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Metodologické okienko:
Prieskum verejnej mienky pre Radu mládeže

Stranu ĽS Naše Slovensko
častejšie uvádzali:

Respondenti, ktorí nevedeli
uviesť, koho by volili, sú častejšie:

Slovenska bol realizovaný v období od 3. – do 23.

••

muži

••

ženy

Metodológia prieskumu je založená na využití

••

respondenti z Banskobystrického kraja

••

respondenti, ktorí nemajú skúsenosť

online panelu (čo znamená, že rovnaký dotazník

••

v minulosti sa dobrovoľníckych aktivít

s dlhším pobytom v zahraničí

v elektronickej podobe samostatne vypĺňali

zúčastňovali, ale dnes už nie

októbra 2018, na vzorke 1000 respondentov.

reprezentatívne vybraní respondenti, ktorí sú
opakovane zapájaní do prieskumov verejnej

Stranu SAS častejšie uvádzali:

Respondenti, ktorí uviedli, že by
sa volieb nezúčastnili, sú častejšie:

••

respondenti vo veku 20 – 24 rokov

••

problematikou).

••

bratislavský kraj

••

obyvatelia Bratislavy

mladí ľudia, ktorí nemajú skúsenosť

mienky v súvislosti s rovnakou alebo podobnou

s mládežníckou organizáciou
••

mladí ľudia, ktorí nemajú skúsenosť

Prieskum bol reprezentatívny pre populáciu vo

s dobrovoľníctvom

veku 15 – 24 rokov z hľadiska: pohlavia, veku,

Stranu OĽANO častejšie uvádzali:

veľkosti sídla a regiónu. Prieskum zabezpečovala

••

muži

agentúra FOCUS s.r.o na Slovensku.

••

obyvatelia väčších miest

