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Dnes uplynie rok od inaugurácie Andreja Kisku za prezidenta SR. Agentúra FOCUS v tejto 
súvislosti zisťovala, do akej miery sú obyvatelia Slovenska spokojní s tým, ako A. Kiska 
vykonáva úrad prezidenta. Taktiež sme zisťovali, akú mieru dôvery má Andrej Kiska ako 
politik medzi občanmi (a to aj v kontexte ďalších dvoch najvyšších ústavných činiteľov teda 
premiéra R. Fica a predsedu parlamentu P. Pellegriniho). Prieskum bol súčasťou multiklientského 
prieskumu (tzv. omnibusu). 1 
 
 
1. Spokojnosť občanov s tým, ako A. Kiska vykonáva úrad prezidenta 
 
Respondentom bola položená nasledujúca otázka: 
 
"O pár dní uplynie rok od nástupu Andreja Kisku do funkcie prezidenta Slovenska. Do akej 
miery ste spokojný/-á s tým, ako vykonáva úrad prezidenta?" 
 
 

veľmi spokojný/á 18,7% 

skôr spokojný/á 53,3% 

skôr nespokojný/á 13,5% 

veľmi nespokojný/á  4,6% 

nevie  9,9% 

 
 
Takmer tri štvrtiny (72,0%) všetkých respondentov sú po roku spokojní s tým, ako Andrej Kiska 
vykonáva úrad prezidenta. Takmer pätina (18,7%) respondentov je veľmi spokojná a viac ako 
polovica  (53,3%) skôr spokojná. 
 
Nespokojnosť s tým, ako A. Kiska vykonáva úrad prezidenta vyjadrila necelá pätina (18,1%) 
opýtaných, pričom 4,6% respondentov odpovedalo, že sú veľmi nespokojní a 13,5% opýtaných bolo 
skôr nespokojných. 
 
Desatina (9,9%) sa k otázke nevedela vyjadriť. 
 
 
Relatívne najvyššiu mieru spokojnosti dosiahol A. Kiska medzi voličmi stredo-pravých strán: Sieť (92% 
spokojných), SaS (87%), OĽaNO (86%), Most-Híd (85%), KDH (81%). Medzi voličmi SMER-SD sa 
spokojnosť pohybuje na úrovni dvoch tretín voličov tejto strany (66%). Naopak relatívne najmenšiu 
spokojnosť vyjadrili voliči SNS (51%). 

 
 

                                            
1 Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 2.6. – 10.6.2014 prieskum verejnej mienky formou osobného 
dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1018 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 
rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia. 
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2. Dôvera v A. Kisku ako politika 
 
Respondentom bola položená nasledujúca otázka: 
 
"Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete nasledujúcim politikom?"2 
 
 

v % 

úplne  
dôveruje 

skôr  
dôveruje 

skôr 
nedôveruje 

vôbec 
nedôveruje 

nevie sa 
vyjadriť 

 úplne+ 
skôr 

dôveruje 

vôbec+ 
skôr 

nedôveruje 

Andrej Kiska 20,5 51,4 14,2 8,8 5,0  71,9 23,0 

Robert Fico 10,6 27,3 25,4 31,4 5,2  37,9 56,8 

Peter Pellegrini 5,3 26,3 27,7 21,9 18,8  31,6 49,6 
politici sú v tabuľke zoradení podľa podielu odpovedí úplne + skôr dôveruje  
 

 
Pokiaľ ide o dôveru k politikom, tak A. Kiskovi úplne alebo skôr dôveruje 7 z 10 
respondentov (71,9%). Nedôveru mu vyslovila necelá štvrtina opýtaných (23%). 
 
Premiérovi R. Ficovi dôverujú celkovo približne 4 z 10 respondentov (37,9%). Nedôveru mu naopak 
vyjadrili takmer 6 z 10 oslovených (56,8%). Dôvera medzi voličmi vládnej strany SMER-SD sa 
pohybuje na úrovni 92%. 
 
Predsedovi parlamentu P. Pellegrinimu celkovo dôveruje necelá tretina respondentov (31,6%). 
Nedôveru mu vyjadrila polovica respondentov (49,6%). Dôvera medzi voličmi vládnej strany SMER-SD 
sa pohybuje na úrovni 61%. 

 

                                            
2 Mená politikov boli respondentom predkladané v náhodnom poradí. 


