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Spokojnosť voličov jednotlivých strán s tým, ako ich strana postupovala pri zostavovaní vlády. 

Prieskum verejnej mienky. 

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: 

„Ste spokojná/ý s tým, ako postupovala hneď po voľbách, až do zostavenia novej vlády, tá strana, 

ktorú ste vy volili?“ 

Voliči žiadnej zo strán nie sú na 100% spokojní s postupom svojej strany pri zostavovaní vlády: 

 Relatívne najspokojnejší sú voliči strany SMER (43,9% úplne a 44,4% skôr spokojných). 

 Značnú spokojnosť vyjadrili aj voliči strany MOST-HÍD (33,3% úplne a 41,2% skôr spokojných). Orgány tejto 

strany teda pri vstupe do vlády rozhodli v súlade s väčšinou svojich voličov. 

 Veľmi podobné postoje ako voliči strany Most-Híd vyjadrili aj voliči strany SNS: 32,2% je úplne a 47,8% skôr 

spokojných s postupom svojej strany pri zostavovaní vlády. Aj vedenie tejto strany teda pri vstupe do vlády 

rozhodlo v súlade s mienkou väčšiny svojich voličov. 

 Výrazne najmenej sú spokojní voliči strany SIEŤ (len 5% úplne spokojných a 15% skôr spokojných). Orgány 

tejto strany teda rozhodli o vstupe do vlády v protiklade s názormi ich voličov. 

 Voliči strany SaS vyjadrili tiež vysokú mieru spokojnosti s postupom svojej strany: 30,2% je úplne spokojných 

a 51,0% skôr spokojných s tým, ako postupovala ich strana pri zostavovaní novej vlády. 

 

 Ste spokojní  s tým, ako postupovala hneď po voľbách, až do zostavenia 
novej vlády tá strana, ktorú ste vy volili? 

Koho ste volili vo 
voľbách pred 
mesiacom? 

Úplne 
spokojný 

Skôr 
spokojný 

Skôr 
nespokojný 

Úplne 
nespokojný 

Neviem / 
nechcem 
odpovedať 

SMER - sociálna 
demokracia 

43,9% 44,4% 8,1% 1,8% 1,8% 

MOST-HÍD 33,3% 41,2% 17,6% 5,9% 2,0% 

Kotleba - Ľudová 
strana Naše 
Slovensko 

32,8% 45,3% 12,5% 6,3% 3,1% 

SNS 32,2% 47,8% 12,2% 4,4% 3,3% 

SaS 30,2% 51,0% 10,4% 7,3% 1,0% 

Sme rodina - Boris 
Kollár 

25,0% 44,2% 23,1% 3,8% 3,8% 

OĽaNO - NOVA 19,2% 41,1% 24,7% 13,7% 1,4% 

KDH 17,5% 30,0% 30,0% 15,0% 7,5% 

SMK 16,1% 25,8% 25,8% 25,8% 6,5% 

SIEŤ 5,0% 15,0% 35,0% 45,0% 0% 

CELKOM 29,3% 41,6% 16,2% 10,2% 2,8% 
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