
Metodologické okienko:
Prieskum verejnej mienky pre Radu mládeže 

Slovenska bol realizovaný v období od 3. – do 23. 

októbra 2018, na vzorke 1000 respondentov. 

Metodológia prieskumu je založená na využití 

online panelu (čo znamená, že rovnaký dotazník 

v elektronickej podobe samostatne vypĺňali 

reprezentatívne vybraní respondenti, ktorí sú 

opakovane zapájaní do prieskumov verejnej 

mienky v súvislosti s rovnakou alebo podobnou 

problematikou).

Prieskum bol reprezentatívny pre populáciu vo 

veku 15 – 24 rokov z hľadiska: pohlavia, veku, 

veľkosti sídla a regiónu. Prieskum zabezpečovala 

agentúra FOCUS s.r.o na Slovensku.

Mladí ľudia chcú voliť, ale nemajú koho

Stranu ĽS Naše Slovensko 
častejšie uvádzali:
 • muži

 • respondenti z Banskobystrického kraja

 • v minulosti sa dobrovoľníckych aktivít 

zúčastňovali, ale dnes už nie

Stranu SAS častejšie uvádzali:
 • respondenti vo veku 20 – 24 rokov

 • bratislavský kraj

 • obyvatelia Bratislavy

Stranu OĽANO častejšie uvádzali:
 • muži

 • obyvatelia väčších miest

Respondenti, ktorí nevedeli  
uviesť, koho by volili, sú častejšie:
 • ženy

 • respondenti, ktorí nemajú skúsenosť  

s dlhším pobytom v zahraničí

Respondenti, ktorí uviedli, že by 
sa volieb nezúčastnili, sú častejšie:
 • mladí ľudia, ktorí nemajú skúsenosť 

s mládežníckou organizáciou

 • mladí ľudia, ktorí nemajú skúsenosť  

s dobrovoľníctvom

Prieskum politických preferencií 
medzi mladými ľuďmi ukázal, že mladí 

ľudia nenachádzajú na súčasnej politickej 

scéne odpoveď. Štyria z desiatich nevedia, koho 

by volili, alebo sa neplánujú volieb zúčastniť. 

Najvyššiu podporu medzi rozhodnutými 

mladými voličmi má ĽS Naše Slovensko.  
Na druhom mieste sa medzi mladými  

umiestňuje SaS, víťaznú trojicu uzatvára strana  

OĽANO – NOVA.

Otázka na volebné preferencie je najlepším 

barometrom politických nálad. V reprezentatív-

nom prieskume sme preto mladým, položili 

nasledujúcu otázka: „Ak by sa parlamen
tné voľby konali už nasledujúci 
víkend, ktorú politickú stranu by  
ste volili?“

Celkovo až 11,9% mladých voličov, teda mladých 

ľudí vo veku 18 a viac, deklaruje, že by nešli voliť, 

28% respondentov nevie, resp. nie sú 

rozhodnutí, koho by volili. Ostatných 60,1% 
respondentov by volilo nasledovne:

ĽS Naše Slovensko (Kotleba — ĽSNS)

SaS (Sloboda a Solidarita)

OĽANO  NOVA (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti)

SMERSD (SMER — sociálna demokracia)

SME RODINA — Boris Kollár

KDH (Kresťansko-demokratické hnutie)

Progresívne Slovensko

SNS (Slovenská národná strana)

SPOLU — občianska demokracia

MOSTHÍD

SZS (Strana zelených Slovenska)

SMK (Strana maďarskej komunity)

DS (Demokrati Slovenska)

SMS (Strana moderného Slovenka)

Priama demokracia

SDKÚDS (Slovenská demokratická a kresťanská únia)

SKOKELD (SKOK – Európski liberálni demokrati)

ŠANCA

KSS (Komunistická strana Slovenska)

MKDAMKD SZ

VZDOR (VZDOR – strana práce)
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Z rozhodnutých respondentov, teda tých, ktorí 

deklarujú že by šli voliť a zároveň vedeli koho by 

volili, je rozloženie volebných prefe
rencií nasledovné:

19,4% respondentov by volilo ĽS 
Naše Slovensko, 14,2% by volilo SaS, 
OĽANO–NOVA by volilo 12,7%, 
SMERSD je na úrovni 11,1%, SME 
RODINA  Borisa Kollára 9,8%. Pod 
hranicou 10% sa nachádzajú medzi 
mladými ľuďmi ešte aj KDH so 7,7%, 
nováčik Progresívne Slovensko 
s 5,8% a SNS rovnako s 5,8%. V grafe  

je prehľad všetkých volebných preferencií.


