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Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 1. 6. – 7. 6. 2005 prieskum verejnej mienky. Výberovú vzorku 
tvorilo 1055 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov. Respondentom bola 
položená nasledujúca otázka: "Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, aby sa na 
Slovensku konali predčasné parlamentné voľby?"   
 
 
Celkovo viac ako tretina opýtaných (35,6%) zastáva názor, že by sa na Slovensku mali 
konať predčasné parlamentné voľby. Pritom 14,2% respondentov s tým rozhodne súhlasí a 
ďalších 21,4% skôr súhlasí.  
 
Opačný názor, t.j. že by sa predčasné parlamentné voľby na Slovensku nemali konať, 
zastáva celkovo viac ako polovica opýtaných (54,4%). Pritom 24,3% respondentov s tým 
rozhodne nesúhlasí a ďalších 30,1% skôr nesúhlasí.  
 
Ostatných 10,0% respondentov nevedelo na otázku odpovedať. 
 
TAB 1: "Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, aby sa na Slovensku konali predčasné 
parlamentné voľby?" 
 
 

rozhodne súhlasím 14,2%
skôr súhlasím 21,4%
skôr nesúhlasím 30,1%
rozhodne nesúhlasím 24,3%
nevie 10,0%

 
 
 
Na mieru podpory konania predčasných parlamentných volieb sa môžeme pozrieť aj optikou 
prívržencov tých politických strán, ktoré by podľa súčasných prieskumov verejnej mienky prekročili 
5% hranicu zvoliteľnosti v parlamentých voľbách a optikou nevoličov a nerozhodnutých respondentov. 
 
Najnižšiu mieru podpory má konanie predčasných parlamentných volieb medzi voličmi SDKÚ 
(14%), KDH (20%) a ANO (20%). Podpriemerný je súhlas s takýmto krokom aj medzi nevoličmi 
(22%), nerozhodnutými (23%) a voličmi SMK (32%). 
 
Naopak nadpriemernú podporu má konanie predčasných parlamentných volieb medzi 
voličmi súčasných opozičných strán ĽS-HZDS (57%), SMER-SD (56%), KSS (53%), ako i medzi voličmi 
SNS (49%). I v tomto prípade však celkový súhlas vyjadrila len približne polovica potenciálnych voličov 
danej politickej strany. 
 
 



TAB 2: Miera súhlasu/nesúhlasu s konaním predčasných parlamentných volieb medzi voličmi 
vybraných politických strán, nevoličmi a nerozhodnutými (údaje boli zaokrúhlené na celé čísla) 
 

 rozhodne + skôr 
súhlasím 

rozhodne + skôr 
nesúhlasím nevie

ĽS-HZDS 57% 39% 4%
SMER-SD 56% 39% 5%
KSS 53% 35% 13%
SNS 49% 43% 8%
CELÁ VZORKA 36% 54% 10%
SMK 32% 53% 15%
nerozhodnutí 23% 56% 21%
nevoliči 22% 62% 16%
ANO 20% 74% 6%
KDH 20% 71% 9%
SDKÚ 14% 85% 2%

 
 
  
 
 


