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Znalosť krajiny, ktorá bude od 1. júla predsedať Rade EÚ

Zajtra - 1. júla 2016 - sa Slovenská republika ujme predsedníctva v Rade Európskej únie. Do
akej miery sú obyvatelia Slovenska informovaní o tejto udalosti?
Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 14.6. – 20.6.2016 prieskum verejnej mienky formou
osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1003 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu
SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel
a krajského členenia.
Respondentom bola v prieskume položená nasledujúca otázka:

"Vedeli by ste mi, prosím, povedať, ktorá členská krajina Európskej únie
bude od 1. júla tohto roku predsedať Rade Európskej únie?" 1
Tab1. Znalosť krajiny, ktorá bude od 1. júla predsedať Rade EÚ
Slovensko

66,0%

iná krajina

3,9%

nevie

30,1%

Dve tretiny (66%) respondentov správne vo svojej odpovedi uviedli, že predsedajúcou
krajinou Rady EÚ bude od 1.júla Slovenská republika. 4% respondentov menovali inú krajinu.
Takmer tretina (30%) respondentov nevedela na otázku odpovedať.

TAb2: Znalosť krajiny, ktorá bude predsedať Rade EÚ podľa vekových kategórií (v %)

18-24 rokov
25-34 rokov
35-44 rokov
45-54 rokov
55-64 rokov
65 rokov a viac

Slovenská
republika

iná krajina,
nevie

58
65
70
68
72
60

42
35
30
32
28
40

Ak porovnáme mieru znalosti predsedajúcej krajiny v rôznych vekových kategóriách respondentov,
tak najnižšiu mieru sme zaznamenali v najmladšej kategórii 18-24 ročných respondentov (58%)
a v najstaršej vekovej kategórii respondentov vo veku nad 65 rokov (60%). Naopak relatívne vyššia
úroveň znalosti bola zaznamená vo vekových kategóriách od 35 do 64 rokov (68% až 72%).
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Respondentom neboli ponúknuté žiadne možnosti. Jednalo sa o otvorenú otázku.
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