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SVETOVÝ VÝSKUM GALLUP UŽ DESIATY ROK 

REALIZUJE NA SLOVENSKU AGENTÚRA FOCUS 

 

Agentúra FOCUS na zadanie spoločnosti GALLUP realizuje na Slovensku výskum 

WORLD POLL/ SVETOVÝ VÝSKUM. Výskum je zameraný na hodnotenie rôznych 

oblastí nášho života. Realizuje sa vo viac ako 140 krajinách sveta, čo umožňuje 

porovnať nálady a názory obyvateľov. Koná sa pravidelne každý rok od roku 

2005; a naša agentúra v ňom participuje už desať rokov. 

 

Každoročne FOCUS školí svojich anketárov v súvislosti s týmto výskumom. Do 

výskumu je zapojených 20 000 anketárov na celom svete. Na Slovensku približne 

sto. Je veľmi dôležité, aby anketári všade vo svete postupovali rovnako – pri 

výbere respondenta i realizácii rozhovoru. Práca anketára je v celom projekte 

rozhodujúca a nenahraditeľná. Výskum sa totiž realizuje tvz. metódu náhodnej 

prechádzky navrhnutou a vyvinutou samotným Gallupom. 

 

Tu je niekoľko fotografií z minulotýždňových školení anketárov po celom 

Slovensku. 
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Na školeniach vysvetľujeme, ako postupovať tak, aby sme na konci našej 

spoločnej práce mohli povedať, že bola úspešná. A o tom, že je aj úspešná, 

svedčia naše ocenenia od zadávateľa výskumu. Prvé ocenenie si bol osobne 

v roku 2010 prevziať vo Washingtone D.C. riaditeľ FOCUSu Martin Slosiarik. 

Druhé sme od Gallupu dostali pred dvoma rokmi – konkrétne za „vynikajúcu 

kvalitu“ práce na projekte (2014). A tretiu sme získali v tomto roku – ako uznanie 

za „pozoruhodnú spoluprácu“ na projekte za posledných desať rokov.  
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Čo sa zverejňovania výsledkov zo Svetového výskumu týka, samotný Gallup 

publikoval v posledných mesiacoch niekoľko článkov, v ktorých sa zmieňuje aj 

Slovensko: 

- http://www.gallup.com/poll/190415/eastern-europeans-cis-residents-russia-

threats.aspx?g_source=threat&g_medium=search&g_campaign=tiles 

- http://www.gallup.com/poll/183566/worldwide-gender-divide-remains-full-time-

employment.aspx 

- http://www.gallup.com/poll/191141/russians-residents-sanctions-hurting-

economies.aspx?g_source=World&g_medium=lead&g_campaign=tiles 

 

 

 

 

Aj touto cestou sa chceme poďakovať našim anketárom 

a respondentom, ochotným participovať v tomto medzinárodnom 

výskume. Bez ich osobného nasadenia a úsilia by naša agentúra 

nebola tak úspešná! 
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