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Flash Eurobarometer 269
(Intergenerational Solidarity)
Country Specific Questionnaire
Slovakian Republic

FLASH ‐ 269
Chcel/a by som sa spýtať niekoľko otázok týkajúcich sa vzťahov medzi rôznymi
generáciami, ktoré tvoria našu spoločnosť.
Q1. Prečítam Vám niekoľko tvrdení o vzťahoch medzi mladšími a staršími ľuďmi.
Pre každé z nich mi, prosím, povedzte či s ním silno súhlasíte, skôr súhlasíte, skôr nesúhlasíte alebo
silno nesúhlasíte
[ROTUJTE POLOŽKY – PREČÍTAJTE KAĎÝ RIADOK JEDEN PO DRUHOM ‐ JEDNA ODPOVEĎ V
KAŽDOM RIADKU]
Silno súhlasíte ..........................................................................4
Skôr súhlasíte ...........................................................................3
Skôr nesúhlasíte .......................................................................2
Silno nesúhlasíte ......................................................................1
[Nevie/neodpovedal] ................................................................9

A … Mladí ľudia a starší ľudia sa ľahko nezhodnú na tom, čo je najlepšie pre spoločnosť. 4 3 2 1
9
B … Starší ľudia sú príťažou pre spoločnosť.

43219

C … Médiá zveličujú riziko konfliktu medzi generáciami.

43219

D … Keďže tu bude viac starších voličov, politické rozhodovanie bude venovať menej pozornosti
potrebám mladých ľudí.

43219

E … Keďže starší ľudia pracujú až do neskorého veku, pre mladých ľudí bude dostupných menej
pracovných miest.

43219

F … Na Slovensku sú staršie ženy viac ohrozené chudobou než starší muži.

43219

G … Spoločnosti, ktoré zamestnávajú najmä mladých ľudí, fungujú lepšie než tie, ktoré zamestnávajú
ľudí rôzneho veku.

43219

Q2. Teraz by som prečítal/a niekoľko tvrdení súvisiacich s dôchodkami.
Prosím, povedzte mi, či silno súhlasíte, skôr súhlasíte, skôr nesúhlasíte alebo silno nesúhlasíte
[ROTUJTE POLOŽKY – PREČÍTAJTE KAĎÝ RIADOK JEDEN PO DRUHOM ‐ JEDNA ODPOVEĎ V
KAŽDOM RIADKU]
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Silno súhlasíte ..........................................................................4
Skôr súhlasíte ...........................................................................3
Skôr nesúhlasíte .......................................................................2
Silno nesúhlasíte ......................................................................1
[Nevie/neodpovedal] ................................................................9

A … V nadchádzajúcich desaťročiach vlády nebudú už ďalej schopné platiť dôchodky a starostlivosť
o starších ľudí.

43219

B … Zamestnaní ľudia sa budú čím ďalej tým viac zdráhať platiť dane a sociálne príspevky na
podporu starších ľudí.

43219

C … Naša vláda vynakladá príliš málo na vzdelanie a na mladých ľudí v porovnaní so staršími ľuďmi.
43219
D … Starší ľudia akceptujú potrebu zásadných dôchodkových reforiem, aby sa zmiernilo finančné
bremeno, ktoré je na ľuďoch v produktívnom veku.

43219

E … Naša vláda musí sprístupniť oveľa viac peňazí na dôchodky a na starostlivosť o starších ľudí.
43219
F … Naša vláda by mala uľahčiť starším ľuďom na Slovensku pokračovanie v práci aj po dosiahnutí
bežného dôchodkového veku, ak si to želajú.

43219

Q3. Starší ľudia nie sú len prijímajúci od spoločnosti, ale oni jej taktiež môžu niečo vrátiť.
Prosím, povedzte mi, či silno súhlasíte, skôr súhlasíte, skôr nesúhlasíte alebo silno nesúhlasíte
[ROTUJTE POLOŽKY – PREČÍTAJTE KAĎÝ RIADOK JEDEN PO DRUHOM ‐ JEDNA ODPOVEĎ V
KAŽDOM RIADKU]
Silno súhlasíte ..........................................................................4
Skôr súhlasíte ...........................................................................3
Skôr nesúhlasíte .......................................................................2
Silno nesúhlasíte ......................................................................1
[Nevie/neodpovedal] ................................................................9
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A … Starší ľudia vytvárajú hlavný prínos ako dobrovoľníci v charitatívnych a komunitných
organizáciách na Slovensku.

43219

B … Prínos starších ľudí, ktorí sa starajú o rodinu alebo iných príbuzných, nie je na Slovensku
dostatočne ocenený.

43219

C … Finančná pomoc rodičov a starých rodičov je dôležitá pre mladých dospelých ľudí, ktorí si
zakladajú svoje vlastné domácnosti a rodiny.

43219

E … Pre starších a mladších ľudí neexistuje dostatok príležitostí, kde by sa stretli a pracovali spolu v
združeniach a miestnych komunitných iniciatívach.

43219

F … Vývoj produktov a služieb zodpovedajúcich potrebám starších ľudí sa stane kľúčovou hnacou
silou ekonomiky na Slovensku.

43219

Q4. Dovoľte, aby som Vám prečítal/a niekoľko tvrdení o problémoch súvisiacich so starostlivosťou o
starších ľudí.
Prosím, povedzte mi, či silno súhlasíte, skôr súhlasíte, skôr nesúhlasíte alebo silno nesúhlasíte
[ROTUJTE POLOŽKY – PREČÍTAJTE KAĎÝ RIADOK JEDEN PO DRUHOM ‐ JEDNA ODPOVEĎ V
KAŽDOM RIADKU]
Silno súhlasíte ..........................................................................4
Skôr súhlasíte ...........................................................................3
Skôr nesúhlasíte .......................................................................2
Silno nesúhlasíte ......................................................................1
[Nevie/neodpovedal] ................................................................9

A … Lekári, sestričky a profesionálni opatrovatelia na Slovensku sú dobre vyškolení, aby sa postarali
o špeciálne potreby starších ľudí.

43219

B … Ľudia, ktorí sa musia starať o starších členov rodiny doma, dostávajú dobrú podporu zo strany
sociálnych služieb na Slovensku.

43219

C … Sociálne služby na Slovensku sú dostatočné na podporu starších ľudí s podlomeným zdravím,
takže tí môžu zostať v ich vlastnom domove.

43219

D … Veľa starších ľudí s podlomeným zdravím na Slovensku nemôže žiť samostatne, pretože ich
domy nie sú uspôsobené ich potrebám.

43219

E … Starší ľudia by priniesli pre spoločnosť oveľa viac, ak by bolo pre nich jednoduchšie
premiestňovať sa.

43219

Q5. Na záver by som sa chcel/a spýtať na rolu verejných organizácií.
Prosím, povedzte mi, či silno súhlasíte, skôr súhlasíte, skôr nesúhlasíte alebo silno nesúhlasíte
ROTUJTE POLOŽKY – PREČÍTAJTE KAĎÝ RIADOK JEDEN PO DRUHOM ‐ JEDNA ODPOVEĎ V
KAŽDOM RIADKU]
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Silno súhlasíte ..........................................................................4
Skôr súhlasíte ...........................................................................3
Skôr nesúhlasíte .......................................................................2
Silno nesúhlasíte ......................................................................1
[Nevie/neodpovedal] ................................................................9

A … Školy by mali propagovať lepšie vzťahy medzi mladými a staršími.

43219

B … Miestne úrady by mali podporovať združenia a iniciatívy, ktoré pomáhajú rozvoju pevnejších
vzťahov medzi mladými ľuďmi a staršími ľuďmi.

43219

C … Vláda odvádza dobrú prácu čo sa týka podporovania lepšieho porozumenia medzi mladými a
staršími.

43219

D … Mali by existovať verejné centrá, kde by sa pomáhalo starším dobrovoľníkom pri hľadaní takých
možností pre dobrovoľnícku prácu, ktorá by zodpovedala ich zručnostiam a želaniam.

D1.

43219

Pohlavie
[NEPÝTAJTE SA ‐ OZNAČTE HODIACE SA]

D2.

D3.

‐

[1] Muž

‐

[2] Žena

Koľko máte rokov?
‐

[_][_] rokov

‐

[00] [ODMIETNUTIE/ŽIADNA ODPOVEĎ]

Koľko ste mal/a rokov keď ste ukončil/a riadne denné štúdium?
[NAPÍŠTE VEK, V KTOROM RESPONDENT UKONČIL VZDELANIE]

D4.

‐

[_][_] ..................................................................................................... rokov

‐

[ 0 0 ] ............................... [STÁLE NAVŠTEVUJEM RIADNE DENNÉ ŠTÚDIUM]

‐

[ 0 1 ] .............. [NIKDY SOM NENAVŠTEVOVAL/A RIADNE DENNÉ ŠTÚDIUM]

‐

[ 9 9 ] ..................................................... [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
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‐ 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
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