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ZHRNUTIE 

Rok pred európskymi voľbami, ktoré sa majú konať v máji 2019, sa v najnovšom prieskume Eurobarometra potvrdilo, 

že občania stále čoraz viac podporujú Európsku úniu a že je medzi nimi stále obľúbená. Viac ako dve tretiny 

respondentov je presvedčených, že pre ich krajinu je členstvo v EÚ prospešné. Toto je najlepší výsledok od roku 1983. 

Navyše prvýkrát v histórii si väčšina Európanov myslí, že ich hlas v EÚ zaváži. Takmer tretina respondentov už dnes 

pozná dátum konania volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019. Postup navrhovania hlavných kandidátov, 

tzv. Spitzenkandidaten, vnímajú občania ako pozitívny krok a želajú si, aby bol spojený so skutočnou diskusiou 

o európskych hodnotách vrátane budúcnosti EÚ. 

Ukazovateľ Eurobarometra, ktorým sa meria úroveň podpory občanov členstvu v Európskej únii, mal vždy stálu podporu 

respondentov. V roku 2018 sa táto podpora výrazne zvýšila na európsky priemer na úrovni 60 % občanov, ktorí sú presvedčení, 

že členstvo ich krajiny v EÚ je pozitívne. Okrem toho 67 % respondentov si myslí, že ich krajina má z členstva v EÚ prospech. 

Toto je najlepší zaznamenaný výsledok tohto ukazovateľa od roku 1983. 

Prvýkrát za posledných desať rokov je väčšina respondentov (48 %) presvedčená, že ich hlas má v EÚ váhu. Z doterajších 

výsledkov vyplýva, že tento pozitívny vývoj sa začal v druhej polovici roku 2016, čo môže byť spojené s „budíčkom“, akým boli 

výsledky referenda o brexite v Spojenom kráľovstve. 

Postup navrhovania hlavných kandidátov 

Tento prieskum je zameraný na to, ako občania vnímajú nadchádzajúce európske voľby. Respondenti z celej EÚ chápu postup 

navrhovania hlavných kandidátov (tzv. Spitzenkandidaten) ako dôležitý základný kameň demokratického života v EÚ. Európski 

voliči mali prvýkrát príležitosť nepriamo sa zúčastniť na voľbe predsedu Európskej komisie v roku 2014. Z aktuálnych výsledkov 

vyplýva, že takmer polovica občanov EÚ27 (49 %) tvrdí, že tento proces by ich motivoval, aby šli v nasledujúcich voľbách do 

Európskeho parlamentu voliť. Navyše 70 % občanov je presvedčených, že tento postup má zmysel iba vtedy, ak je spojený so 

skutočnou diskusiou o európskych otázkach a budúcnosti EÚ. Väčšina respondentov okrem toho súhlasí s tým, že postup 

navrhovania hlavných kandidátov zvyšuje transparentnosť (63 %), predstavuje značný pokrok pre európsku demokraciu (61 %) 

a Európskej komisii zabezpečuje väčšiu legitimitu (60 %). Naopak menej než polovica respondentov si myslí, že tento postup 

zabráni národným vládam vybrať najlepšieho kandidáta (46 %) a že nemá nijaký skutočný vplyv (45 %). 
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Témy kampaní 
 
V nadchádzajúcej predvolebnej kampani si Európania želajú diskusiu o bezpečnosti v najširšom zmysle slova vrátane otázok 

týkajúcich sa prisťahovalectva. Zároveň ich v rovnakej miere zaujímajú aj otázky týkajúce sa záležitostí osobného prospechu 

a dobrých životných podmienok. Boj proti terorizmu ako hlavnú tému kampane uvádza 49 % Európanov a nasleduje „boj proti 

nezamestnanosti mladých ľudí“ (48 %), prisťahovalectvo (45 %), hospodárstvo a rast (42 %). Približne jedna tretina Európanov 

uvádza boj proti zmene klímy a ochranu životného prostredia (35 %). Presadzovanie ľudských práv a demokracie, ako aj 

sociálnu ochranu občanov EÚ uviedlo ako prioritu 32 % respondentov. 

Náklonnosť k demokracii 
 
Európania cítia úzky vzťah k demokracii na úrovni EÚ, ako aj v ich vlastnej krajine, pričom na ich názory má priamy vplyv 

hospodárska situácia. Väčšina respondentov je naďalej spokojná s fungovaním demokracie v ich krajine (55 %) a v EÚ (46 %). 

Kým respondenti z niektorých krajín sú spokojnejší s fungovaním demokracie v EÚ, občania z niektorých väčších členských 

štátov vyjadrujú podstatne nižšiu mieru spokojnosti. Tento rozdiel sa zreteľnejšie prejaví vtedy, keď sa uvedie do súvislosti 

s HDP jednotlivých krajín na obyvateľa, ako aj s ich súčasnou mierou nezamestnanosti. 

Nové a vznikajúce strany 
 
V období medzi rokom 2013 a 2018 v členských štátoch EÚ vzniklo vyše 70 nových strán a politických aliancií, z ktorých 

niektoré viedli úspešnú kampaň založenú na proteste proti politickému systému. Na otázku, aby zaujali postoj k okruhu 

vyjadrení o týchto nových stranách a hnutiach, ich väčšina Európanov vníma skôr pozitívne. 

V priemere v EÚ polovica respondentov (50 %) nepovažuje tieto strany alebo hnutia za hrozbu pre demokraciu, kým o niečo 

viac ako tretina (38 %) sa domnieva, že ňou sú. Až 70 % občanov v prieskume sa domnieva, že nestačí byť len proti niečomu 

a že sa tým nič nezlepší. Kým 53 % občanov súhlasí s tým, že nové strany a hnutia by mohli hľadať nové riešenia lepšie než je 

uvedený politický systém, 56 % ich je presvedčených, že môžu priniesť skutočnú zmenu. 

Názory na hlasovanie 
 
Rok pred európskymi voľbami sa v tomto prieskume skúmalo, ako občania vnímajú hlasovanie. Respondenti tvrdia, že je 

jednoduché ísť hlasovať v rámci európskych volieb, no stále si myslia, že účasť na voľbách do národného parlamentu je 

v skutočnosti jednoduchšia: 72 % uvádza, že je jednoduché hlasovať vo voľbách do národného parlamentu, kým 62 % 

respondentov je presvedčených, že aj hlasovanie v rámci európskych volieb je jednoduché. Pokiaľ ide o význam, aký občania 

prikladajú hlasovaniu, 68 % Európanov tvrdí, že hlasovanie vo celoštátnych voľbách je „veľmi dôležité“. Tento názor 

o európskych voľbách má 49 % respondentov. 

Dvanásť mesiacov pred európskymi voľbami takmer tretina respondentov (32 %) vie, že sa konajú v roku 2019, a navyše každý 

druhý respondent (50 %) uvádza, že sa zaujíma o európske voľby. 
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Dôvody voliť 
 
V súlade s predchádzajúcimi prieskumami na otázku, aký je dôvod, prečo sa ľudia zúčastňujú na európskych voľbách, 47 % 

Európanov na prvom mieste uvádza občianske dôvody, napr., že „je to ich občianska povinnosť“. Nasledujú európske dôvody, 

pričom vysoký počet respondentov vybralo odpoveď, že „hlasovaním môžu niečo zmeniť“ (33 %). Ďalšie dôvody sa týkajú toho, 

že sa cítia byť Európanmi (30 %), a želania podporiť EÚ (29 %). V menšej miere sú európske voľby chápané aj ako príležitosť 

vyjadriť všeobecnú nespokojnosť s EÚ (21 %) alebo národnou vládou (17 %). 

V súvislosti s návratom postupu navrhovania hlavných kandidátov v nadchádzajúcich európskych voľbách 17 % respondentov 

uvádza, že Európania budú hlasovať preto, „aby sa zapojili do výberu ďalšieho predsedu Európskej komisie“. Tento výsledok 

opodstatňuje predpoklad, že Európania sa čoraz viac oboznamujú s postupom voľby predsedu Európskej komisie. 

… alebo nevoliť 
 
V prieskume sa takisto zisťovali hlavné dôvody, prečo sa ľudia rozhodujú nevoliť v európskych voľbách. Veľká väčšina 

respondentov si myslí, že ľudia sa volieb nezúčastňujú, lebo „sú presvedčení, že ich hlas nič nezmení“ (60 %), „nedôverujú 

politickému systému“ (48 %) alebo „ich nezaujíma politika ani voľby vo všeobecnosti“ (43 %). Dôležitým prvkom, ktorý treba 

zohľadniť, je aj nedostatok informácií, keďže občania sú presvedčení, že ľudia sa môžu zdržať hlasovania, pretože „nevedia dosť 

o úlohe Európskeho parlamentu“ (34 %) alebo „sú presvedčení, že nie sú dostatočne informovaní o postojoch jednotlivých 

politických strán k európskym záležitostiam“ (22 %). 

Niektorí respondenti si myslia, že „Európsky parlament sa nevenuje dostatočne problémom, ktoré trápia ľudí, ako sú oni,“ (32 %) 

alebo že potenciálni nevoliči sú „proti Európe, EÚ, budovaniu Európy“ (17 %). Veľkú úlohu zohrávajú aj technické dôvody, 

pričom 15 % respondentov je presvedčených, že ľudia nehlasujú, pretože možno „nemajú čas alebo majú na práci niečo 

dôležitejšie“, kým podľa 12 % z nich ľudia „nevedia, kde alebo ako hlasovať“. 
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KONTEXT 

Podobne ako pri každom podobnom prieskume je pochopenie kontextu na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej 

úrovni kľúčové pre správne zatriedenie, a tým aj porozumenie výsledkom. Rok pred európskymi voľbami v máji 2019 

sa ekonomické ukazovatele zlepšujú. Európania však zatiaľ stále čelia veľkým problémom, ako je migrácia, 

prebiehajúce rokovania týkajúce sa brexitu alebo aktuálna teroristická hrozba. Toto všetko sa odohráva na pozadí 

zmeny v pomere síl v rámci Európskej únie aj za jej hranicami. 

Po 10 rokoch krízy z hospodárskeho uhla pohľadu bola sila obnovy pozoruhodná a jasne viedla k priaznivejšej hospodárskej 

situácii. Miera nezamestnanosti podľa Eurostatu klesla vo februári 2018 na 7,1 %, čo je najnižšia úroveň nezamestnanosti 

v krajinách EÚ28 od decembra 2008. 

Rokovania o brexite po roku od ich začiatku pomaly napredujú a v čoraz jasnejšom svetle sa v nich ukazuje pokrok aj 

pretrvávajúce prekážky. Európsky parlament v marci 2017 prijal uznesenie, ktorým sa stanovujú kritériá pre možnú dohodu 

o pridružení týkajúcu sa budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. 

Mesiac predtým poslanci Európskeho parlamentu hromadne hlasovali na podporu postupu navrhovania hlavných kandidátov, 

tzv. Spitzenkandidaten, na pozíciu budúceho predsedu Európskej komisie a dohodli sa, že odmietnu každého kandidáta, 

ktorého najprv neschválila niektorá európska politická strana ako volebného lídra. 

V skutočnosti sa v čase pred európskymi voľbami obnovila diskusia o postupe navrhovania hlavných kandidátov a získala veľkú 

podporu medzi európskymi inštitúciami, európskymi politickými stranami a členskými štátmi. Európsky parlament v tejto 

súvislosti usporiadal niekoľko diskusií s hlavnými predstaviteľmi EÚ s cieľom prebrať budúcnosť Európy a nadchádzajúce 

európske voľby. Počas plenárneho zasadnutia v apríli 2018 v Štrasburgu vyjadril francúzsky prezident Emmanuel Macron 

všeobecnú podporu postupu navrhovania hlavných kandidátov a vyzval na uskutočnenie skutočne európskej diskusie v celej 

Únii. 

Na tomto pozadí sú hlavnými problémami EÚ naďalej migrácia a terorizmus. Podľa Eurostatu sa ku koncu roku 2017 znížil počet 

osôb, ktoré v EÚ žiadajú o azyl po prvýkrát, v priebehu jedného roka o 26 percentuálnych bodov1. Podobne sa v minulých 

mesiacoch výrazne znížil celkový počet neregulárnych migrantov na hlavných migračných trasách. Celková situácia je však 

naďalej neistá a na zabezpečenie účinnej reakcie na migračnú krízu bude potrebné vyvinúť viac úsilia. Európsky parlament ako 

spoluzákonodarca v oblasti azylovej politiky často zdôrazňoval, že je potrebný celostný a solidárny prístup EÚ k migrácii. 

V posledných rokoch vo verejnej diskusii v celej Európskej únii prevládala téma terorizmu. Zreteľný pokles počtu útokov však 

neznamená, že táto hrozba pominula, o čom svedčí nedávna séria teroristických útokov, ku ktorým došlo v marci 2018 

                                              
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report. 
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v mestách Carcassonne a Trèbes na juhu Francúzska. 

V minulých mesiacoch sa vo viacerých členských štátoch EÚ uskutočnilo niekoľko volieb. V Taliansku sa voľby konali v marci, 

k zostaveniu novej vlády však zatiaľ nedošlo. Na druhej strane v Maďarsku bol Viktor Orbán s veľkou podporou znovu zvolený 

za predsedu vlády v aprílových parlamentných voľbách, v ktorých jeho strana Fidesz získala kvalifikovanú väčšinu. V januári sa 

konali prezidentské voľby v Českej republike, kde bol Miloš Zeman zvolený na druhé funkčné obdobie, ako aj vo Fínsku, kde 

bol znovu zvolený úradujúci prezident Sauli Niinistö. Vo februári bol za prezidenta Cypru znovu zvolený Nicos Anastasiades. 

V roku 2018 došlo aj k trom neočakávaným rezignáciám predsedov vlád: rumunský predseda vlády Mihai Tudose odstúpil 

v januári a v marci podal demisiu slovinský predseda vlády Miro Cerar, ako aj slovenský predseda vlády Robert Fico. Robert Fico 

odstúpil po vražde 27-ročného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v ich dome na západnom 

Slovensku, ku ktorej došlo 26. februára. Kuciak je druhý investigatívny novinár, ktorý bol v EÚ v posledných mesiacoch 

zavraždený. V októbri 2017 bola zabitá maltská novinárka Daphne Caruana Galizia bombou nastraženou v aute v jej domovskej 

krajine. Caruana Galizia bola na ostrove všeobecne známa a obšírne informovala o korupcii na Malte. 

Katalánsky parlament po regionálnych voľbách v Španielsku, ktoré sa konali 21. decembra 2017, zatiaľ (v čase konania 

prieskumu) nedokázal zvoliť predsedu vlády (Generalitat) Katalánska. Voľby v Nemecku v septembri 2017 viedli k neobvyklým 

ťažkostiam pri zostavovaní novej vlády. Po dlhotrvajúcom procese bola Angela Merkelová v marci 2018 znovu zvolená ako 

kancelárka obnovenej „veľkej koalície“ kresťanských demokratov (CDU, CSU) a sociálnych demokratov (SPD). 

Na medzinárodnej scéne sa konali prezidentské voľby v Rusku a Číne, kým americký prezident Donald Trump zvyšuje svoje 

úsilie sprostredkovať rokovania medzi Južnou a Severnou Kóreou. Okrem toho počas terénneho prieskumu Spojené štáty, 

Spojené kráľovstvo a Francúzsko zmobilizovali svoje armádne jednotky, aby vojensky reagovali na chemický útok proti 

civilistom na predmestí Damasku v Sýrii, ku ktorému došlo týždeň predtým. 

Európska únia konala mimoriadne jednotne po útoku nervovoparalytickou látkou na bývalého ruského agenta v Spojenom 

kráľovstve, ktorý sa stal v marci 2018. Vyhostenie desiatok ruských diplomatov z viacerých hlavných miest európskych krajín 

predstavuje nevídaný prejav solidarity so Spojeným kráľovstvom. 
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KAPITOLA I: PRIKLÁŇANIE SA K EÚ 

Postupné oživenie hospodárstva, ku ktorému v Európskej únii v posledných rokoch dochádzalo, sa čoraz viac 

Európanom javí ako konkrétna a hmatateľná skutočnosť. V základných ukazovateľoch tohto prieskumu sa naďalej 

ukazuje opäť rastúca obľúbenosť Európskej únie, čo je najlepšie vidieť v nebývalých pozitívnych výsledkoch týkajúcich 

sa výhod členstva v EÚ. 

Po desiatich rokoch krízy je teraz hospodárska situácia konečne pozitívnejšia: trhy už neočakávajú kolaps v eurozóne, samotná 

eurozóna sa vrátila na cestu rastu2, miera nezamestnanosti klesá3. 

A jednako napriek zlepšujúcim sa ekonomickým ukazovateľom Európanov stále znepokojuje situácia ich národného 

hospodárstva, v čom sa odzrkadľujú rastúce nerovnosti pociťované na vnútroštátnej úrovni. 

Môj hlas má v EÚ váhu: obrat trendov 

Každý rok sa v parlamentnom prieskume Eurobarometra kladie občanom Európskej únie otázka, či si myslia, že ich hlas má v EÚ 

váhu. Rok pred európskymi voľbami v roku 2019 a prvýkrát za posledných desať rokov odpovedala kladne väčšina 

respondentov: 48 % respondentov je presvedčených, že ich hlas má v EÚ váhu. Tento pozitívny trend sa začal po septembri 

20164, ktorý sa považuje za okamih obratu pre tento ukazovateľ. Výsledkom tohto trendu je zvýšenie podielu respondentov, 

ktorí sa domnievajú, že v súčasnosti sa ich hlas v EÚ počíta, o 11 percentuálnych bodov. S týmto tvrdením súčasne nesúhlasí 

46 % opýtaných, čo predstavuje pokles o 13 percentuálnych bodov v porovnaní so septembrom 2016. 

Z vývoja tohto trendu vyplýva, že európske voľby majú zvyčajne vplyv na tento ukazovateľ. A skutočne, množstvo odpovedí 

„môj hlas má váhu v EÚ“ sa po európskych voľbách v roku 2004 zvýšilo o 9 percentuálnych bodov (z 30 % na 39 %), potom 

tento ukazovateľ klesol. Znovu sa zvýšil o 8 percentuálnych bodov v júni 2009, a to na 38 %, než sa znovu znížil, a napokon 

stúpol na 41 % po európskych voľbách v roku 2014. 

Po prvýkrát sa však tento ukazovateľ začína zvyšovať uprostred legislatívneho obdobia na rozdiel od predchádzajúcich období, 

keď sa jeho hodnota zvyčajne pohybovala na spodnej krivke cyklu, a teda klesla na svoju najnižšiu úroveň uprostred 

legislatívneho obdobia5. V apríli 2018 nezreteľný, ale progresívny vývoj potvrdzuje tento pozitívny trend. 

                                              
2 Podľa údajov Eurostatu sa rast v roku 2017 zvýšil o 2,5 %, a to v Európskej únii ako celku aj v eurozóne. 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8662991/2-14022018-BP-EN.pdf/ccf970c0-bb55-4a22-b8ea-d50d5a92586d. 
3 Nezamestnanosť bola vo februári 2018 na úrovni 7,1 % v EÚ ako celku a 8,5 % v eurozóne, čo je jej najnižšia úroveň od 
septembra 2008. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-
80f7b- 2fb22cd. 
4 Parlemeter 2016: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016. 
5 Európsky parlament, „Veľké zmeny európskej verejnej mienky týkajúcej sa Európskej únie“, november 2017; 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/major/desk_research_historique_2016_en.pdf. 
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Pri pohľade na situáciu v čase, keď sa tento vzostupný trend v roku 2016 začal, čoraz očividnejšie, že referendum o brexite 

23. júna 2016 malo hlboký dosah na to, ako Európania vnímajú svoje miesto a členstvo v EÚ. Voľba referenda ako spôsobu 

hlasovania aj priame účinky výsledku na každodenný život mnohých Britov mohli mať symbolický vplyv na to, ako Európania 

vnímajú „svoj hlas v EÚ“. Dokonca sa tým v čoraz väčšej časti respondentov mohol prebudiť pocit, že na ich hlase záleží. 

Národné výsledky obvykle potvrdzujú tento scenár, pričom pozitívne stanovisko zastáva väčšina opýtaných v 15 krajinách. Na 

prvých troch miestach zoznamu krajín, ktorých občania majú pocit, že ich hlas má v EÚ váhu, sa nachádza Švédsko (80 %), 

Dánsko (80 %) a Holandsko (79 %). Veľké zvýšenie o 11 percentuálnych bodov bolo zaznamenané v Maďarsku, v ktorom si 50 % 

respondentov myslí, že ich hlas má v EÚ váhu. 
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Toto pozitívne stanovisko však neplatí v prípade Grécka. V tejto krajine si 76 % respondentov nemyslí, že ich hlas má v EÚ váhu, 

a podobný názor majú Estónci (72 %) a respondenti z desiatich ďalších členských štátov, v ktorých s týmto výrokom nesúhlasí 

väčšina respondentov (Lotyšsko, Česká republika, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Litva, Portugalsko, 

Rumunsko a Slovensko). V prípade Bulharska sú názory rovnomerne rozdelené medzi za a proti. 

Na európskej úrovni väčšina respondentov do 64 rokov súhlasí, že ich hlas má v EÚ váhu. Naopak v prípade osôb od 65 rokov, 

zrejme respondenti na dôchodku, je vyššia pravdepodobnosť, že budú presvedčení o tom, že ich hlas v EÚ nezaváži. Rovnaký 

postoj majú nezamestnaní, manuálni pracovníci a osoby v domácnosti. 

Tento ukazovateľ v skutočnosti veľmi úzko súvisí so spôsobom, akým respondenti vnímajú, aké je ich miesto v EÚ 
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vo všeobecnosti. Osoby, ktoré sú presvedčené, že ich hlas má v EÚ váhu, s väčšou pravdepodobnosťou budú cítiť záujem 

o záležitosti týkajúce sa EÚ a o nadchádzajúce európske voľby. Z krížovej analýzy výsledkov navyše vyplýva, že táto skupina 

populácie, ktorá si myslí, že ich hlas má váhu, býva obvykle presvedčená, že hlasovanie je dôležité a že hlasovaním vo voľbách 

do Európskeho parlamentu môžu niečo zmeniť. Následkom toho o sebe tvrdia, že je pri nich pravdepodobnejšie, že 

v nasledujúcich voľbách pôjdu voliť. 

Respondentom okrem toho dostali otázku o tom, ako vnímajú váhu svojho hlasu vo svojej vlastnej krajine. V 21 členských 

štátoch sa domnievajú, že ich hlas zaváži: 63 % si myslí, že ich hlas má v ich krajine váhu (zvýšenie o 2 percentuálne body 

v porovnaní so septembrom 2017) a 33 % s týmto vyjadrením nesúhlasí (pokles o 2 body). Tento názor napriek tomu nemajú 

respondenti v siedmich štátoch, pričom najväčší nesúhlas vyjadrili respondenti v Grécku, v ktorom si 67 % opýtaných myslí, že 

ich hlas nemá v ich vlastnej krajine nijakú váhu. 

Táto otázka má tradične pozitívnejšie výsledky na rozdiel od názoru ľudí na váhu ich hlasu v EÚ. Ako vyplýva z grafu uvedeného 

ďalej, tento rozdiel po porovnaní obidvoch priemerov EÚ dosahuje 15 percentuálnych bodov. V 27 členských štátoch je pocit 

charakterizovaný výrokom „môj hlas má v mojej krajine váhu“ silnejší než pocit „môj hlas má v EÚ váhu“. V Litve sú obidve 

odpovede na rovnakej úrovni (31 %). 

Hodnoty na vnútroštátnej úrovni sa však vyznačujú väčšími rozdielmi. Túto skutočnosť je najlepšie vidieť na príklade Českej 

republiky s 35-bodovým rozdielom medzi podielom respondentov, ktorí si myslia, že ich hlas má v ich krajine váhu, (61 %) 

a tými, ktorí sú o tom istom presvedčení v prípade EÚ (26 %). Veľké rozdiely je vidieť aj v Estónsku a vo Francúzsku (v obidvoch 

prípadoch 24 percentuálnych bodov), v Spojenom kráľovstve a vo Fínsku (21 bodov), v Rakúsku (20 bodov) a na Slovensku (19 

bodov). 

 



 

14 

 

Respondenti dostali doplňujúcu otázku o tom, či si občania myslia, že hlas ich krajiny má v EÚ váhu. Odpovede sa 

v skutočnosti vyrovnávajú predchádzajúcej otázke: 63 % respondentov si myslí, že hlas ich krajiny má v EÚ váhu. 

Podobne platí, že vo všetkých krajinách sú respondenti presvedčení, že ich krajina má na európskej scéne väčšiu váhu 

než oni ako jednotlivci. V niektorých krajinách, najmä v pobaltských štátoch, je rozdiel v týchto názoroch značný: 

v Estónsku je rozdiel 39 percentuálnych bodov, v Litve 30 bodov, 29 bodov v Lotyšsku, ale aj vysokých 29 bodov vo 

Francúzsku a Lotyšsku, 26 bodov v Portugalsku a 19 bodov na Malte. 

Pomaly, ale isto správnym smerom 

Zo základných ukazovateľov vyplýva povzbudivé oživenie optimizmu, pokiaľ ide o budúcnosť Európskej únie, ako sa 

ukázalo už v štandardnom Eurobarometri z jesene 20176. Po prvé, z tohto prieskumu vyplýva pozitívny trend za posledný 

rok, 57 % Európanov cíti optimizmus, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ (zvýšenie o 7 percentuálnych bodov na rozdiel od jesene 

2016), kým podiel tých, ktorí v tejto súvislosti pociťujú pesimizmus, sa znížil na 37 % (pokles o 7 bodov). Podľa týchto 

výsledkov optimizmus pociťujú okrem dvoch všetky členské štáty. Po druhé, takmer polovica Európanov sa domnieva, 

že situácia európskeho hospodárstva je dobrá (48 %), čo je väčšinový názor v 23 krajinách. 
 

                                              
6 Európska komisia, Štandardný Eurobarometer 88, jeseň 2017. 
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Rovnaký jav sa týka smeru, akým sa veci uberajú na vnútroštátnej úrovni a v EÚ. Rok pred európskymi voľbami z tohto 

prieskumu vyplýva, že zmena sa prejavuje v myslení ľudí od roku 2014. Čoraz väčší podiel respondentov je podľa všetkého 

presvedčených, že veci sa vracajú do správnych koľají: 35 % si myslí, že situácia v ich krajine sa vyvíja správnym smerom, a 32 % 

si to isté myslí v prípade Európskej únie. Podľa väčšiny respondentov, hoci sa ich počet znižuje v porovnaní s pozitívnym 

trendom, sa však situácia stále vyvíja nesprávnym smerom v ich krajine (48 %) aj v Európskej únii (42 %). 

Rovnako ako v prieskume Parlemeter v roku 2017 sa 28 členských štátov umiestnilo podľa svojich názorov týkajúcich sa 

„správneho smerovania“ v ich vlastnej krajine a v EÚ. Ako vyplýva z grafu uvedeného ďalej, desať krajín vyjadrilo 

najpozitívnejšie vnímanie na obidvoch úrovniach: tieto krajiny sa nachádzajú nad priemerom EÚ. Naopak respondenti 

v ôsmich krajinách vo vyššej miere, než je priemer pre Európanov, vnímajú, že sa situácia vyvíja zlým smerom aj v ich krajinách, 

aj v EÚ. 
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Podobne ako v prieskume Parlemeter v roku 2017 tento obrázok ohraničuje rovnaká dvojica členských štátov. V hornej pravej 

časti obrázku spektrum ohraničuje Írsko s najvyššími hodnotami pre „situácia sa vyvíja správnym smerom“ na vnútroštátnej 

(74 %) aj na európskej úrovni (62 %). V dolnej ľavej časti ostáva nezmenená pozícia Grécka s menej než každým desiatym 

respondentom (9 %), ktorí sú presvedčení, že „situácia sa vyvíja správnym smerom“ v krajine, a približne každým šiestym (15 %), 

pokiaľ ide o EÚ. Takisto je zaujímavé, že v niekoľkých krajinách (Chorvátsko a Slovinsko, pobaltské štáty Litva a Lotyšsko, ako aj 

Rumunsko a Bulharsko) sú občania presvedčení, že situácia v EÚ sa vyvíja správnym smerom, a to vo vyššej miere, než je 

priemer EÚ, a zároveň majú opačný názor, pokiaľ ide o ich vlastnú krajinu. 

Iba pol roka stačilo na to, aby sa v niektorých prípadoch prudko zmenilo to, ako respondenti vnímajú svoje vlastné krajiny. Ako 

je znázornené na ďalšom grafe, napríklad v Estónsku sa podiel respondentov, ktorí sú presvedčení, že v ich krajine „sa situácia 

vyvíja správnym smerom“, znížil na 34 % (pokles o 11 percentuálnych bodov). Na druhej strane sa tento podiel výrazne zvýšil 

v Maďarsku (47 %, o 13 bodov) a v Rakúsku (52 %, o 8 bodov), čo v obidvoch prípadoch môže súvisieť s nedávnymi voľbami 

alebo vytvorením vlády v týchto krajinách. Vnímanie situácie v Európe sa vyznačuje rovnakým vzorcom, keď k výraznému 

zhoršeniu došlo za posledných šesť mesiacov opäť v Estónsku (31 %, pokles o 9 percentuálnych bodov), ale aj vo Fínsku (34 %, 
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o 9 bodov) a v Luxembursku (32 %, o 10 bodov). Na druhej strane, pokiaľ ide o smerovanie EÚ, je vidieť zlepšenie v Rumunsku, 

a to o 14 percentuálnych bodov na 52 %. Porozumeniu každému vývoju a do určitej miery ich následkom na európskej scéne, 

môže určite pomôcť vnútroštátny kontext jednotlivých krajín. Podľa štandardného Eurobarometra z jesene 20177 sa vnímanie 

vnútroštátnej hospodárskej situácie veľmi líši. V priemere za 48 % pozitívnych názorov sa skrývajú veľmi veľké rozdiely 

medzi krajinami, ktoré možno pozorovať, pokiaľ ide o hodnotenie aktuálnej situácie v národnom hospodárstve (od 2 % 

odpovedí typu „situácia je dobrá“ v Grécku po 91 % v Nemecku a Holandsku). Podobne spôsob, akým respondenti vnímajú 

vývoj situácie v EÚ a v ich krajine, pomáha lepšie pochopiť význam národného kontextu pre výklad výsledkov prieskumu. 

 
Z tohto pohľadu sa zdá, že respondenti v desiatich členských štátoch sa domnievajú, že situácia sa vlastne lepšie vyvíja na 

úrovni EÚ než na vnútroštátnej úrovni. V siedmich z nich je v skutočnosti najvyššia miera nezamestnanosti v EÚ (Grécko, 

Španielsko a Taliansko) alebo je vyššia než priemer EÚ (Chorvátsko, Lotyšsko, Litva a Slovensko)8. Túto skupinu dopĺňajú tri 

ďalšie krajiny, a to Rumunsko, Bulharsko a Slovinsko. 

  
 

                                              
7 Európska komisia, Štandardný Eurobarometer 88, jeseň 2017. 
8 Eurostat, „Miera nezamestnanosti v eurozóne na úrovni 8,5 %“, február 2018. 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd. 
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V záujme preskúmania, prečo je väčšina respondentov presvedčená, že situácia sa nevyvíja správnym smerom, sa môžu 

zohľadniť ďalšie faktory. Vychádzať by sa mohlo z pohľadu ľudí na svoje príležitosti v budúcnosti. V odpovedi na otázku 

z decembra 2017, ktorá sa týkala ich názoru na príjmovú nerovnosť9, sa prevažná väčšina respondentov (84 %) zhodla, že v ich 

krajine sú príliš veľké rozdiely v príjmoch. Zároveň sa však 58 % občanov domnieva, že v súčasnosti v ich krajine existujú 

rovnaké príležitosti na presadenie sa v živote, a 46 % tvrdí, že v tejto oblasti došlo v posledných 30 rokoch k zlepšeniu. Rozdiely 

medzi krajinami sú však naďalej veľké. Napriek najnižšej miere nezamestnanosti zaznamenanej v krajinách EÚ28 od septembra 

2008 (7,1 % vo februári 201810) z odpovedí v mnohých regiónoch vyplýva odlišný príbeh, keďže po kríze sa objavili nové 

problémy. 

Medzi mierou nezamestnanosti a odpoveďou „situácia sa vyvíja správnym smerom“ v krajine aj v EÚ je značná negatívna 

korelácia: čím viac nezamestnaných osôb sa nachádza v populácii, tým nespokojnejší sú respondenti, pokiaľ ide o vývoj 

situácie. Inými slovami tie najmenej optimistické krajiny v tomto ohľade v súčasnosti trpia najvyššou mierou nezamestnanosti 

v EÚ. Ako naznačuje tmavší odtieň, nezamestnanosť v Grécku dosiahla vo februári 2018 úroveň 20,8 %, čo ho umiestňuje na 

posledné miesto, keď iba 9 % respondentov sa domnieva, že situácia sa na vnútroštátnej úrovni vyvíja správnym smerom, a iba 

15 % si to myslí o EÚ. Podobne každý piaty respondent zo Španielska (20 %) si myslí, že situácia sa v Španielsku, v ktorom je 

druhá najvyššia miera nezamestnanosti v EÚ (16,1 %), vyvíja správnym smerom. To isté platí pre Chorvátsko, v ktorom si 19 % 

myslí, že situácia sa vyvíja správnym smerom, kým miera nezamestnanosti dosahuje 9,4 %, alebo pre Taliansko, v ktorého 

prípade si to, že sa situácia vyvíja správnym smerom, myslí 22 % opýtaných, kým nezamestnanosť je na 11 %. 

Najvyššia podpora členstvu v EÚ za desať rokov 

Členstvo v Európskej únii je jedným z ukazovateľov, ktorý má v priebehu času najstabilnejšiu podporu medzi európskymi 

respondentmi. Pri pohľade na výsledky za posledných šesť rokov vidieť, že sa výrazne posilnili na priemer 60 % občanov, ktorí 

sú presvedčení, že členstvo ich krajiny v EÚ je pozitívne. Ide o najvyššie hodnotenie, ktoré táto otázka dostala, odkedy Európsky 

parlament začal v roku 2007 vykonávať vlastné prieskumy Eurobarometra. Dvanásť percent je presvedčených, že to nie je 

pozitívne, kým štvrtina respondentov (25 %) to nepovažuje ani za pozitívne, ani negatívne. 

Trendová čiara ukazuje máj 2011 ako počiatočný bod postupnej vzostupnej tendencie tohto ukazovateľa. Od jesene 2016 sa 

okraj krivky začína výrazne zvyšovať. Opakujeme, že pri obnovení pozitívneho európskeho postoja určite zohralo svoju úlohu 

hlasovanie o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie v júni 2016, i keď povaha účinkov brexitu ostane neurčitá až do samotného  

                                              
9 Európska komisia, Osobitný prieskum Eurobarometra 471 „Spravodlivosť, nerovnosť a medzigeneračná mobilita“, december 
2017. 
10 Eurostat, „Miera nezamestnanosti v eurozóne na úrovni 8,5 %“, február 2018. 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3- 04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd. 
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vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie 29. marca 2019. 

 

Väčšina občanov v 26 krajinách vyjadruje podporu členstvu svojej krajiny v EÚ, pričom sa táto podpora pohybuje od 85 % 

v Luxembursku po 39 % v Taliansku. Podpora tohto pozitívneho názoru sa zvyšuje v 21 krajinách, a to až o 17 percentuálnych 

bodov na Cypre (52 %). Podstatné zvýšenie bolo zaznamenané aj v Rumunsku (59 %, o 11 bodov), na Malte (74 %, o 10 bodov) 

a v Dánsku (76 %, o 9 bodov). 

Neutrálny pohľad prevláda v Českej republike, kde si 46 % respondentov myslí, že ich členstvo v EÚ nie je ani pozitívne ani 

negatívne, a v Chorvátsku (v najmladšom členskom štáte EÚ), kde tento názor zastáva 49 % opýtaných. Sociálno-ekonomické 

faktory v skutočnosti zvyknú tieto zistenia podporovať. Na jednej strane z číselných údajov vo všeobecnosti vyplýva, že občania 

z krajín s vyšším HDP na obyvateľa vyjadrujú väčšiu podporu členstvu v EÚ (napr. Luxembursko, Nemecko a Holandsko). 
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Vek, úroveň vzdelania, a aj zamestnanie v tejto súvislosti predstavujú ďalšie rozhodujúce činitele. Podpora členstvu v EÚ je 

najnápadnejšia medzi najmladšími respondentmi a medzi respondentmi s najvyšším vzdelaním. Tri štvrtiny vedúcich 

pracovníkov (75 %) a študentov (74 %) ho považuje za pozitívne, ale rovnako ho hodnotí iba 46 % osôb, ktorých formálne 

vzdelávanie sa skončilo v 15 rokoch alebo skôr, a 46 % nezamestnaných. 
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Vo výsledkoch týkajúcich sa členstva sa navyše ukazuje čoraz väčšie uznanie skutočnosti, že členstvo v EÚ jednotlivým krajinám 

prospelo. Nebývalý podiel 67 % respondentov vyhlásilo, že celkovo ich krajina mala z členstva v EÚ prospech. 

 

 
 
Tento podiel sa zvyšuje v 25 členských štátoch, čo prispelo k najvyššej celkovej úrovni od roku 1983. Ako vyplýva 

z ďalšieho grafu, o tom, že ich krajina mala z členstva najväčší prospech, sú presvedčení respondenti na Malte (93 %), 

v Írsku (91 %) a v Litve (90 %). Hoci je podiel občanov, ktorí sú presvedčení, že ich krajina mala z členstva prospech, 

najnižší v Rakúsku (54 %), Spojenom kráľovstve (53 %) a Taliansku (44 %), tieto čísla stále predstavujú väčšinové názory. 

Na významné zvýšenie v posledných šiestich mesiacoch11 v tejto súvislosti treba upozorniť v prípade Cypru (56 %, o 11 

percentuálnych bodov), Belgicka (77 %, o 11 bodov), Rumunska (71 %, o 10 bodov) a Grécka (57 %, o 9 bodov). 

                                              
11 V porovnaní s prieskumom Parlemeter, ktorý sa uskutočnil v čase od septembra do októbra 2017. 
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Obraz a úloha Európskeho parlamentu 

Obraz Európskeho parlamentu sa nemení: hoci veľa respondentov má stále o tejto inštitúcii „neutrálny obraz“ (43 %), 31 % má 

k nej pozitívny postoj a 22 % negatívny. Na vnútroštátnej úrovni možno bol zaznamenaný určitý obmedzený vývoj (zmeny 
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nepresahujúce + 8/– 7 percentuálnych bodov v porovnaní so septembrom 2017 v prípade pozitívnych, neutrálnych aj 

negatívnych odpovedí). 
 
V rovnakom duchu má väčšina respondentov sklon dôverovať Európskemu parlamentu, ako vyplýva zo štandardného 

Eurobarometra Európskej komisie. Na jeseň 2017 odpovedalo 45 % respondentov, že Európskemu parlamentu dôveruje, 

a 42 %, že nedôveruje. 

V tejto súvislosti Európania naďalej podporujú významnejšiu úlohu Európskeho parlamentu v budúcnosti. Rok 

pred európskymi voľbami by 47 % respondentov osobne uprednostnilo, keby Európsky parlament v budúcnosti zohrával 

významnejšiu úlohu. Toto platí pre väčšinu respondentov v 23 členských štátoch. 
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Ďalšie korelácie potvrdzujú, že sa zistenia vzťahujú aj na mnoho ďalších základných ukazovateľov, ako už bolo uvedené. 

V skutočnosti má na všetky premenné, ktoré súvisia s celkovým vnímaním EÚ, a v tejto súvislosti na úlohu Európskeho 

parlamentu značný vplyv viacero faktorov než len veková skupina a sociálno-ekonomické činitele. Čím vyššie vzdelanie 

respondenti dosiahli, tým významnejšiu úlohu by v budúcnosti Európskemu parlamentu zverili v súlade s ich vyššou 

spokojnosťou s fungovaním demokracie a pozitívnejším postojom k EÚ vo všeobecnosti. 
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KAPITOLA 2: HLAVNÍ KANDIDÁTI, TÉMY KAMPANÍ A DEMOKRACIA 

Vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 mali európski voliči prvýkrát príležitosť nepriamo sa zúčastniť na 

voľbe predsedu Európskej komisie. V roku 2019 prebehne druhé kolo tohto postupu navrhovania hlavných 

kandidátov (tzv. Spitzenkandidaten). Na otázku, či v dôsledku tejto príležitosti bude pravdepodobnejšie, že pôjdu 

hlasovať než v súčasnosti, takmer polovica občanov EÚ2712 (49 %) tvrdí, že postup navrhovania hlavných kandidátov 

skutočne zvyšuje pravdepodobnosť ich účasti na voľbách. 

Lisabonská zmluva rozhodujúcim spôsobom posilnila úlohu Parlamentu, dala mu právomoc voliť predsedu Európskej komisie 

namiesto toho, aby iba schválil kandidáta, ktorého navrhla výlučne Európska rada. Konkrétne v článku 17 odseku 7 Zmluvy 

o Európskej únii sa uvádza, že kandidáta na funkciu predsedu Európskej komisie navrhne Európskemu parlamentu Európska 

rada „zohľadňujúc voľby do Európskeho parlamentu a po príslušných konzultáciách“. Európsky parlament potom tohto 

kandidáta volí väčšinou svojich členov. 

Na základe týchto zmien veľké európske politické strany navrhli hlavného kandidáta na funkciu predsedu Komisie. Vo svojom 

uznesení prijatom v marci 201413 Európsky parlament vyjadril očakávanie, že ako prvý sa bude posudzovať kandidát na 

predsedu Komisie, ktorého navrhla európska politická strana, ktorá vyhrala v Parlamente najviac mandátov, aby sa zaistilo, že 

bude schopný zabezpečiť podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny v Parlamente. So zreteľom na jasnú a jednoznačnú 

pozíciu Európskeho parlamentu a jeho politických skupín výsledkom európskych volieb v roku 2014 bola nominácia Jeana-

Clauda Junckera na pozíciu predsedu Európskej komisie a jeho zvolenie. 

V rozhodnutí Európskeho parlamentu zo 7. februára 201814 sa poslanci domnievali, že postup navrhovania hlavných 

kandidátov v roku 2014 sa ukázal byť úspešným a že voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 budú príležitosťou na 

upevnenie uplatňovania tohto postupu. Parlament takisto zopakoval svoj postoj z roku 2014, keď upozornil, že odmietne 

každého kandidáta v procese uvádzania do úradu predsedu Komisie, ktorý pred voľbami do Európskeho parlamentu nebol 

vymenovaný za hlavného kandidáta („Spitzenkandidat“). 

V posledných mesiacoch Európsky parlament začal niekoľko plenárnych rozpráv s rôznymi hlavami štátov alebo predsedami 

vlád krajín EÚ s cieľom prebrať s nimi budúcnosť Európy a nadchádzajúce európske voľby. Pri jednej z týchto rozpráv počas 

aprílového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu vyjadril francúzsky prezident Emmanuel Macron všeobecnú podporu postupu 

navrhovania hlavných kandidátov (tzv. Spitzenkandidaten) a vyzval na uskutočnenie naozaj európskych diskusií v celej Únii 

                                              
12 Táto otázka nebola položená respondentom v Spojenom kráľovstve. 
13 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0249&language=SK. 
14 Rozhodnutie Európskeho parlamentu o revízii Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou 

komisiou (2017/2233(ACI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0249&language=SK.  
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v záujme obrany myšlienky európskej zvrchovanosti15. 

Občanom sa v tomto prieskume pripomenulo, že v európskych voľbách v roku 2019 Európania budú môcť hlasovať nie len za 

tých, ktorí ich budú zastupovať v Európskom parlamente, ale že sa môžu opäť zapojiť aj do postupu voľby predsedu Európskej 

komisie. Na otázku, či v dôsledku tejto príležitosti bude pravdepodobnejšie, že pôjdu hlasovať, než v súčasnosti, takmer 

polovica občanov EÚ2716 (49 %) tvrdí, že postup navrhovania hlavných kandidátov (tzv. Spitzenkandidaten) skutočne zvyšuje 

pravdepodobnosť ich účasti na voľbách. Odpoveď, že tento postup nezmení pravdepodobnosť ich účasti na voľbách, uviedlo 

43 % respondentov, kým 8 % nevedelo povedať, či táto príležitosť bude mať na pravdepodobnosť ich účasti nejaký vplyv. 

V jedenástich krajinách aspoň polovica občanov uviedla, že postup navrhovania hlavných kandidátov pre nich znamená, že je 

pravdepodobnejšie, že pôjdu voliť. Na vrchole tohto zoznamu je Maďarsko, v ktorom sa celkovo 67 % respondentov cíti 

motivovaných touto obnovenou príležitosťou, nasledované 60 % respondentov v Írsku a 59 % v Rakúsku. Na spodnom konci 

rebríčka iba 30 % respondentov v Holandsku, 31 % v Estónsku a 35 % v Dánsku vidí v postupe navrhovania hlavných 

kandidátov dodatočnú motiváciu. Pri pohľade na sociálno-demografický prehľad táto myšlienka vo všeobecnosti najviac 

oslovuje respondentov s najvyšším vzdelaním, Respondenti, ktorí sú viac ochotní veriť, že EÚ aj ich krajina sa vrátili na správnu 

koľaj, o sebe tvrdia, že je v ich prípade pravdepodobnejšie, že sa na voľbách zúčastnia, ak sa budú cítiť zapojení do postupu 

navrhovania hlavných kandidátov. 

 
 

                                              
15 http://www.elysee.fr/declarations/article/european-parliament/. 
16 Táto otázka nebola položená respondentom v Spojenom kráľovstve. 
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Pri pohľade späť na verejnú mienku pred európskymi voľbami v roku 2014 si väčšina respondentov (55 %) v parlamentnom 

prieskume Eurobarometra Prieskum rok pred európskymi voľbami v roku 2014 vtedy myslela, „nepriama voľba predsedu 

Európskej komisie“ by ich motivovala k tomu, aby šli voliť. Vplyv tohto postupu bol zrejmý aj v dôvodoch pre účasť na voľbách, 

ktoré uviedla časť respondentov v rámci prieskumu po európskych voľbách v roku 201417. 

O odpovediach „vyššia pravdepodobnosť účasti sa na voľbách“ z dôvodu postupu navrhovania hlavných kandidátov, sa teda 

musí diskutovať v spojení s otázkou, či bol tento postup skutočnou motiváciou pre hlasovanie. Pri rozhovoroch v rámci 

prieskumu Parlemeter v roku 2017 si 14 % respondentov myslelo, že ľudia v európskych voľbách hlasujú, pretože „sa chcú 

podieľať na voľbe ďalšieho predsedu Európskej komisie“, bez ohľadu na to, aké dôležité je podľa nich hlasovanie. (Parlemeter 

2017). Na tú istú otázku v apríli 2018 odpovedalo o 3 percentuálne body viac občanov (17 %) zo všetkých krajín EÚ28. 

Z kombinácie obidvoch faktorov vyplýva, že postup navrhovania hlavných kandidátov neostal vo všeobecnosti iba príťažlivým 

faktorom pre veľké množstvo Európanov, pozorovať môžeme aj zvýšenie počtu odpovedí občanov, ktorí chápu hlavných 

kandidátov ako pozitívnu motiváciu pre účasť na európskych voľbách. 

                                              
17 Povolebná štúdia Európskeho parlamentu v roku 2014 
(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014). 
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Potreba skutočnej európskej diskusie 

Hoci sa teda zdá, že samotný postup je pred európskymi voľbami v roku 2019 opäť dobre prijímaný, občania sa takisto vyjadrili 

k ďalším výrokom, ktorými sa posudzuje postup voľby predsedu Európskej komisie. Jeden výrok mal výrazne najväčšiu 

podporu v celej Európskej únii: 70 % občanov uviedlo, že postup navrhovania hlavných kandidátov má zmysel iba vtedy, ak je 

spojený so skutočnou diskusiou o európskych otázkach a budúcnosti EÚ. Týmto výsledkom občania jasne naznačili, že postup 

sám osebe nepovažujú za dostatočný. Ako z tohto prieskumu vyplýva vo všeobecnosti, Európania si želajú politickú diskusiu 

s bohatým obsahom o veľmi konkrétnych otázkach, ktoré súhlasia s ich očakávaniami týkajúcimi sa európskych opatrení. 

Tento výsledok dosiahol podporu až 87 % respondentov v Grécku, 80 % v Nemecku a 79 % v Belgicku, kým na druhej strane 

stupnice ešte stále 55 % obyvateľstva Rumunska, 58 % populácie Lotyšska a 59 % občanov v Estónsku a Poľsku požaduje, aby 

postup navrhovania hlavných kandidátov sprevádzala táto skutočná európska diskusia. 

V skutočnosti z prieskumov Eurobarometra v posledných rokoch vyplýva, že občania Európskej únie pochopili, že Európska 

únia sa nedotýka ich životov iba okrajovo, ale že rozsiahle zmeny, o ktorých sa na európskej úrovni diskutuje a rozhoduje, majú 

na nich priamy a veľmi konkrétny dosah. Občania čoraz viac vyjadrujú veľké očakávania od Európskej únie vo všeobecnosti 

a od Európskeho parlamentu konkrétne. Na rozdiel od celoštátnych volieb, v ktorých občania takisto volia národný parlament, 

ale v skutočnosti môžu hlasovať skôr za vládu, ktorú si želajú, pri účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu do roku 2014 

bolo pomerne nejasné, aká európska vláda vzíde z nasledujúceho utvárania Komisie. Lisabonská zmluva teda priniesla viac, 

než len právnu zmenu. Občanom umožňuje jasnejšie porozumenie postupu voľby predsedu Európskej komisie a s tým aj 

väčšie pochopenie potreby transparentnosti, demokracie a legitimity. 

Táto skutočnosť sa ukáže jasnejšie pri pohľade na tieto tri výroky: 63 % občanov Európskej únie tvrdí, že postup navrhovania 

hlavných kandidátov do voľby predsedu Európskej komisie vnáša viac transparentnosti. Toto tvrdenie získalo nadpolovičnú 

väčšinu pozitívnych odpovedí v 24 krajinách a relatívnu väčšinu pozitívnych odpovedí vo všetkých 27 skúmaných členských 

štátoch. Na prvom mieste zoznamu krajín je Portugalsko (74 %), Holandsko (72 %) a Grécko so Švédskom (obidve krajiny 71 %), 

kým na opačnom konci stupnice s týmto názorom súhlasí 46 % respondentov v Estónsku, pred ktorým sa umiestnilo Lotyšsko 

(48 %) a Česká republika (49 %). 

Viac než šesť z desiatich respondentov v celej EÚ (61 %) je presvedčených, že tento postup predstavuje významný pokrok pre 

demokraciu v EÚ. Toto tvrdenie takisto podporuje väčšina obyvateľstva v krajinách EÚ27, pričom v 23 členských štátoch ho 

podporuje nadpolovičná väčšina ich občanov. Na prvých miestach stupnice sa nachádza Portugalsko (77 %), Švédsko (75 %) 

a Grécko (68 %) a na posledných troch je Estónsko (41 %) a Slovinsko s Českou republikou (obidve 45 %). 

Podobné výsledky sa dosiahli aj pri treťom prvku tejto skupiny, keď 60 % všetkých európskych respondentov podporuje 

tvrdenie, že postup navrhovania hlavných kandidátov Európskej komisii zabezpečuje väčšiu legitimitu. Tri štvrtiny občanov 

Portugalska (75 %), 68 % v Grécku a 66 % v Írsku súhlasí s týmto tvrdením, kým tri pobaltské štáty stupnicu uzatvárajú s 50 % 

v Litve (rovnaký podiel ako v Českej republike a vo Fínsku), s 39 % v Estónsku a 35 % v Lotyšsku. 

Jedným z argumentov, ktoré boli často vznesené proti postupu navrhovania hlavných kandidátov, bolo, že tento postup 
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členským štátom zabráni využiť ich tradičné privilégium výberu najlepšieho kandidáta na túto funkciu. Na rozdiel 

od uvedených troch tvrdení s týmto argumentom súhlasí iba 46 % Európanov, najviac v Maďarsku (60 %), Belgicku (59 %) 

a Holandsku (58 %). S týmto názorom súhlasí iba štvrtina respondentov v Bulharsku, 30 % občanov v Estónsku a 33 % na 

Slovensku. 

Respondenti odpovedali aj na otázku, či sa domnievajú, že postup navrhovania hlavných kandidátov „nemá skutočný vplyv 

a veľa nezmení“. S týmto názorom súhlasilo iba 45 % všetkých Európanov, ktorí sa zúčastnili na prieskume, pričom najvyššia 

miera súhlasu bola dosiahnutá v Belgicku (58 %), Českej republike (55 %) a Rakúsku (54 %). Iba v piatich krajinách s týmto 

tvrdením súhlasila nadpolovičná väčšina respondentov. Uvedené skutočnosti podporujú dôvody, na ktoré poukázali 

odpovede Európanov v roku 2013, rok pred európskymi voľbami v roku 201418: voľbu predsedu Európskej komisie priamo 

občanmi Európskej únie podporili najmä z toho dôvodu, že „by sa tým v očiach Európanov zvýšila legitimita rozhodnutí 

Európskej komisie“ a „posilnilo by to demokraciu v EÚ“. 

V porovnaní s výsledkami z prieskumu v roku 2013 z odpovedí poskytnutých v aktuálnom prieskume vyplýva, že uznanie 

týkajúce sa posilnenia demokracie v EÚ a väčšej transparentnosti samotného postupu sa nezmenšilo, skôr naopak. Medzi 

občanmi Európskej únie neexistuje väčšina, ktorá by bola presvedčená, že sa postupom navrhovania hlavných kandidátov nič 

nemení. Zároveň však rok pred európskymi voľbami občania vysielajú jasnú výzvu na konanie: výzva na tematickú diskusiu, 

očakávanie, že sa problémy nadradia procesu a postupu. 

O čom sa má diskutovať? Témy kampaní očami občanov Európskej únie 

V tejto súvislosti občania Európskej únie odpovedali na otázky týkajúce sa tém, ktoré by chceli vidieť v diskusiách ako prioritu 

počas kampane pred európskymi voľbami. V ďalšom grafe je znázornené poradie problémov, ako ho uvádzajú respondenti 

v priemere v EÚ, v spojení s tromi krajinami, v ktorých táto problematika získala najvyšší počet odpovedí respondentov. 

V EÚ si v priemere 49 % Európanov najviac želá diskusiu o boji proti terorizmu a nasleduje boj proti nezamestnanosti mladých 

ľudí (48 %), prisťahovalectvo (45 %), hospodárstvo a rast (42 %). Na druhej úrovni tém, ktoré spomína približne jedna tretina 

Európanov, sa nachádza boj proti zmene klímy a ochrana životného prostredia s 35 % odpovedí, presadzovanie ľudských práv 

a demokracie a sociálnu ochranu občanov EÚ podporuje v rovnakej miere 32 % respondentov. 

 

 

                                              
18 Eurobarometer Európskeho parlamentu, Jeden rok do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 (EB 79.5), 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/20150201PVL00058/One-year-to-go-to-the-2014-European-elections. 
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Menej než jedna tretina občanov EÚ si ako témy kampaní želá bezpečnostnú a obrannú politiku (29 %), fungovanie EÚ 

v budúcnosti (27 %), ochranu spotrebiteľov a bezpečnosť potravín (27 %) alebo ochranu vonkajších hraníc EÚ (26 %). Zoznam 

uzatvára 20 % občanov Európskej únie, ktorí požadujú, aby sa v nadchádzajúcej volebnej kampani diskutovalo o ochrane 

osobných údajov. 

Z množstva európskych otázok sa vykryštalizovali dve hlavné témy: Európania si na jednej strane želajú diskusiu o bezpečnosti 

v najširšom zmysle slova, čo v niektorých prípadoch zahŕňa aj otázky, ako je ochrana vonkajších hraníc alebo prisťahovalectvo, 

a na druhej strane témy súvisiace s osobným prospechom a dobrými životnými podmienkami. Tieto dve oblasti možno 
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v prvom kroku rozdeliť na päť tém, ktoré najviac zaujali občanov z celej EÚ. V oblasti bezpečnosti ako hlavnú prioritu kampane 

uvádzajú „boj proti terorizmu“ respondenti z Francúzska (60 %), Fínska (58 %), Českej republiky (55 %), Luxemburska (54 %, 

narovnako s bojom proti nezamestnanosti mladých ľudí), Belgicka (49 %), Írska (48 %) a Poľska (45 %). 

  

Terorizmus bol v posledných rokoch skutočne závažnou otázkou, ktorá dominovala verejnej diskusii v celej Európskej únii. 

Súčasný nízky počet útokov v EÚ v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi neznamená, že hrozba pominula. Nedávne 

teroristické útoky, ku ktorým došlo 23. marca 2018 vo francúzskych mestách Carcassonne a Trèbes, ukázali, že je stále 

potrebné, aby Európa rozhodne reagovala na terorizmus – a takisto predstavujú vysvetlenie, prečo Francúzsko vedie 

v zozname krajín so 60 % jeho občanov, ktorí požadujú, aby sa tejto otázke v predvolebnej kampani venovalo najviac 

pozornosti. 

Prisťahovalectvo sa nachádza na treťom mieste v poradí prioritných tém kampane. Občania z piatich krajín túto 

problematiku uviedli ako svoju hlavnú požiadavku na európsku diskusiu. Na prvom mieste sa nachádza Taliansko, 

v ktorom 66 % respondentov chápe prisťahovalectvo ako najnaliehavejšiu tému kampane, tesne za ním nasleduje Malta 

(65 %) a Maďarsko (62 %), kým ešte 50 % občanov v Nemecku a 46 % v Estónsku je presvedčených, o prisťahovalectve by 

sa pred voľbami v roku 2019 malo hovoriť najviac. 

Pokiaľ ide o otázky súvisiace so záležitosťami osobného prospechu a dobrých životných podmienok, najvyššie celkové 

individuálne výsledky podľa jednotlivých krajín boli zaznamenané v prípade „boja proti nezamestnanosti mladých ľudí“ 
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ako najvyššej priority: diskusiu o tejto otázke si želá 77 % respondentov na Cypre a nasleduje Chorvátsko so 68 % 

a Španielsko so 63 % ľudí. Skupinu krajín, podľa ktorých by najčastejšie diskutovanou témou v nadchádzajúcej volebnej 

kampani mal byť boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, uzatvára Portugalsko (61 %), Slovinsko (55 %), Rakúsko (47 %, 

narovnako s „bojom proti zmene klímy a ochranou životného prostredia“ a „ochranou vonkajších hraníc“) a Slovensko 

(40 %). 

„Hospodárstvo a rast“ tvorí druhý základ, ktorý si občania želajú, aby bol súčasťou kampaňového naratívu súvisiaceho 

s prosperitou a životnou úrovňou. V Grécku si 81 % respondentov želá, aby sa tejto téme venovalo najviac pozornosti 

v rámci verejnej diskusie, a nasledujú respondenti v Litve (60 %), Lotyšsku (59 %), Bulharsku (59 %) a Rumunsku (52 %). 

A v neposlednom rade najdôležitejšou témou v niekoľkých krajinách ostáva boj proti zmene klímy a ochrana životného 

prostredia. Holandsko a Švédsko sa v tejto oblasti delia o prvenstvo, keď v každej z týchto krajín 66 % ich občanov najviac 

zaujíma vypočuť si diskusiu o tejto téme. Aj v Dánsku uviedli respondenti zmenu klímy a životné prostredie ako svoju 

hlavnú prioritu v 56 % prípadov. 

Bezpečnosť vo všetkých jej aspektoch, prisťahovalectvo a prosperita a dobré životné podmienky vedú v zozname 

prioritných tém občanov Európskej únie už dlhší čas, preto nie je nijakým prekvapením, že tieto otázky sa nachádzajú aj 

na prvých miestach zoznamu otázok, o ktorých by sa malo diskutovať počas kampane pred európskymi voľbami. Je však 

zaujímavé sledovať konkrétne zmeny v priebehu času. 

V povolebnej štúdii Európskeho parlamentu z roku 2014 boli nezamestnanosť, hospodársky rast a prisťahovalectvo tri 

najčastejšie uvádzané otázky, ktoré občanov priviedli k účasti na týchto voľbách. Je pozoruhodné, že „terorizmus“ bol na 

druhej strane najmenej uvádzanou témou, ktorú iba 7 % občanov Európskej únie uviedlo ako jeden z dôvodov, prečo sa 

zúčastnili na voľbách. 

V prieskume Parlemeter v roku 201719 občania požadovali prvom rade intenzívnejšie opatrenia EÚ v oblasti boja proti 

chudobe a sociálnemu vylúčeniu, a to na rovnakej úrovni s bojom proti terorizmu. Boj proti nezamestnanosti mladých 

ľudí bol v priemere treťou najčastejšie uvádzanou položkou. Tieto tri najčastejšie témy takisto vo všeobecnosti ohraničujú 

nepretržite vyjadrované obavy občanov Európskej únie: chcú žiť svoj život na mieste, ktoré zaručuje ich možnosti a chráni 

ich slobodu pred teroristickými hrozbami. Otázky migrácie a „umožnenia nových spôsobov podpory hospodárstva 

a rastu“ sa tiež nachádzajú v zozname tém kampaní v rámci tohto prieskumu. 

 

Existuje však ešte iný spôsob začlenenia tohto poradia do celkového a prebiehajúceho európskeho obrazu: občania 

takisto často odpovedajú na otázky o tom, ako vnímajú opatrenia Európskej únie a čo od nich očakávajú. 

 

 

 

                                              
19 Parlemeter 2017: Silnejší hlas (PE 608.741), http://www.europarl.europa.eu/external/html/parlemetre/eb88_v2.pdf. 
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Na otázku, či sú súčasné opatrenia EÚ nadmerné, primerané alebo nedostatočné, odpovedalo 59 % občanov z celej EÚ, že 

boj EÚ proti nezamestnanosti je nedostatočný. Opatrenia EÚ, pokiaľ ide o migráciu, považuje za nedostatočné 58 % 

občanov EÚ a 57 % ich je presvedčených, že EÚ nerobí dosť v oblasti boja proti daňovým podvodom alebo (v rovnakej 

miere) v oblasti boja proti terorizmu. Väčšina občanov EÚ je takisto presvedčená, že Európska únia sa v súčasnosti 

nezaoberá dostatočne ochranou životného prostredia (51 %), ochranou vonkajších hraníc (50 %), zdravotníctvom 

a sociálnym zabezpečením (48 %), podporou demokracie a mieru vo svete (45 %) a bezpečnostnou a obrannou politikou 

(43 %). 
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Pri pohľade na to, čo občania očakávajú od budúcich opatrení v tých istých oblastiach politiky, sa zdá, že poradie prioritných 

otázok kampane je do značnej miery rovnaké: 77 % Európanov chce, aby EÚ viac zasahovala v boji proti terorizmu, nasleduje 

nezamestnanosť (76 %), ochrana životného prostredia (75 %), boj proti daňovým podvodom (74 %), podpora mieru 

a demokracie vo svete (73 %) a otázka prisťahovalectva (72 %). 
 

Pri čítaní zoznamu tematických priorít pre volebnú kampaň v spojení so zoznamom politických tematických priorít Európskeho 

parlamentu a tým, ako sa vnímajú opatrenia EÚ, sa „veľký európsky obraz“ v priebehu času ukazuje ako pomerne stály 

a odzrkadľuje sa podobne, nech už sa naň pozeráme z akéhokoľvek hľadiska. Jedna položka na zozname tém kampaní chýba, 

hoci z tematického a emocionálneho pohľadu zapadá do obidvoch okruhov tém týkajúcich sa bezpečnosti a prosperity. Touto 

položkou je boj proti daňovým podvodom. Do hry tu vstupuje hľadisko spravodlivosti s jasným očakávaním, že by malo ísť 

o problém, ktorého riešením by sa mala zaoberať Európska únia. Tento obraz však neplatí pre každý členský štát. Hoci 

v priemere existuje jasný výber najdôležitejších tém, paleta tém sa mení z krajiny na krajinu. 
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O čom je demokracia 

Prieskum poskytuje podrobnejší pohľad na mieru spokojnosti občanov s fungovaním demokracie v ich krajine, ako aj v rámci 

EÚ. V grafe uvedenom ďalej je znázornené porovnanie „spokojnosti s fungovaním demokracie“ v EÚ a v krajine respondentov 

od roku 2007. Dôkladnejšie preskúmanie si zaslúži niekoľko podrobností: po prvé, je možné si všimnúť, že trendové čiary 

týkajúce sa spokojnosti aj nespokojnosti s EÚ a jednotlivými krajinami sa do značnej miery rozvíjajú súbežne. Zároveň si možno 

všimnúť pokles miery spokojnosti v čase okolo finančnej a hospodárskej krízy. Od roku 2009 je zreteľne vidieť nápadné zníženie 

spokojnosti týkajúce sa situácie na úrovni EÚ aj na domácej scéne. Na rozdiel od tohto vývoja sa zvyšuje miera nespokojnosti 

s fungovaním demokracie v EÚ a v krajine respondentov. Od polovice roku 2011 sa hodnoty vyrovnávajú a stabilizujú, hoci sú 

na nižšej úrovni než v čase pred krízou. Od roku 2017 sú výsledky týkajúce sa odpovede „spokojnosť s fungovaním demokracie 

v EÚ“ konečne vyššie než podiel odpovedí týkajúcich sa nespokojnosti. 
 

Z výsledkov z tohto prieskumu Eurobarometra vyplýva, že väčšina respondentov je naďalej spokojná s fungovaním 

demokracie v EÚ (46 %, zvýšenie o 3 percentuálne body na rozdiel od marca 2017). Na druhej strane s fungovaním demokracie 

v EÚ je nespokojných 42 % občanov z celej EÚ, čo predstavuje pokles o päť percentuálnych bodov v porovnaní s marcom 2017. 

V šestnástich krajinách vyjadrila spokojnosť s fungovaním demokracie v EÚ nadpolovičná väčšina občanov. V tomto ohľade 

vedie Írsko so 74 % respondentov, Dánsko (70 %) a Luxembursko (62 %). Celkovo v 19 krajinách boli výsledky pri tejto otázke 

nad priemerom EÚ. Na druhom konci spektra s najmenším počtom občanov vyjadrujúcich spokojnosť s fungovaním 

demokracie v EÚ sa nachádza Spojené kráľovstvo, Cyprus a Španielsko (všetky 38 %) a Grécko (29 %). 
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Pri pohľade na rozdelenie výsledkov z geografického uhla pohľadu vidieť, že najvyššiu mieru spokojnosti vyjadrujú občania 

prevažne z krajín strednej, východnej a severnej Európy, kým veľká časť krajín južnej a západnej Európy sa vyznačuje pomerne 

nižšou mierou spokojnosti. V rámci tohto gradientu sever-východ a juh-západ je pozoruhodné, že občania zo štyroch z piatich 

najväčších členských štátov EÚ, a to konkrétne zo Spojeného kráľovstva, z Francúzska, zo Španielska a z Talianska, prejavujú 

podstatne nižšiu mieru spokojnosti s fungovaním demokracie v EÚ, než je priemer EÚ. Takisto je zaujímavé, že nápadnou 

výnimkou z tohto geografického rozdelenia je Portugalsko a Írsko, čo sú krajiny, ktoré počas hospodárskej krízy a po nej využili 

podporu riadenú EÚ. 



 

38 

 

 

Pri pohľade na odpovede na otázku, či sú občania vo všeobecnosti spokojní alebo nespokojní s fungovaním demokracie v ich 

krajine, vidieť v priemere a vo všeobecnosti vyššie hodnoty spokojnosti. V priemere v EÚ 55 % občanov uviedlo, že sú spokojní 

s fungovaním demokracie v ich krajine. To je o deväť percentuálnych bodov viac než pri rovnakej otázke týkajúcej sa EÚ, 

pričom hodnoty ostávajú štatisticky stabilné v porovnaní s výsledkami z marca 2017, keď 54 % občanov v odpovedi uviedlo, že 

sú spokojní. V priemere 42 % respondentov z celej EÚ uvádza, že nie sú spokojní s fungovaním demokracie v ich krajine, čo je 

mierny pokles o dva percentuálne body od marca 2017. 
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Celkovo v osemnástich krajinách bola s fungovaním demokracie v ich krajine spokojná nadpolovičná väčšina občanov. 

V tomto ohľade vedie Dánsko (91 %), Luxembursko (85 %) a Holandsko (82 %). V desiatich krajinách nie je spokojná 

s fungovaním demokracie v ich krajine väčšina respondentov. Podobne ako v prípade demokracie v EÚ aj teraz je Grécko 

krajinou, ktorej občania uvádzajú najmenšiu spokojnosť (28 %), pred ním sa umiestnilo Rumunsko (32 %) a Slovensko (35 %). 
 
Ak sa teraz znovu pozrieme na geografické rozvrstvenie spokojnosti s fungovaním demokracie v jednotlivých krajinách EÚ, 

gradient sa trochu zmení na rozdelenie sever-juh. Severské krajiny majú najvyššiu úroveň spokojnosti s demokraciou v ich 

štáte, kým na juh a juhovýchode Európy je miera spokojnosti s fungovaním demokracie v jednotlivých krajinách nižšia 

(výnimkami v tomto prípade sú Portugalsko a Malta). 
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Zaujímavé okrem toho je, že v dvanástich členských štátoch EÚ sú respondenti spokojnejší s fungovaním demokracie v EÚ než 

v ich vlastnej krajine. Tento „nadbytok“ je najvýraznejší v Litve, Rumunsku a Bulharsku, kým v Holandsku, Rakúsku a Švédsku 

sú občania v prevažnej miere spokojnejší s demokraciou v ich krajine v porovnaní s tým, ako vnímajú jej fungovanie v EÚ.
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Hoci z výsledkov Eurobarometra v súvislosti so spokojnosťou s demokraciou vyplýva čiastočne povzbudzujúci výsledok, najmä 

pri znázornení na veľmi dlhodobej trendovej čiare, môže existovať ďalší aspekt, ktorý by sa mohol vyzdvihnúť spojením rôznych 

súborov údajov. Z akademického výskumu vyplýva, že v občanoch sa môže rýchlo vyvinúť nespokojnosť s demokraciou, ak 

nedôjde k splneniu ich hospodárskych očakávaní, o čom sa vo všeobecnosti hovorí ako o tzv. retrospektívnom ekonomickom 

hlasovaní. Občania majú vysoké očakávania týkajúce sa hospodárskej prosperity a tieto očakávania sa silno odzrkadľujú v ich 

volebných rozhodnutiach. V období hospodárskych ťažkostí voliči často trestajú úradujúcu vládu a prechádzajú k opozičnej 

strane alebo k novému politickému podnikateľovi. Tento účinok je známy a platí pre tzv. staré demokracie aj pre nové 

demokracie. 

Vychádzajúc z tohto predpokladu z porovnania odpovedí v prieskume Eurobarometra na otázky „Spokojnosť s fungovaním 

demokracie v EÚ/mojej krajine“ a „Situácia v EÚ/mojej krajine sa vyvíja správnym smerom“ vyplývajú dva súbory jasných 

súbežných trendov. V poslednom čase má spokojnosť s fungovaním demokracie na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni 

rovnakú vzostupnú tendenciu ako odpoveď na otázku, či sa situácia na európskej a vnútroštátnej úrovni vyvíja správnym 

smerom. Pocit týkajúci sa toho, či demokracia funguje alebo nie, sa zdá, že súvisí s aktuálnou hospodárskou a politickou 

situáciou v jednotlivých krajinách a v EÚ. Prudký pokles všetkých trendových čiar v predchádzajúcom grafe po hospodárskej 

a finančnej kríze, ako aj ich neskoršie zlepšenie môžu byť ďalším ukazovateľom potvrdzujúcim túto teóriu. 
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Pri pohľade na obidve tieto otázky spoločne možno vidieť, že Európania cítia úzky vzťah k demokracii na úrovni EÚ, ako aj v ich 

vlastnej krajine, na ich názory však majú priamy vplyv ťažkosti pri dosahovaní osobného úspechu z hospodárskeho hľadiska. 

Tento rozdiel sa zreteľnejšie prejaví vtedy, keď sa uvedie do súvislosti s údajmi o HDP jednotlivých krajín na obyvateľa, ako aj 

s ich súčasnou mierou nezamestnanosti. Tento fakt sa môže ukázať na štyroch vybraných krajinách: Občania z Írska 

a Holandska vyjadrujú vysokú spokojnosť s fungovaním demokracie v EÚ aj vo vlastnej krajine. Zároveň sú rovnako pevne 

presvedčení, že „situácia sa vyvíja správnym smerom“, a to opäť v prípade EÚ aj ich krajiny. To je v súlade s vysokým HDP na 

obyvateľa, ako aj s veľmi nízkou mierou nezamestnanosti. Naproti tomu Španielsko a Grécko trpia pomerne vysokou mierou 

nezamestnanosti (ktorú ešte viac zhoršuje pohľad iba na mieru nezamestnanosti mladých ľudí) a obidve krajiny majú aj 

pomerne nízky HDP. Vo vzťahu k týmto údajom sa spokojnosť Španielov a Grékov s demokraciou ukazuje byť oveľa menšia 

a rovnako nízky výsledok platí aj v prípade otázky „situácia sa vyvíja správnym smerom“. 

 

Spokojnosť s fungovaním 
demokracie: 

Situácia sa vyvíja  
správnym smerom: 

HDP 
na obyvateľa, PKS 

v roku 2017* 

Miera 
nezamestnanosti 

v roku 2018** 
v našej krajine v EÚ v našej krajine v EÚ 

Írsko 80 % 74 % 74 % 62 % 60 729 EUR 6 % 

Holandsko 82 % 51 % 59 % 41 % 44 801 EUR 3,9 % 

Španielsko 37 % 38 % 20 % 26 % 31 915 EUR 16,1 % 

Grécko 28 % 29 % 9 % 15 % 23 224 EUR 20,8 % 
* Medzinárodný menový fond (MMF), databáza globálneho hospodárskeho výhľadu. Hrubý domáci produkt na obyvateľa, bežné ceny. Parita 
kúpnej sily; v medzinárodných dolároch. 
** Databáza Eurostatu. Harmonizovaná miera nezamestnanosti podľa pohlaví (ID: teilm020). http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
datasets/-/teilm020 (cit: 11.5.2018). 
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Postoje k vznikajúcim stranám 

Ako už bolo spomenuté, vznik nových strán, z ktorých mnohé dosahujú úspech prostredníctvom protestu proti politickému 

systému, bol v minulých rokoch zjavný v niekoľkých krajinách EÚ. Táto skutočnosť sa neprejavila iba vo výsledkoch európskych 

volieb v roku 2014 a v ich dôsledku v zložení Parlamentu a jeho činnosti, ale mala vplyv, občas v značnej miere, na politické 

prostredie jednotlivých členských štátov. 

V období od roku 2013 do roku 2018 vzniklo v členských štátoch EÚ vyše 70 nových strán a politických aliancií. V niektorých 

prípadoch ich úspech priamo súvisel s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. V tejto súvislosti stojí za to si zapamätať, že 

v šiestich členských štátoch EÚ (v Estónsku, vo Fínsku, v Lotyšsku, Luxembursku, Slovinsku a vo Švédsku) sa voľby do 

národných parlamentov budú konať pred európskymi voľbami v roku 2019. 

Od roku 2013 si poslanecké mandáty v parlamentných voľbách zabezpečilo 43 nových strán či aliancií, pričom najvyšší počet 

nových strán, ktoré vstúpili do národných parlamentov, je v Taliansku, Lotyšsku, Slovinsku a na Slovensku. Spomedzi týchto 

nových strán by sa mohli spomenúť mimoriadne vysoké výsledky strany LREM vo Francúzsku, ktorá získala 308 mandátov 

v Assemblée Nationale, 71 mandátov koalície Podemos v Španielsku či 222 mandátov pre Movimento Cinque Stelle (Hnutie 
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piatich hviezd) v Taliansku. V dôsledku krízy sa fenomén protestných strán či hnutí rozšíril v krajinách, v ktorých sa demokracia 

zdá byť silno zakorenená, ako aj v krajinách, ktoré majú za sebou pomerne krátku históriu krajín so zastupiteľskou demokraciou. 

Nové strany v rokoch 2013 – 2018 s poslancami v národných parlamentoch 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Strany spolu 

podľa členských štátov 

BE 
      

0 

BG 
   

2 1 
 

3 

CZ 
  

1 
   

1 

DK 
 

1 
    

1 

DE 
      

0 

EE 
 

1 
    

1 

IE 
  

2 
   

2 

EL 
 

1 
    

1 

ES 
 

1 
 

1 
  

2 

FR 
   

1 
  

1 

HR 
  

2 
   

2 

IT 
    

3 1 4 

CY 1 
  

1 
  

2 

LV 
 

2 
 

1 1 
 

4 

LT 
   

1 
  

1 

LU 
      

0 

HU 1 
     

1 

MT 
      

0 

NL 
  

1 1 
  

2 

AT 
    

1 
 

1 

PL 
  

2 
   

2 

PT 
      

0 

RO 
 

1 1 1 
  

3 

SI 
 

1 1 
 

1 1 4 

SK 
 

1 1 
 

1 1 4 

FI 
    

1 
 

1 

SE 
      

0 

UK 
      

0 

Spolu 2 9 11 9 9 3 43 
Zdroj: Oddelenie monitorovania verejnej mienky 
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So zreteľom na nedávny politický vývoj v členských štátoch EÚ a vzhľadom na nadchádzajúce európske voľby občania 

odpovedali na otázku, aby zaujali postoj k okruhu vyjadrení týkajúcich sa vzniku nových politických strán a hnutí. Skutočnosť, 

že nové politické strany a hnutia dosahujú úspech vo voľbách prostredníctvom protestu proti politickému systému, vníma 

väčšina Európanov vo všeobecnosti pomerne pozitívne. Nebezpečenstvo pre demokraciu, ktoré predstavujú protestné strany, 

v skutočnosti vníma 38 % občanov, kým polovica respondentov z celej EÚ sa nedomnieva, že tieto strany či hnutia predstavujú 

hrozbu pre demokraciu. 
  

V tejto súvislosti by sa mohla citovať nedávna štúdia Pew Research Center20, z ktorej vyplýva, že naklonenie verejnosti 

k zastupiteľskej demokracii na svetovej úrovni aj v rámci Európskej únie nemožno považovať za samozrejmosť. V desiatich 

krajinách EÚ, v ktorých sa uskutočnil prieskum21 v rámci tejto štúdie, bol medián 37 % ľudí označený za „oddaných 

demokratov“, t. j. za ľudí, ktorí podporujú systém, v ktorom vládnu zvolení zástupcovia, ktorí však nepodporujú vládu 

odborníkov, silného vodcu alebo armády. Zastupiteľská demokracia je pozitívna podľa 42 % respondentov, boli by však ochotní 

podporiť takisto aspoň jednu inú formu vlády uvedenú v predchádzajúcej vete. A napokon, desať percent respondentov by 

nepodporilo zastupiteľskú demokraciu a namiesto toho podporuje aspoň jednu nedemokratickú formu vlády.  

                                              
20 Pew Research Center, október 2017, „Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy (V celosvetovom 
rozsahu platí všeobecná podpora zastupiteľskej a priamej demokracie)“, http://www.pew-global.org/2017/10/16/globally-broad-
support-for-representative-and-direct-democracy/. 
21 Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo. 
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Na druhej strane sedem z desiatich občanov zastáva takisto veľmi jasné stanovisko, že skutočnosť, že ste proti niečomu, nič 

nezmení. Tento postoj možno vykladať ako obozretnosť voči politickému aktivizmu prijateľnému pre občanov: opozícia sama 

osebe a zo zásady bez toho, aby ponúkala presvedčivé alternatívne myšlienky, sa nepovažuje za príťažlivú politickú ponuku. 

Tento jasný spoločný pohľad má oporu v silnej podpore tohto tvrdenia: „Potrebujeme skutočnú zmenu a to je niečo, čo tieto 

strany a hnutia môžu poskytnúť“, ktorému verí 56 % občanov v celej EÚ, kým iba 32 % respondentov s ním nesúhlasí. 

V neposlednom rade, 53 % občanov z celej EÚ je presvedčených, že nové politické strany a hnutia dokážu nachádzať nové 

riešenia lepšie než tradiční politickí predstavitelia, kým iba 34 % respondentov neverí, že by nové hnutia mali túto schopnosť. 

Celkovo sa objavuje obraz, podľa ktorého občania hľadajú „skutočnú zmenu“ vo svojej krajine, ako aj tých, ktorí by mohli toto 

očakávanie naplniť. Vznikajúce strany a hnutia sa vo všeobecnosti nepovažujú za hrozbu pre demokraciu, ale ich prijatie 

verejnosťou sa zdá byť obmedzené jasnými očakávaniami občanov, že sa musia predložiť riešenia a návrhy a že nestačí iba 

odmietať súčasný stav. Na základe takejto výhrady väčšina občanov EÚ očakáva, že nové politické strany a hnutia dokážu 

nachádzať nové riešenia lepšie než tradiční politickí predstavitelia. 

Ak sa výsledky týkajúce sa týchto štyroch vyjadrení skúmajú jeden po druhom, je možné si všimnúť dosť zaujímavé rozdiely 

medzi jednotlivými krajinami. 
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Iba v dvoch členských štátoch, a to v Nemecku a vo Švédsku, považovala nadpolovičná väčšina občanov vznikajúce strany za 

hrozbu pre ich demokraciu. Na druhej strane nadpolovičná väčšina občanov v 17 krajinách EÚ si to nemyslí. Podiel týchto 

odpovedí dosahuje až 68 % respondentov v Grécku, ktorí v tomto jave nevidia hrozbu, a zoznam krajín prevyšujúcich 60 % 

dopĺňa Česká republika (64 %), Dánsko (63 %), Lotyšsko a Španielsko (obidve po 62 %) a Holandsko (61 %). 

V súvislosti so súčasnými volebnými trendmi je zaujímavé pozrieť sa na Taliansko a Francúzsko. V Taliansku iba 34 % 

respondentov vníma nové politické hnutia a strany ako hrozbu pre demokraciu na rozdiel od 55 % občanov, ktorí takéto 

nebezpečenstvo nevidia. Vo Francúzsku hrozbu nepociťuje 47 % občanov, kým s týmto výrokom súhlasia približne štyria 

z desiatich respondentov (39 %). 

 

 

Skutočnosť, že sedem z desiatich Európanov očakáva, že vznikajúce strany budú vystupovať konštruktívne a nebudú iba 

odmietať súčasný stav, sa takisto prejavuje v geografickom rozdelení. Iba Malta mala pri tomto vyjadrení výsledok nižší než 

nadpolovičná väčšina, keď s tvrdením súhlasilo 46 % jej občanov. Všetky ostatné členské štáty EÚ prekročili hranicu 50 % 

a vedie ich Holandsko s podporou 87 % a nasleduje Nemecko (85 %) a Švédsko (81 %).
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Pri tomto vyjadrení je takisto vidieť niekoľko zaujímavých výsledkov. Iba v siedmich z 28 členských štátov EÚ s tvrdením, že 

nové politické strany a hnutia dokážu lepšie nachádzať nové riešenia, súhlasilo menej občanov, než je nadpolovičná väčšina. 

Na poslednom mieste sa pri tomto vyjadrení nachádza Francúzsko, kde je o jeho pravdivosti presvedčených iba 36 % občanov. 

Navyše zoznam krajín, v ktorých nie je o tomto tvrdení presvedčená väčšina občanov, dopĺňajú Spojené kráľovstvo, Holandsko, 

Dánsko, Cyprus, Nemecko a Luxembursko. Na druhej strane spektra, ktorú vedie Chorvátsko so súhlasom 68 % občanov, sa 

nachádzajú krajiny ako Maďarsko a Česká republika so 67 %, Taliansko a Litva (obidve 65 %) alebo Španielsko a Poľsko (obidve 

64 %), pričom pri každej zrejme platí iné vysvetlenie. 

A na koniec, pri pohľade na štvrté vyjadrenie sa prejaví podobné rozdelenie. Otázka, či respondenti súhlasia s tvrdením, že 

„potrebujeme skutočnú zmenu a to je niečo, čo tieto strany a hnutia môžu poskytnúť“, mala najmenšiu podporu v krajinách, 

ako je Holandsko (38 %), Švédsko (39 %), Luxembursko a Nemecko (obidve 44 %). Najvyššia podpora tomuto vyhláseniu 

pochádza od respondentov v Chorvátsku (72 %) a Taliansku (71 %), po ktorých nasleduje Španielsko (69 %) a Česká republika 

a Lotyšsko (obidve 68 %).
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KAPITOLA 3: POSTOJ EURÓPANOV K ÚČASTI NA EURÓPSKYCH VOĽBÁCH 

Táto kapitola sa zaoberá tým, ako občania vnímajú volebný proces a ako k nemu pristupujú, a to vo všeobecnosti, ale 

aj konkrétne s ohľadom na voľby do Európskeho parlamentu. Analýzy o znalosti dátumu volieb a o záujme, ktorý 

občania teraz prejavujú týmto voľbám, odhalili značné rozdiely medzi krajinami a sociálno-demografickými 

skupinami. 

Dôvody, prečo sa ľudia môžu rozhodnúť voliť alebo nevoliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, zahŕňajú široké spektrum 

možných stimulov, čo vedie k záveru, že diferencovaný a dobre zacielený prístup z hľadiska komunikácie, informácií 

a pozornosti venovanej technickým aspektom zohráva kľúčovú úlohu pri pozitívnom riešení voličského správania. 

Ísť k voľbám je jednoduché 

Respondenti boli požiadaní, aby s použitím stupnice od 1 do 10 uviedli, či považujú za jednoduché alebo zložité prísť k voľbám 

do národného parlamentu a k voľbám do Európskeho parlamentu. Z výsledkov vyplýva, že veľká väčšina občanov považuje 

účasť na voľbách za jednoduchú: táto otázka sa nezdá byť kontroverzná ani v prípade, keď sa týka volieb do národného 

parlamentu, ani keď súvisí s voľbami do Európskeho parlamentu. 

Hoci sa národné voľby intuitívne považujú za zrozumiteľnejšie, a tým za „ľahšie“ (72 %22 respondentov tvrdí, že je jednoduché 

hlasovať vo voľbách do národného parlamentu), väčšina Európanov je takisto presvedčená, že niekedy je jednoduché hlasovať 

v európskych voľbách (62 %)23 

 

 

 
                                              
22 Do priemeru EÚ nie sú zahrnuté výsledky za Spojené kráľovstvo (otázka v krajine nebola použitá). 
23 Do priemeru EÚ nie sú zahrnuté výsledky za Spojené kráľovstvo (otázka v krajine nebola použitá). 
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V jednotlivých členských štátoch však možno pozorovať určité rozdiely týkajúce sa vnímania zložitosti „vhodenia hlasovacieho 

lístka“. Výsledky sa pohybujú v rozpätí od 90 % respondentov v Dánsku, 86 % na Malte alebo 74 % vo Švédsku, pokiaľ ide 

o pocit, že hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu je jednoduché, až po 49 % v Belgicku, 50 % v Taliansku a napokon 

53 % na Slovensku v Chorvátsku. 
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Pokiaľ ide o „voľby do národného parlamentu“, opakuje sa podobne pestrý obraz výsledkov: hodnoty sa pohybujú od 90 % 

v Dánsku, 88 % vo Švédsku, 87 % na Malte po 53 % v Belgicku a 58 % na Slovensku a v Chorvátsku. 

 

 

Zaujímavé môže byť zamerať pozornosť na výsledky niektorých členských štátov: pri pohľade na Belgicko, z akých 

dôvodov je úroveň pozitívnych odpovedí v súvislosti s vnútroštátnymi a európskymi voľbami pomerne nízka? Jedno 

z vysvetlení možno nájsť v ústavnej štruktúre Belgicka, z ktorej môžu vyplývať ťažkosti pre rozhodovanie voličov. 

Za spomenutie stoja aj výsledky z Francúzska a Českej republiky: v týchto krajinách občania zaznamenávajú najväčšie 

rozdiely v názoroch na vnútroštátne a európske voľby. Vo Francúzsku si 70 % respondentov myslí, že hlasovanie vo 

voľbách do národného parlamentu je jednoduché, kým iba 54 % je o tom istom presvedčených v prípade volieb do 

Európskeho parlamentu. V Českej republike voľby do národného parlamentu považuje za jednoduché 72 % 

respondentov, ale iba 56 % v prípade európskych volieb. 

Sociálno-demografickými analýzami sa odhalilo, že „ísť hlasovať“ je obzvlášť jednoduchšie pre respondentov s pomerne 

vysokým záujmom o politiku a európske záležitosti. A naopak, vnímanie zložitosti je vyššie u ľudí s nižším stupňom 

vzdelania a u mladých ľudí, ktorí stále študujú. 

Zároveň sa vhodenie hlasovacieho lístka zdá byť zložité občanom, ktorí majú pravidelne problémy platiť svoje účty, a tým, 

ktorí sú presvedčení, že situácia v ich krajine aj v rámci EÚ sa vyvíja nesprávnym smerom.
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Hlasovanie je dôležité 

Veľmi odlišné výsledky sa ukážu, keď sa otázka posunie z pocitu náročnosti hlasovania na „dôležitosť“, ktorú občania 

pripisujú hlasovaniu v jednotlivých voľbách. 

Pokiaľ ide o predchádzajúcu otázku, respondenti boli požiadaní, aby na stupnici od 1 do 10 uviedli, či je podľa nich dôležité 

hlasovať vo voľbách do národného parlamentu a do Európskeho parlamentu. 
 

Kým 68 %24 Európanov uviedlo, že „hlasovanie vo voľbách do národného parlamentu“ je veľmi dôležité (hodnoty 8, 9 a 10), 

s týmto názorom, pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu, súhlasí iba 49 %25 respondentov. I keď sa výsledok 

týkajúci sa Európskeho parlamentu zdá nízky v porovnaní s výsledkom v otázke „dôležitosti“, ktorá sa prikladá účasti na 

voľbách do národného parlamentu, priestor na zlepšenie je potenciálne veľký, keďže do európskych volieb ostáva ešte 

jeden rok. 
 

                                              
24 Do priemeru EÚ nie sú zahrnuté výsledky za Spojené kráľovstvo (otázka v krajine nebola použitá). 
25 Do priemeru EÚ nie sú zahrnuté výsledky za Spojené kráľovstvo (otázka v krajine nebola použitá). 



 

54 

 

Význačnosť vnútroštátnych volieb uznáva väčšina občanov vo všetkých členských štátoch, hoci medzi nimi existujú 

zreteľné rozdiely. 

Na jednej strane zoznam krajín vedie Švédsko, Dánsko, Holandsko a Malta s minimálne 85 % respondentov, 

ktorí potvrdzujú, že hlasovanie v národných voľbách je veľmi dôležité. Na opačnej strane na Slovensku, v Chorvátsku, 

Belgicku a Poľsku tento väčšinový názor zastáva menej občanov (55 % alebo menej). Slovensko je jedinou krajinou, v ktorej 

s názorom, že hlasovanie v národných voľbách je „veľmi dôležité“, súhlasí menej než polovica občanov (45 %). 

  

Napriek tomuto pestrému súboru odpovedí sa základné dôvody silnejšieho alebo slabšieho vnímania dôležitosti volieb 

líšia a mali by sa posudzovať aj s ohľadom na príslušnú vnútroštátnu politickú situáciu. 

Rozsah názorov v EÚ sa ešte viac rozšíri, keď sa respondenti požiadajú o hodnotenie dôležitosti európskych volieb. 

Kým v 12 krajinách nadpolovičná väčšina občanov tvrdí, že hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu je veľmi 

dôležité, v 25 členských štátoch tomuto hlasovaniu minimálne štvrtina respondentov prisudzuje „strednú dôležitosť“. 

Súčasne v štrnástich krajinách aspoň 20 % z nich prisudzuje tomuto druhu volieb malý význam. 
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Zdá sa, že zistenia opäť potvrdzujú mimoriadne nízku obľúbenosť volieb do Európskeho parlamentu pociťovanú občanmi 

Českej republiky (za „veľmi dôležité“ ich považuje 24 %) a Slovenska (28 %): V týchto dvoch krajinách už bola v rámci 

európskych volieb v roku 2014 zaznamenaná mimoriadne nízka volebná účasť (18,20 % v Českej republike a 13,05 % na 

Slovensku). 

Naproti tomu sú Dánsko (77 %), Malta (66 %) a Holandsko (66 %) krajinami, ktorých občania voľbám do Európskeho 

parlamentu prisudzujú najvyššiu mieru dôležitosti. Tento ukazovateľ však priamo neodzrkadľuje skutočnú účasť na 

európskych voľbách, keďže volebná účasť v roku 2014 bola v týchto krajinách celkom odlišná: 56,32 % v Dánsku, 74,80 % 

na Malte a 37,32 % v Holandsku. 

Dôležitosť hlasovania nie vždy zodpovedá účasti… 

Môže byť lákavé vytvárať priamu súvislosť medzi dôležitosťou, ktorú občania prikladajú národným voľbám, a ich aktívnym 

volebným správaním a konečnou účasťou. Hoci ide o zdanlivo príťažlivý uhol analýzy, treba mať na pamäti, že abstraktné 

úsudky nie vždy vyústia do priamej akcie, najmä ak priama akcia nenastane z časového hľadiska krátko po pôvodnom 

úsudku. Rovnaký opatrný prístup sa musí uplatniť pri premene zámeru voličov na skutočné hlasovanie. Napríklad by sa 

mohla porovnať podobná úroveň účasti v dvoch nedávnych voľbách do národných parlamentov (v Taliansku a Maďarsku) 

s výsledkami pri otázke „hlasovanie vo voľbách do národného parlamentu je veľmi dôležité“. V Taliansku bola účasť 

v posledných parlamentných voľbách, ktoré sa konali 4. marca, 72,93 %; v Maďarsku prišlo 8. apríla k voľbám 70,22 % 

občanov.



 

56 

 

Napriek podobnému množstvu voličov v týchto voľbách údaje prieskumu poskytujú úplne odlišné reakcie na tvrdenie, že 

„hlasovanie vo voľbách do národného parlamentu je dôležité“ v týchto dvoch krajinách: iba 58 % respondentov v Taliansku 

uviedlo ako odpoveď „veľmi dôležité“ v porovnaní so 71 % v Maďarsku. 

Medzi možnými dôvodmi pre tento rozdiel možno predpokladať, že čas konania parlamentných volieb v Maďarsku, ktoré 

sa prekrývali s obdobím terénneho prieskumu, do určitej miery ovplyvnil výsledky z Maďarska. Okrem tohto vysvetlenia 

svoju úlohu zohrávajú aj odlišné konotácie prisudzované pojmu „dôležitosť“, ako aj osobný postoj k takýmto otázkam, ktorý 

vedie k pomerne subjektívnym odpovediam. 

Pravdepodobnosť hlasovania v ďalších voľbách do Európskeho parlamentu 

V súlade s uvedeným uvažovaním by sa k výsledkom týkajúcim sa ďalšej otázky o meraní pravdepodobnosti skutočnej 

účasti na nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu malo pristupovať s potrebnou úrovňou opatrnosti. 

Hoci výsledky prieskumu môžu správne predvídať trendy v jednotlivých krajinách a poskytnúť prehľad širokého okruhu 

faktov z celej EÚ, zámer hlasovať uvedený rok pred samotnými voľbami sa stále môže výrazne odlišovať od konečného 

a skutočného správania. Zároveň stojí za pripomenutie, že pravdepodobnosť hlasovať v roku 2019, ktorú občania vyjadrili 

v rámci tohto prieskumu, je vyššia než v podobných prieskumoch, ktoré sa uskutočnili niekoľko mesiacov pred voľbami 

do Európskeho parlamentu v roku 2014. 
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Toto by bolo v súlade s celkovou situáciou, ktorú možno pozorovať nielen vo výsledkoch v rámci tohto prieskumu, ale vo 

všeobecnosti aj vo vývoji verejnej mienky voči Európskej únii a Európskemu parlamentu v priebehu posledných dvoch rokov. 

Celkový trend k pozitívnejšiemu pohľadu na EÚ súhlasí s vyšším záujmom o politiky EÚ, s ich správne vnímaným vplyvom na 

životy ľudí a následne zrejme aj so zvýšeným záujmom o voľby do Európskeho parlamentu. 

Respondenti boli opäť vyzvaní, aby na stupnici od 1 do 10 uviedli, aké je pravdepodobné, že sa zúčastnia na hlasovaní, pričom 

1 znamená „absolútne nepravdepodobné“ a 10 „veľmi pravdepodobné“. V apríli 2018 v priemere 31 % občanov EÚ uviedlo, že 

je veľmi pravdepodobné (hodnota 10), že sa zúčastnia na nasledujúcich voľbách do Európskeho parlamentu. 

Podľa očakávaní mimo európsky priemer sú národné pozície veľmi rozmanité s rozdielom 49 percentuálnych bodov medzi 

najvyšším hodnotením v Dánsku (62 % občanov uviedlo, že je veľmi pravdepodobné, že pôjdu voliť) a najnižším podielom 

v Českej republike (13 %). 

Z hľadiska sociálno-demografických postojov najstaršie generácie a občania s vyšším stupňom vzdelania vo všeobecnosti 

častejšie uvádzajú, že prídu hlasovať v ďalších voľbách do Európskeho parlamentu. Navyše čím viac respondentov tvrdí, že sa 

zaujíma o politiku, tým vyššiu pravdepodobnosť, že sa zúčastnia na ďalších voľbách, uvádzajú v prieskume. 

S cieľom dať celkové výsledky o správaní voličov do súvislostí vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je 

dôležité nespúšťať zo zreteľa ďalšie kľúčové politické okamihy, ako aj predchádzajúce postoje občanov, pokiaľ ide o účasť. 

V týchto tabuľkách sú uvedené relevantné informácie o obidvoch aspektoch: na jednej strane sledovaním nadchádzajúcich 

národných volieb, ktoré môžu ovplyvniť budúce trendy volebného správania v prípade európskych volieb, a na druhej strane 

pripomenutím volebnej účasti na posledných národných a európskych voľbách.



 

58 

 

Národné voľby a referendá pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 
a po nich 

SI Parlamentné voľby: 3. júna 2018 

SE 
 

Parlamentné voľby: 9. septembra 2018 

IE 
 

Prezidentské voľby: November 2018 (dátum čaká na potvrdenie) 

LV 
 

Parlamentné voľby: 6. októbra 2018 

LU 
 

Parlamentné voľby: 14. októbra 2018 

EE 
 

Parlamentné voľby: 3. marca 2019 

SK 
 

Prezidentské voľby: Marec 2019 

FI 
 

Parlamentné voľby: 14. apríla 2019 

LT 
 

Prezidentské voľby: Máj 2019 (dátum čaká na potvrdenie) 

BE 
 
Parlamentné voľby: 26. mája 2019 

DK 
 
Parlamentné voľby: 17. júna 2019 

EL 
 
Parlamentné voľby: 20. októbra 2019 

PT 
 
Parlamentné voľby: Október 2019 (dátum čaká na potvrdenie) 

PL 
 
Parlamentné voľby: November 2019 (dátum čaká na potvrdenie) 

RO 
 

Prezidentské voľby: November alebo december 2019 (dátum čaká na potvrdenie) 

HR 
 

Prezidentské voľby: December 2019/január 2020 (dátum čaká na potvrdenie) 

 
Zdroj: Oddelenie monitorovania verejnej mienky 
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Výška účasti na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 a na nedávnych 
národných voľbách 

 

Účasť vo voľbách do EP v roku 2014 Volebná účasť na vnútroštátnej úrovni 
 

dátum % dátum % 

BE máj 2014 89,64 máj 2014 89,68 

BG máj 2014 35,84 marec 2017 54,07 

CZ máj 2014 18,20 október 2017 60,84 

DK máj 2014 56,32 jún 2015 85,89 

DE máj 2014 48,10 september 2017 76,20 

EE máj 2014 36,52 marec 2015 64,20 

IE máj 2014 52,44 február 2016 65,10 

EL máj 2014 59,97 september 2015 56,16 

ES máj 2014 43,81 jún 2016 69,84 

FR máj 2014 42,43 

jún 2017 48,70 a 

(1. a 2. kolo) 42,64 

HR máj 2014 25,24 september 2016 54,35 

IT máj 2014 57,22 marec 2018 72,93 

CY máj 2014 43,97 máj 2016 66,74 

LV máj 2014 30,24 október 2014 58,85 

LT máj 2014 47,35 

október 2016 50,64 a 

(1. a 2. kolo) 37,99 

LU máj 2014 85,55 október 2013 91,40 

HU máj 2014 28,97 apríl 2018 70,22 

MT máj 2014 74,80 jún 2017 92,10 

NL máj 2014 37,32 marec 2017 81,40 

AT máj 2014 45,39 október 2017 80,00 

PL máj 2014 23,83 október 2015 50,92 

PT máj 2014 33,67 október 2015 55,84 

RO máj 2014 32,44 december 2016 39,78 

SI máj 2014 24,55 júl 2014 51,73 

SK máj 2014 13,05 marec 2016 59,82 

FI máj 2014 39,10 apríl 2015 70,10 

SE máj 2014 51,07 september 2014 85,81 

UK máj 2014 35,60 jún 2017 68,70 
Zdroj: Oddelenie monitorovania verejnej mienky 
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Znalosť dátumu konania ďalších volieb do Európskeho parlamentu 

Poskytnuté zistenia osvetlili, aký význam majú európske voľby v očiach občanov. Hoci Európania európskym voľbám 

prisudzujú menšiu dôležitosť než národným voľbám, z ďalších údajov vyplýva, že vedomosti o ďalších európskych voľbách 

v roku 2019 a záujem o ne sa už zvyšujú. 

Rok pred voľbami takmer tretina (32 %) respondentov pozná dátum volieb do Európskeho parlamentu: Takmer každý piaty 

respondent (19 %) odpovedal presne „máj 2019“ a 13 % vedelo, že sa majú uskutočniť budúci rok. 

  

Tieto výsledky sú v súlade s trendmi v minulosti: rok pred európskymi voľbami v roku 2014 dátum poznalo 34 % Európanov26, 

pričom 20 % uviedlo nesprávnu odpoveď a 46 % vtedy dátum volieb nepoznalo. 

Priemer EÚ ako vždy zakrýva rozdiely medzi jednotlivými štátmi, ktoré dosahujú až 36 percentuálnych bodov medzi 

Francúzskom (17 %) a Lotyšskom (23 %) na jednej strane a Maďarskom (53 %) a Belgickom (52 %) na druhej strane.

                                              
26 Do priemeru EÚ nie sú zahrnuté výsledky za Spojené kráľovstvo (otázka v krajine nebola použitá). 
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Záujem o voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019  

Tento záujem je obzvlášť vysoký v Holandsku so 70 % a nasleduje Írsko (62 %), Malta (61 %) a Rakúsko s Nemeckom (obidve po 

60 %). V niektorých členských štátoch je však záujem stále malý, ako napríklad na Slovensku a v Českej republike. Obidve krajiny 

mali v európskych voľbách v roku 2014 najnižšiu volebnú účasť. Na úrovni EÚ vo všeobecnosti platí, že občania, ktorí uvádzajú 

záujem o nasledujúce európske voľby27, patria do populácie s najvyšším vzdelaním a takisto majú lepšiu hospodársku situáciu. 

Celkovo sa zaujímajú o európske záležitosti, veria, že ich hlas má váhu, a uvádzajú o sebe, že je pravdepodobné, že sa zúčastnia 

na ďalších európskych voľbách. 

Vzhľadom na možnú potrebu ďalších informácií o voľbách pre voličov je zaujímavé pozorovať, že neexistuje nijaká výrazná 

korelácia medzi znalosťou dátumu a záujmom o európske voľby27. Pri bližšom pohľade na členské štáty, v ktorých bola 

zaznamenaná najvyššia miera záujmu o európske voľby, možno pozorovať, že miera znalosti dátumu volieb medzi ich občanmi 

je podstatne nižšia. 

  

                                              
27 Korelačný koeficient na vnútroštátnej úrovni: 0,16. 

Celkom jasne pozitívne výsledky vyplývajú z otázky o výške záujmu o ďalšie európske voľby. Kým iba tretina 

respondentov dokáže uviesť správny dátum ďalších európskych volieb, už každý druhý respondent tvrdí, že sa 

o nadchádzajúce voľby zaujíma. 
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Záujem o ďalšie európske voľby Znalosť správneho dátumu  
budúcich európskych volieb 

Holandsko 70 % 27 % 

Írsko 62 % 32 % 

Malta 61 % 51 % 

Rakúsko 60 % 47 % 

Nemecko 60 % 29 %  

Záujem o ďalšie európske voľby sa vyjadruje odlišne nielen medzi členskými štátmi, ale aj v rámci sociálno-demografických 

skupín: zdá sa, že muži majú vyšší záujem než ženy, podobne je záujem vyšší u občanov vo veku 25 rokov a viac, samostatne 

zárobkovo činných osôb, vedúcich pracovníkov a ostatných administratívnych pracovníkov a u občanov, ktorí študovali aspoň 

do 20. roku života. Záujem o ďalšie európske voľby je takisto rozšírenejší medzi respondentmi, ktorí sú spokojní s fungovaním 

demokracie v ich krajine a v EÚ. 

Zdá sa, že tieto zistenia potvrdzujú skutočnosť, že všeobecný záujem o voľby priamo súvisí s dosiahnutým stupňom vzdelania 

respondentov, ale aj s ich úrovňou spokojnosti s fungovaním demokracie v ich krajine a v EÚ. 

So zvýšením intenzity verejnej diskusie o európskych voľbách a po začiatku jednotlivých volebných kampaní v nasledujúcich 

mesiacoch sa však význačnosť tém, o ktorých sa bude diskutovať, stane rozhodujúcim prvkom ovplyvňujúcim záujem občanov 

o voľby: v tejto fáze by sa malo pamätať na to, že okrem vnútroštátneho kontextu ovplyvňujú priority vyjadrené občanmi aj 

demografické, sociálne a hospodárske faktory. 

Dôvody voliť v európskych voľbách 

V súlade s predchádzajúcimi prieskumami na otázku týkajúcu sa hlavných dôvodov, prečo ľudia hlasujú vo voľbách 

do Európskeho parlamentu, najväčší počet individuálnych respondentov uvádza, že to je „ich povinnosť“ (47 %). Tretina 

Európanov je takisto presvedčená, že „hlasovaním vo voľbách do Európskeho parlamentu môžu niečo zmeniť“ (33 %) a 31 % 

respondentov uvádza, že „ľudia chodia voliť systematicky“. 

Do kategórie „európskych dôvodov“ pre hlasovanie patria dve ďalšie pozitívne odpovede: občania sú presvedčení, že ľudia 

chodia k voľbám do Európskeho parlamentu preto, lebo „sa cítia Európanmi“ (30 %), a preto, lebo „chcú podporiť EÚ“ (29 %). 

Zároveň sa európske voľby chápu aj ako príležitosť vyjadriť svoju všeobecnú „nespokojnosť“ (26 %), „nespokojnosť s Európskou 

úniou“ (21 %) alebo „nespokojnosť s (národnou) vládou“ (17 %), pričom 22 % občanov tvrdí, že ľudia hlasujú, aby „podporili 

(národnú) vládu“.  
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V neposlednom rade 17 % respondentov uvádza, že Európania sa „chcú zapojiť do výberu ďalšieho predsedu Európskej 

komisie“. Ako sa uvádza v predchádzajúcej kapitole, tento výsledok opodstatňuje domnienku, že Európania sa od 

nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy čoraz viac oboznamujú s postupom voľby predsedu Európskej komisie a skutočne 

sa môžu cítiť viac zapojení do tohto postupu. 

Zaujímavé môže byť porovnanie s dôvodmi, prečo ľudia hlasovali v predchádzajúcich európskych voľbách podľa povolebného 

prieskumu Eurobarometra v roku 201428. V uvedenom prieskume odpoveď „ovplyvniť výber predsedu Európskej komisie“ 

spomedzi troch odpovedí, ktoré mohli uviesť ako dôvod pre účasť na voľbách, vybralo v priemere iba 5 % voličov v roku 2014. 

Prvé odpovede uvedené v roku 2014 boli rovnaké ako teraz, a to „k voľbám chodíte vždy“ a „je to vaša občianska povinnosť“. 

Naproti tomu pocit, že hlasovanie môže niečo zmeniť, v roku 2014 uviedlo oveľa menej respondentov (12 % uviedlo odpoveď 

„hlasovaním vo voľbách do Európskeho parlamentu môžete niečo zmeniť“). V súčasnom prieskume je o tom, že „hlasovaním 

vo voľbách do Európskeho parlamentu môžu niečo zmeniť“, presvedčených 33 % Európanov. 

Napriek tomu po rozdelení všetkých motívov na hlasovanie do troch hlavných kategórií sa ukáže, že celkové poradie dôležitosti 

                                              
28 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014. 
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sa od roku 2014 nezmenilo: občianske dôvody sú najčastejšie uvádzané dôvody vo všetkých členských štátoch, nasledujú 

európske dôvody a napokon národne motivované argumenty v prospech hlasovania. 

V tomto grafe je znázornený súhrnný počet respondentov, ktorí aspoň raz uviedli jeden z troch typov dôvodov. V kruhoch za 

každým riadkom v grafe sú uvedené krajiny, v ktorých takto zoskupené motívy získali najvyššiu súhrnnú podporu. 
 

Pri letmom pohľade na odpovede podľa vekových a spoločensko-profesijných kategórií stoja za spomenutie niektoré zistenia. 

Odpoveď „je to občianska povinnosť“ má vo všeobecnosti najvyššiu podporu vo všetkých vekových a spoločensko-

profesijných kategóriách. Osoby v domácnosti vo všeobecnosti uvádzajú najčastejšie tento dôvod. 

Vedúci pracovníci, študenti a mladí ľudia často uvádzajú aj to, že „hlasovaním vo voľbách do Európskeho parlamentu môžu 

niečo zmeniť“. Občania, ktorí sa nachádzajú v najťažšej hospodárskej situácii a ktorí uvádzajú, že majú pravidelne problémy so 

splácaním svojich účtov, často uvádzajú, že ľudia hlasujú, aby „vyjadrili svoju nespokojnosť“. 

Podrobne rozpísané rozdiely podľa členských štátov sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke. Pri pohľade na údaje je dôležité si 

pamätať, že v štyroch krajinách EÚ je hlasovanie povinné: Belgicko, Luxembursko, Cyprus a Grécko.
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Dôvody nevoliť v európskych voľbách 

Okrem dôvodov, prečo voliť, účastníci v prieskume odpovedali na otázku, aby vyjadrili hlavné dôvody, prečo ľudia nehlasujú 

vo voľbách do Európskeho parlamentu. 
 

Veľká väčšina respondentov si myslí, že ľudia sa volieb nezúčastňujú, lebo „sú presvedčení, že ich hlas nič nezmení“ (60 %). To, 

že ľudia nehlasujú vo voľbách do Európskeho parlamentu, lebo „neveria politickému systému“, si myslí 48 % respondentov 

a 43 % si myslí, že ľudia sa „nezaujímajú o politiku alebo o voľby vo všeobecnosti“. 

Dôležitým prvkom, ktorý treba zohľadniť, je aj nedostatok informácií, keďže 34 % občanov je presvedčených, že ľudia sa môžu 

nezúčastniť na voľbách, pretože „nevedia dosť o úlohe Európskeho parlamentu“, kým 22 % si myslí, že ľudia „sú presvedčení, 

že nemajú dostatok informácií o postoji jednotlivých politických strán o európskych otázkach“. 

Posledné dva dôvody by sa mali vykladať v spojení s jednoznačne vyjadreným želaním občanov, aby sa postup navrhovania 

hlavných kandidátov spájal so skutočnou diskusiou o európskych otázkach, aby tento postup dával zmysel.
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Hoci sa záujem občanov o Európsku úniu a jej politiky v poslednom čase jednoznačne zvyšuje, v rovnako významnej miere je 

spojený s očakávaniami občanov, že budú informovaní. 

Pokiaľ ide o európske dôvody, úlohu Európskeho parlamentu hodnotí ako nedostatočnú 32 % respondentov („sú presvedčení, 

že Európsky parlament sa dostatočne nezaoberá problémami, ktoré trápia ľudí, ako sú oni“), kým 17 % je presvedčených, že 

potenciálni nevoliči sú „proti Európe, proti EÚ, proti budovaniu Európy“. 

Veľkú úlohu zohrávajú aj technické alebo osobné dôvody, pričom 15 % respondentov je presvedčených, že ľudia nehlasujú, 

pretože možno „nemajú čas alebo robia niečo dôležitejšie“, kým podľa 12 % z nich ľudia „nevedia, kde alebo ako voliť“. 

Pri spätnom pohľade na povolebný prieskum v roku 2014 stojí za to pripomenúť, že nevoliči bezprostredne po voľbách ako 

prvý dôvod, prečo nešli hlasovať, uviedli „nedostatok dôvery alebo nespokojnosť s politikou vo všeobecnosti“ a „nezáujem 

o politiku ako takú“ a nasledovalo ich presvedčenie, že ich „hlas nemá nijaký vplyv alebo že ich hlas nič nezmení“. 

 
 

Podobne ako v prípade dôvodov, prečo voliť, po rozdelení jednotlivých dôvodov pre neúčasť na voľbách sa ukáže, že rovnako 

ako v roku 2014 medzi najčastejšie uvádzané odpovede nepatrili výhrady voči EÚ. Zo súhrnných výsledkov v skutočnosti 

vyplýva, že 43 % respondentov aspoň raz zo štyroch možných odpovedí vybralo „európsky dôvod“, kým zhruba dvojnásobok 

(85 %) uviedlo aspoň raz „občiansky motív“. 

Podrobné dôvody, prečo ľudia nehlasujú vo voľbách do Európskeho parlamentu, sú rozpísané podľa krajín v nasledujúcej 

tabuľke. 
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Pokrytie:    EÚ28 

Rozhovory:   27 601 Európanov 

Populácia:   celková populácia vo veku 15 rokov alebo viac 

Metodika:   osobne 

Terénny prieskum:  11. až 22. apríla 2018, prieskum vykonala spoločnosť Kantar Public 

Poznámka 
 
Výsledky prieskumu sú odhady a ich presnosť závisí od veľkosti vzorky a zaznamenanej percentuálnej hodnoty. V prípade 

približne 1 000 pohovorov (veľkosť vzorky vo všeobecnosti používaná na úrovni členského štátu) sa reálna percentuálna 

hodnota pohybuje v týchto intervaloch spoľahlivosti: 

Zaznamenaná 
percentuálna 

hodnota 10 % alebo 90 % 20 % alebo 80 % 30 % alebo 70 % 40 % alebo 60 % 50 % 

Prípustné odchýlky +/– 1,9 bodu +/– 2,5 bodu +/– 2,7 bodu +/– 3,0 bodu +/– 3,1 bodu 
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Tento prieskum Eurobarometra Európskeho parlamentu (EP/EB 89.2) vykonala vo všetkých 28 členských štátoch Európskej 

únie v období od 11. do 22. apríla 2018 spoločnosť 

 

 

 

Prieskum Eurobarometra Európskeho parlamentu sleduje názory občanov Európskej únie o členstve v EÚ a jeho 

výhodách,  

o ich postoji k Európskemu parlamentu, jeho prioritám, opatreniam a poslaniu.  

Objasňuje aj úlohu EÚ pri riešení hlavných hrozieb a ochrane hlavných úspechov, ktoré občania oceňujú. 
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