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Kľúčové zistenia
●

Volebná účasť v roku 2014 bola najnižšia na Slovensku, napriek tomu, že prevažoval pozitívny alebo neutrálny
postoj k Európskej únii a väčšina slovenských občanov pociťovala väzby k EÚ.

●

Medzi rokmi 2009 a 2014 nastal pokles dôvery v európske inštitúcie a prehĺbila sa skepsa – menej ako tretinu
Slovákov zaujímalo, kto konkrétne ich zastupuje v Európskom parlamente.

●

Hoci nejakú formu propagácie eurovolieb v roku 2014 zachytilo až 71 percent Slovákov, čo je nad
priemerom celej EÚ, len polovica Slovákov pociťovala dostatočnú informovanosť na to, aby sa vedela rozhodnúť.

●

Ako hlavné dôvody neúčasti aj v súčasnosti respondenti v rámci kvalitatívneho prieskumu uviedli nízku
informovanosť a slabú medializáciu, neznalosť kandidátov, ktorý do volieb kandidujú, nedôveru v politiku
a presvedčenie, že voľbou sa aj tak nič nezmení. Obdobné dôvody respondenti uviedli aj v roku 2014.

●

V čase realizácie kvantitatívneho prieskumu bolo rozhodnutých ísť 100% voliť 16,2 percenta respondentov.
Najviac respondentov – až 45,2 percenta – ohodnotilo pravdepodobnosť svojej účasti 0-40%.

●

Najnižšiu volebnú účasť avizujú obyvatelia vo veku 65 rokov a viac. Druhú najnižšiu volebnú účasť predpokladajú
mladí vo veku 18-24 rokov. Stopercentne rozhodnutých zapojiť sa do eurovolieb bolo 13,5 percent mladých.
Naopak, nevoliť bolo rozhodnutých 48,7 percent z nich.

●

Šesť z desiatich Slovákov (63,7%) považuje voľby do Európskeho parlamentu pre Slovensko za bezvýznamné,
pretože 14 slovenských europoslancov nepresadí v Európskom parlamente, kde sedí viac ako sedemsto
poslancov, nič.

●

Zároveň viac ako polovica respondentov (57,7%) pripúšťa, že výsledok strán v májových voľbách môže ovplyvniť
aj výsledok vo voľbách do Národnej rady SR, ktoré budú na budúci rok a tým aj život na Slovensku.

●

Ak by volili len voliči stopercentne rozhodnutí ísť voliť, vo voľbách by získala strana SMER-SD 22,1%; koalícia strán
Progresívne Slovensko + SPOLU 18%, strana ĽSNS 13,4%, SaS 7,6%; OĽANO 6,6%, KDH 5,3%, SME RODINA – B.
Kollár 4,9%, SNS 4,8%, MOST-Híd 3,6%, iné strany 7,2% a 6,5% ešte nevedelo, komu dá hlas.

●

Najdisciplinovanejších voličov majú strany ĽSNS, koalícia strán PS + SPOLU, a strany SMER-SD a OĽANO. Zo
všetkých sympatizantov strany ĽSNS, je rozhodnutých voliť 29,6 percent, 27,1 percent sympatizantov koalície
strán PS + SPOLU, 24,2 percent sympatizantov SMER-SD a 18,1 percent sympatizantov strany OĽANO.

●

Za najdôležitejší problém, ktorý by Slovensko malo v Európskej únii riešiť, považuje väčšina respondentov
rozdielnu kvalitu potravín v členských štátoch, prílev nekvalitných potravín a tovarov.

●

Prieskum potvrdil, že mobilizovať voličov k vyššej účasti je možné ponukou takých kandidátov, „ktorí sú
považovaní za špičkových odborníkov, ktorí zlepšia postavenie a renomé Slovenska v rámci Európskej únie“. Až
68,7 percenta všetkých respondentov uviedlo, že by boli výrazne viac naklonení/ viac naklonení ísť voliť. Toto
tvrdenie sa ukázalo ako najsilnejšie mobilizačné tvrdenie u sympatizantov všetkých politických strán aj vo
všetkých skupinách s rôznym stupňom pravdepodobnosti účasti vo eurovoľbách.

●

Ako druhý najsilnejší motivačný faktor sa preukázalo tvrdenie, že „že nižšia volebná účasť nahráva radikálnym
stranám, ktoré majú disciplinovaných voličov“. V nadväznosti na toto tvrdenie by bolo výrazne viac naklonených/
viac naklonených ísť voliť 58,9 percenta respondentov. Mladých vo veku 18-24 rokov by však toto tvrdenie
motivovalo ísť voliť len v 53,9 percentách prípadov.
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●

I keď väčšina Slovákov (61,7%) vníma Európsku úniu pozitívne, nadpolovičná väčšina respondentov je
nespokojná s pozíciou Slovenska v Európskej únii (53,5%) a veľká časť si tiež myslí, že pozícia Slovenska v rámci
Európskej únie stagnuje (49,1%) alebo sa dokonca vyvíja zlým smerom (25,4%).

●

Prevláda presvedčenie, že nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu by mali vyhrať slovenskí politici a
strany, ktoré chcú vziať kompetencie EÚ a posilniť tie slovenské (60,7%). Až 56 percent z nich (34,1%) si ale
zároveň myslí, že vyhrajú práve tí politici a strany, ktorí chcú zobrať kompetencie Slovensku a chcú posilniť
kompetencie EÚ.
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1. Ako volilo Slovensko a Európa v roku 2014?
Účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 z pohľadu celej EÚ pripomínala voľby v roku 2009. V roku 2009
prišlo voliť 42,97 percent obyvateľov Európskej únie, v roku 2014 to bolo len o 0,36 percentuálneho bodu menej, 42,61
percenta. K veľkým posunom však došlo v rámci niektorých krajín.
Zatiaľ čo v siedmich krajinách1 došlo k nárastu účasti o viac ako jeden percentuálny bod, v šiestich členských krajinách2
bola účasť stabilná, v siedmich členských krajinách3 účasť poklesla o jeden až šesť percentuálnych bodov a v ôsmich
členských krajinách4 dokonca účasť poklesla o viac ako šesť percentuálnych bodov. Slovensko patrilo do poslednej
kategórie.
Nielenže volebná účasť na Slovensku medzi voľbami poklesla o 6,59 percentuálneho bodu (pričom len šesť ďalších krajín
zaznamenalo väčší prepad), volebná účasť na Slovensku bola najnižšia spomedzi všetkých členských krajín EÚ.
K volebným urnám prišlo len 576 437 Slovákov, 13,05 percenta oprávnených voličov. To je o 46,06 percentuálnych bodov
menej Slovákov ako sa zúčastnilo posledných národných volieb5, vďaka čomu sa Slovensko už po tretíkrát dostalo na
chvost rebríčka spomedzi všetkých krajín EÚ6.
Celoeurópsky povolebný prieskum z mája 20147 ukázal, že najnižšia volebná účasť na Slovensku v rámci sociálnodemografického členenia bola zaznamenaná medzi najmladšími voličmi vo veku 18-24 rokov (6%), a stúpala postupne
s pribúdajúcim vekom v skupinách 25-39 rokov (12%), 40-54 rokov (13%) až 55+ rokov (18%). S ohľadom na profesiu volilo
najviac manažérov a osôb v domácnosti (zhodne po 20%), ďalej dôchodcovia (16%), samostatne zárobkovo činné osoby
a iné zamestnania (zhodne po 15%), robotníci (11%), nezamestnaní (10%) a študenti (3%).
V prípade Slovenska došlo k nárastu skupiny voličov (+5 percentuálnych bodov), ktorá sa rozhodla až na poslednú chvíľu,
ktorému kandidátovi alebo politickej strane dá svoj hlas a naopak, zmenšila sa skupina voličov (-9 percentuálnych bodov),
ktorá vždy hlasuje rovnako v prospech tých istých politických subjektov.
Ako tri najčastejšie dôvody motivácie ísť voliť Slováci uvádzali zvyk chodiť voliť vždy (40%), voľby ako svoju občiansku
povinnosť (32%) a prejav podpory politickej strany, s ktorou sympatizujú (25%).
Problémy, ktoré motivovali Slovákov ísť voliť, boli nezamestnanosť (52%), hospodársky rast (43%) a budúcnosť
dôchodkového zabezpečenia (31%).
Naopak, nízka motivácia k účasti bola na Slovensku podľa prieskumu podmienená nezáujmom o politiku ako takú (23%),
nedostatkom dôvery a nespokojnosťou s politikou vo všeobecnosti (22%) a presvedčením, že účasť vo voľbách nemá
význam a voľbou sa aj tak nič nezmení (17%).
I keď nízka volebná účasť naznačovala nízky záujem Slovákov o Európsku úniu, povolebný prieskum preukázal, že tomu
tak nie. Členstvo v EÚ v čase volieb považovalo za dobrú vec 43 percent Slovákov (priemer EÚ 51%), pričom horšie sa
umiestnilo deväť ďalších krajín. Neutrálny postoj – teda členstvo v EÚ nevnímali ani ako dobré ani ako zlé –mali Slováci
v 47 percentách prípadov.

1

Litva, Grécko, Švédsko, Nemecko, Rumunsko, Chorvátsko, Francúzsko.
Veľká Británia, Holandsko, Fínsko, Rakúsko, Poľsko, Belgicko.
3 Luxembursko, Malta, Slovinsko, Dánsko, Bulharsko, Portugalsko, Španielsko.
4 Lotyšsko, Cyprus, Česká republika, Taliansko, Estónsko, Maďarsko, Slovensko Írsko.
5 Voľby do Národnej rady SR v marci 2012, účasť 59,11%.
6 V roku 2004 volilo do Európskeho parlamentu 16,97% Slovákov, v roku 2009 19,64% Slovákov a v roku 2014 len 13,05%
Slovákov.
7 Directorate-General for Communication. Public Opinion Monitoring Unit. 2014. 2014 post-election survey: EUROPEAN
ELECTIONS
2014
ANALYTICAL
OVERVIEW.
Brussels,
október
2014.
Dostupné
na
internete:
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_en.pdf
2
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Zároveň až 60 percent Slovákov cítilo väzbu k Európe (priemer EÚ 62%), horšie sa umiestnilo osem ďalších členských
krajín. A napokon, až 70 percent Slovákov sa cítilo byť občanmi EÚ (priemer EÚ 63%), vďaka čomu Slovensko predbehlo
v rebríčku celkovo až osemnásť ďalších členských krajín. Platí však, že v týchto dvoch sledovaných kategóriách došlo
k poklesu, ako na úrovni celej EÚ, tak v rámci Slovenskej republiky.
S postojom Slovákov voči Európskej únii volebná účasť nekorešpondovala. Za dobrú vec členstvo v EÚ považovali najviac
obyvatelia vo veku 25-39 rokov (49%), následne 55 roční a starší (43%), mladí vo veku 18-24 rokov (41%) a následne
obyvatelia vo veku 40-54 rokov (39%). Ako už bolo spomínané, volebná účasť bola vyššia u starších obyvateľov.
Prieskum tiež zachytil, že Slováci, rovnako ako zvyšok Európskej únie, si v čoraz väčšej miere mysleli, že Európsky
parlament neberie do úvahy ich potreby. V roku 2009 bolo o tom presvedčených 29 percent Slovákov, v roku 2014 až 61
percent Slovákov (priemer EÚ 54%). Rovnako vzrástol počet obyvateľov Slovenska, ktorí neverili v európske inštitúcie z 30
percent v roku 2009 na 57 percent v roku 2014 (priemer EÚ 52%).
Skepsu odráža aj ľahostajnosť voči zvoleným zástupcom. V roku 2014 až 66 percent Slovákov – najviac spomedzi
všetkých krajín EÚ – uviedlo, že pre nich nie je dôležité, ktorý konkrétny kandidát alebo strana sa dostali do Európskeho
parlamentu. Oproti roku 2009 išlo o nárast o 16 percentuálnych bodov. Pre porovnanie, priemer v EÚ predstavoval 50
percent. Zhodne najmenej spomedzi krajín EÚ Slovákov zaujímalo, ktorá politická strana má v Európskom parlamente
najviac zástupcov. Nezáujem uviedlo 70 percent respondentov zo Slovenska. Priemer v EÚ predstavoval 50 percent.
Len polovica slovenských obyvateľov si myslela, že mala pred voľbami dosť informácií na to, aby sa rozhodla. Zatiaľ čo
v rámci EÚ v tejto kategórii došlo od posledných volieb k nárastu priemerne o 4 percentuálne body, informovanosť na
Slovensku sa znížila o 13 percent. Nejakú formu kampane vyzývajúcej k účasti v eurovoľbách zachytilo 71 percent
Slovákov, o 11 percentuálnych bodov menej než v roku 2009.
Povolebné prieskumy z prelomu mája a júna 2014 teda zachytili niekoľko celoeurópskych trendov, ktoré sa odzrkadlili aj v
nízkej volebnej účasti na Slovensku.
Hoci Európska únia si aj naďalej zachovávala priazeň nadpolovičnej väčšiny obyvateľov EÚ, ktorí považovali členstvo
v európskom klube za dobrú vec, hlavnou motiváciou ísť nebolo vyjadrenie podpory alebo nesúhlasu s členstvom, či to, že
EÚ hrá dôležitú úlohu v živote voličov alebo že sa cítia Európanmi. Voliť šli najmä pre to, že voľbu vnímajú ako občiansku
povinnosť a chodia voliť vždy. Presvedčenie, že voľba niečo zmení, sa ocitlo až na šiestom mieste v rámci priemeru celej
EÚ a na štvrtom mieste v rámci Slovenska.
Viac ako polovica Európanov, vrátane Slovákov, nedôverovala európskym inštitúciám a snahe Európskeho parlamentu
načúvať ich potrebám.
V rámci celej Európskej únie si až 57 percent Európanov myslelo, že malo všetky potrebné informácie nevyhnutné na výber
svojich kandidátov, pričom oproti roku 2009 ide o nárast o 4 percentuálne body. Neplatí to však o Slovensku, kde klesol
počet dostatočne informovaných obyvateľov o 13 percentuálnych bodov, vďaka čomu Slovensku patrí posledná
nelichotivá priečka.
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2. Postoje slovenskej verejnosti pred voľbami do EP 2019
Aktuálne postoje obyvateľov Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja vo vzťahu k Európskej únii a nadchádzajúcim
voľbám mapoval kvalitatívny prieskum v siedmich krajských mestách (okrem Bratislavy), ktorý sa uskutočnil koncom
marca 2019. Zohľadňoval hlavné závery analýzy volebnej účasti v roku 2014 a aktuálne dianie v rámci Európskej únie aj na
Slovensku.
Diskusia moderátorky fokusovej skupiny s ôsmimi respondentmi sa v úvode sústredila na domáce problémy. Následne sa
diskusia zamerala na postoje voči Európskej únii a problémy, ktorým čelí. V závere účastníci objasňovali svoj názor na
voľby do Európskeho parlamentu a dôvody účasti aj neúčasti.

2.1. Domáce problémy
Bez ohľadu na vek a samosprávny kraj, účastníci spontánne označili za jeden z najvážnejších problémov Slovenska
vysokú mieru korupcie, slabú vymožiteľnosť práva a nespravodlivosť, s ktorou sa stretávajú v každodenných situáciách.
Hlavnú príčinu tohto stavu pritom vidia jednak v povahe Slovákov, ktorí sa sami správajú korupčne, keď majú príležitosť,
a tiež vo procese voľby, kedy si sami Slováci volia takých zástupcov do parlamentu, ktorí sa neskôr správajú korupčne
a nemyslia viac na ľudí, ktorí im odovzdali svoj hlas. Korupcia podľa nich podmieňuje aj celú škálu ďalších problémov na
Slovensku – nízku kvalitu zdravotníckych služieb, vzdelávania a zabezpečenia slušného dôchodku pre ľudí, pretože
odčerpáva finančné prostriedky odtiaľ, kde sú potrebné.
Špecifické problémy, ktoré spomínali mladí respondenti vo veku do 24 rokov, boli tiež nízka kvalita vzdelávania, narastajúci
extrémizmus a sila sociálnych médií, ktoré šíria dezinformácie a ovplyvňujú tak dianie na Slovensku a vo svete.
Respondenti vo veku 30-50 rokov uviedli tiež nízke platy, zvyšovanie cien a vysoké náklady na bývanie ako hlavný domáci
problém.
Starší respondenti vo veku 50 rokov a viac sa zhodli, že medzi hlavné problémy patrí nízka životná úroveň na Slovensku.
Podľa týchto účastníkov prieskumu v priebehu posledných rokov zmizla stredná trieda a prehĺbili sa rozdiely medzi
chudobnými robotníkmi a mocnými a vplyvnými ľuďmi. Cítia sa podvedení, pretože pri vstupe do Európskej únie im bola
prisľúbená životná úroveň Švajčiarska a dnes už vidia, že to tak nie je. Taktiež so znepokojením sledujú, aká vyrastá ďalšia
generácia. Podľa respondentov rodičia zlyhávajú a deťom chýba výchova, čo o niekoľko rokov ešte prehĺbi problémy, ktoré
máme doma už dnes.
Nakoľko sa diskusia uskutočnila v čase medzi prvým a druhým kolom prezidentských volieb, predmetom rozhovoru bolo
aj zhodnotenie výsledkov prvého kola prezidentských volieb a faktorov, ktoré sa podpísali pod úspech Zuzany Čaputovej.
Príčinou jej úspechu podľa väčšiny účastníkov prieskumu bol fakt, že bola novou tvárou v politike, „príležitosťou na
zmenu“, pričom ľudia už nedôverujú známym osobám či politickej strane SMER-SD, pretože tí už mali šancu ukázať svoje
úmysly. Druhým najčastejšie spomínaným dôvodom bola podľa účastníkov masívna mediálna kampaň. Tretím
najvýznamnejším dôvodom bol fakt, že Zuzana Čaputová je žena s príjemným vzhľadom a vystupovaním, ktorá viedla
nekonfliktnú kampaň, čo vytváralo dobrý dojem na voličov.
Mladší respondenti zachytili aj silnú kampaň na sociálnych sieťach, kde jej mnohí priatelia a známi vyjadrovali podporu, čo
mohlo mobilizovať voličov. Napomôcť Zuzane Čaputovej mali aj niektoré médiá, ktoré sa k nej správali priateľskejšie ako
k iným kandidátom a napríklad v rozhovoroch na ňu neútočili. Súvis vidia aj v tom, že hlavným posolstvom Zuzany
Čaputovej bol boj za slušnosť a to je to, za čo pochodovali nedávno tisíce ľudí. Ako jej výhodu tiež uviedli liberálne témy
a témy spojené s ochranou sexuálnych menšín, ktoré otvárala.
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2.2. Európska únia
Za hlavný problém Európskej únie považuje väčšina respondentov migráciu, pričom ako prvý problém bola spomenutá až
v piatich zo siedmich samosprávnych krajoch. Druhou najčastejšou odpoveďou bol odchod Veľkej Británie z Európskej
únie, tzv. BREXIT, ktorý respondenti uviedli na prvom mieste v dvoch samosprávnych krajoch. Ojedinele sa v odpovediach
objavil ako problém aj rozdiel v kvalite života medzi východom a západom, zhoršená bezpečnosť, klimatické zmeny,
nadmerná byrokracia a pretláčanie liberálnych hodnôt v negatívnom význame.
Viac ako polovica respondentov je presvedčená, že BREXIT bude mať vplyv na Slovensko, najmä na tých Slovákov, ktorí
žijú v zahraničí, ale taktiež aj na slovenské firmy, ktoré obchodujú na medzinárodných trhoch. Najmenšie obavy má
skupina respondentov nad 60 rokov. Najmladší respondenti naopak v rozhovoroch zdôraznili, že o vystúpení rozhodli
starší obyvatelia Veľkej Británie, ktorí tak rozhodli za mladých Britov na celý ich život.
Respondenti si zhodne myslia, že by nemohlo dôjsť aj k tzv. SLOVEXITu, teda vystúpeniu Slovenska z Európskej únie,
pretože Slovensko je závislé na financiách z Európskej únie a tak by aj prípadné referendum, ktoré by podľa niektorých
mohol iniciovať napríklad Marián Kotleba, dopadlo neúspešne. Ak by však k vystúpeniu došlo, najviac by im chýbala
sloboda pohybu, tovarov a služieb, možnosť pracovať v zahraničí, spoločná mena.

2.3. Voľby do Európskeho parlamentu
Väčšina účastníkov kvalitatívneho prieskumu mala ťažkosti vymenovať slovenských europoslancov. Skupina
s najmladšími respondentmi vedela identifikovať len jedného europoslanca (Moniku Beňovú), v ostatných skupinách sa
účastníkom podarilo spoločne dopracovať k 3-7 europoslancom, pričom v niektorých skupinách uvádzali aj nesprávne
mená, napríklad Maroša Šefčoviča, Brigitu Schmögnerovú, Luciu Ďuriš Nicholsonovú a Jaroslava Pašku. V odpovediach sa
ani raz neobjavili europoslanci Vladimír Maňka, József Nagy a Jana Žitňanská.
Pre účastníkov bolo zároveň priamo úmerne ťažké zhodnotiť aj prácu europoslancov za uplynulých 5 rokov. Podľa
niektorých to, že nepoznajú europoslancov, súvisí s tým, že nič konkrétne v prospech Slovenska nevykonali. Iní vidia
hlavnú príčinu v slabej informovanosti o dianí v europarlamente. Médiá podľa nich uprednostňujú iné témy, občania si
musia sami dohľadávať informácie, pričom na to popri bežných starostiach nemajú čas a europoslanci nie sú prítomní
v regiónoch.
Konkrétne rozhodnutie Európskej únie, ktoré malo dopad na ich život, však vo väčšine skupín vedeli identifikovať.
Najčastejšie spontánne uviedli nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR, ďalej ojedinele zákaz ortuťových teplomerov,
zrušenie starých typov žiaroviek, obmedzenie príkonu vysávačov.
Rozdielna miera informovanosti je podľa respondentov jedným z hlavných rozdielov medzi voľbami na národnej úrovni
a voľbami do Európskeho parlamentu. Zatiaľ čo politika a aktivity poslancov na národnej úrovni sú medializované a ľudia
poznajú konkrétnych politikov, o dianí v európskom parlamente nevedia nič. Aj vďaka tomu sú im voľby na národnej úrovni
bližšie. Prevláda tiež pocit, že rozhodnutia, ktoré príjme slovenský parlament majú oveľa väčší a okamžitý dopad na život
obyvateľov na Slovensku, oproti rozhodnutiam, ktoré prijme Európsky parlament. Podľa väčšiny sú národné voľby
dôležitejšie.
Ako hlavný dôvod, pre ktorý považujú národné voľby za dôležitejšie, je fakt, že Slovensko vo viac ako sedemsto
člennom Európskom parlamente zastupuje len 13 poslancov, ktorí tak nemajú možnosť nič presadiť.
Podľa respondentov sú však voľby do Európskeho parlamentu dôležité, rovnako pre všetky strany, pretože poskytujú
stranám príležitosť zviditeľniť sa, získať prestíž a posilniť svoju pozíciu na domácej scéne. Prítomnosť v europarlamente je
podľa respondentov tiež finančne zaujímavá aj prínosná z hľadiska prístupu politických strán k informáciám. Avšak len
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v ojedinelých prípadoch respondenti uviedli, že prítomnosťou v Európskom parlamente politické strany získavajú možnosť
formovať agendu a ovplyvňovať rozhodnutia Európskej únie.
Nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu môžu byť pre Slovensko aj rázcestím, rozhodnutím, ktorou cestou sa
vydať. Ako dva možné smery tohto rázcestia respondenti vymenovali nasledovné dvojice:
●

v prospech väčšej integrácie EÚ vs. proti integrácii EÚ;

●

orientácia zahraničnej politiky na Spojené štáty, resp. západ vs. orientácia zahraničnej politiky na Rusko, resp.
Východ;

●

za zotrvanie Slovenska v EÚ vs. za vystúpenie Slovenska z EÚ;

●

extrémizmus vs. liberalizmus;

●

liberalizmus vs. konzervativizmus;

●

pro-migračný postoj vs. proti-migračný postoj.

Najmä mladí nevedeli jednoznačne formulovať, aký výsledok volieb by bol pre Slovensko pozitívny. Niektorí však uviedli, že
prítomnosť fašistov v europarlamente by bola pre Slovensko hanbou a poukázali na ich extrémne názory. V prípade
Mariána Kotlebu sa však nezhodli, či má záujem o menej integrácie v rámci EÚ a či by ĽSNS tieto témy presadzovala
v Európskom parlamente.
Najmä stredná generácia uvádzala konkrétne politické strany, ktoré by podľa nich boli dobrou voľbou v prípade voľby do
Európskeho parlamentu pre ich pro-európsku orientáciu. V odpovediach sa objavovali parlamentné strany SaS, OĽANO,
SNS, SMER-SD aj mimoparlamentné strany SPOLU a Progresívne Slovensko. Rovnako ako mladší respondenti uviedli, že
zlý výsledok by bolo víťazstvo extrémistov a strany ĽSNS.
Staršia generácia nad 60 rokov zdôrazňovala význam konzervatívnych hodnôt, za dobrý scenár by považovali, keby sa do
Európskeho parlamentu dostali kresťanské a konzervatívne strany, napríklad KDH, SME Rodina, SNS. Prítomnosť Mariána
Kotlebu v Európskom parlamente by zhodne niektorí videli ako negatívny výsledok.
Za príčinu nízkej volebnej účasti v predchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 považujú všetky
vekové skupiny najmä neznalosť kandidátov a ich programu, neznalosť aktivít Európskeho parlamentu, ktoré vyplývajú
z nízkej medializácie týchto tém a slabej kampane. Ďalej nezáujem o politické dianie všeobecne a ľahostajnosť k týmto
voľbám, ktorá vyplýva z presvedčenia, že európske voľby sú menej dôležité ako voľby národné, že výsledky volieb
neovplyvnia situáciu na Slovensku a napokon že trinásti zvolení kandidáti aj tak nepresadia nijaké zmeny.
V nadväznosti na výzvu, aby identifikovali tri hlavné dôvody neúčasti, sa u celkovo 56 respondentov ako najčastejšia
odpoveď objavila:
●

nízka informovanosť/ slabá medializácia (45x);

●

neznalosť kandidátov (22x);

●

všeobecná nedôvera politikom (18x);

●

presvedčenie, že tieto voľby nemajú vplyv na ich život (18x);

●

skepsa a nedôvera, že voľby niečo zmenia (16x).

Voliť podľa účastníkov prieskumu išli najmä tí, ktorí voľby vnímajú ako svoju občiansku povinnosť alebo chodia voliť
v každých voľbách, ďalej rodinní príslušníci a priatelia politikov, ktorí vo voľbách kandidovali, alebo tí, ktorí sa aktívne
zaujímajú o politiku, prípadne sa ich to priamo dotýka. Voliť podľa niektorých prišli aj voliči tých strán, ktoré ich k tomu
vyzvali, napríklad starší obyvatelia, aby volili stranu SMER-SD.
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Záver stretnutia vytvoril účastníkom priestor, aby dôkladnejšie rozdiskutovali problémy, ktoré môžu Slováci vnímať ako
problematické vo vzťahu k Európskej únii. Na vopred pripravenom hárku mali priradiť číslo 0 až 10 podľa dôležitosti
problému, kde 0 označuje „vôbec nie je dôležitý problém“ a 10 označuje „ je veľmi dôležitý problém“. Zároveň mali označiť,
ktorý jeden z nich je najdôležitejší a doplniť vlastný návrh, ak problém, ktorý vnímajú za najdôležitejší sa v zozname
nenachádza.
Najčastejšia sa u respondentov vyskytla odpoveď:
●

„Vďaka otvorenému trh Únie sa k nám dostávajú menej kvalitné a lacné potraviny, ktoré vytláčajú z trhu
slovenských farmárov a poľnohospodárov“ (12x);

●

„Dotácie z Únie podporujú korupciu. V konečnom dôsledku sa väčšina peňazí z Únie aj tak rozkradne a skončí v
rukách ľudí blízkym vláde a výsledky nevidno“ (10x);

●

„Únia je príliš byrokratická a odtrhnutá od reality. Úradníci v Bruseli nechápu život v bežnom slovenskom meste
a tak nemôžu navrhnúť dobré riešenie“ (7x);

●

„Sme malá krajina, musíme sa prispôsobovať rozhodnutiam veľkých krajín a tie pre nás nemusia byť vždy
výhodné, no silnejšie krajiny si ich aj tak pretlačia“ (7x);

●

„Únia nám núti hodnoty, ktoré nám ako kresťanskej a konzervatívnej krajine nie sú vlastné“ (7x).

Celkové priemerné skóre pri jednotlivých odpovediach zachytáva nasledujúca tabuľka.
Všetci

Vek 1822

Vek 1825

Vek 2330

Vek
30-45

Vek
30-50

Vek 4560

Vek 60+

Vďaka otvorenému trh Únie sa k nám
dostávajú menej kvalitné a lacné
potraviny, ktoré vytláčajú z trhu
slovenských farmárov a
poľnohospodárov.

8,82

8,5

6,875

9,625

9,0

9,0

9,625

9,125

Dotácie z Únie podporujú korupciu. V
konečnom dôsledku sa väčšina peňazí z
Únie aj tak rozkradne a skončí v rukách
ľudí blízkym vláde a výsledky nevidno.

8,21

7,75

5,875

8,375

8,5

9,5

8,25

9,25

Sme malá krajina, musíme sa
prispôsobovať rozhodnutiam veľkých
krajín a tie pre nás nemusia byť vždy
výhodné, no silnejšie krajiny si ich aj tak
pretlačia.

7,98

8,5

6,875

8,0

8,5

7,375

7,25

9,375

Členské krajiny v Únii si nie sú
rovnocenné. Oveľa viac výhod majú tie
krajiny, ktoré do Únie vstúpili dávnejšie,
nové členské krajiny sú v mnohých
oblastiach znevýhodnené (napr.
poľnohospodárstvo).

7,38

6,875

4,75

5,75

8,375

8,875

8,625

8,375

Rozhodnutia o nás prijímajú neznámi
ľudia za “zatvorenými dverami”. Úniu
riadia politici, ktorí sa nezodpovedajú
svojim voličom, na rozdiel od politiky na
národnej úrovni.

7,36

6,875

5,875

7,125

7,875

8,25

7,5

8,0

Únia je príliš byrokratická a odtrhnutá od
reality. Úradníci v Bruseli nechápu život v
bežnom slovenskom meste a tak
nemôžu navrhnúť dobré riešenie.

7,11

8,375

4,75

6,75

8,375

6,375

6,375

8,75
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Únia na nás tlačí, aby sme prijímali
zákony a regulácie, ktoré nechceme a
nepotrebujeme. Do “všetkého” sa stará.

6,55

6,25

5,5

6,5

7,625

6,75

6,5

6,75

Vďaka členstvu v EÚ musíme riešiť aj
problémy, ktoré sa nás netýkajú (napr.
migrácia do Talianska/ Grécka a s tým
spojené kvóty, euroval..).

6,27

6,75

4,875

6,0

7,125

5,625

6,625

6,875

Únia nám núti hodnoty, ktoré nám ako
kresťanskej a konzervatívnej krajine nie
sú vlastné.

6,02

7,25

3,875

5,25

7,5

3,0

6,0

9,25

Členstvo v Únii nás stojí veľa peňazí viac do Únie prispievame ako z nej
dostávame a zbytočne živíme stovky
bruselských úradníkov.

5,41

4,875

1,875

5,5

6,875

5,375

5,625

7,75

Nadpolovičná väčšina respondentov je presvedčená, že táto nimi identifikovaná téma ako najdôležitejšia téma by
motivovala ľudí ísť voliť vo väčšej miere, keby sa stala nosnou témou kampane. U zvyšnej časti prevláda skepticizmus.
Myslia si, že ľudí by nemotivovala k voľbe ani táto téma, pretože v Európskom parlamente budeme mať aj tak len štrnásť
hlasov. Zároveň najmä staršia generácia je presvedčená, že ľahostajnosť k voľbám vyplýva všeobecne zo sklamania
z politiky a nedôvery voči politikom, preto nezáleží na tom, čo bude ústrednou témou komunikácie politikov.
Z diskusií v siedmich mestách bolo možno odčítať niekoľko aktuálnych trendov v rámci volebného správania sa
slovenských obyvateľov mimo Bratislavského kraja a ich postojov.
Prieskum naznačuje, že nasledujúce voľby nebudú tzv. „referendom o migrácii“, ako by sa mohlo zdať v nadväznosti na
diskusiu, ktorá prebieha na domácej pôde a dôrazu, ktorý tejto téme kladú niektorí aktéri. Pretrváva názor, že došlo
k zlepšeniu situácie v ostatných dvoch rokoch, ale aj naďalej pretrvávajú obavy o bezpečnosť a ochranu hraníc. Výrazne
citlivejšie však obyvatelia Slovenska vnímajú rozdielnu kvalitu potravín, ktorá sa dotýka ich každodenného života aj
prípady korupcie, s ktorými sú priamo konfrontovaní.
Z rozhovorov je tiež možné odčítať, že sa zvyšuje atraktivita kandidátov bez politickej minulosti. Najmä v prípade
europoslancov je možné očakávať zmeny, nakoľko respondenti nezachytili konkrétne výsledky práce súčasných
europoslancov a sťažujú sa na nízku informovanosť všeobecne.
Nakoľko existuje istá zhoda medzi postojmi a náladami z povolebného prieskumu z roku 2014 a súčasne prezentovanými
názormi, je možné predpokladať, že miera účasti v nadchádzajúcich voľbách bude opätovne patriť medzi nižšie v rámci
celej EÚ. Ako hlavné dôvody neúčasti v súčasnosti respondenti uvádzajú nízku informovanosť a slabú medializáciu,
neznalosť kandidátov, ktorý do volieb kandidujú, nedôveru v politiku a presvedčenie, že voľbou sa aj tak nič nezmení.
Obdobné dôvody respondenti uviedli aj v roku 2014.
Rovnako silné je presvedčenie, že trinásť (respektíve štrnásť) slovenských poslancov v Európskom parlamente, ktorý má
viac ako sedemsto členov, nezmôže nič. Toto presvedčenie môže vo výraznej miere ovplyvniť, či voliči pôjdu odovzdať
svoj hlas.
Odpovede respondentov tiež naznačujú, že obdobne ako v roku 2014, EÚ je aj naďalej vnímaná skôr pozitívne, prípadne
neutrálne, avšak tento faktor pravdepodobne nebude determinovať vo výraznej miere ich účasť, resp. neúčasť vo voľbách,
rovnako ako tomu bolo v 2014.
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3. Profil slovenského (ne)voliča
Vzhľadom na identifikované postoje a názory na Európsku úniu a voľby do Európskeho parlamentu následne
prostredníctvom kvantitatívneho prieskumu prebehla verifikácia niekoľkých hypotéz, ktoré vyplynuli z kvantitatívneho
prieskumu za účelom identifikácie tých faktorov, ktoré by mohli pozitívne vplývať na vyššiu participáciu vo voľbách do
Európskeho parlamentu mimo Bratislavského kraja. Nasledujúca kapitola analyzuje profil vybraných skupín, u ktorých
výskum identifikoval priestor na mobilizáciu a potenciál zvýšiť ich volebnú účasť. Zber dát v rámci kvantitatívneho
prieskumu v siedmich regiónoch s výnimkou Bratislavského kraja prebehol v dňoch 8.4.– 14.4.20198.

3.1. Celá vzorka
Z odpovedí respondentov kvantitatívneho prieskumu, ktorých profil je uvedený v prílohe v záverečnej časti správy, je
možné odvodiť niekoľko základných zistení, ktoré sumarizujú nasledujúce tabuľky a grafy.
Do akej miery je pravdepodobné, že sa zúčastníte volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať na konci mája
tohto roka? (v %)

Bez ohľadu na to, či sa volieb do Európskeho parlamentu plánujete zúčastniť alebo nie, ktorú politickú stranu alebo
hnutie by ste vo voľbách do Európskeho parlamentu volili?

8

METÓDA PRIESKUMU: Reprezentatívny kvantitatívny prieskum medzi obyvateľmi SR vo veku od 18 rokov.
Veľkosť výberového súboru: N = 904 respondentov
Spôsob výberu vzorky: kvótny výber (kvóty – pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, zamestnanie, veľkosť sídla, kraj)
Termín zberu dát: 2.4. – 14.4.2019
Nástroj zberu údajov: dotazník
Metodika zberu dát: face to face (osobné) rozhovory vyškolených anketárov s respondentmi
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Postoj k EÚ a jej inštitúciám
* pri EK je v poslednom riadku započítaná aj možnosť "nikdy som o ňom/nej nepočul/a"

Súhlas/nesúhlas s výrokom - Európske voľby sú pre Slovensko bezvýznamné, pretože 14 slovenských europoslancov
nepresadí v európskom parlamente, kde sedí 700 poslancov, vôbec nič.
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Súhlas/nesúhlas s výrokom - Výsledok strán v májových voľbách môže ovplyvniť aj výsledok vo voľbách do Národnej rady
SR (parlamentu), ktoré budú na budúci rok a tým aj život na Slovensku.

Ako by vplývalo na Vaše rozhodnutie ísť voliť to, že ... - CELÁ VZORKA (v %)
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3.2. Istí voliči
Prvú analyzovanú skupinu tvorí 16,2 percent voličov, ktorí sú rozhodnutí vo voľbách ísť voliť a mieru svojho rozhodnutia
zúčastniť sa ich označili 100%. Ich postoje a nálady môžu najvernejšie napovedať, aký bude profil voličov mimo
Bratislavského kraja v májových voľbách.
V skupine9 je 47,2 percenta mužov a 52,8 percenta žien. Najpočetnejšie zastúpenie 21 percent mali obyvatelia vo veku 25 34 rokov.
Nadpriemerne zastúpení v porovnaní s celou vzorkou sú obyvatelia vo veku 55 – 64 rokov (+3,3 percentuálnych bodov
oproti celej vzorke, ďalej len „pb“) a voliči vo veku 25-34 rokov (+2 pb oproti celej vzorke), naopak najnižšia istá účasť
oproti priemeru bola avizovaná u obyvateľov vo veku 18 – 24 rokov (-1,7 pb oproti celej vzorke).
Vyššie zastúpenie oproti celej vzorke predpokladajú obyvatelia s vysokoškolským vzdelaním (+11,4 pb) a stredoškolským
vzdelaním s maturitou (+3,8 pb), s ohľadom na profesiu zas výkonní odborní pracovníci, úradníci (+4,4 pb), tvoriví odborní
pracovníci (+2,4 pb), nezamestnaní (+1,5 pb) a dôchodcovia (+0,8 pb).
Najpočetnejšiu skupinu rozhodnutých voličov tvoria obyvatelia miest a obcí s počtom obyvateľov do 2 tisíc (34,2%)
a s počtom obyvateľov 20-100 tisíc (32,4%), s nadpriemerným zastúpením obyvateľov zo Žilinského kraja (+7,2 pb oproti
celej vzorke), Prešovského kraja (+3,8 pb oproti celej vzorke) a Trenčianskeho kraja (+3,4 pb oproti celej vzorke).
Najviac hlasov od určite sa zúčastňujúcich voličov, zároveň aj výrazne viac hlasov v porovnaní s priemerom celej vzorky,
by získala strana SMER-SD (22,1%), koalícia strán PS + SPOLU (18%) a ĽSNS (13,4%). V čase zberu dát 6,5 percent
respondentov tejto skupiny ešte nevedelo, ktorej strane odovzdá svoj hlas.
Bez ohľadu na to, či sa volieb do Európskeho parlamentu plánujete zúčastniť alebo nie, ktorú politickú stranu alebo
hnutie by ste vo voľbách do Európskeho parlamentu volili? - ISTÍ VOLIČI

Skupina je pomerne jednoznačne vyhranená v názore na to, kto by mal vyhrať nasledujúce eurovoľby. V rámci skupiny 66,2
percent uviedlo, že by mali vyhrať tí, ktorí chcú vziať kompetencie EÚ a posilniť tie slovenské, 26,8 percent respondentov by
prijalo keby vyhrali tí, ktorí chcú vziať kompetencie Slovensku a posilniť kompetencie EÚ. Len 7 percent opýtaných v tejto
skupine nevedelo označiť svoju preferenciu, na rozdiel od priemeru celej vzorky 17,2 percent.

9

Dáta triedené podľa pohlavia, veku, vzdelania, zamestnania a kraja tvoria prílohu tejto správy v závere.
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Za najdôležitejšie problémy, ktoré by malo Slovensko riešiť v Európskej únii, táto skupina označila rozdielnu kvalitu
potravín v členských štátoch, prílev nekvalitných potravín a tovarov (47%) a neschopnosť zastaviť migračnú krízu a chrániť
hranice EÚ (30,7%). Oproti celej vzorke kladie silnejší dôraz práve na neschopnosť zastaviť migračnú krízu a chrániť
hranice (+5,1 pb), na prílev nekvalitných potravín a tovarov (+3 pb) a slabú informovanosť bežných ľudí o dianí v EÚ (+2,4
pb).

Z nasledujúceho zoznamu vyberte dva najdôležitejšie problémy, ktoré by malo Slovensko riešiť v Európskej únii. (max. 2
odpovede)

Skupina je pro-európska, v porovnaní s celou vzorkou sa vyznačuje optimistickejším postojom voči Európskej únii a pozícii
Slovenska v nej.
Celkovo 39,6 percent respondentov v tejto skupine si myslí, že Európska únia sa uberá dobrým smerom (+14,8 pb oproti
celej vzorke), 48,8 percent respondentov je spokojných s pozíciou Slovenska v Európskej únii (+9,4 pb oproti celej vzorke),
41,2 percent respondentov si myslí, že pozícia Slovenska v Európskej únii sa uberá dobrým smerom (+15,9 pb oproti celej
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vzorke) a 47,2 percent respondentov si myslí, že by sa európska integrácia mala prehlbovať aj v ďalších oblastiach (+18,9
pb oproti celej vzorke).
V rámci skupiny tiež prevláda pozitívny postoj k európskym inštitúciám. Pozitívny postoj k Európskej únii má 67,8 percent
respondentov (celá vzorka 61,7%), pozitívny postoj k Európskemu parlamentu má 65,9 percent respondentov (celá vzorka
50,7%) a pozitívny postoj k Európskej komisii má 65,1 percent respondentov (celá vzorka 49,5%).
Uveďte aký máte postoj k… (istí voliči vs. celá vzorka)

V porovnaní so zvyškom Slovenska táto skupina viac dôveruje možnostiam slovenských europoslancov vplývať na dianie
v Európskom parlamente. Zatiaľ čo v celoslovenskom meradle (mimo Bratislavského regiónu) si až 63,8 percent Slovákov
myslí, že „Európske voľby sú pre Slovensko bezvýznamné, pretože 14 slovenských europoslancov nepresadí v európskom
parlamente, kde sedí 700 poslancov, vôbec nič“, v tejto skupine rovnaký názor zdieľa len necelá polovica z nich (47,9%).
Zároveň viac ako tri štvrtiny z nich (75,1%) sú presvedčené, že „výsledok strán v májových voľbách môže ovplyvniť aj
výsledok vo voľbách do Národnej rady SR (parlamentu), ktoré budú na budúci rok a tým aj život na Slovensku“, zatiaľ čo
priemer celej vzorky je nižší a predstavuje 57,7 percent.
Voliči stopercentne rozhodnutí voliť čerpajú väčšinu svojich informácií o Európskej únii10 zo štandardných médií – viac
ako polovica z televízie a viac ako štvrtina z webových stránok denníkov a spravodajských serverov, čo je v prípade webov
a spravodajských serverov výrazne viac ako priemer celej vzorky (+8 pb).

3.3. Absolútni nevoliči
V rámci kvantitatívneho prieskumu až 45,2 percent respondentov uviedlo, že pravdepodobnosť, že sa zúčastnia volieb do
Európskeho parlamentu je 0-40%. Táto skupina je pre účely ďalšej analýzy identifikovaná ako tzv. „absolútni nevoliči“.
V rámci skupiny11 je 46,6 percent mužov a 53,4 percent žien.

10

Odpovede na otázku „Aký je váš najdôležitejší/najčastejší zdroj Vašich informácií o Európskej únii?“ tvoria prílohu tejto
správy v závere.
11 Dáta triedené podľa pohlavia, veku, vzdelania, zamestnania a kraja tvoria prílohu tejto správy v závere.
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Z pohľadu socio-demografických skupín majú v skupine vyššie zastúpenie starší respondenti vo veku 65 rokov a viac (+2,5
pb oproti celej vzorke) a mladí respondenti vo veku 18-24 rokov (+0,8 pb oproti celej vzorke). Medzi absolútnymi nevoličmi
nájdeme viac obyvateľov so stredoškolským vzdelaním bez maturity (+8,4 pb oproti celej vzorke) a so základným
vzdelaním (+4,1 pb oproti celej vzorke).
Oproti celej vzorke je v skupine viac nekvalifikovaných manuálnych pracovníkov (+2,1 pb), dôchodcov (+2 pb), osôb
v domácnosti a na materskej dovolenke (+1,1 pb) a kvalifikovaných manuálnych pracovníkov/ prevádzkových pracovníkov
(+1 pb).
Absolútni nevoliči žijú vo vyššej miere v Košickom kraji (+4,1 pb oproti celej vzorke), v Trnavskom kraji (+2 pb oproti celej
vzorke) a v Nitrianskom kraji (+1,8 pb oproti celej vzorke). Až tretina žije najmä v mestách s veľkosťou do 2 tisícov
obyvateľov.
Bez ohľadu na to, či sa volieb do Európskeho parlamentu plánujú zúčastniť alebo nie, vo voľbách do Európskeho
parlamentu by v najväčšej miere volili stranu SMER-SD (11,6% absolútnych nevoličov), SME RODINA – B. Kollár (6,3%
absolútnych nevoličov) a ĽSNS (6,0% absolútnych nevoličov). Takmer polovica z nich (45,2%) však nevie, koho by volila.
Bez ohľadu na to, či sa volieb do Európskeho parlamentu plánujete zúčastniť alebo nie, ktorú politickú stranu alebo
hnutie by ste vo voľbách do Európskeho parlamentu volili? - ABSOLÚTNI NEVOLIČI

Z pohľadu tém, ktoré považujú za hlavné a ktoré by malo Slovensko riešiť v Európskej únii, výrazne názorovo nevybočujú
z celkového priemeru s výnimkou problematiky riešenia korupcie pri čerpaní dotácií. V rámci tejto skupiny bolo len 19,7
percent respondentov presvedčených, že treba riešiť korupciu pri čerpaní dotácií, čo je o 4,3 percentuálnych bodov menej
ako v rámci celej vzorky. Za najdôležitejšie problémy respondenti tejto skupiny označili „rozdielnu kvalitu potravín v
členských štátoch, prílev nekvalitných potravín a tovarov“ (43,5%) a „neschopnosť zastaviť migračnú krízu a chrániť
hranice EÚ“ (25,4%).
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Z nasledujúceho zoznamu vyberte dva najdôležitejšie problémy, ktoré by malo Slovensko riešiť v Európskej únii. (max. 2
odpovede)

V rámci skupiny prevládajú neutrálne až negatívne názory na smerovanie Európskej únie a pozíciu Slovenska v nej.
Najviac, 37,2 percent respondentov v rámci tejto skupiny si myslí, že Európska únia stagnuje. Až 59 percent respondentov
je nespokojných s pozíciou Slovenska v rámci EÚ. Zároveň si 41 percent z nich myslí, že pozícia Slovenska v Európskej
únii stagnuje.
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Akým smerom sa podľa vás uberá Európska únia – dobrým, zlým alebo stagnuje? - absolútni nevoliči

Negatívny postoj však nesúvisí s nedôverou voči EÚ ako celku. Len štvrtina týchto respondentov je presvedčených, že EÚ
nemá budúcnosť (26,9%). Ďalšia polovica z nich vidí potrebu posilnenia hlasu národných štátov v EÚ (48%) a menej ako
pätina si myslí, že európska integrácia by sa mala prehlbovať aj v ďalších oblastiach (17,7%). Pozitívne Európsku úniu
vníma 51,9 percent, ale Európsky parlament len 38,9 percent respondentov a Európsku komisiu len 36,1 percent
respondentov v tejto skupine.
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Uveďte aký máte postoj k… (absolútni nevoliči vs. celá vzorka)

Kvantitatívny prieskum potvrdil hypotézu z kvantitatívnej časti, v rámci ktorej bola zdôrazňovaná neschopnosť trinástich,
resp. štrnástich poslancov niečo presadiť v približne sedemsto člennom Európskom parlamente. V skupine absolútnych
nevoličov sa s týmto tvrdením stotožňujú viac ako tri štvrtiny respondentov (77,8%).
Absolútni nevoliči tiež v oveľa nižšej miere veria, že by výsledok volieb do Európskeho parlamentu mohol ovplyvniť aj
výsledok vo voľbách do Národnej rady SR, ktoré budú na budúci rok a tým aj život na Slovensku. Zatiaľ čo celkový priemer
je 57,7 percent, v skupine absolútnych nevoličov s týmto tvrdením súhlasí len 46,5 percent z nich.
Absolútni nevoliči čerpajú najviac informácii o Európskej únii12 z televízie (50,8%), v porovnaní so zvyškom Slovenska
získavajú menej informácií z webových stránok denníkov a spravodajských serverov (-7,5 pb oproti celej vzorke) a vo
vyššej miere od priateľov a rodiny (+5,5 pb oproti celej vzorke).

3.4. Presvedčiteľní
Druhú najpočetnejšiu skupinu s ohľadom na pravdepodobnosť účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu tvorí 28,8
percent respondentov, ktorí pravdepodobnosť svojej účasti v eurovoľbách označili na škále 50-70%. Pre účely ďalšej
analýzy budú označovaní ako tzv. „presvedčiteľní“, nakoľko svojimi postojmi, názormi aj početnosťou poskytujú príležitosť
na zvýšenie ich volebnej účasti.
V rámci skupiny13 sú muži zastúpení 46,6 percentami a ženy 53,3 percentami. Skupina sa v rámci socio-demografických
kategórií len mierne odlišuje vo vyššom zastúpení obyvateľov vo veku 35-44 rokov (+1,1 pb oproti celej vzorke), vo veku
45-54 rokov (+0,7 pb oproti celej vzorke) a vo veku 25-24 rokov (+0,6 pb oproti celej vzorke). Respondenti v rámci tejto
skupiny majú vo vyššej miere vysokoškolské vzdelanie (+6,2 pb oproti celej vzorke) a stredoškolské vzdelanie s maturitou
(+1,5 pb oproti celej vzorke). Pôsobia vo výraznejšej miere na pozíciách ako výkonný odborný pracovník, úradník (+2,7 pb

12

Odpovede na otázku „Aký je váš najdôležitejší/najčastejší zdroj Vašich informácií o Európskej únii?“ tvoria prílohu tejto
správy v závere.
13 Dáta triedené podľa pohlavia, veku, vzdelania, zamestnania a kraja tvoria prílohu tejto správy v závere.
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oproti celej vzorke), podnikateľ, živnostník (+1,6 pb oproti celej vzorke) a tvorivý odborný pracovník (+1,3 pb oproti celej
vzorke).
Tretina z nich býva v obciach do 2 tisíc obyvateľov (33,6%), vyššie zastúpenie majú obyvatelia Banskobystrického kraja
(+1,7 pb oproti celej vzorke), Trenčianskeho kraja (+0,8 pb oproti celej vzorke) a Prešovského kraja (+0,6 pb oproti celej
vzorke).
Bez ohľadu na to, či by sa volieb do Európskeho parlamentu zúčastnili alebo nie, by najviac hlasov v nich odovzdali strane
SMER-SD (15,1%), SaS (13,3%) a koalícia strán PS + SPOLU (11%). Vo výraznejšej miere oproti celej vzorke je zastúpená
práve strana SaS (+5,2 pb).
Bez ohľadu na to, či sa volieb do Európskeho parlamentu plánujete zúčastniť alebo nie, ktorú politickú stranu alebo
hnutie by ste vo voľbách do Európskeho parlamentu volili? - PRESVEDČITEĽNÍ

Ako dva najdôležitejšie problémy, ktoré by malo Slovensko riešiť v Európskej únii, označili „rozdielnu kvalita potravín v
členských štátoch, prílev nekvalitných potravín a tovarov“ (43,9%) a „neriešenie korupcie pri čerpaní dotácií“ (28,9%).
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Z nasledujúceho zoznamu vyberte dva najdôležitejšie problémy, ktoré by malo Slovensko riešiť v Európskej únii. (max. 2
odpovede)

Skupina sa vyznačuje skôr neutrálnym až optimistickým postojom voči Európskej únii a pozícii Slovenska v nej.
Podľa 43,9 percent respondentov Európska únia stagnuje. Mierne prevažuje pocit nespokojnosti s pozíciou Slovenska
v rámci EÚ (48,8%) oproti spokojnosti (44,6%). Nadpolovičná väčšina členov tejto skupiny si zároveň myslí, že pozícia
Slovenska v rámci EÚ stagnuje.
Pozitívny postoj voči EÚ má 69,6 percent, voči Európskej komisii 57,9 percent, a voči Európskemu parlamentu 57,7 percent
tzv. presvedčiteľných voličov.
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Uveďte aký máte postoj k… (presvedčiteľní vs. celá vzorka)

Skupina je v porovnaní s priemerom v rámci celej vzorky menej skeptická, ale aj tak nadpolovičná väčšina, 57 percent
presvedčiteľných voličov, verí, že 14 slovenskí europoslanci nepresadia v európskom parlamente, kde sedí 700 poslancov,
vôbec nič a preto sú Európske voľby pre Slovensko bezvýznamné.
Vo vyššej miere v porovnaní s celkovým priemerom súhlasí s tvrdením, že výsledok strán v májových voľbách môže
ovplyvniť aj výsledok vo voľbách do Národnej rady SR (parlamentu), ktoré budú na budúci rok a tým aj život na Slovensku
(59,8%).
Skupina vo vyššej miere oproti celej vzorke čerpá informácie o Európskej únie14 z webových stránok denníkov
a spravodajských serverov (+5,2 pb oproti celej vzorke), z televízie v rovnakej miere ako zvyšok respondentov.

3.5. Mladí vo veku 18-24 rokov
Osobitnú kategóriu voličov predstavujú mladí vo veku 18-24 rokov, ktorých profil sa v mnohých aspektoch signifikantne líši
od ostatných vekových kategórií a preto vyžaduje samostatnú špecifikáciu.
Pravdepodobnosť účasti tejto vekovej skupiny vo voľbách do Európskeho parlamentu je v porovnaní s ostatnými nižšia.
Stopercentne rozhodnutých zapojiť sa do eurovolieb bolo v čase prieskumu len 13,5 percent z nich (-2,7 pb oproti celej
vzorke). Naopak, nevoliť, s pravdepodobnosťou účasti 0-40%, bolo rozhodnutých 48,7 percent z nich (+3,5 pb oproti celej
vzorke). V porovnaní s mladými a účasťou vo voľbách sú na tom horšie už iba starší obyvatelia vo veku 65 rokov a viac.
Ak by vo voľbách do Európskeho parlamentu volili len mladí, najväčšiu podporu by získala strana ĽSNS (12,4%), koalícia
strán PS + SPOLU (12,3%), SME Rodina – B. Kollár (10,6%), OĽANO (9,8%), naopak v porovnaní s celkovým priemerom by
podpriemernú podporu získala strana SMER-SD (2,3%) a KDH (0%).

14

Odpovede na otázku „Aký je váš najdôležitejší/najčastejší zdroj Vašich informácií o Európskej únii?“ tvoria prílohu tejto
správy v závere.
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Bez ohľadu na to, či sa volieb do Európskeho parlamentu plánujete zúčastniť alebo nie, ktorú politickú stranu alebo
hnutie by ste vo voľbách do Európskeho parlamentu volili? - 18-24 ROKOV

Odlišné nazeranie majú mladí vo veku 18-24 rokov aj na dva najdôležitejšie problémy, ktoré by malo Slovensko riešiť v
Európskej únii. Najviac zastúpenou odpoveďou bola „rozdielna kvalita potravín v členských štátoch, prílev nekvalitných
potravín a tovarov“ (36,4%) a „neriešenie korupcie pri čerpaní dotácií“ (35,8%). V oboch kategóriách však boli výrazné
odchýlky oproti priemeru.
Mladých vo väčšej miere zaujímalo „neriešenie korupcie pri čerpaní dotácií“ (+11,8 pb oproti celej vzorke) a „vysoké
finančné príspevky Slovenska do rozpočtu EÚ“ (+4 pb oproti celej vzorke). Naopak, menšiu dôležitosť prisudzovali
„rozdielnej kvalite potravín v členských štátoch, prílevu nekvalitných potravín a tovarov“ (-7,6 pb oproti celej vzorke),
„prehnanému zasahovaniu EÚ do záležitostí Slovenska“ (-7,8 pb oproti celej vzorke) a „neschopnosti zastaviť migračnú
krízu a chrániť hranice EÚ (-4,4 pb oproti celej vzorke).
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Z nasledujúceho zoznamu vyberte dva najdôležitejšie problémy, ktoré by malo Slovensko riešiť v Európskej únii. (max. 2
odpovede)

Z pohľadu vnímania Európskej únie a pozície Slovenska v nej sa jedná o najoptimistickejšiu skupinu takmer vo všetkých
sledovaných kategóriách v porovnaní s inými vekovými kategóriami. Nadpriemerne si 32,5 percent mladých vo veku 18-24
rokov myslí, že Európska únia sa uberá dobrým smerom, 49,4 percent je zároveň spokojných s pozíciou Slovenska
v Európskej únii a 29 percent si myslí, že sa pozícia Slovenska v Európskej únii uberá dobrým smerom. I keď v prípade
smerovania EÚ a smerovania Slovenska v EÚ je početnosťou najviac zastúpená odpoveď „stagnuje“, skupinu je možné
považovať za euro-optimistickú vzhľadom na výrazne nižší výskyt explicitne negatívneho stanoviska.
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Akým smerom sa podľa vás uberá Európska únia – dobrým, zlým alebo stagnuje?

Ako ste spokojný s pozíciou Slovenska v Európskej únii?

Táto veková kategórie sa v najvýraznejšej miere prikláňa k názoru, že voľby by mali vyhrať tie strany, ktoré chcú vziať
kompetencie EÚ a posilniť tie slovenské (68,7%). Posilniť kompetencie EÚ na úkor slovenských chce len 16,6 percent.
Vo vzťahu k európskym inštitúciám prevláda pozitívne stanovisko u nadpolovičnej väčšiny respondentov vo veku 18-24
rokov.
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Uveďte aký máte postoj k...

Šesť z desiatich mladých vo veku 18-24 rokov (60,9%) zdieľa presvedčenie, že európske voľby sú pre Slovensko
bezvýznamné, pretože 14 slovenských europoslancov nepresadí v európskom parlamente, kde sedí 700 poslancov, vôbec
nič. Viac ako polovica (55,1%) verí, že výsledok strán v májových voľbách môže ovplyvniť aj výsledok vo voľbách do
Národnej rady SR (parlamentu), ktoré budú na budúci rok a tým aj život na Slovensku. Tým výraznejšie nevybočujú
z celkového priemeru, ktorý je 63,8 percent a 57,7 percent.
Informácie o Európskej únii mladí čerpajú v najväčšej miere z televízie (31,7%), Facebooku (29,1%) a webových stránok
denníkov a spravodajských serverov (21%), od rodiny a priateľov (11,4%) a rádia (1,7%). Nikto z nich nečerpá z tlačených
novín. V porovnaní s priemerom na Slovensku tak ide o výrazne nižšie využívanie televízie (-18,7 pb oproti celej vzorke)
a výrazne vyššie využívanie Facebooku (+21,3 pb oproti celej vzorke)15.

3.6. Profil voličov podľa politických strán
Kvantitatívny prieskum tiež odhalil, že veľký priestor na mobilizáciu svojich podporovateľov majú rovnako aj politické
strany.
V skupine voličov, ktorí sú pre účely analýzy v predchádzajúcich kapitolách označovaní ako istí voliči, nakoľko mieru svojej
účasti vo voľbách označili ako 100%, je nadpriemerne zastúpená strana ĽSNS, koalícia strán PS + SPOLU a strana SMERSD.
Zo všetkých sympatizantov strany ĽSNS, je rozhodnutých voliť 29,6 percent (+13,4 pb oproti celej vzorke), 27,1 percent
sympatizantov koalície strán PS + SPOLU (+10,9 pb oproti celej vzorke), 24,2 percent sympatizantov SMER-SD (+8 pb
oproti celej vzorke) a 18,1 percent sympatizantov strany OĽANO (+1,9 pb oproti celej vzorke).

15

Odpovede na otázku „Aký je váš najdôležitejší/najčastejší zdroj Vašich informácií o Európskej únii?“ s ohľadom na vek
respondentov tvoria prílohu tejto správy v závere.
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Naopak, sympatizanti strán SME RODINA – B. Kollár, SaS a KDH sú medzi istými voličmi zastúpení podpriemerne.
Stopercentne rozhodnutých ísť voliť medzi voličmi SME-RODINA – B. Kollára je 12,2 percent voličov (-4 pb oproti celej
vzorke) a zhodne po 15,9 percent voličov strany SaS a KDH (u oboch -0,3 pb oproti celej vzorke).
Preferencia vo voľbách do
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-
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Voliči jednotlivých strán sa tiež líšia v lojálnosti, teda v miere v akej ich politická preferencia v národných voľbách kopíruje
ich preferenciu v Európskom parlamente.
Najlojálnejších voličov má strana OĽANO, ktorej voliči by až v 90,8 percentách prípadov volili zhodne v rámci národných aj
európskych volieb. Na druhom mieste sa umiestnili voliči strany SaS, ktorej voliči by zhodne hlasovali v 89,8 percentách
a následne voliči strany ĽSNS s 86,1 percentnou zhodou.
Naopak, tri posledné priečky patria voličom strany KDH s 68,9 percentnou zhodou, strane SME RODINA - B. Kollár s 74,5
percentnou zhodou a strane MOST-HÍD s 80,4 percentami.
Kvantitatívny prieskumu zachytil aj niekoľko trendov a odlišností v postojoch a názoroch žien a mužov vo vzťahu k
politickým stranám.
Bez ohľadu na to, či sa volieb do Európskeho parlamentu plánujú zúčastniť alebo nie, muži by vo výraznejšej miere oproti
ženám volili do Európskeho parlamentu stranu ĽSNS a SNS. ĽSNS by v rámci celej vzorky priemerne volilo 7,7 percent
respondentov bez ohľadu na pohlavie, s ohľadom na pohlavie 11,2 percent mužov a 4,5 percent žien. Strana SNS by
priemerne získala 5,2 percenta bez ohľadu na pohlavie, ale 6,5 percenta od mužov a 4,1 percenta od žien.

16

V prieskume politických preferencií sa objavila aj nová strana A. Kisku. Nakoľko však zber dát prebehol v období 8.-14.4.
a Andrej Kiska oznámil založenie novej strany 3.4.2019, dáta nie sú v analýze zohľadňované, nakoľko reprezentatívna vzorka
(7 respondentov v absolútnych číslach, 0,8% respondentov) neposkytuje relevantnú reprezentatívnu vzorku na výskum
volebného správania a postojov k Európskej únii.
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Naopak, viac žien v porovnaní s mužmi by volilo strany SMER-SD a SME RODINA – B. Kollár. Bez ohľadu na pohlavie by
SMER-SD priemerne získal podporu 14,6 percenta respondentov, pričom ale 11,5 percent hlasov u mužov a až 17,5
percent hlasov žien. Stranu SME RODINA – B.Kollára by priemerne volilo 6,6 percent respondentov bez ohľadu na pohlavie,
s ohľadom na pohlavie 5,1 percent mužov a 8 percent žien.
Rozdiely v prípade ostatných strán sú menšie ako 1 pb od priemeru.
Väčší euro-negativisti v porovnaní s priemerom celej vzorky sú medzi voličmi strán ĽSNS, SME RODINA – B. Kollára,
SMER-SD, SNS a strán, ktoré neboli vymenované v prieskume. Európa sa vyvíja zlým smerom nadpriemerne podľa
sympatizantov strán ĽSNS, SME RODINA – B. Kollára, SMER-SD, SNS, nevymenovaných strán a nerozhodnutých. S
pozíciou Slovenska v EÚ a tým, ako sa pozícia Slovenska vyvíja, sú nadpriemerne nespokojní sympatizanti strán ĽSNS a
SNS a nevymenovaných strán.
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4. Odporúčania
Vzhľadom na výskumné dáta možno formulovať niekoľko záverov a odporúčaní, ktoré je vhodné zohľadniť pri tvorbe
volebných a mobilizačných stratégií s ohľadom na cieľovú skupinu.

4.1. Celá vzorka
a)

Za najdôležitejší problém, ktoré by malo Slovensko riešiť v Európskej únii s výrazným náskokom o 18,4 pb
považuje väčšina Slovákov rozdielnu kvalitu potravín v členských štátoch, prílev nekvalitných potravín a tovarov.
Až na druhom a treťom mieste sa nachádza neschopnosť zastaviť migračnú krízu a chrániť hranice EÚ a hrozba
islamizácie Európy, za ktorými je v tesnom závese na štvrtom mieste korupcia pri čerpaní dotácií z EÚ.
Hoci je teda problematika migrácie a s ňou spojenými aspektmi aj naďalej vysoko v rámci priorít Slovákov,
napriek výraznej medializácii a zneužívaniu témy kladú väčší alebo rovnako vysoký dôraz na iné témy, ktoré sa
dotýkajú ich každodenného života. Tie je vhodné komunikovať aj v rámci volebnej a mobilizačnej kampane.

b)

Kvantitatívny prieskum potvrdil, že nadpolovičná väčšina (63,8%) Slovákov považuje voľby do Európskeho
parlamentu pre Slovensko za bezvýznamné, pretože 14 slovenských europoslancov nepresadí v európskom
parlamente, kde sedí viac ako sedemsto poslancov, nič. V rámci skupiny, ktorá pravdepodobnosť svojej účasti
ohodnotila na 0-40%, je toto presvedčenie ešte silnejšie, myslí si to viac ako trištvrte nevoličov (77,8%). Tento
dôvod sa vo výraznej miere podpisuje pod neúčasť slovenských voličov v eurovoľbách.
Vzhľadom na uvedené sa odporúča v rámci dlhodobého horizontu venovať zvýšenú pozornosť objasňovaniu
procesov a fungovania Európskeho parlamentu a vzťahu Európskeho parlamentu a Európskej komisie.
Nakoľko signifikantná skupina Slovákov nedôveruje možnostiam kandidátov presadiť svoju víziu a politický
program, v rámci kratšej mobilizačnej kampane je tiež potrebné komunikovať okrem volebného programu aj iné
aspekty definované nižšie, napríklad výhody plynúce pre kandidujúcu politickú stranu, ak získa zastúpenie
v Európskom parlamente, ktoré vie následne zužitkovať aj na domácej úrovni.

c)

Kvantitatívny prieskum potvrdil koreláciu medzi volebnou účasťou a presvedčením, že výsledok strán v májových
voľbách môže ovplyvniť aj výsledok vo voľbách do Národnej rady SR (parlamentu), ktoré budú na budúci rok a
tým aj život na Slovensku. V rámci celej vzorky sa s týmto tvrdením stotožňuje 57,7 percent respondentov. Pomer
respondentov, ktorí s výrokom súhlasia, sa zvyšuje v jednotlivých skupinách podľa pravdepodobnosti ich účasti
vo voľbách. V skupine 0-40% absolútnych nevoličov je miera súhlasu len 46,5 percent, v skupine presvedčiteľných
voličov s účasťou 50-70% je miera súhlasu 59,8 percent, v skupine 80-90% je miera súhlasu 74,4 percent a istých
voličov 75,1 percent.
Tento aspekt má potenciál mobilizovať voličov k vyššej účasti.
Na otázku „Ako by vplývalo na Vaše rozhodnutie ísť voliť to, že eurovoľby sú v podstate prieskumom volebných
preferencií slovenských strán a hlasovaním za svoju stranu v eurovoľbách posilníte jej pozíciu na Slovensku?“ až
54,4 percenta respondentov prieskumu odpovedalo, že by boli výrazne viac naklonení/ viac naklonení ísť voliť.

d)

I keď respondenti v prevažnej miere neveria, že slovenskí europoslanci niečo môžu presadiť v Európskom
parlamente, odpovede naznačujú, že im nie je ľahostajné, kto ich bude v Európskom parlamente reprezentovať.
Prieskum potvrdil, že mobilizovať voličov k vyššej účasti je možné ponukou takých kandidátov, „ktorí sú
považovaní za špičkových odborníkov, ktorí zlepšia postavenie a renomé Slovenska v rámci Európskej únie“. Až
68,7 percenta všetkých respondentov uviedlo, že by boli výrazne viac naklonení/ viac naklonení ísť voliť. Toto
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tvrdenie sa ukázalo ako najsilnejšie mobilizačné tvrdenie u sympatizantov všetkých politických strán aj vo
všetkých skupinách s rôznym stupňom pravdepodobnosti účasti vo eurovoľbách.
V rámci prezentácie kandidátov je preto prospešné zdôrazňovať, že je dôležité, koho voliči pošlú do Európskeho
parlamentu, a upriamiť komunikáciu práve na odbornosť a doterajšie skúsenosti kandidátov, ktoré vedia
zužitkovať na pôde Európskeho parlamentu v rámci výkonu mandátu.
V rámci celej vzorky sa ako druhý najsilnejší motivačný faktor preukázalo tvrdenie, že „že nižšia volebná účasť
nahráva radikálnym stranám, ktoré majú disciplinovaných voličov“, ktoré potvrdzuje antipatiu k radikálnym
zástupcom v Európskom parlamente. V nadväznosti na toto tvrdenie by bolo výrazne viac naklonených/ viac
naklonených ísť voliť 58,9 percent respondentov.
e)

V rámci celej vzorky prevláda presvedčenie, že nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu by mali vyhrať
slovenskí politici a strany, ktoré chcú vziať kompetencie EÚ a posilniť tie slovenské (60,7%). Až 56 percent z nich
(34,1%) si ale zároveň myslí, že vyhrajú práve tí politici a strany, ktorí chcú zobrať kompetencie Slovensku a chcú
posilniť kompetencie EÚ. Dáta zohľadňuje tabuľka17 v prílohe. Tento aspekt je možné zohľadniť v rámci
mobilizačnej kampane a vyzvať k podpore tých kandidátov a politických strán, ktorí zdieľajú ich presvedčenie,
a neprenechať rozhodnutie na iných.
Pesimizmus je najsilnejší práve v rámci skupiny, ktorá ohodnotila pravdepodobnosť svojej účasti vo voľbách ako
0-40%. Z tých, čo sú presvedčení, že by bolo dobré vziať kompetencie EÚ, si až 65 percent myslí, že vo voľbách to
dopadne presne naopak.

f)

Nadpolovičná väčšina respondentov je nespokojná s pozíciou Slovenska v Európskej únii (53,5%) a veľká časť si
tiež myslí, že pozícia Slovenska v rámci Európskej únie stagnuje (49,1%) alebo sa dokonca vyvíja zlým smerom
(25,4%).
Súčasne si 31,6 percenta respondentov myslí, že za zlepšovanie pozície Slovenska v EÚ je zodpovedná slovenská
vláda a slovenský parlament a 48,1 percenta respondentov myslí, že slovenská vláda a slovenský parlament
s Európskym parlamentom a Európskou komisiou sú rovnako zodpovední.
V rámci mobilizačnej kampane je preto možné zdôrazňovať, že účasťou vo voľbách a hlasovaním za svoju stranu
v eurovoľbách sa posilní jej pozícia na Slovensku, ktorá vytvára možnosť z úrovne slovenského parlamentu alebo
vlády vplývať na pozíciu Slovenska v Európskej únii.

g)

I keď na Slovensku viac ľudí vníma Európsku úniu a jej inštitúcie Európsky parlament a Európsku komisiu
pozitívne než negatívne, veľká časť respondentov komunikovala presvedčenie, že Európska únia stagnuje (38%)
alebo sa vyvíja negatívnym smerom (28,9%). V rámci dlhodobej kampane je preto dôležité zamerať väčšiu
pozornosť na komunikáciu pozitívnych scenárov vývoja Európskej únie a pozitívnu víziu smerovania do
budúcnosti.

h)

V rámci zdieľania informácií je najsilnejší komunikačný kanál televízia, ktorá je primárnym zdrojom informácií
o EÚ pre 50,4 percenta respondentov. Druhý najčastejší zdroj informácií o EÚ sú webové stránky denníkov
a spravodajských serverov, ktoré označilo 19,1 percent respondentov. Na treťom mieste s 11,4 percentami sa
umiestnili priatelia a rodina a až na štvrtej priečke Facebook s 7,8 percentami.

17

Odpovede na otázku „Bez ohľadu na to koho by ste volili vo voľbách do Európskeho parlamentu, kto podľa vás VYHRÁ a
kto BY MAL VYHRAŤ nasledujúce eurovoľby?“ tvoria prílohu tejto správy.
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4.2. Absolútni nevoliči
i)

Priestor na mobilizáciu predstavuje 45,2 percenta respondentov, ktorí sa neplánujú zúčastniť eurovolieb. V rámci
testovania možných mobilizačných tvrdení v rámci tejto skupiny získalo najvyššie skóre tvrdenie:
●

„ak by do Európskeho parlamentu prišli zo Slovenska špičkoví odborníci, postavenie a renomé Slovenska v
EÚ by sa zlepšilo“ (47,2%);

●

„nižšia volebná účasť nahráva radikálnym stranám, ktoré majú disciplinovaných voličov“ (38,5%);

●

„ak by do europarlamentu kandidovali známi politici, mali by sme lepšiu predstavu o tom, kto nás tam bude v
EÚ reprezentovať“ (36,8%).

Toto tvrdenie by podmienilo, že by táto skupina voličov bola výrazne viac, alebo viac naklonená voliť. Prehľad
všetkých odpovedí a možných mobilizačných tvrdení zachytáva tabuľka18 v závere správy.

4.3. Presvedčiteľní
j)

Potenciál mobilizovať druhú najpočetnejšiu skupinu voličov, ktorí pravdepodobnosť svojej účasti ohodnotili na
50-70%, a ktorí tvoria až 28,8 percenta celej vzorky, majú najmä tvrdenia:
●

„ak by do Európskeho parlamentu prišli zo Slovenska špičkoví odborníci, postavenie a renomé Slovenska v
EÚ by sa zlepšilo“ (81,7%);

●

„nižšia volebná účasť nahráva radikálnym stranám, ktoré majú disciplinovaných voličov“ (68,6%);

●

„ak nepríde voliť dostatok pro-európskych voličov, zvíťazia proti-európske strany, ktoré budú iniciovať
vystúpenie Slovenska z EÚ a stratíme výhody“ (67,2%).

Tieto by výrazne viac/ viac naklonili túto skupinu ísť voliť. Prehľad všetkých odpovedí a možných mobilizačných
tvrdení zachytáva tabuľka19 v závere správy.

4.4. Mladí vo veku 18-24 rokov
k)

Potenciál mobilizovať k vyššej účasti mladých vo veku 18-24 rokov, ktorí predstavujú 10,5 percenta respondentov,
majú najmä tvrdenia:
●

„ak by do Európskeho parlamentu prišli zo Slovenska špičkoví odborníci, postavenie a renomé Slovenska v
EÚ by sa zlepšilo“ (64,9%);

●

„ak nepríde voliť dostatok pro-európskych voličov, zvíťazia proti-európske strany, ktoré budú iniciovať
vystúpenie Slovenska z EÚ a stratíme výhody“ (57,3%);

18 Odpovede na otázku „Ako by vplývalo na Vaše rozhodnutie

ísť voliť to, že ...“ v skupine absolútnych nevoličov,, ktorí indikujú
pravdepodobnosť účasti na 0-40%, tvoria prílohu tejto správy v závere.
19 Odpovede na otázku „Ako by vplývalo na Vaše rozhodnutie ísť voliť to, že ...“ v skupine presvedčiteľných, ktorí indikujú
pravdepodobnosť účasti na 50-70%, tvoria prílohu tejto správy v závere.
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●

„ak by do europarlamentu kandidovali známi politici, mali by sme lepšiu predstavu o tom, kto nás tam bude v
EÚ reprezentovať“ (54,8%).

Prehľad všetkých odpovedí a možných mobilizačných tvrdení, ktoré by podmienili, aby mladí boli výrazne viac/
viac naklonení voliť zachytáva tabuľka20 v závere správy.
l)

Špecifikom je odpoveď „nižšia volebná účasť nahráva radikálnym stranám, ktoré majú disciplinovaných voličov“.
Odchýlka odpovedí mladých vo veku 18-24 rokov od zvyšku vzorky je najvýraznejšia, tvrdenie mladých mobilizuje
menej (-5 pb).
To však neplatí o kategórii „študenti“, kam v triedení respondentov podľa zamestnania spadá 3,7 percenta
respondentov prieskumu. Tí naopak vo výrazne vyššej miere prisudzovali význam práve tomuto tvrdeniu,
v porovnaní so zvyškom vzorky o 15,8 percenta viac (+9,2 pb).
Rovnako odchýlku u študentov vykazuje tvrdenie „ak nepríde voliť dostatok pro-európskych voličov, zvíťazia protieurópske strany, ktoré budú iniciovať vystúpenie Slovenska z EÚ a stratíme výhody“. Študentov v 68,5 percentách
prípadov motivuje byť viac naklonenými voliť, čo je o 27 percent viac oproti zvyšku vzorky (+14,6 pb).

m) Vzhľadom na využívané komunikačné kanály je v prípade mladých vo veku 18-24 rokov 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.

4.5. Špecifiká podľa politických preferencií
n)

Kvalita potravín sa umiestnila v rebríčku na prvom mieste medzi najdôležitejšími problémami, ktoré by malo
Slovensko riešiť v rámci EÚ, aj u sympatizantov všetkých politických strán s výnimkou sympatizantov strany
ĽSNS a strán, ktoré neboli v prieskume vymenované. Voliči ĽSNS na prvé dve priečky umiestnili hrozbu
islamizácie Európy (41,4%) a neschopnosť zastaviť migračnú krízu (27,9%).
Druhá najčastejšia „neschopnosť zastaviť migračnú krízu a chrániť hranice EÚ“ sa na druhom mieste ocitla
v rebríčku u strany MOST-Híd.
Tretia najčastejšia odpoveď „hrozba islamizácie Európy“ sa ocitla na druhom mieste v rebríčku u strany KDH,
SMER-SD a u nerozhodnutých voličov.
Štvrtá najčastejšia odpoveď „neriešenie korupcie pri čerpaní dotácií“ sa ocitla na druhom mieste u voličov strán
OĽANO, koalície strán PS + SPOLU, SaS, SME RODINA – B. Kollár a SNS.

o)

I keď sympatizanti všetkých skúmaných strán považujú odbornosť kandidátov, ktorí by zvýšili renomé
a postavenie Slovenska v rámci EÚ21 zhodne za najsilnejší motivačný faktor, rozdiely existujú na ďalších
priečkach.
Pre voličov strán KDH, SaS, SMER-SD a SNS by bolo motivačné, ak by do europarlamentu kandidovali známi
politici a mali by lepšiu predstavu o tom, kto ich tam bude v EÚ reprezentovať. Voličov strany SME RODINA - B.
Kollár by podnietilo k vyššej účasti tvrdenie, že ak bude mať Slovensko opäť najnižšiu volebnú účasť v rámci EÚ,
bude to hanba pre našu krajinu. Mobilizovať voličov MOST-Híd by mohli tiež tvrdenia, že eurovoľby sú v podstate
prieskumom volebných preferencií slovenských strán a hlasovaním za svoju stranu v eurovoľbách posilnia jej
pozíciu na Slovensku a tiež ak nepríde voliť dostatok pro-európskych voličov, zvíťazia proti-európske strany, ktoré

20

Odpovede na otázku „Ako by vplývalo na Vaše rozhodnutie ísť voliť to, že ...“ v skupine mladých vo veku 18-24 rokov tvoria
prílohu tejto správy v závere.
21 Tvrdenie, že „ak by do Európskeho parlamentu prišli zo Slovenska špičkoví odborníci, postavenie a renomé Slovenska v
EÚ by sa zlepšilo.“
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budú iniciovať vystúpenie Slovenska z EÚ a stratíme výhody. Na voličov strany OĽANO a koalície PS + SPOLU
mobilizačne pôsobí, že nižšia volebná účasť nahráva radikálnym stranám, ktoré majú disciplinovaných voličov.

Rozdiely ilustruje tabuľka22 v prílohe a je ich vhodné zohľadniť pri mobilizácii voličov a komunikácii.
p)

Sympatizanti strán SaS a koalície strán PS + SPOLU patria medzi najmenej skeptických voličov. Nadpolovičná
väčšina ich sympatizantov nesúhlasí, že štrnásti slovenskí europoslanci nemôžu v Európskom parlamente nič
presadiť a preto nie sú voľby do Európskeho parlamentu dôležité. Sympatizanti koalície strán PS + SPOLU tiež vo
výrazne väčšej miere veria, že výsledok strán v májových voľbách môže ovplyvniť aj výsledok vo voľbách do
Národnej rady SR (parlamentu), ktoré budú na budúci rok a tým aj život na Slovensku. Oproti priemeru celej
vzorky je to o 25,4 % viac.

q)

Prieskum odhalil signifikantné rozdiely v komunikačných kanáloch, odkiaľ sympatizanti politických strán čerpajú
informácie, čo umožňuje cieliť informácie adresnejšie a efektívnejšie. Sociálne siete sú nadpriemerne zastúpené
u strán ĽSNS, koalície strán PS + SPOLU, SME RODINA – B. Kollár, webové stránky denníkov a spravodajských
serverov u strán ĽSNS, koalícia strán PS + SPOLU, SaS, SME RODINA – B. Kollár, tlačené noviny u strán KDH
a SNS, televízia u strán KDH, MOST-Híd, OĽANO, SMER-SD a SNS a rádio u strán SaS, SMER-SD a SNS. Úplný
prehľad zachytáva tabuľka v prílohe v závere správy.

22

Odpovede na otázku „Ako by vplývalo na Vaše rozhodnutie ísť voliť to, že ...“, s dôrazom na odpoveď „výrazne viac
naklonení/ viac naklonení ísť voliť“, s ohľadom na preferencie politických strán tvoria prílohu tejto správy v závere.
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5. Prílohy
1. Profil respondentov kvantitatívneho prieskumu
Pohlavie

v%

muži

48,1

ženy

51,9

Vek

v%

18 - 24 rokov

10,5

25 - 34 rokov

19,0

35 - 44 rokov

19,0

45 - 54 rokov

16,3

55 - 64 rokov

15,8

65 rokov a viac

19,3

v%
Vzdelanie
ZŠ

14,7

SŠ bez maturity

28,5

SŠ s maturitou

37,8

VŠ

18,9

Veľkosť obce

v%

menej ako 2 tisíc

33,3

2 - 5 tisíc

15,6

5 - 20 tisíc

17,3

20 - 100 tisíc

28,7

nad 100 tisíc

5,1
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Národnosť

v%

slovenská

84,8

maďarská

10,4

iná

4,8

Zamestnanie

v%

nekvalifikovaný manuál. pracovník

5,0

kvalifik. manuál./prevádzkový pracovník

24,6

výkonný odborný pracovník, úradník

20,9

tvorivý odborný pracovník

9,2

podnikateľ, živnostník

6,5

dôchodca

23,9

študent

3,7

v domácnosti, MD

2,8

nezamestnaný

3,3

Kraj

v%

Trnavský

11,9

Trenčiansky

12,7

Nitriansky

14,7

Žilinský

14,3

Banskobystrický

13,7

Prešovský

16,4

Košický

16,2
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2. Do akej miery je pravdepodobné, že sa zúčastníte volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať na konci
mája tohto roka? (v%)

Pohlavie

muži

ženy

celá vzorka

48,1

51,9

0 % - 40 %

46,6

53,4

50 % - 70 %

48,5

51,5

80 % - 90 %

55,4

44,6

100 % (určite sa zúčastním)

47,2

52,8

Vek

18 - 24 rokov

25 - 34 rokov

35 - 44 rokov

45 - 54 rokov

55 - 64 rokov

65 rokov a viac

celá vzorka

10,5

19,0

19,0

16,3

15,8

19,3

0 % - 40 %

11,3

17,7

17,8

16,4

15,1

21,8

50 % - 70 %

10,3

19,6

20,1

17,0

15,8

17,1

80 % - 90 %

10,1

20,6

23,8

15,3

14,2

15,9

8,8

21,0

17,5

15,4

19,1

18,3

100 % (určite
sa zúčastním)

Vzdelanie

ZŠ

SŠ bez maturity

SŠ s maturitou

VŠ

celá vzorka

14,7

28,5

37,8

18,9

0 % - 40 %

18,8

36,9

35,1

9,1

50 % - 70 %

11,8

23,7

39,3

25,1

80 % - 90 %

11,2

22,0

39,9

26,9

100 % (určite sa
zúčastním)

10,5

17,6

41,6

30,3

38 / 47

Zames
tnanie

nekvalifik
ovaný
manuál.
pracovník

kvalifik.
manuál./
prevádzk
ový
pracovní
k

výkonný
odborný
pracovní
k,
úradník

tvorivý
odborný
pracovní
k

podnikat
eľ,
živnostní
k

dôchodc
a

študent

v
domácnosti,
MD

nezamestn
aný

celá
vzorka

5,0

24,6

20,9

9,2

6,5

23,9

3,7

2,8

3,3

0%40 %

7,1

25,6

15,9

8,0

6,8

25,9

3,8

3,9

2,9

50 % 70 %

4,8

24,7

23,6

10,5

8,1

21,3

3,1

1,8

2,0

80 % 90 %

1,9

23,4

28,8

7,4

4,1

20,4

5,4

2,4

6,2

100 %
(určite
sa
zúčast
ním)

1,5

22,2

25,3

11,6

4,5

24,7

3,5

2,0

4,8

Kraj

Trnavský

Trenčiansky

Nitriansky

Žilinský

Banskobystrický

Prešovský

Košický

celá vzorka

11,9

12,7

14,7

14,3

13,7

16,4

16,2

0 % - 40 %

13,9

10,6

16,5

11,3

12,3

15,1

20,3

50 % - 70 %

10,6

13,5

13,0

14,3

15,4

17,0

16,2

80 % - 90 %

6,9

14,7

15,4

16,3

17,6

14,3

14,8

100 %
(určite sa
zúčastním)

12,0

16,1

12,4

21,5

12,4

20,2

5,5
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3. Aký je Váš najdôležitejší/najčastejší zdroj Vašich informácií o Európskej únii? (v %)
médiá

Facebook

webové stránky
denníkov a
spravodajských
serverov

tlačené
noviny

televízia

rádio

priatelia a
rodina

celá vzorka

7,8

19,1

6,5

50,4

4,3

9,7

0,5

1,6

0 % - 40 %

8,5

11,6

6,2

50,8

5,3

15,2

0,2

2,1

50 % - 70 %

6,6

24,3

6,8

50,8

3,0

6,7

0,3

1,6

80 % - 90 %

7,4

25,0

8,1

47,8

5,9

2,5

3,3

0

100 % (určite
sa zúčastním)

8,3

27,1

6,0

50,3

2,4

4,5

0

1,3

Facebook

webové stránky
denníkov a
spravodajských
serverov

tlačené
noviny

televízia

rádio

priatelia a
rodina

iné

nevie

7,8

19,1

6,5

50,4

4,3

9,7

0,5

1,6

18 - 24 rokov

29,1

21,0

0

31,7

1,7

11,4

1,1

4,0

25 - 34 rokov

11,8

31,8

2,5

35,1

3,1

14,1

1,1

0,4

35 - 44 rokov

7,6

28,6

5,8

43,0

5,2

9,3

0

0,4

45 - 54 rokov

4,5

19,9

8,3

51,9

4,0

6,6

0,9

3,9

55 - 64 rokov

1,4

9,6

8,4

65,8

3,8

8,3

0

2,7

65 rokov a
viac

0,6

3,2

11,8

69,1

6,4

8,9

0

0

médiá

celá vzorka
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iné

nevie

médiá

Facebook

webové stránky
denníkov a
spravodajských
serverov

tlačené
noviny

televízia

rádio

priatelia a
rodina

iné

nevie

celá vzorka

7,8

19,1

6,5

50,4

4,3

9,7

0,5

1,6

KDH

3,9

14,0

9,3

53,1

2,4

17,3

0

0

0

17,2

15,0

54,6

0

13,2

0

0

13,1

24,4

4,3

41,9

0,7

14,1

0

1,6

6,5

18,5

1,1

62,8

3,9

7,2

0

0

14,5

43,3

4,4

33,9

0,6

1,4

1,9

0

3,1

33,9

4,0

48,3

6,3

4,3

0

0

15,9

21,7

5,3

44,4

2,8

7,1

0

2,8

SMER-SD

2,7

10,9

6,4

64,0

5,5

8,9

0,5

1,1

SNS

5,5

8,4

13,8

57,7

9,9

3,0

0

1,8

iná strana

2,8

20,5

4,8

52

5,3

12,9

0

1,7

nerozhodnutí

8,5

11,2

8,5

48,4

6,0

13,8

1,5

2,1

10,9

9,9

6,9

49,2

5,2

12,9

0

5,0

MOST - Híd
ĽS Naše Slovensko
OĽANO
Koalícia strán PS +
SPOLU
SaS
SME RODINA - B.
Kollár

nezúčastnili by sa
volieb
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4. Ako by vplývalo na Vaše rozhodnutie ísť voliť to, že… (v %)

Tabuľka je z dôvodu rozsahu rozdelená na dve časti. Červenou farbou je zvýraznené najsilnejšie mobilizačné
tvrdenie, modrou farbou druhé najsilnejšie.

1. časť
-

ak by do
europarlamentu
kandidovali známi
politici, mali by sme
lepšiu predstavu o tom,
kto nás tam bude v EÚ
reprezentovať.

ak bude mať
Slovensko opäť
najnižšiu volebnú
účasť v rámci EÚ,
bude to hanba pre
našu krajinu.

eurovoľby sú v
podstate prieskumom
volebných preferencií
slovenských strán a
hlasovaním za svoju
stranu v eurovoľbách
posilníte jej pozíciu na
Slovensku.

ak nepríde voliť dostatok
pro-európskych voličov,
zvíťazia proti-európske
strany, ktoré budú
iniciovať vystúpenie
Slovenska z EÚ a
stratíme výhody.

boli by ste viac výrazne viac/ viac naklonený/á voliť
celá vzorka

57,5

49,0

54,4

53,9

KDH

59,8

43,2

49,9

56,9

MOST - Híd

65,6

57,1

68,9

68,9

ĽS Naše
Slovensko

62,3

31,7

65,7

41,2

OĽANO

71,5

66,2

70,0

69,4

Koalícia strán PS
+ SPOLU

76,6

76,3

71,1

78,5

SaS

79,4

73,9

69,8

71,2

SME RODINA - B.
Kollár

59,4

59,7

55,6

58,0

SMER-SD

64,4

48,7

55,5

52,6

SNS

59,5

55,7

58,2

52,9

iná strana

65,2

53,7

65,3

60,6
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2. časť
-

nižšia volebná účasť
nahráva radikálnym
stranám, ktoré majú
disciplinovaných voličov.

ak by do Európskeho
parlamentu prišli zo
Slovenska špičkoví
odborníci, postavenie a
renomé Slovenska v EÚ

ak budeme v eurovoľbách riešiť
domáce problémy, prenesieme
ich tak aj do Bruselu a tam si
len spravíme hanbu.

boli by ste viac výrazne viac/ viac naklonený/á voliť
celá vzorka

58,9

68,7

38,3

KDH

59,5

69,5

41,4

MOST - Híd

65,6

78,1

47,4

ĽS Naše Slovensko

53,7

71,6

31,4

OĽANO

72,3

82,4

47,5

Koalícia strán PS + SPOLU

81,4

83,0

57,4

SaS

75,5

87,5

61,2

SME RODINA - B. Kollár

47,4

69,7

42,3

SMER-SD

62,4

71,0

38,8

SNS

53,9

70,9

37,4

iná strana

70,2

73,3

40,2
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5. Bez ohľadu na to koho by ste volili vo voľbách do Európskeho parlamentu, kto podľa vás VYHRÁ a kto BY MAL
VYHRAŤ nasledujúce eurovoľby? (v %)
VYHRAJÚ slovenskí politici
a strany, ktoré chcú vziať
kompetencie Slovensku a
posilniť kompetencie EÚ

MALI BY VYHRAŤ slovenskí
politici a strany, ktoré chcú
vziať kompetencie EÚ a
posilniť tie slovenské

-

CELÁ VZORKA

34,1

60,7

Do akej miery je
pravdepodobné, že sa
zúčastníte volieb do
Európskeho parlamentu,
ktoré sa budú konať na
konci mája tohto roka?

0 - 40 %

36,2

55,7

50 - 70 %

29,7

62,1

80 - 90 %

32,1

70,9

100% (určite sa zúčastní)

37,3

66,2

KDH

33,0

51,6

MOST-Híd

30,5

65,0

ĽS Naše Slovensko

47,9

63,7

OĽANO

31,1

74,8

koalícia strán PS + SPOLU

31,1

62,1

SaS

16,4

77,1

SME RODINA - B. Kollár

36,3

66,7

SMER-SD

29,4

67,3

SNS

41,0

63,8

iná strana

44,8

60,8

nerozhodnutí

34,7

48,6

nezúčastnili by sa volieb

38,2

46,6

Parlamentné preferencie
politických strán
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6. Ako by vplývalo na Vaše rozhodnutie voliť to, že…
a)

Absolútni nevoliči

b) Presvedčiteľní 50 - 70 %

45 / 47

c) Mladí vo veku 18 - 24 rokov

46 / 47

d) Ako by vplývalo na Vaše rozhodnutie ísť voliť to, že ... - istí voliči (v %)
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