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Otázky v Prieskume pred voľbami do EP 2019 
 
Otázka 1.  
Ktorá z nasledujúcich možností opisuje, za koho sa považujete? 
 

1. Muž 
2. Žena 
3. Iná možnosť 
99. Radšej neodpoviem 

 
Otázka 2.  
Koľko máte rokov? 
 TEXT, 

99. Neželám si odpovedať  
 
Otázka 3.  
Ktorý z nasledujúcich regiónov najbližšie zodpovedá miestu, kde žijete? 
 
 
Otázka 4.  
Nakoľko je pravdepodobné, že budete hlasovať v nasledujúcich voľbách? 
 
Odpovedzte v rámci stupnice od 1 do 5, kde 1 znamená „absolútne nepravdepodobné“ a 5 „veľmi 
pravdepodobné“. 
 

1 – Absolútne 
nepravdepodobné 

2 3 4 5 – Veľmi 
pravdepodobné 

7. 
Nemám 
právo 

hlasovať 
v týchto 
voľbách 

 98. 
Neviem 

 
 
Ak je odpoveď „2 až 5“, otázka pokračuje 
Najbližšie voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v máji 2019 
 
 
Otázka 5.  
Keď sme sa ľudí pýtali na predchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v máji 
2014, zistili sme, že mnohým sa voliť nepodarilo. Ako je to s vami? Hlasovali ste vo voľbách do 
Európskeho parlamentu v máji 2014? 
 

1. Áno 2. Nie 3. 
Nespomínam 

si 

4. Nemal/-a 
som právo 

voliť 

 

Otázka 6.  

Nižšie uvádzame zoznam vecí, ktoré v súčasnosti ľudí znepokojujú (vychádza z vyjadrení, ktoré nám 
ľudia poskytli). Ktoré tri veci v súčasnosti najviac znepokojujú vás osobne? 
 
Vyberte najviac 3 možnosti a zoraďte ich podľa toho, ako veľmi vás v súčasnosti znepokojujú. 
 

1. Terorizmus 
2. Zdravotná starostlivosť 
3. Stav hospodárstva  
4. Môj osobný dôchodkový plán  
5. Korupcia v politike 
6. Celková politická situácia 
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7. Vzdelávanie 
8. Znečistenie 
9. Prisťahovalectvo 
10. Náboženský extrémizmus/fundamentalizmus 
11. Politický extrémizmus 
12. Inflácia a vysoké ceny 
13. Kriminalita  
14. Hospodárska recesia v krajine 
15. Nezamestnanosť 
16. Globálne otepľovanie 
17. Dostatok finančných zdrojov na úlatenie účtov 
18. Chudoba/sociálna nerovnosť 
98. Neviem 

 
 
Otázka 7.  
Nakoľko sa stotožňujete s každou z týchto hodnôt Európskej únie?  
 
Odpovedzte v rámci stupnice, kde 1 znamená „vôbec sa nestotožňujem“ a 5 „absolútne sa 
stotožňujem“. 
 

1- Vôbec sa 
nestotožňujem 

2 3 4 5 - Absolútne 
sa 

stotožňujem 

98. Neviem 

 
1. Zásady právneho štátu 
2. Nezávislé súdnictvo 
3. Sloboda tlače 
4. Demokracia 
5. Národná identita 
6. Prijímanie prisťahovalcov  
7. Rešpektovanie národného náboženstva 
8. Schopnosť dorozumieť sa jedným oficiálnym európskym jazykom 
9. Rešpektovanie západných tradícií 
10. Otvorenosť voči tradíciám všetkých ľudí 

 
Otázka 8.  
Keď zvažujete svoju účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia na budúci 
rok, nakoľko sú pre vás osobne dôležité nasledujúce možné dôvody, prečo voliť? 
 
Prosím odpovedajte v škále os 1 do 5, kde „1“ znamená „Úplne nepodstatné“ a „5“ znamená „veľmi 
dôležité“. 
 

1 – Úplne 
nepodstatné 

2 3 4 5 – Veľmi 
dôležité 

98. Neviem 

 
Pro európske dôvody 

1. Budem voliť, lebo chcem ukázať, že mi záleží na Európskej únii a na jej ďalšom fungovaní.  
2. Budem voliť, lebo nechcem, aby sa k moci dostali extrémisti.  
3. Budem voliť stranu, ktorá posilní úlohu EÚ vo svete. 

Ani pre, ani proti európskym dôvodom 
4. Budem voliť, lebo chcem vyjadriť svoj názor na našu súčasnú národnú vládu.  
5. Budem voliť stranu, ktorá bude ovplyvňovať rozhodnutia EÚ dotýkajúce sa môjho 

každodenného života.  
6. Budem voliť, lebo volia aj moji priatelia a rodina. 
7. Budem voliť, lebo ľudia, ktorí nevolia, neskôr nemajú právo sa sťažovať.  

Anti európske dôvody 
8. Budem voliť stranu, ktorá zníži vplyv EÚ na môj bežný život.  
9. Budem voliť stranu, ktorá uprednostní záujmy mojej krajiny pred záujmami EÚ. 
10. Budem voliť stranu, ktorá podporí vystúpenie mojej krajiny z EÚ. 
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11. Budem voliť stranu, ktorá zníži mieru byrokracie a korupcie v EÚ. 
12. Budem voliť stranu, ktorá zníži počet prisťahovalcov prichádzajúcich do EÚ.  

 
Otázka 9.  
Keď zvažujete, ktorú stranu voliť v najbližších voľbách do Európskeho parlamentu, nakoľko je pre vás 
dôležité, či sa strana prioritne venuje nasledujúcim otázkam? 
 
Odpovedzte v rámci stupnice od 1 do 5, kde 1 znamená „úplne nepodstatné“ a 5 „veľmi dôležité“. 
 

1 – Úplne 
nepodstatné 

2 3 4 5 – Veľmi 
dôležité 

98. Neviem 

 
1. Riešenie globálneho otepľovania 
2. Zníženie znečistenia ovzdušia  
3. Ochrana životného prostredia, zvierat a prírody 
4. Zníženie cien palív a elektriny 
5. Zníženie objemu energie dovážanej z krajín s protidemokratickým režimom 
6. Ochrana pred extrémnymi poveternostnými javmi (záplavy, vlny horúčav a pod.) 
7. Boj proti politickému extrémizmu v Európe 
8. Ochrana Európy pred zahraničnými zásahmi do volieb  
9. Ochrana Európy pred falošnými správami 
10. Zlepšenie ochrany osobných údajov 
11. Zníženie miery migrácie  
12. Predchádzanie teroristickým útokom 
13. Hájenie hodnôt, ako sú ľudské práva a demokracia, v Európe aj v zahraničí 
14. Získanie väčšej podpory a vyššieho objemu financií EÚ pre moju krajinu 
15. Znižovanie nezamestnanosti  
16. Skoncovanie s daňovými únikmi  
17. Zjednodušenie pravidiel a predpisov pre podnikateľské subjekty 
18. Obmedzenie zásahov EÚ do vecí v mojej krajine 
19. Zabezpečenie výhodnosti obchodných dohôd medzi EÚ a štátmi mimo EÚ pre moju krajinu  
20. Zlepšenie našej bezpečnosti a obrany pred vonkajšími hrozbami 
21. Udržateľnosť poľnohospodárstva 

  
 

Otázka 10. 
Keď zvažujete, ktorú stranu voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, nakoľko je pre vás dôležité, 
či strana hlása nasledujúce názory a koná podľa nich? 
 
Odpovedzte v rámci stupnice od 1 do 5, kde 1 znamená „úplne nepodstatné“ a 5 „veľmi dôležité“. 
 

1 – Úplne 
nepodstatné 

2 3 4 5 – Veľmi 
dôležité 

98. Neviem 

 
1. Globálne otepľovanie je jedným z najzávažnejších problémov ohrozujúcich ľudstvo. Urobíme 

z EÚ globálneho lídra v boji proti klimatickej zmene. 
 

2. Stav životného prostredia sa zhoršuje z dôvodu plytvania, znečisťovania a škodlivých aktivít. 
Prinútime najväčších znečisťovateľov ozdraviť životné prostredie a prestať s devastáciou 
našej planéty. 

 
3. Vlny horúčav a suchá zaznamenané za uplynulé leto sú predzvesťou toho, čo nás čaká. 

Budeme investovať do ochrany pred nadchádzajúcimi extrémnymi poveternostnými vplyvmi. 
 

4. V súvislosti s izolovaním budov a výrobou energie z obnoviteľných zdrojov vzniknú nové 
odvetvia. Zaistíme stabilitu a dobré platové podmienky nových pracovných miest 
v udržateľných podnikaniach. 
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5. Niektoré veci, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia (napr. uhlie či autá na naftu), sú tiež 
príčinou klimatickej zmeny. Obmedzíme ich používanie, aby mohol každý dýchať čerstvý 
vzduch. 

  
6. Ceny elektriny a zemného plynu stúpajú a pre mnohých ľudí sú príliš vysoké. Zaistíme, že 

prechod na čistú energiu zníži výdavky na energie. 
 

7. Naše krajiny sú príliš závislé od protidemokratických režimov pre ich dodávky energie. 
Zaistíme, aby naša energia pochádzala z domácich obnoviteľných zdrojov a nebola dovážaná 
z protidemokratických režimov.  

 
8. Príroda v celej Európe je ohrozená. Budeme sa usilovať chrániť ju a zastaviť tých, ktorí ju 

ničia. 
 

9.  Je dôležité vyrábať potraviny zdravým a udržateľným spôsobom. Znížime používanie 
pesticídov a antibiotík vo výrobe potravín, aby mohol každý žiť zdravšie. 

 
10. Do Európy prichádzajú ďalší prisťahovalci. Obmedzíme prisťahovalectvo, aby sme si ustrážili 

naše pracovné miesta a kultúru. 
 

11. Prisťahovalectvo je pre Európu prospešné, prináša nové zručnosti a pracovníkov pre verejné 
služby. Vyvinieme väčšie úsilie na efektívnu integráciu nových prisťahovalcov. 

 
12. Európu ohrozuje extrémizmus a populisti. Budeme hájiť naše demokratické princípy pred 

všetkými, ktorí chcú podkopať európske hodnoty. 
 

13. Zahraničné mocnosti sa snažia zasahovať do volieb na celom svete. Budeme brániť 
európsku demokraciu prostredníctvom sankcií a prísnych ochranných mechanizmov na 
zaistenie kybernetickej bezpečnosti. 

 
14. Trump a Putin sú dôležití politickí lídri. Naša krajina by mala viac spolupracovať s takýmito 

celosvetovými lídrami a nespoliehať sa na EÚ.  
 

15. Významní medzinárodní aktéri, ako Rusko, Čína a USA, si presadzujú vlastný program. EÚ 
by mala lepšie presadzovať európske záujmy. 

 
 
Možnosti, špeciálne uvedené len na Slovensku 

16. Klimatická zmena má vplyv na bežný život, napr. nedostatok vody a extrémne poveternostné 
javy. Mali by sme Slovensko na tieto vplyvy pripraviť a zaviesť okamžite účinné opatrenia na 
ochranu občanov. 

17. Renováciou a izoláciou budov možno dosiahnuť vyšší komfort, zdravšie prostredie a zníženie 
nákladov na kúrenie v zanedbaných alebo starých budovách. Budeme investovať do 
efektívnejších budov. 

18. Solárna a veterná energia znamenajú budúcnosť čistej, nezávislej a nákladovo efektívnej 
výroby čistej energie. Budeme financovať iniciatívy v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, 
aby sme zvýšili jej využívanie. 

 
 
Otázka 11.  
Nižšie uvádzame výroky a kroky, ktoré sú pre vás pri rozhodovaní, koho voliť vo voľbách do 
Európskeho parlamentu, veľmi dôležité a ktoré by strany podľa vás mali hlásať a realizovať. Keby ste 
si mali vybrať, ktorá možnosť je pre vás najdôležitejšia? 
 
Vyberte iba jednu možnosť. 
 
Otázka 15.  
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s každým z nasledujúcich výrokov? 
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Rozhodne 
nesúhlasím 

Skôr 
nesúhlasím 

Súhlasím aj 
nesúhlasím 

Skôr súhlasím Rozhodne 
súhlasím 

98. Neviem 

 
 

1. Ľudia by mali mať možnosť zarábať, koľko chcú, aj keď to znamená, že niektorí zarábajú 
milióny a iní žijú v chudobe 

2. Na svete by panoval väčší pokoj a mier, keby bolo bohatstvo rozdelené medzi národmi 
rovnomernejšie 

3. Považujem sa skôr za svetoobčana než za občana nejakej krajiny 
4. U tých, čo veria v boha, alebo iné vyššie sily, existuje väčšia pravdepodobnosť, že sa budú 

riadiť morálnymi zásadami a mať správne hodnoty 
5. Prisťahovalectvo je pre našu krajinu prospešné 
6. Manželstvo osôb rovnakého pohlavia by malo byť zakázané 
7. Za niektoré trestné činy by sa mal udeľovať trest smrti 
8. Deťom by mali v školách vštepovať vlastenectvo 
9. Deti by mali za neposlušné správanie dostávať fyzické tresty  
10. Sloboda prejavu je jedným z najdôležitejších ľudských práv 
11. Demokracia je základný kameň civilizovanej spoločnosti 
12. Je dôležité, aby sa vláda a občania postarali o sociálne slabších, aj keby som to mal/-a 

osobne pociťovať, napr. ako náklad zo svojich daní 
13. Obávam sa, že v dôsledku prisťahovalectva sa naša kultúra postupne stráca 
14. Európa nemusí posilniť svoju politiku v oblasti klimatickej zmeny, kým to neurobia ostatní 
15. V záujme väčšej konkurencieschopnosti nášho hospodárstva by sa mali znížiť sadzby daní 

pre osoby s vysokým príjmom 
16. Priveľa ľudí sa s obľubou spolieha na štátne sociálne dávky 
17. Nemusím meniť svoje správanie kvôli zastaveniu globálneho otepľovania, tento problém 

napravia technológie 
18. Mám výčitky svedomia, keď urobím niečo nešetrné k životnému prostrediu 
19. Odborové zväzy zohrávajú zásadnú úlohu pri ochrane práv pracujúcich 

 
 
Otázka 16.  
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s každým z nasledujúcich výrokov? 
 
 

Rozhodne 
nesúhlasím 

Skôr 
nesúhlasím 

Súhlasím aj 
nesúhlasím 

Skôr súhlasím Rozhodne 
súhlasím 

98. Neviem 

 
1. V politike sa vyznám 
2. Priatelia a rodina sa na mňa často obracajú, keď sa potrebujú poradiť o politike 
3. O politických aktualitách viem zvyčajne ako prvý/-á z rodiny a priateľov 

 
Otázka 17.  
Ktoré z nasledujúcich zdrojov využívate na sledovanie spravodajstva? 
 
Vyberte všetky relevantné možnosti. 
 

1. Rádio (rádioprijímač alebo online) 
2. Televízia (televízny prijímač, služby nahrávania, na vyžiadanie alebo online) 
3. Blogy 
4. Spravodajské weby 
5. Priatelia alebo rodina 
6. Služby okamžitých správ (napr. WhatsApp, Facebook, Messenger) 
7. Tlačené noviny 
8. Časopisy (tlačené alebo online) 
9. Aplikácie v smartfóne alebo tablete 
10. Sociálne médiá 
11. Iné 
99. Žiadna z uvedených možností  
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Otázka 18.  

Ako často (ak vôbec niekedy) navštevujete nasledujúce weby sociálnych sietí kvôli tomu, aby ste si 
prezreli články, videá, obrázky alebo blogy nejakej cudzej osoby alebo organizácie (teda nie vašich 
priateľov alebo rodiny)?  
 
Odpoveď nemusí byť úplne presná, stačí poskytnúť váš najlepší odhad. 
 

1.Niekoľkokrát 
denne 

2.Raz 
denne 

3.Niekoľkokrát 
týždenne 

4.Aspoň 
raz 

týždenne 

5.Aspoň 
raz za 
mesiac 

6.Menej 
než raz 

za 
mesiac 

7.Nikdy 98.Neviem 

 
• Facebook 
• Twitter 
• Snapchat  
• Instagram 
• LinkedIn 
• Pinterest 
• Quora 
• Tumblr 
• Flickr 
• Google+ 
• YouTube 

 
Otázka 19.  
Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje miesto, kde v súčasnosti žijete? 
 

1. Veľkomesto 
2. Mesto 
3. Dedina/vidiek 

 
Otázka 20.  
Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?  
 
Ak ešte študujete, uveďte najvyššie vzdelanie, ktoré ste doposiaľ získali. 
 
 
Otázka 21.  
Aký je váš súčasný zamestnanecký stav? 
 

1. Zamestnanec na plný úväzok (35 a viac hodín týždenne) 
2. Zamestnanec na čiastočný úväzok (najviac 34 hodín týždenne) 
3. SZČO 
4. Na dôchodku 
5. Študent (denného štúdia) 
6. Osoba v domácnosti 
7. Nezamestnaný/-á 
8. Nespôsobilý/-á na výkon práce 
9. Iné 
10. Radšej neodpoviem 

 
 
 
 

 


