. kola volieb predsedu BBSK v roku 2001 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
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 V 49-člennom zastupiteľstve BBSK získali najväčší podiel poslanci z koalície HZDS a SMER. 
Zisk 22 mandátov im však sám o sebe nestačil na bezproblémovú súčinnosť s novozvoleným 
predsedom. Ďalšie posty si rozdelili poslanci za SMK-MKP (15), pravicová koalícia (7), SDĽ (4) 
a jeden poslanec bol z radov poslancov bez straníckej príslušnosti (tzv. nezávislých). 
 
Graf 6  Pomerné zloženie zastupiteľstva BBSK v roku 2001  

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
 
 Aj v tomto kraji bola volebná účasť pod hranicou celoslovenského priemeru. Prvého kola 
sa zúčastnilo 24,16 % oprávnených voličov. V druhom kole predstavovala účasť necelých 20 
% obyvateľov banskobystrického kraja. 
 
Prešovský samosprávny kraj 
 
 O post predsedu v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len „PSK“) sa uchádzalo 18 
kandidátov. Najväčší politický súboj sa očakával medzi kandidátmi s podporou 
najvýznamnejších politických strán. Pravicová koalícia SDKÚ a KDH podporila v týchto voľbách 
primátora Prešova Juraja Kopčáka. Jeho najväčším súperom bol kandidát koalície HZDS 
a SMER Peter Chudík. 
 Prvé kolo volieb bolo reflexiou tohto predpokladu, víťazom som sa stal Juraj Kopčák so 
ziskom 34,40% hlasov. S odstupom necelých 10 % hlasov sa na druhom mieste umiestnil 
Peter Chudík. Žiaden ďalší kandidát nezískal dvojcifernú podporu zo strany voličov. 
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Tabuľka 15 Výsledky 1. kola volieb predsedu PSK v roku 2001 (kandidáti so ziskom viac ako 
1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Druhé kolo PSK prinieslo nielen najtesnejší rozdiel medzi prvým a druhým miestom, ale 
obrátil aj konečné poradie v prospech Petra Chudíka. O post predsedu prešovskej regionálnej 
samosprávy rozhodol rozdiel menej ako 300 hlasov. 
 
Tabuľka 16 Výsledky 2. kola volieb na predsedu PSK v roku 2001 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Prešovský regionálny parlament mal vzhľadom na počet oprávnených voličov 60 
mandátov. Keďže pravicové strany sa nedokázali dohodnúť na spoločných kandidátoch, do 
poslaneckých lavíc zasadlo až 9 rôznych zoskupení. Presnú polovicu získali poslanci z koalície 
HZDS a SMER. Druhým najpočetnejším zoskupením boli kresťanskí demokrati so ziskom 8 
mandátov.  Tesne za nimi sa umiestnili poslanci za SDKÚ (7). Nezávislých poslancov bolo v PSK 
5, rovnako ako poslancov za SDĽ. Rozdrobenosť zastupiteľstva potvrdzovali aj 2 poslanci DS 
a po jednom poslancovi mali strany ANO a SNS. 
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Graf 7  Pomerné zloženie zastupiteľstva PSK v roku 2001  

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Volebná účasť v rámci prvého kola volieb do orgánov PSK sa najviac priblížila 
k celoslovenskému priemeru. Prvého kola sa zúčastnilo 25,50 % voličov. Vyrovnané druhé kolo 
oslovilo len niečo cez 18 % z oprávnených voličov. 
 
Košický samosprávny kraj 
 
 Voľby predsedu Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) priniesli 
v celoslovenskom meradle najväčší počet kandidátov (24). Keďže ani v tomto kraji neprišlo 
k vytvoreniu homogénnejších volebných koalícií, očakávala sa pomerne vysoká vyrovnanosť 
výsledkov prvého kola. Ľavicové strany vtedajšej vládnej koalície (SDĽ a SOP) podporili 
kandidáta HZDS a bývalého odborárskeho predáka Alojza Engliša. Ani pravicové politické 
strany SDKÚ a KDH nedokázali vytvoriť spoločnú kandidátku. Kresťanskí demokrati navrhli 
bývalého primátora Košíc Rudolfa Bauera. Vzhľadom na silnú pozíciu na juhu košického 
regiónu postavila do volieb vlastnú kandidátku aj SMK-MKP v osobe Rozálie Múdrej, ktorej sa 
však tesne nepodarilo postúpiť do druhého kola. 
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Tabuľka 17 Výsledky 1. kola volieb predsedu KSK v roku 2001 (kandidáti so ziskom viac ako 
1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Druhé kolo volieb znamenalo zmenu poradia hlavných kandidátov. Viac voličov sa podarilo 
zmobilizovať podporovateľom Rudolfa Bauera, čo dokazuje až trojnásobný nárast počtu 
získaných hlasov voličov (61 873 hlasov oproti 20 094 z prvého kola). Rudolf Bauer sa po 
zložení sľubu vzdal mandátu poslanca v národnom parlamente.  
 
Tabuľka 18 Výsledky 2. kola volieb predsedu KSK v roku 2001 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Zloženie 57-člennom zastupiteľského zboru KSK prinieslo viacero pozoruhodných špecifík. 
Tým najvýznamnejším bolo vytvorenie volebnej koalície SDKÚ, SMER a SMK-MKP. Toto 
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účelové zoskupenie, ktoré nikdy nemalo obdobu na celoslovenskej úrovni, však bolo na 
regionálnej úrovni veľmi úspešné (zisk 24 z 57 kresiel). Koalícia strán podporujúcich Alojza 
Engliša (HZDS, SDĽ a SOP) nakoniec v regionálnom parlamente získala 14 mandátov. Len 10 
poslancov získala koalícia strán primárne podporujúca zvoleného predsedu Rudolfa Bauera.  
V roku 2001 mal práve zastupiteľský zbor KSK najväčší počet nezávislých poslancov (8). Jeden 
mandát pripadol strane SDS. 
 
Graf 8  Pomerné zloženie zastupiteľstva KSK v roku 2001  

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Volebná účasť v rámci košického VÚC bola v prvom kole na úrovni 21,79 %. Druhé kolo 
prinieslo nižšiu účasť, pričom tesne prekonala hranicu 18 % účasti oprávnených voličov.  
 
Zhrnutie 
 
 Napriek tomu, že prvé regionálne voľby sa tešili značnej medializácii, v konečnom dôsledku 
zostali mimo záujmu voličov. Celoslovenská účasť v rámci regionálnych volieb bola v prvom 
kole na úrovni 26,02 %, čo v porovnaní s inými druhmi volieb bolo výrazne menej. S odstupom 
času možno konštatovať, že tento prvok samosprávneho riadenia zostal dlhodobo mimo 
reálneho záujmu a vnímania občanov Slovenskej republiky. 
 Pri pohľade na štatistické ukazovatele možno konštatovať, najvyššia volebná účasť v rámci 
prvého kola bola v trnavskom a nitrianskom regióne, naopak najnižšia bola v trenčianskom. 
Na úrovni okresov najviac zaujali regionálne voľby voličov v Trnave, Dunajskej Strede 
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a Galante. Najnižšia účasť bola v Košiciach, Malackách a Čadci. V prípade trnavského kraja sa 
aj pri volebnej účasti potvrdila téza o neprirodzene vytvorenom regióne. Dôkazom môže byť 
aj skutočnosť, že kým v južných okresoch (Dunajská Streda, Galanta) bol záujem voličov 
najvyšší, tak v severnej časti tohto kraja (Senica a najmä Skalica) bola zaznamenaná jedna 
z najnižších volebných účasť v rámci Slovenska. 
 

Obrázok 3 Účasť voličov v rámci jednotlivých okresov v prvom kole  
regionálnych volieb 2001 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2001 

 
 Druhé kolo volieb sa uskutočnilo v siedmich samosprávnych krajoch, z nich len v trnavskom 
a nitrianskom kraji sa volebná účasť zvýšila. Opačným príkladom je žilinský región, kde 
odovzdalo hlas v rámci druhého kola menej ako polovica voličov v porovnaní s prvým kolom 
(10,85 oproti 23,47). 
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Obrázok 4 Účasť voličov v rámci jednotlivých okresov v druhom kole 
regionálnych volieb 2001 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2001 

 
 Z pohľadu politickej orientácie zvolených kandidátov do zastupiteľstiev samosprávnych 
krajov v roku 2001 možno konštatovať, že najsilnejšiu pozíciu si na celoštátnej úrovni udržalo 
HZDS. Tiež sa potvrdil predpoklad, že voliči maďarskej národnosti boli značne disciplinovaní 
a pri volebnom výbere uprednostnili lojalitu voči nominantom SMK-MKP. Aj strana SMER, 
v prvých voľbách od svojho vzniku, dokázala zaujať časť voličov. Naopak strany vtedajšej 
parlamentnej koalície (najmä SDĽ, SOP, ale aj a SDKÚ či KDH) neboli v týchto voľbách príliš 
úspešné.  
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Graf 9 Najúspešnejšie politické strany (koalície) a nezávislí kandidáti podľa podielu zvolených 
poslancov vo voľbách do zastupiteľstva samosprávnych krajov v roku 2001 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
* Poznámka: Pri analýze úspešnosti koalícií nie je vždy možné jednoznačne priradiť konkrétnu 
stranícku príslušnosť zvolených kandidátov.  
 
3.2  Výsledky regionálnych volieb v roku 2005 
 
 Termín druhých regionálnych volieb stanovil predseda Národnej rady SR na 26. novembra 
2005, resp. 10. decembra 2005. Takmer 4,3 milióna oprávnených voličov mohlo odovzdať svoj 
hlas v 5 852 okrskoch v rámci 79 volebných obvodov. Počet poslaneckých mandátov sa oproti 
predchádzajúcim voľbám zvýšil zo 401 na 412, pričom bolo zaregistrovaných 2 828 kandidátov. 
V kontexte politického vývoja sa tieto voľby uskutočnili v procese rozpadu vládnej koalície 
a čoraz väčšieho nárastu preferencií strany SMER-SD, ako aj postupného úpadku záujmu 
voličov o ĽS-HZDS a SDKÚ. 
  
Bratislavský samosprávny kraj 
 
 O post predsedu samosprávneho kraja sa opäť uchádzalo viacero významných osobností, 
hoci celkový počet kandidátov klesol zo 14 na 10. Opätovný záujem prejavil vtedajší predseda 
Ľubomír Roman, ktorého podporili vtedajšie pravicové strany vládnej koalície, vrátane SMK-
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MKP. Do súboja výrazne zasiahol aj viacnásobný starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Vladimír Bajan. Hoci kandidoval ako nezávislý kandidát, neformálnu podporu získal od 
viacerých politických strán (najmä SMER-SD, KDH, SF, HZD), čím sa stal jedným z favoritov na 
úspech vo voľbách. K mediálne zaujímavým kandidátom možno zaradiť aj ekonóma Ivana 
Švejnu (VPRED) alebo dlhoročného parlamentného poslanca Jána Cupera (ĽS-HZDS, P SNS, 
ZSNS). 
 V prvom kole sa žiadnemu z kandidátov nepodarilo získať nadpolovičnú väčšinu hlasov, 
najvyšší počet získal Vladimír Bajan, s ktorým do druhého kola postúpil aj úradujúci predseda 
Ľubomír Roman. 
 
Tabuľka 19 Výsledky 1. kola volieb predsedu BSK v roku 2005 (kandidáti so ziskom viac ako 

1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Druhé kolo volieb prinieslo nakoniec zmenu na poste predsedu BSK, keďže Ľubomír 
Roman nedokázal ani obhájiť svoj volebný výsledok z prvého kola (pokles z 23 091 na 18 198 
odovzdaných hlasov), naopak Vladimír Bajan nielen percentuálne, ale aj v absolútnom 
meradle (z 30 471 na 37 623 odovzdaných hlasov) výrazne zvíťazil. Volebný neúspech 
Ľubomíra Romana bol evidentne aj prehrou pravicových politických strán v tomto regióne, 
pretože podpora tomu istému kandidátovi oproti roku 2001 klesla o viac ako dve tretiny (z 
61 873 na 18 198 získaných hlasov).  
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Tabuľka 20 Výsledky 2. kola volieb predsedu BSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 V novozloženom 50-člennom zastupiteľstve (navýšenie oproti predchádzajúcim voľbám 
o 4 mandáty) mala nadpolovičnú väčšinu (27) poslancov pravicová koalícia (SDKÚ, DS, SMK-
MKP, ANO, SZS). Dopĺňali ich 6 poslanci za KDH, 2 poslanci za NF a 2 poslanci za OKS. Opozičné 
parlamentné strany (koalícia SMER-SD, HZD, SF) získali iba 11 mandátov. Svoje zastúpenie 
v zastupiteľskom zbore bratislavského VÚC mali aj 2 nezávislí poslanci. 
 
Graf 10 Pomerné zloženie zastupiteľstva BSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Voliči v bratislavskom regióne mali prvýkrát možnosť rozhodnúť až v druhom kole. Aj 
napriek nízkym číslam v predchádzajúcich voľbách boli tieto hodnoty v negatívnom slova 
zmysle prekonané. Volebná účasť v rámci prvého kola volieb bola na úrovni 14,45 %, čo 
predstavovalo druhú najnižšiu hodnotu v rámci Slovenska. V druhom kole klesla volebná účasť 
na necelých 11 %. 
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Trnavský samosprávny kraj 
 
 O predsednícku funkciu v politickom súboji zabojovalo len 5 uchádzačov, čo predstavovalo 
najnižší počet kandidátov v celoslovenskom meradle. Vtedajší predseda Peter Tomeček 
tentokrát kandidoval ako nezávislý. Koalícia strán ĽS-HZDS, P SNS, ĽB a ZSNS sa rozhodli 
podporiť Tibora Mikuša, ktorý bol poslancom parlamentu a líder krajskej organizácie ĽS-HZDS. 
KDH postavila svojho regionálneho politika Jozefa Kloknera a vytvorilo širšiu koalíciu s SDKÚ 
a DS. SMER-SD nominoval svoju krajskú predsedníčku Renátu Zmajkovičovú. Bolo zaujímavé, 
že ju podporili nielen opozičné strany HZD a SF, ale aj vládna strana ANO. SMK-MKP 
prekvapila nenominovaním žiadneho kandidáta, ani nikoho oficiálne nepodporila. 
 Podľa predpokladov bolo prvé kolo volieb vyrovnané. Rozdiel medzi prvým a štvrtým 
v poradí bolo menej ako 10 tisíc hlasov. V prvom kole napokon zvíťazil Jozef Klokner, ktorý 
spolu s Tiborom Mikušom postúpili do druhého kola. Úradujúci predseda Peter Tomeček po 
štyroch rokoch vo funkcii nedokázal presvedčiť dostatok voličov na jeho opätovné zvolenie. Za 
jeho neúspechom mohla byť aj strata politickej podpory u jednotlivých parlamentných 
subjektov. 
 
Tabuľka 21 Výsledky 1. kola volieb predsedu TTSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Druhé kolo regionálnych volieb znamenal aj politický súboj koaličných a opozičných 
parlamentných strán. Podobne ako v predchádzajúcich voľbách v roku 2001, sa napokon 
menilo konečné poradie. Tibor Mikuš dokázal rozšíriť svoj volebný elektorát o viac ako 6 tisíc 
voličov, čo znamenalo jeho víťazstvo.  
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Tabuľka 22 Výsledky 2. kola volieb predsedu TTSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 V 40-člennom zastupiteľstve TTSK mali dominantné zastúpenie poslanci s politickou 
podporou vládnych parlamentných strán. S ohľadom na špecifickosť trnavského regiónu až 15 
poslancov mala SMK-MKP. Ďalších 15 poslancov podporila koalícia SDKÚ, KDH a DS. Koalícia 
na čele s ĽS-HZDS obsadila iba 3 poslanecké miesta, rovnako tak nízke zastúpenie mala aj 
koalícia na čele so stranou SMER-SD. Oproti predchádzajúcim voľbách mali svoje zastúpenie 
v zastupiteľskom zbore aj 5 nezávislí poslanci. 
 
Graf 11 Pomerné zloženie zastupiteľstva TTSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Z hľadiska volebnej účasti sa po minulých voľbách očakávalo, že trnavský región bude 
patriť naďalej ku krajom s vyššou volebnou účasťou. Za nižšími číslami mohol byť aj fakt, že 
absentoval politik presadzujúci dominantne práva národnostných menšín. Volebná účasť 
v rámci prvého kola volieb bola na úrovni 14,50 %, avšak v druhom kole odovzdalo svoj hlas 
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len 9,41 % oprávnených voličov (tretia najmenšia hodnota v rámci druhého kola regionálnych 
volieb). 
 
Trenčiansky samosprávny kraj 
 
 Najvyšší záujem (11) spomedzi všetkých samosprávnych krajov o výkon funkcie predsedu 
bol v trenčianskom regióne. Parlamentná koalícia nedosiahla dohodu na politickej podpore pre 
vybraného kandidáta, čo spôsobilo vytváranie značne heterogénnych koaličných zoskupení. 
Naopak, opozičným stranám sa podarilo vytvoriť blok strán podporujúcich Miroslava Chovanca 
(SMER-SD, HZD, SF a SNS), ktorého dokonca podporilo aj KDH. Ďalšiu širokú koaličnú podporu 
získal regionálny politik a člen ĽS-HZDS Pavol Sedláček (ĽS-HZDS, ANO, P SNS, ZSNS). 
Uvedení kandidáti mali najväčšie šance získať mandát predsedu samosprávneho kraja. 
 V prvom kole volieb zvíťazil Miroslav Chovanec so ziskom viac ako 35 % platných hlasov. 
Do druhého kola postúpil aj Pavol Sedláček, ktorý zaostal o necelých 4 tisíc hlasov. Za volebný 
neúspech možno považovať výsledok najsilnejšej vládnej strany SDKÚ, ktorej kandidát 
Stanislav Jančovič sa umiestnil s výraznejším odstupom až na treťom mieste. 
 
Tabuľka 23 Výsledky 1. kola volieb predsedu TSK v roku 2005 (kandidáti so ziskom viac ako 

1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Aj v prípade týchto volieb sa poradie po prvom kole zmenilo. V značne vyrovnanom 
druhom kole sa napokon víťazom stal Pavol Sedláček, ktorý zvýšil svoj volebný zisk o takmer 
2 tisíc hlasov. Miroslav Chovanec nedokázal zmobilizovať ani voličov z prvého kola a napokon 
stratil viac ako 3 tisíc hlasov. 
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Tabuľka 24 Výsledky 2. kola volieb predsedu TSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 V 45-člennom zastupiteľstve napokon žiadna koalícia nedisponovala väčšinou. Volebné 
zoskupenie na čele so SMER-SD (spolu s HZD, KDH, SF a SNS) získalo 21 mandátov, čo bolo 
o jedného poslanca viac ako zoskupenie podporujúce novozvoleného predsedu TSK. Svoje 
zastúpenie mali aj 3 nezávislí poslanci a 1 poslanec koalície SDKÚ a DS. 
 
Graf 12 Pomerné zloženie zastupiteľstva TSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
 
 Podobne ako v predchádzajúcich regionálnych voľbách, aj teraz boli hodnoty volebnej 
účasti v TSK mimoriadne nízke. Volebná účasť v prvom kole bola na úrovni 12,30 %, čo 
predstavovalo v celoslovenskom meradle najnižšiu hodnotu. Toto negatívne prvenstvo bolo 
potvrdené aj v druhom kole volieb. Hlasovací lístok odovzdalo 7,12 % oprávnených voličov, čo 
doteraz predstavuje historicky najnižšiu volebnú účasť v regionálnych voľbách na Slovensku. 
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Nitriansky samosprávny kraj 
 
 O funkciu predsedu VÚC sa celkovo uchádzalo 7 kandidátov. Jedným z nich bol aj úradujúci 
predseda Milan Belica, ktorého podporovala šesťkoalícia ĽS-HZDS, KSS, P SNS, ZSNS, ĽB 
a ASV. SMK-MKP postavila vtedajšieho štátneho tajomníka Lászlá Szigeteho. Vzhaľdom na 
dominantné postavenie tejto strany v prvom regionálnom parlamente mal byť najväčším 
vyzývateľom úradujúceho predsedu. SDKÚ a DS sa rozhodli vo voľbách podporiť Jána Grešša 
a  SMER-SD samostatne podporil Jozefa Valacha. 
 V prvom kole volieb sa žiadnemu z kandidátov nepodarilo získať nadpolovičnú väčšinu 
hlasov. Najbližšie k tomu bol Milan Belica, ktorý získal takmer 42 % hlasov. Na druhom mieste 
skončil Lászlo Szigeti s viac ako 26 % hlasov. Ján Greššo obsadil tretiu pozíciu. Vzhľadom na 
mimoriadne veľký úspech Milana Belicu v prvom kole, sa rozhodla strana SMK-MKP, vzdaním 
sa kandidatúry Lázslá Szigetiho, podporiť Jána Grešša. V druhom kole volieb sa tak stretol 
víťazný kandidát s tretím v poradí. 
 
Tabuľka 25 Výsledky 1. kola volieb predsedu NSK v roku 2005 (kandidáti so ziskom viac ako 

1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Táto volebná stratégia sa napokon ukázala ako neúspešná, keďže ich kandidát získal 
necelých 26 % platných hlasov, čo predstavuje najslabší volebný výsledok pre kandidáta 
v rámci druhého kola regionálnych volieb spomedzi všetkých ôsmich samosprávnych krajov. 
Funkciu predsedu tak obhájil Milan Belica, ktorého volilo viac ako 68 tisíc obyvateľov 
nitrianskeho kraja, čo naopak predstavuje najväčší počet platných hlasov pre kandidáta 
v rámci všetkých VÚC. 
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Tabuľka 26 Výsledky 2. kola volieb predsedu NSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Zloženie 52-členného regionálneho zastupiteľstva sa zásadne zmenilo oproti 
predchádzajúcemu obdobiu. Značne heterogénna koalícia ĽS-HZDS, SDKÚ, KDH, SMER-SD 
a SNS obsadila až 34 poslaneckých mandátov. Svoje silné zastúpenie (33 %) mala aj strana 
SMK-MKP. Koalícia ANO, HZD a SF mala v zastupiteľskom zbore 1 poslanca. 
 
Graf 13 Pomerné zloženie zastupiteľstva NSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Prvenstvo v záujme obyvateľov NSK o voľby do orgánov regionálnej samosprávy zostalo 
zachované. Prvého kola volieb sa zúčastnilo 27,67 % oprávnených voličov. V druhom kole 
volieb mala volebná účasť síce nižšie hodnoty, ale 16,19 % oprávnených voličov bolo naďalej 
najvyššou hodnotou v rámci Slovenska. 
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Žilinský samosprávny kraj 
 
 O post predsedu ŽSK sa uchádzalo celkovo 7 kandidátov.  K favoritom prvého kola volieb 
patrili kandidáti troch koaličných zoskupení. SMER.SD (s podporou strán ANO, HZD a SNS) 
nominovala Juraja Blanára. Vtedajšieho predsedu Jozefa Tarčáka podporila jeho materská 
strana ĽS-HZDS (spolu s P SNS a ZSNS). Pravicové politické strany SDKÚ, KDH a DS 
nominovali Andrej Sočuvka.  
 Prvé kolo bolo tak mimoriadne vyrovnané, pričom rozdiel medzi prvým a tretím v poradí 
bol približne 4 tisíc hlasov. Víťazom sa stal Juraj Blanár, na druhom mieste skončil úradujúci 
predseda Jozef Tarčák. 
 
Tabuľka 27 Výsledky 1. kola volieb predsedu ŽSK v roku 2005 (kandidáti so ziskom viac ako 

1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
 
 Aj druhé kolo prinieslo veľmi tesné volebné výsledky. Svoju pozíciu napokon obhájil Juraj 
Blanár so ziskom 51,37 % hlasov. Aj tento súboj potvrdil, že postupne najmä v ľavicovom 
spektre voličov nastala dominancia strany SMER-SD na úkor ĽS-HZDS. 
 
Tabuľka 28 Výsledky 2. kola volieb predsedu ŽSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR,2022 
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 Napriek tomu, že voľby predsedu boli v znamení súboja strán v ľavicovej časti politického 
spektra, možno až paradoxne nadpolovičnú väčšinu v rozšírenom 57-člennom krajskom 
zastupiteľstve mala koalícia zložená z poslancov SDKÚ, KDH a DS (31 mandátov). 
Novozvoleného predsedu podporovali 15 poslanci (koalícia SMER-SD, ANO, HZD a SNS). 
Koalícia podporujúca Jozefa Tarčáka disponovala 5 poslancami. Rovnaké zastúpenie mali aj 
nezávislí poslanci, 1 poslanca mala aj OKS. 
 
Graf 14 Pomerné zloženie zastupiteľstva ŽSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 V prvom kole volieb do orgánov samosprávnych krajov odovzdalo hlas 15,69 % 
oprávnených voličov, čo bolo pod úrovňou celoslovenského priemeru. Ešte nižšia volebná 
účasť bola v druhom kole, kedy sa volieb zúčastnila necelá desatina (9,19 %) všetkých 
oprávnených voličov. Za týmito nízkymi číslami mohla byť aj skutočnosť, že pravicoví voliči 
nemali v druhom kole volieb svojho kandidáta. 
 
Banskobystrický samosprávny kraj 
 
 Kandidátne listiny pre voľby predsedu BBSK odovzdalo 7 kandidátov. Viaceré parlamentné 
strany sa nedokázali zjednotiť na podpore pre jedného kandidáta. Koalícia strán SDKÚ a DS, 
rovnako ako v predchádzajúcich voľbách, podporila Jozefa Mikuša. Politickú podporu mu však 
v týchto voľbách nevyjadrilo KDH, ktoré sa pridalo ku stranám SMER-SD, HZD, SNS a SZS. 
Kandidátom tejto päťkoalície bol vtedajší poslanec Národnej rady SR za stranu SMER-SD Milan 
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Murgaš. Keďže boli v tom čase naštrbené koaličné vzťahy s ANO na parlamentnej úrovni, tak 
sa tento politický subjekt rozhodol spolu so SF podporiť Milana Kepeňu. S ohľadom na južné 
časti banskobystrického regiónu nebola prekvapením nominácia kandidáta SMK-MKP Pétra 
Csúsza. Ďalším kandidátom, ktorý mal reálnu šancu získať mandát predsedu BBSK, bol bývalý 
minister zdravotníctva Viliam Soboňa, ktorý kandidoval s politickou podporou ĽS-HZDS, KSS, 
P SNS, ZSNS. 
 Víťazom prvého kola volieb sa relatívne suverénne stal Milan Murgaš, ktorý získal takmer 
39 % platných hlasov. Na druhom mieste, zaručujúcom postup do druhého kola, sa umiestnil 
pravicový kandidát Jozef Mikuš. 
 
Tabuľka 29 Výsledky 1. kola volieb predsedu BBSK v roku 2005 (kandidáti so ziskom viac 

ako 1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Vzhľadom na výsledky prvého kola sa očakávalo, že Milan Murgaš v zásade 
bezproblémovo potvrdí svoje dominantné postavenie. Jozef Mikuš však dokázal výrazne 
zmobilizovať svojich voličov, čím napokon súboj s Milanom Murgašom značne zdramatizoval. 
Išlo tak o najtesnejšie víťazstvo, keďže o predsedovi rozhodol rozdiel menší ako tisíc hlasov. 
Jozefovi Mikušovi sa síce podarilo zmazať takmer 17 tisícový rozdiel, avšak na volebný úspech 
to v jeho prípade napokon nestačilo. 
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Tabuľka 30 Výsledky 2. kola volieb predsedu BBSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Žiadnej koalícii sa nepodarilo získať väčšinu v 49-člennom zastupiteľskom zbore. Najviac 
poslancov mala koalícia SMER-SD, HZD a SNS (18 mandátov), ktorá aj najvýraznejšie 
podporovala novozvoleného predsedu BBSK. Pravicová koalícia KDH, SDKÚ a DS získala 9 
miest, rovnakým počtom poslancov disponovala aj koalícia ĽS-HZDS, KSS, P SNS a ZSNS. 
SMK-MKP mala svoje zastúpenie v podobe 8 poslancov.  Najmenšie zastúpenie (5) mali 
poslanci bez straníckej príslušnosti. 
 
Graf 15 Pomerné zloženie zastupiteľstva BBSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
 
 Banskobystrický kraj mal volebnú účasť približne na úrovni celoslovenského priemeru.  
V prvom kole volieb vyjadrilo svoju preferenciu 18,65 % oprávnených voličov. Druhé kolo 
volieb malo v BBSK o takmer polovicu nižšiu účasť, volebné právo využilo len 10,65 % 
oprávnených voličov. 
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Prešovský samosprávny kraj 
 
 O mandát predsedu PSK sa uchádzalo 8 kandidátov. Úradujúci predseda PSK Peter Chudík 
sa opätovne rozhodol kandidovať, tentokrát s podporou koalície SMER-SD, HZD a SNS. 
Pravicovú koalíciu (SDKÚ, KDH, DS) reprezentoval Dušan Hruška. Trojicu najvýraznejších 
straníckych kandidátov doplnil Ján Dobrovič (koalícia ĽS-HZDS, KSS, ĽB, P SNS, ZSNS a SZS). 
Pravicová koalícia kalkulovala s tým, že súboj medzi kandidátmi strán SMER-SD a ĽS-HZDS 
im môže zabezpečiť šancu na úspech. Tento predpoklad sa do značnej miery naplnil, hoci 
jednoznačným víťazom prvého kola sa stal Peter Chudík (39,89 % hlasov), postup do druhého 
kola si zabezpečil aj Dušan Hruška (27,53 % hlasov). Ostatní kandidáti nedokázali osloviť 
dostatočný počet voličov. 
 
Tabuľka 31 Výsledky 1. kola volieb predsedu PSK v roku 2005 (kandidáti so ziskom viac ako 

1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Vzhľadom na výsledky prvého kola sa dalo očakávať výrazné víťazstvo Petra Chudíka. Ten 
však oproti prvému kolu stratil časť svojich voličov, naopak Dušan Hruška dokázal 
zmobilizovať svoj elektorát a oproti prvému kolu si polepšil o takmer 7 tisíc hlasov. Ani to mu 
však na víťazstvo vo voľbách nestačilo, funkciu predsedu PSK obhájil Peter Chudík so ziskom 
53,03 % platných hlasov. 
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Tabuľka 32 Výsledky 2. kola volieb predsedu PSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Zastupiteľstvo s najvyšším počtom poslaneckých kresiel sa oproti predchádzajúcim voľbám 
ešte viac rozšírilo na 62 poslaneckých mandátov. Napriek víťazstvu Petra Chudíka, 
nadpolovičnú väčšinu získali poslanci SDKÚ, KDH a DS, ktorí obsadili až 40 miest 
v zastupiteľstve PSK. Druhou najpočetnejšou skupinou poslancov boli nezávislí poslanci, 
ktorých bolo celkovo 12 (najpočetnejšie zastúpenie spomedzi všetkých krajských 
zastupiteľstiev). Koalícia SMER-SD, HZD a SNS mali 9 poslancov. Iba 1 poslanec reprezentoval 
stranu ANO. 
 
Graf 16 Pomerné zloženie zastupiteľstva PSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
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 Volebná účasť v rámci oboch kôl volieb bola v tomto samosprávnom kraji nadpriemerná. 
Volebného procesu sa zúčastnilo v prvom kolo 19,47 % voličov, v rámci druhého kola to bolo 
13,20 %, čo predstavuje druhú priečku spomedzi všetkých samosprávnych krajov. 
 
Košický samosprávny kraj 
 
 Do súboja o predsedu KSK sa zapojilo 9 kandidátov, vrátane vtedajšieho predsedu Rudolfa 
Bauera. Jeho opätovnú kandidatúru podporili konzervatívne strany KDH a OKS. Do procesu 
volieb sa zapojil aj primátor Košíc Zdenko Trebuľa, ktorého nomináciu podporila koalícia 
SMER-SD a HZD. V rámci slovenských politických reálií vznikla značne heterogénna koalícia 
strán SDKÚ, ĽS-HZDS, DS a SZS, ktorá sa zhodla na podpore Viliama Novotného (poslanec 
národného parlamentu za SDKÚ. SMK-MKP opätovne nominovala Rozáliu Múdru). 
 Prvé kolo regionálnych volieb bolo predovšetkým politickým súbojom dvoch najvyšších 
predstaviteľov samospráv. Víťazom sa napokon stal Zdenko Trebuľa so ziskom 30,25 % 
platných hlasov. Do druhého kola postúpil aj Rudolf Bauer s takmer 27 % hlasov. 
 
Tabuľka 33 Výsledky 1. kola volieb predsedu KSK v roku 2005 (kandidáti so ziskom viac ako 

1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Vyrovnanosť prvého kola a výrazná mobilizácia voličov Rudolfa Bauera v predchádzajúcich 
voľbách značne zahmlievala predpokladaný výsledok druhého kola. Tentokrát dokázal navýšiť 
svoj elektorát primátor Košíc, ktorý sa so ziskom 57,52 % hlasov stal novým predsedom KSK. 
Keďže zákon vylučoval kompatibilitu funkcií, Zdenko Trebuľa sa vzdal mandátu primátora. 
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Tabuľka 34 Výsledky 2. kola volieb predsedu KSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Najrozmanitejšie zastúpenie politických strán a nezávislých poslancov malo 57-členné 
zastupiteľstvo košického kraja. Konzervatívna koalícia KDH a OKS disponovala 13 poslancami, 
rovnako ako SMK-MKP. Ľavicová koalícia SMER-SD a HZDS podporujúca novozvoleného 
predsedu KSK mala 12 poslancov. Nezávislí poslanci získali 7 mandátov. Koalícia SDKÚ, DS, 
SZS mala 6 poslancov, SRS a ANO po dvoch 2 a po 1 mandáte získali ĽS-HZDS a SOS. 
 
Graf 17 Pomerné zloženie zastupiteľstva KSK v roku 2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
 
 V najpočetnejšom samosprávnom kraji (viac ako 601 tisíc oprávnených voličov) bola 
približne na hranici celoslovenského priemeru. Prvého kola volieb sa zúčastnilo 19,27 % 
voličov, v druhom kole svoj hlas odovzdalo len 10,82 % obyvateľov kraja. 
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Zhrnutie 
 
 V poradí druhých regionálnych voľbách v roku 2005 sa pokúsili šiesti doterajší predsedovia 
obhájiť svoj mandát. Piatim z nich sa podarilo postúpiť do druhého kola, ale iba dvaja obhájili 
svoje funkcie a boli opätovne zvolení do čela krajskej samosprávy. Z tohto hľadiska možno 
konštatovať, že občania uprednostnili zmenu, keďže pravdepodobne neboli spokojní so 
smerovaním ich regionálnej samosprávy.  
 Efekt mimoriadne nízkej volebnej účasti z minulých volieb sa v roku 2005 ešte viac prehĺbil. 
Celoslovenský priemer bol v rámci prvého kola na úrovni 18,02 %. Išlo o zásadný pokles oproti 
predchádzajúcim krajským voľbám. Najvýraznejšie sa to prejavilo vo volebných obvodoch 
s vysokým zastúpením voličov maďarskej národnosti. Zatiaľ čo napríklad v okrese Dunajská 
Streda sa zúčastnilo regionálnych volieb v roku 2001 viac ako 38 % voličov, v týchto voľbách 
to bolo len niečo cez 11 %. Podobná situácia bola aj v rámci volebného obvodu Galanta. 
 

Obrázok 5 Účasť voličov v rámci jednotlivých okresov v prvom kole 
regionálnych volieb 2005 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2005 

 
 V týchto voľbách sa vo všetkých samosprávnych krajoch uskutočnilo druhé kolo volieb. 
Celkovo boli poznačené historicky najnižšou volebnou účasťou v rámci všetkých volieb, ktoré 
sa uskutočnili na území Slovenskej republiky. Svoj hlas odovzdalo len niečo cez 11 % 
oprávnených voličov. 
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Obrázok 6 Účasť voličov v rámci jednotlivých okresov v druhom kole 
regionálnych volieb 2005 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2005 

 

 Tieto regionálne voľby potvrdili fakt, že strany disponujúce silným regionálnym zázemím 
posilnili svoje postavanie v zastupiteľstvách samosprávnych krajoch. Najviac sa darilo 
pravicovo orientovaným stranám, predovšetkým KDH, SDKÚ, SMK, DS a OKS, ktoré navýšili 
svoje zastúpenie v rámci krajských zastupiteľstiev. Na druhej strane až 7 predsedov regionálnej 
samosprávy bolo zvolených s podporou opozičných, zväčša ľavicových politických strán. 
Poslanci bez straníckej príslušnosti viac ako zdvojnásobili svoje zastúpenie v regionálnych 
parlamentoch. 
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Graf 18 Najúspešnejšie politické strany (koalície) a nezávislí kandidáti podľa podielu 
zvolených poslancov vo voľbách do zastupiteľstva samosprávnych krajov v roku 
2005 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
 
* Poznámka: Pri analýze úspešnosti koalícií nie je vždy možné jednoznačne priradiť konkrétnu 
stranícku príslušnosť zvolených kandidátov.  
 
3.3  Výsledky regionálnych volieb v roku 2009 
 
 V poradí tretie voľby do orgánov regionálnej samosprávy sa prvýkrát konali za zmeneného 
politického zloženia vládnych strán. Politické subjekty na čele s SDKÚ-DS boli nahradené 
stredoľavou koalíciou na čele so stranou SMER-SD a jej koaličnými partnermi ĽS-HZDS a SNS. 
Tieto voľby zároveň slúžili ako generálna skúška pre všetky politické subjekty pred 
nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami v júni 2010. Predseda parlamentu svojim 
rozhodnutím stanovil termín prvého kola volieb na 14. novembra 2009. Nakoniec len v štyroch 
samosprávnych krajoch bolo potrebné aj druhé kolo volieb, ktoré sa uskutočnilo 28. novembra 
2009. 
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Bratislavský samosprávny kraj 
 
 O funkciu predsedu sa uchádzalo 11 kandidátov. Keďže v tomto regióne dlhodobo dominujú 
prevažne pravicové voličské tendencie, najsilnejší ľavicový subjekt SMER – SD sa rozhodol 
nenominovať žiadneho kandidáta. Pravicové politické strany podporili poslanca člena SDKÚ-
DS Pavla Freša a vytvorili koalíciu v zložení SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP, OKS a SaS. Úradujúci 
predseda Vladimír Bajan  opätovne kandidoval ako nezávislý, avšak podporu mu vyjadrili 
strany SMER-SD, ĽS-HZDS, SZS či HZD. Ďalšími mediálne známymi kandidátmi boli Jaroslav 
Paška (SNS), Róbert Beňo (MOST-HÍD) a Branislav Záhradník (NEKA). 
 Žiadnemu z kandidátov sa napokon nepodarilo získať potrebnú nadpolovičnú väčšinu 
hlasovpre víťazstvo už po prvom kole. Do druhého kola postúpil pravicový kandidát Pavol 
Frešo (so ziskom viac ako 41 %), spolu s ním aj Vladimír Bajan (so ziskom 29,49 %). 
 
Tabuľka 35 Výsledky 1. kola volieb predsedu BSK v roku 2009 (kandidáti so ziskom viac ako 

1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
 

 Pavol Frešo v druhom kole volieb svoj náskok ešte viac navýšil a získal viac ako 66 tisíc 
hlasov. Vladimír Bajan, aj napriek nárastu počtu hlasov oproti prvému kolu, výraznejšie 
zaostal za víťazným kandidátom pravice. Pavol Frešo sa stal v tretích voľbách už tretím 
predsedom bratislavského VÚC. 
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Tabuľka 36 Výsledky 2. kola volieb predsedu BSK v roku 2009 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Zastupiteľstvo BSK bolo jediným na Slovensku, v ktorom prišlo k zníženiu počtu 
poslaneckých mandátov (z pôvodných 50 sa volilo len 44). Najsilnejšie postavenie (takmer 60 
%) získala pravicová koalícia (SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP, OKS) s 26 poslancami. Približne 
tretina poslancov (14) bola zvolená na kandidátke ľavicovej koalície SMER-SD, ĽS-HZDS, HZD 
a SZS. Po 1 mandáte získali strany MOST-HÍD, OKS a SaS, ako aj nezávislí kandidáti. 
 
Graf 19 Pomerné zloženie zastupiteľstva BSK v roku 2009 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 V bratislavskom kraji  sa podarilo zmeniť trend klesajúcej volebnej účasti. V prvom kole 
volieb sa zúčastnilo 19,46 % (nárast o viac ako 5 %). Druhé kolo prinieslo dokonca takmer 
dvojnásobnú volebnú účasť oproti predchádzajúcim voľbám (z 10,72 % na 20,18 %), avšak ani 
v tomto prípade nemožno jednoznačne tvrdiť, že mandát predsedu bol legitímnym vyjadrením 
vôle väčšiny oprávnených voličov.  
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Trnavský samosprávny kraj 
 
 O funkciu  predsedu sa uchádzali 4 kandidáti, čo bolo najmenej v rámci týchto 
regionálnych volieb na Slovensku. Tibor Mikuš sa uchádzal o tento post ako nezávislý 
kandidát, podporu mu vyjadrili napríklad strany SMER-SD a SNS. MOST-HÍD nominoval 
svojho poslanca národného parlamentu Gábora Gála, ktorý mal potenciál osloviť podstatnú 
časť voličov maďarskej národnostnej národnosti. Pravicové strany (SDKÚ-DS, KDH, SaS, OKS, 
Misia 21) nominovali kresťanského demokrata Gabriela Paveleka. Štvoricu kandidátov doplnil 
bývalý minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Miroslav Jureňa (koalícia ĽS-HZDS 
a ASV). 
 Už v prvom kole volieb sa podarilo Tiborovi Mikušovi získať nadpolovičnú väčšinu hlasov 
zúčastnených voličov. So značným odstupom sa umiestnili Gábor Gál (17,69 %), Gabriel 
Pavelek (17,12 %) a Miroslav Jureňa (12,18 %). 
 
Tabuľka 37 Výsledky 1. kola volieb predsedu TTSK v roku 2009 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Väčšinu v 40-člennom krajskom zastupiteľstve nezískal žiaden politický subjekt. Stabilne 
vysoký počet poslancov mala SMK-MKP, ktorá získala 11 mandátov. Rovnaké zastúpenie mala 
aj koalícia SDKÚ-DS a KDH. Ľavicová koalícia SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS a HZD disponovala 10 
poslancami. Do trnavského krajského parlamentu bolo zvolených aj 6 nezávislých poslancov a 
po 1 poslancovi za stranu MOST-HÍD a ND. 
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Graf 20 Pomerné zloženie zastupiteľstva TTSK v roku 2009 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Volebná účasť bola na úrovni 20,46 %, čo predstavuje mierny nárast oproti 
predchádzajúcim regionálnym voľbám. Ak v predchádzajúcich voľbách bola v trnavskom kraji 
účasť nad hranicou celoslovenského priemeru, v tomto roku bola v prvom kole zaznamenaná 
najnižšia volebná účasť spomedzi všetkých samosprávnych krajov. 
 
Trenčiansky samosprávny kraj 
 
 Trend znižujúceho sa počtu kandidátov na post predsedu trenčianskej regionálnej 
samosprávy sa potvrdil aj v týchto voľbách. V roku 2009 sa zaregistrovalo už len 6 kandidátov, 
nechýbal medzi nimi ani vtedajší predseda Pavol Sedláček. Tentokrát ho podporili najsilnejšie 
strany vtedajšej vládnej koalície SMER-SD a ĽS-HZDS. Jeho najvýznamnejším oponentom mal 
byť kandidát pravicových strán SDKÚ-DS, KDH, SaS a OKS Martin Fedor, ktorý v minulosti 
krátko pôsobil ako minister obrany. Ďalším z kandidátov s reálnou šancou na úspech, bol 
bývalý minister obrany a primátor Trenčína Juraj Liška, ktorý kandidoval ako nezávislý. 
 V prvom kole volieb predsedu sa nepodarilo získať nadpolovičnú väčšinu hlasov žiadnemu 
z kandidátov, hoci Pavol Sedláček bol k takémuto zisku najbližšie (45,55 %). Spolu s ním do 
druhého kola postúpil aj pravicový kandidát Martin Fedor. 
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Tabuľka 38 Výsledky 1. kola volieb predsedu TSK v roku 2009 (kandidáti so ziskom viac ako 
1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Druhé kolo volieb relatívne suverénne ovládol úradujúci predseda Pavol Sedláček, ktorý 
získal viac ako 14 tisíc platných hlasov než Martin Fedor, čo predstavuje zisk takmer 60 % 
hlasov voličov. 
 
Tabuľka 39 Výsledky 2. kola volieb predsedu TSK v roku 2009 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 V 45-člennom zastupiteľstve TSK (rovnaký počet ako v predchádzajúcich voľbách) získala 
nadpolovičnú väčšinu (27) koalícia SMER-SD, ĽS-HZDS, ktorá podporovala opätovne 
zvoleného predsedu Pavla Sedláčka. Druhé najpočetnejšie zastúpenie (10) v regionálnom 
parlamente mali nezávislí poslanci. Pravicová koalícia SDKÚ-DS a KDH disponovala 8 
poslancami.  
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Graf 21 Pomerné zloženie zastupiteľstva TSK v roku 2009 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Volebná účasť v rámci oboch kôl bola pod hranicou celoslovenského priemeru. V rámci 
prvého kola volieb bola účasť na úrovni 20,59 %. Nízke hodnoty volebnej účasti boli 
zaznamenané aj v druhom kole (len 15,77 % z  takmer 494 tisíc oprávnených voličov), napriek 
tomu táto hodnota predstavovala takmer dvojnásobný nárast oproti predchádzajúcim voľbám 
v roku 2005. 
 
Nitriansky samosprávny kraj 
 
 Voliči NSK si mohli vyberať spomedzi 5 kandidátov. Jedným z nich bol aj dvojnásobný 
predseda Milan Belica, ktorý tentokrát získal nielen podporu pravicových (SDKÚ-DS a KDH), 
ale aj ľavicovej strany SMER-SD. Možno konštatovať, že jeho podpora bola viac založená na 
etnickom princípe. Prevažne voličov južných okresov mala osloviť kandidátka SMK-MKP 
Ágnes Biró. Žiaden z ďalších kandidátov nezískal významnú politickú podporu, ktorá by mohla 
predznamenávať volebný úspech. 
 Tieto voľby boli výnimočné v tom, že Milan Belica nielen opätovne obhájil pozíciu predsedu, 
ale v ich doterajšej histórii získal najväčší percentuálny pomer platných hlasov, ktoré mu stačili 
na potvrdenie mandátu už v prvom kole.  
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Tabuľka 40 Výsledky 1. kola volieb predsedu NSK v roku 2009 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Nitrianske regionálne zastupiteľstvo sa po dvoch predchádzajúcich voľbách rozšírilo na 54 
poslancov. Z pohľadu rozloženia síl v ňom mali zastúpenie len 3 politické tábory. Najväčší 
podiel (38) mala značne heterogénna koalícia strán SMER-SD, SDKÚ-DS, KDH a ĽS-HZDS, 
ktorá zároveň podporovala Milana Belicu. SMK-MKP obsadila 13 poslaneckých mandátov, 
zvyšné 3 miesta v zastupiteľstve patrili nezávislým poslancom. 
 
Graf 22 Pomerné zloženie zastupiteľstva NSK v roku 2009 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov v rokoch 2001 a 2005 bola v NSK 
zaznamenaná najvyššia volebná účasť. Kým v predchádzajúcich voľbách voliči nitrianskeho 
kraja významne zvyšovali hodnoty celoslovenskej volebnej účasti, v týchto voľbách boli 
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prvýkrát zaznamenané čísla pod celoslovenským priemerom, pričom sa ich zúčastnilo len 21,81 
% voličov. 
 
Žilinský samosprávny kraj 
 
 Najmenej kandidátov sa o funkciu predsedu uchádzalo aj v ŽSK. Najširšiu politickú podporu 
získal pri opätovnej kandidatúre vtedajší predseda Juraj Blanár (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, 
HZD, SZ, SF). Kandidovať sa opäť rozhodol aj Jozef Tarčák, ktorý tento mandát vykonával vo 
volebnom období 2001 – 2005, tentokrát kandidoval ako nezávislý kandidát. Štvoricu 
kandidátov doplnili Pavel Pavlásek za pravicovú koalíciu strán (SDKÚ-DS, KDH, OKS) 
a najmenej známy kandidát Štefan Brestovský (ASV). 
 Už v prvom kole volieb obhájil svoju pozíciu Juraj Blanár so ziskom takmer 80 tisíc hlasov 
zúčastnených voličov (63,20 %). Na druhom mieste sa umiestnil Pavel Pavlásek, ktorý získal 
viac ako 26 tisíc hlasov. Aj tieto voľby preukázali, že podpora politických strán hrala kľúčovú 
úlohu pri rozhodovaní voličov. 
 
Tabuľka 41 Výsledky 1. kola volieb predsedu ŽSK v roku 2009 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 V 57-člennom žilinskom krajskom zastupiteľstve nedisponovalo nadpolovičnou väčšinou 
žiadne politické zoskupenie. Najviac poslancov (21) bolo zvolených za koalíciu SMER-SD a ĽS-
HZDS. Pravicové strany SDKÚ-DS, KDH a OKS mali v zastupiteľskom zbore 18 poslancov. Až 
11 poslanci boli zvolení ako nezávislí, 6 poslancov nominovala SNS a 1 poslanca koalícia HZD, 
SZ a SF. 
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Graf 23 Pomerné zloženie zastupiteľstva ŽSK v roku 2009 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
 
 Volebná účasť v žilinskom samosprávna kraji bola treťou najvyššou v rámci 1. kola volieb 
spomedzi všetkých samosprávnych krajov. Hlasovací lístok odovzdalo 23,68 % oprávnených 
voličov. 
 
Banskobystrický samosprávny kraj 
 
 O post predsedu BBSK  sa uchádzalo až 9 kandidátov. Úradujúci predseda Milan Murgaš sa 
pokúsil obhájiť svoj post ako nezávislý kandidát. Aj v tretích voľbách po sebe podporila 
pravicová koalícia strán Jozefa Mikuša, tentokrát v zložení SDKÚ-DS, KDH, SaS, OKS a KDS. 
Najsilnejšie strany vládnej koalície (SMER-SD a ĽS-HZDS) nominovali europoslanca Vladimíra 
Maňku, tretia vládna strana SNS (spolu s HZD) podporili vtedajšieho podpredsedu BBSK Jozefa 
Šimka. So statusom nezávislého kandidáta sa o funkciu predsedu pokúsil aj Marián Kotleba. 
 V prvom kole volieb sa žiadnemu z kandidátov nepodarilo získať nadpolovičnú väčšinu 
hlasov. Najviac platných hlasov (35,40 %) získal Vladimír Maňka, spolu s ním do druhého kola 
postúpil aj Jozef Mikuš (v jeho prípade už tretíkrát po sebe). 
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Tabuľka 42 Výsledky 1. kola volieb predsedu BBSK v roku 2009 (kandidáti so ziskom viac 
ako 1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Výsledok druhého kola bol pomerne vyrovnaný, so ziskom 53,70 % sa novým predsedom 
stal ľavicový kandidát Vladimír Maňka. Jozefovi Mikušovi sa ani na tretí pokus nepodarilo 
presvedčiť väčšinu voličov, aby mu vyjadrili dostatočnú podporu na zvolenie do funkcie 
predsedu BBSK. 
 
Tabuľka 43 Výsledky 2. kola volieb predsedu BBSK v roku 2009 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 V 49-člennom zastupiteľskom zbore BBSK mala nadpolovičnú väčšinu (27) poslancov 
ľavicová koalícia strán podporujúca novozvoleného predsedu. SMK-MKP disponovala 7 
poslancami, pravicová koalícia SDKÚ-DS a KDH mala 6 členov, 5 kandidátov bolo zvolených 
ako nezávislých, 3 poslanci kandidovali za koalíciu SNS, HZD a 1 poslanca mala v zastupiteľstve 
aj koalícia MOST-HÍD, SZ. 
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Graf 24 Pomerné zloženie zastupiteľstva BBSK v roku 2009 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Najvyššia volebná účasť v rámci prvého kola volieb bola zaznamenaná práve na území 
banskobystrického kraja. Svoj hlas odovzdalo 27,06 % oprávnených voličov. V druhom kole 
volieb klesla volebná účasť na úroveň 18,01 %, čo bolo tesne pod hranicou celoslovenského 
priemeru. 
 
Prešovský samosprávny kraj 
 
 O post predsedu PSK sa rozhodlo uchádzať 10 kandidátov. Medzi nimi bol aj Peter Chudík, 
ktorý bol na čele prešovskej krajskej samosprávy od jej vzniku. V týchto voľbách ho podporili 
strany SMER-SD, ĽS-HZDS, HZD a SZS. Kandidátom parlamentnej opozície bol bývalý 
europoslanec Ján Hudacký (SDKÚ-DS, KDH, SaS). Ďalším relevantným uchádzačom bol 
primátor Prešova Pavel Hagyari, ktorý získal podporu strán SF, ND, SZ a LIGA. 
 V prvom kole volieb zvíťazil Peter Chudík, ktorému chýbali necelé 3 % hlasov voličov na 
obhájenie svojho mandátu už v prvom kole. Oproti predchádzajúcim voľbám v roku 2005 získal 
o takmer 30 tisíc hlasov viac. Do druhého kola postúpil aj Ján Hudacký, ktorému vyjadrilo 
podporu 24,66 % voličov. 
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Tabuľka 44 Výsledky 1. kola volieb predsedu PSK v roku 2009 (kandidáti so ziskom viac ako 
1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 V druhom kole volieb, aj napriek výraznejšej mobilizácii pravicových voličov, sa nepodarilo 
Jánovi Hudackému získať nadpolovičnú väčšinu hlasov. Peter Chudík zvíťazil aj v tretích 
voľbách o predsedu PSK so ziskom 54,06 % hlasov voličov. 
 
Tabuľka 45 Výsledky 2. kola volieb predsedu PSK v roku 2009 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Žiadnemu politickému zoskupeniu sa nepodarilo získať nadpolovičnú väčšinu v 62-
člennom krajskom zastupiteľstve. Najviac poslancov (26) bolo zvolených za ľavicovú koalíciu 
SMER-SD a ĽS-HZDS. O jedného poslanca menej mala pravicová koalícia SDKÚ-DS a KDH. 
Tretie najpočetnejšie zoskupenie tvorili nezávislí poslanci (6). Svoje zastúpenie mala aj koalícia 
SF, ND, SZ a LIGA, ktorá obsadila 2 poslanecké miesta, po 1 mandáte mali aj v zastupiteľstve 
mali aj HZD, SRK a ÚSVIT. 
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Graf 25 Pomerné zloženie zastupiteľstva PSK v roku 2009 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
 
 Hodnota volebnej účasti bola v rámci oboch kôl nad celoslovenským priemerom. V prvom 
kole sa  zúčastnilo 26,31 % oprávnených voličov. V druhom kole rozhodovalo o novom 
predsedovi PSK 19,22 % voličov. 
 
Košický samosprávny kraj 
 
 Záujem uchádzať sa o post predsedu KSK prejavilo 8 kandidátov. O znovuzvolenie sa 
pokúsil aj Zdenko Trebuľa, tentokrát s podporou širokej koalície strán SMER-SD, SMK-MKP, 
ĽS-HZDS, SF, HZD, S.O.S., MOST-HÍD a LIGA. Jeho najvýznamnejším oponentom mal byť 
bývalý starosta košického Starého Mesta Ján Süli s podporu strán SDKÚ-DS, KDH, SaS, KDS, 
OKS a DS. 
 Zdenkovi Trebuľovi sa podarilo zvíťaziť nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených 
voličov, a tak obhájil svoj post už prvom kole volieb. O viac ako polovicu platných hlasov 
zaostal Ján Süli, ktorý oslovil len 23,25 % voličov. 
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Tabuľka 46 Výsledky 1. kola volieb predsedu KSK v roku 2009 (kandidáti so ziskom viac ako 
1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Žiadnemu politickému zoskupeniu sa nepodarilo získať väčšinu 57-členného krajského 
parlamentu. Najviac hlasov v zastupiteľstve získala strana SMER-SD (26), druhou 
najpočetnejšou skupinou boli nezávislí poslanci, ktorí obsadili 13 poslaneckých miest, čo bolo 
najviac spomedzi všetkých samosprávnych krajov. Pravicové strany SDKÚ-DS, OKS, KDS a DS 
disponovali 8 poslancami. Kandidáti strany SMK-MKP obsadili 4 poslanecké miesta, rovnako 
ako koalícia strán ĽS-HZDS a SZS. Najmenšie zoskupenie (2) vytvorili poslanci HZD, SF a S.O.S. 
 
Graf 26 Pomerné zloženie zastupiteľstva KSK v roku 2009 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
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 Volebná účasť v rámci košického kraja bola takmer totožná s celoslovenským priemerom,  
zúčastnilo sa ich 22,93 % oprávnených voličov. 
 
Zhrnutie 
 
 Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009 boli v rámci regionálneho stupňa 
samosprávy nielen tretími v poradí, ale aj tými, ktoré ukončili supervolebný rok 2009 (v tomto 
roku občania rozhodovali o obsadení postu hlavy štátu, ako aj o poslancoch europarlamentu). 
Tieto regionálne voľby tiež potvrdili politickú dominanciu strany SMER-SD, vďaka ktorej získali 
až 7 predsedov VÚC (okrem BSK). Obhájiť pozíciu predsedu sa podarilo až 6 kandidátom, čo 
predstavuje značný nárast oproti predchádzajúcim voľbám (vtedy iba 2). 
 Len v  polovici samosprávnych krajoch sa nemuselo konať druhé kolo volieb. V druhom kole 
volieb sa  tiež žiadnemu z kandidátov nepodarilo zvrátiť výsledky prvého kola. 
 Z pohľadu volebnej účasti bol zaznamenaný mierny nárast oproti predchádzajúcim voľbám 
v roku 2005. Prvého kola regionálnych volieb sa zúčastnilo 22,90 % oprávnených voličov. 
Najvyššiu volebnú účasť zaznamenal banskobystrický kraj (27,06 %), najnižšiu naopak 
bratislavský (19,46 %). 
 

Obrázok 7 Účasť voličov v rámci jednotlivých krajov v prvom kole 
regionálnych volieb 2009 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2009 
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 Druhé kolo volieb bolo doposiaľ stále v znamení nižšej volebnej účasti. Tentoraz sa ho 
zúčastnilo 18,39 % registrovaných voličov. Najvyššiu účasť v ňom mal paradoxne bratislavský 
kraj (20,18 %), naopak najnižšiu trenčiansky (15,77 %). 
 

Obrázok 8 Účasť voličov v rámci jednotlivých krajov v druhom kole 
regionálnych volieb 2009 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2009 

 
 Strana SMER-SD zaznamenala mimoriadny úspech pri voľbách predsedu (zisk 7 postov), 
ale aj v koalícii s ĽS-HZDS získala až 101 poslaneckých mandátov. Narastajúci trend úspešnosti 
nezávislých kandidátov potvrdili aj tieto voľby, získali 55 mandátov. V pravicovej časti 
politického spektra bola najefektívnejšia spolupráca strán SDKÚ-DS s KDH. Z pohľadu 
samostatných politických subjektov najúspešnejšou stranou bola SMK-MKP, ktorej kandidáti 
získali 35 poslaneckých miest v zastupiteľstvách. 
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Graf 27 Najúspešnejšie politické strany (koalície) a nezávislí kandidáti podľa podielu 
zvolených poslancov vo voľbách do zastupiteľstva samosprávnych krajov v roku 
2009 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
 
* Poznámka: Pri analýze úspešnosti koalícií nie je vždy možné jednoznačne priradiť konkrétnu 
stranícku príslušnosť zvolených kandidátov.  
 
3.4  Výsledky regionálnych volieb v roku 2013 
 
 Regionálne voľby v roku 2013 sa uskutočnili v špecifickej politickej situácii na Slovensku. 
Zatiaľ jediný raz sa na celoštátnej úrovni podarilo vytvoriť väčšinovú vládu jedinej politickej 
strane, v tomto prípade SMER-SD (2012-2016). Pravdepodobne to bolo aj v dôsledku 
nevydareného vládnutia stredopravých politických strán v rokoch 2010-2012 (vláda vedená 
Ivetou Radičovou nezískala v národnej rade dôveru pri  spojenom hlasovaní o eurovale). 
Navyše do predvolebného súboja o pozície v krajských samosprávnych orgánoch vstupoval 
tento politický subjekt s cieľom potvrdiť celkovo 7 z 8 postov predsedov. Vo voľbách, ktorých 
prvé kolo sa uskutočnilo 9.11.2013, sa nemenil celkový počet mandátov v jednotlivých 
zastupiteľstvách a kopíroval tak počty z volieb v roku 2009. 
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Bratislavský samosprávny kraj 
 
 Najviac kandidátov (12) na post  predsedu sa zaregistroval na území BSK. Vládna strana 
SMER-SD postavila ako kandidátku svoju europoslankyňu Moniku Beňovú, proti nej sa 
zjednotil blok pravicových strán SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST-HÍD, KDH 
a podporil doterajšieho predsedu Pavla Freša. Ďalšími politicky zaujímavými kandidátmi boli 
dvaja bývalí  ministri Daniel Krajcer (NOVA) a Jaroslav Paška (SNS). Už prvé kolo volieb takmer 
rozhodlo o celkovom víťazovi, pričom sa potvrdila dovtedajšia tendencia o silnom postavení 
stredopravých subjektov na úrovni hlavného mesta a jeho najbližšieho okolia. Pavol Frešo 
v ňom získal 48,38% hlasov, spolu s ním podľa očakávaní postúpila Monika Beňová (24,10%). 
Ostatní kandidáti sa umiestnili s výraznejším odstupom od postupujúcej dvojice do druhého 
kola volieb. 
 
Tabuľka 47 Výsledky 1. kola volieb predsedu BSK v roku 2013 (kandidáti so ziskom viac ako  

1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Pavol Frešo v rozhodujúcom volebnom súboji získal podporu 74,24% voličov (najviac 
spomedzi všetkých zvolených predsedov), Monika Beňová oslovila len 25,75% zo všetkých 
odovzdaných hlasov. Napriek výraznému víťazstvu však možno konštatovať, že práve nízka 
volebná účasť (v prvom kole 21,65% a v druhom kole len 17,89%) naznačila značný nezáujem 
občanov o tento typ samosprávy. 
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Tabuľka 48 Výsledky 2. kola volieb predsedu BSK v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Tak ako v prípade volieb predsedu, aj v krajskom parlamente získal blok pravicových strán 
absolútnu dominanciu, pričom zo 44 možných mandátov obsadili až 34 z nich. Druhú 
najpočetnejšiu skupinu poslancov tvorili nezávislí kandidáti, zvyšné kreslá si po jednom 
rozdelili poslanci reprezentujúci politické subjekty Zmena zdola/DÚ, SMER-SD, NF a  NaS–ns. 
 
Graf  28 Pomerné zloženie zastupiteľstva BSK v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
Trnavský samosprávny kraj 
 
 O post predsedu TTSK sa v týchto voľbách uchádzalo celkovo 6 kandidátov. Popri 
opätovnej kandidatúre Tibora Mikuša (NEKA, ale s neoficiálnou podporou strany SMER-SD a 
SNS) delegovali svojich zástupcov obe strany reprezentujúce maďarskú národnostnú menšinu, 
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dokonca SMK-MKP prostredníctvom svojho predsedu Józsefa Berényiho (s podporou aj OKS). 
Stranu MOST-HÍD zastupoval József Nagy, ktorý okrem mandátu poslanca parlamentu 
zastával aj post člena vládneho kabinetu.  Pravicový blok KDH a SDKÚ-DS reprezentoval 
bývalý minister zdravotníctva Ivan Uhliarik. 
 V prvom kole volieb prišlo k  zaujímavej situácii, keď na druhom až štvrtom mieste skončili 
kandidáti v rozmedzí 18,33 % - 18,22 %, v absolútnom vyjadrení medzi 14 339 – 14 174 
odovzdaných hlasov. Nakoniec z nich do druhého kola postúpil József Berényi. Suverénne 
postavenie so ziskom 40,04 % patrilo Tiborovi Mikušovi a tak rozhodujúci politický súboj sa 
opäť uskutočnil medzi úradujúcim predsedom a kandidátom SMK-MKP (spolu s OKS). 
 
Tabuľka 49 Výsledky 1. kola volieb predsedu TTSK v roku 2013 (kandidáti so ziskom viac ako 

1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

  
 V druhom kole volieb svoju dominanciu potvrdil Tibor Mikuš, ktorému sa podarilo zvýšiť 
svoj volebný zisk o viac ako 17 tisíc hlasov (60,26 %) a poraziť tak Józsefa Berényiho. 
 
Tabuľka 50 Výsledky 2. kola volieb predsedu TTSK v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Najsilnejšiu pozíciu v 40-člennom zastupiteľskom zbore v TTSK mala strana SMER-SD, 
ktorej kandidáti získali 12 mandátov. O jeden menej patrilo strane SMK-MKP. V poradí tretím 
najpočetnejším (7) poslaneckým klubom disponovala koalícia SDKÚ-DS a KDH, 6 mandátov 
obsadili nezávislí kandidáti a zvyšné 4 kreslá patrili strane MOST-HÍD. 
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Graf  29 Pomerné zloženie zastupiteľstva TTSK v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Z pohľadu volebnej účasti boli obe kolá vyrovnané. Paradoxne nižšia účasť bola v prvom 
kole (17,45 %), súboj dvoch výrazných osobností o post predsedu motivoval väčší počet 
voličov (17,78 %). 
 
Trenčiansky samosprávny kraj 
 
 Na úrovni TSK kandidovalo 6 uchádzačov o post predsedu. Vládna strana SMER-SD 
nominovala bývalého ministra obrany Jaroslava Bašku. Pravicový blok KDH, OKS, SaS, NOVA, 
MOST-HÍD a SDKÚ-DS sa zhodol na podpore bývalého úspešného reprezentanta v zápasení 
Jozefa Lohyňu. Z ostatných kandidátov bol verejnosti známy občiansky aktivista Juraj Smatana 
(Zmena zdola, DÚ). 
 Najviac hlasov (43 745 a 53,45 %) získal Jaroslav Baška, ktorý post predsedu TSK získal už 
v prvom kole a potvrdil dominanciu strany SMER-SD v tomto regióne. 
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Tabuľka 51 Výsledky 1. kola volieb predsedu TSK v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Voličská podpora pre dominantný politický subjekt na celoštátnej úrovni sa potvrdila aj 
absolútnou väčšinou v poslaneckom zbore. SMER-SD získal 25 zo 45 mandátov. Nezávislí 
kandidáti obsadili 11 kresiel, pravicová koalícia podporujúca Jozefa Lohyňu dosiahla zisk 8 
mandátov a 1 poslanca mala koalícia Zmena zdola a DÚ. 
 
Graf  30 Pomerné zloženie zastupiteľstva TSK v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
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 Volebná účasť bola na úrovni 17,37 %, čím trenčiansky región dosiahol negatívne prvenstvo 
v celoslovenskom meradle. 
 
Nitriansky samosprávny kraj 
 
 Popri opätovnej kandidatúre Milana Belicu (SMER-SD) do súboja o post predsedu zasiahlo 
ďalších 6 kandidátov. Najsilnejším protikandidátom sa stal Tomáš Galbavý, ktorého podporili 
nielen pravicové strany SDKÚ-DS, SaS, OKS a NOVA, ale aj oba politické subjekty 
reprezentujúce maďarskú národnostnú menšinu. Spomedzi ďalších kandidátov nebol nikto 
natoľko mediálne známou osobnosťou, aby dokázal zasiahnuť do volebného súboja o post 
predsedu. 
 Milan Belica dokázal využiť podporu strany SMER-SD a o viac ako 10 tisíc hlasov porazil 
Tomáša Galbávého (obaja postúpili do druhého kola). Dvojcifernú hodnotu voličskej podpory 
z ďalších kandidátov získal len Peter Oremus.  
 
Tabuľka 52 Výsledky 1. kola volieb predsedu NSK v roku 2013 (kandidáti so ziskom viac ako 

1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 V druhom kole volieb obaja kandidáti v zásade získali rovnaký počet hlasov. Milan Belica 
sa ukázal opäť ako veľmi skúsený regionálny politik, pretože aj štvrtýkrát bol úspešný vo 
volebnom súboji. 
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Tabuľka 53 Výsledky 2. kola volieb predsedu NSK v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

  
 Dominancia strany SMER-SD sa potvrdila nielen pri voľbe predsedu, ale aj na úrovni 
regionálneho parlamentu, keď v 54-člennom poslaneckom zbore získali až 32 mandátov. 
Poslanci za stranu SMK-MKP obsadili 14 kresiel v zastupiteľstve. Nezávislým kandidátom 
pripadli 4 poslanecká miesta, koalícia MOST-HÍD, SDKÚ-DS, OKS a NOVA len 3 a strana SNS 
získala 1 mandát. 
 
Graf  31 Pomerné zloženie zastupiteľstva NSK v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 V roku 2013 voličská účasť v prvom kole na úrovni 17,90 % bola v doterajších voľbách 
najnižšou v tomto regióne. Tento trend sa potvrdil aj v druhom kole, hodnota 15,52 % tvorila 
vôbec najnižšiu účasť obyvateľov nitrianskeho kraja v regionálnych voľbách. 
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Žilinský samosprávny kraj 
 
 Najmenej kandidátov na funkciu predsedu bolo v ŽSK. Juraj Blanár opätovne kandidoval na 
tento post s podporou koalície SMER-SD, SZ a SNS. Pravicová opozičné politické subjekty 
KDH, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD nominovali europoslanca Miroslava Mikolášika. Ostatní 
kandidáti boli bez politickej príslušnosti, resp. s podporou mimoparlamentných politických 
strán.  
 Aj v tomto regióne sa prejavila synergia podpory vládnej strany a poznateľnosti 
úradujúceho predsedu regionálnej samosprávy. Juraj Blanár tak obhájil svoj mandát už 
v prvom kole volieb s podporou 54,01 % odovzdaných hlasov. O viac ako 30 tisíc hlasov sa na 
druhom mieste umiestnil Miroslav Mikolášik.  
 
Tabuľka 54 Výsledky 1. kola volieb predsedu ŽSK v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

  
 Dominancia strany SMER-SD pri voľbe predsedu sa neprejavila v plnej miere pri zložení 
regionálneho parlamentu. Získali síce najviac hlasov, ale 19 poslaneckých kresiel predstavovalo 
len približne tretinu zastupiteľstva. Po 16 mandátov získali nezávislí kandidáti a pravicová 
koalícia (KDH, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD). Len 3 mandáty získala strana SNS, 2 ĽS-HZDS a 1 
koalícia NOVA, OKS. 
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Graf  32 Pomerné zloženie zastupiteľstva ŽSK v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Aj v tomto prípade však voličská účasť 21,57 % skôr vyjadruje nezáujem voličov o tento 
typ samosprávy. 
 
Banskobystrický samosprávny kraj 
 
 Voľby predsedu regionálnej samosprávy v BBSK v roku 2013 sa stali mediálne 
najzaujímavejšími v doterajšej histórii existencie VÚC. Post predsedu pokúsil obhájiť Vladimír 
Maňka, ktorému vyjadrila podporu široká a rozmanitá koalícia strán SMER.SD, SZ, HZD, ĽS-
HZDS, SMS, SMK-MKP a KDH. Bývalého ministra Ľudovíta Kaníka podporilo zoskupenie strán 
SDKÚ-DS, MOST-HÍD a SaS. Ďalším mediálne známym kandidátom bol známy privatizér z čias 
vlád Vladimíra Mečiara a spevák Karol Konárik (SNS). Postupne najväčšia pozornosť sa 
sústredila na kandidatúru predstaviteľa krajnej pravice Mariana Kotlebu (ĽS Naše Slovensko). 
Ďalší 7 kandidáti už nepatrili k uchádzačom s reálnou šancou na volebné víťazstvo. 
 Prvé kolo volieb prinieslo očakávané víťazstvo Vladimíra Maňku, ktorému k opätovnému 
zvoleniu chýbalo len veľmi málo hlasov (zvíťazil s podporou 49,47 % voličov). Pomerne 
prekvapujúco do druhého kola volieb postúpil Marian Kotleba, ktorý porazil Ľudovíta Kaníka.  
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Tabuľka 55 Výsledky 1. kola volieb predsedu BBSK v roku 2013 (kandidáti so ziskom viac ako 
1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Vzhľadom na politický profil Mariána Kotlebu zostalo prekvapením, že reprezentant 
koalície SDKÚ-DS, MOST-HÍD a SaS nepodporil Vladimíra Maňku v druhom kole. Aj táto 
skutočnosť môže vysvetľovať zásadnú zmenu výsledkov druhého kola. Žiadnemu kandidátovi 
v histórii regionálnych volieb na Slovensku sa nepodarilo strojnásobiť volebný zisk medzi 
prvým a druhým kolom volieb. 
 
Tabuľka 56 Výsledky 2. kola volieb predsedu BBSK v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
Napriek porážke v súboji o post predsedu BBSK sa strane SMER-SD (v koalícii s KDH) 

podarilo získať tesnú nadpolovičnú väčšinu v zastupiteľskom zbore (25) v 49-člennom 
regionálnom parlamente. Nezávislí kandidáti získali 13 miest, SMK-MKP obsadila 5 mandátov, 
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2 poslancov mala koalícia SDKÚ-DS, NOVA, SaS a po jednom zástupcovia ĽS Naše Slovensko, 
SNS, SZ a koalície ĽS-HZDS, HZD. 
 
Graf  33 Pomerné zloženie zastupiteľstva BBSK v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Volebná účasť v tomto regióne bola v oboch kolách najvyššia spomedzi všetkých 
samosprávnych krajov. Ďalším zaujímavým faktom bola aj vyrovnanosť medzi prvým (24,59 
%) a druhým (24,61 %) kolom. Vzhľadom na ignoráciu účasti pravicových voličov v druhom 
kole volieb je zrejmé, že Marian Kotleba mobilizoval predovšetkým nevoličov z prvého kola. 
 
Prešovský samosprávny kraj 
 
 Do volieb o post predsedu PSK sa zapojilo 9 kandidátov. Opätovnú kandidatúru ohlásil 
Peter Chudík s podporou strán SMER-SD, SMS a NÁŠ KRAJ. Z ostatných parlamentných 
politických strán jediného kandidáta vygenerovala koalícia KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS a to 
v podobe bývalého europoslanca Jána Hudackého. 
 Peter Chudík s rozdielom viac ako 30 tisíc hlasov aj štvrtýkrát po sebe obhájil svoj mandát 
predsedu PSK.  
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Tabuľka 57 Výsledky 1. kola volieb predsedu PSK v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Politická podpora strany SMER-SD sa ukázala ako kľúčová aj pri voľbe poslancov. V 62-
člennom zastupiteľskom zbore obsadili 35 miest. Koalícia KDH, MOST-HÍD a SDKÚ-DS získala 
19 mandátov, nezávislí kandidáti boli úspešní v 6 prípadoch. Po jednom mandáte získali strany 
NOVA a ÚSVIT. 
 
Graf  34 Pomerné zloženie zastupiteľstva PSK v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
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 O rozdelení jednotlivých mandátov rozhodlo 22,13 % oprávnených voličov, čo 
predstavovalo druhú najvyššiu volebnú účasť v rámci všetkých samosprávnych krajov. 
 
Košický samosprávny kraj 
 
 V rámci politického súboja o najvyšší post v regionálnej samospráve sa zapojilo 10 
kandidátov, medzi nimi aj dvaja kandidáti, ktorí už vykonávali túto funkciu. Historicky prvého 
predsedu KSK Rudolfa Bauera nominovala mimoparlamentná KDS, jeho nástupcu Zdenka 
Trebuľu podporila koalícia SMER-SD, MOST-HÍD, SMK-MKP. Pravicové politické subjekty 
SDKÚ-DS a SaS podporili Rastislava Masnyka,.Zvyšní kandidáti sa pokúsili získať post 
predsedu ako nezávislí, resp. s podporou mimoparlamentných politických strán. 
 Súboj doterajších predsedov KSK sa zopakoval aj v druhom kole, do ktorého z prvého 
miesta postúpil Zdenko Trebuľa (48,57 %), Rudolfa Bauera podporila takmer štvrtina voličov 
(24,53 %). Žiaden iný kandidát nezískal viac ako 6 % hlasov. 
 
Tabuľka 58 Výsledky 1. kola volieb predsedu KSK v roku 2013  

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Druhé kolo potvrdilo vo funkcii Zdenka Trebuľu aj napriek tomu, že stratil viac ako 8 tisíc 
hlasov voličov. Rudolfovi Bauerovi sa síce podarilo zmobilizovať k účasti viac voličov, avšak ani 
to mu na víťazstvo nestačilo. 
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Tabuľka 59 Výsledky 2. kola volieb predsedu KSK v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Pozíciu najsilnejšieho politického subjektu v rámci regionálnej samosprávy potvrdila aj 
v PSK strana SMER-SD, ktorá obsadila 26 poslaneckých miest. Pravicová koalícia KDH, SDKÚ-
DS a MOST-HÍD získala 15 mandátov. V krajskom parlamente mali svoje zastúpenie aj 
nezávislí poslanci (11), spolu so stranou SMK-MKP (4) a KDS (1). 
 
Graf  35 Pomerné zloženie zastupiteľstva KSK v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Volebná účasť v rámci prvého kola volieb bola na úrovni 17,77 %. Druhého kola volieb sa 
zúčastnilo len 12,21 % oprávnených voličov (najmenej spomedzi všetkých samosprávnych 
krajov). 
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Zhrnutie 
 
 Regionálne voľby v roku 2013 potvrdili dominantné postavenie strany SMER-SD. Získala 
nielen najviac poslaneckých mandátov v krajských zastupiteľstvách, ale aj 6 postov predsedov 
VÚC. Napriek tomu sa však ústrednou témou týchto volieb stalo víťazstvo krajne pravicového 
kandidáta Mariana Kotlebu v BBSK. Pravicové politické subjekty boli úspešné len v BSK, čo 
v konečnom dôsledku potvrdilo tradičný rozdiel medzi hlavným mestom a zvyškom Slovenska. 
 Volebná účasť zaznamenala opätovný pokles oproti predchádzajúcim voľbám. 
Celoslovenský priemer na úrovni 20,11 % len posilnil úvahy o zbytočnosti druhého kola volieb 
a potreby zosúladenia volebných pravidiel na komunálnej a regionálnej úrovni. 
 

Obrázok 9 Účasť voličov v rámci jednotlivých krajov v prvom kole 
regionálnych volieb 2013 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2013 

 
 Druhé kolo volieb sa uskutočnilo v piatich samosprávnych krajoch, pričom až 6 predsedom 
sa podarilo obhájiť svoj mandát. Najvyššia volebná účasť v rámci oboch kôl volieb bola 
zaznamenaná v BBSK. Negatívne prvenstvo v tomto ohľade pripadlo KSK, kde sa zúčastnilo 
12,21 % oprávnených voličov. 
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Obrázok 10   Účasť voličov v rámci jednotlivých krajov v druhom kole 
regionálnych volieb 2005 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2013 

 
 Výsledky regionálnych volieb priniesli viaceré zaujímavé zistenia z pohľadu straníckej 
príslušnosti kandidátov na poslancov. Jedným z nich je, že strana SMER-SD (118 mandátov) sa 
stala najúspešnejším politickým subjektom zo všetkých kandidujúcich politických strán od 
vzniku regionálneho stupňa samosprávy v roku 2001. Tento jej úspech bol podčiarknutý tým, 
že bola úspešná aj v rámci koalície s KDH (57 mandátov). Je evidentné, že pravidlá vytvárania 
volebných koalícií na nižších stupňoch riadenia štátu sa riadia inými zásadami ako na 
parlamentnej úrovni. Aj s ohľadom na nízku volebnú účasť bola druhou najúspešnejšou 
samostatnou stranou SMK-MKP (34 mandátov). Pravicové subjekty aj napriek vytvoreniu 
širokých koaličných zoskupení nedokázali osloviť všetkých svojich potencionálnych voličov. 
Tieto voľby tiež potvrdili narastajúci trend podpory kandidátov bez straníckej príslušnosti (73 
mandátov). V absolútnom vyjadrení im patrilo druhé miesto. 
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Graf 36 Najúspešnejšie politické strany (koalície) a nezávislí kandidáti podľa podielu 
zvolených poslancov vo voľbách do zastupiteľstva samosprávnych krajov 
v roku 2013 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
* Poznámka: Pri analýze úspešnosti koalícií nie je vždy možné jednoznačne priradiť konkrétnu 
stranícku príslušnosť zvolených kandidátov.  
 
3.5  Výsledky regionálnych volieb v roku 2017 
 
 Prvýkrát od vzniku regionálnej samosprávy sa 4. novembra 2017 voľby do jej orgánov 
realizovali jednokolovo. Na celoštátnej úrovni bola aj naďalej najsilnejším politickým subjektom 
strana SMER-SD, avšak od roku 2016 vytvorila vládnu koalíciu spolu s dovtedy 
nezmieriteľnými subjektmi MOST-HÍD a SNS. Počet miest v regionálnych zastupiteľstvách sa 
navýšil na celkovo 416 mandátov. O tieto miesta sa uchádzalo doposiaľ najviac nezávislých 
kandidátov. 
 
Bratislavský samosprávny kraj 
 
 Najväčší záujem o post predsedu bolo v BSK, kde z celkového počtu 18 kandidátov mali už 
viacerí z nich politické skúsenosti. Pravicová koalícia aj vzhľadom na praktický zánik SDKÚ-DS 
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(pod vedením Pavla Freša) sa preto rozhodla podporiť kandidatúru Juraja Drobu (SaS, OĽANO, 
SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ). Vládna strana MOST-HÍD v koalícii (SKOK-ELD, 
SZ) podporil bývalého ministra Daniela Krajcera, ktorý bol neúspešným kandidátom  roku 2013. 
Ďalšie známe osobnosti ako Milan Ftáčnik (bývalý primátor Bratislavy), Rudolf Kusý (starosta 
mestskej časti Bratislava – Nové mesto), Ján Mrva (starosta mestskej časti Bratislava – 
Vajnory), ale aj Pavol Frešo (úradujúci predseda BSK) sa rozhodli kandidovať ako nezávislí. 
 Keďže bratislavský región sa dlhodobo považoval za baštu pravicových politických 
subjektov, tak víťazstvo Juraja Drobu nebolo až takým prekvapením.  Vzhľadom na viacero 
verejne známych kandidátov sa hlasy voličov mimoriadne roztrieštili, preto sú minimálne 
rozdiely na prvých miestach pochopiteľné. Veľká vyrovnanosť relevantných kandidátov 
spôsobila v absolútnom vyjadrení to, že získal najmenej platných hlasov zo všetkých 
novozvolených predsedov VÚC. 
   
Tabuľka 60 Výsledky predsedu BSK v roku 2017 (kandidáti so ziskom viac ako 1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Trend nárastu podpory pre nezávislých kandidátov a pokles atraktivity politických strán sa 
prejavil aj v zložení nového zastupiteľstva. Polovicu z 50 mandátov získali nezávislí kandidáti, 
čo bolo spolu so ŽSK najviac. Pravicová koalícia podporujúca Juraja Drobu získala 17 kresiel. 
Zvyšné mandáty si rozdelili strany a zoskupenia: STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, 
MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SMER-SD, SZ, SKOK-ELD (6), DOMA DOBRE (1), NF (1). 
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Graf  37 Pomerné zloženie zastupiteľstva BSK v roku 2017 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Volebná účasť bola v bratislavskom regióne na úrovni 31,34 %, čo  predstavovalo vyššie 
hodnoty v porovnaní s celoslovenským priemerom. 
 
Trnavský samosprávny kraj 
 
 O post predsedu sa uchádzal najmenší počet kandidátov (6). Tibor Mikuš opäť kandidoval 
ako nezávislý kandidát s tichou podporou strany SMER-SD (nepostavila vlastného kandidáta). 
Samostatne svojich kandidátov nominovali aj strany národnostných menšín (József Berényi – 
SMK-MKP, Konrád Rigó – MOST-HÍD ). Najširšiu politickú podporu získal poslanec parlamentu 
a zakladajúci člen OĽANO Jozef Viskupič, ktorého okrem materskej strany podporili aj SaS, 
KDH, OKS, Zmena zdola a DÚ. 
 Vo volebných výsledkoch sa potvrdil predpoklad, že strana OĽANO mala najväčšiu podporu 
práve v trnavskom regióne, keďže so ziskom 42,90 % hlasov sa víťazom stal Jozef Viskupič. Po 
3 funkčných obdobiach sa Tiborovi Mikušovi nepodarilo obhájiť post predsedu TTSK. 
Zaujímavá bola aj skutočnosť, že SMK-MKP získala trojnásobne viac hlasov ako MOST-HÍD (v 
tom čase súčasťou vládnej koalície). 
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Tabuľka 61 Výsledky volieb predsedu TTSK v roku 2017 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 V najmenšom regionálnom zastupiteľstve (40) získali 14 mandátov nezávislí kandidáti. Na 
druhom mieste sa umiestnila strana SMK-MKP (13). Koalícia KDH, OKS, OĽANO, SaS, Zmena 
zdola a DÚ obsadila 11 poslaneckých miest. Najsilnejší politický subjekt v regionálnom 
zastupiteľstve z predchádzajúcich volieb (SMER-SD) získal len 1 mandát, rovnako ako MOST-
HÍD. Na úrovni trnavského kraja utrpeli strany vládnej koalície volebný debakel.  
 
Graf  38 Pomerné zloženie zastupiteľstva TTSK v roku 2017 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
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 Voličská účasť 24,74 % voličov bola najnižšia v rámci celého Slovenska. 
 
Trenčiansky samosprávny kraj 
 
 O post predsedu TSK prejavilo záujem 7 kandidátov. Úradujúceho predsedu Jaroslava 
Bašku podporili strany vládnej koalície SMER-SD, SNS, MOST-HÍD spolu so SZ. Opozičné 
a neparlamentné politické subjekty SaS, OĽANO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola a DÚ 
nominovali poslankyňu parlamentu Renátu Kaščáková. Spomedzi nezávislých kandidátov 
najviac zaujal vtedajší primátor Turčianskych Teplíc Štefan Škultéty. Nový parlamentný 
subjekt SME RODINA – Boris Kollár delegoval do súboja o post predsedu Petru Hajšelovú. 
 Takmer absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov (49,98 %) získal Jaroslav Baška, čím sa 
potvrdil dlhodobý trend dominantného postavenia strany SMER-SD v trenčianskom regióne. 
O takmer polovicu hlasov menej získala pravicová kandidátka Renáta Kaščáková. Petra 
Hajšelová síce mala volebný zisk na úrovni necelých 5 %, ale zároveň to bolo najviac zo 
všetkých nominantov jej strany v regionálnych voľbách na Slovensku. 
 
Tabuľka 62 Výsledky volieb predsedu TSK v roku 2017 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Napriek už spomínanej dominancii strany SMER-SD, najviac mandátov v 47-člennom 
zastupiteľstve získali nezávislí kandidáti (22). Koalícia vládnych strán (spolu so SZ) obsadila 16 
poslaneckých miest. Tretím zoskupením v trenčianskom krajskom zastupiteľstve boli poslanci 
s podporou pravicovej koalície (9).  
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Graf  39 Pomerné zloženie zastupiteľstva TSK v roku 2017 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR 
 
 Volebná účasť na úrovni 26,32 % bola pod hranicou celoslovenského priemeru. 
 
Nitriansky samosprávny kraj 
 
 V roku 2017 sa o post predsedu NSK uchádzalo 8 kandidátov. Opätovnú kandidatúru ohlásil 
Milan Belica, tentokrát s podporou všetkých relevantných politických strán vládnej koalície. 
Jeho vyzývateľom sa znovu stal Ján Greššo s podporou pravicových politických subjektov (SaS, 
OĽANO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA, Demokrati Slovenska). Nový politický subjekt 
v parlamente ĽS Naše Slovensko zastupoval Milan Uhrík. Strany hlásiace sa prevažne 
k voličom maďarskej národnosti opäť postavili viacero kandidátov. 
 Milan Belica so ziskom 34,10 % (takmer dvojnásobok hlasov oproti druhému v poradí 
Jánovi Greššovi) tak nielen piatykrát po sebe zvíťazil v regionálnych voľbách, ale zároveň zostal 
jediným súvislé pôsobiacim predsedom od vzniku regionálnej samosprávy v roku 2001. Na 
treťom mieste sa umiestnil Milan Uhrík s voličskou podporou na úrovni 15,36 % hlasov.  
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Tabuľka 63 Výsledky volieb predsedu NSK v roku 2017 (kandidáti so ziskom viac ako 1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Nitrianske krajské zastupiteľstvo tvorené 54 poslaneckými miestami bolo jediným 
v týchto voľbách, v ktorom najviac mandátov nezískali nezávislí kandidáti (15). Strany vládnej 
koalície (MOST-HÍD, SNS, SMER-SD) získali 17 mandátov, z menšinových strán získala najviac 
poslaneckých miest SMK-MKP (11), pravicová koalícia mala 10 poslancov a 1 miesto 
v zastupiteľstve obsadila aj ĽS Naše Slovensko. 
 
Graf  40 Pomerné zloženie zastupiteľstva NSK v roku 2017 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
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 Celkovo možno konštatovať, že navrhovaní kandidáti nezaujali v dostatočnej miere 
potencionálnych voličov, pretože volebná účasť na úrovni 26,83 % bola pod celoslovenským 
priemerom.  
 
Žilinský samosprávny kraj 
 
 O funkciu predsedu sa uchádzalo 9 kandidátov. Juraj Blanár, 3-násobný predseda ŽSK, 
ohlásil svoju štvrtú kandidatúru ako nominant strany SMER-SD.  Jeho vyzývateľkou bola 
predovšetkým bývalá podpredsedníčka slovenského parlamentu a zakladajúca členka OĽANO 
Erika Jurinová, spolu s podporou aj SaS, KDH, OKS a NOVA. O opätovný návrat na politickú 
scénu sa pokúsil bývalý minister školstva Ján Mikolaj (SNS). Mediálnu pozornosť získal aj Peter 
Sagan (ĽS Naše Slovensko) najmä vďaka zhode s menom známeho cyklistu. 
 Volebný súboj možno prekvapujúce vyznel v prospech Eriky Jurinovej, ktorá získala 43,67 
% hlasov. Jurajovi Blanárovi sa tak nepodarilo obhájiť funkciu predsedu ŽSK, keďže oslovil len 
29,77 % zúčastnených voličov.  
 
Tabuľka 64 Výsledky volieb predsedu ŽSK v roku 2017 (kandidáti so ziskom viac ako 1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 V 57-člennom krajskom parlamente mali najväčšie zastúpenie nezávislí poslanci (25). 
Strana SMER-SD (10 mandátov) stratila okrem pozície predsedu aj svoje dominantné 
postavenie v zastupiteľskom zbore. Pravicové zoskupenie podporujúce novozvolenú 
predsedníčku regionálnej samosprávy disponovalo 17 poslancami. Zvyšných 5 poslaneckých 
kresiel obsadili nominanti SNS. 
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Graf  41 Pomerné zloženie zastupiteľstva ŽSK v roku 2017 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Volebná účasť bola na úrovni 33,84 % hlasov oprávnených voličov, čo predstavuje 
hodnotu nad hranicou celoslovenského priemeru. 
 
Banskobystrický samosprávny kraj 
 
 Špecifická volebná situácia nastala pri voľbách predsedu v BBSK. Štvorročné pôsobenie 
Mariana Kotlebu v regionálnej samospráve upriamilo najväčšiu mediálnu pozornosť práve na 
voľby v tomto regióne. Hoci pôvodne kandidatúru ohlásilo viacero známych uchádzačov, 
mnohí z nich sa napokon vzdali v prospech Jána Luntera, ktorý sa v predvolebných výskumoch 
ukázal ako kandidát s najväčšou pravdepodobnosťou vyhrať nad Marianom Kotlebom. Aj 
napriek tomu, že oficiálne sa Ján Lunter uchádzal o podporu voličov so statusom nezávislého 
kandidáta, v jeho prospech sa vyjadrili viaceré relevantné politické subjekty naprieč celým 
spektrom. 
 Volebný výsledok z roku 2013 sa nepodarilo zopakovať, keďže Ján Lunter dokázal zjednotiť 
hlasy požadujúce výmenu na poste predsedu BBSK. Jeho volebný zisk bol na úrovni 99 169 
hlasov, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje podporu takmer polovice zúčastnených voličov 
(48,53 %). 
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Tabuľka 65 Výsledky volieb predsedu BBSK v roku 2017 (kandidáti so ziskom viac ako 1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
 
 Aj v BBSK získali najväčšie zastúpenie v 49-člennom poslaneckom zbore nezávislí 
kandidáti (22). Najsilnejší politický subjekt vládnej koalície SMER-SD obsadil 15 poslaneckých 
kresiel. Druhým najúspešnejším samostatne kandidujúcim politickým subjektom bola SMK-
MKP (5). Pravicové politické zoskupenie (KDH, NOVA, OKS, OĽANO, SaS) malo v krajskom 
parlamente 4-členné zastúpenie. Po jednom poslancovi získali aj strany SNS, MOST-HÍD a ĽS 
Naše Slovensko. 
 
Graf  42 Pomerné zloženie zastupiteľstva BBSK v roku 2017 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
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 Najvyššia volebná účasť spomedzi všetkých predchádzajúcich volieb bola zaznamenaná 
práve v banskobystrickom kraji v roku 2017, kedy sa volieb zúčastnilo 40,29 % oprávnených 
voličov. 
 
Prešovský samosprávny kraj 
 
 V najväčšom samosprávnom kraji na Slovensku sa o funkciu predsedu uchádzalo 12 
kandidátov. O mandát predsedu sa pokúsil aj v poradí piate volebné obdobie Peter Chudík, 
jeho opätovnú kandidatúru podporila strana SMER-SD. Pravicové subjekty KDH, SaS, OĽANO 
a NOVA sa pokúsili vytvorením koalície a nominovaním vtedajšieho primátora Levoče 
a podpredsedu kresťanských demokratov Milana Majerského jeho dominanciu ukončiť. 
Zvyšných 10 kandidátov, vzhľadom na svoje doterajšie pôsobenie, nevytvárali predpoklad na 
to, aby zasiahli do boja o najvyšší post v hierarchií regionálnej samosprávy. 
 Petrovi Chudíkovi sa napokon nepodarilo obhájiť svoj post a po 16 rokoch pôsobenia ako 
predsedu PSK bol nahradený Milanom Majerským. Tento volebný výsledok (40,36 %) 
znamenal jeho politický vzostup z komunálnej do regionálnej politiky. Predpoklad o zúžení 
výberu na dvoch kandidátov sa potvrdil samotnými výsledkami, pretože obaja získali viac ako 
70 % všetkých hlasov. 
 
Tabuľka 66 Výsledky volieb predsedu PSK v roku 2017 (kandidáti so ziskom viac ako 1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Aj novozvolené 62-členné zastupiteľstvo (najväčšie spomedzi všetkých samosprávnych 
krajov) bolo takmer tretinovou časťou zložené z nezávislých kandidátov (22). Trend zmeny 
voličských preferencií z volieb predsedu sa potvrdil aj pri voľbe poslancov, pravicová koalícia 
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podporujúca Milana Majerského získala 21 mandátov, kým SMER-SD len 16. Zvyšné 3 mandáty 
si rozdelili nominanti SNS (2) a ÚSVIT (1). 
 
Graf  43 Pomerné zloženie zastupiteľstva PSK v roku 2017 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Regionálnych volieb v roku 2017 sa zúčastnilo 29,40 % oprávnených voličov, čo bolo 
najbližšie k hodnote celoslovenského priemeru (29,95 %). 
 
Košický samosprávny kraj 
 
 Zdenko Trebuľa sa po 3 volebných obdobiach rozhodol nepokračovať v pozícii predsedu 
KSK a ukončiť svoje priame pôsobenie v regionálnej politike. Záujem o tento post prejavilo 15 
kandidátov. V rámci parlamentných politických strán sa vygenerovali 3 kandidáti, medzi 
ktorými sa očakával najväčší súboj. Ľavicový SMER-SD v koalícii so stranami SMK-MKP, SZS 
a regionálnym zoskupením STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI nominovali vtedajšieho 
primátora Košíc a bývalého ministra zdravotníctva Richarda Rašiho. Pravicovo orientované 
subjekty OĽANO, SaS, KDH, NOVA, ŠANCA sa zhodli na podpore komunálneho a regionálneho 
poslanca Rastislava Trnku. MOST-HÍD (v koalícii so stranou SKOK-ELD) poskytli politické 
krytie dlhoročnému primátorovi Kráľavského Chlmca Karolovi Patakymu. 
 Výsledky volieb na území košického kraja patrili k najtesnejším v doterajšej histórii 
regionálnej samosprávy na Slovensku. Rozdiel medzi oboma kandidátmi bol len 875 hlasov 
v prospech Rastislava Trnku. 
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Tabuľka 67 Výsledky volieb predsedu KSK v roku 2017 (kandidáti so ziskom viac ako 1 %) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
 Zaujímavo dopadli aj výsledky volieb poslancov v 57-člennom regionálnom zastupiteľskom 
zbore, keď až 3 kandidujúce zoskupenia (NEKA – KDH, NOVA, OĽANO, SaS – SMER-SD) získali 
rovnaký počet poslancov (16). Zvyšné mandáty si rozdelili MOST-HÍD (6), po jednom 
poslancovi získali aj SNS, SMK-MKP a ŠKV. 
 
Graf  44 Pomerné zloženie zastupiteľstva KSK v roku 2017 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 
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 Z pohľadu volebnej účasti vykazuje KSK pravidelne nižšiu volebnú účasť oproti 
celoslovenskému priemeru, tento trend sa potvrdil aj v roku 2017 (26,73 %). 
 
Zhrnutie  
 
 Výsledky regionálnych volieb v roku 2017 naznačili postupnú zmenu trendov vo voličskom 
správaní a postupný odklon od podpory strany SMER-SD. Toto tvrdenie neskôr potvrdili aj 
ďalšie voľby v roku 2019 (prezident SR, Európsky parlament), ale najmä voľby do Národnej 
rady SR vo februári 2020. Volebný úspech v regionálnych voľbách zaznamenalo predovšetkým 
OĽANO, ktoré podporilo 5 víťazných kandidátov (z toho 2 sú priamo členmi strany). 
 
Tabuľka 68 Prehľad zvolených predsedov samosprávnych krajov  2001 – 2017 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
*Víťaz už po prvom kole 
 
 Pri pohľade na výsledky volieb možno jednoznačne konštatovať, že volebná účasť je priamo 
úmerná prezentácii jednotlivých aktérov. Pôsobenie Mariana Kotlebu vo funkcii predsedu 
BBSK bolo počas 4 rokov pravidelne mediálne monitorované a v druhej polovici tohto obdobia 
bola jednou z nosných tém otázka výberu jeho hlavného vyzývateľa. V istých aspektoch to 
viacerým pozorovateľom pripomínalo situáciu z parlamentných volieb v roku 1998.  
 Najvyššiu volebná účasť bola na strednom Slovensku, popri už spomínanom BBSK (40,29 
%), druhý najvyšší záujem vyvolali voľby v žilinskom kraji (33,84 %). Nad hranicou 
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celoslovenského priemeru (29,95 %) bol aj bratislavský kraj s účasťou na úrovni 31,34 %. 
Naopak najnižšia volebná účasť bola zaznamená v krajoch západného Slovenska (TTSK – 24,74 
%, TSK – 26,32 %, NSK – 26,83 %).   
 

Obrázok 11 Účasť voličov v rámci jednotlivých krajov 
na regionálnych voľbách 2017 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2017 

 
 Podobne ako na komunálnej, tak aj na regionálnej úrovni samosprávy sa zvyšuje podiel 
úspešnosti nezávislých kandidátov. V týchto regionálnych voľbách boli kandidáti bez 
deklarovanej politickej príslušnosti najúspešnejšími spomedzi všetkých zoskupení (161 
mandátov z celkového počtu 416). Dominancia strany SMER-SD sa po voľbách v roku 2017 síce 
znížila, avšak stále vykazovala najvyššie hodnoty v rámci relevancie politických strán a koalícií 
v regionálnych zastupiteľstvách. 
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Graf 45 Najúspešnejšie politické strany (koalície) a nezávislí kandidáti podľa podielu 
zvolených poslancov vo voľbách do zastupiteľstva samosprávnych krajov v roku 
2017 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR, 2022 

 
* Poznámka: Pri analýze úspešnosti koalícií nie je vždy možné jednoznačne priradiť konkrétnu 
stranícku príslušnosť zvolených kandidátov.  
 
 Dlhodobý argument o nepotrebnosti druhého kola volieb sa potvrdil aj týmito voľbami, 
práve v ktorých bola zaznamenaná najvyššia účasť v histórii regionálnej samosprávy na 
Slovensku. Pri dvojkolových voľbách v rokoch 2001 až 2013 bola pravidelne zaznamenaná 
nižšia účasť v druhom kole. V roku 2005 boli hodnoty volebnej účasti dokonca jednociferné, 
čo v konečnom dôsledku degradovalo legitimitu zvolených predsedov. Aj napriek zavedeniu 
princípu jednokolovosti, pri porovnaní volebnej účasti s komunálnymi voľbami, voľbami 
prezidenta alebo parlamentnými voľbami, zostávajú tieto hodnoty veľmi nízke. Nie je preto 
náhoda, že v kruhoch odbornej verejnosti prebiehajú neustále diskusie o zmysle a význame 
regionálnej samosprávy na Slovensku. 
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Tabuľka 69 Volebná účasť v rámci regionálnych volieb 2001 – 2017 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Štatistického úradu SR,  2022 

 
Otázky na diskusiu k problematike regionálnej samosprávy 
 

1. Aké je územné vymedzenie regionálnej samosprávy na Slovensku? Uveďte 
argumenty v prospech súčasnej podoby. Navrhnite a zdôvodnite možné zmeny 
v modely 8 vyšších územných celkov. 

2. Vymedzte základné kompetencie, úlohy a ciele orgánov územnej samosprávy. 
3. Vymedzte formy participácie občanov na úrovni regionálnej samosprávy. 
4. Vymedzte vzťah medzi predsedom a poslancami regionálnej samosprávy. 
5. Vymedzte princíp inkompatibility pri obsadení funkcií v orgánoch regionálnej 

samosprávy. 
6. Vymedzte základné princípy volebných procesov na regionálnej úrovni, vrátane ich 

postupných zmien. 
7. Charakterizujte základné trendy voličského správania v rámci jednotlivých 

regionálnych  volieb. 
8. Uveďte konkrétne príklady o prepojenosti aktérov komunálnej, regionálnej 

a celoštátnej politiky v rámci volebných procesov. 
9. Uveďte pozitívne a negatívne dôsledky spojenia termínu konania volieb na 

komunálnej a regionálnej úrovni. 
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10. Uveďte pozitívne a negatívne argumenty o zmysle existencie regionálnej samosprávy
na Slovensku.

11. Zamyslite sa nad súčasnou podobou systému verejnej správy na Slovensku a pokúste
sa navrhnúť alternatívne modely.
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ZÁVER 

Obsah učebného textu sa venoval problematike základného vymedzenia najdôležitejších 
inštitúcií a orgánov regionálnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky. Najmä pre 
študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia je dôležité získať pre ich ďalšie štúdium verejnej 
správy dostatočný pojmový aparát a základný prehľad o jednotlivých volených aktéroch 
a uvedomiť si vzájomnú previazanosť medzi politickými reáliami naprieč všetkými úrovňami 
moci v štáte – od komunálnej, cez regionálnu, národnú až po európsku dimenziu.  

V prípade jednotlivých regionálnych volieb konaných v rozmedzí rokov 2001 – 2017 je 
taktiež dôležité si uvedomiť, že rozhodovanie voličov o tom, kto dostane ich dôveru je závislé 
na viacerých faktoroch. Zásadnú úlohu zohráva celková politická atmosféra v spoločnosti, 
spokojnosť či nespokojnosť voličov s ich postavením a riešením ich každodenných problémov. 
V neposlednom rade tu zohráva významnú rolu aj miera poznania reálnych kompetencií 
a možností regionálnej samosprávy. Práve faktor akejsi neviditeľnosti činnosti samosprávnych 
krajov sa výrazne podpísal pod oveľa nižšiu účasť oproti voľbám do orgánov miestnej 
samosprávy či do národnej rady. 

Autori veria, že práve študenti študijného programu verejná správa po ukončení svojho 
vysokoškolského štúdia budú aktívnymi účastníkmi správy vecí verejných na Slovensku a aj 
vďaka zručnostiam a vedomostiam získaným počas štúdia prispejú k zlepšeniu kvality života 
obyvateľov našej krajiny. 
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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK 
 
ANO     Aliancia nového občana 
ASV     Agrárna strana vidieka 
BSK     Bratislavský samosprávny kraj 
BBSK     Banskobystrický samosprávny kraj 
DS      Demokratická strana 
DÚ      Demokratická únia 
EDS     Európska demokratická strana 
EÚ      Európska únia 
HZD     Hnutie za demokraciu 
HZDS     Hnutie za demokratické Slovensko 
JEDNOTA-ĽSS   Nová demokracia 
KDH     Kresťanskodemokratické hnutie 
KĽS     Kresťanská ľudová strana 
KSK     Košický samosprávny kraj 
KSS     Komunistická strana Slovenska  
LBU     Liberálnodemokratická únia 
ĽB      Ľavicový blok 
ĽS-HZDS    Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 
ĽS Naše Slovensko Ľudová strana Naše Slovensko 
MKDA-MKDSZ  Maďarská kresťanskodemokratická aliancia 
MS      Magnificat Slovakia 
NAJ     Nezávislosť a jednota 
NaS – ns    Národ a Spravodlivosť – naša strana 
ND      Nová demokracia 
NEKA     Nezávislý kandidát 
NF      Nezávislé fórum 
NOVA     Nová väčšina 
NP      Nový parlament 
NSK     Nitriansky samosprávny kraj 
OKS     Občianska konzervatívna strana  
OL      Občianski liberáli  
OĽANO    Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
PSK     Prešovský samosprávny kraj 
P SNS     Pravá Slovenská národná strana 
RIS      Rómska iniciatíva Slovenska 
ROISR     Rómska občianska iniciatíva SR 
ROSA     Robotnícka strana ROSA 
SaS     Sloboda a solidarita 
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SDK     Slovenská demokratická koalícia 
SDKÚ     Slovenská demokratická a kresťanská únia 
SDKÚ-DS    Slovenská demokratická a kresťanská únia –  

demokratická strana 
SDĽ     Strana demokratickej ľavice 
SDS     Strana slobodných demokratov na Slovensku 
SDSS     Sociálnodemokratická strana Slovenska 
SF      Slobodné fórum  
SKOK-ELD   SKOK – Európski liberálni demokrati 
SĽS     Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 
SMER-SD    SMER – Sociálna demokracia 
SMK-MKP    Strana maďarskej komunity  

(predtým Strana maďarskej koalície) 
SMS     Strana moderného Slovenska 
SNJ      Slovenská národná jednota 
SNS     Slovenská národná strana  
SOP     Strana občianske porozumenia 
S.O.S.     Strana občianskej solidarity  
SPV-G3000   Strana priateľov vína 
SRK     Strana rómskej koalície v Slovenskej republike 
STRED     Strana demokratického stredu 
SZ      Strana zelených 
SZS     Strana zelených na Slovensku  
ŠKV     Šport do Košíc a na Východ 
TSK     Trenčiansky samosprávny kraj 
TTSK     Trnavský samosprávny kraj 
VPRED    Hnutie Vpred 
VÚC     vyšší územný celok 
ZRS     Združenie robotníkov Slovenska 
ZSNS     Zjednotená Slovenská národná strana  
Z.z.      Zbierka zákonov 
ŽSK     Žilinský samosprávny kraj 
ŽS SR     Živnostenská strana Slovenskej republiky 
  



 
 

114 
 

ZOZNAM TABULIEK, GRAFOV A OBRÁZKOV 
 

Tabuľka 1     Príklady výsledkov zvolenia kandidáta v prvom kole a v druhom kole 
 
Tabuľka 2     Príklady zvolenia kandidátov pri jednokolovej voľbe 
 
Tabuľka 3   Prehľad počtu volených poslancov v rámci samosprávnych krajov pri 

voľbách v rokoch 2001 – 2017 
 
Tabuľka 4   Výsledky volieb predsedu BSK v roku 2001 (kandidáti so ziskom viac 

ako 1 %) 
 
Tabuľka 5   Výsledky 1. kola volieb predsedu TTSK v roku 2001 (kandidáti so 

ziskom viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 6     Výsledky 2. kola volieb predsedu TTSK v roku 2001 
 
Tabuľka 7   Výsledky 1. kola volieb predsedu TSK v roku 2001 (kandidáti so ziskom 

viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 8     Výsledky 2. kola volieb na predsedu TSK v roku 2001 
 
Tabuľka 9   Výsledky 1. kola volieb predsedu NSK v roku 2001 (kandidáti so ziskom 

viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 10     Výsledky 2. kola volieb predsedu NSK v roku 2001 
 
Tabuľka 11   Výsledky 1. kola volieb predsedu ŽSK v roku 2001 (kandidáti so ziskom 

viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 12     Výsledky 2. kola volieb predsedu TSK v roku 2001 
 
Tabuľka 13   Výsledky 1. kola volieb predsedu BBSK v roku 2001 (kandidáti so 

ziskom viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 14     Výsledky 2. kola volieb predsedu BBSK v roku 2001 
 
Tabuľka 15   Výsledky 1. kola volieb predsedu PSK v roku 2001 (kandidáti so ziskom 

viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 16     Výsledky 2. kola volieb na predsedu PSK v roku 2001 



 
 

115 
 

Tabuľka 17   Výsledky 1. kola volieb predsedu KSK v roku 2001 (kandidáti so ziskom 
viac ako 1 %) 

 
Tabuľka 18     Výsledky 2. kola volieb predsedu KSK v roku 2001 
 
Tabuľka 19   Výsledky 1. kola volieb predsedu BSK v roku 2005 (kandidáti so 

ziskom viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 20   Výsledky 2. kola volieb na predsedu BSK (kandidáti so ziskom viac ako 

1 %) 
 
Tabuľka 21     Výsledky 1. kola volieb predsedu TTSK v roku 2005 
 
Tabuľka 22     Výsledky 2. kola volieb predsedu TTSK v roku 2005 
 
Tabuľka 23   Výsledky 1. kola volieb predsedu TSK v roku 2005 (kandidáti so ziskom 

viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 24     Výsledky 2. kola volieb predsedu TSK v roku 2005 
 
Tabuľka 25   Výsledky 1. kola volieb predsedu NSK v roku 2005 (kandidáti so 

ziskom viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 26     Výsledky 2. kola volieb predsedu NSK v roku 2005 
 
Tabuľka 27   Výsledky 1. kola volieb predsedu ŽSK v roku 2005 (kandidáti so ziskom 

viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 28     Výsledky 2. kola volieb predsedu ŽSK v roku 2005 
 
Tabuľka 29   Výsledky 1. kola volieb predsedu BBSK v roku 2005 (kandidáti so 

ziskom viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 30     Výsledky 2. kola volieb predsedu BBSK v roku 2005 
 
Tabuľka 31   Výsledky 1. kola volieb predsedu PSK v roku 2005 (kandidáti so 

ziskom viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 32     Výsledky 2. kola volieb predsedu PSK v roku 2005 
 
Tabuľka 33   Výsledky 1. kola volieb predsedu KSK v roku 2005 (kandidáti so 

ziskom viac ako 1 %) 



 
 

116 
 

Tabuľka 34     Výsledky 2. kola volieb predsedu KSK v roku 2005 
 
Tabuľka 35   Výsledky 1. kola volieb predsedu BSK v roku 2009 (kandidáti so 

ziskom viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 36     Výsledky 2. kola volieb predsedu BSK v roku 2009 
 
Tabuľka 37     Výsledky 1. kola volieb predsedu TTSK v roku 2009 
 
Tabuľka 38   Výsledky 1. kola volieb predsedu TSK v roku 2009 (kandidáti so 

ziskom viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 39     Výsledky 2. kola volieb predsedu TSK v roku 2009 
 
Tabuľka 40     Výsledky 1. kola volieb predsedu NSK v roku 2009 
 
Tabuľka 41     Výsledky 1. kola volieb predsedu ŽSK v roku 2009 
 
Tabuľka 42   Výsledky 1. kola volieb predsedu BBSK v roku 2009 (kandidáti so 

ziskom viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 43     Výsledky 2. kola volieb predsedu BBSK v roku 2009 
 
Tabuľka 44   Výsledky 1. kola volieb predsedu PSK v roku 2009 (kandidáti so 

ziskom viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 45     Výsledky 2. kola volieb predsedu PSK v roku 2009 
 
Tabuľka 46   Výsledky 1. kola volieb predsedu KSK v roku 2009 (kandidáti so 

ziskom viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 47   Výsledky 1. kola volieb predsedu BSK v roku 2013 (kandidáti so ziskom 

viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 48     Výsledky 2. kola volieb predsedu BSK v roku 2013 
 
Tabuľka 49   Výsledky 1. kola volieb predsedu TTSK v roku 2013 (kandidáti so 

ziskom viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 50     Výsledky 2. kola volieb predsedu TTSK v roku 2013 
 
Tabuľka 51     Výsledky 1. kola volieb predsedu TSK v roku 2013 



 
 

117 
 

Tabuľka 52   Výsledky 1. kola volieb predsedu NSK v roku 2013 (kandidáti so ziskom 
viac ako 1 %) 

 
Tabuľka 53     Výsledky 2. kola volieb predsedu NSK v roku 2013 
 
Tabuľka 54     Výsledky 1. kola volieb predsedu ŽSK v roku 2013 
 
Tabuľka 55   Výsledky 1. kola volieb predsedu BBSK v roku 2013 (kandidáti so 

ziskom viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 56     Výsledky 2. kola volieb predsedu BBSK v roku 2013 
 
Tabuľka 57     Výsledky 1. kola volieb predsedu PSK v roku 2013 
 
Tabuľka 58     Výsledky 1. kola volieb predsedu KSK v roku 2013 
 
Tabuľka 59     Výsledky 2. kola volieb predsedu KSK v roku 2013 
 
Tabuľka 60     Výsledky predsedu BSK v roku 2017 (kandidáti so ziskom viac ako 1 %) 
 
Tabuľka 61     Výsledky volieb predsedu TTSK v roku 2017 
 
Tabuľka 62     Výsledky volieb predsedu TSK v roku 2017 
 
Tabuľka 63   Výsledky volieb predsedu NSK v roku 2017 (kandidáti so ziskom viac 

ako 1 %) 
 
Tabuľka 64   Výsledky volieb predsedu ŽSK v roku 2017 (kandidáti so ziskom viac 

ako 1 %) 
 
Tabuľka 65   Výsledky volieb predsedu BBSK v roku 2017 (kandidáti so ziskom viac 

ako 1 %) 
 
Tabuľka 66   Výsledky volieb predsedu PSK v roku 2017 (kandidáti so ziskom viac 

ako 1 %) 
 
Tabuľka 67   Výsledky volieb predsedu KSK v roku 2017 (kandidáti so ziskom viac 

ako 1 %) 
 
Tabuľka 68     Prehľad zvolených predsedov samosprávnych krajov  2001 – 2017 
 
Tabuľka 69     Volebná účasť v rámci regionálnych volieb 2001 – 2017 



 
 

118 
 

 
Graf 1     Pomerné zloženie zastupiteľstva BSK v roku 2001  
 
Graf 2    Pomerné zloženie zastupiteľstva TTSK v roku 2001  
 
Graf 3    Pomerné zloženie zastupiteľstva TSK v roku 2001  
 
Graf 4    Pomerné zloženie zastupiteľstva NSK v roku 2001  
 
Graf 5    Pomerné zloženie zastupiteľstva ŽSK v roku 2001  
 
Graf 6    Pomerné zloženie zastupiteľstva BBSK v roku 2001  
 
Graf 7    Pomerné zloženie zastupiteľstva PSK v roku 2001  
 
Graf 8    Pomerné zloženie zastupiteľstva KSK v roku 2001  
 
Graf 9   Najúspešnejšie politické strany (koalície) a nezávislí kandidáti podľa podielu 

zvolených poslancov vo voľbách do zastupiteľstva samosprávnych krajov 
v roku 2001 

 
Graf 10    Pomerné zloženie zastupiteľstva BSK v roku 2005 
 
Graf 11    Pomerné zloženie zastupiteľstva TTSK v roku 2005 
 
Graf 12    Pomerné zloženie zastupiteľstva TSK v roku 2005 
 
Graf 13    Pomerné zloženie zastupiteľstva NSK v roku 2005 
 
Graf 14    Pomerné zloženie zastupiteľstva ŽSK v roku 2005 
 
Graf 15    Pomerné zloženie zastupiteľstva BBSK v roku 2005 
 
Graf 16    Pomerné zloženie zastupiteľstva PSK v roku 2005 
 
Graf 17    Pomerné zloženie zastupiteľstva KSK v roku 2005 
 
Graf 18   Najúspešnejšie politické strany (koalície) a nezávislí kandidáti podľa podielu 

zvolených poslancov vo voľbách do zastupiteľstva samosprávnych krajov 
v roku 2005 

 
Graf 19    Pomerné zloženie zastupiteľstva BSK v roku 2009 



119 

Graf 20 Pomerné zloženie zastupiteľstva TTSK v roku 2009 

Graf 21 Pomerné zloženie zastupiteľstva TSK v roku 2009 

Graf 22 Pomerné zloženie zastupiteľstva NSK v roku 2009 

Graf 23 Pomerné zloženie zastupiteľstva ŽSK v roku 2009 

Graf 24 Pomerné zloženie zastupiteľstva BBSK v roku 2009 

Graf 25 Pomerné zloženie zastupiteľstva PSK v roku 2009 

Graf 26 Pomerné zloženie zastupiteľstva KSK v roku 2009 

Graf 27  Najúspešnejšie politické strany (koalície) a nezávislí kandidáti podľa podielu 
zvolených poslancov vo voľbách do zastupiteľstva samosprávnych krajov 
v roku 2009 

Graf 28 Pomerné zloženie zastupiteľstva BSK v roku 2013 

Graf 29 Pomerné zloženie zastupiteľstva TTSK v roku 2013 

Graf 30 Pomerné zloženie zastupiteľstva TSK v roku 2013 

Graf 31 Pomerné zloženie zastupiteľstva NSK v roku 2013 

Graf 32 Pomerné zloženie zastupiteľstva ŽSK v roku 2013 

Graf 33 Pomerné zloženie zastupiteľstva BBSK v roku 2013 

Graf 34 Pomerné zloženie zastupiteľstva PSK v roku 2013 

Graf 35 Pomerné zloženie zastupiteľstva KSK v roku 2013 

Graf 36  Najúspešnejšie politické strany (koalície) a nezávislí kandidáti podľa podielu 
zvolených poslancov vo voľbách do zastupiteľstva samosprávnych krajov 
v roku 2013 

Graf 37 Pomerné zloženie zastupiteľstva BSK v roku 2017 

Graf 38 Pomerné zloženie zastupiteľstva TTSK v roku 2017 



 
 

120 
 

Graf 39    Pomerné zloženie zastupiteľstva TSK v roku 2017 
 
Graf 40    Pomerné zloženie zastupiteľstva NSK v roku 2017 
 
Graf 41    Pomerné zloženie zastupiteľstva ŽSK v roku 2017 
 
Graf 42    Pomerné zloženie zastupiteľstva BBSK v roku 2017 
 
Graf 43    Pomerné zloženie zastupiteľstva PSK v roku 2017 
 
Graf 44    Pomerné zloženie zastupiteľstva KSK v roku 2017 
 
Graf 45   Najúspešnejšie politické strany (koalície) a nezávislí kandidáti podľa podielu 

zvolených poslancov vo voľbách do zastupiteľstva samosprávnych krajov 
v roku 2017 

 
 
Obrázok 1   Pôvodný vládny návrh model – model 12 samosprávnych krajov 
 
Obrázok 2   Súčasné usporiadanie 8 samosprávnych krajov 
 
Obrázok 3  Účasť voličov v rámci jednotlivých okresov v prvom kole regionálnych volieb 

2001 
 
Obrázok 4  Účasť voličov v rámci jednotlivých okresov v druhom kole regionálnych 

volieb 2001 
 
Obrázok 5  Účasť voličov v rámci jednotlivých okresov v prvom kole regionálnych volieb 

2005 
 
Obrázok 6  Účasť voličov v rámci jednotlivých okresov v druhom kole regionálnych 

volieb 2005 
 
Obrázok 7  Účasť voličov v rámci jednotlivých okresov v prvom kole regionálnych volieb 

2009 
 
Obrázok 8  Účasť voličov v rámci jednotlivých okresov v druhom kole regionálnych 

volieb 2009 
 
Obrázok 9  Účasť voličov v rámci jednotlivých okresov v prvom kole regionálnych volieb 

2013 
 



121 

Obrázok 10  Účasť voličov v rámci jednotlivých okresov v druhom kole regionálnych 
volieb 2005 

Obrázok 11 Účasť voličov v rámci jednotlivých krajov na regionálnych voľbách 2017 



122 

AKTÉRI REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY NA SLOVENSKU 

(Vysokoškolská učebnica) 

Autori: doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. 
PhDr. Erik Urc 

Recenzenti: doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. 
PhDr. Karol Zachar, PhD.        

Vydavateľ: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021 

Vydanie: Prvé

Počet strán:  122  

Náklad: 150 ks    

ISBN 978-80-572-0104-5 



ISBN 978-80-572-0104-5


