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Flash Eurobarometer 213
(European Citizenship)

Country Specific Questionnaire
Slovakian Republic

Flash 213 – Awareness of Citizen’s rights
Q1. Tento výskum sa týka občianstva Európskej únie. Je vám známy výraz „občan
Európskej únie“?
- áno a viete, čo to znamená .............................................................. 1
- áno, už ste o ňom počuli, ale nie ste si istý/á, čo to znamená ......... 2
- nie, nikdy ste nepočuli výraz „občan Európskej únie“ ...................... 3
- [nevie/neodpovedal].......................................................................... 9

Q2. Ako dobre sa cítite byť informovaný/á o Vašich právach ako občana Európskej
únie?
MOŽNÁ IBA JEDNA ODPOVEĎ
- veľmi dobre informovaný/á ............................................................... 4
- dobre informovaný/á ......................................................................... 3
- nie dobre informovaný/á ................................................................... 2
- vôbec nie informovaný/á................................................................... 1
- [nevie/neodpovedal].......................................................................... 9

Q3. Pre každé z nasledujúcich tvrdení, ktoré Vám teraz prečítam, mi prosím povedzte,
či je pravdivé alebo nepravdivé:
JEDNA ODPOVEĎ V KAŽDOM RIADKU
- pravdivé ............................................................................. 1
- nepravdivé ......................................................................... 2
- [nevie/neodpovedal ........................................................... 9

a. Musíte požiadať o to, aby ste sa stali občanom Európskej únie. ............. 1 2 9
b. Zároveň ste oboje, občan Európskej únie aj občan Slovenska................ 1 2 9
c. Ak si to želáte, môžete si vybrať, že nebudete občanom Európskej únie.1 2 9

Q4. V skutočnosti, všetci občania členských štátov EÚ sú „občanmi Európskej únie“.
Podľa Vášho názoru, aké práva má občan Európskej únie?
JEDNA ODPOVEĎ V KAŽDOM RIADKU
- áno, má toto právo .......................................................... 1
- nie, nemá toto právo .......................................................... 2
- [nevie/neodpovedal]........................................................... 9

a) Občan Európskej únie má právo žiť v inom členskom štáte
Európskej únie, v závislosti od určitých podmienok. ............................ 1 2 9
b) Občan Európskej únie má právo získať občianstvo
ktoréhokoľvek členského štátu, v ktorom žil najmenej 5 rokov. ........... 1 2 9
c)

Občan Európskej únie má právo sťažovať sa na Európskej
komisii, Európskemu parlamentu alebo Európskemu
ombudsmanovi...................................................................................... 1 2 9

d) Občan Európskej únie z iného členského štátu žijúci na
Slovensku, má u nás právo hlasovať alebo kandidovať v
miestnych voľbách. ............................................................................... 1 2 9
e) Občan Európskej únie z iného členského štátu žijúci na
Slovensku, má u nás právo hlasovať alebo kandidovať vo
voľbách do národného parlamentu....................................................... 1 2 9
f)

Občan Európskej únie z iného členského štátu žijúci na
Slovensku, má u nás právo hlasovať alebo kandidovať vo
voľbách do európskeho parlamentu. .................................................... 1 2 9

g) Občan Európskej únie, ktorý sa nachádza mimo EÚ, má právo
požiadať o pomoc ambasády iných členských krajín EÚ v
prípade, ak tam jeho krajina nemá ambasádu. .................................... 1 2 9
h) Občan Európskej únie žijúci v inom členskom štáte má právo na
to, aby s ním bolo zaobchádzané presne rovnakým spôsobom
ako s občanom daného štátu................................................................ 1 2 9

Q5. Je Vám známa „Charta základných práv Európskej únie“, ktorá taktiež garantuje
základné práva občanov Európskej únie?
MOŽNÁ IBA JEDNA ODPOVEĎ
- áno a viete čo to je ............................................................................................... 1
- áno, počuli ste o nej, ale nie ste si istý/á, čo to je ................................................ 2
- nie, nikdy ste nepočuli o „Charte základných práv Európskej únie“ .................... 3
- [nevie/neodpovedal] ............................................................................................. 9

D1.

Pohlavie [NEPÝTAJTE SA - OZNAČTE HODIACE SA]
[1]
[2]

D2.

Koľko máte rokov?
[_][_]
[00]

D3.

rokov
[ODMIETNUTIE/ŽIADNA ODPOVEĎ]

Koľko ste mal/a rokov keď ste ukončil/a riadne denné štúdium?
[Napíšte VEK, V KTOROM RESPONDENT UKONČIL VZDELANIE]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Muž
Žena

rokov
[STÁLE NAVŠTEVUJEM RIADNE DENNÉ ŠTÚDIUM]
[NIKDY SOM NENAVŠTEVOVAL/A RIADNE DENNÉ ŠTÚDIUM]
[ODMIETNUTIE/ŽIADNA ODPOVEĎ]

Čo sa týka Vášho terajšieho zamestnania, povedal/a by ste, že ste na voľnej nohe,
zamestnanec, manuálny pracovník (robotník) alebo by ste povedal/a, že ste
nepracujúci/a? Znamená to, že ste ....
[KEĎ RESPONDENT ODPOVEDAL NA HLAVNÚ KATEGÓRIU, PREDČÍTAJTE
PRÍSLUŠNÉ POD-KATEGÓRIE - ]
- NA VOĽNEJ NOHE
Æ i.e. :
- farmár, horár (polesný), rybár ........................................................................11
- majiteľ obchodu, remeselník..........................................................................12
- odborník (právnik, lekár, účtovník, architekt....).............................................13
- riaditeľ spoločnosti..........................................................................................14
- iné ...................................................................................................................15
- Zamestnanec
Æ i.e. :
- odborník (zamestnaný doktor, právnik, účtovník, architekt) ........................21
- generálny riaditeľ, riaditeľ alebo top manažment ..........................................22
- stredný manažment........................................................................................23
- štátny zamestnanec .......................................................................................24
- úradník............................................................................................................25
- iný zamestnanec (predavač, zdravotná sestra, atď....).................................26
- iné ...................................................................................................................27
- Manuálny pracovník (robotník)
Æ i.e. :
- vedúci / majster (manažér tímu, atď....)........................................................31
- Manuálny pracovník (robotník) ......................................................................32
- nekvalifikovaný manuálny pracovník (robotník) ............................................33
- iné ...................................................................................................................34
- Nepracujúci
Æ i.e. :
- starajúci sa o domácnosť...............................................................................41
- študent (denné štúdium) ................................................................................42
- dôchodca .......................................................................................................43
- hľadajúci prácu ...............................................................................................44
- iné ...................................................................................................................45
- [Odmietnutie].....................................................................................................................99

D6. Povedali by ste, že žijete v ..?
- zóna hlavného mesta .................................................................................. 1
- iné mesto 2
- vidiecka zóna............................................................................................... 3
- [Odmietnutie] ............................................................................................... 9

