
    
                                                                                                                                  
 
 
 
Európsky sociálna sonda  2006     (European Social Survey 2006) 
 
 
Vážená pani / Vážený pán, 
 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že ste boli náhodným výberom vybraní 
z Národného registra obyvateľov Slovenskej republiky ako respondent do 
celoeurópskeho prieskumu  s názvom „Európska sociálna sonda 2006“.  

 

Národným koordinátorom na Slovensku je Spoločenskovedný ústav 
Slovenskej Akadémie vied a realizátorom tohto prieskumu je inštitút pre prieskum 
trhu GfK Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave. Ide o prieskum, cieľom ktorého je 
zmapovať názory ľudí o rôznych dôležitých otázkach, týkajúcich sa Slovenska. 
Prieskum súbežne prebieha v 24 krajinách celej Európy a pomôže nám pochopiť, 
aké názory a presvedčenia majú ľudia v rôznych krajinách. Prieskum sa financuje zo 
slovenských aj európskych zdrojov.  
 

Dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu osobnú účasť na tomto európskom 
projekte, ktorý prebieha formou osobných rozhovorov. Budú ich viesť anketári GfK 
Slovakia, ktorí vás navštívia. Rozhovor budú zaznamenávať do dotazníka 
obsahujúceho otázky, na ktoré nie sú potrebné žiadne špeciálne vedomosti a 
vzdelanie. Cieľom tohto prieskumu je získať reprezentatívny obraz o ľuďoch žijúcich 
na Slovensku. Keďže ste boli náhodne vybraní do tohto projektu, nemôže Vás nikto 
iný z Vašej domácnosti zastúpiť alebo nahradiť. Všetky informácie, ktoré nám 
poskytnete, sú anonymné a nikdy sa nebudú spájať s Vaším menom alebo adresou.  
 

Väčšina ľudí, ktorá sa na štúdii zúčastňuje, to považuje za zaujímavú 
a príjemnú skúsenosť a dúfame, že aj pre Vás to bude takisto zaujímavé. V priebehu 
nasledujúceho obdobia Vás navštívi anketár GfK Slovakia, ktorý sa Vám 
preukáže preukazom anketára i týmto informačným listom. Vyplnenie dotazníka trvá 
za prítomnosti anketára približne 1,5 hodiny. Vašu spoluprácu na tomto projekte 
odmeníme nákupnou poukážkou v hodnote 100 Sk.   
 

Ak by ste potrebovali o prieskume ďalšie informácie, telefonicky alebo                  
e-mailom kontaktujte p. Juraja Szegyho, pracovníka GfK Slovakia povereného týmto 
projektom (tel. č. do práce 02 / 57 371 271, e-mail: szeghy@gfk.sk). Okrem toho 
informácie nájdete aj na internetovej stránke GfK Slovakia: www.gfk.sk. 
 

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu. 
 
               elektronický podpis 
                      

   Ing. Rastislav  K o č a n 
Product development Manager 

                    GfK Slovakia 


