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Ak by sa voľby konali teraz, do parlamentu by sa dostalo 6 strán.
Ak by sa parlamentné voľby konali na začiatku decembra 2015 , vyhral by ich Smer-SD
so ziskom 42,2 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostala aj strana MOST-HíD so
ziskom 10,4 percenta hlasov, SNS so ziskom 9,7 percenta hlasov, #SIEŤ so ziskom 8,3
percenta hlasov a strana SAS so ziskom 6,,2 percenta hlasov. Koalícia OĽaNO a NOVA
by s výsledkom 5,7 percenta hlasov neprekročila brány parlamentu. Ostatné strany
získali menej ako 5 percent hlasov.
4,8 % respondentov by nešlo voliť, ďalších 25,0 % nevie koho by volilo, 4,1% nechcelo
odpovedať.

Agentúra AKO, s.r.o. uskutočnila v dňoch 24.11. - 1. 12. 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 bola položená otázka: “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 12 menovaných mohli uviesť odpoveď „Inú stranu“.

Tých 66,3 % respondentov, ktorí by išli voliť a vedia koho, rozdelilo hlasy nasledovne:
Politická strana

% z rozhodnutých voličov

95% interval spoľahlivosti

Počet mandátov

SMER-SD

42,2%

39,15% - 45,27%

75

MOST-HíD

10,4%

8,55% - 12,33%

18

SNS

9,7%

7,85% - 11,51%

17

#SIEŤ

8,3%

6,61% - 10,03%

15

KDH

7,9%

6,20% - 9,54%

14

SaS

6,2%

4,71% - 7,69%

11

Koalícia OĽaNO a NOVA

5,7%

4,31% - 7,19%
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