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Tlačová správa. 
Najaktuálnejší prieskum volebných preferencií kandidátov na župana VUC BRATISLAVA,  

realizovaný  počas moratória na prieskumy. 

Jeho výsledky je možné publikovať až po uzavretí volebných miestností, t. j. 
4.11.2017 po 22.00 hod ! 

Agentúra AKO, s. r. o. uskutočnila v dňoch   31.10. – 2.11.2017 (teda počas prieskumníckeho moratória, 
necelý týždeň pred voľbami)   prieskum preferencií kandidátov na župana VUC BRATISLAVA pre voľby 
do VUC 2017. Výberovú vzorku tvorilo 750 respondentov s trvalým pobytom v kraji. Vzorka bola 
reprezentatívna voči populácii kraja  z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, okresu. Zber dát 
bol realizovaný formou telefonického dopytovania (CATI). 

Otázka znela “O pár dní sa budú konať voľby do VUC – teda do vyšších  územných celkov – 
samosprávnych krajov. Už sú známi kandidáti na predsedu VÚC – župana vo vašom kraji. Ktorému 
z nasledujúcich kandidátov by ste dali svoj hlas? Prečítam  vám v náhodnom poradí ich mená”. 
Kandidáti boli čítaní  tak, ako budú uvedení na volebných lístkoch, teda  aj s profesiou, vekom a politickou 
stranou. Tí, ktorí deklarovali, že sa určite chystajú  ísť  voliť,  a majú vybratého kandidáta, by necelý  
týždeň pred voľbami rozdelil svoje hlasy takto:       

         Volebný model             Interval spoľahlivosti 

Milan Ftáčnik 23,5% 20,1 – 26,6 

Rudolf Kusý 20,7% 17,8 – 23,6 

Pavol Frešo 13,3% 10,9 – 15,7 

Juraj Droba 13,0% 10,5 – 15,4 

Ján Mrva 13,0% 10,5 – 15,4 

Daniel Krajcer 9,0% 7,0 - 11,1 

Ĺubomír Huďo 3,1% 1,9 – 4,3 

Jozef Uhler 1,5% 0,6 – 2,4 

Martin Jakubec 0,6% - 

Lukáš Parízek 0,6% - 

Jalal Suleiman 0,6% - 

Natália Hanulíková 0,4% - 

Milan Lopašovský 0,4% - 

Andrej Trnovec 0,3% - 

Marián Leinerovič 0,0% - 

Jozef Danka 0,0% - 

Rastislav Blaško  0,0% - 
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Respondenti zároveň dostali otázku „Kedy ste sa rozhodli, resp. rozhodnete,  ktorého kandidáta budete 

voliť? Prečítam vám možnosti:“ 

 

Dávno, bolo to viac ako pred mesiacom 30,4% 
Asi mesiac pre voľbami 16,1% 
2 týždne pred voľbami 10,1% 
V týchto dňoch, asi týždeň pred voľbami 26,4% 
Rozhodnem sa pár dní pred voľbami 5,8% 
Rozhodnem sa až v deň volieb 5,6% 
Rozhodnem sa až vo volebnej miestnosti 4,0% 
Neviem / nechcem odpovedať 1,6% 
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