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Focus
Zdrojom prvej fázy rastu do vzdania 
sa pána Mistríka boli podľa mňa 
prvé diskusie, ktoré začali prebiehať 
a kde mohli potenciálni voliči pani 
Čaputovej a pána Mistríka vidieť 
oboch kandidátov a porovnať ich. 
Myslím si, že pani Čaputová bola 
v týchto diskusiách presvedčivejšia, 
išla z nej väčšia emócia, čo oslovova-
lo voličov. V tejto fáze však rast pani 
Čaputovej ešte stále nebol na úkor 
pána Mistríka. Dokonca ani v našom 
prieskume, ktorý bol realizovaný pre 
pána Mistríka (a na základe ktoré-
ho došlo aj k rozhodnutiu vzdať sa 
v prospech pani Čaputovej) tento 
kandidát ešte výrazne neprepadol 
oproti poslednému prieskumu (17 per-
cent na začiatku februára v porovnaní 
s 13 percentami na konci februára). 
Ale pani Čaputová výrazne narástla 
na 26 percent, pretože dokázala oslo-
viť dovtedy nerozhodnutých voličov, 
o ktorých dovtedy obaja kandidáti 
bojovali. Po vzdaní sa kandidatúry zo 
strany pána Mistríka bol skok prefe-
rencií výrazný – takmer 45 percent, 
a to preto, že sa k nej preliala výrazná 
väčšina Mistríkovho pôvodného elek-
torátu a táto synergia  mala vplyv aj 
na voličov iných kandidátov, pretože 
bolo vidieť, že pani Čaputová „povy-
sávala“ aj iné elaktoráty: Mikloškov, 
Bugárov, Krajniakov. Myslím si, že 
výrazný náskok pani Čaputovej pred 
samotným moratórium dal voľbám 
úplne inú dynamiku ako v prípade, ak 
by o prvé miesto tesnejšie súťaži-
la s Marošom Šefčovičom. Maroš 
Šefčovič sa musel viac sústrediť 
na súboj so Štefanom Harabinom, 
s ktorým bojoval o postupové miesto. 
Zuzana Čaputová bola pred prvým 
kolom vo veľmi komfortnej situácii.

VÁCLAV HŘÍCH
výkonný riaditeľ

AKO
Priamy súvis sa dá spojiť s témou 
zjednocovania síl, keďže kampaň 
vrcholila a odstúpenie pána Mistríka 
bol silný signál nielen pre jeho voličov, 
ale pre verejnosť celkovo. Išlo o signál 
spájania sa, ktorý vie byt emočne veľ-
mi silný. Záujem o túto tému zároveň 
značne zvýšil známosť mena Zuzany 
Čaputovej (dovtedy bola pomerne 
nízka, čo sa prejavovalo aj v nízkych 
preferenciách).

MÔŽU PRIESKUMY  
VYHRAŤ VOĽBY?

Akú úlohu dnes zohrávajú prieskumy vo voľbách? Odborníci prieskumných agentúr 
hovoria o tom, že ich volebné tímy potrebujú pre nastavenie stratégií. Ak sa 
zneužívajú, môžu sa stať medveďou službou. A to neprospieva ich renomé.
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Vždy pri voľbách to býva zhruba 
rovnako. Krátko pred polnocou 
nedočkavo čakáme na prvé per-

centá sčítaných hlasov. Ešte predtým 
však diváci pri obrazovkách môžu 
sledovať exit polly či prieskumy, kto-
ré agentúry urobili v čase moratória 
a zverejniť ich môžu až po jeho skon-
čení, teda po desiatej večer, keď sa za-
vrú všetky volebné miestnosti. Prvé 
kolo týchto prezidentských volieb bolo 
obzvlášť napínavé. Aj z toho dôvodu, 
že na prvom mieste bola v posledných 
prieskumoch Zuzana Čaputová, ktorú 
preferencie jasne favorizovali už nie-
koľko týždňov. Aké bude jej skutoč-
né percento, a kto s kým bude súperiť 
v druhom kole? Bude to Maroš Šefčo-
vič alebo Štefan Harabin? To boli prav-
depodobne najčastejšie otázky. Inými 
slovami sa dá otázka položiť aj takto: 
ako veľmi sa budú líšiť percentá, ktoré 
vidíme ako prvé po uplynutí moratória 
od skutočných výsledkov? V prvom 
kole prezidentských volieb nakoniec 
výrazne kopírovali reálny výsledok. 
Ak si však spomeniete na posledné 
voľby do parlamentu z roku 2016, ich 
výsledok sa od predvolebných pries-
kumov líšil výrazne. Niektoré favori-
zované strany stratili, naopak, vyššie 
percentá  dostali strany, od ktorých 
sme to nečakali. Aj preto sa v tom čase 
intenzívne hovorilo o nesystémových 
stranách. V čom bol rozdiel medzi tý-
mito voľbami a prvým kolom prezi-
dentských volieb? Ako je možné, že 
raz prieskumy takmer zodpovedajú 
realite, inokedy sa výrazne líšia? 

Rozdiely medzi preferenciami a re-
álnym výsledkom
Václav Hřích z agentúry AKO si myslí, 
že prieskumy agentúr pred voľbami 
v roku 2016 zažívali rovnakú dyna-
miku vývoja volebných preferencií, 

ako aj pred týmito prezidentskými 
voľbami.  „Rozdiel medzi poslednými 
zverejnenými dátami z prieskumov 
a reálnym výsledkom býva v prípade 
relevantných agentúr vždy spôsobe-
ný zákazom zverejňovania výsledkov 
prieskumov dva týždne pred voľba-
mi, keďže v tomto období dochádza 
k finálnemu rozhodovaniu u voličov,“ 

vysvetľuje Hřích. Martin Slosiarik 
z prieskumnej agentúry Focus upo-
zorňuje napríklad na to, že v prípade 
prezidentských volieb sa preferencie 
do značnej miery usadili už pred za-
čiatkom moratória, aspoň pokiaľ išlo 
o poradie jednotlivých kandidátov. 
V parlamentných voľbách sa podľa 

Slosiarika udiali zásadné pohyby, kto-
ré voliči kvôli moratóriu už nemohli 
registrovať. „Zároveň si myslím, že 
v parlamentných voľbách bola rele-
vantná aj masa voličov, ktorá sa roz-
hodovala na poslednú chvíľu a ktorú 
prieskumy nepostihli,“ zdôvodňuje vý-
razné rozdiely medzi preferenciami, 
reálnymi výsledkami parlamentných 
volieb z roku 2016 Martin Slosiarik.

Seriózne a tie druhé...
To, čo výskumné agentúry trápi a čo 
sa objavuje pred každými voľbami, je 
výskyt radikálne odlišných výsledkov 
prieskumov, ktoré sa objavujú na so-
ciálnych sieťach. Zdroj týchto infor-
mácii býva neoveriteľný, dalo by sa po-
vedať až pochybný, keďže ich zdrojom 
sú často neexistujúce subjekty. „Práve 
to spôsobuje v laickej verejnosti do-
jem, že výsledky prieskumov sa me-
dzi sebou dramaticky líšia,“ vysvetľuje 
Hřích. Rovnaký názor má aj Slosiarik. 
„Pred každými voľbami sa  objavujú 
prieskumy, ktoré sa zásadne rozchá-
dzajú s prieskumami agentúr, ktoré 
dlhodobo mapujú verejnú mienku,“ 
vysvetľuje šéf Focusu. To je zdrojom 
pochybnosti o serióznosti celej bran-
dže. „Do budúcnosti si myslím, že by 
bolo dobré viazať tento typ činnosti, 
ako je výskum verejnej mienky, na 
odbornú spôsobilosť alebo potrebnú 
prax a takto obmedziť jej výkon kým-
koľvek,“ navrhuje Slosiarik.

Médiá, ktoré presvedčia voličov
Ešte v čase prebiehajúcej kampane 
pred prvým kolom prezidentských 
volieb Václav Hřích pre HNtelevíziu 
hovoril o tom, že na výsledok volieb 
budú mať veľký vplyv najmä disku-
sie v televíziách. „Nerozhodnutí voli-
či väčšinou, tak ako zvyšok voličov, 
veľmi intenzívne vnímajú televízne 

V ČOM OSOBNE VIDÍTE 
ÚSPECH RAKETOVÉHO 
ŠTARTU V PRIESKUMOCH 
U PANI ČAPUTOVEJ?

VÁCLAV 
HŘÍCH

Názory voličov 
sa vyvíjajú 
najdynamickejšie práve 
v posledných dvoch 
týždňoch pred voľbami 
a z dát vieme, že takmer 
štvrtina voličov si svoje 
rozhodnutie utvrdí až 
tesne pred voľbami, 
respektíve v deň volieb.

MARTIN 
SLOSIARIK

Vplyv sociálnych 
sietí v týchto voľbách 
považujem za 
najväčší v porovnaní 
s akýmikoľvek 
doterajšími voľbami.



Kandidát rozhodnutých voličov 95 % interval spoľahlivosti

Robert Mistrík 16,50 % 13,5 % − 19,4 %

Maroš Šefčovič 16,50 % 13,5 % − 19,4 %

Štefan Harabin 11,70 % 9,2 % − 14,3 %

Béla Bugár 10,10 % 7,7 % − 12,5 %

Zuzana Čaputová 9,00 % 6,7 % − 11,2 % 

Marian Kotleba 8,20 % 6,0 % − 10,3 %

Andrej Danko 7,80 % 5,7 % − 10,0 %

Milan Krajniak 7,00 % 5,0 % − 9,0 %

František Mikloško 7,00 % 4,7 % − 8,7 %

*Zverejňujeme iba kandidátov na prvých deviatich miestach

Kandidát rozhodnutých voličov 95 % interval spoľahlivosti

Maroš Šefčovič 20,10 % 17,2 % − 23,1 %

Robert Mistrík 17,10 % 14,3 % − 19,9 %

Zuzana Čaputová 14,40 % 11,8 % − 17,0 %

Štefan Harabin 13,60 % 11,0 % − 16,1 %

Marian Kotleba 8,90 % 6,8 % − 11,0 %

Béla Bugár 7,40 % 5,4 % − 9,3 %

Milan Krajniak 6,30 % 4,5 % − 8,1 %

František Mikloško 4,50 % 2,9 % − 6,0 %

Eduard Chmelár 3,50 % 2,1 % − 4,8 %

*Zverejňujeme iba kandidátov na prvých deviatich miestach

Kandidát rozhodnutých voličov 95 % interval spoľahlivosti

Zuzana Čaputová 26,30 % 23,3 % − 29,3 %

Maroš Šefčovič 20,40 % 17,6 % − 23,1 %

Robert Mistrík 13,10 % 10,8 % − 15,4 %

Štefan Harabin 13,00 % 10,7 % − 15,2 %

Marian Kotleba 8,50 % 6,6 % − 10,3 %

Béla Bugár 5,80 % 4,2 % − 7,4 %

Milan Krajniak 4,30 % 2,9 % − 5,7 %

František Mikloško 4,30 % 2,9 % − 5,7 %

Eduard Chmelár 2,00 % 1,1 % − 3,0 %

*Zverejňujeme iba kandidátov na prvých deviatich miestach

Kandidát rozhodnutých voličov

Zuzana Čaputová 42,0 %

Maroš Šefčovič 17,6 %

Štefan Harabin 13,7 %

Marian Kotleba 9,0 %

František Mikloško 6,4 %

Milan Krajniak 4,0 %

Béla Bugár 3,8 %

Eduard Chmelár 2,7 %

*Zverejňujeme iba kandidátov na prvých 
ôsmych miestach

Kandidát Konečné výsledky v 1. kole

Zuzana Čaputová 40,57 %

Maroš Šefčovič 18,66 %

Štefan Harabin 14,34 %

Marian Kotleba 10,39 %

František Mikloško 5,72 %

Béla Bugár 3,10 %

*Zverejňujeme výsledky iba na prvých  
šiestich miestach, prví dvaja postupujú  
do druhého kola prezidentských volieb
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VŠETKY TIETO PRIESKUMY REALIZOVALA AGENTÚRA FOCUS: VÝSLEDKY PRVÉHO 
KOLA PREZIDENTSKÝCH 
VOLIEB 2019*

Priekum realizovaný  
16. 1. – 23. 1. 2019*

Priekum realizovaný pre: OBYĆAJNÍ ĽUDIA  
a nezávislé osobnosti (OĽANO) 7. 2. – 12. 2. 2019*

Priekum realizovaný pre R. Mistríka  
21. 2. – 26. 2. 2019*

Posledný prieskum realizovaný 
14. 3. – 16. 3. 2019*

Výberovú vzorku tvorilo 1013 respon-
dentov, ktorí reprezentujú populáciu 
SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska 
pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, 
veľkostných kategórií sídiel a krajského 
členenia. 
Respondenti odpovedali na otázku: 
"Prezidentské voľby budú na Slovensku 
približne o dva mesiace. Predstavte si 

však, že by sa prezidentské voľby konali 
už tento víkend a na prezidenta by kan-
didovali nasledujúci kandidáti. Ktorému 
z nich by ste dali svoj hlas?" 
27,0% odpovedalo neviem a 12,6% 
respondentov uviedlo, že by voliť nešlo. 
Ostatných 60,4% respondentov - 
rozhodnutých voličov - rozdelilo svoje 
preferencie nasledovne:

Výberovú vzorku tvorilo 1 002respon-
dentov, ktorí reprezentujú populáciu 
SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska 
pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, 
veľkostných kategórií sídiel a krajského 
členenia. 
Respondenti odpovedali na otázku 
"V polovici marca sa na Slovensku 
uskutočnia prezidentské voľby. Prečí-
tam Vám postupne zoznam 15 kandi-

dátov, ktorí kandidujú na prezidenta 
Slovenska. Ak by sa tento víkend konali 
prezidentské voľby a kandidovali by 
nasledujúci kandidáti, ktorého z nich by 
ste volili za prezidenta?" 
23,7% odpovedalo neviem a 7,3% 
respondentov uviedlo, že by voliť nešlo. 
Ostatných 69,0% respondentov - 
rozhodnutých voličov - rozdelilo svoje 
preferencie nasledovne:

Výberovú vzorku tvorilo 1 022respon-
dentov, ktorí reprezentujú populáciu SR 
vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, 
veku, vzdelania, národnosti, veľkostných 
kategórií sídiel a krajského členenia.
Respondenti odpovedali na otázku "O tri 
týždne sa na Slovensku uskutoční prvé 
kolo prezidentských volieb. Prečítam 
Vám postupne v náhodnom poradí mená 

14 kandidátov, ktorí kandidujú na prezi-
denta Slovenska. Ak by sa tento víkend 
konali prezidentské voľby, ktorého z nich 
by ste volili za prezidenta?" 
12,2% odpovedalo neviem a 5,6% 
respondentov uviedlo, že by voliť nešlo. 
Ostatných 82,2% respondentov - rozhod-
nutých voličov - rozdelilo svoje preferen-
cie nasledovne:

Výberovú vzorku tvorilo 1 022 respon-
dentov, ktorí reprezentujú populáciu SR 
vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, 
veku, vzdelania, národnosti, veľkostných 
kategórií sídiel a krajského členenia. 
Respondenti odpovedali na otázku: Pre-
čítam Vám postupne v náhodnom poradí 
mená 13 kandidátov, ktorí kandidujú na 
prezidenta Slovenska. Ktorému z nich 
dáte svoj hlas?

debaty, ale aj online obsah,“ vysvetľu-
je Hřích. V televíznych debatách majú 
podľa neho oproti kampaniam na so-
ciálnych sieťach možnosť vidieť svo-
jich favoritov v situáciách, kde musia 
reagovať naživo a okamžite, môžu sa 
teda uistiť, či je ich favorit v skutoč-
nosti rovnaký, ako sa napríklad v on-
line kampani doteraz prezentoval. Po-
dobný názor zdieľa aj Martin Slosiarik 
z Focusu: „Myslím si, že väčší vplyv 
majú médiá, respektíve informácie, 
ktoré prinášajú predvolebné diskusie. 
V tejto kampani zohrali však význam-
nú úlohu sociálne médiá, ktoré vedia 
šíriť informácie rýchlo veľkému poč-
tu voličov a, samozrejme, s využitím 
analytických informácií obsah aj mo-
difikovať – kastomizovať. Ich vplyv 
v týchto voľbách považujem za naj-
väčší v porovnaní s akýmikoľvek do-
terajšími voľbami.“

Dokážu médiá správne interpretovať 
výsledky?
Václav Hřích sa už sčasti dotkol prob-
lému pochybných prieskumov od ne-
existujúcich agentúr. Aj to je dôvod, 
prečo sme oslovili v rámci tohto prís-
pevku agentúru Focus a AKO, preto-
že tieto dve prieskumné agentúry sa 
politickým výskumom venujú konti-
nuálne a na našom trhu aj najprofe-
sionálnejšie. Inou otázkou zostáva aj 
relevantnosť interpretácie výsledkov 
médiami, pre ktoré sa každý nový zve-
rejnený prieskum v predvolebnom ob-
dobí stáva zaujímavou témou. A neho-
voríme iba o prezidentských voľbách. 
Vo všeobecnosti sa podľa oboch šéfov 
prieskumných agentúr práca médií 

s interpretáciou výsledkov zlepšuje. 
Martina Slosiarika napríklad potešili 
médiá, ktoré okrem bodového odha-
du pracovali aj s takzvaným interva-
lom spoľahlivosti a ukazovali, že vý-
sledok pre konkrétneho kandidáta sa 
pohybuje v určitom intervale. „Toto je 
veľmi dôležité si uvedomiť, že pracuje-
me so vzorkou respondentov, a nie so 
všetkými voličmi. Preto je prirodzená 
v meraní náhodná chyba,“ vysvetľuje 
Slosiarik. Ak  toto vezmeme do úva-
hy, tak si zrazu uvedomíme aj to, že 
ani dvojpercentný rozdiel v preferen-
ciách nie je zo štatistického pohľadu 
významný. „Predvolebné prieskumy 
nie sú odhadom výsledku volieb, sú 
fotografiou aktuálneho stavu verejnej 
mienky,“ zdôrazňuje Slosiarik. „O to 

viac v tejto ,tekutej‘ spoločenskej si-
tuácii, keď sa voličské inklinácie me-
nia podstatne rýchlejšie, než to bolo 
v minulosti.“ Václav Hřích vidí posun 
interpretácie prieskumov aj v tom, že 
médiá majú záujem aj o hlbšie sociode-
mografické analýzy výsledkov. V ce-
lom kontexte je podľa Hřícha potrebné 
zvážiť aj to, či dnes má význam štr-
násťdňové moratórium na zverejňova-
nie prieskumov, ktoré voličov o tieto 
údaje oberá. 

Médiá ako objednávatelia 
prieskumov?
Bežne v zahraničí býva zvykom, že 
si prieskumy zadajú nielen kandidá-
ti či politické strany, ale aj médiá. 
Ako je to na Slovensku? Podľa Hřícha 

sa množstvo médií, ktoré si zadáva-
li vlastné prieskumy k prezidentskej 
téme, zvýšilo. Martin Slosiarik si mys-
lí, že slovenské médiá, čo sa týka pries-
kumov a schopnosti objednať si ich, 
sú finančne veľmi poddimenzované 
a väčšinou sa spoliehajú na to, že si 
ten prieskum niekto objedná. Či už 
je to volebný tím, niektorý kandidát 
alebo, že výskumná spoločnosť zara-
dí otázky na preferencie do multik-
lientskeho omnibusového prieskumu 
a že ich následne publikuje.“ Myslím 
si, že by situácii pomohlo aj z hľadis-
ka väčšej dôveryhodnosti výsledkov 
prieskumov, keby ich objednávateľmi 
boli vo väčšej miere aj médiá,“ hovorí 
Slosiarik. 

Prieskumy ako medvedia služba
Výsledky predvolebných prieskumov 
však nezaujímajú iba médiá. Zaujímajú 
politikov a volebné tímy ich potrebujú 
pre svoju volebnú stratégiu. Ale exis-
tuje tu paradox, na ktorý upozorňu-
je Martin Slosiarik. „Na jednej strane 
väčšina ľudí tvrdí, že sa podľa pries-
kumov neriadia a dokonca aj politici 
prieskumy spochybňujú, respektíve 
preferujú tie, ktoré im najviac vyho-
vujú.“ A to je podľa Slosiarika med-
vedia služba, ktorú robia sami sebe, 
pretože prieskumy potrebujú pre svo-
je volebné stratégie. Na druhej strane 
však prieskumom pripisujeme veľkú 
silu v ovplyvňovaní voličov a sú sna-
hou o ich reguláciu. „Samozrejme, 
prieskumy spoluvytvárajú sociálnu 
realitu v tom zmysle, že sú jej neod-
deliteľnou súčasťou. Po ich publikova-
ní sa stávajú súčasťou interpretačného 

procesu, či už zo strany médií, ale aj 
bežných voličov. Aj samotní konzu-
menti prieskumov k nim pristupujú 
s rôznymi motiváciami – niekto vidí 
pohár poloplný, niekto iný poloprázd-
ny. „Za toto však nemôžu  samotné 
prieskumy. Jedným z dôležitých atri-
bútov  serióznych prieskumov je ich 
informačná hodnota nielen pre kandi-
dáta, ale aj pre voliča, aby mohol svo-
je rozhodovanie robiť v situácii, keď 
má relevantné informácie,“ vysvetľuje 
Slosiarik.

V USA sú to konské dostihy
Pravdepodobne si budete pamätať 
ešte posledné prezidentské voľby 
v USA. Napriek tomu, že prieskumy 
favorizovali Hillary Clintonovú, voľ-
by vyhral Donald Trump. Prieskumy 
sa mýlili, voľby vyhral Donald Trump! 

Aj to boli titulky, s ktorými prišlo nie 
jedno médium v USA. Jedným z dô-
vodov, prečo sa tak stalo, bol aj vý-
razný záujem médií o pravidelné zve-
rejňovanie prieskumov, a to nakoniec 
zneprehľadnilo celú situáciu. Preto sa 
v USA už dnes zaujímajú o prezident-
ské voľby  2020 z pohľadu zverejňo-
vania prieskumov. „Všetci by sme sa 
mali usilovať o to, aby sme strávili 
menej času, alebo dokonca žiaden sle-
dovaním prieskumov konských do-
stihov,“  takto sa vyjadrila o predvo-
lebnej situácii v USA Sally Buzbeeová 
z americkej spravodajskej agentúry 
Associated Press (AP). Šéf americkej  
Associated Press (AP) David Scott  ko-
legyňu podporil, keď povedal, že „voľ-
by v roku 2016 nám pripomínajú, že 
prieskumy nie sú dokonalé. Sú nepo-
chybne časťou príbehu, ale vôbec nie 
celým príbehom“. Agentúra AP aj pre-
to zaviedla napríklad nové štandardy 
pri zverejňovaní politických priesku-
mov verejnej mienky. Jedným z pr-
vých pravidiel spoločnosti AP nap-
ríklad je, že výsledky prieskumov 
verejnej mienky, ktoré hovoria o vý-
sledku volieb, nesmú byť použité v ti-
tulku, nesmú byť jedinou informáciou 
v celom článku. Hrozí takáto situácia 
na Slovensku? Podľa Hřícha je toto 
téma skôr v USA a súvisí viac s dyna-
mikou kampane, s metodológiou zbe-
ru, respektíve s cieľovou skupinou, na 
ktorej boli tieto merania realizované. 
„U nás platí zásada, že seriózne pries-
kumy nesmú niekomu ,fandiť‘, musia 
zobrazovať čo najpresnejšiu situáciu 
vo chvíli merania, nech je už výsledok 
akýkoľvek.“  

MARTIN SLOSIARIK
riaditeľ

Focus
Nemyslím si, že môžu vyhrať voľby. 
Ovplyvniť voľby  v tom zmysle, že časť 
voličov sa môže rozhodovať na zákla-
de toho, ako si jednotliví kandidáti 
v prieskume počínajú, tak áno. Ale 
týka  sa to predovšetkým kandidátov, 
ktorí majú k sebe ideovo blízko – to 
znamená, že sú aj pre voliča do istej 
miery zameniteľní. Nemyslím si, že ak 
v prieskume napríklad vedie kandidát, 
ktorý je ideovo vzdialený voličovi, tak 
že ho napriek tomu bude voliť len kvôli 
tomu, že je prvý. Musí tam jednoducho 
fungovať aj nejaká „chémia“ v zmysle 
ideovej alebo teda názorovej blízkosti.

VÁCLAV HŘÍCH
výkonný riaditeľ

AKO
Vyhrať voľby prieskumy niekomu 
určite nevedia. Vplyv môže byť len 
v určitej demobilizácii v prípade veľmi 
jasného vedenia, respektíve naprík-
lad v parlamentných voľbách, kde sa 
strana dlhé mesiace pohybuje ďaleko 
od hranice zvoliteľnosti, môže pred 
voľbami časť jej priaznivcov začať 
zvažovať alternatívu, aby ich hlasy 
neprepadli.

MÔŽU DNES PRIESKUMY 
VYHRAŤ, PRÍPADNE 
OVPLYVNIŤ VOĽBY?

VÁCLAV 
HŘÍCH

Je potrebné zvážiť 
aj to, či dnes má 
význam štrnásťdňové 
moratórium na 
zverejňovanie 
prieskumov.

MARTIN 
SLOSIARIK

Ani dvojpercentný 
rozdiel v preferenciách 
nie je zo štatistického 
pohľadu významný.

Víťazní kandidáti prvého kola prezidentských volieb 2019: 
Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.


