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TLAČOVÁ  SPRÁVA
VÝSLEDKY PRIESKUMU VEREJNEJ MIENKY 

Volebné preferencie a stabilita volebného rozhodnutia.

Agentúra AKO, s.r.o. uskutočnila v dňoch 13. - 18.5.2015 prieskum verejnej mienky formou 
telefonického dopytovania (CATI – Computer assisted telephone interviewing) . Výberovú 
vzorku tvorilo 1000 respondentov, ktorá bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska 
veku, pohlavia, vzdelania, národnosti a kraja. Preto je možné výsledky zovšeobecniť na celú 
dospelú populáciu SR. 

Respondentom boli položené nasledujúce otázky:

Znenie 1. otázky: “V marci budúceho roka sa budú konať voľby do NR SR (parlamentu). 
Ak by sa konali už teraz, ktorú stranu by ste volili? Budem vám strany predčítavať v 
náhodnom poradí”  Zoznam strán bol respondentom predčítavaný v rotovanom poradí. 
Okrem 13 menovaných strán mohli uviesť aj odpoveď „Inú stranu“.

14,6% respondentov by nešlo voliť, ďalších 29,0% nevie koho by volilo. 
Tých 56,4% respondentov, ktorí by išli voliť a vedia koho, rozdelilo hlasy nasledovne: 

Politická strana % z rozhodnutých voličov 95% interval spoľahlivosti Počet mandátov
SMER-SD 36,0% 33,0% - 39,0% 62
KDH 9,8% 8,0% - 11,6% 17
OĽaNO 9,6% 7,8% - 11,4% 17
MOST-Híd 8,8% 7,0% - 10,6% 15
SNS 8,7% 7,0% - 10,4% 15
SIEŤ 8,5% 6,8% - 10,2% 15
SaS 5,2% 3,8% - 6,6% 9

SMK-MKP 3,7% 2,5% - 4,9% -
SDKU-DS 3,5% 2,4% - 4,6% -
SKOK (SK-OK!) 1,9% 1,1% - 2,7% -
NOVA 1,7% 0,9% - 2,6% -
ĽSNS 0,8% 0,2% - 1,4% -
ŠANCA 0,4% 0,0% - 0,8% -
TIP 0,4% 0,0% - 0,8% -
Komunistická strana 0,2% 0,0% - 0,5% -
Zmena Zdola 0,2% 0,0% - 0,5% -
Iné strany spolu 0,6% 0,1% - 1,1% -
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Znenie 2. otázky bolo: Vybrali ste si jednu z politických strán. Ako pevné je toto vaše 
rozhodnutie? Prečítam vám možnosti ”

Vybrali ste si voliť  danú stranu.
Ako pevné je vaše rozhodnutie % z rozhodnutých voličov  

Túto stranu budem  VOLIŤ URČITE. Svoje rozhodnutie 
za žiadnych okolností nezmením

35,6% 

Teraz by som ju volil a ASI UŽ svoj názor NEZMENÍM 14,8% 
Teraz by som ju volil, ale JE MOŽNÉ, ŽE  svoj názor do 
budúceho roka EŠTE ZMENÍM , ak bude iná lepšia 
ponuka 

39,8% 

Teraz by som ju volil, ale SOM VEĽMI NÁCHYLNÝ 
možno O ROK  VOLIŤ NEJAKÚ INÚ stranu

8,1%

Neviem, nechcem odpovedať 1,7%

Takmer polovica z rozhodnutých voličov teda pripúšťa, že svoju preferovanú stanu do 
parlamentných volieb  ešte zmení. Okrem nich budú politické strany bojovať aj o ďalších 
29% takých, ktorí chcú ísť voliť ale zatiaľ nevedia, pre ktorú stranu by sa rozhodli.

Bratislava, 21.5.2015 , Mgr. Václav H ř í c h, výkonný riaditeľ, 0905 483 166,  
Mgr. Kamila H ř í c h o v á, riaditeľ pre výskum, 0905 600 511


