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Postoje verejnosti k usporiadaniu ZOH 2022 v Tatrách

Postoje verejnosti k usporiadaniu ZOH 2022:
„v Tatrách skôr áno, v ich prírodných rezerváciách skôr nie.“
Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 03.04. – 09.04. 2013 prieskum verejnej mienky pre
Lesoochranárske zoskupenie VLK na tému postojov verejnosti k uskutočneniu časti
Zimných olympijských hier 2022 v Tatrách. 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 boli položené dve otázky. Prvá, všeobecnejšia otázka, znela:
"V poslednom období sa uvažuje o možnosti, že by Poľsko a Slovensko podali spoločnú kandidatúru na
uskutočnenie Zimných olympijských hier v roku 2022, pričom časť hier by sa uskutočnila v Tatrách na
Slovensku. Ste za alebo proti tomu, aby sa na Slovensku v roku 2022 uskutočnila časť
Zimných olympijských hier (ZOH 2022) v Tatrách?“
K tejto všeobecnej otázke o uskutočnení časti Zimných olympijských hier 2022 v Tatrách, sa
nadpolovičná väčšina respondentov (55%) vyjadrila pozitívne, pričom 20% opýtaných je
„rozhodne za“ a 35% opýtaných je „skôr za“ uskutočnenie ZOH v Tatrách. Proti uskutočneniu ZOH
2022 v Tatrách sa vyslovila viac ako tretina respondentov (36%), pričom 20% z nich je „skôr
proti“ a 16% je „rozhodne proti“. K danej otázke sa nevedelo vyjadriť 9% respondentov.

Ste za alebo proti, aby sa na Slovensku v r. 2022 uskutočnila časť ZOH v Tatrách?
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Druhá, rozšírená otázka, znela:

„A ste za alebo proti tomu, aby sa na Slovensku v roku 2022 uskutočnila časť Zimných
olympijských hier (ZOH 2022) v Tatrách, vrátane tatranských národných parkov (TANAP,
NAPANT) a v ich prírodných rezerváciách?“
Po doplnení všeobecnej otázky o tatranské národné parky a tatranské prírodné rezervácie dospel
prieskum k takmer opačným výsledkom: k takto doplnenej otázke sa vyjadrilo pozitívne iba
40% respondentov, pričom 12% opýtaných je „rozhodne za“ a 28% opýtaných je „skôr
za“ uskutočnenie ZOH v Tatrách vrátane tatranských národných parkov a ich prírodných
rezervácií.
Proti uskutočneniu ZOH 2022 v Tatrách vrátane tatranských národných parkov a ich prírodných
rezervácií sa vyslovila polovica respondentov (50%), pričom 26% z nich je „rozhodne proti“
a 24% je „skôr proti“ ich uskutočneniu za uvedených podmienok. K danej otázke sa nevedelo vyjadriť
10% respondentov.

Ste za alebo proti, aby sa na Slovensku v r. 2022 uskutočnila časť ZOH v Tatrách,
vrátane tatranských národných parkov a v ich prírodných rezerváciách?
(% všetkých respondentov; N = 1 028 respondentov; apríl 2013)

rozhodne za

12%

ZA: 40%
28%

skôr za

24%

skôr proti

PROTI: 50%
rozhodne proti

nevie

26%

10%

FOCUS

Respondentov, ktorí sú v prípade oboch položených otázok za uskutočnenie ZOH v Tatrách,
častejšie nájdeme medzi mužmi, medzi mladšími ľuďmi vo veku 18-34 rokov, medzi tvorivými
odbornými pracovníkmi a študentmi a medzi respondentmi žijúcimi v Prešovskom kraji.
Respondentov, ktorí sú v prípade oboch položených otázok proti uskutočneniu ZOH v Tatrách,
častejšie nájdeme medzi staršími ľuďmi vo veku 65 rokov a viac.
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