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Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 5.10. – 11.10. 2005 prieskum verejnej mienky. Výberovú 
vzorku tvorilo 1060 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska 
pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkosti bydliska a kraja. 
Respondentom boli položené otázky, ktoré sa týkali ich potenciálnej účasti na voľbách do VÚC, ako aj 
dôvodov prečo váhajú alebo sa neplánujú týchto volieb zúčastniť. 
 
Z prieskumu vyplýva, že približne pätina (21,4%) opýtaných je v súčasnosti určite rozhodnutá 
zúčastniť sa volieb do VÚC a ďalšia viac ako štvrtina (28,7%) respondentov deklarovala, že sa  
takmer určite týchto volieb zúčastní. Na voľbách sa teda s vysokou mierou pravdepodobnosti 
plánuje zúčastniť približne polovica oslovených. 
 
Približne desatina (9,8%) opýtaných odpovedala, že sa týchto volieb asi zúčastní. 
 
Naopak, necelá pätina (17,3%) respondentov odpovedala, že sa volieb do VÚC určite alebo 
takmer určite nezúčastní. Ďalšia takmer desatina (8,6%) opýtaných sa vyjadrila, že sa volieb 
asi nezúčastní. 
 
14,2% respondentov zaujalo k svojej účasti nejednoznačný postoj a vyjadrili sa, že sa volieb možno 
zúčastnia a možno nie, respektíve nevedia, či sa ich zúčastnia. 
 
 
 
TAB 1: Záujem o účasť vo voľbách do VÚC – október 2005 

 
určite sa zúčastním 21,4% 
takmer určite sa zúčastním 28,7% 
asi sa zúčastním 9,8% 
asi sa nezúčastním 8,6% 
takmer určite sa nezúčastním 5,1% 
určite sa nezúčastním 12,2% 
možno sa zúčastním a možno nie, nevie 14,2% 

 
 



Respondentov, ktorí deklarovali nezáujem o účasť vo voľbách do VÚC, alebo vyjadrili 
váhavý postoj nad svojou účasťou (spolu 49,9%), sme sa opýtali na dôvody ich postoja.  
 
38,9% takýchto respondentov spontánne uviedlo, že ich účasť vo voľbách aj tak nič nezmení, že 
je to zbytočné, politici len sľubujú a pritom myslia na seba a že sú celkovo sklamaní z politiky.  

Ďalšia viac ako pätina (21,4%) respondentov uviedla, že majú málo informácií o kandidátoch 
kandidujúcich vo voľbách do VÚC, respektíve ich vôbec nepoznajú. Rovnako približne pätina 
(19,4%) respondentov uviedla, že sa nezaujímajú o voľby do VÚC. 

 

S menšou frekvenciou sa ďalej vo výpovediach respondentov objavili aj nasledujúce dôvody:              
o činnosti VÚC nemám dostatok informácií (8,7%), časová alebo pracovná zaneprázdnenosť (7,4%),  
o voľbách do VÚC nemám žiadne informácie (4,0%), chýba vhodný kandidát (3,0%), voľby sú len 
fraška, všetko je dopredu rozhodnuté (2,3%). 

7,6% takýchto respondentov nevedelo menovať dôvod ich nezáujmu alebo váhania nad účasťou vo 
voľbách do VÚC. 

 

TAB 2: Prečo sa respondenti neplánujú zúčastniť volieb do VÚC, respektíve váhajú nad svojou účasťou 
v týchto voľbách (otvorená otázka, možnosť viacerých odpovedí) 

 
 
 

aj tak sa nič nezmení/ je to zbytočné/ politici len 
sľubujú a myslia na seba/ sklamanie z politiky 38,9% 

má málo informácií o kandidátoch, nepozná ich 21,4% 
nezaujíma sa o to, je mu to jedno 19,4% 
o činnosti VÚC nemá informácie 8,7% 
časová/pracovná zaneprázdnenosť 7,4% 
o voľbách do VÚC nemá žiadne informácie 4,0% 
chýba vhodný kandidát 3,0% 
voľby sú len fraška, všetko je dopredu rozhodnuté 2,3% 
nevie 7,6% 


