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Dnes sa vo Veľkej Británii koná referendum o zotrvaní alebo vystúpení krajiny z Európskej únie. 
Obyvateľov Slovenska sme sa opýtali, ako by hlasovali v takomto referende, ak by sa 
konalo na Slovensku.  
Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 14.6. – 20.6.2016 prieskum verejnej mienky formou 
osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1003 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu 
SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel 
a krajského členenia. 
 
Respondentom bola v prieskume položená nasledujúca otázka: 
 
"Teraz si, prosím, predstavte, že by sa na Slovensku konalo referendum o zotrvaní krajiny 
v Európskej únii. Ako by ste v takomto referende hlasovali – za zotrvanie Slovenska v EÚ 
alebo za vystúpenie Slovenska z EÚ?"  
 
Tab1. Ako by obyvatelia Slovenska hlasovali v referende o zotrvaní Slovenska v EÚ 

za zotrvanie Slovenska v EÚ 62,1%  

za vystúpenie Slovenska z EÚ 22,6%  

nevie 15,3%  
 
Takmer dve tretiny respondentov (62%) by v prípade takéhoto referenda hlasovali za zotrvanie 
Slovenska v EÚ. Necelá štvrtina respondentov (23%) by hlasovala za vystúpenie Slovenska 
z EÚ. Viac ako desatina respondentov (15%) nevedela na otázku odpovedať.  
 
 
Respondentom, ktorí by hlasovali za zotrvanie Slovenska v EÚ, bola ďalej položená aj nasledujúca 
otázka: „Prečo by ste hlasovali za zotrvanie Slovenska v EÚ?"  
 
Tab2. Hlavný dôvod hlasovania za zotrvanie Slovenska v Európskej únii, N=623 respondentov 

Lebo EÚ je dobrý projekt, bez ktorého by bola mierová a 
prosperujúca budúcnosť Európy nemožná 43,5%  

Lebo EÚ síce funguje zle, ale vystúpenie z EÚ by bolo pre 
Slovensko veľmi nákladné 37,5%  

Lebo síce EÚ nemá perspektívu, ale dnes by bolo veľmi 
riskantné z EÚ vystúpiť 

18,3%  

iná odpoveď  0,7%  
 
 
Približne štyria z desiatich respondentov (44%) - ktorí by hlasovali za zotrvanie krajiny v EÚ - ako 
hlavný dôvod zotrvania Slovenska v EÚ vybrali, že EÚ je dobrý projekt, bez ktorého by bola 
mierová a prosperujúca budúcnosť Európy nemožná. Rovnako približne štyria z desiatich 
respondentov (38%) ako hlavný dôvod vybrali, že EÚ síce funguje zle, ale vystúpenie z EÚ by 
bolo pre Slovensko veľmi nákladné. Necelá pätina respondentov (18%) ako hlavný dôvod 
vybrala, že síce EÚ nemá perspektívu, ale dnes by bolo veľmi riskantné z EÚ vystúpiť.  
 
 


