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Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 2.12. – 10.12.2014 prieskum verejnej mienky formou 
osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1050 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu 
SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel 
a krajského členenia.  
 
Respondentov sme sa opýtali na to, aký vianočný stromček budú mať pravdepodobne v ich 
domácnosti tieto Vianoce – živý alebo umelý, ako aj na to, aké zvyky a tradície dodržiavajú 
v ich domácnostiach na Vianoce. 
 
Aký vianočný stromček? 
 
Celkovo približne viac ako tretina (35%) respondentov bude mať v domácnosti pravdepodobne 
živý stromček a zostávajúce necelé dve tretiny (63%) opýtaných budú mať pravdepodobne 
umelý stromček.  
 
Porovnanie výsledkov z prieskumov z minulých rokov ukazuje, že zatiaľ čo podiel respondentov, ktorí 
uvádzajú, že budú mať v domácnosti umelý stromček ostáva relatívne stabilný, tak podiel 
respondentov, ktorí uviedli, že budú mať živý vianočný stromček sa od Vianoc na prelome rokov 
2009/2010 zvýšil o 7 percentuálnych bodov. Zároveň poklesol podiel respondentov, ktorí uvádzali, že 
nebudú mať žiadny stromček.  
 
 
Tab 1. K Vianociam patrí v mnohých rodinách tradične aj vianočný stromček. Aký vianočný stromček 
asi budete mať  vo vašej domácnosti tieto Vianoce – živý alebo umelý? 
 

 druh stromčeka 
 

Vianoce (rok) živý 
stromček 

umelý 
stromček 

žiadny 
stromček ešte nevie 

1997/1998 45% 49% 6% 0% 
2002/2003 31% 63% 4% 2% 
2005/2006 28% 66% 4% 2% 
2006/2007 32% 62% 2% 4% 
2007/2008 32% 62% 4% 2% 
2008/2009 32% 60% 4% 4% 
2009/2010 28% 65% 5% 2% 
2014/2015 35% 63% 1% 1% 

 



Aké tradície dodržiavame? 
 
K najrozšírenejším zvykom počas Vianoc patrí konzumácia ryby (89%), respektíve oblátok 
s medom/ cesnakom (85%) počas štedrovečernej večere.  
 
Takmer dve tretiny respondentov (64%) uviedli, že vždy alebo väčšinou sa pred štedrovečernou 
večerou modlia. 
 
Približne polovica opýtaných uviedla, že vždy alebo väčšinou dodržiavajú na Štedrý deň pôst (54%) 
a tiež polovica opýtaných uviedla, že rozrezávajú jabĺčko (53%). 4 z 10 respondentov (41%) ešte 
uviedli, že vždy alebo väčšinou dávajú peniaze pod obrus (41%). 
 
Ostatné zvyky a tradície sa vždy alebo väčšinou dodržiavajú len v približne tretine domácností 
respondentov, konkrétne: voľné miesto pri štedrovečernom stole (35%), účasť na polnočnej omši 
(34%), posielanie vianočných pohľadníc tradičnou poštou (31%), spievanie kolied na Vianoce (31%) 
a najmenej respondentov uviedlo, že si vždy alebo väčšinou odkladajú rybie šupiny (26%). 
 
 
Najvyšší podiel respondentov, ktorí uviedli, že daný zvyk/ tradíciu v ich domácnosti nikdy 
nedodržiavajú sme zaznamenali v prípade: odkladania rybích šupín (49%), ponechania voľného 
miesta pri štedrovečernom stole (47%). Viac ako tretina opýtaných tiež uviedla, že nikdy nedávajú 
peniaze pod obrus (37%), nespievajú koledy (36%) a neposielajú vianočné pohľadnice tradičnou 
poštou (35%). 
 
 
Tab 2. Blíži sa čas Vianoc. K týmto sviatkom sa viažu rôzne tradície a zvyky. Povedzte, prosím, ktoré 
z nasledujúcich  vianočných zvyklostí sa (aspoň niekedy) dodržiavajú vo vašej domácnosti? 
 

 frekvencia dodržiavania tradície/zvyku 
počas Vianoc 

tradícia/zvyk vždy/väčšinou niekedy nikdy 

konzumácia ryby počas štedrovečernej večere 89% 9% 2% 

konzumácia vianočných oblátok s medom, 
cesnakom a pod počas štedrovečernej večere 

85% 9% 6% 

modlenie sa pred štedrovečernou večerou 64% 15% 21% 

dodržiavanie pôstu na Štedrý deň 54% 25% 21% 

rozrezávanie jabĺčka 53% 21% 26% 

dávanie peňazí pod obrus 41% 22% 37% 

voľné miesto pri štedrovečernom stole 35% 18% 47% 

účasť na polnočnej omši 34% 36% 30% 

spievanie kolied na Vianoce 31% 33% 36% 

posielanie vianočných pohľadníc tradičnou 
poštou 

31% 34% 35% 

odkladanie rybích šupín (do peňaženky alebo 
pod tanier) 

26% 25% 49% 

 
 


