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Nedávno uplynul rok od nášho vstupu do Európskej únie. Občania Slovenska mali pred vstupom určité 
predstavy o výhodách ako i nevýhodách nášho vstupu do EÚ. Do akej miery sa tieto očakávania 
napĺňajú?  
 
Aj na tieto otázky dáva odpoveď prieskum verejnej mienky, ktorý v dňoch 4.5. – 10.5. 2005 
realizovala agentúra FOCUS na reprezentatívnej vzorke 1038 respondentov, ktorí svojim zložením 
reprezentujú dospelú populáciu SR z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkosti bydliska 
a kraja. 
 
 
Priniesol vstup do EÚ Slovensku skôr výhody alebo nevýhody? 
 
Celkovo 27,2% opýtaných si myslí, že Slovensko získava zo vstupu do EÚ predovšetkým výhody. 
Pritom 2,5% respondentov vidí v členstve krajiny iba výhody a ďalších 24,7% opýtaných si myslí, že 
Slovensko získava z nášho členstva v EÚ viac výhod než nevýhod.  
 
Najväčšia časť respondentov (47,3%) sa domnieva, že výhod, ktoré Slovensko získava z členstva 
v EÚ, je rovnako veľa ako nevýhod. 
 
Cez optiku nevýhod vníma naše členstvo v EÚ celkovo 21,4% respondentov. Pritom len veľmi nízke 
percento (2,7%) respondentov sa domnieva, že Slovensko svojim vstupom do EÚ získalo iba 
nevýhody a ďalších 18,7% sa domnieva, že nevýhod je viac než výhod. 
 
4,0% opýtaných sa k otázke nevedelo vyjadriť. 
 
 
TAB 1: Povedali by ste, že Slovensko z členstva v EÚ získa/získava: 

 apríl 2004 máj 2005

iba výhody 1,1% 2,5% 
viac výhod ako nevýhod 16,8% 24,7% 
rovnako veľa výhod ako nevýhod 47,5% 47,3% 
viac nevýhod ako výhod 25,9% 18,7% 
iba nevýhody 2,2% 2,7% 
nevie 6,6% 4,0% 

 
 
Po roku možno konštatovať, že medzi obyvateľmi Slovenska ubudli takí, ktorí videli v našom vstupe do 
EÚ skôr alebo iba nevýhody (28,1% v apríli 2004 a 21,4% v máji 2005) a naopak pribudli tí, ktorí v 
ňom vidia iba alebo predovšetkým výhody (17,9% v apríli 2004 a 27,2% v máji 2005). Podiel 
respondentov, ktorí sa domnievajú, že vstup nám priniesol rovnako veľa výhod ako nevýhod, ostal 
zachovaný (47,5% v apríli 2004 a 47,3% v máji 2005). 
 



Aké výhody Slovensko podľa občanov získalo zo svojho vstupu do EÚ? 
 
6 z 10 respondentov (59,1%) menovalo, ako jednu z najväčších výhod vstupu Slovenska do EÚ 
možnosť pracovať v zahraničí. Ďalšia necelá polovica oslovených (45,9%) uviedla, že sme získali 
možnosť cestovať do krajín EÚ bez pasu a víz. Obidve tieto položky zaradilo pred rokom medzi 
najdôležitejšie výhody menšie percento respondentov, než je tomu dnes.  
 
40,1% opýtaných vidí jednu z najdôležitejších výhod vstupu v rozšírení možností pre mladých 
ľudí napr. pokiaľ ide o štúdium v zahraničí, čo je mierne menej, než tomu bolo pred rokom. 
 
Ďalších 34,1% respondentov vníma ako dôležitú výhodu predovšetkým príchod zahraničných 
investorov, ktorí vytvoria na Slovensku nové pracovné miesta. V súčasnosti vníma príchod 
zahraničných investorov na Slovensko ako jednu z dôležitých výhod nášho vstupu do EÚ vyššie 
percento respondentov, než tomu bolo pred rokom.  
Možnosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ zaradilo medzi jednu z najdôležitejších výhod 
vstupu do EÚ 23,7% respondentov, čo je tiež mierne viac, než tomu bolo pred rokom.  
 
Viac ako desatina respondentov vidí výhody nášho vstupu v tom, že Slovensko sa stalo 
akceptovanejšou krajinou v Európe i vo svete (13,8%), ako i v tom, že sa vo všeobecnosti 
zvýšila konkurencia (10%). 
 
Naopak, výrazne menej respondentov než pred rokom sa domnieva, že jednou z najväčších výhod 
vstupu SR do EÚ je zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva. Pred rokom toto očakávanie zaradila 
medzi jednu z najdôležitejších výhod takmer pätina respondentov (19,1%), rok po vstupe si to už 
myslí len necelá desatina opýtaných (8,2%). Aj očakávania, ktoré sa týkali faktu, že domáci 
výrobcovia budú môcť vyvážať svoje výrobky na trhy iných krajín EÚ, sú dnes o čosi 
pesimistickejšie -  8,2% respondentov to považuje za jednu z najväčších výhod nášho vstupu do EÚ. 
Ďalšie výhody menovala menej ako desatina respondentov. 
 
TAB 2: Aké výhody z členstva Slovenska v EÚ očakávate? (apríl 2004)/ Aké výhody Slovensko 
z členstva v EÚ získava? (máj 2005)1 

 apríl 2004 máj 2005
možnosť pracovať v zahraničí 48,0% 59,1%  

možnosť cestovať bez pasu/víz 39,6% 45,9%  

viac možností pre mladých ľudí 43,7% 40,1%  
príchod zahraničných investorov na 
Slovensko, tvorba nových pracovných 
miest 

28,2% 34,1% 
 

možnosť čerpať finančné prostriedky 
z fondov EÚ 20,2% 23,7%  

akceptácia Slovenska v Európe a vo svete 12,5% 13,8%  

zvýšila sa konkurencia 9,3% 10,0%  

zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva 19,1% 8,2%  
domáci výrobcovia môžu vyvážať svoje 
výrobky na trhy iných krajín EÚ 12,9% 8,2%  

zvýšenie bezpečnosti Slovenska 8,4% 7,9%  

posilnenie demokracie 7,3% 6,6%  
zjednotenie právnych predpisov SR 
s predpismi EÚ 7,2% 2,7%  

iné výhody 0,2% 0,2%  

nevidí žiadne konkrétne výhody 6,1% 5,7%  

nevie 3,3% 2,5%  

                                                
1 Respondenti mohli vybrať tri najdôležitejšie výhody, preto je súčet percent v tabuľke vyšší ako 
100%. 



Aké nevýhody Slovensko podľa občanov získalo zo svojho vstupu do EÚ? 
 
Aj po roku ostáva najčastejšie uvádzanou nevýhodou vstupu Slovenska do EÚ využívanie lacnej 
pracovnej sily (46%). Na druhej strane treba povedať, že túto nevýhodu vybralo menej 
respondentov, než tomu bolo pred rokom. Rovnako druhá najčastejšie uvádzaná nevýhoda – odchod 
odborníkov a mladých ľudí zo Slovenska (36,9%) – sa síce udržala medzi najčastejšie 
uvádzanými nevýhodami, ale taktiež zaznamenala v medziročnom porovnaní mierny pokles. Približne 
tretina obyvateľstva (33%) vidí nevýhodu nášho vstupu v znížení životnej úrovne obyvateľstva. 
Aj v tomto prípade však treba konštatovať, že aj táto nevýhoda zaznamenala v porovnaní s 
predchádzajúcim rokom pokles o viac ako 5 percentuálnych bodov.  
V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenala výraznejší pokles aj obava ľudí z príchodu 
cudzincov z iných krajín EÚ na Slovensko (17,4%). 
 
Približne stabilný podiel si zachovala obava z toho, že náš trh zaplavia výrobky z ostatných 
členských krajín EÚ. Túto obavu vyslovili približne 3 z 10 (28,9%) opýtaných respondentov. 
 
Naopak k najvyššiemu nárastu došlo v prípade obáv z byrokracie, ktorú nám prinesie vstup do EÚ. 
Túto obavu považuje za jednu z najväčších nevýhod nášho vstupu takmer štvrtina (23,1%) 
respondentov, čo je o takmer o 8 percentuálnych bodov viac ako pred rokom. Istú mieru nárastu 
zaznamenali aj obavy zo zníženia bezpečnosti Slovenska (23,1%), preberania západného 
životného štýlu (16,5%), obavy z nutnosti dodržiavať zákony a predpisy EÚ (16,0%), ako aj 
obava zo zvýšenia nezamestnanosti (12,2%).   
 
Obava zo straty nezávislosti Slovenska, respektíve zo straty niektorých rozhodovacích právomocí 
si medzi najväčšími nevýhodami zachovala svoj približne 15% podiel. 
 
Ostatné nevýhody považuje za najdôležitejšie menej ako 10% respondentov. 
 
TAB 3: Aké nevýhody z členstva Slovenska v EÚ očakávate? (apríl 2004) / Aké nevýhody Slovensko 
z členstva v EÚ získava? (máj 2005)2 

 apríl 2004 máj 2005
využívanie lacnej pracovnej sily na 
Slovensku 52,3% 46,0% 

odchod odborníkov a mladých ľudí zo 
Slovenska 42,6% 36,9% 

zníženie životnej úrovne obyvateľstva 38,6% 33,0% 
náš trh zaplavia výrobky z iných krajín EÚ 27,4% 28,9% 
zníženie bezpečnosti Slovenska 20,6% 23,1% 
bude viac byrokracie 15,5% 23,1% 
príchod cudzincov z iných krajín EÚ 24,5% 17,4% 
preberanie „západného“ životného štýlu 13,4% 16,5% 
budeme musieť dodržiavať zákony, 
predpisy, smernice EÚ 9,6% 16,0% 

strata niektorých rozhodovacích 
právomocí – strata nezávislosti Slovenska 15,1% 15,5% 

zvýši sa nezamestnanosť 9,0% 12,2% 
zvýši sa konkurencia 6,6% 6,2% 
iné nevýhody 0,5% 0,6% 
nevidí žiadne konkrétne nevýhody 0,9% 1,8% 
nevie 3,9% 2,0% 

 
 
                                                
2 Respondenti mohli vybrať tri najdôležitejšie nevýhody, preto je súčet percent v tabuľke vyšší ako 
100%. 


