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Slovakian Republic

EUROBAROMETER

Psymareco

Dátum interview: ___. ___. 2003

Číslo anketára: ___________

Začiatok interview (hod:min): ____:____

Koniec interview (hod:min): ____:____

Demografia
Pohlavie
D1.

D2.

[1]
[2]

Presný vek: [__][__] rokov
[00]

D3.

[odmietnuté/bez odpovede]

Vek pri ukončení vzdelania: [presný vek]
[__][__]
[00]
[01]
[99]

D4.

Muž
Žena

rokov
[odmietnuté/bez odpovede]
[nikdy nechodil(a) do školy / neštudoval(a)]
[stále študuje / je v škole]

Čo sa týka Vášho súčasného zamestnania. Povedali by ste, že ste samozamestnaný(á), zamestnanec,
manuálne pracujúci alebo by ste povedali, že ste nepracujúci?
[INT.: Prečítajte položky naľavo – potom sa opýtajte na upresnenie – MOŽNÁ IBA JEDNA ODPOVEĎ]

- samozamestnaný(á)
Æ tj. :

- poľnohospodár, lesník, rybár ............................................. 11
- vlastník obchodu, remeselník ................................ ……….12
- odborník (právnik, praktický lekár, účtovník, architekt…)...13
- manažér / vlastník spoločnosti .......................................... 14
- iné (ŠPECIFIKUJTE) ......................................................... 15

- zamestnanec
Æ tj. :

- odborník (zamestnaný lekár, právnik, účtovník, architekt) 21
- vrcholový management, riaditeľ alebo top management... 22
- stredný management, ........................................................ 23
- štátny zamestnanec........................................................... 24
- úradník............................................................................... 25
- iný zamestnanec (predavač(ka), zdravotná sestra, apod.) 26
- iné (ŠPECIFIKUJTE) ......................................................... 27

- manuálny pracovník
Æ tj. :

- kontrolór / majster (vedúci tímu, apod.) ............................. 31
- manuálny robotník ............................................................. 32
- nekvalifikovaný manuálny robotník.................................... 33
- iné (ŠPECIFIKUJTE) ......................................................... 34

- nepracujúci
Æ tj. :

- v domácnosti...................................................................... 41
- študent .............................................................................. 42
- dôchodca .......................................................................... 43
- hľadá zamestnanie ............................................................ 44
- iné (ŠPECIFIKUJTE) ......................................................... 45
- (Odmietnuté) ................................................................................................................... 99
D5.

Región
Bratislavský.......................................................................1
Trnavský ...........................................................................2
Trenčiansky ......................................................................3
Nitriansky .........................................................................4
Žilinský .............................................................................5
B. Bystrický ......................................................................6
Prešovský.........................................................................7
Košický.............................................................................8

D6.

Typ lokality
-

Q1.

metropolitná zóna (nad 100 000 obyvateľov)……………… 1
iná mestská oblasť…………………………………………… 2
Dedina (do 5 000 obyvateľov) ……………………………… 3

Počuli ste o Konvente o budúcnosti Európy, ktorému predsedá Valéry Giscard d’Estaing ?
-

Q2.

ÁNO ............................................................................................................... 1
NIE ................................................................................................................ 2

Práca Konventu o budúcnosti Európy bola v súčasnosti predstavená. Podľa toho, čo viete, aký druh
textu Konvent vypracoval? Ide o …
[INT.: Prečítajte – možná iba jedna odpoveď]
-

-

Deklaráciu ....................................................................................... 1
Smernicu / direktívu ........................................................................ 2
Chartu ............................................................................................. 3
Návrh ústavnej zmluvy .................................................................... 4
[Neviem/Bez odpovede] .................................................................. 5

EUROBAROMETER

Psymareco

Konvent o budúcnosti Európy vypracoval návrhy ústavnej zmluvy. Zamýšľate si...

Q3.

[INT.: Prečítajte – možná iba jedna odpoveď]

prečítať závery návrhu ústavy
prečítať tento návrh detailne
návrh si neprečítať
Už ste ho čítali
[Neviem/Bez odpovede]

-

-

1
2
3
4
5

Podľa toho čo viete, povedali by ste, že ste veľmi spokojný (á), skôr spokojný (á), skôr nespokojný (á)
alebo úplne nespokojný (á) s výsledkami práce Konventu o budúcnosti Európy?

Q4.

[INT.: Prečítajte – možná iba jedna odpoveď]

-

Veľmi spokojný (á)
Skôr spokojný (á)
Skôr nespokojný (á)
Úplne nespokojný (á)
[Neviem/Bez odpovede]

1
2
3
4
5

Osobne, skôr súhlasíte alebo skôr nesúhlasíte s nasledujúcimi návrhmi zameranými na reformu
súčasného fungovania Európskej únie?

Q5.

-

Skôr súhlasím
Skôr nesúhlasím
[Neviem/Bez odpovede]

1
2
3

[INT.: Prečítajte – možná iba jedna odpoveď pre každú položku]

a) Ústava pre Európsku úniu
b) samostatný minister Európskej únie pre zahraničné veci
c)

samostatný prezident Európskej rady volený hlavami štátov alebo predsedami vlád členských krajín
Európskej únie
d) Európsky parlament odsúhlasí každé rozhodnutie týkajúce sa budúcnosti Európskej únie

Q6.

Myslíte si, že by bolo nevyhnutné, užitočné ale nie nevyhnutné alebo zbytočné, aby všetci občania
Európskej únie povedali svoj názor na návrh ústavy v referende?
[INT.: Prečítajte – možná iba jedna odpoveď]

Q7.

Nevyhnutné
Užitočné, ale nie nevyhnutné
Zbytočné
[Neviem/Bez odpovede]

1
2
3
4

Pre každý z nasledujúcich výrokov, mi prosím povedzte, či je podľa Vášho názoru pravdivý alebo
nepravdivý.
[INT.: Prečítajte – možná iba jedna odpoveď pre každou položku]

-

Pravdivý
Nepravdivý
[Neviem/Bez odpovede]

1
2
3

Záverečný dokument Konventu ...

Q8.

a)

sa automaticky stane budúcou európskou ústavou

b)

bude prediskutovaný predstaviteľmi jednotlivých krajín a prípadne upravený

c)

bude vystavený hlasovaniu v národných parlamentoch

d)

bude vystavený referendu v každom členskom štáte

Podľa Vás, návrh ústavnej zmluvy pripravený Konventom by mal byť :
[INT.: Prečítajte – možná iba jedna odpoveď]

-

prijatý hlavami štátov alebo predsedami vlád taký aký je
čiastočne upravený hlavami štátov alebo predsedami vlád
radikálne upravený hlavami štátov alebo predsedami vlád
odmietnutý, za účelom zachovania súčasných zmlúv v platnosti
[Neviem/Bez odpovede]

1
2
3
4
5

