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Smerovanie slovenskej spoločnosti – júl 2007

Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 3.7. – 10.7. 2007 prieskum verejnej mienky. Výberovú vzorku
tvorilo 1054 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska
pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia. Respondenti
boli dopytovaní na ich názor na súčasné smerovanie slovenskej spoločnosti.

5,5% respondentov si myslí, že slovenská spoločnosť sa v súčasnosti uberá úplne správnym
smerom a ďalších 45,5% respondentov sa domnieva, že sa uberá skôr správnym smerom.
Celkovo má teda 51,0% respondentov pozitívny názor na súčasné smerovanie slovenskej spoločnosti.
Opačného názoru, t.j. že slovenská spoločnosť sa uberá úplne nesprávnym smerom je 10,2%
respondentov a menej vyhranený ale predsa negatívny názor (skôr nesprávnym smerom) na
súčasné smerovanie slovenskej spoločnosti má 30,7% opýtaných. Celkovo má teda 40,9%
respondentov negatívny názor na súčasné smerovanie slovenskej spoločnosti.
Ostatných 8,1% respondentov nevedelo na otázku odpovedať.

„Myslíte si, že slovenská spoločnosť sa v súčasnosti uberá ....“
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Respondenti, ktorí hodnotia súčasné smerovanie slovenskej spoločnosti ako úplne alebo skôr správne,
sú nadpriemerne zastúpení medzi mladšími respondentmi (vo veku do 34 rokov), respondentmi
s vysokoškolským vzdelaním, výkonnými a tvorivými odbornými pracovníkmi a študentmi,
respondentmi z domácností s vyššími rodinnými príjmami, medzi respondentmi žijúcimi
v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji, ako aj medzi potenciálnymi voličmi súčasných vládnych
strán (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) a HZD.
Naopak, tí respondenti, ktorí hodnotia súčasné smerovanie slovenskej spoločnosti ako úplne alebo
skôr nesprávne, sú nadpriemerne zastúpení medzi staršími respondentmi (vo veku nad 45 rokov),
medzi respondentmi maďarskej národnosti, medzi nekvalifikovanými manuálnymi pracovníkmi,
dôchodcami a nezamestnanými, medzi respondentmi z domácností s najnižšími rodinnými príjmami,
medzi respondentmi žijúcimi v Trnavskom a Nitrianskom kraji, ako aj medzi potenciálnymi voličmi
súčasných opozičných strán (SDKÚ-DS, KDH, SMK) a potenciálnymi voličmi KSS, ANO, SF a medzi
nevoličmi.
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Pri pohľade na vývoj sledovaného názoru v čase možno konštatovať, že od posledných parlamentných
volieb je podiel priaznivcov súčasného smerovania spoločnosti stále o niečo vyšší, než podiel
odporcov. Možno konštatovať, že podiel stúpencov sa stabilizoval približne na úrovni polovice
populácie a ďalej nerastie, pričom ale podiel odporcov po dočasnom poklese vo výskume z jesene
2006, mierne stúpol nad 40%.

Slovenská spoločnosť sa v súčasnosti uberá ...
“Is Slovak society recently heading in the right or wrong
direction?” (%)
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