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EURÓPSKE VOĽBY V ROKU 2019:  
DOSIAHLI EURÓPSKE VOĽBY NOVÝ 
ROZMER? 

 

ZHRNUTIE  

 

Povolebný Eurobarometer Európskeho parlamentu je jedným 
z najkomplexnejších kvantitatívnych prieskumov, ktoré sú verejnosti k dispozícii. 
Analyzuje správanie a motiváciu občanov pri hlasovaní vo voľbách do Európskeho 
parlamentu. Podobne ako pred piatimi rokmi1 uskutočnila povolebný prieskum 
pre Európsky parlament v roku 2019 spoločnosť Kantar v týždňoch nasledujúcich 
po posledných voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali od 23. do 26. 
mája 2019. 

Východiskovým bodom tejto správy je značný nárast účasti voličov vo voľbách 
v roku 2019, pričom sa podrobne zaoberá tým, kto hlasoval vo voľbách do 
Európskeho parlamentu v roku 2019, a analyzuje rozdiely medzi krajinami EÚ a 
sociálno-demografickými a sociálno-profesijnými skupinami. Ukazuje sa, že oveľa 
vyššia účasť v mnohých krajinách vyplýva z väčšej účasti mladých ľudí. Zároveň je 
pocit občianskej povinnosti v myslení Európanov čoraz užšie spätý s voľbami do 
Európskeho parlamentu. Na volebnej účasti sa prejavilo aj to, že občania vnímajú 
EÚ čoraz pozitívnejšie.  

Po prvýkrát sa v správe, ktorú vypracovali odborníci zo spoločnosti Kantar, ktorá je 
oficiálnym zhotoviteľom Eurobarometra pre Parlament, analyzujú aj konkrétne 
rozhodnutia respondentov vo voľbách (prostredníctvom otázok v prieskume 
týkajúcich sa hlasovania) v súvislosti so správaním a s motiváciou pri hlasovaní. 
Správa obsahuje úplný súbor údajov, ktoré umožňujú ďalšie neobmedzené 
krížové preskúmanie v porovnaní so všetkými ostatnými kľúčovými ukazovateľmi 
Eurobarometra. 

  

                                                
1 https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/be-heard/eurobarometer/post-election-survey-2014 



Najvyššia účasť za posledných 20 rokov 

 
Celková účasť na posledných voľbách do Európskeho parlamentu bola 50,6 %. Je to najvyššia 
účasť od volieb v roku 1994 a ide o markantný nárast od roku 2014 (keď bola účasť 42,6 %). 

Celkový nárast účasti sa odráža v 19 členských štátoch s veľkým nárastom od roku 2014 v 
Poľsku, Rumunsku, Španielsku, Rakúsku, Maďarsku a Nemecku, ako aj s podstatným nárastom v 
krajinách s najnižšou účasťou, ako sú Slovensko a Česko. Volebná účasť klesla v ôsmich krajinách, 
najviac však o 3 percentuálne body. 

Napriek nárastu účasti pretrvávajú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, a to od 
88 % v Belgicku až po 23 % na Slovensku. Je dôležité mať na pamäti, že hlasovanie je povinné v 
piatich krajinách: Belgicko, Bulharsko, Luxembursko, Cyprus a Grécko. 

Hoci účasť v roku 2019 bola vyššia vo všetkých skupinách obyvateľstva, o zvýšenie sa zaslúžila 
najmä mladšia generácia s veľkým nárastom u ľudí vo veku do 25 rokov (+ 14 percentuálnych 
bodov) a vo veku 25 – 39 rokov (+ 12 percentuálnych bodov). Z prierezu profilov voličov v roku 
2019 vyplýva, že majú vyššie vzdelanie ako v roku 2014, zatiaľ čo deklarovaná úroveň 
politického záujmu sa zvýšila medzi voličmi aj nevoličmi. Tento pohľad ponúka sľubné 
východisko pre ďalšie zvyšovanie účasti v budúcich rokoch. 

 

Väčšina voličov sa v značnom predstihu pred voľbami rozhodla, že pôjde voliť 

 
Veľká väčšina voličov sa rozhodla, že pôjde hlasovať, už v určitom čase pred voľbami: štyria z 
piatich (79 %) tvrdia, že hlasujú vždy, a ďalších 15 % sa tak rozhodlo najmenej niekoľko týždňov 
pred voľbami. Iba 6 % respondentov sa rozhodlo hlasovať len v deň volieb alebo niekoľko dní 
vopred, hoci to percento bolo vyššie v Česku, v Chorvátsku, na Slovensku a na Cypre. 

Dve tretiny (66 %) voličov v posledných voľbách do Európskeho parlamentu uviedli, že vždy 
presne vedeli, ktorú stranu budú voliť, zatiaľ čo tretina (33 %) uviedla, že váhala medzi 
rôznymi stranami. Z analýzy vyplýva, že občania, ktorí hlasujú za strany zelených, častejšie váhali 
medzi rôznymi stranami, zatiaľ čo občania, ktorí hlasujú za krajne pravicové alebo protieurópske 
strany, si častejšie boli istí svojím rozhodnutím. 

Výber strany bol založený na návrhoch danej strany buď o európskych otázkach (43 %), aleboo 
vnútroštátnych otázkach (42 %). Ďalšími hlavnými dôvodmi výberu strany bolo to, že 
respondent za danú stranu hlasuje vždy (40 %), a návrhy strany týkajúce sa špecifických otázok 
(38 %). 

O hlasovaní za konkrétnu stranu alebo kandidáta respondenti zvyčajne rozhodli najmenej 
niekoľko mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu (43 % vždy hlasuje za tú istú stranu, 
zatiaľ čo 23 % sa rozhodlo „pred niekoľkými mesiacmi“). Iba jeden zo šiestich (17 %) sa rozhodol 
len počas predvolebných dní alebo v deň konania volieb. Tieto zistenia sú veľmi podobné 
zisteniam z roku 2014. 

Vo všeobecnosti si boli starší voliči častejšie istí svojim výberom strany a vždy mali v úmysle 
hlasovať, zatiaľ čo mladší ľudia sa rozhodovali o tom, že budú voliť, až v čase blížiacich sa volieb 
a boli si menej istí, za koho budú hlasovať. 

  



Občianska povinnosť a pozitívne názory na EÚ nadobudli význam ako dôvody na 
hlasovanie 

 
Najbežnejším dôvodom hlasovania v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu bolo to, 
že ľudia pociťovali, že ide o ich občiansku povinnosť (52 %), čo od roku 2014 nadobudlo 
význam (+ 11 percentuálnych bodov). V porovnaní s rokom 2014 respondenti častejšie tvrdia, 
že sú zástancami EÚ (25 %, + 11 percentuálnych bodov) a že hlasovaniemôže 
predznamenať zmenu (18 %, + 6 percentuálnych bodov). Ďalšími hlavnými dôvodmi bolo to, 
že respondent volí vždy (35 %, - 6 percentuálnych bodov), a zámer podporovať politickú 
stranu, ku ktorej má blízko (22 %, žiadna zmena). 

Vo všeobecnosti sa volebná účasť zvýšila vďaka väčšiemu pocitu občianskej povinnosti, čo 
odráža väčšiu dôležitosť a význačnosť nedávnych volieb a naznačuje, že voľby do Európskeho 
parlamentu sa teraz väčšmi považujú za ústrednú súčasť demokratického života. Skutočnosť, že 
hlasovanie „môže predznamenať zmenu“, tiež naznačuje väčší pocit významu týchto volieb a 
uznanie, že od Európskeho parlamentu sa očakávajú konkrétne európske riešenia, ktoré majú 
skutočný vplyv na každodenný život občanov EÚ. 

Dôvodom na hlasovanie bolo aj zvýšenie pozitívnej podpory pre EÚ. Respondenti teraz oveľa 
častejšie ako v roku 2014 tvrdia, že hlasovali, pretože sú zástancami EÚ. Počet takto 
odpovedajúcich respondentov sa zvýšil vo všetkých 28 členských štátoch, najmä v Írsku, 
Španielsku, Nemecku, Taliansku, Spojenom kráľovstve a na Slovensku, čo naznačuje silnejší 
proeurópsky aspekt nedávnych volieb do Európskeho parlamentu, pričom pozitívne stanoviská 
k EÚ pomohli zvýšiť volebnú účasť. Je to v súlade so všeobecnými postojmi k členstvu v EÚ, 
ktoré sú na historicky vysokých úrovniach (ako je opísané nižšie). 

V povolebnom prieskume v roku 2019 sa ukazuje aj relatívny pokles podielu voličov, ktorí tvrdia, 
že „vždy hlasujú“. Je to odrazom vyššej celkovej účasti, ktorá vyplýva zo začlenenia väčšieho 
počtu „príležitostných“ voličov do celkovej voličskej populácie, čo potvrdzuje úspech 
komunikačnej stratégie Európskeho parlamentu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 
20192, ktorá okrem iného osobitne nabádala na účasť voličov spomedzi tých, ktorí predtým boli 
„občasnými nevoličmi“3.  

 

Hospodárstvo a rast zostávajú kľúčovými faktormi pri rozhodovaní o účasti na 
voľbách  

 
Hlavnými otázkami, ktoré motivovali občanov k účasti v posledných voľbách do Európskeho 
parlamentu – zaznamenanými v priemere na úrovni EÚ – boli hospodárstvo a rast (44 %), boj 
proti zmene klímy a ochrana životného prostredia (37 %), podpora ľudských práv a demokracie 
(37 %), spôsob, akým by EÚ mala fungovať v budúcnosti (36 %), a prisťahovalectvo (34 %). 

                                                
2 Inštitucionálna komunikačná stratégia pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, ktorú prijalo Predsedníctvo 
Európskeho parlamentu 13. novembra 2017 (PE 610.509/BUR/rev). 
3 Komunikačná stratégia EP pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 vymedzila segmenty populácie, ktoré prevažne 
uvádzali „neideologické“, t. j. technické alebo osobné dôvody, pre ktoré v deň volieb ako „občasní nevoliči“ nešli voliť. 
Predpokladalo sa, že by tieto segmenty populácie bolo možné motivovať, aby išli k volebným urnám, ak by boli presvedčení o 
význame hlasovania a informovaní o všetkých dostupných možnostiach prekonania svojich konkrétnych „technických 
problémov“. 



Hospodárstvo a rast predstavovali najvážnejšiu otázku pre voličov v 16 členských štátoch, 
zatiaľ čo zmena klímy a životné prostredie boli hlavnou témou v ôsmich krajinách. 

Rozhodnutie nezúčastniť sa na voľbách bolo rôzne načasované  

 
Pokiaľ ide o 49,4 % Európanov, ktorí nehlasovali v nedávnych voľbách do Európskeho 
parlamentu, traja z desiatich (30 %) tvrdia, že nikdy nevolia, zatiaľ čo 16 % sa rozhodlo nevoliť 
niekoľko mesiacov pred voľbami, avšak 15 % sa tak rozhodlo len niekoľko dní pred voľbami a 
15 % sa rozhodlo nehlasovať až v deň volieb. 

V porovnaní s rokom 2014 sa zvýšil podiel tých, ktorí tvrdia, že nikdy nehlasovali (+ 6 
percentuálnych bodov), a poklesol podiel tých, ktorí uvádzajú, že sa tak rozhodli až v deň volieb 
(- 4 percentuálne body), čo naznačuje zníženie počtu „občasných nevoličov“. 

 

Nevoliči uvádzajú negatívne vnímanie politiky a praktické obmedzenia  

 
Dvoma hlavnými dôvodmi nehlasovania v nedávnych voľbách do EÚ, ktoré sa pozorovali na 
úrovni EÚ, sú nedostatok dôvery v politiku alebo nespokojnosť s politikou vo všeobecnosti 
(22 %) a nezáujem o politické dianie (18 %). Ďalšími dôvodmi sú presvedčenie, že hlasovanie 
nemá žiadny zmysel alebo nič nezmení (14 %), že respondenti hlasujú len zriedka alebo nikdy 
nehlasujú (13 %) a že respondenti boli príliš zaneprázdnení alebo nemali čas (11 %). Dôvody 
neúčasti na voľbách vykazujú od roku 2014 len malé zmeny. 

Dôvody neúčasti možno rozdeliť do štyroch širších kategórií: po prvé, tí, ktorí prejavujú 
negatívny postoj voči politike, vrátane tých, ktorí politike dostatočne nedôverujú alebo s ňou 
nie sú spokojní, či nemajú o ňu záujem, alebo tí, ktorí hlasujú len zriedka alebo nikdy nehlasujú. 
Druhá kategória zahŕňa tých, ktorí uvádzajú, že majú nedostatok informácií, vrátane 
respondentov, ktorí tvrdia, že o EÚ, Európskom parlamente alebo voľbách do Európskeho 
parlamentu veľa nevedia. Tretia kategória zahŕňa tých, ktorí tvrdia, že ich hlas nemá žiadny vplyv, 
alebo majú pocit, že „voliť je zbytočné“. Štvrtá kategória zahŕňa tých, ktorí z technických 
dôvodov nehlasovali a ktorí sa na účely inštitucionálnej komunikačnej stratégie Európskeho 
parlamentu považujú za „občasných nevoličov“. Patria sem aj ľudia, ktorí boli príliš 
zaneprázdnení, boli mimo domova alebo boli chorí.  

Respondenti z krajín s najvyššou mierou neúčasti sú zároveň najčastejšie tými, ktorých 
odpovede prejavujú ich negatívny postoj voči politike. V Bulharsku, v Portugalsku a na Slovensku 
je najbežnejším dôvodom nedostatok dôvery v politiku alebo nespokojnosť s ňou, zatiaľ čo 
nedostatok záujmu o politiku je najčastejším dôvodom v Slovinsku, Chorvátsku a Česku. 

 

Iba necelá polovica respondentov si spomína na správy, ktoré ich nabádali na 
hlasovanie  

 
Celkovo 44 % Európanov si spomína, že videli alebo počuli od Európskeho parlamentu správy, 
ktoré nabádali občanov, aby hlasovali vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ich podiel sa 
pohybuje od 85 % v Holandsku po 24 % v Bulharsku. Je najvyšší medzi respondentmi, ktorí 
vo voľbách skutočne hlasovali (50 %), ale je pomerne vysoký aj medzi nevoličmi (39 %). To 
naznačuje, že posolstvá inštitucionálnej kampane Parlamentu skutočne videlo a počulo mnoho 
Európanov a v mnohých prípadoch mali tieto správy vplyv na ich účasť na voľbách.  



Brexit mal určitý vplyv na správanie pri hlasovaní, hoci bol v jednotlivých krajinách 
rôzny 

 
Len necelá štvrtina Európanov (22 %) tvrdí, že spravodajstvo v médiách a diskusie o brexite mali 
aspoň „do určitej miery“ vplyv na ich rozhodnutie, či budú alebo nebudú hlasovať. V Spojenom 
kráľovstve o niečo viac ako polovica respondentov uvádza, že brexit mal vplyv na ich 
rozhodnutie o tom, či hlasovať (52 %), pričom tento podiel bol 38 % respondentov v Írsku a 32 % 
v Rakúsku. V prípade Lotyšska, Francúzska, Švédska a Estónska však takýto vplyv uvádza menej 
ako jeden z desiatich. 

Z analýzy vyplýva, že mediálne spravodajstvo a diskusie o brexite skôr podnecovali občanov k 
hlasovaniu než k neúčasti na ňom. 

 

Čoraz pozitívnejšie názory na demokraciu v EÚ 

 
Z prieskumu vyplýva zvýšenie spokojnosti s celým radom aspektov demokracie v EÚ od 
septembra 2018, čo posilňuje dojem, že zvýšená účasť súvisí so silnými demokratickými 
hodnotami. Európania sú najviac spokojní so slobodnými a spravodlivými voľbami (75 % veľmi 
alebo celkom spokojných, + 5 percentuálnych bodov), so slobodou prejavu (74 %, + 5 
percentuálnych bodov) a s rešpektovaním základných práv (73 %, + 8 percentuálnych bodov). 
Najnižšie úrovne spokojnosti boli zaznamenané v súvislosti s bojom proti dezinformáciám v 
médiách (48 %, + 8 percentuálnych bodov) a bojom proti korupcii (43 %, + 7 percentuálnych 
bodov).  

Ak skombinujeme výsledky týkajúce sa rôznych aspektov demokracie, na ktoré sa prieskum 
vzťahuje, respondenti sú najspokojnejší v Írsku, Dánsku, Portugalsku a Poľsku. Najnižšie úrovne 
spokojnosti s rôznymi aspektmi demokracie boli zaznamenané v Bulharsku, v Chorvátsku, na 
Slovensku, vo Francúzsku a v Česku. 

 

Čoraz viac Európanov má pocit, že ich hlas má v EÚ váhu  

 
Viac ako polovica Európanov (56 %) súhlasí s tým, že ich hlas má v EÚ váhu, čo je nárast o 7 
percentuálnych bodov od februára – marca 2019 a najpozitívnejší výsledok odvtedy, keď bola 
v roku 2002 táto otázka prvýkrát položená. Hoci tento výsledok potvrdzuje závery 
predchádzajúceho výskumu, v ktorých sa poukázalo na vrchol tohto ukazovateľa v čase volieb 
do Európskeho parlamentu, odráža sa v ňom aj dlhodobejší nárast za posledných 10 rokov. 

Respondenti najčastejšie súhlasia s tým, že ich hlas má v EÚ váhu, vo Švédsku, v Dánsku, 
Holandsku a Nemecku (75 %), ale najmenej často s tým súhlasia v Lotyšsku, Grécku a Estónsku. 
Veľký nárast tohto podielu sa prejavuje v Rumunsku, Česku, Poľsku, Taliansku a Belgicku. 

Existuje prepojenie medzi názorom, že hlas jednotlivca má v EÚ váhu, a hlasovaním vo voľbách 
do Európskeho parlamentu. Profil voličov teraz zahŕňa viac občanov, ktorí majú pocit, že ich hlas 
má váhu, než v roku 2014. To naznačuje, že voliči sú v súčasnosti sebaistejšou, silnejšou a 
angažovanejšou skupinou. Vzťah medzi týmito dvoma otázkami pravdepodobne vyvolá 
„pozitívny cyklus“, v ktorom názor, že hlas jednotlivca má váhu, pravdepodobne zvýši o účasť na 
voľbách, čo zase pravdepodobne posilní názor, že hlas jednotlivca má vplyv. 



 

Podpora členstva v EÚ zostáva na historicky vysokej úrovni  

 
Takmer šesť z desiatich Európanov (59 %) považuje členstvo svojej krajiny v EÚ za dobrú vec. 
Táto úroveň podpory sa od februára – marca 2019 nezmenila, ale v porovnaní s historicky 
vysokou úrovňou zaznamenanou v septembri 2018 (62 %) mierne poklesla. Dlhodobý trend je 
však od roku 2011, a najmä od jesene 2014 – po predchádzajúcich európskych voľbách –, 
pozitívny. 

Respondenti majú s najväčšou pravdepodobnosťou pozitívny názor na členstvo v EÚ v 
Luxembursku, Írsku, Nemecku a Holandsku, zatiaľ čo najnižšie úrovne v tejto súvislosti boli 
zaznamenané v Česku, Taliansku, Grécku, Chorvátsku, na Slovensku a v Spojenom kráľovstve. 
Mladší a vzdelanejší respondenti majú vo všeobecnosti najpozitívnejší postoj k členstvu v EÚ. 

V EÚ28 si viac ako dve tretiny respondentov (68 %) myslia, že ich krajina má z členstva v EÚ 
prospech, čo je celkovo najvyššia úroveň zaznamenaná od roku 1983. Tento názor má 
väčšina ľudí vo všetkých členských štátoch s výnimkou Talianska.  

Existujú štyri hlavné dôvody, prečo sa členstvo v EÚ považuje za prospešné: intenzívnejšia 
spolupráca medzi členskými štátmi (34 %), zachovanie mieru a bezpečnosti (tiež 34 %), 
príspevok k hospodárskemu rastu (31 %) a nové pracovné príležitosti (tiež 31 %). 

Tieto pozitívne názory majú prvoradý význam pre účasť na voľbách do Európskeho parlamentu. 
Ako sme uviedli, priaznivý postoj voči EÚ nadobudol väčší význam ako dôvod hlasovania a 
jedným z hlavných vnímaných prínosov EÚ je jej príspevok k hospodárskemu rastu — čo je 
aj hlavnou témou, ktorá občanov podnietila k hlasovaniu vo voľbách. 

 

Metodika a prezentácia údajov  

 
Tento prieskum Eurobarometra po voľbách v roku 2019 vypracovala pre Európsky parlament 
spoločnosť Kantar. Prieskum sa uskutočnil od 7. do 26. júna 2019 vo všetkých 28 členských 
štátoch EÚ. Prieskum s 27 464 respondentmi, ktorí boli vybraní ako reprezentatívna vzorka z 
celkového obyvateľstva vo veku nad 15 rokov, prebiehal formou osobných rozhovorov4.  

Okrem postupu váženia založeného na sociálno-demografických premenných boli výsledky 
väčšiny otázok tohto povolebného prieskumu vážené podľa výsledkov posledných volieb do 
Európskeho parlamentu v roku 2019. Účelom tohto postupu váženia je napraviť akékoľvek 
odchýlky vo vzorke tak, aby bola v súlade s pozorovanou účasťou a výsledkami strán na 
vnútroštátnej úrovni. Týmto vážením sa zabezpečí, aby naše národné vzorky presne 
odzrkadľovali správanie pri hlasovaní v čase volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019. 

Úplnú správu vrátane národných prehľadov, príloh s údajmi a častí s výsledkami možno nájsť 
online na webovom sídle http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/be-
heard/eurobarometer/. 

                                                
4 26 971 respondentov vo veku oprávňujúcom na účasť vo voľbách: vo veku nad 18 rokov v 25 členských štátoch EÚ, nad 16 
rokov v Rakúsku a na Malte a nad 17 rokov v Grécku. Niektoré otázky boli položené celej vzorke 27 464 respondentov vo veku 
nad 15 rokov. 


