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Tri týždne pred voľbami až 53% voličov pripustilo, 

že  do volieb ešte môže zmeniť svoju preferovanú stanu. 

Agentúra AKO, s. r. o. uskutočnila v dňoch 12. – 18. 2. 2016 telefonický prieskum preferencií Výberovú vzorku 

tvorilo 1 200 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.    Tým respondentom, 

ktorí uviedli konkrétnu politickú stranu, bola položená aj otázka: “Vybrali ste si jednu z politických strán. Ako 

pevné je toto vaše rozhodnutie?“ 

Najmenej stabilných voličov majú strany SIEŤ, SaS.  U týchto strán  je zvýšené   riziko, že vo 

voľbách získajú menej, ako im 3 týždne pred voľbami nameral prieskum. Osem z desiatich súčasných 

voličov strany SIEŤ pripustilo ešte možnú zmenu rozhodnutia. U voličov SaS je takýchto váhajúcich 

sedem z desiatich. 

Najvernejších voličov má strana SMER-SD. Dvaja z troch jej voličov už za žiadnych okolností svoju 

voľbu nezmenia. Aj u voličov  strán Kotleba–ĽSNS a OĽaNO-NOVA  je pevnosť ich volebného 

rozhodnutia pomerne vysoká (už určite nezmení šesť z desiatich voličov Kotlebu a takmer polovica 

z voličov OĽaNO). Zároveň ale každý desiaty volič OĽaNO-NOVA tvrdí, že je veľmi náchylný voliť inú 

stranu.  

Najvyšší podiel voličov, extrémne  náchylných na zmenu súčasnej preferencie, má hnutie Sme rodina-

Boris Kollár (13%). Odchodom sú ohrozené aj strany SNS, KDH a čiastočne aj MOST-HÍD. 

 

 Percento z voličov danej strany 

Voliči  strany  Za žiadnych okolností 
už nezmení 

Už pravdepodobne 
nezmení 

Pravdepodobne 
ešte zmení 

Veľmi náchylný 
ešte zmeniť 

SMER - sociálna demokracia 66 28 4 1 

SNS 39 39 13 9 

#SIEŤ 22 67 5 7 

MOST-HÍD 31 47 14 2 

OĽaNO - NOVA 47 37 4 12 

SaS 28 62 6 4 

KDH 45 34 15 4 

Sme rodina - Boris Kollár 39 39 8 13 

Kotleba - Ľudová strana Naše 
Slovensko 

58 35 6 0 

Celkovo 47% 53% 

*/ Pozn.: V tabuľke aj v grafe sú uvedené len strany, ktoré získali viac ako 3% preferencií 
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