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Volili by voliči mesiac po voľbách tú istú stranu, ako pred mesiacom vo voľbách? 

Agentúra AKO, s. r. o. uskutočnila v dňoch 4.4. – 7.4. 2016 ( t.j. mesiac po  voľbách)  prieskum verejnej 

mienky  formou telefonického dopytovania (CATI). Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov. Vzorka bola 
reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, kraja. Otázka znela: “Volili by 
ste teraz rovnakú stranu, akú ste volili pred mesiacom vo voľbách? Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili 
teraz? Budem vám strany čítať v náhodnom poradí ”.  
 

Celkovo by teraz  volilo INÚ STRANU 18,43 % z pôvodných voličov, ktorí sa zúčastnili volieb.  

Ďalších 2,87% nevie, koho by teraz volilo a 78,7% by volilo rovnakú stranu. 

Z voličov jednotlivých strán by tú istú stranu mesiac po voľbách volilo už len: 

Voliči politickej  strany vo voľbách 
% z pôvodných  voličov danej 

strany, ktorí by je volili aj teraz  

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko  93.8 % 

SMER - sociálna demokracia 91.1 % 

SMK  90.6 % 

SNS 88.0 % 

SaS 86.6 % 

MOST-HÍD 84.3 %  

KDH 81.1% 

Sme rodina - Boris Kollár 72.0 % 

OĽaNO - NOVA 64.4 % 

#SIEŤ 30.0 % 

 

Ak by pôvodní voliči danej  strany teraz volili INÚ stranu, ku ktorej strane by prešli? 

Pôvodní voliči politickej  strany vo voľbách Ku ktorej strane by  HLAVNE odišli tí, ktorí by teraz volili inú stranu 

SMER - sociálna demokracia SNS, ku nerozhodnutým 

SaS SNS, ku nerozhodnutým, ku nevoličom 

OĽaNO - NOVA SaS,  ku nerozhodnutým, ku nevoličom 

SNS ku nerozhodnutým, ĽSNS 

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko  SNS 

Sme rodina - Boris Kollár SNS, SaS, ĽSNS 

MOST-HÍD SaS,  ku nerozhodnutým, ku nevoličom 

#SIEŤ SaS, OĽANO-NOVA, KDH, SMER, Sme rodina 

KDH SaS 

SMK  ku nevoličom 
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