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V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o voľbách do Národnej rady SR. Čo si 
myslíte o návrhu zaradiť do tohto zákona aj možnosť hlasovať prostredníctvom 
internetu? 
 

   8.2%  veľmi by som to privítal/a 

 18.0%  skôr by som to privítal/a 

 23.0%  je mi to jedno 

 18.0%  skôr to nepokladám za potrebné 

 25.6%  vôbec to nepokladám za potrebné 

   7.2%  neviem 

 

 

Ak by sa dalo hlasovať v parlamentných voľbách prostredníctvom internetu, 
využili by ste Vy osobne túto možnosť? 
 

   9.2%  určite áno 

 17.9%  asi áno 

 20.0%  asi nie 

 41.7%  určite nie 

   6.5%  neviem 

   4.7%  volieb by som sa tak-či-tak nezúčastnil/a 

 



Respondenti do 30 rokov 
 
V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o voľbách do Národnej rady SR. Čo si 
myslíte o návrhu zaradiť do tohto zákona aj možnosť hlasovať prostredníctvom 
internetu? 
 

 15.8%  veľmi by som to privítal/a 

 25.1%  skôr by som to privítal/a 

 20.4%  je mi to jedno 

 15.6%  skôr to nepokladám za potrebné 

 19.6%  vôbec to nepokladám za potrebné 

   3.5%  neviem 

 

 

Ak by sa dalo hlasovať v parlamentných voľbách prostredníctvom internetu, 
využili by ste Vy osobne túto možnosť? 
 

 15.5%  určite áno 

 25.1%  asi áno 

 24.2%  asi nie 

 26.3%  určite nie 

   4.9%  neviem 

   4.0%  volieb by som sa tak-či-tak nezúčastnil/a 

 



Respondenti od 30 do 45 rokov 
 
V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o voľbách do Národnej rady SR. Čo si 
myslíte o návrhu zaradiť do tohto zákona aj možnosť hlasovať prostredníctvom 
internetu? 
 

   6.7%  veľmi by som to privítal/a 

 21.2%  skôr by som to privítal/a 

 26.5%  je mi to jedno 

 17.3%  skôr to nepokladám za potrebné 

 21.2%  vôbec to nepokladám za potrebné 

   7.2%  neviem 

 

 

Ak by sa dalo hlasovať v parlamentných voľbách prostredníctvom internetu, 
využili by ste Vy osobne túto možnosť? 
 

   9.9%  určite áno 

 20.3%  asi áno 

 20.1%  asi nie 

 36.9%  určite nie 

   7.3%  neviem 

   5.3%  volieb by som sa tak-či-tak nezúčastnil/a 

 



Respondenti od 45 do 60 rokov 
 
V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o voľbách do Národnej rady SR. Čo si 
myslíte o návrhu zaradiť do tohto zákona aj možnosť hlasovať prostredníctvom 
internetu? 
 

   7.2%  veľmi by som to privítal/a 

 14.5%  skôr by som to privítal/a 

 21.2%  je mi to jedno 

 22.8%  skôr to nepokladám za potrebné 

 29.1%  vôbec to nepokladám za potrebné 

   5.4%  neviem 

 

 

Ak by sa dalo hlasovať v parlamentných voľbách prostredníctvom internetu, 
využili by ste Vy osobne túto možnosť? 
 

   7.5%  určite áno 

 16.3%  asi áno 

 21.5%  asi nie 

 45.6%  určite nie 

   6.8%  neviem 

   2.4%  volieb by som sa tak-či-tak nezúčastnil/a 

 



Respondenti nad 60 rokov 
 
V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o voľbách do Národnej rady SR. Čo si 
myslíte o návrhu zaradiť do tohto zákona aj možnosť hlasovať prostredníctvom 
internetu? 
 

   2.9%  veľmi by som to privítal/a 

   8.5%  skôr by som to privítal/a 

 22.4%  je mi to jedno 

 17.2%  skôr to nepokladám za potrebné 

 35.6%  vôbec to nepokladám za potrebné 

 13.4%  neviem 

 

 

Ak by sa dalo hlasovať v parlamentných voľbách prostredníctvom internetu, 
využili by ste Vy osobne túto možnosť? 
 

   2.8%  určite áno 

   7.5%  asi áno 

 13.3%  asi nie 

 62.6%  určite nie 

   6.9%  neviem 

   7.0%  volieb by som sa tak-či-tak nezúčastnil/a 

 



Respondenti so základným vzdelaním a vyučení 
 
V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o voľbách do Národnej rady SR. Čo si 
myslíte o návrhu zaradiť do tohto zákona aj možnosť hlasovať prostredníctvom 
internetu? 
 

   4.3%  veľmi by som to privítal/a 

 13.5%  skôr by som to privítal/a 

 25.1%  je mi to jedno 

 17.5%  skôr to nepokladám za potrebné 

 30.5%  vôbec to nepokladám za potrebné 

   9.1%  neviem 

 

 

Ak by sa dalo hlasovať v parlamentných voľbách prostredníctvom internetu, 
využili by ste Vy osobne túto možnosť? 
 

   5.2%  určite áno 

 14.0%  asi áno 

 16.9%  asi nie 

 51.3%  určite nie 

   6.3%  neviem 

   6.2%  volieb by som sa tak-či-tak nezúčastnil/a 

 



Respondenti s maturitou 
 
V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o voľbách do Národnej rady SR. Čo si 
myslíte o návrhu zaradiť do tohto zákona aj možnosť hlasovať prostredníctvom 
internetu? 
 

 10.7%  veľmi by som to privítal/a 

 23.6%  skôr by som to privítal/a 

 19.7%  je mi to jedno 

 19.6%  skôr to nepokladám za potrebné 

 20.6%  vôbec to nepokladám za potrebné 

   5.8%  neviem 

 

 

Ak by sa dalo hlasovať v parlamentných voľbách prostredníctvom internetu, 
využili by ste Vy osobne túto možnosť? 
 

 12.2%  určite áno 

 22.2%  asi áno 

 24.4%  asi nie 

 30.7%  určite nie 

   7.4%  neviem 

   3.0%  volieb by som sa tak-či-tak nezúčastnil/a 

 



Respondenti s vysokoškolským vzdelaním 
 
V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o voľbách do Národnej rady SR. Čo si 
myslíte o návrhu zaradiť do tohto zákona aj možnosť hlasovať prostredníctvom 
internetu? 
 

 22.0%  veľmi by som to privítal/a 

 25.0%  skôr by som to privítal/a 

 21.5%  je mi to jedno 

 16.2%  skôr to nepokladám za potrebné 

 14.0%  vôbec to nepokladám za potrebné 

   1.4%  neviem 

 

 

Ak by sa dalo hlasovať v parlamentných voľbách prostredníctvom internetu, 
využili by ste Vy osobne túto možnosť? 
 

 22.6%  určite áno 

 25.4%  asi áno 

 22.7%  asi nie 

 23.2%  určite nie 

   4.4%  neviem 

   1.7%  volieb by som sa tak-či-tak nezúčastnil/a 

 



Respodnenti žijúci na vidieku 
 
V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o voľbách do Národnej rady SR. Čo si 
myslíte o návrhu zaradiť do tohto zákona aj možnosť hlasovať prostredníctvom 
internetu? 
 

   5.1%  veľmi by som to privítal/a 

 14.9%  skôr by som to privítal/a 

 23.9%  je mi to jedno 

 17.6%  skôr to nepokladám za potrebné 

 31.2%  vôbec to nepokladám za potrebné 

   7.2%  neviem 

 

 

Ak by sa dalo hlasovať v parlamentných voľbách prostredníctvom internetu, 
využili by ste Vy osobne túto možnosť? 
 

   6.4%  určite áno 

 14.1%  asi áno 

 18.1%  asi nie 

 47.3%  určite nie 

   6.8%  neviem 

   7.3%  volieb by som sa tak-či-tak nezúčastnil/a 

 



Respondenti žijúci v malých mestách 
 
V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o voľbách do Národnej rady SR. Čo si 
myslíte o návrhu zaradiť do tohto zákona aj možnosť hlasovať prostredníctvom 
internetu? 
 

   7.5%  veľmi by som to privítal/a 

 20.7%  skôr by som to privítal/a 

 22.1%  je mi to jedno 

 20.6%  skôr to nepokladám za potrebné 

 21.7%  vôbec to nepokladám za potrebné 

   7.4%  neviem 

 

 

Ak by sa dalo hlasovať v parlamentných voľbách prostredníctvom internetu, 
využili by ste Vy osobne túto možnosť? 
 

 10.1%  určite áno 

 18.8%  asi áno 

 18.4%  asi nie 

 47.0%  určite nie 

   3.0%  neviem 

   2.7%  volieb by som sa tak-či-tak nezúčastnil/a 

 



Respondenti žijúci vo veľkých mestách 
 
V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o voľbách do Národnej rady SR. Čo si 
myslíte o návrhu zaradiť do tohto zákona aj možnosť hlasovať prostredníctvom 
internetu? 
 

 11.8%  veľmi by som to privítal/a 

 20.1%  skôr by som to privítal/a 

 22.3%  je mi to jedno 

 17.4%  skôr to nepokladám za potrebné 

 21.2%  vôbec to nepokladám za potrebné 

   7.2%  neviem 

 

 

Ak by sa dalo hlasovať v parlamentných voľbách prostredníctvom internetu, 
využili by ste Vy osobne túto možnosť? 
 

 11.9%  určite áno 

 21.6%  asi áno 

 22.5%  asi nie 

 33.7%  určite nie 

   7.6%  neviem 

   2.8%  volieb by som sa tak-či-tak nezúčastnil/a 

 



Voliči strán vládnej koalície 
 
V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o voľbách do Národnej rady SR. Čo si 
myslíte o návrhu zaradiť do tohto zákona aj možnosť hlasovať prostredníctvom 
internetu? 
 

 11.0%  veľmi by som to privítal/a 

 18.8%  skôr by som to privítal/a 

 20.6%  je mi to jedno 

 17.3%  skôr to nepokladám za potrebné 

 25.1%  vôbec to nepokladám za potrebné 

   7.2%  neviem 

 

 

Ak by sa dalo hlasovať v parlamentných voľbách prostredníctvom internetu, 
využili by ste Vy osobne túto možnosť? 
 

 13.6%  určite áno 

 19.1%  asi áno 

 19.4%  asi nie 

 42.9%  určite nie 

   3.6%  neviem 

   1.5%  volieb by som sa tak-či-tak nezúčastnil/a 

 



Voliči strán parlamentnej opozície 
 
V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o voľbách do Národnej rady SR. Čo si 
myslíte o návrhu zaradiť do tohto zákona aj možnosť hlasovať prostredníctvom 
internetu? 
 

   8.4%  veľmi by som to privítal/a 

 16.5%  skôr by som to privítal/a 

 21.9%  je mi to jedno 

 16.8%  skôr to nepokladám za potrebné 

 28.8%  vôbec to nepokladám za potrebné 

   7.7%  neviem 

 

 

Ak by sa dalo hlasovať v parlamentných voľbách prostredníctvom internetu, 
využili by ste Vy osobne túto možnosť? 
 

   7.9%  určite áno 

 16.0%  asi áno 

 18.8%  asi nie 

 48.5%  určite nie 

   7.3%  neviem 

   1.5%  volieb by som sa tak-či-tak nezúčastnil/a 

 



Voliči mimoparlamentných strán 
 
V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o voľbách do Národnej rady SR. Čo si 
myslíte o návrhu zaradiť do tohto zákona aj možnosť hlasovať prostredníctvom 
internetu? 
 

   4.2%  veľmi by som to privítal/a 

 19.9%  skôr by som to privítal/a 

 24.0%  je mi to jedno 

 27.0%  skôr to nepokladám za potrebné 

 19.9%  vôbec to nepokladám za potrebné 

   5.0%  neviem 

 

 

Ak by sa dalo hlasovať v parlamentných voľbách prostredníctvom internetu, 
využili by ste Vy osobne túto možnosť? 
 

   4.6%  určite áno 

   6.7%  asi áno 

 20.4%  asi nie 

 25.6%  určite nie 

 41.3%  neviem 

   1.5%  volieb by som sa tak-či-tak nezúčastnil/a 

 



Nevoliči a nerozhodnutí voliči 
 
V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o voľbách do Národnej rady SR. Čo si 
myslíte o návrhu zaradiť do tohto zákona aj možnosť hlasovať prostredníctvom 
internetu? 
 
   7.0%  veľmi by som to privítal/a 

 18.4%  skôr by som to privítal/a 

 26.9%  je mi to jedno 

 15.9%  skôr to nepokladám za potrebné 

 24.0%  vôbec to nepokladám za potrebné 

   7.8%  neviem 

 

 

Ak by sa dalo hlasovať v parlamentných voľbách prostredníctvom internetu, 
využili by ste Vy osobne túto možnosť? 
 

   8.1%  určite áno 

 18.3%  asi áno 

 19.4%  asi nie 

 29.3%  určite nie 

   9.5%  neviem 

 15.4%  volieb by som sa tak-či-tak nezúčastnil/a 

 

 


