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Prieskum verejnej mienky:



V slovenskej politike sa dlhodobo traduje presvedčenie, že politici, či už vládni, alebo tí opoziční, konajú jedine a
výlučne na základe prieskumov verejnej mienky a robia len to, čo im prinesie plusové politické body u ich voličov
a voličiek. Obávam sa, že je to veľmi skreslený pohľad. 

Doterajšia politická prax národných, konzervatívnych a postkomunistických politikov akcentovala a častokrát
zneužívala vžité obavy a predsudky, ktoré boli v našej spoločnosti dlhodobo cieľovedomovo podporované.
Napriek ich snahe však v mnohývch otázkach Slovenky a Slováci ukázujú, že sledujú medzinárodné trendy a žijú
takpovediac na “tepe doby”.

Názory populácie na Slovensku sú omnoho progresívnejšie, než naznačuje zloženie
parlamentu a vlády, ale napríklad aj ako aktuálne platná legislatíva v mnohých 
zásadných oblastiach. Touto publikáciou sa pokúsime ukázať realitu a názory 
Slovákov a Sloveniek v dvoch dôležitých témach, ktoré v ostatnej dobe naberajú 
vo verejnej debate na dôležitosti.

 

Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu

Úvodné slovo



Politici by mali viac podporovať rozvoj
zelenej energie a okamžite zastaviť
akékoľvek štátne financovanie
fosílnych palív

Klimatické zmeny sú najvážnejším
problémom, ktorému ako ľudstvo
v súčasnosti čelíme

Klimatická kríza a zelené energie  

červená - nesúhlas, modrá - súhlas



Politici by mali zmeniť zákony tak, aby mladí ľudia
experimentujúci s marihuanou za žiadnych
okolností neskončili vo väzení

Politici by mali zmeniť zákony tak,  
aby sa s užívateľmi marihuany zaobchádzalo
rovnako ako s užívateľmi alkoholu alebo tabaku

Ľudia užívajúci a pestujúci aj malé množstvá
marihuany by mali ísť do väzenia

Ľudia užívajúci a pestujúci aj malé množstvá
marihuany nepredstavujú žiadnu alebo len veľmi
malú hrozbu pre spoločnosť

Dekriminalizácia marihuany

červená - nesúhlas, modrá - súhlas



Názory populácie na Slovensku v témach boja proti klimatickej kríze a dekriminalizáciu jasne ukazujú, že súčasná
politická reprezentácia absolútne ignoruje väčšinové a jednoznačne progresívne postoje a nereflektuje ich v
svojich aktitách a prijímanej legislatíve. 

V oblasti boja proti KLIMATICKEJ KRÍZE sú čísla nekompromisné. Až 60 percent ľudí na Slovensku je
presvedčených, že klimatická kríza najvážnejším problémom, ktorému ako ľudstvo v súčasnosti čelíme. S takýmto
postojom nesúhlasí len chabých 17 percent ľudí. 

Napriek týmto jasne hovoriacim číslam čelíme v oblasti ochrany klímy výraznej neaktivite tejto vlády, pričom
niekedy ide vyslovene proti odporúčaniam klimatických vedcov a vedkýň (napríklad v podpore fosílneho plynu).
Ľudia na Slovensku nedostatočnú snahu o záchranu klímy pociťujú a od politickej reprezentácie očakávajú
doslova zastavenie akéhokoľvek financovania fosílnych palív a podporu rozvoja zelenej energie (50 percent
populácie vs. 21 percent, ktorým financovanie fosílnych palív nevadí a nepodporujú podporu pre zelené energie).  
Vláda a parlament tak zjavne idú proti väčšinovému názoru v spoločnosti.

 Vyhodnotenie I.



V téme DEKRIMINALIZÁCIE MARIHUANY sú čísla podobne výpovedné.  Súčasný zákonný rámec a súdna prax
postihuje drakonickými trestami aj drobných užívateľov a pestovateľov a nezmyselne ničí životy im aj ich
rodinám. Zároveň reálny problém - negatívne javy spojené so zneužívaním tvrdých drog - nijako neriešime. 

Zo získaných dát je zrejmé, že väčšina ľudí (až 57 percent) si nemyslí, že ľudia, ktorým bolo nájdené malé
množstvo marihuany by mali končiť vo väzení. Je to pochopiteľné, pretože takmer 50 percent ľudí takýchto ľudí
nevníma ako hrozbu pre spoločnosť.  

Ak by politici konali na základe prieskumov verejnej mienky, jednoznačne a urýchlene by prijali legislatívu, ktorá
by prestala kriminalizovať drobných užívateľov či pestovateľov. Proti takejto zmene legislatívy sa vyslovilo len 29
percent opýtaných, pričom až 47 percent si myslí, že zákony by mali byť upravené tak, aby sa používatelia
marihuany dostali na úroveň ľudí pijúcich alkohol, či fajčiacich tabak.  To v preklade znamená, že 47 percent ľudí
na Slovensku nežiadala len dekriminializáciu marihuany, ale dokonca jej plnú legalizáciu. 

Odpor slovenskej spoločnosti voči súčasnej miere kriminalizácie ľudí užívajúcich a pestujúcich malé množstvá
marihuany je zjavný. 

 Vyhodnotenie II.



Základnou úlohou politikov a političiek je podporovať a presadzovať  také legislatívne zmeny, ktoré povedú k
lepšiemu životu ľudí na Slovensku. Tieto legislatívne zmeny by mali vychádzať z expertných a vedeckých
odporúčaní. Súčasne platí, že političky a politici by mali reflektovať názory a záujmy svojich voličov a voličiek. 

Je zjavné, že v témach boja proti KLIMATICKEJ KRÍZE a DEKRIMINALIZÁCIE MARIHUANY sa tak na Slovensku
nedeje. Odporúčania klimatologickej obce sú v politikách vlády a parlamentu realizované nedostatočne, 
 prípadne úplne ignorované. Podobne je to v drogovej politike a téme užívania a pestovania malých množstiev
marihuany.  

Takéto konanie vrcholnej politickej reprezentácie na Slovensku je o to prekvapivejšie, že odporúčania vedcov a
vedkýň v týchto témach korešpondujú s väčšinovým názorov ľudí na Slovensku. V realite tak slovenská politická
elita pretláča minoritné názory a legislatívne návrhy. Jej konanie je preto jednoznačne iracionálne a zjavne
ideologické.

Je zjavné, že političky a politici, ktorí presadzujú opatrenia pre boj proti klimatickej kríze, podporu zelenej
energie a dekriminalizáciu marihuany, akceptujú najnovšie vedecké poznatky a odporúčania a súčasne
reprezentujú väčšinový názor slovenskej spoločnosti. 
 

 Záverečné slovo



 Metodológia a appendix
Celonárodny prieskum verejnej mienky bol realizovaný 4. - 15. októbra 2021 na vzorke 1024 respondentov a
respondentiek.

Margin of error: 3.1 percent

Prieskum verejnej mienky bol zadaný kanceláriou poslanca Európskeho parlamentu Martina Hojsíka a realizovaný
v spolupráci s Alianciou liberálov a demokratov pre Európu (ALDE Party) a The Dynata Platform.

Prieskum verjenej mienky bol financovaný frakciou Európskeho parlamentu Renew Europe.


