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Voľby do EP – máj 2014

Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 06.05. – 13.05. 2014 prieskum verejnej mienky formou
osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1037 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu
SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel
a krajského členenia. Respondenti boli dopytovaní na ich zámery v súvislosti s nadchádzajúcimi
voľbami do Európskeho parlamentu.

Účasť na voľbách do EP
Len 15% respondentov uviedlo, že sa určite chcú zúčastniť volieb do EP. Ďalšia necelá
štvrtina opýtaných (23%) deklarovala, že sa pravdepodobne zúčastnia týchto volieb.
Svoju účasť na voľbách v čase konania výskumu rozhodne vylúčila viac ako pätina (22%)
opýtaných a ďalšia viac ako desatina respondentov (13%) sa ich pravdepodobne
nezúčastní.
Ďalšia viac ako pätina (21%) respondentov uviedla, že nie sú si istí, či pôjdu voliť a 5% zvolilo
vyhýbavú odpoveď „nevie“.

Tab1: „Teraz sa prosím zamyslite nad nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa
budú konať 24. mája tohto roku. Do akej miery je pravdepodobné, že sa týchto volieb zúčastníte?“

určite pôjdete voliť
pravdepodobne pôjdete voliť

% všetkých
respondentov
14,8%
23,4%

nie ste si istý/á, či pôjdete voliť

21,4%

pravdepodobne nepôjdete voliť

13,3%

určite nepôjdete voliť

21,9%

nevie/ bez odpovede

5,2%

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 týchto volieb a na základe predchádzajúcich skúseností agentúry
s obdobnými odhadmi, bude pohybovať v intervale 16% až 21%.
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Preferencie politických subjektov kandidujúcich vo voľbách do EP
Pokiaľ ide o samotné preferencie jednotlivých politických strán a hnutí, 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 chybou1.
Pre výpočet uvedených preferencií sme použili odpovede len tých respondentov, ktorí
deklarovali, že určite alebo pravdepodobne pôjdu voliť (38,2% všetkých respondentov,
N= 396).
Z uvedených 38,2% respondentov 6,1% odpovedalo, že ešte „nevedia koho budú voliť“, respektíve
„nechceli odpovedať“. Ostatných 32,1% respondentov-rozhodnutých voličov rozdelilo svoje
preferencie nasledovne:

Tab2. „Teraz si prosím predstavte, že by sa voľby do Európskeho parlamentu konali už túto sobotu.
Ktorej z nasledujúcich strán by ste dali svoj hlas?“2

Politická strana

% rozhodnutých 95% interval
voličov
spoľahlivosti
máj 2014

SMER – SD
KDH
OĽaNO
Most-Híd
SDKÚ-DS
NOVA, KDS, OKS
SaS
SMK
SNS
Strana TIP
ĽS Naše Slovensko
Národ a Spravodlivosť- NS
Právo a Spravodlivosť
7 statočných - Regionálna strana Slovenska
Európska demokratická strana
Strana zelených
KSS
ÚSVIT
Nový parlament
Kresťanská slovenská národná strana
Demokratická občianska strana
Strana demokratického Slovenska
VZDOR - strana práce
Strana moderného Slovenska
Strana občianskej ľavice
Priama demokracia, Kresťanská ľudová strana
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
Slovenská ľudová strana
Magnificat Slovakia

37,0%
9,1%
7,3%
6,4%
5,9%
5,6%
5,1%
4,7%
4,0%
3,1%
1,8%
1,6%
1,2%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,0%
0,0%

31,8% - 42,2%
6,0% - 12,2%
4,5% - 10,1%
3,8% - 9,0%
3,4% - 8,4%
3,1% - 8,0%
2,7% - 7,5%
2,4% - 6,9%
1,9% - 6,1%
1,2% - 4,9%

Prepočet na mandáty: SMER-SD (7), KDH (1), OĽaNO (1), Most–Híd (1), SDKÚ-DS (1), NOVA, KDS,
OKS (1), SaS (1).
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Viď 95% intervaly spoľahlivosti pre vybrané strany v tabuľke Tab2
Respondentom bol na karte predložený zoznam všetkých 29 kandidujúcich strán a hnutí.
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