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Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 1. 11. – 8. 11. 2006 prieskum verejnej mienky. Výberovú 
vzorku tvorilo 1040 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov. Respondenti 
boli dopytovaní na účasť na nastávajúcich komunálnych voľbách, na spokojnosť 
s činnosťou volených predstaviteľov miestnej samosprávy, ako aj na hodnotenie zmien v 
celkovej situácii miest a obcí od posledných komunálnych volieb.  
 
 
PREDPOKLADANÁ ÚČASŤ NA KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH 
 
Len približne pätina obyvateľov - 21,3% - je jednoznačne (na 100%) rozhodnutá zúčastniť sa 
nastávajúcich komunálnych volieb. Vyššiu mieru pravdepodobnosti (80% alebo  90%-ná 
pravdepodobnosť) deklaruje ďalšia približne štvrtina respondentov - 24%. Na základe 
predchádzajúcich skúseností agentúry FOCUS pri odhadovaní účasti na voľbách sa dá 
očakávať, že reálna účasť v komunálnych voľbách sa bude v celoslovenskom priemere 
pohybovať okolo hranice 40%. 
 
TAB.1 - Pravdepodobnosť účasti na nastávajúcich komunálnych voľbách 
 

0% pravdepodobnosť (určite sa nezúčastní) 9,5% 
10% pravdepodobnosť 4,2% 
20% pravdepodobnosť 3,0% 
30% pravdepodobnosť 2,9% 
40% pravdepodobnosť 4,1% 
50% pravdepodobnosť 16,6% 
60% pravdepodobnosť 6,3% 
70% pravdepodobnosť 8,2% 
80% pravdepodobnosť 12,2% 
90% pravdepodobnosť 11,8% 
100% pravdepodobnosť (určite sa zúčastní) 21,3% 

 
Výsledky tiež naznačujú, že vyššia účasť sa dá očakávať v menších sídlach do 5 tisíc obyvateľov, kde 
v priemere môže dosiahnuť, prípadne presiahnuť hranicu 50%. Vo všeobecnosti však platí 
konštatovanie, že čím väčšie sídlo, tým nižšia percentuálna účasť. V najväčších slovenských mestách 
sa teda môže stať, že účasť sa bude pohybovať len na úrovni 30%. 
 
Z hľadiska krajského členenia sa zatiaľ ukazuje najnižšia účasť v Bratislavskom kraji. Naopak 
nadpriemerný záujem o účasť v komunálnych voľbách sme zaznamenali v Žilinskom kraji. 
 
Záujem o účasť v komunálnych voľbách tiež stúpa s vekom – najnižšia je v kategórii respondentov 18-
24 ročných a naopak najvyššia v kategórii respondentov nad 60 rokov. Mierne vyšší záujem o voľby 
deklarujú aj respondenti s vysokoškolským vzdelaním. 



SPOKOJNOSŤ S ČINNOSŤOU MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 
 
Respondentov sme sa opýtali aj na ich spokojnosť s činnosťou miestnej samosprávy – teda poslancov 
a starostu/ primátora v ich obci respektíve meste v uplynulých 4 rokoch. 
 
Ako vidno z nasledujúcej tabuľky spokojnosť, či už celkovú alebo prevažujúcu, vyjadrila tretina  
z oslovených respondentov (33,7%). 
 
Naopak, nespokojnosť, či u celkovú alebo prevažujúcu, deklarovala štvrtina obyvateľov (24,5%). 
 
Najčastejšie (38,2%) je medzi respondentmi rozšírené neurčité vyjadrenie spokojnosti 
respektíve nespokojnosti, keď deklarujú, že sú zároveň aj spokojní, aj nespokojní. 
 
TAB.2 – Spokojnosť s činnosťou miestnej samosprávy – poslancov a starostu/ primátora 
 

veľmi spokojný 5,0% 
skôr spokojný 28,7% 
aj, aj 38,2% 
skôr nespokojný 18,8% 
veľmi nespokojný 5,7% 
nevie posúdiť 3,5% 

 
Spokojnosť s pôsobením poslancov a starostu/ primátora častejšie pritom vyjadrujú respondenti 
z menších sídiel (do 2 tisíc obyvateľov) a tiež respondenti bývajúci v Trnavskom a Trenčianskom kraji. 
Naopak nadpriemernú nespokojnosť s prácou starostu/ primátora a poslancov miestneho 
zastupiteľstva častejšie deklarujú respondenti z najväčších slovenských miest (nad 100 tisíc 
obyvateľov) a respondenti žijúci v Banskobystrickom a Košickom kraji. 
 
 
HODNOTENIE SITUÁCIE V OBCI/ MESTE V POROVNANÍ SO SITUÁCIOU SPRED 4 ROKOV 
 
A ako respondenti vnímajú celkovú situáciu v ich obci alebo meste v porovnaní so situáciou pred 
štyrmi rokmi?  
 
Približne 4 z 10 ( 41,4%) oslovených obyvateľov hodnotia zmeny, ku ktorým došlo v ich obci alebo 
meste kladne (situácia sa veľmi alebo skôr zlepšila). 
 
Rovnako 4 z 10 respondentov (41,3%) uviedli, že sa situácia v ich obci v porovnaní s obdobím spred 
4 rokov nezmenila. 
 
15,5% oslovených sa vyjadrilo, že sa situácia v ich obci alebo meste od posledných komunálnych 
volieb zhoršila (situácia sa veľmi alebo skôr zhoršila). 
 
TAB.3 – Hodnotenie celkovej situácie v obci/ meste v porovnaní so situáciou spred 4 rokov 
 

situácia sa veľmi zlepšila 6,8% 
situácia sa skôr zlepšila 34,6% 
situácia sa nezmenila 41,3% 
situácia sa skôr zhoršila 13,3% 
situácia sa veľmi zhoršila 2,2% 
nevie posúdiť 1,8% 

 
 Respondentov, ktorí sa vyjadrili, že sa situácia v ich obci/ meste zlepšila častejšie nájdeme 
v Trnavskom a Trenčianskom kraji, naopak o zhoršení častejšie hovoria respondenti 
v Banskobystrickom a Košickom kraji. 


