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v˘kone dostala viac menej tieÏ len do dekla-
ratívnej podoby. V prípade skutoãného teda po-
litického záujmu o túto ãasÈ voliãov by bolo
potrebné túto problematiku aproximovaÈ aspoÀ
v kontexte ãlensk˘ch krajín EU. Dobrá legi-
slatíva spolu s kon‰truktívnou koncepciou
‰tátnej politiky starostlivosti o Slovákov Ïijú-
cich v zahraniãí a jej efektívnym v˘konom v
praxi navodí atmosféru motivovanosti, bez
ktorej nemoÏno poãítaÈ s potrebn˘m záujmom
zo strany zahraniãn˘ch voliãov. Ukazuje sa, Ïe
najv˘hodnej‰í by bol zjednodu‰en˘ a kombi-
novan˘ doplÀujúci spôsob moÏnosti voºby zo
zahraniãia. To znamená odbúranie zloÏitej
procedúry pri voºbe po‰tou, kore‰pondenãná
voºba vopred, moÏnosÈ voºby aj na zastupiteº-
sk˘ch úradoch, moÏnosÈ osobnej úãasti na
Slovensku a moÏnosÈ voºby cez internet.

Hlasovanie cez internet nie je nové, skúse-
nosti s ním majú USA, Veºká Británia, Ho-
landsko, ·vajãiarsko, ale len na lokálnej úrov-
ni. Jedno z prv˘ch hlasovaní prostredníctvom
internetu sa uskutoãnilo v Arizone pri prezi-
dentsk˘ch primárkach demokratov v roku
2000. V súãasnosti môÏu prostredníctvom in-
ternetu voliÈ americkí vojaci v zahraniãí. Fran-
cúzi Ïijúci v USA mohli v roku 2003 voliÈ po-
slancov cez internet, v Belgicku v roku 2004
volili cez internet tí, ão boli mimo krajiny a v
Estónsku sa pri regionálnych voºbách hlasova-
lo cez internet v roku 2005. VoliÈ elektronic-
ky mohli aj Katalánci Ïijúci v zahraniãí vo voº-
bách do katalánskeho parlamentu. Asi 100-ti-
síc Kanaìanov, ktor˘m sa hovorí snowbirds
(snehuºka), sa na zimu sÈahuje do teplotne pri-
jateºnej‰ích kútov sveta, malo v roku 2005
moÏnosÈ voliÈ aj zo zahraniãia, a to faxom
alebo prostredníctvom internetu. V Îeneve
spustili elektronick˘ projekt regionálnych vo-
lieb so sloganom „Voºba cez internet – tretí
spôsob vyjadrenia sa“. V roku 2007 sa Estóns-
ko stalo prvou krajinou na svete, ktorá v‰etk˘m
obãanom umoÏnila hlasovanie v parlament-
n˘ch voºbách cez internet. Experiment bol
úspe‰n˘ a cez internet volili asi 3 % voliãov.
Z technického hºadiska elektronické voºby,
dnes v ãase internetového bankovníctva, nie sú
problémom, prekáÏkou sú len právne a psycho-
logické bariéry. Pri celoeurópskom trende zni-
Ïujúcej sa volebnej úãasti, by mohlo pozitív-
ne pomôcÈ zavedenie komfortného hlasovania
prostredníctvom internetu. Podºa vyjadrenia
zástupcu ·tatistického úradu SR e‰te z roku
2004, zavedenie hlasovania cez internet ako
doplnkového spôsobu úãasti na slovensk˘ch
voºbách je technicky reálne. Rozhodujúcou v
tomto smere je politická vôºa, ktorá by zme-
nila volebn˘ zákon.

Nie bez zaujímavosti je komparácia voleb-

nej problematiky aspoÀ v kontexte ãlensk˘ch
‰tátov Európskej únie. Napríklad v Belgicku,
âesku, Holandsku, Luxembursku, Nemecku,
Poºsku, Portugalsku, Rakúsku, Veºkej Británii,
·panielsku, národné ústavy umoÏÀujú svojím
zahraniãn˘m krajanom úãasÈ vo voºbách osob-
ne na zastupiteºsk˘ch úradoch, alebo prostred-
níctvom po‰ty. Na priblíÏenie konkrétneho
zabezpeãenia uvedieme ako príklad Francúz-
sko, ktoré v rámci ministerstva zahraniãn˘ch
veci má vytvorené Byro pre voºby v zahrani-
ãí, a to má okrem iného na starosti participá-
ciu Francúzov Ïijúcich v zahraniãí na voºbách
prezidenta republiky, referendách, voºbách do
zastupiteºsk˘ch zborov Európskej únie a voº-
bách do Francúzskeho národného zhromaÏde-
nia.

K motivaãn˘m aspektom patrí aj zastúpenie
Slovákov Ïijúcich v zahraniãí a s t˘m spoje-
ná obhajoba ich legitímnych záujmov v orgá-
noch v˘konnej a zákonodarnej moci v Sloven-
skej republike. V̆ konnú moc zastupuje Úrad
pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí, ale v jeho
poradn˘ch orgánoch úãasÈ zástupcov Slovákov
Ïijúcich v zahraniãí absolútne absentuje. ÚãasÈ
v parlamente by mala saturovaÈ Komisia pre
Slovákov Ïijúcich v zahraniãí pri Zahraniãnom
v˘bore NR SR, ktorej ãinnosÈ je uÏ dlh‰í ãas
paralyzovaná a úãasÈ zástupcov Slovákov Ïi-
júcich v zahraniãí v nej bola v tomto volebnom
období vylúãená. Pri porovnaní s in˘mi ãlen-
sk˘mi ‰tátmi EÚ, ktoré majú v zahraniãí svo-
jich krajanov, zastúpenie v národn˘ch parla-
mentoch má vysoko motivaãné stimuly. Tak
napríklad Francúzi Ïijúci v zahraniãí majú
svojich volen˘ch zástupcov 12 senátorov,
ústavn˘ dodatok zabezpeãuje zahraniãn˘m
Írom zvolenie 3 zástupcov do senátu, ústava
Talianska umoÏÀuje zvoliÈ spomedzi Talia-
nov Ïijúcich v zahraniãí 12 poslancov a 6 se-
nátorov, pre zahraniãn˘ch Chorvátov, ktorí sú
volení proporãne z osobitn˘ch zoznamov, je
vyhraden˘ch 12 poslaneck˘ch miest a zahra-
niãní Fíni majú dokonca svoj Finnish expatria-
te parliament. Tieto príklady by sa mohli staÈ
in‰piráciou aj pre Slovákov Ïijúcich v zahra-
niãí.

Na záver môÏeme poloÏiÈ otázky, na jednej
strane, má Slovenská republika záujem o slo-
vensk˘ch voliãov v zahraniãí a ak áno, ão je
ochotná pre nich urobiÈ a na druhej strane,
majú Slováci Ïijúci v zahraniãí záujem o ak-
tívne i pasívne volebné právo a ak áno, ão sú
ochotní preto urobiÈ. Odpovede na tieto otáz-
ky môÏu v˘znamnou mierou ovplyvniÈ aj bu-
dúci v˘voj ich vzájomn˘ch vzÈahov a spolu-
práce medzi nimi a Slovenskom.

C. BaláÏ

Pokraãovanie z ãísla CLXXIX
Aj keì Slováci Ïijúci v zahraniãí predstavu-

jú nezanedbateºn˘ voliãsk˘ potenciál, ktor˘ sa
pohybuje okolo 7 % z celkového poãtu opráv-
nen˘ch voliãov, zatiaº je nevyuÏit˘ a nie je oÀ
ani dostatoãn˘ politick˘ záujem. Pokúsme sa
hºadaÈ niektoré príãiny a odpovede tohto ne-
ute‰eného stavu. Samotn˘ problém môÏeme
vnímaÈ cez tieto urãujúce faktory, ktor˘mi sú
politick˘, legislatívny a motivaãn˘ aspekt.

Politick˘ záujem relevantn˘ch politick˘ch
strán na Slovensku má len deklaratívny cha-
rakter, ktor˘ je sprevádzan˘ vnútorn˘mi oba-
vami, Ïe pri zreálnení tohto nového a dosiaº ne-
vyuÏitého voliãského potenciálu by ho mohol
získaÈ niekto in˘, druh˘. Ak zváÏime, Ïe mi-
nimálny poãet, ktor˘m je zvolen˘ poslanec je
22, 86 % a zahraniãn˘ voliãsk˘ potenciál sa
pohybuje okolo 7 % celkového voliãského
potenciálu v Slovenskej republike, nevdojak
sa vynára otázka, ãi nie je v˘hodnej‰ie tento
potenciál znehybniÈ ako ho aktivovaÈ bez zá-
ruky jeho získania vo svoj prospech. Na zákla-
de skúseností z in˘ch krajín, kde v niektor˘ch
situáciách a podmienkach zahraniãní voliãi
zohrali úlohu rozhodujúcej gramáÏe a jaz˘ã-
ka na váhe v˘sledku volieb, pravdepodobne
máloktorá relevantná politická sila pôjde do ta-
kéhoto rizika predt˘m neÏ získa nejaké garan-
cie spojené s podporou kroku smerujúceho k
v˘raznej‰ej aktivizácii tohto voliãského poten-
ciálu. V tejto súvislosti pripomenieme ostat-
né voºby v USA a Obamovo vyuÏitie skryt˘ch
voliãsk˘ch rezerv, priãom i‰lo taktiku zaanga-
Ïovania t˘ch skupín obãanov ktor˘ch sa voº-
by dovtedy veºmi net˘kali a t˘m osloviÈ voli-
ãov, ktorí oslovili ìal‰ích voliãov.

Novela volebného zákona v podobe záko-
na ã. 333/2004 Z. z. o voºbách do Národnej
rady Slovenskej republiky síce po prv˘krát
umoÏnil Slovákom Ïijúcim v zahraniãí priamu
úãasÈ na voºbách, ale zo spomenut˘ch dôvo-
dov a najmä malej flexibility sa v praktickom
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