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FL425 - Attitudes towards food waste SK
D1
Koľko máte rokov?
(ZAPÍŠTE – AK „ODMIETNUTIE“, OZNAČTE 99)

D2

Pohlavie.
Muž
Žena

1
2

PÝTAJTE SA VŠETKÝCH
MEŇTE PORADIE POLOŽIEK 1 AŽ 6
Q1

V Európe sa každý rok vyhodí 100 miliónov ton potravín. Ktorý z nasledujúcich
subjektov si myslíte, že zohráva úlohu v prevencii plytvania potravinami?
(PREČÍTAJTE - MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ)
Poľnohospodári
Výrobcovia potravín
Obchody a predajcovia
Pohostinstvo a sektor stravovania (hotely, reštaurácie, nemocnice atď.)
Verejné orgány
Spotrebitelia, ľudia ako vy
Nevie/bez odpovede

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
MEŇTE PORADIE POLOŽIEK 1 AŽ 6
Q2

Čo by vám pomohlo menej plytvať potravinami v domácnosti?
(PREČÍTAJTE - MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ)
Lepšie a jasnejšie informácie o význame dátumu „minimálnej
trvanlivosti" a "spotreby" uvedeného na etiketách potravín
Lepšie a jasnejšie informácie o etiketách na potravinárskych výrobkoch
(napr. informácie o skladovaní potravín a príprave)
Lepšie plánovanie nákupov a jedál vo vašej domácnosti
Dostupnosť menších veľkostí porcií (balení) v obchodoch
Spotrebovanie zvyškov jedla namiesto vyhadzovania
Používanie mrazničky na dlhšie uchovanie potravín
Iné (NEČÍTAJTE)
Nevie/bez odpovede

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

FL388 Q10 MODIFIED TREND
Q3

Ako často, ak vôbec, sledujete pri nakupovaní alebo príprave jedla dátum „spotreby“,
alebo „minimálnej trvanlivosti“ uvedený na etiketách potravín?

(PREČÍTAJTE - LEN JEDNA ODPOVEĎ)
Vždy
Často
Niekedy
Zriedka
Nikdy
Nevie/bez odpovede

1
2
3
4
5
6

NEW
VERZIA DOTAZNÍKA A - Q4 SA PÝTAJTE PRED Q5
MEŇTE PORADIE POLOŽIEK 1 AŽ 3
Q4

Čo si myslíte, že v skutočnosti znamená „minimálna trvanlivosť“ na potravinárskom
výrobku? Prečítam vám niektoré možnosti a vy si, prosím, vyberte tú, ktorú považujete
za najvhodnejšiu.
(PREČÍTAJTE - LEN JEDNA ODPOVEĎ)
To záleží na druhu potraviny
Potraviny sa môžu konzumovať po tomto dátume, ale už nemusia byť v
najlepšej kvalite.
Je bezpečné jesť potraviny až do tohto dátumu, ale po tomto dátume
by sa už nemali konzumovať.
Žiadnu z uvedených
Nevie/bez odpovede

1
2
3
4
5

NEW
VERZIA DOTAZNÍKA B - Q5 SA PÝTAJTE PRED Q4
MEŇTE PORADIE POLOŽIEK 1 AŽ 3
Q5

Čo si myslíte, že v skutočnosti znamená „spotrebujte do“ na potravinárskom výrobku?
Prečítam vám niektoré možnosti a vy si, prosím, vyberte tú, ktorú považujete za
najvhodnejšiu.
(PREČÍTAJTE - LEN JEDNA ODPOVEĎ)
To záleží na druhu potraviny
Potraviny sa môžu konzumovať po tomto dátume, ale už nemusia byť
najlepšej kvality.
Je bezpečné jesť potraviny až do tohto dátumu, ale po tomto dátume
by sa už nemali konzumovať.
Žiadnu z uvedených
Nevie/bez odpovede
NEW

1
2
3
4
5

Q6

V súčasnosti výrobcovia nie sú povinní uvádzať dátumy na etiketách niektorých
trvanlivých potravín, ako je napríklad soľ, cukor a ocot. Tieto potraviny možno bezpečne
konzumovať a ich kvalita sa po dlhú dobu nezhoršuje. Ak by ste v budúcnosti už nenašli
dátum „minimálnej trvanlivosti“ na ďalších trvanlivých potravinách, ako je ryža,
cestoviny, káva alebo čaj, ako by ste reagovali?
(PREČÍTAJTE - LEN JEDNA ODPOVEĎ)
Tento údaj by Vám chýbal
Tento údaj nepotrebujete
Nevie/bez odpovede

1
2
3

NEW
Q7

Ak by ste v kuchynskej skrinke našli balíček špagiet bez uvedenia dátumu „minimálnej
trvanlivosti“ na etikete a nemohli by ste si spomenúť, kedy ste ho kúpili, čo by ste
urobili?
NEČÍTAJTE MOŽNOSTI - LEN JEDNA ODPOVEĎ - VYBERTE MOŽNOSŤ, KTORÁ NAJLEPŠIE
VYSTIHUJE ODPOVEĎ RESPONDENTA
Aj tak by som ho použil(a)
Použili by ste ho len v prípade, ak by obal nebol poškodený a výrobok
by vyzeral, že je v poriadku
Vyhodili by ste ho
Nikdy sa nepozeráte na dátumy
Nevie/bez odpovede

1
2
3
4
5

NEW
Q8

Niektoré etikety na potravinách uvádzajú, že po otvorení sa musí výrobok spotrebovať
do určitého počtu dní. Ak zistíte že ste výrobok nepoužili v lehote uvedenej na etikete,
čo zvyčajne urobíte?
(PREČÍTAJTE - LEN JEDNA ODPOVEĎ)
Použijete ho, ak obal nie je poškodený a výrobok vyzerá, že je v
poriadku
Vyhodíte ho
Nikdy sa nepozeráte na dátumy (NEPONÚKAJTE)
To záleží na druhu potravín (NEPONÚKAJTE)
Nevie/bez odpovede

1
2
3
4
5

NEW
D4

Koľko ste mali rokov, keď ste ukončili Vaše vzdelanie? Máme na mysli riadne, denné
štúdium.
(ANK.: AK „STÁLE ŠTUDUJE", OZNAČTE „00" - AK "ŽIADNE VZDELANIE" OZNAČTE
"01" - AK "ODMIETNUTIE", OZNAČTE "98" - AK "NEVIE", OZNAČTE "99")

D5a

Pokiaľ ide o vaše súčasné zamestnanie, povedali by ste, že ste samostatne zárobkovo
činná osoba, zamestnanec, robotník, alebo by ste povedali, že nevykonávate pracovnú
činnosť?

(LEN JEDNA ODPOVEĎ)
Samostatne zárobkovo činná osoba
Zamestnanec
Robotník
Nevykonáva pracovnú činnosť
Odmietnutie (NEČÍTAJTE)

1
2
3
4
5

OTÁZKU D5b SA PÝTAJTE, AK IDE O SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÚ OSOBU,
OZNAČENÉ 1 v D5a
D5b

Povedali by ste, že ste...?

(PREČÍTAJTE - LEN JEDNA ODPOVEĎ)
Poľnohospodár, lesník, rybár
Majiteľ obchodu, remeselník
Odborník (právnik, lekár, účtovník, architekt...)
Manažér firmy

Iné/odmietnutie (NEČÍTAJTE)

1
2
3
4
5

OTÁZKU D5c SA PÝTAJTE, AK IDE O ZAMESTNANCA, OZNAČENÉ 2 v D5a
D5c

Povedali by ste, že ste...?
(PREČÍTAJTE - LEN JEDNA ODPOVEĎ)
Odborník (zamestnaný lekár, právnik, účtovník, architekt)
Vyšší manažment, riaditeľ, alebo top manažment
Stredný manažment (vedúci oddelenia, učiteľ, technik)
Zamestnanec v štátnej správe
Úradník
Iný zamestnanec (predavač, zdravotná sestra...)

Iné/odmietnutie (NEČÍTAJTE)

1
2
3
4
5
6
7

OTÁZKU D5d SA PÝTAJTE, AK IDE O ROBOTNÍKA, OZNAČENÉ 3 v D5a
D5d

Povedali by ste, že ste...?
(PREČÍTAJTE - LEN JEDNA ODPOVEĎ)
Vedúci/majster (vedúci tímu...)
Manuálne pracujúci

1
2

Nekvalifikovaný manuálny pracovník

Iné/odmietnutie (NEČÍTAJTE)

3
4

OTÁZKU D5e SA PÝTAJTE, AK NEVYKONÁVA PRACOVNÚ ČINNOSŤ, OZNAČENÉ 4 v D5a

D5e

Povedali by ste, že ste...?
(PREČÍTAJTE - LEN JEDNA ODPOVEĎ)
V domácnosti
Študent (denné štúdium)
Na dôchodku
Hľadá prácu

Iné/odmietnutie (NEČÍTAJTE)
D12

1
2
3
4
5

Povedzte mi prosím, v ktorom kraji trvalo žijete?
(V PRÍPADE POTREBY PREČÍTAJTE – LEN JEDNA ODPOVEĎ)

D13

Povedali by ste, že žijete...?
(PREČÍTAJTE – LEN JEDNA ODPOVEĎ)
na vidieku alebo na dedine
v malom alebo v stredne veľkom meste
vo veľkom meste
NEVIE (NEČÍTAJTE)

D18

1
2
3
4

Máte mobilný telefón?
(NEČÍTAJTE)
1
2

Áno
Nie
D20

Máte pevnú telefónnu linku?
(NEČÍTAJTE)
1
2

Áno
Nie
D22

Mohli by ste mi povedať, koľko osôb vo veku 15 rokov alebo starších žije vo vašej
domácnosti vrátane Vás?
(ZAPÍŠTE – AK „NEVIE“, OZNAČTE 98 – AK „ODMIETNUTIE“, OZNAČTE 99)
Počet osôb vo veku 15 rokov alebo viac v domácnosti

