INŠTITÚT PRE VEREJNÉ OTÁZKY v Bratislave (IVO) uskutočnil v dňoch
9.1. – 16. 1. 2012 výskum názorov verejnosti na aktuálne spoločenské
a politické otázky. Zber údajov zabezpečila agentúra FOCUS prostredníctvom
siete vyškolených anketárov na reprezentatívnej vzorke 1076 obyvateľov SR
vo veku od 18 rokov. Údaje boli zozbierané metódou osobných rozhovorov.
Pri analýze predvolebnej situácie na Slovensku boli použité aj dáta z výskumu
IVO, ktorý sa realizoval v decembri 2011 na vzorke 1 048 respondentov.
AKO VEREJNOSŤ HODNOTÍ CELKOVÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI
Do volebného roka 2012 vstúpili približne tri štvrtiny občanov Slovenskej republiky (74 %) s
názorom, že naša spoločnosť sa neuberá správnym smerom (graf 1). Opačného presvedčenia bolo
iba 21 % respondentov.
Oproti predchádzajúcim rokom sa výrazne zúžili aj rady občanov pociťujúcich hrdosť na to, čo
Slovenská republika dokázala počas svojej samostatnosti. V súčasnom období je takýchto občanov
necelá polovica (49 %), kým pred rokom ich ešte bolo 68 %. Takmer polovica respondentov
uviedla, že hrdosť na dosiahnuté úspechy Slovenka nepociťuje (graf 2).
KTORÉ PROBLÉMY POKLADAJÚ ĽUDIA ZA NAJZÁVAŽNEJŠIE
V rebríčku 10 najzávažnejších spoločenských problémov (tabuľka 1) sa delia o prvú priečku dva
problémy: nezamestnanosť a životná úroveň a sociálne istoty (62 %). Tretím najzávažnejším
problémom je zdravotníctvo (32 %); štvrtým korupcia, klientelizmus a netransparentnosť (27 %)
a piatym ekonomická politika, vnímaná najmä v širšom kontexte globálnej ekonomickej krízy (25
%). Na šiestom mieste respondenti uvádzali stav politiky a kvalita demokracie (16 %), na siedmom
kriminalitu a organizovaný zločin (12 %); na ôsmom školstvo a vzdelávanie (8 %), na deviatom
etnické napätie a problémy spolunažívania, (6 %); na desiatom stav súdnictva a vymožiteľnosť
práva (4 %).
V porovnaní s atmosférou pred voľbami 2010 v očiach verejnosti výrazne vzrástla najmä
naliehavosť problému životnej úrovne a sociálnych istôt (nárast z 51 % na 62 %) a zdravotníctva
(nárast z 24 % na 32 %). Naopak občania vnímali začiatkom januára 2012 ako menej pálčivý
problém korupcie, klientelizmu a netransparentnosti (pokles z 35 % na 27 %). Tu však treba
upozorniť, že zber údajov prebehol pred vypuknutím protestov reagujúcich sa kauzu Gorila;
nemožno vylúčiť, že v súčasnosti je citlivosť širokej verejnosti pod vplyvom masových protestov
vyššia. V očiach občanov klesla aj naliehavosť problému kriminality a organizovaného zločinu (z
20 % na 12 %). V menej kritickom svetle videli aj problém etnického napätia a spolunažívania
(pokles z 12 % na 6 %). Kým pred voľbami 2012 rezonovalo najmä napätie v slovenskomaďarských vzťahoch, dnes verejnosť pociťuje ako problematické takmer výlučne vzťahy medzi
Rómami a Nerómami (tabuľka 1).

VNÍMANIE REGIONÁLNYCH NEROVNOSTÍ
Podobne ako v predchádzajúcom období, aj dnes vidia občania postavenie a šance obyvateľov
svojho regiónu v rozdielnom svetle (graf 3). Najmasívnejšia deprivácia je v krajoch s najvyššou
mierou nezamestnanosti: svoje šance hodnotí ako horšie až 93 % obyvateľov Košického, 90 %
obyvateľov Prešovského a 75 % obyvateľov Banskobystrického kraja. Naopak u obyvateľov
Bratislavského kraja už tradične prevažuje vedomie lepších možností oproti pomyselnému priemeru
Slovenska. Hodnotenie obyvateľov Trnavského kraja sa rovnomerne rozdeľuje medzi pozitívne,
neutrálne a negatívne.
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Za posledný rok stúpol podiel ľudí na celom Slovensku, ktorí pokladajú šance obyvateľov vo
svojom regióne za horšie oproti pomyselnému priemeru Slovenska (z 52 % na 58 %). Vyostrilo sa
negatívne vnímanie postavenia a šancí obyvateľov viacerých krajov – najmä Košického,
Prešovského, ale aj Žilinského a Trenčianskeho. Oslabilo sa aj pozitívne hodnotenie
v Bratislavskom kraji.
VÝVOJ NÁZOROV NA POSTAVENIE MAĎARSKEJ MENŠINY
Názory Maďarov a Slovákov na postavenie a šance maďarskej menšiny sa dlhodobo odlišujú od
názorov Slovákov (graf 4). Kým medzi Maďarmi 49 % pokladá postavenie a šance maďarskej
menšiny za horšie, 45 % za rovnaké a 2 % za lepšie, zo Slovákov hodnotí postavenie maďarskej
menšiny ako horšie iba 14 %, ako rovnaké 59 % a ako lepšie 23 %. V porovnaní s februárom 2010
kleslo medzi Maďarmi negatívne hodnotenie (z 56 % na 49 %) a rozšíril sa názor, že ich postavenie
a šance sú rovnaké (z 39 % na 45 %). Posuny v názoroch Slovákov nie sú štatisticky významné.
VOLEBNÁ ÚČASŤ
V roku 2010 sa na parlamentných voľbách zúčastnilo 58,8 % oprávnených voličov, pričom účasť
oproti predchádzajúcim voľbám mierne vzrástla. V januári 2012, necelé dva mesiace pred termínom
predčasných volieb, 28 % oprávnených voličov uvádza, že sa na nich zúčastní na 100 %, ďalších 22
% odhaduje pravdepodobnosť svojej účasti na 90 – 80 % (tabuľka 2). Odhad reálnej účasti – aj na
základe iných prieskumov - sa pohybuje v intervale 50 – 55 %.
Ako ukazujú ďalšie výsledky, len 28 % opýtaných vyjadruje jednoznačný súhlas s názorom, že
záleží na tom, koho ľudia volia, lebo to môže veľa zmeniť. O presnom opaku („nezáleží na tom,
koho ľudia volia, aj tak sa nič nezmení“) je presvedčených 19 % opýtaných (graf 5). Práve
presvedčenie o politickej účinnosti je dôležitým faktorom volebnej účasti.
ODKIAĽ ZÍSKAVAJÚ PODPORU NOVÉ STRANY
Vo voľbách 2012 kandiduje viacero nových, alebo obnovených politických strán. Z nich je zatiaľ
preferenčne najúspešnejšie hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktoré má šance
vstúpiť do parlamentu. Voličský potenciál OĽaNO pochádza najmä od bývalých voličov SaS (30
%), v rámci ktorej jadro hnutia kandidovalo vo voľbách 2010, ale aj od bývalých voličov Smeru-SD
(15 %) a SDKÚ-DS (14 %). Časť voličov predstavujú bývalí nevoliči, prvovoliči a voliči rôznych
iných strán (graf 6).
HODNOTOVÝ PROFIL PRÍVRŽENCOV
Podľa sebazaradenia na ľavo-pravej osi (graf 7) sa ako ľavicovo orientovaní najčastejšie deklarujú
prívrženci Smeru-SD, z ktorých túto orientáciu uviedlo 46 %. Medzi prívržencami SDKÚ-DS,
Mostu-Híd, KDH a SaS prevažuje pravicové sebazaradenie (55 % - 52 %). Medzi prívržencami
OĽaNO, strany 99 % - občiansky hlas a SNS sú najpočetnejšie zastúpení ľudia, ktorí sa hlásia
k politickému stredu (57 %; 50 %; 42 %).
Politickému sebazaradeniu nezodpovedajú názory prívržencov strán na ekonomické princípy (graf
8). Na štátnopaternalistickom póle sa nachádzajú v tesnej blízkosti prívrženci SNS a KDH
s najvyšším dôrazom na zodpovednosť štátu voči jednotlivcovi. Na opačnom individualistickom
póle sa umiestnili prívrženci SaS a SDKÚ-DS s najvyšším dôrazom na individuálnu zodpovednosť.
Priaznivci OĽaNO, Smeru-SD a strany 99 % - občiansky hlas majú najbližšie k priemeru populácie.
Prívrženci politických strán sa ďalej odlišujú názormi na príspevok Slovenska do spoločného
EÚ fondu na pomoc zadĺženým krajinám eurozóny (graf 9). Najvyšší podiel prívržencov
presvedčených o potrebe takéhoto finančného príspevku je v SDKÚ-DS (44 % súhlasí, 29 %
nesúhlasí). Na opačnom póle s najsilnejším odmietaním sa umiestňujú prívrženci SNS (69 %
nesúhlasiacich), za ktorými nasledujú prívrženci strany 99 % - občiansky hlas (59 %) a SaS (58 %).
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Prívrženci Smeru-SD majú najbližšie k názorovému priemeru; sú teda k príspevku SR do
spoločného EÚ fondu pomerne rezervovaní (súhlasí iba 23 % a nesúhlasí 46 %). Podobne sa na túto
otázku pozerajú prívrženci OĽaNO (súhlasí 27 % a nesúhlasí 49 %).
Rozchádzajú sa aj názory prívržencov politických strán na práva občanov SR (graf 10). Prívrženci
Mostu-Híd sa najvýraznejšie prikláňajú k presvedčeniu, že Slovenská republika by mala zaručovať
rovnaké práva všetkým, bez ohľadu na národnosť (83 %). Ich protipól tvoria prívrženci SNS,
u ktorých naopak prevažuje presvedčenie o potrebe zvýhodnenia Slovákov ako väčšinového národa
(54 %). Najbližšie k SNS majú prívrženci Smeru-SD a SaS. Priaznivci KDH a SDKÚ-DS zastávajú
postoje blízke priemeru populácie. Prívrženci strany 99 % - občiansky hlas a OĽaNO sa nachádzajú
v najväčšej blízkosti k názorom prívržencov Mostu-Híd.
V názoroch na skutočné postavenie a šance maďarskej menšiny (graf 11) tvoria protipóly prívrženci
Mostu-Híd, z ktorých takmer polovica konštatuje znevýhodnenie maďarskej menšiny (48 %), a SNS,
kde sú dve pätiny (41 %) naopak presvedčené o lepšom postavení a šanciach Maďarov v porovnaní so
Slovákmi. Najbližšie k názorom Mostu-Híd majú prívrženci SaS a SDKÚ-DS. Prívrženci KDH
a Smeru-SD inklinujú k názorovému priemeru. Prívrženci OĽaNO majú najbližšie k SNS.
Podobne aj v názoroch na práva Rómov (graf 12) tvoria názorové protipóly prívrženci Mostu-Híd
a SNS. Tí prví majú najbližšie k nediskriminačnému pólu: 63 % prívržencov Mostu-Híd: 63 %
zastáva názor, že by pre nich mali platiť rovnaké zákony ako pre ostatných. Naopak
k diskriminačnému pólu najvýraznejšie inklinujú prívrženci SNS: 68 % si myslí, že pre Rómov by
mali platiť zvláštne, prísnejšie zákony. K nim majú najbližšie prívrženci SaS a OĽaNO. Ostatné
strany (Smer-SD, KDH a strana 99 % - občiansky hlas) inklinujú k názorovému priemeru.
Napokon si všimnime rozloženie prívržencov strán podľa postojov ku kultúrno-civilizačným
otázkam. Prívrženci SaS a SDKÚ-DS majú najbližšie k liberálnemu pólu reprezentovanému
podporou práva žien na rozhodovanie o interrupcii, ako aj podporou uzákonenia registrovaných
partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Prívrženci KDH a SNS naopak najväčšmi inklinujú ku
konzervatívnemu pólu. Prívrženci OĽaNO i strany 99 % - občiansky hlas podporujú právo žien na
interrupcie i uzákonenie registrovaných partnerstiev o čosi častejšie ako priemer populácie.
Prívrženci Mostu-Híd tendujú svojimi názormi k priemeru populácie.
AKÉ SÚ VZÁJOMNÉ SYMPATIE A ANTIPATIE PRÍVRŽENCOV STRÁN
V očiach celej verejnosti je najsympatickejšou strana Smer-SD. Iba v prípade tejto strany sympatie
prevažujú nad nesympatiami. Vo vnímaní všetkých ostatných strán nesympatie prevažujú,
najvýraznejšie v prípade SDKÚ-DS a SaS (graf 15).
Na dôveryhodnosť politických strán sa môžeme pozrieť aj optikou prívržencov strán. „Blízkosť“ a
„vzdialenosť“ meraná mierou sympatií, resp. nesympatií predstavuje istú mapu politickej scény
očami voličov (tabuľka 4 a 5).
Podľa miery sympatií, resp. nesympatií vyjadrenej na škále od – 100 (najväčší dištanc) po + 100
(najväčšia blízkosť) môžeme konštatovať:


najväčšia vzdialenosť je medzi SNS a Mostom-Híd, pričom tento dištanc je vzájomný;



medzi priaznivcami strán vládnej koalície a opozície je hlboký odstup (to platí najmä pre
vzťah priaznivcov Smeru-SD k SDKÚ-DS a SaS, ako aj pre už spomenutý vzťah voličov
SNS k Mostu-Híd);



všetky strany súčasnej koalície sa podstatne výraznejšie dištancujú od SNS ako od SmeruSD;



medzi stredopravými stranami má k sebe najbližšie SDKÚ-DS a KDH; najväčšia
vzdialenosť je medzi priaznivcami KDH vo vzťahu k SaS.
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VNÍMANÁ KOMPETENTNOSŤ STRÁN
Respondenti posudzovali, ktorá politická strana by vedela najlepšie dosiahnuť 13 rôznych
spoločenských cieľov, medzi nimi: zvýšenie životnej úrovne; ochrana životného prostredia; rozvoj
školstva a vzdelávania; zlepšenie zdravotníctva; obmedzenie korupcie; hospodársky rast;
zabezpečenie výkonného súdnictva, vymožiteľnosti práva. Vo všeobecnosti platí, že prívrženci
strán vnímajú stranu, ktorú chcú voliť, aj ako najschopnejšiu riešiť dané ciele. V očiach celej
verejnosti pre 10 z 13 politík ako najkompetentnejšia vychádza strana Smer-SD, čo je dané širokým
okruhom jej potenciálnych voličov. Pre niektoré oblasti – napr. zlepšenie spolunažívania Rómov
a Nerómov, obmedzenie korupcie a rozkrádania či zabezpečenie výkonného súdnictva – však
verejnosť nenachádza žiadnu stranu schopnú dosiahnuť skutočné zlepšenie (tabuľka 6).
DÔVERYHODNOSŤ POLITIKOV
Rebríček dôveryhodnosti politikov dlhodobo vedie líder Smer-SD Robert Fico. V januári 2012 ho
ako dôveryhodnú osobnosť uviedlo 33 % opýtaných; za ním nasledovala premiérka Iveta Radičová
(14 %) a podpredseda Smeru-SD Róbert Kaliňák (12 %). V prvej „päťke“ je aj líder strany MostHíd Béla Bugár (9 %) a prezident Ivan Gašparovič (8 %). Približne tretina ľudí nedôveruje nikomu,
alebo nevie takúto osobnosť uviesť.
V porovnaní so situáciou pred voľbami 2010 najväčšími „skokanmi“ sú Daniel Lipšic, Richard
Sulík a Igor Matovič (graf 16).
A aká je pozícia politikov v prostredí prívržencov strán? Ako ukazuje tabuľka 7, lídri sú
„jednotkou“ vo všetkých stranách s výnimkou SDKÚ-DS, kde jednotkou je premiérka Radičová,
ktorá však v marcových voľbách nekandiduje. V prostredí „svojich“ voličov dosahujú najvyššiu
dôveryhodnosť R. Fico, B. Bugár a R. Sulík (nad 80 %). V prípade SaS nastal obrovský posun od
situácie pred voľbami 2010, keď R. Sulíkovi dôverovalo len 38 % priaznivcov strany. Premiérka
Radičová má vysoký rating aj v prostredí voličov Mostu-Híd, SaS, OĽaNO i strany 99 % občiansky hlas. Zaujímavá personálna situácia vznikla medzi voličmi KDH – súčasný predseda,
bývalý predseda a minister vnútra Lipšic dosahujú v tomto prostredí takmer rovnakú hladinu
dôvery. Komplikovaná situácia je v SDKÚ-DS – potenciálni voliči stále ako „jednotku“ vidia I.
Radičovú, až s väčším odstupom nasleduje predseda a volebný líder M. Dzurinda. Stále
viditeľnejšia a dôveryhodnejšia je ministerka spravodlivosti L. Žitňanská, na druhej strane zo
svojho niekdajšieho ratingu stratil minister financií I. Mikloš.

V Bratislave, 9.2. 2012
Pripravili: Zora Bútorová, Oľga Gyárfášová
Inštitút pre verejné otázky, Baštová 5, 811 03 Bratislava
Tel. (421-2) 54 41 30 40
E-mail: ipa@ivo.sk Homepage: www.ivo.sk

IVO projekt „Predčasné parlamentné voľby na Slovensku 2012: verejná diskusia o hodnotách
otvorenej spoločnosti, integrite, občianskej participácii a európskej budúcnosti krajiny“
je realizovaný vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.
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