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Analýza GLOBSEC Policy Institute vychádza z dát zozbieraných prostredníctvom reprezentatívneho 
prieskumu verejnej mienky. Prieskum realizovala Agentúra FOCUS v mesiaci november 2017 na 
reprezentatívnej vzorke 1060 respondentov. Nasledujúca analýza skúma postoje občanov 
Slovenskej republiky na témy členstva v Európskej únii a Severoatlantickej aliancie (NATO), ich 
sympatie k svetovým politikom, či dôveru Slovákov v médiá a ich vieru v konšpirácie.  

V niektorých otázkach na poukázanie trendu a vývinu postojov občanov Slovenskej republiky sú 
výsledky z prieskumu verejnej mienky z novembra 2017 porovnané s výsledkami verejnej mienky 
z apríla 2017. Tento prieskum pre GLOBSEC Policy Institute realizovala Agentúra FOCUS v mesiaci 
apríl 2017 na reprezentatívnej vzorke 1048 a výsledky boli publikované v analýze GLOBSEC Trends 
2017.1 

Zistené výsledky prezentované v tejto analýze podliehajú štatistickej odchýlke. Veľkosť výberovej 
vzorky umožňuje zovšeobecniť základné výsledky prieskumu (prvostupňové údaje) na populáciu SR 
vo veku od 15 rokov s maximálnou odchýlkou ±3,1%. Zistené výsledky prezentované v tejto správe 
sú štatistické odhady, ktorých presnosť závisí od veľkosti vzorky alebo sub-vzorky a od zisteného 
percentuálneho zastúpenia daného javu v tejto vzorke alebo sub-vzorke.  

Prieskum verejnej mienky ako aj táto analýza boli realizované z finančnej podpory Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.  

Vypracovala Katarína Klingová, Research Fellow z GLOBSEC Policy Institute.  

 

 

 

  

                                                
1 Daniel Milo, Katarína Klingová a Dominika Hajdu, GLOBSEC Trends 2017, GLOBSEC Policy Institute, máj 
2017,  https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2017/09/globsec_trends_2017.pdf 
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Zhrnutie hlavných trendov v postojoch Slovákov: 

• Nárast podpory pre členstvo Slovenska v EÚ a NATO 

Výsledky ukazujú 10% nárast podpory pre naše členstvo v EÚ medzi občanmi a 7% 
nárast vnímania významu členstva v NATO pre našu bezpečnosť.  Až 69% respondentov 
si myslí, že Slovensko by malo zostať členom EÚ, v apríli tohto roka to bolo 59%. 
S výrokom, že NATO je dôležité pre našu bezpečnosť v apríli súhlasilo 56% 
respondentov, v novembri až 63%.  

• Emmanuel Macron je najsympatickejším svetovým politikom na Slovensku 

46% Slovákov prejavilo najviac sympatií francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi 
Macronovi. Druhým najsympatickejším svetovým politikom na Slovensku je ruský 
prezident Vladimir Putin s 44%. Nemeckej kancelárke Angele Merkelovej síce stúpli 
sympatie z 19% na 23%, ale aj tak stále zaostáva za Vladimirom Putinom o 21%. 
Z prieskumu vyplynulo, že respondenti považujú amerického prezidenta Donalda 
Trumpa za najmenej sympatického svetového politika. Sympatie voči Donaldovi 
Trumpovi dokonca klesli z 21% v apríli na 14% v novembri 2017. Negatívny postoj 
Slovákov voči prezidentovi Spojených štátov nevychádza z historickej tradície 
vzhľadom na to, že v septembri 2016 50% Slovákov považovalo vtedajšieho amerického 
prezidenta Baracka Obamu za sympatického svetového politika.  

• Stále viac a viac Slovákov chce byť v šedej zóne  

59% respondentov vníma geopolitické zaradenie Slovenska pozične niekde uprostred 
medzi Západom a Východom. Je to 18 percentný nárast oproti preferenciám z apríla 
2017, kedy len 41% respondentov vnímalo Slovensko niekde v strede na rozmedzí medzi 
pro-západnou a pro-východnou orientáciou našej krajiny. Zatiaľ čo pro-západné 
preferencie respondentov ostali nezmenené, možno pozorovať vyhranenie názorov 
občanov v tejto otázke. Z predchádzajúcich 28% respondentov, ktorí sa nevedeli v apríli 
k tejto otázke vyjadriť, dnes na túto otázku nevie odpovedať len 6,6 percenta 
respondentov.  

• Klesajúca popularita dezinformačných portálov a novín 

Primárnym zdrojom informácií pre Slovákov je rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré 
celkovo ako primárny a sekundárny zdroj informácií používa viac ako 80% 
respondentov. Rozhlas a televíziu nasledujú investigatívne denníky a internetové 
stránky s vyše 42%.  

Na Slovensku klesá percento ľudí, ktorí používajú rôzne dezinformačné internetové 
stránky a noviny ako prvý alebo druhý najdôležitejší zdroj informácií. Celkovo v priebehu 
6 mesiacov pozorujeme pokles z 22,4% na 18% v prípade používania rôznych 
dezinformačných internetových stránok a printových plátkov ako primárnych 
a sekundárnych zdrojov informácií. 

Na druhej strane však možno pozorovať nárast dôvery o viac ako 11% pre investigatívne 
denníky, týždenníky či mediálne stránky ako SME, Pravda, Denník N, Hospodárske 
noviny či aktuálne.sk.  
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• Nárast nedôvery v médiá a klesajúca popularita dezinformačných portálov a 
novín.  

Až 49,6% respondentov si myslí, že médiá nepodávajú objektívny obraz o dianí na 
Slovensku a vo svete, pričom 47,3 percenta Slovákov verí informáciám prezentovaným 
v médiách. Nárast nedôvery Slovákov k informáciám prezentovanými médiami vzrástol 
o vyše 9 percent za posledných 6 mesiacov. Z 40,4% v apríli na 49,6% v novembri 
2017.  

• Väčšina Slovákov verí konšpiráciám 

Až 52,2% respondentov súhlasilo s konšpiračným výrokom, že tajné spolky/skupiny 
riadia dianie vo svete a usilujú sa o vytvorenie totalitnej svetovlády. V porovnaní 
s postojmi Slovákov z apríla 2017 je to nárast o 12%. Až vyše 59% Slovákov vo vekovej 
kategórii 55 - 64 rokov súhlasí s týmto výrokom. Na porovnanie, tomuto výroku verí 
len 28% mladých ľudí vo veku 15-17 rokov.  
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Odporúčania: 
 

⊲ Oficiálne priznať a pomenovať hybridné hrozby štátnymi inštitúciami vrátane SIS 
vo verejných verziách bezpečnostných dokumentov.  

⊲ Prijať komplexný prístup v boji proti hybridným hrozbám a informačnej vojne 
zahŕňajúci všetky relevantné zložky štátnej správy. 

⊲ Zriadiť špecializované národné kapacity so zameraním na strategickú 
komunikáciu a monitorovanie hybridných hrozieb. 

⊲ Strategická komunikácia  inštitúcií a ich predstaviteľov by mala prebiehať 
smerom k občanom všetkých vekových kategórií ako aj smerom k príslušníkom 
verejnej a štátnej správy. 

⊲ Budovať dôveru občanov v štátne inštitúcie a bezpečnostné zložky.  
⊲ Posilňovať výskumné a monitorovacie aktivity zaoberajúce sa informačnou 

vojnou. 
⊲ Podporovať vyvracanie dezinformácií a argumentácie založenej na overiteľných 

faktoch. 
⊲ Poskytnúť ochranu a pomoc obetiam trollov (online šikany, kybernetických 

útokov, vyhrážok, ...). 
⊲ Budovať odolnosť demokratického systému a spoločnosti v danej krajine.  
⊲ Organizovať školenia pre médiá a investigatívnych novinárov. 
⊲ Uzákoniť transparentné vlastníctvo médií. 
⊲ Zlepšiť komunikáciu politikov s občanmi. 
⊲ Vykonať audit národnej bezpečnosti, ktorý by preveril potencionálne nedostatky 

v bezpečnosti a ochrane krajiny a tak identifikoval oblasti na zriadenie nových 
bezpečnostných kapacít. 
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1. Nárast podpory pre členstvo Slovenska v EÚ 
Ako možno pozorovať z grafu číslo 1, výsledky prieskumu poukazujú 10% nárast 
podpory pre naše členstvo v EÚ medzi občanmi. Až 69% respondentov si myslí, že 
Slovensko by malo zostať členom EÚ, pričom v apríli tohto roka to bolo 59%. 21,5% 
respondentov si však myslí, že Slovensko by malo vystúpiť z Európskej únie a 9,4% 
respondentov nevie na danú otázku, či by Slovensko malo zostať členom EÚ alebo by 
z nej malo vystúpiť, jednoznačne odpovedať. 
 
Graf číslo 1: Malo by Slovensko zostať členom Európskej únie? 

 

Za nárastom podpory pre tieto medzinárodné organizácie môže byť viacero faktorov 
ako napríklad podpísanie spoločného vyhlásenia prezidenta SR, predsedu NR SR 
a predsedu vlády,2 že strategickým záujmom Slovenskej republiky je jeho „jednoznačné 
pokračovanie v pro-európskej a pro-atlantickej orientácii“. Toto spoločné vyhlásenie 
najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky z októbra 2017 mohlo významným 
spôsobom ovplyvniť postoje Slovákov voči nášmu členstvu v Európskej únii.  

Najväčšiu podporu pre naše členstvo v EÚ vyjadrili respondenti vo vekovej skupine 
25-34 rokov s podporou 75% a mladí ľudia vo vekových skupinách 15-17 rokov s 74,4% 
a 18-24 rokov s 74,1%. Najmenšiu podporu členstva v EÚ vyjadrila veková skupina 65 
a viac rokov, len 57,7%. Najviac respondentov z tejto najstaršej vekovej skupiny, až 
28,7%, sa vyjadrilo za vystúpenie Slovenska z Európskej únie. Len 7% mladých ľudí vo 
veku 15-17 rokov, najmenej zo všetkých vekových skupín, súhlasilo s vystúpením 

                                                
2 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Vyhlásenie prezidenta, predsedu Národnej rady a predsedu vlády k EÚ a NATO, 23. 
október 2017, https://www.prezident.sk/article/vyhlasenie-prezidenta-predsedu-narodnej-rady-a-predsedu-vlady-k-eu-a-nato/  



 7 

Slovenska z EÚ. Najviac respondentov, ktorí nevedeli reálne zhodnotiť výhody či 
nevýhody slovenského členstva v EÚ, bolo v najmladšej (15-17 rokov), 18,6%, ako aj v 
najstaršej vekovej skupine (65 a viac rokov), 13,6%.  

Z pohľadu získaného vzdelania, najmenšiu podporu členstva v Európskej únii vyjadrili 
vyškolení respondenti so stredoškolským vzdelaním bez maturity (64,9%) a respondenti 
so základným vzdelaním (65,3%).  

Z pohľadu zamestnania, najmenšiu podporu členstva v EÚ vyjadrili dôchodcovia 
s 58,4% nasledovaní nekvalifikovanými manuálnymi pracovníkmi s 60,9%. Najväčšiu 
podporu EÚ členstva, až 82,9%, vyjadrili tvoriví odborní pracovníci a podnikatelia 
a živnostníci s 79,3%. Zaujímavým zistením je, že až 20% zamestnancov vo verejnom 
alebo štátnom sektore je za vystúpenie Slovenska z Európskej únie a ďalších 9,3% 
nevie. Teda skoro 30% zamestnancov vo verejnom sektore má negatívny alebo 
indiferentný postoj voči členstvu Slovenska v EÚ.  

Pri porovnaní výsledkov podľa samosprávneho kraja pozorujeme, že najmenšiu 
podporu členstva Slovenska v EÚ majú obyvatelia Banskobystrického kraja s 54,5%, 
Košického kraja s 64,6% a Bratislavského kraja s 67,6%. Najviac respondentov vyjadrilo 
svoju podporu za členstvo v EÚ v Trnavskom (76,6%), Nitrianskom (76,1%) a Žilinskom 
kraji (75,3%).  

Najviac respondentov, ktorí si myslia, že by Slovensko malo vystúpiť z Európskej únie 
pochádza z Banskobystrického kraja až 30,4%. Až vyše štvrtina Slovákov v jednotlivých 
krajoch, ktorí chcú aby Slovensko vystúpilo z EÚ, žije v Bratislavskom (28,1%), 
Trenčianskom (25,6%) a Prešovskom (24,4%) samosprávnom kraji. Celkovo zaujímavý 
pomer postojov je v Banskobystrickom kraji, kde 54,5% respondentov súhlasí 
s členstvom Slovenska v EÚ, 30,4% je za vystúpenie Slovenska z EÚ a 15,2% 
respondentov sa nevie rozhodnúť.  

Dáta z prieskumu verejnej mienky nepotvrdili priamu koreláciu a hypotézu, že ľudia 
žijúci v mestách budú viac naklonení členstvu v EÚ ako tí, čo žijú na vidieku. Podľa 
veľkosti bydliska možno konštatovať, že až 80,7% respondentov žijúci v bydlisku vo 
veľkosti 20-50 tisíc obyvateľov prejavili najväčšiu podporu členstva v EÚ, pričom 
najmenej podpory, len 60%, vyjadrili respondenti žijúci v mestách nad sto tisíc 
obyvateľov. Na porovnanie, 71,2% obyvateľov žijúci v samosprávach s počtom 
obyvateľov menej ako tisíc obyvateľov podporovalo členstvo Slovenska v Európskej 
únii.  

Naviac Slovákov (27,6%), ktorí podporujú vystúpenie Slovenska z EÚ žije 
v samosprávach o veľkosti 2-5 tisíc obyvateľov. Túto skupinu nasledujú respondenti 
žijúci v mestách nad 100 tisíc obyvateľov s 25,6% a respondenti žijúci v obydliach 
o veľkosti 50-100 tisíc obyvateľov s 24,8%. Na Slovensku sú dve mestá, Bratislava 
a Košice, ktoré majú vyše sto tisíc obyvateľov a 8 miest, ktoré majú vyše 50 tisíc 
obyvateľov.3 Najviac Slovákov, ktorí nevedia na otázku členstva Slovenska v EÚ a jeho 
výhod či nevýhod odpovedať, žije v bydlisku o veľkosti 5-20 tisíc (15,4%) a v mestách 
nad 100 tisíc obyvateľov (14,5%). 

 

                                                
3 Vladimir Bačík, Mestá Slovenskej Republiky v roku 2011, Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, 
Univerzita Komenského v Bratislave, http://www.sodbtn.sk/obce/statistika_obce.php  
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Zaujímavé fakty:  
• Veľké rozdiely v podpore členstva v EÚ medzi mladými a staršími generáciami. 
• Len 7% mladých ľudí vo veku 15-17 rokov súhlasí s vystúpením Slovenska z EÚ. 
• Skoro 30% respondentov v štátnom a verejnom sektore má negatívny alebo 

indiferentný postoj voči členstvu Slovenska v EÚ.  
• Najmenšia podpora členstva v EÚ je v mestách nad sto tisíc obyvateľov. 
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2. Stále viac a viac Slovákov chce byť v šedej zóne  
59% respondentov vníma geopolitické zaradenie Slovenska pozične niekde uprostred 
medzi Západom a Východom. Ako možno pozorovať z grafu číslo 2, je to 18 percentný 
nárast oproti preferenciám z apríla 2017,4 kedy len 41% respondentov vnímalo 
Slovensko niekde v strede na rozmedzí medzi pro-západnou a pro-východnou 
orientáciou našej krajiny. Zatiaľ čo pro-západné preferencie respondentov ostali 
nezmenené, možno pozorovať vyhranenie názorov občanov v tejto otázke. 
Z predchádzajúcich 28% respondentov, ktorí sa nevedeli v apríli 2017 k tejto otázke 
vyjadriť, v novembri na túto otázku nevedelo odpovedať len 6,6% respondentov.  

Graf číslo 2: Je Slovensko súčasťou Západu, súčasťou Východu alebo chcete aby 
stálo niekde  uprostred medzi Západom a Východom? 

 

Z pohľadu vekových kategórií, najviac pro-západne orientovaných Slovákov je vo 
vekových kategóriách 18-24 rokov (37%)  a 25-27 rokov (27%). Naopak, najmenšiu pro-
západnú orientáciu Slovenska vnímajú starší obyvatelia vo veku 55-64 rokov (9,3%) 
a dôchodcovia vo veku 65 rokov a viac (8,7%).  

Ako vidieť z grafu číslo 3, pozične by Slovensko umiestnilo medzi Západom 
a Východom vyše 60% Slovákov vo veku od 24-64 rokov. Najviac, až 67,7%, však 
respondenti vo veku od 55-64 rokov. Zatiaľ čo len 48,8% a 48,1% mladých ľudí vo 15-17 

                                                
4 Daniel Milo, Katarína Klingová a Dominika Hajdu, GLOBSEC Trends 2017, GLOBSEC Policy Institute, máj 
2017,  https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2017/09/globsec_trends_2017.pdf  
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rokov a 18-24 rokov, v tomto poradí, si myslí, že Slovensko by malo zaujať geopolitickú 
pozíciu v strede medzi Západom a Východom.  

Graf číslo 3: Odpovede respondentov, ktorí by geopoliticky umiestnili Slovensko 
uprostred medzi Západom a Východom podľa vekových kategórií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najviac respondentov, ktorí si myslia, že Slovensko by malo byť súčasťou Východu je 
vo vekových kategóriách 55-64 rokov (20,6%) a 65 rokov a viac (28,4%). Tieto vekové 
kategórie majú vyše dvojnásobné sympatie, 20,6% a 28,4%, pre orientáciu Slovenska 
smerom na Východ oproti orientácii smerom na Západ.  

Zaujímavým zistením je, že 20,9% mladých ľudí vo veku 15-17 rokov nevie na danú 
otázku odpovedať - nevie kam by Slovensko malo geopoliticky patriť. Vzhľadom na fakt, 
že Slovenská republika je už 13 rokov, t.j. väčšinu života tejto vekovej kategórie, členom 
Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, je toto zistenie celkom prekvapivé.  

Z hľadiska vzdelania, pri pro-západnej orientácii Slovenska môžeme pozorovať  rastúcu 
podporu s rastúcim dosiahnutým vzdelaním, ktorá je stále o niekoľko percent vyššia 
oproti podpore pro-východnej orientácie. Zatiaľ čo 18,6% respondentov so základným 
vzdelaním umiestnilo Slovensko geopoliticky ako súčasť Západu, respondentov 
s vysokoškolským vzdelaním bolo 22,7%. Opačný trend však platí pre geopolitické 
vnímanie Slovenska ako most medzi Východom a Západom. Zatiaľ čo polovica 
respondentov so základným vzdelaním by umiestnila Slovensko do tejto hodnotovo 
šedej zóny, respondentov s vysokoškolským vzdelaním bolo až 67,6%.  

Podporu tohto neutrálneho geopolitického smerovania Slovenska vykazujú 
respondenti zo štátneho a verejného sektora s 65,5% a súkromného sektora s 62%.5 

Z hľadiska veľkosti bydliska respondentov, najmenej ľudí si myslí, že Slovensko je 
súčasťou Západu v samosprávach s veľkosťou 1-2 tisíc obyvateľov (14,5%) a s počtom 
obyvateľov 50-100 tisíc (16,4%). Skoro 20% obyvateľov v samosprávach do tisíc 
                                                
5 Kategória neziskového tzv. tretieho sektora reprezentuje postoje veľmi nízkeho počtu respondentov. 
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obyvateľov ako aj nad viac ako sto tisíc obyvateľov, najviac v rámci tejto kategórie 
(17,6%), súhlasí s výrokom, že Slovensko patrí geopoliticky na Východ.  

Najmenej respondentov, ktorí si myslia, že Slovensko je súčasťou Západu, žije 
v Banskobystrickom kraji, len 13%, nasledovaní sú respondentami zo Žilinského (15%) 
a Košického samosprávneho kraja (18,3%). V Trenčianskom kraji žije najviac 
respondentov (32,5%), ktorí vnímajú Slovensko ako súčasť Západu. Z tohto kraja aj 
najmenej respondentov vníma Slovensko ako súčasť Východu, len 8,4%, a najmenej 
respondentov preferuje pomyselnú geopolitickú pozíciu niekde uprostred (52,2%). 

Neutrálnu pozíciu medzi preferuje zas najviac respondentov žijúcich v Žilinskom kraji 
s 75,8%, nasledujú Banskobystrický kraj s 63,6% a Trnavský kraj s 62,6%. O východnej 
orientácii Slovenska je presvedčená jedna pätina respondentov z Prešovského kraja 
(21%) a 18,8% respondentov z Košického samosprávneho kraja.  

 
Zaujímavé fakty:  

• Až 67,6% respondentov s vysokoškolským vzdelaním si myslí, že Slovensko 
patrí geopoliticky medzi Východ a Západ. 

• 75,8% respondentov v Žilinskom kraji preferuje pozíciu medzi Východom 
a Západom. 

• 1/5 mladých ľudí (20,9%) vo veku 15-17 nevie kam Slovensko hodnotovo patrí. 
• Skoro 20% respondentov z miest nad 100 tisíc obyvateľov si myslí, že Slovensko 

patrí geopoliticky na Východ. 
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3. Stúpajúca podpora pre členstvo v NATO 
Ako možno pozorovať z grafu číslo 4, výsledky prieskumu poukazujú na malú ale 
stúpajúcu podporu pre naše členstvo v NATO medzi občanmi. Za zotrvanie Slovenska 
v Severoatlantickej aliancii sa vyjadrilo 44,7% respondentov, je to 2% nárast podpory 
nášho členstva oproti aprílu. Celkové postoje Slovákov voči nášmu členstvu v NATO 
v porovnaní s postojmi z apríla sa veľmi nezmenili. Zatiaľ čo dva krát viac Slovákov je za 
zotrvanie v NATO (44,7%) ako za vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie (20,4%), viac 
respondentov (skoro 27%) by sa nezúčastnilo referenda o členstve Slovenka v NATO.  

Graf číslo 4: Ak by sa najbližší víkend konalo na Slovensku referendum o členstve 
krajiny v Severoatlantickej aliancii, NATO, ako by ste v takomto referende hlasovali? 

 

Pri analýze jednotlivých vekových skupín možno pozorovať celkom výrazné zmeny 
postojov.  Skoro polovica respondentov (49%) vo vekovej skupine 25-34 rokov súhlasí 
s členstvom Slovenska v NATO. Najväčší nárast, o 8,6% a 7,2%, v podpore členstva 
v NATO sme však zaznamenali v najmladších vekových skupinách, medzi mladými 
Slovákmi vo veku 15-17 rokov a 18-24 rokov v danom poradí na 42% a 46%. Najmenšiu 
podporu členstva v NATO vykazuje najstaršia veková skupina od 65 rokov a viac, len 
34,8%.  

Najviac respondentov vo vekovej skupine 35-44 rokov, 23%, súhlasí s vystúpením 
Slovenska z NATO. Podobný názor má aj 22,5% respondentov vo veku 65 a viac rokov 
a 22,3% respondentov vo veku 55-64 rokov. Zaujímavé postoje majú mladí ľudia vo 
veku 15-17 rokov - zatiaľ čo 42% je za členstvo Slovensko v NATO a len 4,7% proti 
členstvu, až 42% mladých ľudí by sa prípadného referenda nezúčastnili. Pri rozhodovaní 
mohol zohrať relevantnú úlohu fakt, že pre svoj mladý vek by sa tejto priamej voľby 
a vyjadrenia postoja nemohli zúčastniť. Vyhranenie názorov pozorujeme tiež pri vekovej 
skupine 18-24 rokov, až o 10,4% menej respondentov tejto vekovej skupiny (21,7%) by 
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sa nezúčastnilo prípadného referenda o členstve v NATO oproti 32,1% z apríla 2017. 
Zatiaľ čo o 7% viac respondentov by v novembri podporilo členstvo v NATO, 3,5% sa 
priklonilo za vystúpenie Slovenska z Aliancie.  

Až 56,3% respondentov s vysokoškolským vzdelaním podporuje členstvo Slovenska 
v NATO, oproti 35,1% respondentov so základným vzdelaním. Pri porovnaní odpovedí 
podľa sektora hospodárstva, 50,4% respondentov zo štátneho a verejného sektora 
podporuje členstvo v NATO, zatiaľ čo rovnaký názor zastáva len 39,6% respondentov, 
ktorí sú momentálne nezamestnaní.  

Podľa veľkosti bydliska môžeme pozorovať, že najväčšiu podporu (51,2%) za zotrvanie 
v NATO prejavili respondenti zo samospráv s 1-2 tisíc obyvateľmi. Za nimi nasledovali 
obyvatelia samospráv s 20-50 tisíc obyvateľmi s 49% a respondenti z miest s viac ako 
100 tisíc obyvateľmi s 47,5%. Len 40,9% respondentov, ktorí žijú v samosprávach 
s menej ako tisíc obyvateľmi, podporuje naše členstvo a je za zotrvanie Slovenska 
v NATO. Je však zaujímavé, že pomaly jedna tretina obyvateľov (29%) miest s viac ako 
100 tisíc obyvateľmi by v prípadnom referende hlasovala za vystúpenie Slovenska 
z NATO.  

Väčšina respondentov zo Žilinského (58%), Trnavského (55,6%) a Trenčianskeho (51%) 
kraja súhlasí so zotrvaním Slovenska v NATO. Naopak, najmenšiu podporu členstva 
v NATO prejavili respondenti žijúci v Banskobystrickom samosprávnom kraji, len 29,3%. 
Na druhej strane, najviac respondentov v Banskobystrickom kraji, 38,6%, súhlasí 
s vystúpením Slovenska z NATO.  

 
Zaujímavé fakty:  

• 8,6% nárast podpory členstva v NATO medzi mladými vo veku 15-17 rokov. 
• 56,3% vysokoškolsky vzdelaných  podporuje členstvo v NATO oproti 35,1% so 

základným vzdelaním.  
• Takmer jedna tretina obyvateľov (29%) miest s viac ako 100 tisíc obyvateľmi by 

hlasovala za vystúpenie Slovenska z NATO.  
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4. Viac Slovákov si uvedomuje dôležitosť členstva v NATO pre našu 
bezpečnosť 

Až 62,7% respondentov si myslí, že členstvo Slovenska v Severoatlantickej aliancii je 
dôležité pre našu bezpečnosť. S výrokom, že NATO je dôležité pre našu bezpečnosť, 
v apríli súhlasilo 56% respondentov, v novembri skoro 63% respondentov. Pozorujeme 
teda skoro 7% nárast vnímania významu členstva v NATO pre našu bezpečnosť. 

Graf číslo 5: Je členstvo v NATO dôležité pre našu bezpečnosť? 

 

Všetky vekové kategórie zaznamenali nárast súhlasu s výrokom o dôležitosti nášho 
členstva v NATO. Najväčšiu zmenu postojov sme však zaznamenali prevažne 
pri mladších generáciách. Až 69,8% mladých ľudí vo veku od 15-17 rokov a 69,6% ľudí 
vo veku 25-34 rokov si myslí, že členstvo v NATO je dôležité pre našu bezpečnosť. 
Oproti výsledkom z apríla pozorujeme nárast dôležitosti členstva v prvých troch 
najmladších vekových kategóriách o 15%, 10,7% a 12,3%.  

Najmenej, ale stále 56,2%, starších ľudí vo veku 65 a viac rokov súhlasí s dôležitosťou 
NATO pre bezpečnosť Slovenska. Aj v tejto vekovej kategórii nastal nárast o 5,6%. Aj 
napriek tomu, staršie vekové generácie respondentov najviac nesúhlasia s dôležitosťou 
NATO pre našu bezpečnosť - 34,4% respondentov vo veku 55-64 rokov a 34,3% 
respondentov vo veku 65 a viac rokov. 

70,3% respondentov s vysokoškolským vzdelaním súhlasí, že NATO je dôležité pre 
našu bezpečnosť, oproti 56,8% respondentom so základným vzdelaním. Je však 
zaujímavé, že z hľadiska veľkosti bydliska najmenej Slovákov (54,5%), ktorí súhlasia 
s daným výrokom, žije v mestách s viac ako 100 tisíc obyvateľmi. Respondenti, ktorí 
najviac vnímajú dôležitosť Severoatlantickej aliancie pre našu bezpečnosť (67,7%), žijú 
v samospráve s 20-50 tisíc obyvateľmi. Najviac, 37%, respondentov v samosprávach 
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s počtom menej ako tisíc ľudí a 36% respondentov žijúcich v mestách s viac ako 100 
tisíc obyvateľmi si nemyslí, že členstvo v NATO je dôležité pre bezpečnosť Slovenska.  

S výrokom, že členstvo v NATO je dôležité pre bezpečnosť Slovenska, najviac súhlasia 
respondenti z Trnavského (80%) a Žilinského kraja (70,6%). Najmenej s týmto výrokom 
súhlasia respondenti žijúci v Banskobystrickom (49,4%) a Košickom kraji (53,3%). 
Naopak, najviac respondentov, ktorí  si myslia, že NATO nie je dôležité pre bezpečnosť 
Slovenska pochádza z Banskobystrického samosprávneho kraja. Až 47% respondentov 
z Banskobystrického kraja a 37,5% respondentov z Bratislavského kraja si myslia, že 
NATO nie je dôležité pre našu bezpečnosť. 

 
Zaujímavé fakty:  

• 7% nárast vnímania významu členstva v NATO pre našu bezpečnosť. 
• Až o 15% viac mladých vo veku 15-17 rokov vníma dôležitosť členstva v NATO.  
• 80% respondentov z Trnavského kraja si myslí, že NATO je dôležité pre 

bezpečnosť Slovenska. 
• 36% respondentov žijúcich v mestách nad 100 tisíc obyvateľov si nemyslí, že 

členstvo v NATO je dôležité pre bezpečnosť Slovenska. 
 
 



 16 

5. Podpora budovania zariadení NATO na Slovensku na vzostupe, ale 
pretrváva negatívny postoj  

 
51,5% respondentov nesúhlasí s budovaním zariadení NATO na území Slovenska, no 
je to však o 2,7% menej ako v apríli 2017. Na druhej strane, ako vidíme z grafu číslo 6,  
40,9% respondentov súhlasí s výrokom, že by Slovensko malo umožniť na svojom 
území budovanie zariadení NATO, ako sú napríklad riadiace či výcvikové strediská. Aj 
keď väčšina Slovákov zostáva naďalej skeptická voči budovaní základní či výcvikových 
centier NATO na našom území, možno pozorovať 4,2% nárast podpory pre tieto 
zariadenia.   
 
Graf číslo 6:  Súhlasíte, aby sa na území Slovenska budovali zariadenia NATO ako 
sú napríklad riadiace a výcvikové strediská, logistické centrá a podobne? 

 
 
57% respondentov vo veku nad 55 rokov, najviac zo všetkých vekových kategórií, 
nesúhlasí s budovaním zariadení NATO na území Slovenska. Naopak, len 32,5% 
mladých ľudí vo veku 15-17 rokov nesúhlasí s daným výrokom. S možnosťou budovania 
zariadení NATO na Slovensku súhlasí najviac respondentov vo veku 18-24 rokov 
(47%). Toto je však aj veková skupina, v ktorej nesúhlas s budovaním zariadení stúpol 
o 1,7%. Celkovo od respondentov nad 25 rokov môžeme pozorovať prevahu 
negatívneho postoja voči budovaniu zariadení NATO na Slovensku. Napriek tomu, 
oproti postojom v apríli pozorujeme vyššiu podporu budovaní zariadení vo všetkých 
vekových kategóriách. Najviac však medzi respondentami vo 25-34 rokov (8,8% 
nárast), mladými vo veku 15-17 rokov (6% nárast) a mladými respondentami vo veku 18-
24 rokov (5,9% nárast).  
 
Najviac skeptický voči budovaniu zariadení NATO na Slovensku sú respondenti so 
stredoškolským vzdelaním bez maturity (53,9%), najmenej nesúhlasia s výrokom ľudia 
so základným vzdelaním (47,8%). Pri tejto otázke možno pozorovať, že dosiahnutá výška 
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vzdelania nemusí automaticky priamo úmerne redukovať negatívne postoje voči 
atlantickej orientácii Slovenska. Polovica respondentov s vysokoškolským vzdelaním 
(50,3%) je totiž proti budovaniu zariadení NATO na Slovensku.  
 
Zaujímavým faktom je, že väčšina (54,4%) respondentov zo štátneho a verejného 
sektora nesúhlasí s budovaním spojeneckých zariadení NATO na našom území. 
 
Podľa veľkosti bydliska, najviac (47,6%) respondentov žijúcich v samosprávach s 2-5 
tisícmi obyvateľov súhlasí s umožnením budovania zariadení NATO na Slovensku, zatiaľ 
čo v mestách s viac ako 100 tisíc obyvateľmi súhlasí len 34%, čiže jedna tretina. 
Najviac respondentov, ktorí nesúhlasia s budovaním zariadení NATO, žije 
v samosprávach s počtom obyvateľov 20-50 tisíc (55,3%). Nasledujú samosprávy 
s menej ako tisíc obyvateľmi s 54,8%, samosprávy s 5-20 tisíc obyvateľmi s 54,5% 
a veľkomestá s viac ako 100 tisíc obyvateľmi s 53,6%.  
 
Prekvapivým zistením je, že až 68,4% respondentov z Trnavského kraja by umožnilo 
vybudovať zariadenia NATO na území Slovenska. Je to jediný samosprávny kraj, kde 
nadpolovičná väčšina respondentov súhlasí s daným výrokom. S veľkým preferenčným 
odstupom, len s 45,3%, ho nasleduje Prešovský kraj. Naopak, jasný nesúhlas 
s budovaním zariadení NATO na Slovensku prejavili respondenti z Banskobystrického 
kraja s 63,4% nasledovaní respondentami z Bratislavského (58,5%) a Žilinského (58,1%) 
samosprávneho kraja.  
 
Ďalším zaujímavým poznatkom je, že ani každodenný prístup a používanie internetu 
nezvrátil prevahu nesúhlasných postojov u respondentov.  

 
Zaujímavé fakty:  

• 4,2% nárast podpory pre budovanie zariadení NATO na Slovensku.   
• 68,4% respondentov z Trnavského kraja by umožnilo vybudovať zariadenia 

NATO na území Slovenska. 
• Väčšina (54,4%) respondentov zo štátneho a verejného sektora nesúhlasí 

s budovaním spojeneckých zariadení NATO. 
• U respondentov nad 25 rokov prevažuje negatívny postoj voči budovaniu 

zariadení NATO na Slovensku.   
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6. Slováci by dodržali svoje záväzky a išli by na pomoc spojencom 
z NATO 

 
Väčšina Slovákov súhlasí s vojenskou pomocou napadnutým členským štátom NATO. 
53,8% respondentov súhlasí s výrokom, že Slovensko by sa malo podieľať spolu s inými 
členskými krajinami na obrane niektorého napadnutého spojeneckého štátu NATO. 
38,4% respondentov však v novembri nesúhlasilo aby sa Slovensko podieľalo na 
obranne napadnutých členských štátov NATO, v apríli to bolo 35,2%. V apríli sa k danej 
otázke nevedelo vyjadriť vyše 10% respondentov, v novembri len 8%.  

Graf číslo 7:  Ak by bol niektorý členský štát NATO napadnutý, malo by sa Slovensko 
podieľať spolu s inými členskými krajinami na jeho obrane? 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ako aj pri predošlých otázkach, aj v tejto otázke zapojenia Slovenska do kolektívnej 
obrany môžeme pozorovať výrazne vymedzenie postojov občanov v niektorých 
vekových kategóriách. Až o 10% menej mladých ľudí vo veku 15-17 nesúhlasí so 
zapojením Slovenska do kolektívnej obrany a bezpečnostnej pomoci spojencom. 5,8% 
z týchto 10% sa presunula na podporu článku 5 kolektívnej obrany NATO a 4,3% viac 
mladých respondentov vo veku 15-17 rokov nevie na danú otázku odpovedať. Celkovo 
až 18,6% mladých ľudí nevie na danú otázku o kolektívnej obrane odpovedať. Mladí 
Slováci vo veku 15-17 rokov sú taktiež jediná veková kategória respondentov, kde 
nesúhlasný postoj voči účasti Slovenska na kolektívnej obrane poklesol, aj to o 10%. Pri 
všetkých ostatných vekových kategóriách pozorujeme nárast negatívneho postoja 
oproti postojom z apríla 2017. Najviac, 7,7%, u mladých ľudí vo veku 18-24 rokov a 4,6% 
u respondentoch s 65 a viac rokmi. Respondenti s 65 a viac rokmi, sú tiež jediná veková 
kategória, v ktorej menej ako väčšina respondentov, 46,8%, súhlasí so 
slovenskou vojenskou pomocou v prípade napadnutia niektorého členského štátu 
NATO.  
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Pri porovnaní výsledkov podľa dosiahnutého vzdelania súhlasí až 62,3% respondentov 
s vysokoškolským vzdelaním s účasťou Slovenska na kolektívnej obrane napadnutého 
spojeneckého štátu, zatiaľ čo rovnaký postoj zastáva len 47,6% respondentov so 
základným vzdelaním.  
 
V rámci porovnania postojov podľa sektorov hospodárstva, 54,5% respondentov zo 
štátneho a verejného sektora podporuje zapojenie Slovenska do kolektívnej obrany, 
pričom 56,7% respondentov zo súkromného súhlasí s týmto výrokom.  
 
Veľkosť bydliska respondentov v tejto otázke nie je dôležitým rozhodujúcim faktorom. 
Nadpolovičná respondentov vo všetkých kategóriách veľkosti bydliska súhlasí so 
slovenskou vojenskou pomocou napadnutým členským štátom NATO. Rozdielne 
postoje však pozorujeme medzi respondentmi v závislosti podľa kraja. Až 77,2% 
respondentov z Trnavského  a 65% respondentov zo Žilinského kraja  súhlasí, že 
Slovensko by sa malo podieľať spolu s inými členskými krajinami NATO na obrane 
napadnutého spojenca. S pomocou napadnutému členskému štátu NATO súhlasí len 
36,8% respondentov z Banskobystrického, 42,3% z Košického a 49,8% Nitrianskeho 
kraja. Zatiaľ čo jedine v Banskobystrickom kraji väčšina respondentov, 59%, výslovne 
nesúhlasí s účasťou Slovenska na obrane napadnutého členského štátu NATO, štvrtina 
obyvateľov Košického kraja sa k danej otázke nevie vyjadriť. 

 
Zaujímavé fakty:  

• 62,3% respondentov s vysokoškolským vzdelaním súhlasí s účasťou Slovenska 
na kolektívnej obrane napadnutého spojeneckého štátu oproti 47,6% 
respondentov so základným vzdelaním.  

• Až 18,6% mladých ľudí vo veku 15-17 rokov nevie, či by Slovensko malo ísť na 
pomôcť napadnutým spojencom. 
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7. Emmanuel Macron je najsympatickejším svetovým politikom na 
Slovensku 

46% Slovákov prejavilo najviac sympatií francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi 
Macronovi. Druhým najsympatickejším svetovým politikom na Slovensku je ruský 
prezident Vladimir Putin s 44%. Nemeckej kancelárke Angele Merkelovej síce stúpli 
sympatie z 18,8% na 23,4%, ale aj tak stále zaostáva za Vladimirom Putinom o 21%. 
Z prieskumu vyplynulo, že respondenti považujú amerického prezidenta Donalda 
Trumpa za najmenej sympatického svetového politika. Sympatie voči Donaldovi 
Trumpovi dokonca klesli z 21% v apríli na 14% v novembri 2017. Negatívny postoj 
Slovákov voči prezidentovi Spojených štátov nevychádza z historickej tradície 
vzhľadom na to, že v septembri 2016 až 50% Slovákov považovalo vtedajšieho 
amerického prezidenta Baracka Obamu za sympatického svetového politika.  

 
Emmanuel Macron  

Francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona považuje za sympatického až 46% 
respondentov prieskumu verejnej mienky, 47,4% žien a o 3% menej mužov. 
Najsympatickejší je Emmanuel Macron pre vekovú skupinu 35-44 rokov (52,2%), 
najmenej sympatickým je pre mladých ľudí vo veku 15-15 rokov (37,3%). Francúzsky 
prezident je relatívne nový politik a toto sa odráža na jeho popularite a povedomí medzi 
Slovákmi. Až 18,6% mladých respondentov vo veku 15-17 rokov či 15% respondentov 
s viac ako 65 rokmi nevie, kto Emmanuel Macron je.  

Zatiaľ čo 54,2% respondentov s vysokoškolským vzdelaním považuje nového 
francúzskeho prezidenta za sympatického politika, rovnaký názor má len 36,9% so 
základným vzdelaním. Navyše 20% respondentov so základným vzdelaním nevie, kto 
Emmanuel Macron je.  

Najmenšiu podporu má Emmanuel Macron v samosprávach s počtom obyvateľov menej 
ako tisíc obyvateľov (38,3%) a najviac sympatií, 60,3%, získal u respondentov z miest 
s 20-50 tisíc obyvateľmi. Macron je najviac sympatický respondentom zo Žilinského 
kraja (55%), najmenej respondentom z Nitrianskeho (32,2%).  

 
Vladimir Putin 

Sympatie Slovákov voči Vladimirovi Putinovi od apríla 2017 vzrástli o 3,2% z 40,8% na 
44% v novembri. Veľký rozdiel v sympatiách voči ruskému prezidentovi Vladimirovi 
Putinovi pozorujeme medzi mužmi a ženami. Až o 9,4% menej žien ako mužov považuje 
Vladimira Putina za sympatického svetového politika. Ruský prezident tiež výrazným 
spôsobom rozdeľuje postoje medzi vekovými kategóriami. Zatiaľ čo len 35% mladých 
ľudí vo veku 15-17 rokov ho považuje za sympatického, vo vekovej kategórii 45-54 
rokov Putina považuje za sympatického polovica respondentov. 

Najmenej sympatický je ruský prezident respondentom so stredoškolským vzdelaním 
s maturitou (42,9%), naopak až 57,4% nekvalifikovaných manuálnych pracovníkov ho 
považuje za sympatického svetového politika.    
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V rámci veľkosti bydliska, jedine v samospráve s počtom obyvateľov 20-50 tisíc 
obyvateľov získal Vladimir Putin nadpolovičné sympatie respondentov, konkrétne 
51,7%. Zaujímavé poznatky prináša porovnanie postojov podľa krajov. Až 60,2% 
respondentov z Košického a 53,2% z Banskobystrického kraja považujú ruského 
prezidenta za sympatického. Naopak, najmenšie sympatie získal Putin v Nitrianskom 
kraji (len 27%) a Trenčianskom kraji (33,2%).  

 
Angela Merkelová 

23,4% respondentov považuje nemeckú kancelárku za sympatickú svetovú političku, je 
to nárast o 4,6% oproti sympatiám Slovákov v apríli. Na rozdiel od Vladimira Putina, 
nemeckú kancelárku považuje až o 5,3% viac žien ako mužov za sympatickú političku.  

Pri porovnaní vekových kategórií pozorujeme, že Angela Merkelová je sympatickejšia 
starším respondentom ako mladým Slovákom. Zatiaľ čo len 13,7% mladých 
respondentov vo veku 18-24 rokov ju považuje za sympatickú, 26,8% a 26,3% 
respondentov vo veku 45-54 rokov a 65 rokov a viac, v danom poradí, ju považuje za 
sympatickú.  

Respondenti s vysokoškolským vzdelaním majú až o 6,6% viac sympatií (28%) voči 
Merkelovej ako respondenti s ukončeným základným vzdelaním (21,4%). V rámci 
porovnania postojov podľa sektora hospodárstva, je zaujímavé, že len 21,7% 
respondentov zo štátneho a verejného sektora považuje nemeckú kancelárku za 
sympatickú. 

Je zaujímavé, že najmenšie sympatie, 20,3%, má Angela Merkelová v samosprávach 
s viac ako 100 tisíc obyvateľmi. Najviac sympatií Merkelovej prejavili respondenti 
v Prešovskom kraji s 33,7%, najmenej v Nitrianskom kraji s 14,6%.  

 
Andrej Babiš 

Nového predsedu vlády Českej republiky považuje 52% Slovákov za nesympatického 
politika. V žiadnej vekovej skupine respondentov nezískal Andrej Babiš nadpolovičnú 
väčšinu sympatií. Najmenej, 23%, mu prejavila najmladšia veková skupina mladých ľudí 
od 15-17 rokov, naopak,  pre 45,6% respondentov vo veku 45-54 je Andrej Babiš 
sympatický. V dvoch najnižších vekových skupinách však 20,9% a 15,5% 
respondentov vôbec nevie, kto Andrej Babiš je. Zatiaľ čo len 34,6% respondentov zo 
štátneho a verejného sektora považuje nového českého premiéra za sympatického, 
v súkromnom sektore je to 41,8% respondentov.  

Andrej Babiš je najviac sympatický respondentom z Trnavského kraja (46,9%), najmenej 
respondentom z Nitrianskeho samosprávneho kraja (29,8%).  
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8. Klesajúca popularita dezinformačných portálov a novín 
Primárnym zdrojom informácií pre Slovákov je rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré 
celkovo ako primárny a sekundárny zdroj informácií používa viac ako 80% 
respondentov. Rozhlas a televíziu nasledujú investigatívne denníky a internetové 
stránky s vyše 42%.  

Na Slovensku však klesá percento ľudí, ktorí používajú rôzne dezinformačné 
internetové stránky a noviny ako prvý alebo druhý najdôležitejší zdroj informácií. 
Celkovo v priebehu 6 mesiacov pozorujeme pokles o 4,5% z 22,4% na 18% v prípade 
používania rôznych dezinformačných internetových stránok a printových plátkov ako 
primárnych a sekundárnych najdôležitejších zdrojov informácií. Najväčší pokles 
v používaní dezinformačných zdrojov pozorujeme u mladých ľudí, o 12 % menej 
u najmladšej vekovej kategórie a o 9,2% menej vo veku 18-24. Zatiaľ čo len 14% 
mladých vo veku 15-17 rokov používa dezinformačné stránky ako prvý a druhý 
najdôležitejší zdroj informácií, vo veku 18-24 rokov je ich až 21%, podobne vo vekovej 
kategórii 25-34 rokov, až 20,9%. Naopak, nárast o 2,5% na 17% respondentov 
pozorujeme vo vekovej kategórii 45-54 rokov. 

Graf číslo 8: Používanie dezinformačných stránok a tlače ako prvý a druhý 
najdôležitejší zdroj informácií podľa vekových kategórií. 

 

Celkovo až 20,9% respondentov s vysokoškolským vzdelaním považuje a používa 
dezinformačné stránky ako prvý a druhý najdôležitejší zdroj informácií. V rámci 
porovnania sektorov, najviac, 19,4%, respondentov zo súkromného sektora používa 
tieto zdroje. Až 31% respondentov, ktorí používajú dezinformačné zdroje, pochádza zo 
samospráv s počtom obyvateľov 50-100 tisíc obyvateľov, nasledujú samosprávy s viac 
ako 100 tisíc obyvateľmi s 22%.  
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Najviac ľudí používa dezinformačné stránky ako prvé a druhé najdôležitejšie zdroje 
v Bratislavskom kraji, až 27,4%, nasledujú Banskobystrický kraj s 22,3%, a Prešovský 
a Žilinský kraj, oba s 20,6%.  

Na druhej strane však možno pozorovať nárast dôvery o viac ako 11% pre 
investigatívne denníky, týždenníky či mediálne stránky ako SME, Pravda, Denník N, 
Hospodárske noviny či aktuálne.sk.  

 
Dezinformačné stránky a tlač ako prvý najdôležitejší zdroj informácií 

Až 9% respondentov používa dezinformačné stránky a tlač ako prvý najdôležitejší 
zdroj informácií na Slovensku. Oproti výsledkom z apríla je to celkový pokles o 1,9%.  

V rámci porovnania vekových skupín, v novembri 11,6% mladých ľudí vo veku 15-17 
rokov a 10,8% mladých respondentov vo veku 18-24 rokov používa dezinformačné 
stránky ako najdôležitejší zdroj informácií. Najmenej, len 5,6%, respondentov z vekovej 
skupiny s 65 rokmi a viac používa dezinformačné stránky a tlač. Pri porovnaní postojov 
s dátami z apríla 2017, môžeme pozorovať 6% pokles používania týchto 
dezinformačných stránok ako prvého a najdôležitejšieho zdroja informácií vo vekovej 
kategórii 25-34 rokov. Naopak až 4,1% nárast používania pozorujeme u respondentov 
vo veku 55-64 rokov. 

Z hľadiska dosiahnutého vzdelania je zaujímavé, že najviac, až 11,7%, respondentov 
s vysokoškolským vzdelaním používa internetové stránky a tlač, ktoré šíria rôzne 
dezinformácie a naratívy ako prvý zdroj informácií.  V rámci sektorov hospodárstva, zo 
súkromného a štátneho sektora používa tieto stránky ako primárny zdroj správ v danom 
poradí 8,4% a 8,6% respondentov. 

21% Slovákov žijúcich v samosprávach s počtom obyvateľov 50-100 tisíc obyvateľov 
používa dezinformačné stránky ako primárny zdroj informácií. Nasledujú mestá s viac 
ako 100 tisíc obyvateľmi s 13,6%.  

Z pohľadu krajov, 13,2% respondentov z Bratislavského, 12,1% z Prešovského a 11,2% 
z Banskobystrického kraja používa stránky šíriace zavádzajúce a vymyslené informácie 
ako prvý zdroj informácií. Najmenej dezinformačné stránky používajú ako prvý zdroj 
informácií respondenti z Trnavského samosprávneho kraja (6,1%).  

Z hľadiska frekvencie používania internetu, až 10,6% respondentov, ktorí internet 
používajú každý deň, využíva dezinformačné stránky ako prvý zdroj informácií. Na 
porovnanie, rovnaký názor zastáva len 5% respondentov, ktorí vôbec nepoužívajú 
internet.  

Dezinformačné stránky a tlač ako druhý najdôležitejší zdroj informácií 

9% respondentov používa dezinformačné stránky a tlač ako druhý najdôležitejší zdroj 
informácií na Slovensku. Oproti výsledkom z apríla je to pokles o 2,7%. Najväčší pokles 
používania týchto stránok možno pozorovať u respondentov z najmladších vekových 
skupín - o 11,9% menej u mladých vo veku 15-17 rokov a o 7% u mladých vo veku 18-
24 rokov. 
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Pri používaní dezinformačných stránok ako druhého najdôležitejšieho zdroja informácií 
sú minimálne rozdiely v rámci dosiahnutého vzdelania respondentov. 

Ako druhý najdôležitejší zdroj informácií používa tieto internetové stránky a tlač 11% 
respondentov zo súkromného a 8% zo štátneho sektora.  

Z pohľadu veľkosti bydliska samospráv, vyše 11% respondentov zo samospráv s 2-5 tisíc 
a 5-20 tisíc obyvateľmi považuje tieto stránky ako druhý najdôležitejší zdroj informácií. 
Z krajov vedie Bratislavský so 14%, nasledujú Nitriansky s 11% a Prešovský s 10,2%.  

V rámci frekvencie používania internetu, túto kategóriu vedú s 12,7% respondenti, ktorí 
používajú internet menej často. Na druhej strane len 6,4% respondentov, ktorí vôbec 
nepoužívajú internet, považuje dezinformačné stránky a tlač za druhý najdôležitejší 
zdroj informácií. 

 
Zaujímavé fakty:  

• Pokles v používaní dezinformačných stránok až o 12% u mladých vo veku 15-17 
rokov.  

• 9,2% pokles v používaní dezinformačných stránok na 21% u mladých vo veku 
18-24 rokov.  

• Až 20,9% respondentov s vysokoškolským vzdelaním považuje a používa 
dezinformačné stránky ako prvý a druhý najdôležitejší zdroj informácií. 

• Najviac ľudí používa dezinformačné stránky ako prvé a druhé najdôležitejšie 
zdroje v Bratislavskom kraji, až 27,4%. 
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9. Nárast nedôvery v médiá 
 

Až 49,6% respondentov si myslí, že médiá nepodávajú objektívny obraz o dianí na 
Slovensku a vo svete, pričom 47,3% Slovákov verí informáciám prezentovaným 
v médiách. Nárast nedôvery Slovákov k informáciám prezentovanými médiami vzrástol 
o vyše 9% za posledných 6 mesiacov. Z 40,4% v apríli na 49,6% v novembri 2017.  
 
Ako môžeme pozorovať z grafu číslo 9, jedine vo vekovej kategórii 34-45 rokov si 
väčšina, skoro 52%, respondentov myslí, že médiá objektívne informujú o dianí vo svete 
a dianí na Slovensku. Najmenej, len 43%, respondentov vo veku 55-64 rokov dôveruje 
informáciám v médiách.  52% respondentov s vysokoškolským vzdelaním verí, že 
médiá podávajú objektívne informácie, oproti 44,4% respondentom so stredoškolským 
vzdelaním, ktorí dôverujú médiám najmenej.  
 
Graf číslo 9: Súhlas s výrokom, že väčšina médií podáva objektívny obraz o situácii 
u nás a vo svete podľa vekových kategórií. 
 

 
 
Zaujímavé porovnanie poskytuje pohľad na výsledky podľa sektora hospodárstva. 
V súkromnom sektore považuje informácie v médiách za objektívne len 46,4% 
respondentov. V štátnom a verejnom sektore súhlasí s objektivitou médií 50,6% 
respondentov.  
 
Až 64% respondentov zo samospráv s počtom obyvateľov 20-50 tisíc obyvateľov si 
myslí, že médiá podávajú objektívny obraz o dianí vo svete. Len 39,8% respondentov, 
o 24 % menej, ktorí bývajú v samosprávach s viac ako 100 tisíc obyvateľmi súhlasí 
s týmto výrokom.  
 
Len v troch z ôsmich samosprávnych krajov nadpolovičná väčšina respondentov verí 
v objektívnosť informácií podávaných médiami. Najviac s objektívnosťou informácií 
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prezentovaných v médiách súhlasia obyvatelia Trnavského kraja s 60,9%, 
Trenčianskeho s 59,4% a Prešovského kraja s 59%. Na druhej strane, až 59,6% 
respondentov z Nitrianskeho kraja si myslí, že médiá nepodávajú objektívny obraz 
o dianí na Slovensku a vo svete.  
 
O 7,3% viac respondentov (48%) si myslí, že médiá podávajú objektívny obraz o svete, 
ak používajú internet každý deň, oproti respondentom, ktorí používajú internet menej 
ako niekoľko krát za týždeň (40,7%). Pri porovnaní postojov podľa frekvencie 
používania internetu je však zaujímavé, že viac s objektivitou médií súhlasia 
respondenti, ktorí internet vôbec nepoužívajú (51,5%), oproti tým, ktorí internet 
používajú každý deň (48%). To isté platí aj pre používateľov sociálnych médií, tam je 
rozdiel skoro 4%.  

 
Zaujímavé fakty:  

• Jedine vo vekovej kategórii 34-45 rokov si väčšina respondentov myslí, že 
médiá objektívne informujú. 

• Len v 3 z 8 krajoch nadpolovičná väčšina respondentov verí v objektívnosť 
informácií podávaných médiami. 

• 49,6% respondentov prieskumu verejnej mienky si myslí, že médiá nepodávajú 
objektívny obraz o dianí na Slovensku a vo svete. 
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10. Väčšina Slovákov verí konšpiráciám 
Až 52,2% respondentov súhlasilo s konšpiračným výrokom, že tajné spolky/skupiny 
riadia dianie vo svete a usilujú sa o vytvorenie totalitnej svetovlády. V porovnaní 
s postojmi Slovákov z apríla 2017 je to nárast o 12%. Až vyše 59% Slovákov vo vekovej 
kategórii 55 - 64 rokov súhlasí s týmto výrokom. Na porovnanie, tomuto výroku verí 
len 28% mladých ľudí vo veku 15-17 rokov. Z grafu číslo 10 môžeme pozorovať, že v 
novembri jedine vo vekových kategóriách mladých ľudí do veku 24 rokov menej ako 
väčšina respondentov súhlasí s daným konšpiračným výrokom.  

Pri porovnaní dát z apríla pozorujeme výrazné zmeny postojov vo všetkých vekových 
skupinách ako môžeme vidieť z grafu číslo 10. Zatiaľ čo u mladých ľudí vo veku 15-17 
rokov pozorujeme pokles o 3,1%, vo vekovej skupine 18-24 rokov nastal vyše 10% 
pokles oproti postojom z apríla. Na druhej strane, u respondentov zo starších vekových 
kategórií sme zaznamenali nárast súhlasu s konšpiračnou teóriou od 7,6% až po 19,5% 
vo vekovej kategórií 55-64 rokov.  

Graf číslo 10: Súhlas s konšpiračným výrokom, že dianie vo svete je riadené tajnými 
spolkami/ skupinami, ktoré sa usilujú o vytvorenie totalitnej svetovlády podľa 
vekových kategórií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaujímavým poznatkom je porovnanie podľa dosiahnutého vzdelania. Zatiaľ čo 55,8% 
respondentov s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou či 54,5% 
respondentov s vysokoškolským vzdelaním súhlasí s konšpiračným výrokom, rovnaké 
názory zastáva len 43,6% respondentov so základným vzdelaním.  

Až 61% podnikateľov a živnostníkov súhlasí s týmto konšpiračným výrokom. Naopak, 
len 40% študentov súhlasí s tým, že tajné spolky/skupiny riadia dianie vo svete a usilujú 
sa o vytvorenie totalitnej svetovlády. Z hľadiska sektorov hospodárstva, 56% 
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respondentov zo súkromného sektora a 52% zo štátneho a verejného sektora verí 
konšpiráciám.  

Z hľadiska veľkosti bydliska, najviac, 58,7%, respondentov zo samosprávy s viac ako 
100 tisíc obyvateľmi súhlasí s daným výrokom. Podobne 53,3% respondentov zo 
samosprávy s menej ako tisíc obyvateľmi a 53,1% respondentov zo samosprávy s 20-
50 tisíc obyvateľmi.  

Len v troch z ôsmich krajov menej ako väčšina respondentov neverí a nesúhlasí 
s konšpiračným výrokom, konkrétne v Trenčianskom, Košickom a Nitrianskom kraji. 
Najviac, až 62,3%, respondentov z Trnavského kraja súhlasí s výrokom, že tajné 
spolky/skupiny riadia dianie vo svete a usilujú sa o vytvorenie totalitnej svetovlády. 
Nasledujú Banskobystrický s 61,4% a Bratislavský kraj s 60,5% respondentov, ktorí 
súhlasia s daným konšpiračným výrokom. 

Pri porovnaní postojov z hľadiska frekvencie používania internetu, až 53,2% ľudí, ktorí 
denne používajú internet verí konšpiráciám, zatiaľ čo s daným výrokom súhlasí len 
49,8% respondentov, ktorí vôbec nepoužívajú internet.  

 
Zaujímavé fakty:  

• O 10% menej mladých ľudí vo veku 18-24 rokov verí konšpiráciám ako verilo 
v apríli 2017. 

• Až 52,2% Slovákov súhlasí s konšpiračným výrokom. 
• O 19,5% viac respondentov vo vekovej kategórií 55-64 rokov, celkovo 58,9%, 

súhlasí s konšpiračným výrokom, že tajné spolky/skupiny riadia dianie vo svete 
a usilujú sa o vytvorenie totalitnej svetovlády. 

• 61% podnikateľov a živnostníkov súhlasí s konšpiračným výrokom. 
 
 



  Vajnorská 100/B 
831 04 Bratislava 
Slovak Republic

 +421 2 5441 0609 
 info@globsec.org
 www.globsec.org


