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Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 05.05. – 11.05. 2004 prieskum verejnej mienky. Výberovú 
vzorku tvorilo 1074 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska 
pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkosti bydliska a kraja. 
Respondentom boli položené otázky, ktoré sa týkali ich potenciálnej účasti na voľbách do Európskeho 
parlamentu, ako aj ich hlasovania v týchto voľbách. 
 
Z prieskumu vyplýva, že približne pätina (20,6%) opýtaných je v súčasnosti určite alebo takmer 
určite rozhodnutá zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu. Ďalšia necelá pätina (19,1%) 
respondentov sa vyjadrila, že sa volieb asi zúčastní. 
 
Naopak, takmer štvrtina (24,1%) respondentov odpovedala, že sa volieb do Európskeho parlamentu 
určite alebo takmer určite nezúčastní. Ďalšia viac ako desatina (11,6%) opýtaných sa vyjadrila, 
že sa volieb asi nezúčastní. 
 
18,7% respondentov zaujalo k svojej účasti váhavý postoj a vyjadrili sa, že sa volieb možno zúčastnia 
a možno nie. 5,8% opýtaných sa k otázke nevedelo vyjadriť. 
 
 
 
TAB 1: Záujem o účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu – máj 2004 

 
určite sa zúčastním 12,8% 
takmer určite sa zúčastním 7,8% 
asi sa zúčastním 19,1% 
možno sa zúčastním a možno nie 18,7% 
asi sa nezúčastním 11,6% 
takmer určite sa nezúčastním 6,7% 
určite sa nezúčastním 17,4% 
nevie 5,8% 

 
 
 
V porovnaní s celou vzorkou respondentov sa vo zvýšenej miere určite alebo takmer určite plánujú 
volieb do EP zúčastniť opýtaní s vysokoškolským vzdelaním, respondenti maďarskej národnosti, 
sympatizanti SMK a SDKÚ. 
 
Naopak v porovnaní s celou vzorkou sa vo zvýšenej miere volieb do EP určite alebo takmer určite 
neplánujú zúčastniť opýtaní so základným alebo učňovským vzdelaním bez maturity a sympatizanti 
KSS. 



 
Z porovnania záujmu o účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji a februári tohto roka 
vyplýva, že došlo k výraznejšiemu poklesu podielu tých respondentov, ktorí deklarujú, že sa volieb 
určite alebo takmer určite zúčastnia  (vo februári to bolo 33,3% respondentov, v máji je to len 20,6%) 
a naopak k nárastu podielu respondentov, ktorí uviedli, že sa volieb určite alebo takmer určite 
nezúčastnia (vo februári to bolo 14,1% respondentov, v máji je to 24,1%). 
 
TAB 2: Záujem o účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu – porovnanie máj 2004/február 2004 
 

                         máj  2004 február 2004 

určite sa zúčastním 12,8% 19,5% 
takmer určite sa zúčastním 7,8% 14,4% 
asi sa zúčastním 19,1% 18,0% 
možno sa zúčastním a možno nie 18,7% 17,8% 
asi sa nezúčastním 11,6% 8,7% 
takmer určite sa nezúčastním 6,7% 4,5% 
určite sa nezúčastním 17,4% 9,6% 
nevie 5,8% 7,5% 

 
 
Agentúra FOCUS upozorňuje, že vychádzajúc z podrobnejších analýz prieskumov verejnej 
mienky, je možné mieru účasti na voľbách do EP v súčasnosti odhadnúť v intervale 23% 
až 28%. 

 
Respondentov, ktorí deklarovali, že sa určite alebo takmer určite zúčastnia volieb do Európskeho 
parlamentu (20,6%) sme sa opýtali aj to, ako by v čase konania výskumu v týchto voľbách hlasovali.          
V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú preferencie jednotlivých strán, hnutí a koalícií. 
 
TAB 3: Preferencie politických strán/hnutí/koalícii medzi respondentmi, ktorí v aktuálnom prieskume 
deklarovali, že sa určite alebo takmer určite zúčastnia volieb do EP 

 
Politická strana/  
hnutie/koalícia 

% potenciálnych 
voličov 

95% interval 
spoľahlivosti 

 máj 2004 

SMER 17,6% 12,6% - 22,6% 
ĽS – HZDS 15,6% 10,8% - 20,4% 
SMK 13,6% 9,1% - 18,1% 
SDKÚ 9,2% 5,4% - 13,0% 
KDH 7,8% 4,3% - 11,3% 
ANO 6,2% 3,0% - 9,3% 
koalícia HZD – ĽÚ 4,9% 2,0% - 7,7% 
KSS 3,2% 0,9% - 5,5% 
Slobodné fórum 2,9% 0,7% - 5,1% 
OKS 1,5%      - 3,1% 
Aktívne ženy – OS Slovenska 1,4%      - 3,0% 
ostatné strany* 0,9%      - 2,1% 
nevie 15,2% 10,6% - 20,1% 

 

                                                 
* Žiadna z politických strán kandidujúcich vo voľbách do EP zaradených do kategórie "ostatné strany" nepresiahla 
vo výskume 1% preferencií. 


