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Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 31.08. – 07.09. 2010 prieskum verejnej mienky. Výberovú 
vzorku, ktorá bola vyberaná metódou kvótneho výberu, tvorilo 1040 respondentov, ktorí 
reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, 
národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.  
 
Respondentov sme sa opýtali, ako by odpovedali na 6 referendových otázok nezávisle na tom, 
či sa referenda plánujú zúčastniť, alebo sa ho zúčastniť neplánujú. Na otázku teda 
odpovedali všetci respondenti a jeho výsledky možno s prípustnou štatistickou chybou zovšeobecniť 
na celú populáciu Slovenska vo veku nad 18 rokov.  
 
 

Znenie referendovej otázky  % odpovedí  
“ÁNO” 

% odpovedí  
“NIE”  

% odpovedí  
“NEVIE”  

Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej 
republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb 
a právnických osôb platiť úhradu za služby 
verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a 
Slovenským rozhlasom? 

73,9% 16,2% 9,9% 

    
Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej 
republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať 
konanie poslanca Národnej rady Slovenskej 
republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa 
zákona o priestupkoch? 

83,5% 5,3% 11,2% 

    
Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej 
republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov 
Národnej rady Slovenskej republiky 
na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného 
obdobia? 

86,3% 5,5% 8,1% 

    
Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej 
republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej 
moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s 
obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur? 

79,5% 7,7% 12,8% 

    
Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej 
republiky ustanovila možnosť voliť poslancov 
Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov 
Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu? 

53,5% 28,7% 17,8% 

    
Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej 
republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom 
verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď 
podľa tlačového zákona? 

44,0% 19,5% 36,5% 



Ako ukazuje predchádzajúca tabuľka, najväčšiu mieru súhlasu vyvolalo medzi respondentmi 
navrhované zníženie počtu poslancov NR SR zo 150 na 100. Až 86,3% opýtaných vyjadrilo súhlas 
s touto referndovou otázkou.  
 
Približne rovnakú mieru súhlasu vyvolalo medzi respondentmi aj navrhované zúženie poslaneckej 
imunity, teda aby sa zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca NR SR ako priestupok na 
všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch. 83,5% opýtaných súhlasilo s touto referendovou 
otázkou. 
 
Vysokú mieru súhlasu vyvolávajú aj ďalšie dve otázky – konkrétne „že orgány verejnej moci môžu 
obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur“ (súhlas 79,5%) a 
„zrušenie koncesionárskych poplatkov“ (súhlas 73,9%), i keď v prípade posledne menovanej 
referendovej otázky vyjadrili súhlas už len necelé tri štvrtiny respondentov.  
 
Naopak relatívne najnižšiu mieru súhlasu sme zaznamenali v prípade piatej a šiestej referendovej 
otázky – len približne polovica (53,5%) respondentov súhlasí s tým, aby „NR SR ustanovila možnosť 
voliť poslancov NR SR a poslancov EP prostredníctvom internetu“. Až približne 3 z 10 opýtaných 
(27,7%) vyjadrili nesúhlas s takýmto návrhom a ďalšia takmer pätina respondentov (17,8%) sa 
k otázke nevedela vyjadriť. 
 
Ešte menej ako polica respondentov (44,0%) vyjadrila súhlas s tým, aby „NR SR zákonom vyňala 
osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového 
zákona“. Nesúhlas vyjadrila pätina (19,5%) opýtaných. Zaujímavý je aj podiel respondentov, ktorí 
k tejto otázke nevedeli zaujať stanovisko (36,5%), čo môže indikovať celkovú indiferentnosť k danej 
téme alebo aj „nezrozumiteľnosť“ uvedenej referendovej otázky. 
 
 

Ešte raz upozorňujeme na to, že cieľom tejto tlačovej správy nie je odhadnúť výsledky referenda. 
Percentá uvádzané v tlačovej správe sú počítané zo všetkých respondentov nezávisle na tom, či sa 
referenda plánujú alebo neplánujú zúčastniť. Našim cieľom bolo poukázať na rozloženie názorov 
dospelej populácie (a teda všetkých potenciálnych voličov) na referendové otázky. 

 
 
 
ODHADOVANÁ ÚČASŤ V REFERENDE 
 
Účasť v nadchádzajúcom referende agentúra FOCUS odhaduje pod úrovňou 20%. Podľa 
zistení zo začiatku septembra je len desatina (10,4%) respondentov naisto rozhodnutá 
zúčastniť sa predmetného referenda.  
Z tohto hľadiska je možné konštatovať, že väčšina voličov vníma referendum ako nedôležité alebo 
málo dôležité, a preto sa dá očakávať, že aj samotná účasť v ňom sa bude pohybovať skôr na úrovni 
účastí v regionálnych voľbách alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu.  
 
Relatívne vyššiu mieru záujmu deklarujú voliči v strednom veku 45-64 rokov. Naopak tak mladší voliči 
(do 45 rokov, špeciálne potom najmladší respondenti vo veku 18-24 rokov) ako aj voliči v 
dôchodkovom veku (nad 65 rokov) deklarovali nižší záujem o účasť v referende. Záujem o referendum 
ďalej rastie so vzdelaním – to znamená, že respondenti s vyšším vzdelaním sa častejšie plánujú 
zúčastniť na referende v porovnaní s nižšie vzdelanou časťou populácie.  
 
 
 
 
 
 


