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Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 2. 3. – 8. 3. 2005 prieskum verejnej mienky. Výberovú vzorku 
tvorilo 1047 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov. Respondenti boli 
dopytovaní na ich názor na súčasné smerovanie slovenskej spoločnosti.  
 
 
2,4% respondentov si myslia, že slovenská spoločnosť sa v súčasnosti uberá úplne správnym 
smerom a ďalších 43,8% respondentov sa domnieva, že sa uberá skôr správnym smerom. 
Celkovo má teda 46,3% respondentov pozitívny názor na súčasné smerovanie slovenskej spoločnosti. 
 
Opačného názoru, t.j. že slovenská spoločnosť sa uberá úplne nesprávnym smerom je 13,4% 
respondentov a menej vyhranený ale predsa negatívny názor (skôr nesprávnym smerom) na 
súčasné smerovanie slovenskej spoločnosti má 35,3% opýtaných. Celkovo má teda 48,7% 
respondentov negatívny názor na súčasné smerovanie slovenskej spoločnosti. 
 
Ostatných 5,0% respondentov nevedelo na otázku odpovedať. 
 
„Myslíte si, že slovenská spoločnosť sa v súčasnosti uberá ....“ 
 

úplne správnym smerom 2,4%
skôr správnym smerom 43,8%
skôr nesprávnym smerom 35,3%
úplne nesprávnym smerom 13,4%
nevie 5,0%

 
 
 
Respondenti, ktorí hodnotia súčasné smerovanie slovenskej spoločnosti ako úplne alebo skôr správne, 
sú nadpriemerne zastúpení medzi mladšími respondentmi (vo veku do 44 rokov), respondentmi 
s vyšším vzdelaním (vysokoškolským a stredoškolským s maturitou), medzi respondentmi žijúcimi vo 
väčších mestách s počtom obyvateľov viac ako 50 tisíc, medzi respondentmi bývajúcimi 
v Bratislavskom kraji, ako aj medzi potenciálnymi voličmi súčasných vládnych strán SDKÚ, SMK, KDH a 
ANO. 
 
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 s nižším vzdelaním (základným a stredoškolským bez maturity), medzi 
respondentmi žijúcimi v obciach a menších mestách, medzi potenciálnymi voličmi KSS,  ĽS-HZDS a 
HZD, ako aj medzi nevoličmi. 
 



Pri pohľade na vývoj sledovaného názoru v čase možno konštatovať, že marcové výsledky potvrdili 
pozitívny posun vo vnímaní smerovania slovenskej spoločnosti, ku ktorému došlo počas roku 2004. 
Pomer stúpencov a odporcov súčasného smerovania slovenskej spoločnosti tak ostáva nateraz 
v podstate vyrovnaný. 
 
 

Zdroj: FOCUS/ IVO
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