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Prieskum volebných preferencií . 

Agentúra AKO, s. r. o. uskutočnila v dňoch 4.4. – 7.4. 2016 ( mesiac po  voľbách)  prieskum preferencií 

formou telefonického dopytovania (CATI). Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov. Vzorka bola 

reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, kraja. “Pred nedávnom  sa 

konali voľby do NR SR (parlamentu). Keby boli voľby teraz, ktorú stranu alebo hnutie by ste  volili? Budem 

strany čítať v náhodnom poradí ”.  

 9,1 % respondentov deklarovalo, že by určite nešla  voliť, 

 6,5 % nevedelo  koho by teraz volili,  

 3,7% odmietlo prezradiť koho by volili ! 

Rozhodnutých (ktorí by išli voliť a vedia koho) je teda  80,7 % respondentov! Rozdelili by  hlasy takto:    

Politická strana % z rozhodnutých 
voličov 

95% interval spoľahlivosti Pokles/vzostup 
oproti 

volebnému 
výsledku 

SMER - sociálna demokracia 28,8 % 26.0% - 31.6% 0.6% 

SaS 16,2 % 13.9% - 18.5% 4.1% 

SNS 13,7 % 11.6% - 15.8% 5.1% 

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 10,9 % 9.0% - 12.8% 2.9% 

OĽaNO - NOVA 6,9 % 5.3% - 8.5% -4.1% 

MOST-HÍD 6,5 % 5.0% - 8.0% 0.0% 

Sme rodina - Boris Kollár 5,4 % 4.0% - 6.8% -1.2% 

KDH 4,4 % 3.1% - 5.7% -0.5% 

SMK 3,8 % 2.6% - 5.0% -0.2% 

#SIEŤ 1,8 % 1.0% - 2.6% -3.8% 

KSS 0,6 % - 0.0% 

Strana zelených Slovenska 0,3 % - -0.4% 

SKOK 0,3 % - -0.6% 

Šanca 0,1 % - -0.1% 

Vzdor - strana práce 0,1 % - 0.0% 

SDKÚ-DS 0,1 % - -0.1% 
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