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metodika prieskumu
Veľkosť vzorky Celkom N = 1001 respondentov vo veku 18 a viac rokov

Termín zberu 11. 12. 2022 – 20. 12. 2022

Metóda zberu dát CATI – telefonické opytovanie

Kontroly Kontroly rozhovorov prebiehali prostredníctvom kontroly nahrávok a násluchov. Celkovo bolo skontrolovaných viac ako 30 % rozhovorov.

Výber respondentov Kvótny výber

Reprezentativita

Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR 18 a viac rokov podľa kategórií:

• pohlavie
• vek
• vzdelanie
• kraj 
• veľkosť miesta bydliska
• frekvencia využívania internetu

Reprezentativita dátového súboru bola primárne dosiahnutá plnením kvótneho predpisu a dodatočným dovážením dát.

Realizátor a zadávateľ Prieskum realizovala spoločnosť MEDIAN SK s.r.o. bez zadávateľa



sociodemografia
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štruktúra vzorky
Pohlavie Dosiahnuté vzdelanie

Muž 48 % Základné 13 %

Žena 52 % Vyučenie, stredoškolské bez maturity 25 %

Stredoškolské s maturitou 38 %

Veková skupina Vysokoškolské 24 %

18 – 29 rokov 16 %

30 – 39 rokov 19 % Kraj

40 – 49 rokov 20 % Bratislavský 13 %

50 – 59 rokov 16 % Trnavský 10 %

60 – 69 rokov 16 % Trenčiansky 11 %

70 rokov a viac 13 % Nitriansky 13 %

Žilinský 13 %

Používanie internetu Banskobystrický 12 %

Denne 78 % Prešovský 14 %

Menej často 10 % Košický 14 %

Vôbec 12 %

Veľkosť miesta bydliska

do 999 obyvateľov 16 %

1 000 - 4 999 obyvateľov 30 %

5 000 - 19 999 obyvateľov 16 %

20 000 - 99 999 obyvateľov 26 %

100 000 a viac obyvateľov 12 %



demokracia



6

hodnotenie súčasného režimu na Slovensku

OT1: Považujete súčasný režim na Slovensku za demokratický alebo nedemokratický? 

N = 1001 respondentov, % respondentov

Polovica obyvateľov Slovenskej republiky považuje

súčasný režim na Slovensku za demokratický. Častejšie

ide o mladšie ročníky vo veku 18-39 rokov, ľudí so

základným alebo vysokoškolským vzdelaním,

obyvateľov Bratislavského a Trnavského kraja alebo ľudí

s najvyššími príjmami.

Avšak 42 % obyvateľov deklaruje, že súčasný režim na

Slovensku považuje za nedemokratický. Ide častejšie o

ľudí vo veku 40 – 69 rokov, ľudí so stredoškolským

vzdelaním, obyvateľov Žilinského, Prešovského a

Banskobystrického kraja.

11

41
31

11
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Určite demokratický

Skôr demokratický

Skôr nedemokratický

Určite nedemokratický

Neviem/Nechcem odpovedať

52 %

42 %
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spokojnosť s fungovaním demokracie

OT2: Ako veľmi ste spokojný/á alebo nespokojný/á s fungovaním demokracie v našej krajine? 

N = 1001 respondentov, % respondentov

4

34

43
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Veľmi spokojný/á

Skôr spokojný/á

Skôr nespokojný/á

Veľmi nespokojný/á

Neviem/Nechcem odpovedať

S fungovaním demokracie na Slovensku je spokojných

len 38 % dospelej populácie. Viac ako polovica ľudí

deklaruje nespokojnosť.

Spokojné sú častejšie mladšie ročníky vo veku 30 – 39

rokov, ľudia s vysokoškolským vzdelaním, alebo

obyvatelia Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho

kraja.

Naopak nespokojní sú častejšie ľudia vo veku 40-69

rokov, ľudia so stredoškolským vzdelaním, obyvatelia

Banskobystrického a Prešovského kraja alebo

živnostníci a pracujúci dôchodcovia.

38 %

57 %
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najdôležitejšie zo základných ľudských práv a slobôd 

OT3: Ktoré tri zo základných ľudských práv a slobôd považujete za najdôležitejšie? 

N = 1001 respondentov, % respondentov
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8
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Právo na život

Osobná sloboda

Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery

Sloboda pohybu a pobytu

Právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej 
povesti a na ochranu mena

Právo vlastniť majetok

Nedotknuteľnosť obydlia

Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia

Spôsobilosť na práva

Zákaz nútených prác alebo nútených služieb

Právo na zachovanie listového tajomstva, tajomstva 
prepravovaných správ a iných písomností

Iné

Obyvatelia Slovenskej republiky považujú zo

základných ľudských práv a slobôd za

najdôležitejšie právo na život, osobnú slobodu

alebo slobodu myslenia, svedomia, náboženského

vyznania a viery alebo slobodu pohybu.

Právo na život považujú za najdôležitejšie

častejšie ľudia vo veku 18-49 rokov alebo ľudia s

vyšším dosiahnutým vzdelaním.

Osobnú slobodu považujú za najdôležitejšiu

najmladší vo veku 18-29 rokov, ale aj starší vo

veku 40-49 rokov alebo ľudia, ktorí denne

využívajú internet.
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najdôležitejšie zo základných politických práv

OT4: Ktoré tri zo základných politických práv považujete za najdôležitejšie?

N = 1001 respondentov, % respondentov

71

58

41

34

33

2

Sloboda prejavu a právo na informácie

Právo občanov zúčastňovať sa na správe verejných 
vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich 

zástupcov

Právo pokojne sa zhromažďovať

Právo slobodne sa združovať

Petičné právo

Iné

Spomedzi základných politických práv považujú

obyvatelia Slovenskej republiky za najdôležitejšie

slobodu prejavu a právo na informácie, právo účasti na

správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou

zástupcov alebo právo zhromažďovať sa.

Sloboda prejavu a právo na informácie je dôležité

mierne častejšie pre ľudí vo veku 40-59 rokov alebo

ľudí s vyšším dosiahnutým vzdelaním.

Právo pokojne sa zhromažďovať je častejšie dôležité

pre ľudí vo veku 40-49 rokov, ľudí s vyšším

dosiahnutým vzdelaním alebo obyvateľov

Prešovského kraja.



zhrnutie
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zhrnutie

• Polovica obyvateľov Slovenskej republiky považuje súčasný režim na Slovensku za demokratický. Častejšie ide o mladšie ročníky vo veku 18-39

rokov, ľudí so základným alebo vysokoškolským vzdelaním, obyvateľov Bratislavského a Trnavského kraja alebo ľudí s najvyššími príjmami.

• Avšak 42 % obyvateľov deklaruje, že súčasný režim na Slovensku považuje za nedemokratický. Ide častejšie o ľudí vo veku 40 – 69 rokov, ľudí so

stredoškolským vzdelaním, obyvateľov Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja.

• S fungovaním demokracie na Slovensku je spokojných len 38 % dospelej populácie. Viac ako polovica ľudí deklaruje nespokojnosť. Spokojné sú

častejšie mladšie ročníky vo veku 30 – 39 rokov, ľudia s vysokoškolským vzdelaním, alebo obyvatelia Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho

kraja. Naopak nespokojní sú častejšie ľudia vo veku 40-69 rokov, ľudia so stredoškolským vzdelaním, obyvatelia Banskobystrického a Prešovského

kraja alebo živnostníci a pracujúci dôchodcovia.

• Obyvatelia Slovenskej republiky považujú zo základných ľudských práv a slobôd za najdôležitejšie právo na život, osobnú slobodu alebo slobodu

myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery alebo slobodu pohybu.

• Spomedzi základných politických práv považujú obyvatelia Slovenskej republiky za najdôležitejšie slobodu prejavu a právo na informácie, právo

účasti na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou zástupcov alebo právo zhromažďovať sa.



MEDIAN SK, s.r.o. je slovenská nezávislá súkromná 
spoločnosť pre prieskum trhu, médií, verejnej mienky 
a  pre vývoj analytických a marketingových softvérov, 
založená v roku 2002. S ňou úzko  spolupracujúca 
česká spoločnosť MEDIAN pôsobí na českom trhu 
od roku 1993. MEDIAN SK, s.r.o. realizuje všetky typy 
kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov.

MEDIAN SK, s.r.o. je členom odborných združení:
ESOMAR
TGI Network 
American Marketing Association
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Hodnoty v grafoch sú uvádzané 
v celých číslach.
Hodnoty v texte sú zaokrúhľované 
podľa matematických pravidiel 
na pol %, prípadne na  celé tisíce.
Pri zverejňovaní výsledkov je 
potrebné citovať presne zdroj 
údajov.

MEDIAN SK, s.r.o.
Kremnická 6
851 01 Bratislava V
www.median.sk

Kontakt:
Michal Mislovič
+421 911 790 720
michal.mislovic@median.sk

Riešiteľský tím: 
Michal Mislovič
Terézia Černá
Monika Martinková

SK

http://www.esomar.org/
http://www.tgisurveys.com/
http://www.median.sk/
mailto:michal.mislovic@median.sk

	Predvolená sekcia
	Snímka 1: Vnímanie demokracie a základných práv na Slovensku
	Snímka 2: metodika prieskumu
	Snímka 3: sociodemografia
	Snímka 4: štruktúra vzorky
	Snímka 5: demokracia
	Snímka 6: hodnotenie súčasného režimu na Slovensku
	Snímka 7: spokojnosť s fungovaním demokracie
	Snímka 8: najdôležitejšie zo základných ľudských práv a slobôd 
	Snímka 9: najdôležitejšie zo základných politických práv
	Snímka 10: zhrnutie
	Snímka 11: zhrnutie
	Snímka 12


