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Voľby do EP na Slovensku

Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 5.5. – 12.5. 2009 prieskum verejnej mienky. Výberovú vzorku
tvorilo 1061 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov. Respondenti boli
dopytovaní na ich názory, postoje a zámery v súvislosti s voľbami do Európskeho
parlamentu.

Povedomie o konaní volieb do EP
Povedomie o konaní volieb do Európskeho parlamentu je relatívne vysoké. Až 86% respondentov
vo výskume deklarovalo, že už počuli o tom, že si 6. júna budeme na Slovensku voliť
nových zástupcov do Európskeho parlamentu.
Naopak – 14% opýtaných uviedlo, že o tom ešte nepočulo.

Tab1: „Počuli ste o tom, že 6. júna 2009 si budú občania Slovenska voliť svojich zástupcov do
Európskeho parlamentu?“1

áno, počul/a
nie, nepočul/a

SR

ČR

PL

HU

86%
14%

73%
27%

84%
16%

94%
6%

Vyššiu mieru neinformovanosti o konaní volieb sme na Slovensku zaznamenali medzi mladými
respondentmi vo veku 18-24 rokov, respondentmi s nižším vzdelaním, respondentmi maďarskej
národnosti, študentmi a nezamestnanými a respondentmi z Nitrianskeho kraja.

Záujem o voľby do EP
V porovnaní s povedomím o konaní volieb je záujem o tieto voľby relatívne nízky.
Len desatina opýtaných (10%) uviedla, že sa o tieto voľby rozhodne zaujíma a ďalšia približne
štvrtina respondentov (27%) odpovedala, že sa o voľby do Európskeho parlamentu skôr
zaujíma.
Naopak 6 z 10 opýtaných uviedli, že sa o tieto voľby nezaujímajú, pričom 41% uviedlo, že sa skôr
nezaujíma a 20% uviedlo, že sa rozhodne nezaujíma.
2% respondentov sa k otázke nevedeli vyjadriť.

1

Rovnaká otázka bola položená aj reprezentatívnej vzorke respondentov v Českej republike, Poľsku
a Maďarsku.
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Tab2: „Vy osobne sa zaujímate o tieto voľby?“
SR

ČR

PL

HU

rozhodne áno
skôr áno

10%
27%

8%
21%

10%
25%

17%
31%

skôr nie

41%

40%

34%

27%

rozhodne nie

20%

30%

30%

24%

2%

1%

1%

1%

nevie

Vyššiu mieru celkového záujmu o uvedené voľby sme na Slovensku zaznamenali medzi respondentmi
v strednom veku 35-54 rokov, respondentmi s vyšším vzdelaním, tvorivými odbornými pracovníkmi,
respondentmi, ktorí bývajú vo väčších mestách nad 50 tisíc obyvateľov, respondentmi bývajúcimi
v Bratislavskom a Košickom kraji, potenciálnymi voličmi SMK, KDH a SDKÚ-DS.
Naopak nižšiu mieru celkového záujmu o uvedené voľby sme na Slovensku zaznamenali medzi
mladými respondentmi vo veku 18-24 rokov, respondentmi s nižším vzdelaním, nekvalifikovanými
a kvalifikovanými manuálnymi pracovníkmi, študentmi, nezamestnanými, respondentmi, ktorí bývajú
v stredne veľkých mestách s 20-50 tisíc obyvateľmi, respondentmi žijúcimi v Prešovskom kraji.

Účasť na voľbách do EP

Len 14% respondentov uviedlo, že sa rozhodne volieb do EP zúčastnia. Ďalšia necelá tretina
opýtaných (31%) deklarovala, že sa skôr zúčastní uvedených volieb.
Svoju účasť na voľbách v čase konania výskumu rozhodne vylúčia takmer pätina (18%)
opýtaných a ďalšia viac ako štvrtina respondentov (28%) sa ich skôr nezúčastní.
Takmer desatina (9%) opýtaných sa k otázke nevedela vyjadriť.

Tab3: „Plánujete sa zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 6. júna 2009?“
SR

ČR

PL

HU

rozhodne áno
skôr áno

14%
31%

15%
25%

29%
19%

31%
28%

skôr nie

28%

19%

20%

14%

rozhodne nie

18%

27%

20%

23%

9%

14%

13%

4%

nevie

Vyššiu mieru záujmu o účasť vo voľbách do EP sme na Slovensku zaznamenali medzi respondentmi
v strednom veku 35-54 rokov, respondentmi s vyšším vzdelaním, výkonnými odbornými pracovníkmi,
úradníkmi, tvorivými odbornými pracovníkmi, podnikateľmi a živnostníkmi, respondentmi, ktorí žijú
v mestách s 50-100 tisíc obyvateľmi, potenciálnymi voličmi SMK, KDH, SDKÚ-DS a ĽS-HZDS.
Naopak nižšiu mieru záujmu o účasť vo voľbách do EP sme na Slovensku zaznamenali medzi mladými
respondentmi vo veku 18-34 rokov, respondentmi s nižším vzdelaním, nekvalifikovanými
a kvalifikovanými manuálnymi pracovníkmi, študentmi, nezamestnanými, respondentmi bývajúcimi
v stredne veľkých mestách s 20-50 tisíc obyvateľmi, respondentmi žijúcimi v Trnavskom a Prešovskom
kraji.
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Agentúra FOCUS odhaduje, že miera účasti v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho
parlamentu sa na základe momentálnych deklarácií respondentov pokiaľ ide o ich zámer
zúčastniť sa uvedených volieb a na základe predchádzajúcich skúseností agentúry
s obdobnými odhadmi, bude pohybovať v intervale 16% až 21%.

Preferencie politických subjektov kandidujúcich vo voľbách do EP
Pokiaľ ide o samotné preferencie jednotlivých politických strán, hnutí a koalícií, je veľmi zložité ich
odhadovať, pretože miera účasti vo voľbách sa ukazuje ako veľmi nízka, čo znamená, že relatívne
malý počet respondentov vo výskume, odpovedal na otázku – komu dajú v týchto voľbách svoj hlas.
Z tohto dôvodu sú uvádzané preferencie zaťažené vyššou štatistickou chybou2.
Pre výpočet uvedených preferencií sme použili odpovede len tých respondentov, ktorí
deklarovali, že sa volieb rozhodne plánujú zúčastniť (14% všetkých respondentov, N= 146).
Títo respondenti rozdelili svoje preferencie nasledovne:

Tab4. „Teraz si prosím predstavte, že by sa voľby do Európskeho parlamentu konali tento víkend
a kandidovali by nasledujúce politické strany a koalície. ktorej by ste dali svoj hlas?“

% voličov, ktorí
deklarovali, že sa plánujú
rozhodne zúčastniť volieb
do EP3

Politická strana/ koalícia

SMER - sociálna demokracia (SMER)
Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS (SDKÚ-DS)
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (SMK –
MKP)
Slovenská národná strana (SNS)
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS HZDS)
Slobodné fórum (SF)
Sloboda a Solidarita (SaS)
Strana zelených (SZ)
Komunistická strana Slovenska (KSS)
MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity (Misia 21)
Agrárna strana vidieka (ASV)
Konzervat. demokrati Slovenska, Občianska konzervat.strana
(KDS, OKS)
Demokratická strana (DS)
Rómska iniciatíva Slovenska (RIS)
LIGA, občiansko-liberálna strana (LIGA)
Strana demokratickej ľavice (SDĽ)
nevie
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34,1%
16,0%
11,9%
7,6%
6,1%
5,5%
3,3%
2,1%
1,4%
1,2%
0,6%
0,6%
0,5%
9,1%

95% intervaly spoľahlivosti pre strany, ktoré prekročili 5% hranicu sú: SMER-SD (26,4%-41,7%),
SDKÚ-DS (10,0%-21,9%), SMK (6,7%-17,2%), SNS (3,3%-11,8%), KDH (2,2%-9,9%), HZDS-ĽS
(1,8%-9,2%).
3
Znak ̎ - ̎ znamená, že politickej strane/ koalícii v danom prieskume nedal hlas žiadny respondent.
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Poznámky:
Prieskum v Českej republike realizovalo CVVM v máji 2009 na reprezentatívnej vzorke 1004 dospelých
obyvateľov.
Prieskum v Poľsku realizovalo CBOS v máji 2009 na reprezentatívnej vzorke 1078 dospelých
obyvateľov.
Prieskum v Maďarsku realizovalo TARKI v máji 2009 na reprezentatívnej vzorke 1009 dospelých
obyvateľov.
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