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Sympatie občanov Slovenska k novému pápežovi

Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 03.04. – 09.04. 2013 prieskum verejnej mienky. Výberovú
vzorku 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: "Nedávno bol zvolený nový pápež –
František. Do akej miery je vám osobne tento nový pápež sympatický alebo
nesympatický?“

V odpovediach respondentov vysoko prevažujú sympatie k novému pápežovi Františkovi.
Ako sympatického ho vníma až 80% opýtaných, pričom „veľmi sympatický“ je pre 43%
respondentov a „skôr sympatický“ je pre 37% respondentov.
Svoje nesympatie voči novému pápežovi vyjadrili iba 2% opýtaných.
Zvyšných cca 18% respondentov pápeža Františka buď vôbec nepozná (6%), resp. ho
pozná, ale nemá naň názor (12%).
Svoje odpovede rozdelili respondenti nasledovne:
Pápež František
veľmi sympatický
skôr sympatický
skôr nesympatický
veľmi nesympatický

43,3%
37,0%
1,5%
0,6%

poznám ho, ale neviem posúdiť
vôbec ho nepoznám

11,5%
6,1%

Respondentov, ktorým je pápež František veľmi sympatický (v celej vzorke 43%
respondentov), častejšie nájdeme medzi ženami (52% z nich), staršími ľuďmi vo veku 65 a viac
rokov (63%), medzi dôchodcami (60%), medzi ľuďmi z najnižšími čistými mesačnými príjmami
domácnosti (52%), medzi respondentmi z menších obcí do 2 tisíc obyvateľov (52%), medzi
obyvateľmi Žilinského (55%), Trnavského (52%) a Prešovského kraja (52%), medzi hlboko veriacimi
(84%) a medzi katolíkmi (56%).
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Pohľad do minulosti: sympatie k pápežovi Benediktovi XVI.
Agentúra FOCUS uskutočnila obdobný prieskum aj začiatkom mája 2005, zakrátko po zvolení
bývalého pápeža Benedikta XVI., s totožným znením otázky („Nedávno bol zvolený nový pápež –
Benedikt XVI. Do akej miery je vám osobne tento nový pápež sympatický alebo nesympatický?“) *
Svoje odpovede vtedy rozdelili respondenti nasledovne:
Pápež Benedikt XVI.
veľmi sympatický
skôr sympatický
skôr nesympatický
veľmi nesympatický

10,7%
30,7%
9,2%
3,0%

poznám ho, ale neviem posúdiť
vôbec ho nepoznám

27,1%
19,3%

Ako vidno z uvedených údajov, bývalý pápež Benedikt XVI. na začiatku svojho pontifikátu
ani zďaleka nedosahoval v slovenskej verejnosti popularitu svojho nástupcu Františka
a bol vtedy pre značnú časť našich občanov „veľkou neznámou“.
Ako sympatického ho vnímalo 41% opýtaných (Františka: 80%), nesympatie mu vyjadrilo
12% opýtaných (Františkovi: 2%). Až 19% respondentov ho vôbec nepoznalo (Františka:
6%), resp. poznalo, ale nemalo naň názor až 27% opýtaných (u Františka je to 12%).

* Uvedený prieskum realizovala agentúry FOCUS v dňoch 04.05. – 10.05. 2005. Výberovú vzorku
tvorilo 1038 respondentov, ktorí reprezentovali populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska
pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.
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