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Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 3. 4. – 10. 4. 2007 prieskum verejnej mienky. Výberovú 
vzorku tvorilo 1013 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov. Respondenti 
boli dopytovaní na ich názor na zavedenie spoločnej meny EURO na Slovensku. 
 
 
 
TAKMER 100% INFORMOVANOSŤ 
 
97% respondentov už počulo o tom, že od roku 2009 má na Slovensku dôjsť k zrušeniu 
slovenskej koruny a prechodu na spoločnú európsku menu EURO.  
Len 2% respondentov takúto informáciu ešte nezaregistrovali a 1% opýtaných si nevedelo spomenúť, 
či o tom už počuli. 
 
Rovnakú otázku položila agentúra FOCUS respondentom aj v júni 2005. Ako ukazuje nasledujúca 
tabuľka, tak celková informovanosť respondentov sa za dva roky zvýšila a v súčasnosti už takmer 
každý občan vie o tom, že Slovensko by malo v roku 2009 prejsť na spoločnú európsku menu EURO.  
 
 
Tab1:  „Počuli ste už o tom, že od roku 2009 má na Slovensku dôjsť k zrušeniu slovenskej koruny a 
prechodu na spoločnú európsku menu EURO?“ 
 

 jún 2005 apríl 2007
áno, už som o tom počul 89% 97%
nie, ešte som o tom nepočul 10% 2%
nevie 1% 1%

 
 
 
NEJEDNOZNAČNÉ HODNOTENIE PRECHODU NA EURO - ZA 49% : PROTI 43% 
 
Občania vnímajú rozhodnutie zaviesť na Slovensku spoločnú menu EURO stále rozporuplne. Celkovo 
49% opýtaných hodnotí toto rozhodnutie pozitívne (v roku 2005 to bolo 46%), pričom 
rozhodne pozitívne ho hodnotí 10% respondentov a skôr pozitívne 39% respondentov. 
 
Naopak – negatívne hodnotí toto rozhodnutie celkovo 43% opýtaných (v roku 2005 to bolo 
42%), pričom rozhodne negatíve ho vníma 11% respondentov a skôr negatívne 32% respondentov. 
 
Zostávajúca menej ako desatina respondentov (8%) sa k otázke nevedela vyjadriť. 
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Tab2:  „Ako Vy osobne hodnotíte to, že na Slovensku bude zavedená spoločná európska mena – 
EURO?“ 
 

 jún 2005 apríl 2007
rozhodne pozitívne 11% 10%
skôr pozitívne 35% 39%
skôr negatívne 30% 32%
rozhodne negatívne 12% 11%
nevie 12% 8%

 
 
 
Respondenti, ktorí hodnotia rozhodnutie zaviesť na Slovensku spoločnú menu EURO rozhodne alebo 
skôr pozitívne, sú nadpriemerne zastúpení medzi mužmi, mladšími respondentmi (vo veku do 34 
rokov), respondentmi s vyšším vzdelaním (vysokoškolským alebo stredoškolským s maturitou), 
duševne pracujúcimi zamestnancami, študentmi, podnikateľmi a živnostníkmi, respondentmi 
z domácností s vyšším mesačným príjmom a respondentmi bývajúcimi vo väčších mestách nad 50 tisíc 
obyvateľov. Z hľadiska straníckej orientácie takýchto respondentov častejšie nájdeme medzi 
potenciálnymi voličmi SDKÚ,  SMK, ANO, ako aj medzi nerozhodnutými voličmi. 
 
Naopak - respondenti, ktorí hodnotia rozhodnutie zaviesť na Slovensku spoločnú menu EURO 
rozhodne alebo skôr negatívne, sú nadpriemerne zastúpení medzi ženami, staršími respondentmi 
(vo veku nad 60 rokov), medzi respondentmi s nižším vzdelaním (základným alebo stredoškolským bez 
maturity), medzi nekvalifikovanými manuálnymi pracovníkmi, nezamestnanými a dôchodcami, medzi 
respondentmi z domácností s nižším mesačným príjmom a medzi respondentmi bývajúcimi v menších 
sídlach do 2 tisíc obyvateľov. Z hľadiska straníckej orientácie takýchto respondentov častejšie 
nájdeme medzi potenciálnymi voličmi KSS,  ĽS-HZDS, SNS, KDH, HZD, ako aj medzi nevoličmi. 
 
 
EURO VÝHODNEJŠIE PRE EKONOMIKU, NEŽ PRE DOMÁCNOSŤ 
 
Respondentov sme požiadali aj o to, aby sa pokúsili zhodnotiť dôsledky zavedenia spoločnej meny 
EURO na Slovensku, tak pre nich a ich rodiny/ domácnosti, ako aj pre ekonomiku Slovenska. 
 
Približne tretina všetkých respondentov (35%) sa domnieva, že zavedenie spoločnej meny 
EURO bude mať pre nich a ich rodiny pozitívne dôsledky (v roku 2005 to bolo 33%). Pritom 
5% opýtaných si myslí, že to bude mať rozhodne pozitívne dôsledky a 30% opýtaných si myslí, že to 
bude mať skôr pozitívne dôsledky. 
 
Naopak – viac ako polovica (52%) opýtaných očakáva, že zavedenie spoločnej meny EURO 
bude mať pre nich a ich rodiny negatívne dôsledky (v roku 2005 to bolo 48%). Pritom 14% 
opýtaných si myslí, že to bude mať rozhodne negatívne dôsledky a 38% si myslí, že to bude mať skôr 
negatívne dôsledky. 
 
Viac ako desatina opýtaných (13%) sa k otázke nevedela vyjadriť. 
 
 
Tab3: „Čo si myslíte, bude mať zavedenie EURA pre Vás a Vašu rodinu pozitívne alebo negatívne 
dôsledky?“ 
 

 jún 2005 apríl 2007
rozhodne pozitívne 6% 5%
skôr pozitívne 27% 30%
skôr negatívne 34% 38%
rozhodne negatívne 14% 14%
nevie 19% 13%
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Ani pokiaľ ide o vplyv EURA na ekonomiku Slovenska nie sú občania väčšinovo optimistickí. 48% 
respondentov sa domnieva, že zavedenie spoločnej meny EURO bude mať pre ekonomiku 
Slovenska pozitívne dôsledky (v roku 2005 to bolo 43%). Pritom 8% opýtaných si myslí, že to 
bude mať rozhodne pozitívne dôsledky a 40% opýtaných si myslí, že to bude mať skôr pozitívne 
dôsledky. 
 
Naopak – tretina (34%) opýtaných očakáva, že zavedenie spoločnej meny EURO bude mať 
pre ekonomiku Slovenska negatívne dôsledky (v roku 2005 to bolo 38%). Pritom 5% opýtaných 
si myslí, že to bude mať rozhodne negatívne dôsledky a 29% si myslí, že to bude mať skôr negatívne 
dôsledky. 
 
Takmer pätina opýtaných (18%) sa k otázke nevedela vyjadriť. 
 
 
Tab4: „Čo si myslíte, bude mať zavedenie EURA pre ekonomiku Slovenska pozitívne alebo negatívne 
dôsledky?“ 
 

 jún 2005 apríl 2007
rozhodne pozitívne 9% 8%
skôr pozitívne 34% 40%
skôr negatívne 30% 29%
rozhodne negatívne 8% 5%
nevie 19% 18%
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