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Slovensko

Profil oslovených politikov

Ktorú politickú stranu zastupujete? (%)
sd2

Celkovo súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, že 
regióny, mestá a obce majú dostatočný vplyv na 
budúcnosť Európskej únie? (%)

Vplyv regiónov, miest a obcí

q1

Keď zoberiete do úvahy súčasnú situáciu na 
Slovensku, do akej miery je alebo nie je 
dôležitá každá z nasledovných oblastí? (%)

q2

Slovensko

Vonkajší graf

Jednoznačne súhlasím Skôr súhlasím
Skôr nesúhlasím Jednoznačne nesúhlasím
Neviem

EÚ27 Slovensko
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Zvýšenie vplyvu regiónov a miestnych orgánov na

tvorbu politickej koncepcie EÚ
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Zlepšenie prístupu regiónov a miestnych 

orgánov k finančným zdrojom EÚ
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Posilnenie spolupráce s regiónmi a miestnymi 

orgánmi v iných európskych krajinách
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Veľmi dôležitá Pomerne dôležitá

Skôr nedôležitá Vôbec nie dôležitá

Neviem

*Metodická poznámka.

E-mailové pozvánky boli zaslané
komunálnym politikom bez ohľadu na
úroveň komunálnej a regionálnej politiky
a politickú príslušnosť. Vzhľadom na
zmeny v dostupných kontaktných
údajoch a počet odpovedí, ako aj na
obmedzenú veľkosť vzorky však nie je 
možné zaručiť úplnú reprezentatívnosť.

Kresťanskodemokratické Hnutie (KDH)

Aliancia – Szövetség (AS)

Smer – Sociálna Demokracia (SMER)

SPOLU – Občianska Demokracia (SPOLU)

Sme Rodina (SME RODINA)

HLAS – sociálna demokracia (HLAS)

Slovenská Národná Strana (SNS)

Progresívne Slovensko (PS)

Obyčajní Ľudia (OL’aNO)

Inú celoštátnu politickú stranu

Žiadnu, nie som členom/-kou žiadnej politickej strany/som
nezávislý/-á.
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Hlavné témy politiky EÚ pre 
oblasť regiónov, miest a obcí

Povedomie o Konferencii 
o budúcnosti Európy

Pri ktorej z týchto tém by ste uprednostnili 
silnejší vplyv regiónov a miest na tvorbu 
politickej koncepcie EÚ? Vyberte najviac štyri 
odpovede. (%)

q3

EÚ27 Slovensko

3 1

8 11

43 49

46 39

Slovensko
Vonkajší graf

Áno, aktívne som sa do nej zapojil/-a.

Áno, viem o súvisiacich aktivitách v mojom volebnom obvode.

Áno, ale neviem o žiadnych súvisiacich aktivitách v mojom 
volebnom obvode.
Nie, nevedel/-a som o nej.

Poznáte Konferenciu o budúcnosti Európy? 
(%)

q4

Do akej miery pri každom z nasledovných 
opatrení súhlasíte alebo nesúhlasíte, že by 
zlepšilo fungovanie demokracie v Európskej únii? 
(% Celkom „Súhlasím“)

q7
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91SK

posilnenie účasti orgánov na 

regionálnej/miestnej úrovni 

samosprávy na rozhodovacom 

procese EÚ,

75

68SK

zavedenie prvkov participatívnej 

demokracie ako napríklad 

občianske zhromaždenia 

a panelové diskusie,

62

43SK

posilnenie európskych 

politických strán,

90

93SK

lepšia informovanosť 

o demokratickom systéme na 

úrovni EÚ, celoštátnej a 

regionálnej úrovni,

Ako zlepšiť demokraciu v EÚ?

59

63SK

klimatická zmena a životné 

prostredie,
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32SK
zdravotníctvo,

61

67SK

silnejšia ekonomika, sociálna 

spravodlivosť a zamestnanosť,
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8SK

EÚ vo svete (zahraničná politika, 

rozvojová spolupráca a pod.),
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19SK
digitálna transformácia,

24

16SK
európska demokracia,

31

28SK

hodnoty a práva, právny štát 

a bezpečnosť,

29

15SK
migrácia,

50

75SK

vzdelávanie, kultúra, mládež

a šport,


