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metodika prieskumu

Veľkosť vzorky Celkom N = 403 respondentov z mesta Zvolen vo veku 18 a viac rokov

Termín zberu 22.9.2022 – 24.9.2022

Metóda zberu dát CATI (telefonické opytovanie)

Výber respondentov kvótny výber

Kontroly kontroly rozhovorov prebiehajú prostredníctvom násluchov rozhovorov

Reprezentativita

Vzorka je reprezentatívna pre populáciu mesta Zvolen vo veku 18 a viac rokov podľa kategórií:

• pohlavie
• vek 
• vzdelanie

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

Zadávateľ
prieskum realizovala spoločnosť MEDIAN SK, s.r.o. exkluzívne pre Dominika Árvaiová
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Dominika Árvaiová Vladimír Maňka Jaroslav Stehlík Jozef Dobroslav Pinka Matej Snopko Samir Moumani

Zo všetkých respondentov 18,1 % deklaruje, že sa volieb nezúčastní, ďalších 2,2 % nevie či sa volieb zúčastní a 21,6 % nie je rozhodnutých koho bude

voliť. Z rozhodnutých, ktorí uviedli konkrétne meno, najvyššou podporou disponuje D. Árvaiová nasledovaná V. Maňkom. Ďalej nasledujú J. Stehlík, J.

Pinka, M. Snopko a S. Moumani.

N = 403 respondentov (celkom), N = 234 rozhodnutých respondentov, % respondentov

V03. Ak by sa tento víkend konali primátorské voľby vo Zvolene, koho by ste volili za primátora/ku Zvolena? Prečítam vám zoznam mien: 



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

Riešiteľsky tím: 
Michal Mislovič
Terézia Černá
Monika Martinková

SK

http://www.esomar.org/
http://www.tgisurveys.com/
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