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Ak by boli voľby začiatkom januára, do parlamentu by sa dostalo 7 politických strán 

Agentúra AKO, s.r.o. uskutočnila v dňoch 11. - 14. 1. 2016 prieskum verejnej mienky formou telefonického 

dopytovania (CATI – Computer assisted telephone interviewing) . Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov. 

Vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti a kraja. Preto je 

možné výsledky zovšeobecniť na celú dospelú populáciu SR.   Respondentom bola položená otázka: “V marci 

tohto  roka sa budú konať voľby do NR SR (parlamentu). Ak by sa konali už teraz, ktorú stranu by ste volili? 

Budem vám v náhodnom poradí čítať všetkých 23 strán, ktoré budú kandidovať”. Maďarské názvy strán sa 

čítali respondentom maďarskej národnosti aj v maďarskom jazyku. 

 Vo výsledku 10,3 % respondentov by nešlo voliť, ďalších 20,1 % nevie koho by volilo, 1,6% odmietlo odpovedať.     

Tých 68 % respondentov, ktorí by išli voliť a vedia koho, rozdelilo hlasy nasledovne:    

Politická strana % z rozhodnutých 
voličov 

95% interval spoľahlivosti Počet 
mandátov 

SMER - sociálna demokracia 40,7% 37,01% - 44,39%       75 

#SIEŤ 8,1% 6,05% - 10,15%       15 

MOST-HÍD 7,9% 5,87% - 9,93%       15 

SNS 7,4% 5,43% - 9,37%       13 

SaS 6,2% 4,39 – 8,01%       11 

OĽaNO - NOVA 5,7% 3,96% - 7,44%       11 

KDH 5,6% 3,87% - 7,33%       10 

Sme rodina - Boris Kollár 4,6% 3,03% - 6,17% - 

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 3,2% 1,88% - 4,52% - 

SMK 2,1% - - 

SDKÚ-DS 1,6% - - 

Strana zelených Slovenska 1,6% - - 

KSS 1,0% - - 

Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník 0,7% - - 

Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia 0,7% - - 

Vzdor - strana práce 0,6% - - 

Koalícia spoločne za Slovensko 0,4% - - 

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség - 
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia 0,4% 

- - 

Priama demokracia 0,4% - - 

SKOK! 0,4% - - 

Strana moderného Slovenska 0,3% - - 

Šanca 0,3% - - 

TIP 0,1% - - 
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