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Kľúčové zistenia 
● Volebná účasť v Európskej únii po dvadsiatich piatich rokoch opätovne prekročila hranicu 50% na celoeurópskej 

úrovni, po prvýkrát v histórii došlo k nárastu volebnej účasti medzi volebnými obdobiami. 

● Strany okolo stredu politického spektra – Európska ľudová strana a Sociálni demokrati – prišli takmer o pätinu 

kresiel a stratili pohodlnú koaličnú väčšinu, EPP ale aj naďalej ostáva najsilnejšou stranou v Európskom 

parlamente so 182 poslaneckými kreslami.  

● Krajná pravica v Európskom parlamente zdvojnásobila počet svojich zástupcov, s výnimkou Talianska, 

Francúzska, Belgicka a Slovenska však napriek očakávaniam nezaznamenala výraznejší úspech. Reprezentuje ju 

73 poslancov. 

● Volebná účasť na Slovensku dosiahla 22,74%, v porovnaní s rokom 2014 ide o nárast o 9,69 pb, resp. o 74%. 

Napriek nárastu Slovensko ostalo na chvoste, volebná účasť bola opätovne najnižšia spomedzi všetkých krajín 

EÚ. 

● V porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ sú obyvatelia SR nadpriemerne presvedčení o benefitoch 

členstva v EÚ a tiež si nadpriemerne myslia, že ich hlas má váhu v EÚ, neodzrkadľuje sa to však na ich volebnej 

účasti. 

● Najnižšia volebná účasť bola medzi mladými obyvateľmi SR vo veku 18-24 rokov, voliť prišiel len každý desiaty. 

● Najmenej mobilizovala predvolebná kampaň k účasti obyvateľov vo veku 55 rokov a viac. Kým v iných vekových 

skupinách sa počet voličov od volieb v roku 2014 zdvojnásobil, počet starších voličov nad 55 rokov vzrástol len o 

necelú polovicu.  

● Najvyšší potenciál mobilizovať voličov pretrváva v Košickom kraji, kde sa volebná účasť v ostatnom období 

preukázateľne pohybuje pod celoslovenským priemerom. 

● Mobilizačná kampaň bola úspešnejšia vo väčších sídlach, volebná účasť v mestách a mestských častiach bola 

takmer o pätinu vyššia ako v menších obciach. 

● Hlavným dôvodom volebnej neúčasti v siedmich krajoch okrem Bratislavského kraja bola nedôvera a 

nespokojnosť s politikou vo všeobecnosti.  

● Pod neúčasť sa podpísali aj praktické obmedzenia, jeden z desiatich obyvateľov Slovenska nevolil preto, že v 

čase konania volieb nebol doma/ bol na dovolenke a jeden z desiatich nevolil kvôli inej zaneprázdnenosti/ 

prítomnosti v práci.  

● Voliči v menej rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského kraja volili najčastejšie preto, že je to ich občianska 

povinnosť. Svojou voľbou tiež chceli prejaviť podporu EÚ a znížiť vplyv politických strán, ktoré sú proti EÚ; 

podporiť politickú stranu, s ktorou sympatizujú; a zmeniť veci tým, že zahlasujú vo voľbách do Európskeho 

parlamentu. 

● Voliči v menej rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského kraja sú oveľa skôr rozhodnutí, či sa volieb zúčastnia a 

ktorú stranu budú voliť. Viac ako tri štvrtiny z nich volia vždy, prípadne sa rozhodujú či ísť voliť už niekoľko 

mesiacov vopred. Približne šesť z desiatich volí vždy rovnakú stranu, prípadne sa rozhoduje niekoľko mesiacov 

vopred. 

● V rámci predvolebnej kampane najviac voličov zachytilo diskusie kandidátov za jednotlivé strany v televízii, v 

rozhlase alebo na internete, až štyria z desiatich respondentov zachytili aj priame stretnutia s kandidátmi 

jednotlivých strán do Európskych volieb, ako diskusie, stretnutia či mítingy. 
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1. CELOEURÓPSKE VOLEBNÉ TRENDY 

2019 vs. 2014 
V poradí dvanáste voľby do Európskeho parlamentu sa v krajinách Európskej únie konali v dňoch 23. až 26. mája 2019. 

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 boli v mnohých aspektoch prelomové. Vôbec po prvýkrát v histórii 

samotných volieb došlo k  nárastu volebnej účasti, volebná účasť od roku 1979 medzi jednotlivými volebnými obdobiami 

klesala. Po prvýkrát po dvadsiatich piatich rokoch volebná účasť tiež opätovne prekročila hranicu päťdesiatich percent, 

naposledy sa tak stalo v roku 1994, keď sa volieb zúčastnilo 56,67% Európanov vtedy ešte z dvanástich krajín. V roku 1999 

to už bolo len 49,51% voličov. 

Volebná účasť v Európskej únii vo voľbách do Európskeho parlamentu 

Zdroj: Eurobarometer, The 2019 elections. First Results of the EP post-electoral survey. 

Prvé dáta na komparáciu výsledkov volieb do Európskeho parlamentu v rokoch 2014 a 2019 priniesol povolebný prieskum 

Európskeho parlamentu Eurobarometer. Prvý výsledky zverejnil v júni 2019 , v septembri 2019 zverejnil kompletnú štúdiu  
1 2

a primárne zdrojové dáta, ktoré možno ďalej analyzovať. 

1 Európsky parlament. The 2019 elections. First results of the European Parliament post-electoral survey. Brusel, jún 2019. Dostupné na 

internete: 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/election2019/EB915_SP_EUROBAROMETER_POSTEE

19_FIRSTRESULTS_EN.pdf  

2 Európsky parlament. The 2019 elections: Have European Elections entered a new dimension? EP SPECIAL EUROBAROMETER 91.5, 

Brusel, september 2019. Dostupné na internete: 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension  
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Zatiaľ čo v roku 2014 volebná účasť v Európskej únii predstavovala historicky najnižších 42,97%, o päť rokov neskôr v roku 

2019 sa vyšplhala na 50,62% (+7,65 pb). Vyššiu volebnú účasť zaznamenalo až dvadsať krajín, účasť poklesla len 

v Belgicku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Grécku, Portugalsku, na Malte a v Bulharsku. 

Najväčším skokanom s nárastom účasti o 21,85 percentuálneho bodu sa stalo Poľsko. O viac ako 10 percentuálnych 

bodov narástla aj účasť v Rumunsku (+18,63 pb), Španielsku (+16,92 pb), Rakúsku (+14,41 pb), Maďarsku (+14,39 pb), 

Nemecku (+13,28 pb) a Českej republike (+10,52 pb). 

Pod vyššiu volebnú účasť sa podpísala najmä vyššia účasť mladých voličov a prvovoličov. V kategórii 16 až 24-ročných 

respondentov potvrdilo účasť na európskych voľbách 42% z nich (+14 pb). To je o 50% viac ako v roku 2014, keď sa ich na 

voľbách zúčastnilo iba 28%. Signifikantne (+12 pb) narástla aj účasť medzi 25 až 39-ročnými voličmi, v roku 2019 volilo 

47% z nich.   

Volebná účasť v EÚ28 vo voľbách do Európskeho parlamentu podľa veku voličov 

Zdroj: Eurobarometer, The 2019 elections. First Results of the EP post-electoral survey. 

Kým ústrednou témou predchádzajúcich volieb boli najmä domáce problémy (nezamestnanosť, ekonomický rast 

a migrácia ), tento rok sa do popredia aj v dôsledku Brexitu dostala samotná Európska únia. V časoch neistoty medzi 
3

sebou súťažili politické subjekty o to, akú podobu bude mať v budúcnosti spoločný európsky projekt. 

Na názorových protipóloch stáli proeurópske strany zo stredu politického spektra, oproti početne zastúpeným 

populistickým stranám, zeleným stranám, krajne pravicovým aj krajne ľavicovým stranám, ktoré volali po výraznej zmene 

Európskej únie a jej fungovania. 

3 Directorate-General for Communication. Public Opinion Monitoring Unit. 2014. 2014 post-election survey: EUROPEAN ELECTIONS 2014 

ANALYTICAL OVERVIEW. Brusel, október 2014. Dostupné na internete: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_en.pdf  
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Eurobarometer  preukázal, že najviac voličov prišlo k urnám, pretože to považovali za svoju občiansku povinnosť (52%, 

4

+11 pb oproti roku 2014). Významne tiež vzrástol počet ľudí, ktorí išli voliť pretože podporujú EÚ (25%, +11 pb oproti roku 

2014) a tiež tých, ktorí si mysleli, že voľbou v Európskom parlamente zmenia veci (18%, +6 pb oproti roku 2014). 

Medzi hlavné oblasti každodenného života a s nimi spojené problémy, ktoré motivovali občanov k účasti na európskych 

voľbách a ovplyvnili ich voličské správanie, boli hospodárstvo a rast (44%), zmeny klímy (37%), ľudské práva a demokracia 

(37%) aj spôsob fungovania EÚ v budúcnosti. 

Oslabený stred, zelení si polepšili 
Vo voľbách sa napokon stranám okolo stredu podarilo obhájiť vedenie, hoci s nižším počtom poslaneckých kresiel. 

V roku 2014 mali spolu Európska ľudová strana s 221 kreslami a Sociálni demokrati so 191 kreslami pohodlnú väčšinu 

a dominovali 751-člennému Európskemu parlamentu. V roku 2019 získali už len 182 a 154 kresiel a vôbec prvýkrát po 

štyridsiatich rokoch pravicovo-ľavicová koalícia nemá väčšinu v Európskom parlamente. 

Európska ľudová strana je však aj naďalej najsilnejšou stranou v Európskom parlamente. Zároveň - vďaka posilneniu 

pro-európskej skupiny Obnovme Európu (bývalá Aliancia liberálov a demokratov za Európu), ktorá získala 108 kresiel - 

existujú všetky predpoklady na to, aby strany okolo stredu opätovne aj naďalej najvýraznejšie formovali agendu Európskej 

únie. 

Novým prvkom v Európskom parlamente je väčšie zastúpenie zelených strán. Skupina zelených/Európska slobodná 

aliancia v minulom volebnom období získala len 50 členov, vďaka čomu bola siedmou najmenej zastúpenou frakciou. 

V roku 2019 ale počet jej zástupcov narástol na 74 a aktuálne je štvrtou najpočetnejšou frakciou v Európskom parlamente. 

Skupina je relatívne vplyvná, nakoľko v rámci skupiny panuje názorová zhoda ohľadom väčšiny kontroverznejších alebo 

citlivejších politických tém, vďaka čomu sa môže stať v budúcnosti rozhodujúcim prvkom pri presadzovaní legislatívy. 

Zeleným sa obzvlášť darilo najmä v Nemecku (druhé miesto celkovo), vo Francúzsku (tretie miesto celkovo), v Írsku (druhé 

miesto celkovo) a vo Veľkej Británii (štvrté miesto celkovo). 

Európu (zatiaľ) neovládli extrémisti 
Krajná pravica zaznamenala jednoznačné víťazstvo v Taliansku, kde strana Mattea Salviniho Liga získala 28 kresiel zo 73 

a umiestnila sa na prvom mieste. Pre porovnanie, v roku 2014 získala 5 kresiel. Tesne prvá bola krajná pravica aj 

vo Francúzsku, kde strana Marine Le Pen Národné zhromaždenie obsadila 22 kresiel z celkového počtu 74 a obhájila 

prvenstvo z volieb v roku 2014. 

Krajná pravica výraznejšie posilnila svoje postavenie aj v Belgicku a na Slovensku, kde strana Flámske záujmy skončila na 

druhom mieste a strana Ľudová strana Naše Slovensko skončila tretia. 

Naopak, oslabila sa v Dánsku, kde počet mandátov Dánskej ľudovej strany klesol zo štyroch na jeden, aj v Rakúsku, kde 

Slobodná strana Rakúska prišla o jeden mandát a v súčasnosti má troch poslancov. Taktiež v Holandsku, kde Strana 

slobody, prišla o všetky štyri kreslá, ktoré mala v predchádzajúcom období.  

4 Európsky parlament. The 2019 elections. First results of the European Parliament post-electoral survey. Brusel, jún 2019. Dostupné na 

internete: 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/election2019/EB915_SP_EUROBAROMETER_POSTEE

19_FIRSTRESULTS_EN.pdf 
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Vo Švédsku síce Švédski demokrati získali o jedno kreslo viac ako v predchádzajúcom volebnom období, nepodarilo sa im 

však zopakovať výsledok z parlamentných volieb v roku 2018, kde ich podpora vystrelila na 17,7%. V eurovoľbách získali 

len 9,67% hlasov. Podobne sa nedarilo krajnej pravici v Španielsku, kde v aprílových voľbách tento rok strana VOX získala 

10,26% hlasov, no vo voľbách do Európskeho parlamentu len 6,21%.  

Vyšší počet kresiel získala aj Alternatíva pre Nemecko, polepšila si zo 7 kresiel na 11. Tretia najsilnejšia strana 

v Bundestagu sa ale umiestnila v Nemecku celkovo až na štvrtom mieste. 

Tesne po voľbách Matteo Salvini odvážne prehlasoval, že blok môže získať až 150 členov. Napokon má frakcia Identita 

a demokracia, ktorá vznikla premenovaním skupiny Európa národov a slobody, 73 poslancov, o 37 poslancov viac ako 

v apríli 2019 .  
5

Skupina je zároveň veľmi heterogénna, v rámci skupiny pretrvávajú rozdielne názory na niektoré témy, napríklad na vzťah 

voči Rusku. Pobaltské a severské krajiny sa obávajú ruského revizionizmu, zatiaľ čo nemeckí, francúzski a rakúski krajne 

pravicoví lídri udržujú priateľské styky s Vladimírom Putinom. Až nasledujúce mesiace preukážu, či sa im podarí vyvinúť 

dostatočne veľký tlak na presadenie svojej vízie. 

Populisti majú spoločne viac ako 100 kresiel 
Krajná pravica sa však môže koordinovať s národne orientovanými stranami a euroskeptikmi, ktorí získali 62 kresiel, 

a spolu s krajnou pravicou tak spoločne disponujú 135 hlasmi. 

Európski konzervatívci a reformisti si oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu pohoršili o 8 mandátov. Darilo sa im 

však vo viacerých krajinách. Prvú priečku obsadili euroskeptici v Poľsku. Strana Právo a spravodlivosť získala takmer 

polovicu poľských kresiel, až 26 kresiel z 51. 

V Maďarsku sa na prvom mieste taktiež umiestnila populistická nacionalistická strana Viktora Orbána Fidesz, ktorá ďaleko 

za sebou zanechala ostatné strany a získala až 13 z 21 maďarských kresiel. V rámci Európskeho parlamentu sa ale pridala 

do Európskej ľudovej strany. 

Aj tu však platí, že spolupráca populistických, euroskeptických a nacionalistických strán nie je automatická. Ako príklad 

možno uviesť rozpočtovú disciplínu. Kým francúzski a talianski populisti z tábora od Marine Le Pen a Mattea Salviniho 

nechcú, aby EÚ obmedzovala ich výdavky na úkor sociálneho blahobytu, nemeckí nacionalisti majú iný názor a nie sú 

ochotní platiť „účet“ za iné krajiny.  

   

5 Pozn. Nakoľko strana neexistovala v čase ustanovujúcej schôdze Európskeho parlamentu, uvádzame údaj za apríl 2019 v závere 
volebného obdobia.  
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2. VOLEBNÁ MAPA SLOVENSKA 2019 

Štatistické vyhodnotenie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu 
Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku konali po štvrtýkrát. Občania Slovenska si svojich zástupcov v Bruseli 

volili v sobotu 25. mája 2019.  

Volieb do Európskeho parlamentu sa zúčastnilo 1 007 398 slovenských voličov. Volebná účasť dosiahla 22,74%, 

v porovnaní s rokom 2014 ide o nárast o 74% (+9,69 pb) .  
6

Eurovoľby 2019 na Slovensku vyhrala koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia, ktorá získala 

štyri mandáty. Tri mandáty získal SMER - sociálna demokracia. Dva mandáty získala strana Kotleba - Ľudová strana Naše 

Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie a Sloboda a Solidarita. Stranu OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 

(OĽANO) bude zastupovať jeden poslanec. V porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím nebude mať zastúpenie 

strana NOVA.  

Podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty za SR vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 

Zdroj: Štatistický úrad SR. 

Hoci si obyvatelia SR vyberali štrnástich europoslancov, najskôr budú v Bruseli pôsobiť iba trinásti. Miriam Lexmann z KDH 

sa pripojí k ostatným europoslancom až po odchode Veľkej Británie z Európskej únie. 

Volebná účasť sa líšila v jednotlivých krajoch v rámci Slovenska. 

Najviac voličov, 31,55 %, prišlo k urnám v Bratislavskom kraji. Najnižšiu účasť zaznamenal Košický kraj, kde sa volebná 

účasť v ostatnom období preukázateľne pohybuje pod celoslovenským priemerom a potvrdili to aj posledné voľby do 

Európskeho parlamentu. Obálky si vo volebnej miestnosti prevzalo len 19,26 % voličov. 

6 Štatistický úrad Slovenskej republiky. Voľby do Európskeho parlamentu 2019. Dostupné na internete: http://volby.statistics.sk/tree.html 
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Účasť voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 na Slovensku podľa krajov 

Zdroj: Štatistický úrad SR. 

Celkovo bola účasť podpriemerná až v piatich zo siedmych menej rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského kraja.  

Volebná účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 podľa krajov výrazne kopíruje voličské správanie 

z volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 , v ktorých boli tiež zaznamenané rozdiely medzi jednotlivými 
7

krajmi. 

Rovnako ako v 2019, aj v 2016 bola najvyššia volebná účasť nameraná v Bratislavskom kraji a najnižšia v Košickom kraji. 

Rovnako bola druhá najvyššia účasť v Žilinskom kraji, tretia najvyššia v Trenčianskom kraji a štvrtá najvyššia v Trnavskom 

kraji. 

Odchýlka je však oveľa výraznejšia v prípade volieb do Európskeho parlamentu. Ak porovnávame kraje s najvyššou 

a najnižšou účasťou zistíme, že v prípade volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sú rozdiely nižšie. Odchýlka 

naznačuje, že v menej rozvinutých regiónoch Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja rezonujú voľby do 

Európskeho parlamentu a s nimi spojené volebné témy v nižšej miere. 

 

 

 

 

 

7 Štatistický úrad Slovenskej republiky. Voľby do Národnej rady SR 2016. Dostupné na internete: http://volby.statistics.sk/tree.html 
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Účasť voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 a vo voľbách do Národnej rady SR 2016 

Zdroj: Štatistický úrad SR. 

Vyššia účasť bola zaznamenaná v mestách a mestských častiach, kde volilo 24,52% obyvateľov, v obciach volilo 20,62% 

obyvateľov. Mobilizačná kampaň bola teda menej úspešná v menších obciach. Výsledky korešpondujú s predvolebným 

prieskumom, ktorý odhalil, že najmenej voličov stopercentne rozhodnutých ísť voliť v menej rozvinutých regiónoch 

Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja je práve v obciach s počtom obyvateľov 2-5 tisíc .  
8

V rámci menej rozvinutých regiónov Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja sa darilo najmä koalícii Progresívne 

Slovensko a SPOLU - občianska demokracia, ktorá sa umiestnila na prvej priečke v troch krajoch, a strane SMER - sociálna 

demokracia, ktorá zvíťazila rovnako v troch krajoch. Strana SMK získala prvenstvo v jednom kraji. 

Zmenu voličských preferencií zachytáva porovnanie úspešnosti jednotlivých strán v krajoch vo voľbách do Národnej rady 

SR v roku 2016 a do Európskeho parlamentu 2019, z ktorej vyplýva oslabenie viacerých politických subjektov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Závery Reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu z 8.4. – 14.4.2019. Dostupné na internete: 

https://www.oeurope.sk/wp-content/uploads/static/apos-oeurope-mobilizacia-2019.pdf 
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Porovnanie troch najúspešnejších politických subjektov vo voľbách do Európskeho parlamentu 2016 a Národnej rady SR 
2016 podľa krajov 

  Voľby  1.  2.  3. 

Bratislavský kraj 
EP 2019  PS SPOLU  SaS  SMER-SD 

NRSR 2016  SaS  SMER-SD  OĽaNO 

Trnavský kraj 
EP 2019  PS SPOLU  SMK  SMER-SD 

NRSR 2016  SMER-SD  OĽaNO  Most-Híd 

Trenčiansky kraj 
EP 2019  SMER-SD  PS SPOLU  ĽSNS 

NRSR 2016  SMER-SD  SaS  SNS 

Nitriansky kraj 
EP 2019  SMK  SMER-SD  PS SPOLU 

NRSR 2016  SMER-SD  Most-Híd  SMK 

Žilinský kraj 
EP 2019  PS SPOLU  SMER-SD  ĽSNS 

NRSR 2016  SMER-SD  SNS  OĽaNO 

Banskobystrický kraj 
EP 2019  SMER-SD  PS SPOLU  ĽSNS 

NRSR 2016  SMER-SD  SaS  ĽSNS 

Prešovský kraj 
EP 2019  SMER-SD  KDH  PS SPOLU 

NRSR 2016  SMER-SD  OĽaNO  ĽSNS 

Košický kraj 
EP 2019  PS SPOLU  SMER-SD  ĽSNS 

NRSR 2016  SMER-SD  OĽaNO  SaS 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR. 

Voličské správanie nevykazuje štiepenie podľa geografického delenia na východ a západ Slovenska. Koalícii Progresívne 

Slovensko a SPOLU - občianska demokracia sa darilo v Trnavskom, Žilinskom a Košickom kraji, kde ešte vo voľbách v roku 

2016 dominoval SMER – sociálna demokracie. Strane SMER - sociálna demokracia sa naďalej darilo v Trenčianskom, 

Banskobystrickom a Prešovskom kraji. S ohľadom na celoslovenské výsledky pomohol dobrý výsledok v Prešovskom kraji 

strane KDH a v Bratislavskom kraji strane SaS, ktoré získali až po dva mandáty, hoci v prvej trojici figurovali každá len 

v jednom kraji. 
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Podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty podľa krajov 

Zdroj: Štatistický úrad SR. 

Výsledky volieb potvrdili závery z predvolebného prieskumu , ktoré avizovali, že najdisciplinovanejších voličov majú strany 
9

ĽSNS, koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia a SMER – sociálna demokracia, ktoré sa 

umiestnili na prvých troch miestach. Potvrdila sa tiež slabá voličská disciplína voličov strany SME RODINA – B. Kollár, 

ktorá vo voľbách nezískala ani jeden mandát. Naopak, uspela strana KDH, ktorej voliči v menej rozvinutých regiónoch 

Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja v predvolebnom prieskume v nižšej miere deklarovali rozhodnutie 

zúčastniť sa určite volieb a tiež deklarovali najnižšiu lojálnosť voči strane. Napriek tomu KDH získalo až 9,69% hlasov. 

Mieru volebnej účasti v rôznych sociálnodemografických skupinách možno odvodiť z povolebných prieskumov. 

Podľa prieskumu verejnej mienky Eurobarometer Európskeho parlamentu na Slovensku vo vyššej miere volili muži (24,2%) 

než ženy (21,4%). 

Najnižšia účasť na Slovensku bola u mladých do 24 rokov, volebnú účasť vyššiu ako celoslovenský priemer mali naopak 

Slováci nad 40 rokov. 

9 Závery Reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu z 8.4. – 14.4.2019. Dostupné na internete: 

https://www.oeurope.sk/wp-content/uploads/static/apos-oeurope-mobilizacia-2019.pdf str. 29 
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Volebná účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 a 2019 podľa veku voličov 

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QF2; Eurobarometer, Post-election survey 2014 

excel data, QP1.  

Slovenskí mladí voliči volili výrazne podpriemerne aj v porovnaní s celou EÚ, nižšiu volebnú účasť mali mladí už len 

v Portugalsku . Pri porovnaní s volebnou účasťou v roku 2014 však vidno nárast účasti aj v rámci tejto skupiny mladých 
10

voličov. Medzi jednotlivými volebnými obdobiami došlo k takmer zdvojnásobeniu ich účasti z 5,6% na 10,4% (+ 4,8 pb).   

Takmer dvojnásobnú volebnú účasť v porovnaní s rokom 2014 mali aj voliči vo veku 25-39 rokov a 40-54 rokov. Najnižší 

nárast účasti v porovnaní s rokom 2014 bol zaznamenaný u najstarších voličov vo veku 55 rokov a viac, kde počet voličov 

vzrástol „len“ o 43%. Mobilizácia voličov bola najmenej úspešná medzi staršou generáciou. 

Nadpriemerná volebná účasť bola medzi ľuďmi s univerzitným vzdelaním, podpriemerná u ľudí so základným vzdelaním. 

10 Európsky parlament. REVIEW OF EUROPEAN AND NATIONAL ELECTION RESULTS. UPDATE: SEPTEMBER 2019. Brusel, máj 2019. 

Dostupné na internete: 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/review_of_european_and_national_election_results_

2019/incoming_ep_2019.pdf strana 39 
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Volebná účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 podľa veku, v ktorom volič ukončil vzdelanie 

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QF2 

Prečo Slováci (ne)volili 
Dôvody, pre ktoré boli voliči motivovaní ísť voliť, skúmal aj už spomínaný povolebný prieskum Eurobarometer na vzorke 

13 651 respondentov/voličov v krajinách EÚ, vrátane Slovenska. 

Napriek tomu, že Slováci sú podľa prieskumu v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ nadpriemerne presvedčení 

o benefitoch členstva v EÚ a tiež si nadpriemerne myslia, že ich hlas má váhu v EÚ, neodzrkadlilo sa to na ich volebnej 

účasti.  
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Keď zvážite všetky okolnosti, myslíte si, že Vaša krajina z členstva v EÚ profitovala alebo nie? 

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QF2 

 

Myslíte si, že členstvo Vašej krajiny v EÚ je vo všeobecnosti ...?  

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QF1 
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Povedali by ste, že v súčasnosti idú záležitosti v EÚ vo všeobecnosti dobrým alebo zlým smerom? 

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, D73a.2 

Povedzte mi, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim výrokom „Môj hlas v EÚ má váhu“ 

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, D72.1 

Ako zachytáva nasledujúca tabuľka, voliči v celej EÚ ako najčastejší dôvod voľby uvádzali, že voľbu vnímali ako svoju 

občiansku povinnosť. V porovnaní s celou EÚ, Slováci pre tento dôvod išli voliť v oveľa nižšej miere. Medzi tromi 

najčastejšie sa vyskytujúcimi odpoveďami sa objavila v 40% prípadov. Nižší počet výskytu tejto odpovede bol 

zaznamenaný len v Českej republike (35%). 
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Aké sú hlavné dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli voliť v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu? (maximálne 3                                 
odpovede) (pozn. graf zachytáva vybrané dôvody významné pre ďalšiu analýzu)  

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QG6; Eurobarometer, Post-election survey 2014 

excel data, QP4a.  

 

Vo všetkých krajinách, vrátane Slovenska, voliči volili vo väčšej miere ako v minulosti kvôli podpore EÚ. Na Slovensku sa 

takáto odpoveď objavila medzi tromi najčastejšími dôvodmi v 22% prípadov, čo predstavuje nárast oproti minulosti o 13 

percentuálnych bodov.  

Naopak, nesúhlas voľbou v Európskom parlamente vyjadrili voliči na Slovensku v 7% prípadov. I keď sa jedná o nárast o 2 

percentuálne body, výskyt tejto odpovede je v porovnaní s celou Európskou úniou nižší. 
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Napriek tomu, že vybrané politické subjekty sa snažili zaujať aj negatívnou komunikáciou Európskej únie a protieurópske, 

populistické a antisystémové postoje sa objavujú čoraz častejšie, nesúhlas s EÚ nemotivoval k účasti vo výraznejšej 

miere. 

Negatívne Európsku úniu prezentovala  napríklad strana SME RODINA – B. Kollár, ktorá na Slovensko pozvala francúzsku 
11

krajne pravicovú političku Marine Le Pen a uzavrela strategické partnerstvo s talianskou stranou Mattea Salviniho. 

Talianskym populistom a jeho sloganom  „Smerom k Európe zdravého rozumu“ sa nechala inšpirovať aj na billboardoch, 

kde prezentovala slogan „Menej Bruselu, viac zdravého rozumu“. 

Na zdravý rozum apelovala aj liberálna strana Sloboda a Solidarita so sloganom „Voľte zdravý rozum“. Na billboardoch sa 

objavilo heslo „Zdravý rozum je najlepší recept“. 

Kritická voči Európskej únii bola aj strana OĽaNO, ktorá na billboardy umiestnila slogan „Opravme si, nebúrajme náš 

európsky dom“.  

Na lepšie postavenie Slovenskej republiky v Európskej únii a posilnenie kompetencií Slovenska, po ktorom volalo až 60,7% 

účastníkov prieskumu v menej rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského kraja , odkazovali aj billboardy strany 
12

SMER-sociálna demokracia so sloganom „Sebavedomé Slovensko v Európe“, billboardy strany KDH so sloganom „Silné 

Slovensko v Európe“, billboardy strany SNS s heslom „Za Slovensko“ aj billboardy strany Sloboda a Solidarita so sloganom 

„V Bruseli za Slovensko“.  

Zatiaľ čo voliči až v 16 európskych krajinách uviedli „ekonomiku a rast“ ako hlavné témy ktoré ich motivovali voliť, v 8 

európskych krajinách bol hlavnou motiváciou „boj proti klimatickým zmenám a ochrana životného prostredia“ a v 2 ďalších 

krajinách bola hlavná téma „migrácia“. V Českej republike a na Slovensku (38%) ľudí najviac motivovala ísť voliť 

problematika toho „ako by mala EÚ fungovať v budúcnosti“. 

V porovnaní so zvyškom Európskej únie prikladali Slováci vyššiu pozornosť „ochrane spotrebiteľov a bezpečnosti potravín“ 

(36%, +16 pb) a „sociálnemu zabezpečeniu obyvateľov EÚ“ (37%, +8 pb). 

11 Denník SME.sk. Behajú aj varia. Niektoré strany poňali kampaň na štýl Dzurindu. 24. apríl 2019. Dostupné na internete: 

https://domov.sme.sk/c/22106014/eurovolby-2019-ako-vyzera-kampan-v-boji-o-brusel.html#storm_gallery_123989 

12 Závery Reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu z 8.4. – 14.4.2019. Dostupné na internete: 

https://www.oeurope.sk/wp-content/uploads/static/apos-oeurope-mobilizacia-2019.pdf až 60,7% respondentov uviedlo, že 

nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu by mali vyhrať slovenskí politici a strany, ktoré chcú vziať kompetencie EÚ a posilniť tie 

slovenské. 

 
18 / 45 

 

https://domov.sme.sk/c/22106014/eurovolby-2019-ako-vyzera-kampan-v-boji-o-brusel.html#storm_gallery_123989
https://www.oeurope.sk/wp-content/uploads/static/apos-oeurope-mobilizacia-2019.pdf


 
 

 
Ktoré témy Vás motivovali ísť voliť v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu? (maximálne 5 odpovedí)  

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QG7T 

Prieskum skúmal aj dôvody, pre ktoré sa Európania volieb nezúčastnili. 

Hlavným dôvodom neúčasti vo voľbách z pohľadu celej Európskej únie bola najmä „strata dôvery alebo nespokojnosť 

s politikou vo všeobecnosti“. Na prvom mieste sa tento dôvod objavil ako v rámci celoeurópskeho priemeru (22%), tak aj 

v rámci Slovenskej republiky (20%). Nasleduje „všeobecný nezáujem o politiku“ a „dovolenka alebo neprítomnosť v mieste 

bydliska v čase volieb“. 

Podobné výsledky priniesol aj prieskum Inštitútu pre verejné otázky (IVO) . Zber dát prebehol začiatkom júna. 
13

Ako dôvody, pre ktoré sa voliči rozhodli nezúčastniť sa volieb, identifikoval na prvom mieste praktické osobné dôvody, ako 

napr. zahraničná cesta, choroba, pracovná zaneprázdnenosť a pod. Na druhom mieste bol všeobecný nezáujem o politiku 

a treťou najčastejšou odpoveďou boli dôvody, ktoré sa viazali špeciálne k týmto voľbám. Ako však upozorňuje Inštitút pre 

verejné otázky, zahraničná pracovná cesta, choroba, či pracovná zaneprázdnenosť v tomto prípade mohli byť aj spätnou 

racionalizáciou neúčasti, resp. prejavom slabej motivácie ísť voliť. 

13 Friedrich-Ebert-Stiftung zastúpenie v Slovenskej republike. Spätný pohľad na voľby do Európskeho parlamentu 2019: výsledky 

povolebného výskumu. Bratislava, jún 2019. Dostupné na internete: 

http://www.fes.sk/fileadmin/user_upload/EP_volby2019_TS_28_6_handout.pdf 
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Kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu podľa IVO v médiách alebo na sociálnych sieťach zachytilo 15% 

opýtaných. Necelých 30% uviedlo, že kampaň vôbec nesledovali. Voliči, ktorí venovali vyššiu pozornosť predvolebnej 

kampani, mali vyššiu volebnú účasť.  

Spomedzi konkrétnych foriem kampane najviac voličov zachytilo diskusie kandidátov za jednotlivé strany v televízii, v 

rozhlase alebo na internete (63,2%), ďalej priame stretnutie s kandidátmi jednotlivých strán do Európskych 

volieb–diskusie, stretnutie, mítingy a pod. (44,3%) a špeciálne prílohy denníkov k eurovoľbám (37,4%).  

Prieskum IVO sa zaoberal tiež dôvodmi, pre ktoré si voliči vybrali jednotlivé politické strany. Respondenti vyberali jeden 

hlavný dôvod z predložených možností. 

Koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia bola pre svojich voličov atraktívna najmä preto, že 

voliči cítili „sympatie a dôveru ku kandidátovi/kandidátom tejto strany“ (34%) a pre „pozitívny názor na prehlbovanie 

integrácie“ (32%). 

Strana SMER – sociálna demokracia získala svojich voličov najmä preto, že „dlhodobo volia túto stranu, aj v iných 

voľbách“ (38%). 

Strana ĽSNS zaujala voličov pre „sympatie a dôveru ku kandidátovi/kandidátom tejto strany“. I keď v malej miere, ako 

u jedinej strany sa objavil ako dôvod voľby ĽSNS aj „negatívny názor strany na prehlbovanie integrácie“ (14%).  

Rovnako ako SMER - sociálna demokracia, aj KDH (48%), SaS (38%) a OĽaNO (33%) voliči podporili preto, že „dlhodobo 

volia túto stranu, aj v iných voľbách“. 

Spomedzi šiestich strán, ktoré sa prebojovali do Európskeho parlamentu, voliči tak až v štyroch prípadoch ako hlavný 

dôvod uviedli, že volili stranu, ktorú dlhodobo podporujú. 

Tieto závery korešpondujú s povolebným prieskumom Eurobarometer, ktorý tiež skúmal, prečo voliči podporili nimi 

vybranú stranu. Najčastejšia odpoveď v rámci Slovenska (41%) bola, že voliči túto stranu volia vždy. Slovensko sa teda 

líšilo od európskeho priemeru. Celoeurópsky sa najčastejšie vyskytovala odpoveď, že návrhy tejto strany ohľadom 

európskych záležitostí sa najviac zhodovali s predstavou voličov (43%). 

Viac ako šesť z desiatich voličov (62%) na Slovensku bolo rozhodnutých, komu odovzdajú svoj hlas už niekoľko mesiacov 

pred voľbami. Toto číslo je porovnateľné s priemerom celej EÚ (66%). Viac ako pätina Slovákov sa rozhodla už niekoľko 

týždňov pred voľbami. Len jeden z desiatich Slovákov (9%) si rozhodnutie nechal na záver kampane – teda niekoľko dní 

pred voľbami. Oproti voľbám do Európskeho parlamentu možno pozorovať pokles slovenských voličov, ktorí volia vždy 

rovnako a naopak výraznejší nárast voličov, ktorí sa rozhodujú niekoľko mesiacov pred voľbami. 

 
20 / 45 

 



 
 

 
Kedy ste sa rozhodli voliť politickú stranu alebo kandidáta, za ktorého ste hlasovali v nedávnych voľbách do Európskeho                                 
parlamentu?  

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QG5; Eurobarometer, Post-election survey 2014 

excel data, QP3a.  
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3. MOBILIZAČNÁ KAMPAŇ 
Prieskum IVO  skúmal, ktoré konkrétne kampane a akcie, ktoré sa konali pred voľbami do Európskeho parlamentu, 

14

zachytili obyvatelia Slovenska. Najviditeľnejšie boli „diskusie kandidátov za jednotlivé strany v televízii, v rozhlase alebo na 

internete“, s ktorými sa bližšie oboznámilo necelých 13% respondentov a ďalších 50% túto kampaň aspoň zaregistrovalo 

(spolu 63,2% respondentov). 

Na druhom mieste sa umiestnili „priame stretnutie s kandidátmi jednotlivých strán do Európskych voľbách–diskusie, 

stretnutie, mítingy a pod.“, ktoré detailnejšie registrovalo necelých 5% voličov a ďalších takmer 40% si aspoň všimli, že 

prebiehali (spolu 44,3% respondentov). 

Tretie najviditeľnejšie boli „špeciálne prílohy denníkov k eurovoľbám“, s ktorými sa bližšie oboznámilo 7% respondentov 

a ďalších 30% ich aspoň zaevidovalo (spolu 37,4% respondentov). 

S ohľadom na menej rozvinuté regióny mimo Bratislavského kraja sú smerodajné najmä dáta z prieskumu Európskeho 

parlamentu, ktorý skúma tiež to, ako kampane rezonovali v rôznych regiónoch a umožňuje ich porovnanie medzi rokmi 

2014 a 2019. 

Napriek tomu, že volebná účasť vzrástla, paradoxne až takmer o tretinu menej obyvateľov Slovenskej republiky zachytilo 

nejakú formu kampane, ktorá by ich vyzývala k účasti vo voľbách. 

Nadpriemerne klesol počet ľudí, ktorí nejakú formu mobilizačnej kampane evidovali, na Strednom Slovensku (-33 pb) a na 

Východnom Slovensku (-24 pb). 

14 Friedrich-Ebert-Stiftung zastúpenie v Slovenskej republike. Spätný pohľad na voľby do Európskeho parlamentu 2019: výsledky 

povolebného výskumu. Bratislava, jún 2019. Dostupné na internete: 

http://www.fes.sk/fileadmin/user_upload/EP_volby2019_TS_28_6_handout.pdf 
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Osobne ste zachytili v televízii, na internete, na plagátoch, v novinách, či v rádiu kampaň, ktorá by povzbudzovala ľudí                                 
k účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. 

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QG12; Eurobarometer, Post-election survey 2014 

excel data, QP8.  

 

Mobilizačná kampaň Kancelárie Európskeho parlamentu a Zastúpenia Európskej komisie na 
Slovensku 
Mobilizačnú kampaň viedla Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spoločne so Zastúpením Európskej komisie 

na Slovensku. Iniciatívu zastrešili pod heslom „Tentoraz idem voliť“, #tentorazidemvolit. V porovnaní s ostatnými aktérmi 

kampaň začali vo väčšom predstihu. Prvýkrát o iniciatíve informovali ešte v septembri 2018, odkedy postupne zverejňovali 

na sociálnych sieťach videá odkazujúce najskôr na samotný fakt, že o niekoľko mesiacov sa budú konať voľby. Neskôr 

pridávali obsah, ktorý objasňoval aj fungovanie Európskeho parlamentu a úlohu slovenských europoslancov. Obsah na 

sociálnych sieťach doplnili mobilizačnými aktivitami v teréne v rámci roadshow po Slovensku. 

Okrem týchto aktivít, ktoré smerovali k zvýšeniu účasti v májových voľbách do Európskeho parlamentu, vedú obe inštitúcie 

tiež dlhodobú kampaň zameranú na zvyšovanie informovanosti o dianí v Európskej únii a členstve Slovenska v nej. 

Podľa povolebného prieskumu Inštitútu pre verejné otázky  kampaň „Tentoraz idem voliť“ v médiách zachytilo 33,9% 
15

respondentov. Podujatia v teréne zachytilo 33,6% respondentov. 

Kampaň vôbec nezaznamenalo viac ako šesť Slovákov z desiatich.  

15 Friedrich-Ebert-Stiftung zastúpenie v Slovenskej republike. Spätný pohľad na voľby do Európskeho parlamentu 2019: výsledky 

povolebného výskumu. Bratislava, jún 2019. Dostupné na internete: 

http://www.fes.sk/fileadmin/user_upload/EP_volby2019_TS_28_6_handout.pdf 
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Zaregistrovali ste kampaň/akciu Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a Zastúpenia Európskej komisie na                         
Slovensku s názvom „Tentoraz idem voliť“ v médiách (napr. spoty „Zvoľte si svoju budúcnosť“ alebo „Kto nevolí, môže                                   
držať hubu“)? 
 

 

 

Zaregistrovali ste podujatia v mestách k eurovoľbám (infostánky, koncerty, diskusie) s názvom „Tentoraz idem voliť“                             
Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a „Doma v EÚ“ Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku? 
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„Tentoraz idem voliť“ 
Online kampaň viedli EP/ EK na Slovensku najmä prostredníctvom sociálnej siete Facebook. 

Obsah príspevkov Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku okrem vecného informovania o priebehu volieb 

venoval veľkú pozornosť videám s populárnymi osobnosťami. V príspevkoch hovorili o tom, prečo idú tentokrát voliť. 

V rámci ďalších zas prinášali reportáže z prostredia Európskeho parlamentu z Bruselu. Najpopulárnejšie video  na 
16

Facebooku z 2. mája 2019, v ktorom mediálne známe osoby vyzývajú ľudí, aby išli voliť, získalo 293 tisíc divákov.  

Novým formátom bola tiež cesta moderátora a YouTubera Mateja Sajfa Cifru, komika Fera Joke, YouTubera Selassie a 

moderátora Matúša Krnčoka do Bruselu pod názvom „Vo štvorici po Bruseli“. Z cesty každý spracoval svoj vlastný obsah, 

ktorým mieril na svojich fanúšikov. Dve najúspešnejšie videá z cesty na Instagrame Fera Joke mali 209 tisíc a 188 tisíc 

videní. Vlog Mateja Sajfa Cifru mal 90 tisíc videní.  

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v období pred voľbami prinášalo prostredníctvom Facebooku najmä príbehy 

o úspešných projektoch podporených z eurofondov a tiež záznamy z diskusií a debát.  

Najúspešnejšie mobilizačné video s názvom „Nedržte hubu“ , vyzývalo ľudí aby vyjadrili svoj názor v blížiacich sa 
17

eurovoľbách. Využívalo pritom jednoduchý a ľahko zapamätateľný motív držania huby. Okrem hlavného videa, ktoré videlo 

141 tisíc užívateľov, si slovenskí influenceri na svojich profiloch zverejňovali fotografie s veľkou hubou z videa, čím 

motivovali svoju fanúšikovskú základňu zúčastniť sa volieb. 

Kampaň na sociálnych sieťach podporili rovnomennou roadshow „Tentoraz idem voliť - Doma v EÚ“ . V rámci okružnej 
18

jazdy po Slovensku v apríli a máji navštívili 17 okresných a krajských miest. V nich usporiadali celodenný program na 

námestiach, ktorý zahŕňal vystúpenia kapiel a miestnych umelcov, kvízy, diskusie, prezentácie úspešných projektov, o 

ktorých ľudia často nevedia, že sa v regióne zrealizovali vďaka eurofondom, a ďalší sprievodný program.  

Tentorazidemvolit.sk bol tiež názov webstránky, kde sa mohli Slováci registrovať a súťažiť o účasť na aprílovom 

plenárnom zasadnutí EP v Štrasburgu. 

Celoročná kampaň 
S ohľadom na ich úlohu, teda vysvetľovať širokej a odbornej verejnosti, aký vplyv budú mať politiky EÚ na Slovensku, 

a informovať o dianí v európskych inštitúciách, Kancelária Európskeho parlamentu a Zastúpenie Európskej komisie na 

Slovensku realizujú celoročne množstvo iniciatív.  

Prevádzkujú napríklad webstránku www.dobrefondy.eu, ktorá informuje o viac ako šesťdesiatich úspešných projektoch 

podporených z prostriedkov Európskej únie, a webstránku www.euromyty.sk, ktorá sa venuje vyvracaniu najčastejšie sa 

vyskytujúcich klamstiev a poloprávd o Európskej únii a členstve Slovenska v nej.  

16 Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku na Facebooku. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/europskyparlament/videos/337341683616334/ 

17 Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku na Facebooku. Dostupné na internete: 

https://www.facebook.com/zekvsr/videos/1011619665694827/ 

18 Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku na Facebooku. Dostupné na internete: 

https://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/spravodajstvo_a_aktivity/aktivity/aktivity2019/april-2019/road-show-tentoraz-idem-voli-.htm

l  
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V kaviarňach po celom Slovensku organizujú diskusie s poprednými odborníkmi na široké spektrum tém pod názvom Café 

Európa, ktoré sú streamované tiež online a je možné stiahnuť si ich aj vo forme podcastov.  

Osobitný formát sú študijné a poznávacie cesty do Bruselu, ktorých sa v minulosti zúčastnili napríklad novinári alebo 

pedagógovia a tiež rôzne súťaže a kvízy.  

Mobilizačná kampaň Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vedie dlhodobú a systematickú kampaň pod názvom „My sme 

EÚ“, #MYSMEEU, ktorá má za cieľ viesť diskusiu širokej verejnosti o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie, o jej 

budúcnosti a mieste Slovenska v nej. Kampaň prebiehala aj v čase volieb do Európskeho parlamentu, pričom v období 

niekoľkých týždňov pred májovou voľbou ministerstvo posilnilo tiež aktivity, ktoré sa okrem prínosu členstva v Európskej 

únii pre Slovákov sústredili aj na prezentáciu významu Európskeho parlamentu a mobilizáciu k účasti vo voľbách. Aktivity 

zastrešoval Tlačový odbor zo sekcie ministra a Odbor strategickej komunikácie. 

Na kampaň #MYSMEEU sa dotazoval aj prieskum Inštitútu pre verejné otázky. Len 2,6% respondentov uviedlo, že si 

projekt všimol/všimla a bližšie sa s ním oboznámil/a. Ďalších 17,6% uviedlo, že zaregistrovalo, že bola takáto 

kampaň/aktivita, ale nijako sa jej bližšie nevenoval/a. Vôbec si to nevšimlo 77,6% opýtaných , teda takmer až osem 
19

Slovákov z desiatich. 

Zaregistrovali ste kampaň/akciu #MYSMEEU? 

 

 

Národný konvent o EÚ 
Od februára 2018 ministerstvo organizuje v spolupráci s univerzitami v regiónoch po celom Slovensku „Národný konvent o 

Európskej únii“, konferenciu s niekoľkými moderovanými panelmi s niekoľko sto účastníkov na každom podujatí. Okrem 

19 Friedrich-Ebert-Stiftung zastúpenie v Slovenskej republike. Spätný pohľad na voľby do Európskeho parlamentu 2019: výsledky 

povolebného výskumu. Bratislava, jún 2019. Dostupné na internete: 

http://www.fes.sk/fileadmin/user_upload/EP_volby2019_TS_28_6_handout.pdf 
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predstaviteľov ministerstva zahraničných vecí na podujatí pravidelne vystupujú aj ďalší relevantní rečníci – zástupcovia 

univerzít, poslanci Národnej rady SR, experti z mimovládneho sektora a ďalší. Voľne nadväzuje na sériu diskusií 

„Slovensko diskutuje o EÚ“, ktoré prebiehali v roku 2017. 

Národný konvent o EÚ odštartoval v Bratislave za účasti troch najvyšších ústavných činiteľov a následne pokračoval v 

Žiline, vo Zvolene, v Martine, v Banskej Bystrici, v Prešove, v Komárne, v Trenčíne a v Nitre. 

Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Filozofickú fakultu Univerzity Komenského navštívil mimo národného konventu 

štátny tajomník František Ružička. 

Štátny tajomník František Ružička navštevuje aj stredné školy, doposiaľ sa uskutočnili diskusie v deviatich mestách 

(Lučenec, Levoča, Bratislava, Revúca, Rimavská Sobota, Trnava, Košice, Svidník, Košice).  

Grantová schéma 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zahrnulo voľby do Európskeho parlamentu aj ako jednu 

z dvadsiatich troch tém v rámci svojej každoročnej výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti medzinárodných 

vzťahov a zahraničnej politiky, na ktorú bolo celkovo vyčlenených 118 820 EUR. Projekty mali byť „zamerané na elimináciu 

tzv. ´európskeho paradoxu´ v SR s dôrazom na voľby do EP“ . 
20

Dotáciu vo výške 11 000 EUR získal projekt občianskeho združenia EuroPolicy, o.z, ktorý navrhol vytvorenie piatich videí 

a ich prezentáciu na sociálnych sieťach. S ohľadom na platformu mal projekt ambíciu osloviť najmä mladších ľudí, s 

vyššou internetovou gramotnosťou. Výsledkom je päť videí : 
21

● BRUSELSKÍ DYKTÁT (ZĎJELAJ KÍM NEZMAˇYÚ!) 

● PRIVILÉGIUM VOĽNÉHO POHYBU 

● ERASMUS+ VYUŽILO ZA 20 ROKOV VYŠE 100 000 SLOVÁKOV 

● Vojna je vždy pre väčšinu ľudí šok 

● Jednotný digitálny trh (v príprave) 

Súhrnne mali prvé štyri doposiaľ uverejnené videá spolu 163 tisíc videní, pričom najúspešnejšie z nich o tzv. „bruselskom 

diktáte“, v ktorom vystupovala mediálne známa skupina Zomri, malo 83 tisíc videní. Známe osobnosti (Michal Hvorecký, 

Eva Sakálová, Adnan Hamzič, Tomáš Forró) vystupovali s osobnými príbehmi aj v ďalších snímkach, ktoré ministerstvo 

zverejnilo až po voľbách. 

Videá spoločne zasiahli až 337 tisíc užívateľov Facebooku.  

Sociálne siete 
Úspešné bolo aj mobilizačné video z dielne MZV s názvom „Poďte voliť“ , v ktorom vystupovali okrem predstaviteľov 

22

z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - ministra Miroslava Lajčáka a štátneho tajomníka Františka 

20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Dotácie zo štátneho rozpočtu, výzva na rok 2019. Dostupné na internete: 

https://www.mzv.sk/ministerstvo/dotacie-zo-statneho-rozpoctu/dotacie-v-oblasti-medzinarodnych-vztahov-a-zahranicnej-politiky-sr-strat

egicka-komunikacia 

21 Euractiv.sk na Facebooku, videoarchív. Dostupné na internete: https://www.facebook.com/pg/euractiv.sk/videos/?ref=page_internal 

22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na Facebooku, videoarchív: 

https://www.facebook.com/mzv.sk/videos/vb.141217272588202/1156503547883133/?type=2&theater 
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Ružičku, aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, premiér Peter Pellegrini, bývalý prezident Andrej Kiska, športovci Dominika 

Cibulková, Danka Barteková a Matej Tóth, herci Kristína Svarinská a Milo Kráľ, Sajfa, Veronika Ostrihoňová, Martin Strižinec 

aj Zomri. Divákom odkázali „Ja voliť pôjdem“.  

Video si pozrelo 146 tisíc užívateľov Facebooku a zasiahlo 425 tisíc užívateľov. 

Rovnaké video ministerstvo zdieľalo ako svoj prvý príspevok 23. mája aj na novozaloženom Instagrame, ktorý má v čase 

písania správy viac ako 700 sledovateľov.  

Na sociálnych sieťach v máji ministerstvo uverejňovalo tiež ďalšie príspevky, cieľom ktorých bolo najmä mobilizovať 

k účasti. Išlo napríklad o zostrihy z uskutočnených diskusií, v mnohých prípadoch zdieľalo tiež multimediálny obsah iných 

projektov. V najúspešnejšom z nich – vo videu  od skupiny Mladí proti extrémizmu s 627 tisíc videniami – taktiež 
23

vystupujú známi slovenskí herci, komici a raper, ktorí upozorňujú na posilňovanie extrémistov, ktorí by sa po masívnej 

kampani mohli dostať do Europarlamentu. 

 

Mobilizačná kampaň Rozhlasu a televízie Slovenska 
Rozhlas a televízia Slovenska venujú osobitnú pozornosť diskusným programom pred voľbami do zastupiteľských úradov 

Európskej únie na základe Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska. Presné 

pravidlá volebného vysielania RTVS pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 určil príkaz generálneho riaditeľa , na 
24

základe ktorého RTVS vytvorila priestor najmä prostredníctvom politickej reklamy, predvolebných diskusií kandidátov 

a predvolebného vysielania o ďalších témach spojených s Európskym parlamentom, Európskou úniou a ich vplyve na 

Slovensko. 

RTVS na politickú reklamu vyčlenila 10 hodín v televíznom vysielaní a 10 hodín v rozhlasovom vysielaní. Politickou 

reklamou v rámci RTVS sa rozumie verejné oznámenie určené na podporu politickej strany, politického hnutia, člena strany 

alebo člena hnutia alebo kandidáta, prípadne v ich prospech pri volebnej kampani alebo pri referendovej kampani; určené 

na popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta.  

Od 6. do 22. mája Televízna Jednotka a Rádio Slovensko priniesli rozhovory s kandidátmi. Jednotka ich odvysielala po 

Správach RTVS od 16:25 a Rádio Slovensko zo záznamu vždy v daný deň od 19:05. V prvej fáze išlo o individuálne 

štruktúrované rozhovory so zástupcami kandidujúcich subjektov na aktuálne témy s rovnakými otázkami pre všetkých 

zástupcov, v druhej fáze o spoločné diskusie. Spoločné moderované diskusie zástupcov mali za cieľ najmä umožniť 

voličom porovnať názory kandidujúcich subjektov. Televízna Jednotka a Rádio Slovensko ich vysielali o 21:10 v dňoch 13. 

mája, 14. mája, 16. mája, 20. mája a 22. mája 2019. Zástupca každej politickej strany u mal k dispozícii rovnaký čas . 
25

Z verejne dostupných zdrojov nie je možné zistiť počet televíznych divákov predvolebných televíznych a rozhlasových 

formátov. Povolebný prieskum IVO však potvrdil závery predvolebného prieskumu z apríla 2019 , podľa ktorého je 
26

23 Zahraničná politika sa nás týka na Facebooku, videoarchív: 

https://www.facebook.com/zahranicnapolitikasanastyka/posts/2184537721632419?__tn__=-R 

24 Rozhlas a televízia Slovensko. PRÍKAZ GENERÁLNEHO RIADITEĽA PRAVIDLÁ VOLEBNÉHO VYSIELANIA RTVS PRE VOĽBY DO 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019. Dostupné na internete: 

https://www.rtvs.sk/media/a542/file/item/sk/0002/rtvs_prikaz_volby_ep.LNMR.pdf 

25 Rozhlas a televízia Slovensko. Voľby do Európskeho parlamentu 2019. Dostupné na internete: https://www.rtvs.sk/volby-do-ep 

26 Závery Reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu z 8.4. – 14.4.2019, Dostupné na internete: 

https://www.oeurope.sk/wp-content/uploads/static/apos-oeurope-mobilizacia-2019.pdf 
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televízia najdôležitejší/najčastejší zdroj informácií o Európskej únii až pre 50,4% respondentov v menej 

rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského kraja.  

Prieskum IVO potvrdil, že diskusie kandidátov za jednotlivé strany v televízii, v rozhlase alebo na internete si všimlo 

a bližšie sa s nimi zoznámilo 12,9% a ďalších 50,3% ich zaregistrovalo, hoci sa im bližšie nevenovalo. Tento typ kampane 

výrazne predbehol iné formy kampane, ktoré skúmal prieskum IVO.   

Zaregistrovali ste diskusie kandidátov za jednotlivé strany v televízii, rozhlase alebo na internete? 
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4. ŠPECIFIKÁ REGIÓNOV MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA 
Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejňuje volebné dáta špecifikované pre jednotlivé kraje na úrovni súhrnných 

výsledkov a podielu platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty. Tieto údaje sú však dostupné len z volieb do 

Európskeho parlamentu v roku 2019, preto výsledky nie je možné porovnávať s voľbami do Európskeho parlamentu v roku 

2014.  

Komplexnejší obraz o voličoch v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky a ich volebnom správaní pre účely tejto 

analýzy dokresľuje prieskum Európskeho parlamentu Eurobarometer a primárne dáta pre Slovenskú republiku za rok 2019 

a 2014. Do prieskumu sa zapojilo 1058 Slovákov. 

S ohľadom na územné členenie prieskum Eurobarometer člení Slovenskú republiku na štyri skupiny - Bratislavský kraj, 

Západné Slovensko, Stredné Slovensko a Východné Slovensko.  

Menej rozvinuté regióny mimo Bratislavského kraja v prieskume reprezentuje kategória „Západné Slovensko“ (Trnavský, 

Trenčiansky a Nitriansky kraj), „Stredné Slovensko“ (Banskobystrický a Žilinský kraj) a „Východné Slovensko“ (Košický 

a Prešovský kraj). 

Nakoľko sa volebná účasť výrazne odlišovala medzi Bratislavským krajom a ostatnými siedmimi menej rozvinutými 

regiónmi mimo Bratislavského kraja, analýza pre komparáciu a zdôraznenie rozdielov vo voličskom správaní -  ktoré sa 

podpísali pod takýto výsledok – uvádza v relevantných častiach dáta aj pre Bratislavský kraj ako referenčný kraj 

s najvyššou účasťou. 

Volebná účasť  
Ako už bolo spomínané v predchádzajúcich častiach, najvyššia volebná účasť podľa Štatistického úradu SR bola 

zaznamenaná v Bratislavskom kraji a najnižšia v Košickom kraji. Tieto závery korešpondujú aj s reprezentatívnou vzorkou 

Slovákov v prieskume Eurobarometer, podľa ktorého najviac ľudí volilo v Bratislavskom kraji.  
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Uvádzaná volebná účasť v regiónoch vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 a 2019 (pozn. prieskum                           
zachytáva odpovede respondentov prieskumov Eurobarometer, nie skutočnú nameranú volebnú účasť) 

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QG1; Eurobarometer, Post-election survey 2014 

excel data, QP1.  

Porovnanie rokov 2014 a 2019 jednoznačne preukazuje, že mobilizácia voličov bola najúspešnejšia v Bratislavskom kraji 

(+26,3 pb) a najmenej úspešná na Strednom Slovensku (+ 3,6 pb). 

Paradoxne, napriek tomu, že Košický kraj mal najnižšiu volebnú účasť, práve na Východnom Slovensku žijú najväčší 

„eurooptimisti“, ktorí považujú členstvo v EÚ za dobrú vec. V Bratislavskom kraji, ktorý vykazuje najvyššiu volebnú účasť, 

sú zastúpení podpriemerne. Presvedčenie o prínosoch z členstva v EÚ teda nekorešponduje s volebnou účasťou.  
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Myslíte si, že členstvo Slovenskej republiky v EÚ je vo všeobecnosti ...? 

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QF1 

Odpovede na otázku, či si voliči myslia, že sa veci v Európskej únii vyvíjajú dobrým smerom, naznačujú istý súvis medzi 

spokojnosťou so súčasným stavom a volebnou účasťou. V Bratislavskom kraji, ktorý zaznamenal najvyššiu volebnú účasť, 

žije v porovnaní so zvyškom Slovenska výrazne viac voličov, ktorí sú presvedčení, že veci v Európskej únii sa nevyvíjajú 

dobrým smerom. Nespokojnosť so súčasným stavom a snaha o zmenu tak môže podnecovať a pôsobiť ako mobilizačný 

faktor.  
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Povedali by ste, že v súčasnosti idú záležitosti v EÚ vo všeobecnosti dobrým alebo zlým smerom? 

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, D73a.2 

Slováci sú podľa prieskumu v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ nadpriemerne presvedčení o benefitoch 

členstva v EÚ a tiež si nadpriemerne myslia, že ich hlas má v EÚ váhu. 

Z priemeru vybočuje Západné Slovensko, kde si až 81% respondentov myslí, že Slovensku z členstva v EÚ plynú výhody 

(+6 pb oproti celoslovenskému priemeru) a tiež Stredné Slovensko, kde si až 22% respondentov myslí (+6 pb oproti 

celoslovenskému priemeru), že Slovensko naopak z členstva neprofituje. 

Keď zvážite všetky okolnosti, myslíte si, že Slovenská republika z členstva v EÚ profitovala alebo nie? 

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QF2 
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Respondenti vo všetkých krajoch približne rovnako veria, že ich hlas má v EÚ váhu.  

Povedzte mi, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim výrokom „Môj hlas v EÚ má váhu“. 

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, Q72.1 

Výrazné odchýlky medzi jednotlivými regiónmi a Bratislavskými krajom možno pozorovať v prípade voličskej motivácie. 

Voliči v Bratislavskom kraji volili najmä preto, že môžu zmeniť veci tým, že zahlasujú vo voľbách do Európskeho 

parlamentu (31%). Vo všetkých ostatných menej rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského kraja sa na prvom mieste 

v rámci motivácie ísť voliť objavila voľba v Európskom parlamente ako občianska povinnosť. Ako druhý najčastejší 

motivačný faktor v Bratislavskom kraji bola podpora politickej strany, s ktorou voliči sympatizujú (21%). Na Západnom 

(31%) a Strednom Slovensku (48%) to bol zvyk chodiť voliť vždy. Na Východnom Slovensku podpora EÚ (26%). 
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Aké sú hlavné dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli voliť v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu? (maximálne 3 
odpovede) (pozn. tabuľka so všetkými odpoveďami sa nachádza v prílohe na konci správy)

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QG6 
 

V rámci celého Slovenska voličov najviac zaujímalo budúce fungovanie EÚ, čo bolo hlavným dôvodom voľby až 38% 

voličov. Najdôležitejšou témou to bolo aj pre obyvateľov na Západnom a Východnom Slovensku. 

Stredoslovákov zaujímalo najmä sociálne zabezpečenie obyvateľov EÚ. 

Bratislavský kraj motivovali ísť voliť najmä ekonomika a rast.  
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Ktoré témy Vás motivovali ísť voliť v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu? (maximálne 5 odpovedí)  

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QG7T 

V rámci Eurobarometru obyvatelia Slovenskej republiky tiež objasnili dôvody, pre ktoré nevolili. 

Západoslovenskí voliči nevolili najmä kvôli nedôvere a nespokojnosti s politikou vo všeobecnosti (16%), kvôli nezáujmu 

o politiku ako takú (16%) a zaneprázdnenosti (13%).  
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Aj voliči na Strednom Slovensku nevolili najmä pre nedôveru a nespokojnosť s politikou vo všeobecnosti (25%) a nezáujem 

o politiku ako takú (18%). Zavážil tiež nezáujem o európske dianie (12%). 

Voliči na Východnom Slovensku, kam patrí aj Košický kraj s najnižšou zaznamenanou volebnou účasťou, nevolili pre 

nedôveru a nespokojnosť s politikou vo všeobecnosti (24%), neprítomnosť v čase konanie volieb (18%) a pre presvedčenie, 

že voľba aj tak nič nezmení (15%). 

Voliči v Bratislavskom kraji ako hlavný dôvod, pre ktorý nešli voliť, uvádzali nezáujem o európske dianie (21%), nedôveru 

a nespokojnosť s politikou vo všeobecnosti (18%) a presvedčenie, že voľba aj tak nič nezmení (15%).  

Aké sú hlavné dôvody, pre ktoré ste nevolili v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu? (maximálne 3 odpovede) 

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QG9 
 

Odchýlky medzi regiónmi možno pozorovať aj s ohľadom na čas, kedy sa voliči rozhodli, či sa volieb zúčastnia. Viac ako 

polovica Slovákov (51%) volí vždy, pričom tento podiel sa ešte zvyšuje v menej rozvinutých regiónoch mimo 

Bratislavského kraja. O niečo vyšší podiel vždy voliacich voličov má Východné Slovensko (55%), Západné Slovensko (57%) 

a napokon najviac Stredné Slovensko (64%). Naopak, v Bratislavskom kraji je táto odpoveď zastúpená výrazne 
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podpriemerne (13%). Voliči v Bratislavskom kraji vo vysokej miere prijímali rozhodnutie niekoľko mesiacov pred voľbami 

(37%), prípadne niekoľko týždňov pred voľbami (29%).  

Kedy ste sa rozhodli ísť voliť v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu? 

 

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QG1b 

Podobné správanie naznačujú aj odpovede na otázku kedy sa voliči rozhodli, ktorú stranu pôjdu voliť. Výsledky naznačujú, 

že na rozdiel od Bratislavského kraja, kde sa voliči rozhodujú v kratšom horizonte pred voľbami, nadpolovičná väčšina 

voličov v menej rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského kraja sa rozhoduje dlhšie vopred – niekoľko mesiacov pred 

konaním samotných volieb, prípadne dlhodobo volí tú istú politickú stranu. 

V Bratislavskom kraji totiž dominovala odpoveď „niekoľko mesiacov vopred“ a „niekoľko“ týždňov vopred“. Na Strednom 

a Východnom Slovensku ale naopak dominovala odpoveď „vždy volím túto stranu“ a na Západnom Slovensku odpoveď 

„niekoľko mesiacov vopred“.  
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Kedy ste sa rozhodli voliť politickú stranu alebo kandidáta, za ktorého ste hlasovali v nedávnych voľbách do Európskeho                                 
parlamentu?  

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QG5 

Hlasy odovzdané pre jednotlivé politické subjekty v rámci krajov zaznamenáva Štatistický úrad SR. Dôvody, pre ktoré sa 

voliči rozhodli konkrétnym stranám odovzdať svoj hlas, objasňuje opäť Eurobarometer. 

Dôvody sa líšia v závislosti od jednotlivých krajov. 

Voliči na Strednom Slovensku a Východnom Slovensku ako najčastejší dôvod uviedli, že rovnakú stranu volia vždy. 

Voliči na Západnom Slovensko ako najčastejší dôvod uviedli, že sa im páčil jeden alebo viacerí kandidáti z tejto strany 

a v rovnakej miere aj to, že ich presvedčili v kampani (v diskusii, rozhovore). 

Prieskum preukázal, že konkrétne návrhy kandidátov a politických strán, či už na európskej úrovni, v rámci Slovenska alebo 

v oblasti dôležitej pre voličov v týchto voľbách, neboli rozhodujúcim faktorom pre výber politickej strany v menej 

rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského kraja. Tieto dôvody sa objavili až na štvrtom (Západné Slovensko, Stredné 

Slovensko), respektíve piatom mieste (Východné Slovensko). 

V Bratislavskom kraji pritom boli „návrhy v oblasti, ktorá bola pre Vás najdôležitejšia v týchto voľbách“ najčastejší dôvod, 

pre ktorý voliči išli odovzdať svoj hlas. 
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Prečo ste volili túto stranu v týchto voľbách do Európskeho parlamentu? (maximálne 3 odpovede) 

 

Zdroj: Eurobarometer, THE 2019 POST-ELECTORAL SURVEY excel data, QG4T 
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5. ODPORÚČANIA 
Vzhľadom na výsledky volieb a dáta z predvolebných aj povolebných prieskumov možno formulovať niekoľko záverov a 

odporúčaní, ktoré je vhodné zohľadniť pri tvorbe volebných a mobilizačných stratégií v ďalších voľbách s cieľom zvýšiť 

informovanosť a participáciu občanov Slovenskej republiky v menej rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského kraja.  

a) Štatistiky preukazujú, že dlhodobá komunikácia prínosov členstva Slovenskej republiky v EÚ, o ktorú usilujú 

viacerí aktéri, sa javí ako efektívna a informačné kampane by mali pokračovať aj v budúcnosti a to nielen v období 

tesne pred voľbami, ale aj počas celého volebného obdobia. 

V porovnaní s rokom 2014 sa zvýšil počet Slovákov, ktorí považujú členstvo v Európskej únii za dobrú vec o 3 

percentuálne body. Počet obyvateľov, ktorí členstvo v Európskej únii považujú za dobrú vec, vzrástol v siedmich 

regiónoch okrem Bratislavského kraja, kde poklesol. Vyššia podpora členstva v EÚ v spomínaných regiónoch sa 

však neodzrkadlila na volebnej účasti a prieskum preukázal, že neexistuje korelácia medzi pozitívnym postojom 

k EÚ a volebnou účasťou. 

b) V záujme mobilizácie voličov by sa hlavné posolstvá kampaní zameraných na zvyšovanie volebnej účasti mali 

prioritne zamerať napríklad na voľbu ako prejav podpory EÚ. Ďalej na voľbu ako nástroj na zníženie vplyvu 

politických strán, ktoré sú proti EÚ; voľbu ako podporu politickej strany, s ktorou voliči sympatizujú; a voľbu ako 

príležitosť zmeniť veci tým, že zahlasujú vo voľbách do Európskeho parlamentu. 

 

V povolebnom prieskume Eurobarometer sa spomínané tri posolstvá umiestili vysoko v rámci rebríčka 

motivačných faktorov aj vo všetkých menej rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského kraja. Ako odporúčané 

motivačné faktory ich identifikoval aj predvolebný prieskum Asociácie pre občiansku spoločnosť z apríla 2019. 

c) Viac ako sedem z desiatich Slovákov si myslí, že Slovensko z členstva v EÚ profituje, v dôsledku čoho sa aj 

politická kampaň kandidujúcich politických strán obmedzila nanajvýš na kritiku fungovania EÚ, ktoré sa stalo 

centrálnou témou volieb do Európskeho parlamentu naprieč Európou, a nie na dezintegráciu Slovenska z EÚ. Táto 

komunikačná stratégia korešpondovala aj s voličským správaním – najviac voličov vo voľbách do Európskeho 

parlamentu v roku 2019 z celého Slovenska aj v piatich menej rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského kraja 

išlo voliť preto, že ich zaujímalo ako bude fungovať EÚ. 

 

V súvislosti s aktuálnym vývojom v EÚ táto téma bude relevantná aj v nadchádzajúcom období, preto v záujme 

zvyšovania informovanosti a participácie obyvateľov SR by mali byť informačné kampane zamerané práve na túto 

tému a jej aspekty.  

d) Voliči v menej rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského kraja sa podľa Eurobarometru tiež zaujímajú o ďalšie 

témy, na popredných priečkach sa umiestnilo aj  sociálne zabezpečenie obyvateľov EÚ, ochrana spotrebiteľov a 

bezpečnosť potravín, ekonomika a rast, bezpečnostná a obranná politika a migrácia. Poskytovanie informácií 

z daných oblastí má potenciál zvýšiť participáciu obyvateľov v príslušných regiónoch. 

e) Napriek tomu, že medzi voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014 a v roku 2019 na Slovensku došlo 

k zvýšeniu účasti o +9,69 percentuálneho bodu (respektíve o 74%), povolebné prieskumy preukázali, že k zvýšeniu 

volebnej účasti došlo najvýraznejšie v Bratislavskom kraji. V ostatných menej rozvinutých regiónoch mimo 

Bratislavského kraja bol nárast menší, +10,8 percentuálneho bodu na Západnom Slovensku, +3,6 percentuálneho 

bodu na Strednom Slovensku a +7,2 percentuálneho bodu na Východnom Slovensku. 

 

V menej rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského kraja preto aj naďalej ostáva najväčší priestor na 

mobilizáciu voličov v nadchádzajúcich voľbách. 
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f) Najnižšiu mieru volebnej účasti Štatistický úrad SR opätovne nameral v Košickom kraji. Nakoľko nie sú dostupné 

dáta Štatistického úradu SR pre jednotlivé kraje z volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014, nie je možné 

porovnať účasť v Košickom kraji medzi jednotlivými volebnými obdobiami. V Košickom kraji však bola najnižšia 

volebná účasť zaznamenaná aj počas volieb do Národnej rady SR v roku 2016.  

 

Najvyšší priestor na mobilizáciu voličov preto ostáva najmä v Košickom kraji a mobilizačné a informačné 

kampane by mali sústrediť vyššiu pozornosť na tento kraj. 

g) Štatistický úrad SR upozorňuje, že vyššia účasť bola zaznamenaná v mestách a mestských častiach. Tieto závery 

potvrdzuje aj povolebný prieskum Európskeho parlamentu, podľa ktorého bola účasť vo vidieckych obciach len 

18%, teda o 5 percentuálnych bodov nižšia ako celoslovenský priemer, ale v malých a stredných mestách až 27% 

a vo veľkých mestách 28%. 

 

Mobilizačná kampaň bola teda menej úspešná v menších obciach, čo vytvára priestor na zvyšovanie volebnej 

účasti najmä tam. 

h) V rámci mobilizačnej kampane vo voľbách do Európskeho parlamentu sa nepodarilo rovnako úspešne 

mobilizovať najmä staršiu generáciu obyvateľov vo veku 55 rokov a viac. I keď došlo k zvýšeniu účasti vo 

všetkých demografických skupinách, počet najstarších voličov vzrástol „len“ o 43%. Pritom vo všetkých ostatných 

vekových kategóriách sa počet voličov od roku 2014 takmer zdvojnásobil.  

 

Vzhľadom na tieto dáta sa v budúcich voľbách odporúčajú mobilizačné aktivity a komunikačné kanály, ktoré budú 

cieliť na túto vekovú skupinu, ako napríklad zverejňovanie informácií prostredníctvom televízie a tlačených novín 

a menej v online priestore a na sociálnych sieťach, ako vyplýva z prieskumu Asociácie pre občiansku spoločnosť 

z apríla 2019.  

i) Len jeden z desiatich mladých ľudí vo veku 18-24 rokov vo voľbách do Európskeho parlamentu odovzdal svoj 

hlas. I keď ide o nárast volebnej účasti tejto vekovej skupiny o 85%, mladí Slováci ostávajú na posledných 

priečkach v rámci celej Európy. Z pohľadu vnímania Európskej únie a pozície Slovenska v nej sa napriek tomu 

jedná o najoptimistickejšiu skupinu v porovnaní s inými vekovými kategóriami, čo preukázal predvolebný 

prieskum v menej rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského kraja Asociácie pre občiansku spoločnosť z apríla 

2019.  

 

V nadväznosti na tento prieskum sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť témam, ktoré sú významné pre 

mladých, teda rozdielna kvalita potravín v členských štátoch, prílev nekvalitných potravín a tovarov a neriešenie 

korupcie pri čerpaní dotácií. V prípade mladých vo veku 18-24 rokov je v rámci informačných a mobilizačných 

stratégií potrebné zohľadniť, že v porovnaní so zvyškom populácie informácie o Európskej únii čerpajú v nižšej 

miere z televízie a vo vyššej miere z Facebooku a webových stránok denníkov a spravodajských serverov. 

j) Bližšia analýza dôvodov neúčasti vo voľbách do Európskeho parlamentu ukázala, že viac ako jeden z desiatich 

Slovákov nevolil preto, že v čase konania volieb nebol doma/bol na dovolenke a jeden z desiatich Slovákov nevolil 

kvôli inej zaneprázdnenosti/ prítomnosti v práci.  

 

Táto skupina nevoličov predstavuje potenciálnych voličov, ktorí by v budúcich voľbách mohli zvýšiť volebnú účasť 

v prípade možnosti hlasovania zo zahraničia alebo v prípade aktívneho využitia možnosti hlasovania mimo 

miesta trvalého bydliska prostredníctvom volebných preukazov. 

 

Vzhľadom na uvedené sa odporúča relevantným aktérov zvýšiť tlak na presadenie legislatívnych zmien, ktoré by 

umožnili vo voľbách do Európskeho parlamentu voľbu zo zahraničia, prípadne prostredníctvom internetu. Taktiež 
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sa odporúča v rámci mobilizačnej kampane realizovať aktivity na zvýšenie povedomia o možnosti hlasovania 

prostredníctvom volebných preukazov. 

k) Prieskum preukázal, že voliči v menej rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského kraja sú oveľa skôr (v čase) 

rozhodnutí, či sa volieb zúčastnia. V porovnaní s celoslovenským priemerom je totiž výraznejšie zastúpený počet 

voličov, ktorí volia vždy, prípadne rozhodujú sa už niekoľko mesiacov vopred.  

 

Z uvedeného vyplýva, že krátkodobá mobilizačná kampaň v trvaní niekoľko týždňov pred konaním volieb do 

Európskeho parlamentu môže byť v menej rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského kraja menej efektívna 

a odporúčajú sa prioritne dlhodobé informačné kampane.  

l) Viac ako štyria z desiatich obyvateľov v Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji uviedli ako hlavný dôvod, 

pre ktorý volili konkrétnu politickú stranu, to, že ju volia vždy. Ich podiel bol ešte vyšší v Prešovskom a Košickom 

kraji a najväčší v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, kde tú istú stranu čo zvyčajne volila až viac ako polovica 

obyvateľov.  

 

Politické strany, ktoré majú najlojálnejších voličov, ako napríklad OĽANO, ktorej voliči by podľa predvolebného 

prieskumu Asociácie pre občiansku spoločnosť až v 90,8 percentách prípadov volili zhodne v rámci národných aj 

európskych volieb, SaS, ktorej voliči by zhodne hlasovali v 89,8 percentách a strana ĽSNS s 86,1 percentnou 

zhodou, by v záujme zvyšovania svojej podpory mali zacieliť mobilizačnú kampaň na svojich priaznivcov v týchto 

regiónoch, kde by všeobecne podporili vyššiu volebnú účasť s potenciálom zisku voličov práve pre svoju politickú 

stranu. 

m) Najviditeľnejšou komunikačnou platformou podľa prieskumu IVO vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 

boli diskusie kandidátov za jednotlivé strany v televízii, v rozhlase alebo na internete, s ktorými sa bližšie 

oboznámilo 13% respondentov. V prepočte na absolútne čísla sa jedná o približne 500 tisíc všetkých 

oprávnených voličov. Ďalších 50% túto kampaň aspoň zaregistrovalo. Tieto dáta potvrdili závery predvolebného 

prieskumu Asociácie pre občiansku spoločnosť, podľa ktorého viac ako polovica Slovákov považuje televíziu za 

najdôležitejší/najčastejší zdroj informácií o Európskej únii.  

 

V záujme zvyšovania informovanosti a participácie obyvateľov SR sa odporúča iniciácia diskusie o zmene 

spôsobu dlhodobého informovania o dianí z prostredia Európskeho parlamentu, s cieľom zvýšiť objem týchto 

informácií sprostredkovaných verejnoprávnou televíziou a rozhlasom, ako jednými z najefektívnejších 

komunikačných kanálov, a to nielen v období tesne pred voľbami, ale aj počas celého volebného obdobia. 

Zároveň, v čase volebnej kampane by bolo prínosné navýšiť časový fond verejnoprávnych televízií vyčlenený na 

kampaň. 

n) Priame stretnutia s kandidátmi jednotlivých strán do Európskych volieb, ako diskusie, stretnutia či mítingy a pod. 

sú druhým najviditeľnejším typom kampane, ktorý zachytili viac ako štyria respondenti z desiatich opýtaných.  

 

Napriek výraznému pokroku v oblasti rozvoja technológií a vplyvu sociálnych médií ostáva tento typ komunikácie 

aj naďalej významným prvkom kampaní a výraznou mierou prispieva k všeobecnej informovanosti o Európskej 

únii aj voľbách. 

o) Vzhľadom na pokles počtu ľudí, ktorí zachytili kampaň vyzývajúcu k vyššej účasti, sa odporúča pokračovať vo 

výskume a ďalej analyzovať, aké konkrétne typy kampaní obyvatelia zachytili v jednotlivých regiónoch. Získané 

dáta umožnia návrh efektívnejších volebných a mobilizačných stratégií v ďalších voľbách s cieľom zvýšiť 

informovanosť a participáciu občanov Slovenskej republiky v menej rozvinutých regiónoch mimo Bratislavského 

kraja. 
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p) S ohľadom na dlhodobú absenciu strategickej komunikácie Slovenskej republiky, ktorú v podmienkach SR 

systematicky realizuje len Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, sa odporúča zvýšiť tlak na 

posilnenie personálnych kapacít a zdrojového zabezpečenia relevantných odborov tohto ministerstva a zároveň 

iniciovať zriadenie jednotiek strategickej komunikácie aj na iných ministerstvách.   

 
44 / 45 

 



 
 

 

6. PRÍLOHY 
Aké sú hlavné dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli voliť v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu? (maximálne 3                                   
odpovede) 
 

  Slovensko  Bratislavský 
kraj 

Západné 
Slovensko 

Stredné 
Slovensko 

Východné 
Slovensko 

Je to Vaša občianska povinnosť  40 %  17 %  47 %  54 %  34 % 

Vždy volíte  28 %  10 %  31 %  48 %  20 % 

Podporujete EÚ  22 %  14 %  22 %  22 %  26 % 

Podporujete politickú stranu, 
s ktorou sympatizujete 

22 %  21 %  20 %  32 %  17 % 

Môžete zmeniť veci tým, že 
zahlasujete vo voľbách do 
Európskeho parlamentu 

21 %  31 %  23 %  19 %  16 % 

Cítite sa ako Európan/ občan 
EÚ 

11 %  6 %  13 %  8 %  14 % 

Veľmi Vás zaujíma európske 
dianie 

8 %  20 %  10 %  1 %  6 % 

Vyjadrujete nesúhlas s EÚ  7 %  14 %  3 %  3 %  11 % 

Presvedčili Vás informácie, 
ktoré ste získali v kampani 

6 %  13 %  6 %  3 %  5 % 

EÚ zohráva vo Vašom živote 
dôležitú úlohu 

6 %  14 %  4 %  3 %  7 % 

Podporujte národnú vládu  5 %  4 %  5 %  5 %  6 % 

Vyjadrujte nesúhlas s národnou 
vládou 

3 %  3 %  1 %  4 %  4 % 

Ovplyvňujete výber prezidenta 
Európskej komisie 

2 %  4 %  2 %  2 %  2 % 
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