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Krúžkovanie bolo úspešné
Nie stranícka elita zabarikádovaná vo svojej centrále, ale občan musí byť tou
poslednou inštanciou rozhodujúcou o personálnom zložení Národnej rady
Slovenskej republiky.

Fórum občanov Slovenska s potešením konštatuje, že občania vo
voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky aktívne využili právo
upravovať kandidátnu listinu prostredníctvom preferenčného hlasovania.
Nerešpektovaním vôle straníckych centrál prejavili občiansku zodpovednosť za
politický vývoj v krajine. Zabrzdili proces koncentrácie moci v rukách úzkej
skupiny politikov, čím zvýšili mieru legitimity slovenského parlamentu.
Právo prednostného hlasu pri zvolených stranách využilo
v tohtoročných voľbách takmer 80 percent voličov. Najviac voličov Strany
maďarskej koalície, najmenej Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie –
Demokratickej strany.
Tab.1: Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %
Strana:
Smer-SD SDKÚ-DS
SNS
SMK
Podiel v %
75,53
75,16
75,96
86,30

ĽS-HZDS
85,50

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Voliči prednostnými hlasmi posunuli z nevoliteľných miest sedem
kandidátov. Najvýraznejšie zmeny nastali na kandidátke Kresťanskodemokratického hnutia. Vďaka prednostným hlasom sa zo 77. nevoliteľného
miesta posunul na deviate miesto Peter Gabura a získal tak poslanecký mandát.
KDH bola jedinou relevantnou stranou, ktorá do prvej desiatky nepostavila
žiadnu ženu. Prednostným hlasovaním posunuli voliči KDH dve kresťanské
demokratky a straníckej centrále jasne odkázali, čo si myslia o zastúpení žien v
politike. Mária Sabolová poskočila z 19. nevoliteľného miesta na konečné
ôsme. Monika Gibalová postúpila do parlamentu z 33. miesta. Štvrtým
zvoleným kresťanským demokratom z pôvodne 22. nevoliteľného miesta je
Stanislav Kahanec.
V ĽS-HZDS sa do parlamentu z nevoliteľného miesta dostala Katarína
Tóthová – z 30. miesta sa posunula na piate. Voliči SMK posunuli
z nevoliteľných miest dvoch kandidátov. Lászlóa Szigetiho z 23. na 15. miesto
a Imricha Andruskóa z 37. na 14. miesto.
V ostatných stranách nedošlo k výmenám medzi tzv. nevoliteľnými
a voliteľnými kandidátmi. Voliči však odignorovali rozhodnutie straníckych
centrál a kandidátku upravili podľa vlastného úsudku. K najvýraznejšej zmene
došlo v SDKÚ-DS, kde stranícky líder Mikuláš Dzurinda skončil „až“ na
treťom mieste. Najúspešnejšou kandidátkou SDKÚ-DS bola Iveta Radičová.
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Vďaka prednostným hlasom si svoje druhé miesto udržal podpredseda strany
Ivan Mikloš. Úspešnými kandidátmi SDKÚ-DS boli aj Magda Vášaryová (zo
14. na piate miesto), Ľuboš Micheľ (z 11. na šieste miesto) a Lucia Žitňanská (z
12. na ôsme miesto).
V KDH si tretiu pozíciu za druhú vymenil Daniel Lipšic s Vladimírom
Palkom. Z ôsmeho na štvrté miesto poskočil František Mikloško. Voliči
zmenili poradie aj v ĽS-HZDS. Z druhého miesta vytlačil Viliam Veteška
Beátu Sániovú, ktorá vďaka preferenčným hlasom skončila až na ôsmom
mieste. K zmenám došlo aj vo víťaznej strane Smer-SD. Z 28. miesta poskočil
Dušan Jarjabek na ôsmu priečku, Boris Zala s poradovým číslom 18 skončil na
piatom mieste. V SNS pôvodne 19. Jaroslav Paška vďaka prednostným hlasom
vstupuje do parlamentu ako siedmy najúspešnejší kandidát.
Voličom sa v týchto voľbách konečne naskytla ideálna príležitosť
povaliť vládu politických strán a nastoliť vládu ľudu. Nie politické strany, ale
občan rozhodol o svojich zástupcoch v parlamente. Nasledujúce štyri roky bude
pozorne sledovať prácu zvolených poslancov, aby mu v ďalších voľbách
preferenčným hlasovaním vyjadril opätovnú dôveru alebo naopak, aby ho do
parlamentu viac nepustil. Nie stranícka elita zabarikádovaná vo svojej centrále,
ale občan musí byť tou poslednou inštanciou rozhodujúcou o personálnom
zložení Národnej rady Slovenskej republiky,
Fórum občanov Slovenska bude počas nasledujúcich štyroch rokov
stáť na strane občanov, pozorne dozerať na prácu poslancov a včas
upozorňovať verejnosť na všetky prešľapy našich zvolených
reprezentantov.
SK.FORUM
V Bratislave 20. 06. 2006
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