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Vážený pán
Martin Klus
Dňa 25.8.2017 bola zrealizovaná dodatočná kontrola dodržiavania metodologických štandardov v
oblasti kvantitatívneho výskumu predmetného terénneho zberu ma tému VÚC BB realizovaného
agentúrou Focus, s.r.o.
V osobnej prítomnosti zástupcu SAVA a zástupcu Focus, s.r.o. a telefonickej prítomnosti autora
podnetu bol dátový súbor odkódovaný a Vami uvedené číslo respondenta bolo overené
v zaznamenaných elektronických dátach o dotazníkoch. Následne boli porovnané zaznamenané
odpovede v elektronickom skripte a odpovede uvedené v podaní.
Na základe kontroly z konštatujeme:
• Uvedené telefónne číslo sa nachádzalo v dátovom súbore a súhlasil aj približný čas realizácie
rozhovoru
• Predmetná časť zápisu rozhovoru do elektronického skriptu dotazníka bola totožná
s uvedenými odpoveďami v podaní a operátorka žiadnym spôsobom nepozmenila odpovede,
ktoré respondentka uviedla v rozhovore
• elektronický záznam obsahoval aj odpovede na otázky, ktoré neboli súčasťou podania boli
však súčasťou dotazníka, teda dotazník bol komplexnejší v porovnaní s uvedenou grafikou
• elektronický skript je záznamom odpovedí respondenta na položené otázky a neobsahuje
komunikáciu mimo otázok položených v dotazníku, preto nie je možné potvrdiť ani vyvrátiť
možný priebeh komunikácie mimo kladenia a zápisu oficiálnych otázok z dotazníka
Záver kontroly:
Prvotná aj dodatočná kontrola dodržiavania metodologických štandardov SAVA pri realizácií
terénneho zberu výskumu na tému volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
nepreukázala na základe dostupných materiálov žiadne pochybenie zo strany realizátora, agentúry
Focus, s.r.o. . Nebolo možné preukázať ani vyvrátiť okolnosti mimo kladenia otázok z dotazníka.
V konečnom dôsledku konštatujeme, že s vysokou mierou pravdepodobnosti nešlo o zlý úmysel ani
zo strany sťažovateľa, ani zo strany realizátora výskumu.
Aby sa v budúcnosti predišlo podobným situáciám, vyzýva Slovenská asociácia výskumných agentúr
laickú aj odbornú verejnosť, aby v prípade akýchkoľvek pochybností o priebehu zberu dát ak sa stane
jeho respondentom, alebo pochybností o spôsobe a forme zverejňovania výsledkov upozornila SAVA
prostredníctvom kontaktov uvedených na stránke www.sava.sk a zástupcovia asociácie preveria
správnosť týchto postupov.
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