
Sládkovičova 4, P.O. Box 293, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378 
 e-mail: info@focus-research.sk, wwwwww..ffooccuuss--rreesseeaarrcchh..sskk 

PRESS RELEASE 
 
  
From/ Od: Martin Slosiarik 

Tel: +421 2 529 31 366 kl. 104 

Date/Dátum: 26.8.2016 

Page/Strany: 2 

Suject/Vec: 
Hrdosť občanov na Slovenské národné povstanie  – august 
2016 

 
 
 
Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 11.8. – 16.8.2016 prieskum verejnej mienky formou 
osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1002 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu 
SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel 
a krajského členenia.  
 
Agentúra zisťovala hrdosť občanov na Slovenské národné povstanie.  
 
Respondentom bola položená nasledujúca otázka: 
 
"Onedlho v auguste bude 72-hé výročie Slovenského národného povstania (SNP), ktoré 
bolo v roku 1944. Myslíte si, že SNP bolo udalosťou, na ktorú by sme mali byť hrdí alebo 
nie?" 
 
Tab1a.  

v %  
 určite by sme mali byť hrdí 41,9 
 skôr by sme mali byť hrdí 39,8 
 skôr by sme nemali byť hrdí 7,3 
 určite by sme nemali byť hrdí 3,2 
 nevie  7,7 
 
Tab1b. (v tabuľke sú zlúčené možnosti určite + skôr) 

v %  
 mali by sme byť hrdí (určite + skôr) 81,8 
 nemali by sme byť hrdí (skôr + určite) 10,5 
 nevie 7,7 
 

 
Výrazná väčšina respondentov (82%) je presvedčená, že Slovenské národné povstanie 
(SNP) bolo udalosťou, na ktorú by sme mali byť hrdí. Štyria z desiatich opýtaných si myslia, že 
na SNP by sme mali byť určite hrdí (42%) a približne rovnaký počet respondentov si myslí, že na SNP 
by sme mali byť skôr hrdí (40%).  
 
Naopak, opačný postoj k SNP zaujala približne desatina opýtaných (10%). Pričom 
s názorom, že na SNP by sme skôr nemali byť hrdí sa stotožnilo 7% opýtaných a názor, že na SNP by 
sme určite nemali byť hrdí, zdieľajú 3% oslovených respondentov. 
 
K otázke sa nevedelo vyjadriť 8% respondentov. 
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Tab2. Hrdosť na SNP podľa vekových kategórií respondentov  (dopočet do 100% v každom riadku 
predstavujú odpovede „nevie“) 
 

v % 
mali by sme byť hrdí 

(určite + skôr) 
nemali by sme byť hrdí 

(určite + skôr) 
18 – 24 rokov 71 15 
25 – 34 rokov 78 12 
35 – 44 rokov 86 9 
45 – 54 rokov 84 10 
55 – 64 rokov 82 10 
65 a viac rokov 88 8 
priemer SR 82 10 

 
Relatívne nižšiu mieru hrdosti na SNP pociťujú mladší respondenti vo veku 18-24 rokov, respektíve vo 
veku 25-34 rokov. Naopak najvyššiu mieru hrdosti pociťujú respondenti vo najvyššom veku 65 rokov 
a viac. 
 
Tab3. Hrdosť na SNP v elektorátoch vybraných politických strán  (dopočet do 100% v každom 
riadku predstavujú odpovede „nevie“) 
 

v % 
mali by sme byť hrdí 

(určite + skôr) 
nemali by sme byť hrdí 

(určite + skôr) 
SNS 95 2 
KDH 93 7 
SMER - SD  92 3 
SaS 89 7 
OĽANO – NOVA 85 12 
nerozhodnutí 83 7 
priemer SR 82 10 
ĽS Naše Slovensko 74 13 
SME RODINA – Boris Kollár 71 17 
nevoliči 69 18 
MOST-HÍD 69 20 
 
Relatívne najvyššiu mieru hrdosti pociťujú súčasní voliči SNS, KDH a SMER-SD. Naopak relatívne 
najnižšiu mieru hrdosti pociťujú súčasní voliči MOST-HÍD, SME RODINA-Boris Kollár a ĽS Naše 
Slovensko. 
 
Hrdosť na SNP – porovnanie (august 2016/ júl 2009)  
 
Tab4a. Porovnanie 2016/2009 

v % august 2016 júl 2009 
 určite by sme mali byť hrdí 42 45 
 skôr by sme mali byť hrdí 40 38 
 skôr by sme nemali byť hrdí 7 4 
 určite by sme nemali byť hrdí 3 2 
 nevie  8 11 
 
Tab4b. (v tabuľke sú zlúčené možnosti určite + skôr) 

v % august 2016 júl 2009 
 mali by sme byť hrdí (určite + skôr) 82 83 
 nemali by sme byť hrdí (skôr + určite) 10 6 
 nevie 8 11 
 

 
V porovnaní s výskumom z roku 2009 stúpol podiel respondentov, ktorí uviedli, že by sme nemali byť hrdí 
na SNP (zo 6% na 10%). Podiel respondentov, ktorí uviedli, že by sme mali byť hrdí, ostal takmer totožný. 


