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Názor verejnosti na modernizáciu ozbrojených síl – II/2015

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.
Agentúra zisťovala názor verejnosti na prebiehajúcu modernizáciu ozbrojených síl, ako aj priority tejto
modernizácie.

Názor verejnosti na prebiehajúcu modernizáciu ozbrojených síl
Celkovo 71,9% respondentov hodnotilo fakt, že MO SR modernizuje ozbrojené sily pozitívne.
Pritom 27,8% to hodnotilo pozitívne a 44,1% skôr pozitívne ako negatívne.
Opačný názor malo 10,6% respondentov, ktorí hodnotili skutočnosť, že MO SR modernizuje
ozbrojené sily celkovo negatívne. Pritom 2,6% to hodnotilo negatívne a 8,0% skôr negatívne ako
pozitívne.
17,6% respondentov odpovedalo, že nevie o modernizačných projektoch našich ozbrojených
síl, a preto ju nehodnotili.

Znenie otázky:
„Ako hodnotíte fakt, že Ministerstvo obrany SR modernizuje armádu/ ozbrojené sily?“
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Priority modernizácie ozbrojených síl podľa verejnosti
Za najväčšiu prioritu modernizácie ozbrojených síl považujú respondenti modernizáciu v oblasti
protivzdušnej obrany (56,5%). Na druhé miesto zaradili modernizáciu stíhacieho letectva
(38,2%) a na treťom mieste sa umiestnila modernizácia bojových vozidiel a techniky
(32,2%). Viac ako pätina respondentov tiež uviedla ako priority modernizáciu dopravného letectva
(29,2%), spojovacej techniky (26,1%) a automobilovej techniky (21,8%).

Znenie otázky:
„Do modernizácie ktorých z nasledujúcich oblastí by mali Ozbrojené sily SR (armáda) predovšetkým
investovať? Vyberte, prosím, najviac tri oblasti.“
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