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Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 4.2. – 10.2. 2009 prieskum verejnej mienky. Výberovú vzorku 
tvorilo 1026 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov. Respondenti boli 
dopytovaní na ich názor na nového prezidenta USA, Baracka Obamu. 
 
 
OBAMA – DOBRÁ SPRÁVA NIELEN PRE AMERIKU 
 
Nástup nového prezidenta USA pozitívne hodnotí veľká väčšina občanov SR -  podľa nich 
je to dobrá správa nielen pre samotnú Ameriku (80% respondentov) ale aj pre Európu 
(76% respondentov) či pre celý svet (75% respondentov). 
 
Odmietavé hlasy vo všetkých troch prípadoch nedosahujú ani 9% spomedzi opýtaných dospelých 
obyvateľov Slovenska. 
 
 
Tab 1:  „V januári nastúpil do funkcie nový americký prezident – Barack Obama.  Podľa Vás, je tento 
prezident dobrá alebo zlá správa ....  
 

 veľmi dobrá 
správa 

skôr dobrá 
správa 

skôr zlá 
správa 

veľmi zlá 
správa nevie 

... pre Ameriku? 29,5% 50,3% 7,7% 0,5% 12,1% 

... pre Európu? 19,3% 56,5% 6,6% 0,7% 16,9% 

... pre svet? 22,1% 52,6% 7,7% 0,8% 16,8% 

 
 
 
OBAMA – SYMPATICKÝ PREZIDENT... 
 
Rovnako aj miera osobných sympatií voči Obamovi je veľmi vysoká – pre viac ako tri 
štvrtiny opýtaných je to sympatický prezident, pričom veľmi sympatický je pre 26% 
respondentov a skôr sympatický pre 51% respondentov. 
 
Iba 7% opýtaných vyjadrilo Obamovi svoje nesympatie. Zvyšných 16% respondentov sa nevedelo 
k novému americkému prezidentovi vyjadriť. 
 
 
Tab 2:  „Do akej miery je Vám osobne nový americký prezident Barack Obama sympatický alebo 
nesympatický?” 
 

veľmi  
sympatický 

     skôr  
sympatický 

skôr 
nesympatický 

veľmi 
nesympatický 

nevie 
posúdiť 

 25,8% 51,1% 5,4%       1,4%       16,2% 

 
 



 
Sympatie k Obamovi sa nadpriemerne často objavujú medzi ženami, medzi respondentmi 
s vysokoškolským vzdelaním, medzi tvorivými odbornými pracovníkmi a študentmi. 
 
 
 
 
... A ČO JEHO PREDCHODCOVIA? 
 
Momentálna vysoká popularita Baracka Obamu medzi slovenskou verejnosťou ešte viac 
vynikne v porovnaní s mierou sympatií voči jeho posledným dvom predchodcom. Zatiaľ čo 
Clintonovi vyjadrila sympatie cca polovica respondentov (52%), v prípade Georga Busha 
je to iba 28% opýtaných. 
 
 
Tab 3: „A  do akej miery Vám osobne boli sympatickí alebo nesympatickí predchádzajúci dvaja 
prezidenti USA – Georg Bush a Bill Clinton? 
 

veľmi  
sympatický 

     skôr  
sympatický 

skôr 
nesympatický 

veľmi 
nesympatický 

nevie 
posúdiť 

     
Clinton 6,6% 45,2% 22,5%       7,7%       18,0% 

Bush 2,2% 25,7% 34,3%      22,1%       15,7% 

 
  
Sympatie ku Clintonovi sa nadpriemerne často objavujú medzi respondentmi s vysokoškolským 
vzdelaním, medzi respondentmi maďarskej národnosti, medzi tvorivými odbornými pracovníkmi a 
medzi sympatizantmi SMK. 
 
 
Sympatie ku George W. Bushovi sa nadpriemerne často objavujú medzi respondentmi 
s vysokoškolským vzdelaním, medzi respondentmi maďarskej národnosti a medzi tvorivými odbornými 
pracovníkmi. 

 


