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Spokojnosť s výsledkami parlamentných volieb - apríl 2012

SPOKOJNOSŤ S VÝSLEDKAMI PARLAMENTNÝCH VOLIEB
Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 2.4. – 10.4. 2012 prieskum verejnej mienky. Výberovú
vzorku, ktorá bola vyberaná metódou kvótneho výberu, tvorilo 1028 respondentov, ktorí
reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti,
veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.
Respondentom bola položená nasledujúca otázka: "Pred niekoľkými týždňami – 10. marca – sa
konali parlamentné voľby. Ako ste celkovo spokojný/-á s výsledkami týchto volieb?"

Pri hodnotení výsledkov ostatných parlamentných volieb prevažuje medzi respondentmi
spokojnosť (celkovo 44%, z toho 19% je veľmi spokojných a 25% skôr spokojných) nad
nespokojnosťou (celkovo 21%, z toho 13% je skôr nespokojných a 8% veľmi nespokojných).
Až 30% opýtaných vyjadrilo k výsledkom volieb neutrálny postoj – nie sú ani spokojní, ani
nespokojní. Zvyšných 5% respondentov nevedelo k tejto otázke zaujať postoj.
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Spokojnosť s výsledkami parlamentných volieb (veľmi + skôr spokojní) vo zvýšenej miere
prejavovali respondenti v staršom veku - 55 až 64 rokov (54% z nich) resp. 65 a viac rokov (58%);
dôchodcovia (56%); respondenti žijúci v obciach s 2 až 5 tisíc obyvateľmi (53%); respondenti žijúci
v Trenčianskom kraji (53%) a v Žilinskom kraji (53%); voliči SMER-SD (90%).
Nepokojnosť s výsledkami parlamentných volieb (veľmi + skôr nespokojní) vo zvýšenej miere
prejavovali respondenti vo veku 25 až 34 rokov (27% z nich); respondenti s vysokoškolským
vzdelaním (32%); respondenti maďarskej národnosti (37%); tvoriví odborní pracovníci (44%),
podnikatelia/ živnostníci (33%); respondenti žijúci v Nitrianskom kraji (29%); voliči SDKÚ-DS (75%),
SMK (59%), SaS (51%), Most-Híd (39%), KDH (36%) a SNS (31%).
Neutrálny postoj k výsledkom volieb (ani spokojnosť, ani nespokojnosť) vo zvýšenej miere
prejavovali najmladší respondenti vo veku 18 až 24 rokov (41% z nich); respondenti maďarskej
národnosti (40%); študenti (39%) a nezamestnaní (37%); voliči Most-Híd (44%), SaS (42%), KDH
(42%), OĽaNO (41%) a tí, čo sa volieb nezúčastnili (45%).

Sládkovičova 4, P.O. Box 293, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378
e-mail: info@focus-research.sk, www.focus-research.sk

Porovnanie spokojnosti s výsledkami parlamentných volieb
(2006 – 2010 – 2012)
Nasledujúca tabuľka ukazuje, že zatiaľ čo po parlamentných voľbách v r. 2006 mierne prevažovali
spokojní nad nespokojnými (v celkovom pomere 32% ku 26% - vládu nakoniec zostavilo koaličné trio
SMER-SD, SNS a ĽS-HZDS), po voľbách v r. 2010 tomu bolo naopak – celkový pomer spokojných a
nespokojných bol však ešte tesnejší, 29% ku 32% (vládu zostavila štvorkoalícia SDKÚ-DS, SaS, KDH
a Most-Híd). Po aktuálnych voľbách opäť (ako v r. 2006 ale v značne výraznejšom pomere) prevažujú
spokojní nad nespokojnými (44% ku 21%).
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Zdroj: FOCUS, reprezentatívny prieskum v dňoch 4.7. – 11.7. 2006 na vzorke 1002 respondentov
Zdroj: FOCUS pre HOSPODÁRSKE NOVINY, reprezentatívny prieskum v dňoch 7.7. – 13.7. 2010 na vzorke
1033 respondentov
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HODNOTENIE VYTVORENIA „JEDNOFAREBNEJ“ VLÁDY
V aprílovom prieskume bola respondentom bola položená aj ďalšia otázka: "Novú vládu zostaví
strana SMER-SD, bez koaličných partnerov. Čo si myslíte, bude to pre Slovensko dobré
alebo zlé?"

V odpovediach na túto otázku prevažujú respondenti, podľa ktorých vytvorenie
„jednofarebnej“ vlády bude dobré pre našu krajinu (celkovo 47%, z toho 15% to hodnotí ako
veľmi dobré a 32% ako skôr dobré pre Slovensko).
Opačný názor, teda že vytvorenie takejto vlády bude pre krajinu zlé, zastáva celkovo 35%
opýtaných (z toho 10% to hodnotí ako veľmi zlé a 25% ako skôr zlé pre Slovensko).
Takmer pätina respondentov (18%) nevedela k tejto otázke zaujať postoj.
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Názor, že jednofarebná vláda bude dobrým riešením (veľmi + skôr) vo zvýšenej miere
prejavovali respondenti v staršom veku - 55 až 64 rokov (59% z nich) resp. 65 a viac rokov (61%);
dôchodcovia (60%); respondenti žijúci v najmenších obciach s menej ako 2 tisíc obyvateľmi (54%)
a v obciach s 2 až 5 tisíc obyvateľmi (54%); respondenti žijúci v Žilinskom kraji (58%) a v Prešovskom
kraji (56%); voliči SMER-SD (91%).
Názor, že takáto vláda nebude pre Slovensko dobrý riešením (veľmi + skôr) vo zvýšenej miere
prejavovali respondenti s vysokoškolským vzdelaním (46% z nich); respondenti maďarskej národnosti
(55%); tvoriví odborní pracovníci (54%), podnikatelia/ živnostníci (49%); respondenti žijúci v mestách
s 5 až 20 tisíc obyvateľmi (42%) a s 50 až 100 tisíc obyvateľmi (44%); respondenti žijúci
v Nitrianskom kraji (46%); voliči SDKÚ-DS (87%), SaS (80%), SMK (70%), KDH (67%), Most-Híd
(63%) a OĽaNO (55%).
K uvedenej otázke vo zvýšenej miere nevedeli zaujať postoj najmladší respondenti vo veku 18
až 24 rokov (27% z nich); respondenti so základným vzdelaním (23%); študenti (31%) a
nezamestnaní (25%); respondenti žijúci v mestách s počtom nad 100 tisíc obyvateľov (27%);
respondenti, ktorí sa volieb nezúčastnili (36%).
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