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Prieskum verejnej mienky - zadanie

Kancelária SK 8 v  spolupráci so spoločnosťou Median SK uskutočnila prieskum verej-
nej mienky zameraný na povedomie občanov Slovenskej republiky o  regiónoch, re-
gionálnom rozvoji a  kohéznej politike. V  termíne od 11. mája 2021 do 18. mája 2021  
sa ho zúčastnila vzorka 1.000 respondentov vo veku od 18 rokov, ktorá je reprezentatívna  
podľa kategórií pohlavie, vek, vzdelanie, kraj, národnosť, veľkosť miesta bydliska a využíva-
nie internetu. Reprezentativita dátového súboru bola primárne dosiahnutá plnením kvótne-
ho predpisu a dodatočným dovážením dát.

Tento prieskum nadväzuje na podujatia organizované združením samosprávnych krajov 
SK 8 „Kohézna politika 2021 až 2027“ a „Úloha samosprávnych krajov pri čerpaní eurofon-
dov 2020+“. Zároveň ide o jednu z aktivít projektu kofinancovaného Európskou úniou, kto-
rého cieľom je podporiť otvorenú diskusiu o kohéznej politike a zvýšiť povedomie Slovákov 
o nej. Partnermi tohto projektu sú portál Euractiv.sk, vydavateľstvo Petit Press a Technická 
univerzita v Košiciach.

Viac na: http://samospravnekraje.sk/konferencia-2021
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Prieskum verejnej mienky - cieľ

Cieľom prieskumu bolo objektivizovať vnímanie kohéznej politiky na úrovni krajov. Jeho 
ambíciou bolo získať údaje o vnímaní kohéznej politiky a o úlohe samosprávnych krajov  
v regionálnom rozvoji.

Pri zostavovaní setu otázok v časti zameranej na vnímanie kohéznej politiky boli vybrané 
otázky z už existujúcich prieskumov tak, aby ich bolo možné porovnať.

V časti prieskumu zameranej na tému regionálneho rozvoja z pozície samosprávnych 
krajov bol definovaný vlastný set otázok, nakoľko podobný zrealizovaný prieskum nebol 
identifikovaný.
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Projekty a aktivity VÚC

Viac ako 43 % respondentov deklaruje, že počulo o projektoch a aktivitách samospráv-
nych krajov realizovaných v ich blízkosti. Znalosť týchto projektov  deklarujú mierne čas-
tejšie ľudia vo veku 35-54 rokov, vysokoškolsky vzdelaní alebo obyvatelia Bratislavského 
kraja. Naopak 45 % respondentov deklaruje  neznalosť takýchto projektov. Častejšie ide 
o mladších vo veku 18-34 rokov, ľudí s nižším dosiahnutým vzdelaním alebo obyvateľov 
Nitrianskeho a Prešovského kraja. Tí, ktorí deklarujú znalosť niektorého z projektov, v pre-
važnej väčšine tvrdia, že tento projekt mal pozitívny dopad na rozvoj ich regiónu, ide  pre-
dovšetkým o najmladšiu vekovú kategóriu 18-34 rokov a respondentov s vyšším vzdelaním.
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Projekty a aktivity VÚC
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Áno PozitívnyNie NegatívnyNeviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť

O01: Počuli ste už o nejakých projektoch a aktivitách vášho samosprávneho kraja (VÚC), realizovaných vo vašej 
blízkosti?;  
O02: Keď zoberiete do úvahy všetky projekty a aktivity vášho  samosprávneho kraja (VÚC), o ktorých ste už počuli, 
povedali by ste, že mali pozitívny alebo negatívny vplyv na rozvoj vášho mesta alebo regiónu? 
O01 N = 1000 respondentov, O02 N = 432 respondentov (len tí, ktorí počuli o nejakých projektoch VÚC), % respon-
dentov.
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Zdroj informácií o aktivitách  
samosprávneho kraja

Obyvatelia Slovenskej republiky deklarujú, že informácie o aktivitách samosprávnych 
krajov čerpajú  najčastejšie z internetových stránok a televízie.  Sociálne médiá ako zdroj 
informácií označilo viac ako  30 % respondentov, noviny a časopisy 28 % a približne  20 % 
informačné materiály krajov a rozhlas.

Len 7 % opýtaných deklaruje, že sa o tieto informácie  nezaujíma a len 6 % že im chýbajú 
relevantné  informácie.

Z internetu čerpajú informácie o aktivitách  samosprávnych krajov mierne čas-
tejšie muži, ľudia vo  veku do 54 rokov, a vysokoškolsky vzdelaní. Z televízie  čer-
pajú tieto informácie častejšie starší vo veku nad 55  rokov, ľudia so stredným  
a nižším vzdelaním alebo  obyvatelia Banskobystrického a Košického kraja.

Sociálne siete ako zdroj tohto typu informácií využívajú najmladší vo veku 18-29 rokov, 
teda študenti.
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Zdroj informácií o aktivitách  
samosprávneho kraja

Interné stránky

Televízia

Sociálne siete

Noviny a časopisy

Z informačných brožúr, tabúľ a materiálov kraja (VÚC)

Rozhlas

Zo seminárov a školeni

iné

Nezaujímam sa o tieto informácie

Chýbajú mi relevantné informácie o aktivitách kraja

Neviem sa vyjadriť

42

44

34

28

19

  7

  6

1

2

2

O03: Z akého zdroja získavate primárne informácie o aktivitách samosprávneho kraja (VÚC), realizovaných vo vašej 
blízkosti? Prosím, uveďte pre vás najdôležitejšie zdroje informácií. 
N = 1000 respondentov, % respondentov.
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Možnosti pre rozvoj

Za dôležité pre rozvoj svojho regiónu obyvatelia považujú takmer všetky skúma-
né oblasti. Za najdôležitejšie však považujú zdravotníctvo, budovanie ciest a diaľnic,  
budovanie kanalizácií, služby pre seniorov a poľnohospodárstvo, priemysel, ale aj vzde-
lanie, sociálnu pomoc alebo  podporu bývania. Oblasť zdravotníctva je dôležitá pre 
väčšinu respondentov bez rozdielu veku či vzdelania, pri iných oblastiach môžeme  
pozorovať isté rozdiely, napr. budovanie ciest a  diaľnic považujú za dôležité častejšie 
mladšie vekové skupiny, služby pre seniorov považuje za zbytočné 10 % z nich (70 a viac  
rokov). Podporu bývania mierne častejšie označovali ženy a respondenti vo veku  
30 až 69 rokov.
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Možnosti pre rozvoj

Kvalitnejšie zdravotníctvo

Rozvoj obce, regiónu

Budovanie ciest a diaľníc

Budovanie kanalizácie, čistiarne odpad. vôd, 
iné investície do živ. prostredia

Služby pre seniorov a sociálna pomoc

Poľnohospodárstvo, priemysel

Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja

Pomoc v nezamestnanosti, podpora zvyšovania zamestnanosti

Podpora bývania, opravy domov

Práca so zdravotne postihnutými ľuďmi
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64
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69

veľmi dôležité menej dôležité zbytočné neviem sa vyjadriť

O04: Ktoré z nasledujúcich príkladov považujete za dôležité alebo menej dôležité pre rozvoj Vášho regiónu  
alebo obce?
N = 1000 respondentov, % respondentov
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Možnosti pre rozvoj

Za najmenej dôležitú pre rozvoj svojho regiónu považujú prácu s Rómami, takmer treti-
na respondentov považuje túto oblasť za zbytočnú. Častejšie sa jedná o ľudí nad 30 ro-
kov, ľudí so stredným alebo nižším vzdelaním a výrazne častejšie o obyvateľov Žilinského  
a Košického kraja. Naopak, za dôležitú ju považujú  viac ženy, či obyvatelia Bratislavské-
ho kraja. Podporu kultúry častejšie označovali ženy alebo respondenti zo západného  
a stredného Slovenska.
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Možnosti pre rozvoj

Práca so stredoškolskou mládežou

Cestovný ruch, turizmus

Aktívne sa podieľať na boji s pandémiou COVID-19

Oprava historických budov

Podpora kultúry

Podnikanie

Športové projekty

Podpora zavedenia internetu do domácností

Práca s rómami
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55

53

50

46

28

41

38

veľmi dôležité menej dôležité zbytočné neviem sa vyjadriť

O04: Ktoré z nasledujúcich príkladov považujete za dôležité alebo menej dôležité pre rozvoj Vášho regiónu  
alebo obce?
N = 1000 respondentov, % respondentov



13

Vysvetlenie politík

Najväčšia časť obyvateľov si myslí, že vplyv európskych politík na každodenný život by mali  
vysvetľovať mestskí a obecní politici. Ďalší tvrdia, že by tak mali  robiť národní politickí 
reprezentanti a rovnaká časť, že by sa malo jednať o reprezentantov z Európskeho par-
lamentu. Ďalších 12 % deklaruje, že by to mali  byť regionálni politickí reprezentanti a len  
5 %, že by malo ísť o predstaviteľov Európskej komisie. Zároveň až 18 % opýtaných uvied-
lo, že vplyv európskych  politík na každodenný život by nemal vysvetľovať žiaden z tých-
to predstaviteľov. Mestských a obecných reprezentantov označovali častejšie respondenti  
vo  veku 40-49 rokov, národných politických reprezentantov častejšie muži, reprezentan-
tov z Európskeho parlamentu zasa mladší respondenti vo veku 18-34 rokov.
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Vysvetlenie politík

18 16 16 12 18 155

Mestskí a obecní politickí reprezentanti

Regionálni politickí reprezentanti

Neviem sa vyjadriť

Národní politickí reprezentanti

Eurokomisári

Politickí reprezentanti v Európskom parlamente

Žiaden z nich

O07: Ktorí z nasledujúcich politických reprezentantov sú najvhodnejší na to, aby vám vysvetlili, aký vplyv majú  
európske politiky na váš každodenný život?
N = 1000 respondentov, % respondentov
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Znalosť spolufinancovaných politík

Viac ako polovica respondentov deklaruje, že už počula o spolufinancovaných projektoch 
z eurofondov, častejšie sa jedná o mužov, respondentov vo veku  35-54 rokov, či vysoko-
školsky vzdelaných. Neznalosť takýchto projektov deklaruje len tretina opýtaných, častejšie 
starší respondenti 60 rokov a vyššie, alebo  respondenti so základným vzdelaním. Tí, ktorí de-
klarujú znalosť spolufinancovaných projektov z eurofondov, zároveň najčastejšie deklarujú,  
že tieto projekty mali podľa ich názoru pozitívny vplyv na rozvoj ich mesta alebo regiónu.
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Znalosť spolufinancovaných politík
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Áno PozitívnyNie NegatívnyNeviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť

O08: Počuli ste už o nejakých projektoch spolufinancovaných z eurofondov, realizovaných vo vašej blízkosti?;  
O09: Keď zoberiete do úvahy všetky projekty, o ktorých ste už počuli,  povedali by ste, že podpora  
z eurofondov na Slovensku mala pozitívny alebo negatívny vplyv na rozvoj vášho mesta  
alebo regiónu?
O08 N = 1000 respondentov, O09 N = 574 respondentov (len tí, ktorí počuli o nejakých projektoch  
spolufinancovaných z eurofondov), % respondentov
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Smerovanie investícií

Viac ako polovica respondentov deklaruje, že by nasmerovala investície v rámci finanč-
nej pomoci z EÚ do regiónov s vysokou nezamestnanosťou.

Ďalej by mali byť podľa nich rozdeľované na základe počtu obyvateľov alebo smerovať 
do chudobných mestských regiónov. Približne štvrtina respondentov deklaruje, že tieto  
investície by mali  smerovať do odľahlých vidieckych a horských oblastí.

Len priblížene po 6% respondentov deklaruje, že investície v rámci finančnej pomoci  
z  EÚ by mali smerovať do rozvinutých regaiónov za účelom konkurencieschopnosti alebo 
do pohraničných regiónov.
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Smerovanie investícií

Do regiónov s vysokou nezamestnanosťou

Spravodlivo, podľa počtu obyvateľov

Do chudobných mestských regiónov

Do odľahlých vidieckych a horských oblastí

Do rozvinutých regiónov, aby sa udržala alebo
zlepšila ich konkurencieschopnosť

Do pohraničných regiónov

Iné

Neviem sa vyjadriť
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40

24

6
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4

1

O11: Do ktorých regiónov by ste nasmerovali investície v rámci finančnej pomoci z EÚ na Slovensku?
N = 1000 respondentov, % respondentov
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Znalosť fondov

Respondenti deklarujú najvyššiu mieru znalosti v prípade Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj  vidieka. O niečo 
nižšiu znalosť deklarujú v prípade Európskeho sociálneho fondu. V prípade Kohézne-
ho fondu deklaruje znalosť len 45 % respondentov a  ďalších viac ako 50 % deklaruje,  
že o tomto fonde ešte nepočuli, častejšie sa jedná o ženy, starších nad 70 rokov, alebo  
respondentov so základným  vzdelaním.
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Znalosť fondov

Európsky fond regionálneho rozvoja

Európsky poľnohospodársky fond 
pre rozvoj vidieka

Európsky sociálny fond

Kohézny fond

Áno - viem na čo slúžia Áno - neviem na čo slúžia Nie - nepočul Neviem / nechcem odpovedať
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19

3

2

2

3

O12: Počuli ste už niekedy o týchto fondoch?
N = 1000 respondentov, % respondentov
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Prijímanie rozhodnutí

Viac ako 40 % respondentov deklaruaje, že rozhodnutia  týkajúce sa projektov regionál-
nej politiky EÚ by mali byť  prijímané na regionálnej úrovni.

Pätina respondentov uviedla, že takéto rozhodnutia by mali byť prijímané na miestnej 
úrovni.

Len 13 % si myslí, že takéto rozhodnutia by mali byť  prijímané politikmi na národnej úrovni 
a ďalších len 7 %,  že by sa malo jednať o politikov na európskej úrovni.

Rozhodnutia týkajúce sa projektov regionálnej politiky EÚ by mali byť prijímané na regio-
nálnej úrovni častejšie  podľa ľudí vo veku 40 – 69 rokov, vysokoškolsky  vzdelaných, ale aj 
podľa obyvateľov Nitrianskeho a  Banskobystrického kraja alebo obyvateľov východného  
Slovenska.
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Prijímanie rozhodnutí

17
7

22

41
13

Národnej - štát

Regionálnej - VÚCMiestnej - obecnej

Európskej Neviem sa vyjadriť

O13: Na akej úrovni by mali byť primárne prijímané rozhodnutia týkajúce sa projektov regionálnej politiky EÚ?
N = 1000 respondentov, % respondentov
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Proces prideľovania
prostriedkov z fondov EÚ

Len približne tretina respondentov vníma proces prideľovania prostriedkov z fondov EÚ 
na Slovensku a proces ich kontroly ako transparentný. Až polovica  respondentov deklaru-
je, že vnímajú tento proces ako netransparentný a až pätina deklaruje, že sa nevie vyjadriť.

Ako transparentný vnímajú proces prideľovania  prostriedkov z fondov EÚ mierne častejšie mladší  
do 49  rokov, obyvatelia Nitrianskeho kraja alebo tí, ktorí v  uplynulých parlamentných  
voľbách volili strany KDH, MKÖ – MKS alebo Koalíciu PS/SPOLU.

Za netransparentný považujú tento proces častejšie muži, starší vo veku 50-69 rokov, 
alebo obyvatelia Trnavského kraja.
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Proces prideľovania
prostriedkov z fondov EÚ

20

30%

50%

24

6

17

33

Skôr netransparentný

Skôr transparentnýUrčite transparentný

Určite netrasnparentný Neviem sa vyjadriť

O14: Ako vnímate proces prideľovania prostriedkov z fondov EÚ na Slovensku a proces ich kontroly  
z pohľadu transparentnosti?
N = 1000 respondentov, % respondentov
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• Takmer polovica respondentov počula o projektoch a aktivitách samosprávnych krajov.  
Väčšina deklaruje, že tieto projekty mali pozitívny vplyv na rozvoj ich regiónu. 

• Za najdôležitejšie respondenti považujú zdravotníctvo, cesty a diaľnice, kanalizáciu  
a služby pre seniorov. Ako najmenej dôležitú respondenti považujú prácu s Rómami. 

• Informácie o vplyve európskych politík na každodenný život očakávajú obyvatelia  
predovšetkým od obecných a mestských politikov. 

• Len viac ako polovica respondentov eviduje projekty spolufinancované z eurofondov.  
Zároveň väčšina uvádza, že projekty majú pozitívny vplyv na rozvoj ich regiónu. 
 

Hlavné zistenia SK 8
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• Až takmer polovica respondentov hovorí, že rozhodnutia týkajúce sa projektov  
regionálnej politiky EÚ by mali byť prijímané na regionálnej úrovni. 

• Iba tretina respondentov vníma proces prideľovania eurofondov a ich kontroly 
ako transparentný. 

• Viac ako polovica respondentov deklaruje, že by nasmerovala investície v rámci  
finančnej pomoci z EÚ do regiónov s vysokou nezamestnanosťou.

Hlavné zistenia SK 8
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