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"Dobrý deň! Volám sa ..... a som anketárom/-kou agentúry FOCUS, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu a verejnej mienky.
Práve na Slovensku realizujeme medzinárodný výskum o názoroch a živote ľudí pre Sociologický ústav Slovenskej
akadémie vied a Katedru sociológie Univerzity Komenského v Bratislave."
"Mohol/-a by som, prosím, rozprávať s členom Vašej domácnosti, ktorý má 18 alebo viac rokov a mal
narodeniny ako posledný?"

- tento člen domácnosti je doma

POŽIADAJTE, ČI BY STE MOHLI HOVORIŤ S TÝMTO ČLENOM DOMÁCNOSTI, KTORÝ MAL AKO
POSLEDNÝ NARODENINY A MÁ 18 ALEBO VIAC ROKOV

- tento člen domácnosti nie je momentálne doma

ZISTITE, KEDY BUDE DOMA A DOHODNITE SI ČAS, KEDY SA MÔŽETE DO DOMÁCNOSTI
VRÁTIŤ

- jemné odmietnutie (napr. respondent/ domácnosť momentálne
nemá čas, váha, chce si nechať čas na rozmyslenie)

DOHODNITE SI ČAS, KEDY SA MÔŽETE DO DOMÁCNOSTI OPÄTOVNE VRÁTIŤ

- tvrdé odmietnutie (vrátane dlhodobej choroby, dlhodobej
neprítomnosti vybraného člena domácnosti, jazykovej bariéry,
fyzického alebo mentálneho postihnutia a pod.)

POĎAKUJTE SA A UKONČITE ROZHOVOR

"Boli ste vybraný/-á náhodne ako súčasť reprezentatívnej vzorky slovenskej verejnosti. Všetky Vaše odpovede budú
vyhodnocované ako anonymné. Rád/rada by som sa vás opýtal/-a na Vaše názory na rozličné témy. Vaša pomoc prispeje
k lepšiemu porozumeniu toho, ako ľudia na Slovensku žijú a čo si myslia o rôznych témach, napríklad o sociálnej
nerovnosti, životnom prostredí a iných témach.
Rozhovor bude trvať približne 45 minút.“

D35. KRAJ:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky

Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický













D36. POČET OBYVATEĽOV OBCE:
1)
2)
3)
4)

do 500 obyvateľov
501 - 1.000 obyv.
1.001 - 2.000 obyv.
2.001 - 5.000 obyv.

5)
6)
7)
8)
9)

5.001 - 10.000 obyv.
10.001 - 20.000 obyv.

20.001- 50.000 obyv.
50.001- 100.000 obyv.
nad 100.000 (Bratislava, Košice)

1

 











"Na úvod sa chceme opýtať na príležitosti, ktoré ľuďom umožňujú dosiahnuť úspech."

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 1

1. "Aké dôležité sú nasledujúce skutočnosti pre to, aby človek v živote dosiahol úspech?
Aké dôležité je ... :" POSTUPNE DOPĹŇAJTE A-N.,PRI KAŽDOM OZNAČTE ODPOVEĎ!
A.

"… pochádzať z bohatej rodiny?

A













B.

… mať vzdelaných rodičov?

B













C.

… mať dobré vzdelanie?

C













D.

… byť ctižiadostivý, mať ambície?

D













E.

… usilovne pracovať?

E













F.

… poznať správnych ľudí?

F













G.

… mať politické konexie, známosti?

G













H.

… dávať úplatky / podplácať?

H













I.

… národnosť?

I













J.

… náboženské vyznanie?

J













K.

… byť mužom alebo ženou?

K













L.

... žiť v prosperujúcom regióne?

L













M.

... byť mladý?

M













N.

... mať odvahu ísť za prácou do zahraničia?"

N













veľmi
dôležité

skôr
dôležité

nie veľmi
dôležité

1) podstatné
2) veľmi dôležité
3) skôr dôležité

podstatné

4) nie veľmi dôležité
5) vôbec nie dôležité

9) nevie si vybrať

vôbec nie
dôležité

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 2

2. "Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?"
A.

"Aby sa dnes na Slovensku niekto dostal na vrchol
spoločnosti, musí byť skorumpovaný

A













B.

Na Slovensku majú reálnu možnosť získať vysokoškolské vzdelanie len študenti z najlepších stredných škôl.

B













C.

Na Slovensku si štúdium na vysokej škole môžu dovoliť
len bohatí ľudia.

C













D.

Na Slovensku majú ľudia rovnaké možnosti študovať
na vysokej škole, nezáleží na ich pohlaví, národnosti
alebo sociálnom pôvode.

D













Na Slovensku majú všetci rovnaké šance dosiahnuť
v živote úspech."

E













úplne
skôr
súhlasím

ani
ani

skôr
vôbec
nesúhlasím

E.

1) úplne súhlasím
2) skôr súhlasím

3) ani súhlasím,
ani nesúhlasím

4) skôr nesúhlasím
5) vôbec nesúhlasím

nevie neodpovedal

9) nevie si vybrať 0) neodpovedal
2

(NEČÍTAŤ!)

3. "Koľko by ste povedali, že zarábate? Ak nie ste v súčasnosti zamestnaný, hovorte prosím o Vašom poslednom
zamestnaní."
1)
2)
3)
4)
5)

"omnoho menej než si zaslúžim
menej než si zaslúžim
koľko si zaslúžim
viac než si zaslúžim
oveľa viac než si zaslúžim







omnoho menej menej než
než
si zaslúžim
si zaslúžim

koľko si
zaslúžim





viac než oveľa viac než
si zaslúžim si zaslúžim





nikdy som
nepracoval(-a)

6) nikdy som nepracoval/-a"
9) nevie si vybrať

0) neodpovedal

(NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 4

4. "Radi by sme vedeli, koľko si myslíte, že zarábajú ľudia v nasledujúcich zamestnaniach. Stačí nám váš odhad.
Aký je, podľa Vás, skutočný čistý mesačný príjem ľudí v nasledujúcich zamestnaniach:"
PRI KAŽDOM ZAMESTNANÍ ČITATEĽNE ZAPÍŠTE RESPONDENTOVU ODPOVEĎ K PRÍSLUŠNEJ MENE (PODĽA TOHO, V AKEJ MENE SVOJ ODHAD UVEDIE)

A.

"všeobecný (obvodný) lekár

A

Eur, resp.

Sk

B.

riaditeľ veľkej súkromnej firmy

B

Eur, resp.

Sk

C.

predavač v obchode

C

Eur, resp.

Sk

D.

nekvalifikovaný robotník v továrni

D

Eur, resp.

Sk

E.

minister vo Vláde Slovenskej
republiky

E

Eur, resp.

Sk

F.

učiteľ na strednej škole

F

Eur, resp.

Sk

G.

ľudia vo vašom povolaní"

G

Eur, resp.

Sk
9) nevie si vybrať

3

0) neodpovedal

(NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 5

5. "Teraz by sme radi vedeli, koľko si myslíte, že by mali zarábať ľudia v spomenutých zamestnaniach.
Aký by mal byť, podľa Vás, ich čistý mesačný príjem - bez ohľadu na to, koľko skutočne dostávajú?"
PRI KAŽDOM ZAMESTNANÍ ČITATEĽNE ZAPÍŠTE RESPONDENTOVU ODPOVEĎ K PRÍSLUŠNEJ MENE (PODĽA TOHO, V AKEJ MENE ODPOVEĎ UVEDIE)

A.

"všeobecný (obvodný) lekár

A

Eur, resp.

Sk

B.

riaditeľ veľkej súkromnej firmy

B

Eur, resp.

Sk

C.

predavač v obchode

C

Eur, resp.

Sk

D.

nekvalifikovaný robotník v továrni

D

Eur, resp.

Sk

E.

minister vo Vláde Slovenskej
republiky

E

Eur, resp.

Sk

F.

učiteľ na strednej škole

F

Eur, resp.

Sk

G.

ľudia vo vašom povolaní"

G

Eur, resp.

Sk
9) nevie si vybrať

0) neodpovedal

(NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 6

6. "Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?"
A.

"Rozdiely v príjmoch na Slovensku sú príliš veľké.

A













B.

Vláda by mala zmierňovať rozdiely v zárobkoch medzi
tými, ktorí zarábajú veľa a tými, ktorí zarábajú málo.

B













C.

Vláda by mala zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň pre
nezamestnaných.

C













D.

Vláda by mala dávať menej prostriedkov na podporu
pre chudobných.

D













E.

Vláda by mala vydávať menej prostriedkov na starobné
dôchodky.

E













F.

Súkromné podnikanie je najlepší spôsob ako riešiť
hospodárske problémy na Slovensku."

F













ani
ani

skôr
vôbec
nesúhlasím

1) úplne súhlasím
2) skôr súhlasím

3) ani súhlasím,
ani nesúhlasím

4) skôr nesúhlasím
5) vôbec nesúhlasím

úplne
skôr
súhlasím

nevie neodpovedal

9) nevie si vybrať 0) neodpovedal

(NEČÍTAŤ!)

7. "Myslíte si, že ľudia s vysokými príjmami by mali platiť vyššie, rovnaké, či nižšie percento dane z príjmu
než tí, ktorí majú nízke príjmy? Mali by platiť:"
1)
2)
3)
4)
5)

"oveľa vyššie percento
vyššie percento
rovnaké percento
nižšie percento
oveľa nižšie percento"











oveľa
vyššie
percento

vyššie
percento

rovnaké
percento

nižšie
percento

oveľa
nižšie
percento

9) nevie si vybrať
4



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

8. "Ako by ste vo všeobecnosti charakterizovali súčasné daňové zaťaženie ľudí s vysokými príjmami
na Slovensku? Ich daňové zaťaženie je...:"
1)
2)
3)
4)
5)

..."príliš vysoké
... dosť vysoké
... primerané
... dosť nízke
... príliš nízke"











príliš
vysoké

dosť
vysoké

primerané

dosť
nízke

príliš
nízke

9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

9. "Je podľa Vás spravodlivé alebo nespravodlivé - správne či nesprávne - keď si ľudia s vyšším príjmom
môžu zaplatiť lepšiu lekársku starostlivosť než ľudia s nižším príjmom?"
1) "úplne spravodlivé, úplne správne
2) skôr spravodlivé, správne
3) rovnako spravodlivé ako nespravodlivé,
zmiešané pocity
4) skôr nespravodlivé, nesprávne
5) úplne nespravodlivé, úplne nesprávne"





úplne

skôr

spravodlivé, spravodlivé,
správne
správne









rovnako
skôr
úplne
nespravodlivé nespravodlivé
aj-aj
nesprávne

nesprávne

9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

10. "Je podľa Vás spravodlivé alebo nespravodlivé - správne či nesprávne - keď si ľudia s vyšším príjmom
môžu zaplatiť lepšie vzdelanie pre svoje deti než ľudia s nižším príjmom?"
1) "úplne spravodlivé, úplne správne
2) skôr spravodlivé, správne
3) rovnako spravodlivé ako nespravodlivé,
zmiešané pocity
4) skôr nespravodlivé, nesprávne
5) úplne nespravodlivé, úplne nesprávne"





úplne

skôr

spravodlivé, spravodlivé,
správne
správne









rovnako
skôr
úplne
nespravodlivé nespravodlivé
aj-aj
nesprávne

nesprávne

9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 11

11. "Vo všetkých krajinách existujú nezhody alebo dokonca konflikty medzi rôznymi sociálnymi skupinami.
Aké ostré sú podľa Vás konflikty na Slovensku medzi: ... "

1)
2)
3)
4)

veľmi ostré
ostré
nie veľmi ostré
vôbec žiadne

9) nevie si vybrať
0) neodpovedal
(NEČÍTAŤ!)

A. …"chudobnými a bohatými ľuďmi?

A











B. … robotníkmi a strednou triedou?

B











C. … manažmentom (vedením) a
zamestnancami?

C











D. … ľuďmi na vrchole spoločnosti a
ľuďmi na jej spodku?

D











E. ... obyvateľmi chudobných a bohatých
regiónov na Slovensku?

E











F. ... mladou a staršou generáciou?

F











G. ... Slovákmi a Maďarmi?

G











H. ... Rómami a Nerómami?

H











I. ... mužmi a ženami?

I











J. ... medzi pracujúcimi a dôchodcami?"

J











veľmi
ostré

ostré

nie veľmi vôbec
ostré
žiadne

9) nevie si vybrať
5

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PONECHAJTE AJ PRI NASLEDUJÚCICH OTÁZKACH 13-15!

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 12-13-14-15

12. "V našej spoločnosti sú ľudia, ktorí patria skôr k vyššie postaveným, ale tiež ľudia, ktorí sú bližšie k nižšej
pozícii. Priložená stupnica je usporiadaná od vrcholu (kód 10) po spodok (kód 1).
Kam by ste sa na tejto stupnici zaradili Vy osobne?"
10

9

8

7

6

5

4

3

2

99

1

VRCHOL

SPODOK

nevie

0

neodpovedal

PONECHAJTE AJ PRI NASLEDUJÚCICH OTÁZKACH 14-15!

PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 12-13-14-15

13. "Kam by ste na takejto stupnici zaradili rodinu, v ktorej ste vyrastali?"
10

9

8

7

6

5

4

3

2

99

1

VRCHOL

SPODOK

nevie

0

neodpovedal

PONECHAJTE AJ PRI NASLEDUJÚCEJ OTÁZKE 15!

PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 12-13-14-15

14. "Kam predpokladáte, že budete patriť Vy osobne asi tak o 5 rokov?"
10

9

8

7

6

5

4

3

2

99

1

VRCHOL

SPODOK

nevie

0

neodpovedal

PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 12-13-14-15
POSTUPNE DOPĹŇAJTE POLOŽKY A-E!
PRI KAŽDEJ OZNAČTE ODPOVEĎ!

15. "Kam by ste sa v našej spoločnosti zaradili Vy osobne podľa vášho: ..... ?"
VRCHOL

10

9

8

7

6

5

4

3

2

10

9

8

7

6

5

4

3

2

SPODOK

nevie

1

99

neodpovedal

0

A. ... "vzdelania
B. ... osobného príjmu a majetku
C. ... prestíže / vážnosti povolania
D. ... ovládania svetových jazykov
E. ... životného štýlu"

VRCHOL

6

1

99

SPODOK

nevie

0
neodpovedal

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 16

16. "Zamyslite sa prosím nad Vašim súčasným zamestnaním. Ak porovnáte toto zamestnanie so zamestnaním
Vášho otca v období keď ste mali 15 rokov, povedali by ste, že úroveň alebo postavenie Vášho zamestnania je:"
ANKETÁR, AK RESPONDENT V SÚČASNOSTI NIE JE ZAMESTNANÝ, PREČITAJTE: "Ak nie ste v súčasnosti zamestnaný, hovorte prosím

o Vašom poslednom zamestnaní."
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

oveľa vyššie
vyššie
asi rovnaké
nižšie
oveľa nižšie
nikdy som nepracoval/-a
neviem posúdiť (neviem, čo robil môj otec, otec nikdy
nepracoval, otca som nepoznal, otec už nežil)















oveľa
vyššie

vyššie

asi
rovnaké

nižšie

oveľa
nižšie

nikdy som
nepracoval

neviem
posúdiť



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 1 7

17. "Ako dôležité by mali byť podľa vás nasledujúce skutočnosti pri rozhodovaní o tom, koľko majú ľudia
zarábať?"
POSTUPNE ČÍTAJTE A-K.,PRI KAŽDOM OZNAČTE ODPOVEĎ!

A.

"…zodpovednosť, ktorá je spojená s výkonom práce

A













B.

… počet rokov potrebných na vzdelanie a prípravu
na povolanie

B













C.

… koľko človek potrebuje na zaopatrenie rodiny

C













D.

… či má deti, ktoré musí podporovať

D













E.

... ako dobre / kvalitne si niekto vykonáva prácu

E













F.

... ako veľa / usilovne niekto pracuje v zamestnaní

F













G.

... či prácu vykonáva muž alebo žena

G













H.

... či práca vyžaduje riadenie iných osôb

H













I.

... koľko rokov je zamestnaný v podniku

I













J.

... akú hodnotu má výsledok práce pracovníka

J













K.

... či vykonáva rizikovú prácu"

K













veľmi
dôležité

skôr
dôležité

nie veľmi
dôležité

1) podstatné
2) veľmi dôležité
3) skôr dôležité

podstatné

4) nie veľmi dôležité
5) vôbec nie dôležité

vôbec nie
dôležité

9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

18. "Je vaša mzda spravodlivá? Nepýtame sa na to, koľko zarábate alebo koľko by ste chceli zarábať – ale na to, ako
to vnímate, čo je spravodlivé v súvislosti s vašimi schopnosťami a pracovným úsilím. Ak v súčasnosti
nepracujete, hovorte prosím o vašom poslednom zamestnaní. Vaša mzda je: .... "
1)
2)
3)
4)
5)

"oveľa nižšia než je spravodlivé
trochu nižšia než je spravodlivé
spravodlivá
trochu vyššia než je spravodlivé
oveľa vyššia než je spravodlivé

6) nikdy som nebol zamestnaný/-á"













oveľa
nižšia

trochu
nižšia

spravodli
vá

trochu
vyššia

oveľa
vyššia

nikdy nebol
zamestnaný

9) nevie si vybrať
7



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 19

19. "Nasledujúcich päť diagramov zobrazuje rôzne typy spoločnosti. Ktorý typ diagramu a pripojeného opisu
najlepšie charakterizuje:
a.

1)
2)
3)
4)
5)

"Aké je súčasné Slovensko - ktorý obrázok ho najlepšie a
vystihuje?













b.

Ako by podľa vášho názoru Slovensko malo vyzerať
– ktorý obrázok by ste uprednostnili?

b













c.

Ako podľa vášho názoru vyzeralo Slovensko pred
20 - 25 rokmi?"

c













typ A

typ B

typ C

typ D

typ A
typ B
typ C
typ D
typ E

Malá elita na vrchole, veľmi málo ľudí v strede a veľké množstvo ľudí naspodku spoločnosti.
Spoločnosť ako pyramída s malou elitou na vrchole, viacerými ľuďmi v strede a väčšinou naspodku.
Pyramída, ale s veľmi malým počtom ľudí naspodku spoločnosti.
Spoločnosť s väčšinou ľudí uprostred.
Veľa ľudí blízko vrcholu a len málo v blízkosti spodku spoločnosti.

typ E

9) nevie si vybrať 0) neodpovedal

(NEČÍTAŤ!)

20. "Kde bol zamestnaný váš otec, keď ste mali 15 rokov? Ak váš otec v tom čase nemal platené zamestnanie,
uveďte prosím jeho predchádzajúce zamestnanie."
1) "zamestnanec súkromnej firmy – podniku, alebo obchodnej
spoločnosti
2) v štátnom, verejnom sektore - štátny podnik, družstvo,
štátny zamestnanec, miestna samospráva











3) samostatný – podnikateľ, živnostník alebo slobodné povolanie
4) iné (uveďte prosím)" ZAPÍŠTE! .........................................................
9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

21. "Akú prácu vykonával váš otec, keď ste mali 15 rokov, aké bolo jeho hlavné zamestnanie?
Opíšte jeho zamestnanie, čo najpodrobnejšie, aspoň dvoma slovami (nepoužívajte skratky). Ak váš otec
v tom čase nepracoval, uveďte prosím jeho posledné - predchádzajúce zamestnanie" ZAPÍŠTE ČO NAJPODROBNEJŠIE!

NÁZOV ZAMESTNANIA: .......................................................................................................................................................

OBLASŤ, ODBOR:

.......................................................................................................................................................

NÁPLŇ PRÁCE
(čo robil, opíšte):

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
99) nevie (NEČÍTAŤ!) 0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

8

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 22

22. "Pracovala vaša matka mimo domácnosti, keď ste mali 15 rokov? Ak vaša matka nebola zamestnaná, keď ste
mali 15 rokov, bola zamestnaná predtým? Ak bola zamestnaná predtým, kedy prestala pracovať?"
1) áno, moja matka bola zamestnaná, keď som mal/-a 15 rokov



2) nie, moja matka nikdy nebola zamestnaná
3) nie, moja matka prestala pracovať predtým, ako sa vydala
4) nie, moja matka prestala pracovať potom, ako sa vydala,
ale ešte pred narodením prvého dieťaťa
5) nie, moja matka prestala pracovať až potom, ako sa jej narodilo prvé dieťa









9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

23. "Kde bola zamestnaná vaša matka, keď ste mali 15 rokov? Ak vaša matka v tom čase nemala platené zamestnanie, uveďte prosím jej predchádzajúce zamestnanie."
1) "zamestnankyňa súkromnej firmy – podniku, alebo
obchodnej spoločnosti
2) v štátnom, verejnom sektore - štátny podnik, družstvo,
štátna zamestnankyňa, miestna samospráva
3) samostatná – podnikateľka, živnostníčka alebo
slobodné povolanie













4) iné (uveďte prosím) ZAPÍŠTE! .......................................................
5) moja matka nikdy nebola zamestnaná / vždy bola v domácnosti"
9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

24. "Akú prácu vykonávala vaša matka, keď ste mali 15 rokov, aké bolo jej hlavné zamestnanie?
Opíšte ho prosím, čo najpodrobnejšie, aspoň dvoma slovami (nepoužívajte skratky). Ak vaša matka v tom
čase nepracovala, uveďte prosím jej posledné - predchádzajúce zamestnanie" ZAPÍŠTE ČO NAJPODROBNEJŠIE!
NÁZOV ZAMESTNANIA: .......................................................................................................................................................
OBLASŤ, ODBOR:

.......................................................................................................................................................

NÁPLŇ PRÁCE
(čo robila, opíšte):

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
99) nevie (NEČÍTAŤ!) 0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

25. "Koľko kníh ste približne mali v domácnosti, v období keď ste mali 15 rokov?"
1) "žiadne
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1 alebo 2
približne 10
približne 20
približne 50
približne 100
približne 200
približne 500
1000 a viac"

1

2

3

4

5

6

7

žiadne

1 alebo 2

pribl.10

pribl.20

pribl.50

pribl.100

pribl.200

8

9

0

pribl.500 1000 a viac

99) nevie si vybrať

9

99

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

26. "Aké bolo vaše prvé zamestnanie po skončení prípravy na povolanie?"
1) "zamestnanec súkromnej firmy – podniku, alebo

obchodnej spoločnosti
2) v štátnom, verejnom sektore - štátny podnik, družstvo,



štátny zamestnanec, miestna samospráva











3) samostatný – podnikateľ, živnostník alebo slobodné

povolanie
4) iné (uveďte prosím) ZAPÍŠTE! ......................................................
7) nikdy som nemal/-a platené zamestnanie"
9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

27. "Akú prácu ste vykonávali vo svojom prvom zamestnaní? Opíšte ho prosím, čo najpodrobnejšie, aspoň
dvoma slovami (nepoužívajte skratky). "
ZAPÍŠTE ČO NAJPODROBNEJŠIE!

NÁZOV ZAMESTNANIA: .......................................................................................................................................................
OBLASŤ, ODBOR:

.......................................................................................................................................................

NÁPLŇ PRÁCE
(čo ste robili, opíšte):

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
99) nevie (NEČÍTAŤ!) 0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 28

28. "Väčšina ľudí sa bežne zaraďuje do niektorej spoločenskej triedy. Povedzte prosím, do ktorej
spoločenskej triedy by ste sa zaradili Vy?"
1)
2)
3)
4)
5)
6)

nižšia trieda
robotnícka trieda
nižšia stredná trieda
stredná trieda
vyššia stredná trieda
vyššia trieda













nižšia

robotnícka

nižšia
stredná

stredná

vyššia
stredná

vyššia

9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 29

29. "A čo ak by sme z možnosti výberu odstránili robotnícku triedu, do ktorej spoločenskej triedy by ste sa
zaradili teraz?"
1)
2)
3)
4)
5)

nižšia trieda
nižšia stredná trieda
stredná trieda
vyššia stredná trieda
vyššia trieda











nižšia

nižšia
stredná

stredná

vyššia
stredná

vyššia

9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 30

30. "Máte dobrých známych alebo priateľov aj z inej spoločenskej vrstvy ako z tej, do ktorej sa zaraďujete?"
Mám dobrých známych a priateľov ...
1)
2)
3)
4)
5)

len z mojej vrstvy
aj z iných, vyšších vrstiev
aj z iných, nižších vrstiev
aj z vyšších, aj z nižších vrstiev
nemám dobrých známych, priateľov


len z mojej
vrstvy


aj z iných,
vyšších





aj z iných,
nižších

aj z vyšších,
aj z nižších


nemám dobrých
známych

9) nevie si vybrať
10



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

"Nasledujúce otázky sa týkajú majetku, ktorý vlastníte vy a vaša najbližšia rodina, s ktorou žijete v spoločnej domácnosti."
PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 31

31. "Akú veľkú finančnú čiastku by ste získali, keby ste predali dom alebo byt, v ktorom bývate s Vašou
rodinou a zároveň by ste splatili hypotéku a pôžičky, ktoré naň máte? Pokúste sa to prosím odhadnúť."
1

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2

3

4

5

6

7

8

9

7)
8)
9)
10)
11)
12)

zostali by len dlhy
nevlastním/-e byt / dom
0 - 13 500 €
(pribl. 0- 400 000 Sk)
13.501 - 24.000 € (pribl. 400 000 - 700 000 Sk)
24.001 - 35.000 € (pribl. 700 000 - 1 050 000 Sk)
35.001 - 45.000 € (pribl. 1 050 000 - 1 350 000 Sk)

10

11

99

12

45.001 - 80.000 €
80.001 - 145.000 €
145.001 - 210.000 €
210.001 - 270.000 €
270.001 - 400.000 €
viac ako 400.000 €

0

(pribl. 1 350 000 – 2 500 000 Sk)
(pribl. 2 500 000 – 4 300 000 Sk)
(pribl. 4 300 000 – 6 200 000 Sk)
(pribl. 6 200 000 – 8 000 000 Sk)
(pribl. 8 000 000 – 12 000 000 Sk)
(viac ako pribl.12 000 000 Sk)

99) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 32

32. "Akú veľkú finančnú čiastku by ste získali, keby ste vy a vaša najbližšia rodina zmenili na hotovosť všetky
úspory, akcie a dlhopisy, ktoré vlastníte a zároveň by ste splatili všetky dlhy, ktoré máte (s výnimkou
hypotéky, pôžičiek na dom / byt)? Pokúste sa to prosím odhadnúť."
1

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2

len dlhy
nič
do 5 000 €
5 001 - 8 500 €
8 501 – 12 000 €
12 001 – 15 500 €

3

4

5

6

7

8

9

7)
8)
9)
10)
11)
12)

(pribl. do 150 000 Sk)
(pribl. 150 000 - 250 000 Sk)
(pribl. 250 000 – 350 000 Sk)
(pribl. 350 000 – 450 000 Sk)

10

11

15 501 – 28 500 €
28 501 – 50 000 €
50 001 – 72 000 €
72 001 – 95 000 €
95 001 – 120 000 €
viac ako 120 000 €

99

12

0

(pribl. 450 000 – 850 000 Sk)
(pribl. 850 000 – 1 500 000 Sk)
(pribl. 1 500 000 – 2 200 000 Sk)
(pribl. 2 200 000 – 2 900 000 Sk)
(pribl. 2 900 000 – 3 600 000 Sk)
(viac ako pribl. 3 600 000 Sk)

99) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

33. "Aké dôležité sú pre to, čo teraz robíte, znalosti a zručnosti, ktoré ste získali vzdelaním (v škole alebo v učení)?"
1)
2)
3)
4)
5)

"podstatné
veľmi dôležité
dôležité
nie veľmi dôležité
úplne nedôležité"











podstatné

veľmi
dôležité

dôležité

nie veľmi
dôležité

úplne
nedôležité

9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 34

34. "Prečo u nás niektorí ľudia žijú v biede? Uvádzame štyri možné dôvody. Vyberte jeden z nich, ktorý považujete
za najdôležitejší."
1)
2)
3)
4)

pretože im nepraje šťastie
pretože sú leniví a nemajú pevnú vôľu
pretože v našej spoločnosti je nespravodlivosť
je to nevyhnutná súčasť vývoja moderného sveta

5)

žiadny z uvedených dôvodov











9) nevie si vybrať

11



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 35

35. "Skúste, prosím, povedať, ako vychádzate s vašim súčasným príjmom. Prečítam Vám šesť možností a Vy si
vyberte jednu, ktorá najlepšie vystihuje príjmovú situáciu vašej domácnosti."
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Príjem stačí na všetko, čo potrebujeme
Príjem stačí na všetko, ale hospodárime úsporne
Musíme veľmi šetriť, aby sme si mohli kúpiť drahšie veci
Máme dosť peňazí len na nákup najlacnejších vecí
Peniaze stačia len na najlacnejšie potraviny
Nemáme dosť peňazí ani na nákup najlacnejších potravín













9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 36

36. "Do akej miery ste spokojný/-á s nasledujúcimi skutočnosťami vo vašom živote?"
A.

... "vzdelanie

A













B.

... súčasné zamestnanie

B













C.

... súčasná životná úroveň

C













D.

... bývanie

D













E.

... rodinný život

E













F.

... zdravie

F













G.

... spoločenský život (stretávanie
sa s ľuďmi, a pod.)

G













H.

... celkovo so životom"

H













úplne
spokojný

pomerne
spokojný

ani, ani

pomerne
nespokojný

1) úplne spokojný
2) pomerne spokojný
3) ani spokojný,
ani nespokojný

4) pomerne nespokojný
5) úplne nespokojný

úplne
nespokojný

9) nevie si vybrať



7) netýka sa

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

37. "Vedeli by ste odhadnúť, koľko ľudí žijúcich vo Vašom susedstve má rovnakú alebo podobnú životnú úroveň
ako vaša domácnosť?"
1)
2)
3)
4)
5)

"takmer všetci
asi polovica, viac ako polovica
menej ako polovica, asi tretina
veľmi málo, iba zopár
nikto"


takmer
všetci







asi 1/2,
menej ako veľmi málo,
viac ako 1/2 1/2, asi 1/3 iba zopár


nikto

9) nevie si vybrať

12



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE P O M O C N Ý L Í S T O K

38

38. "Na tomto zozname sú rôzne skupiny ľudí. Mohli by ste z nich vybrať takých,
ktorých by ste nechceli za susedov?"
PRI KAŽDEJ SKUPINE (A-F) OZNAČTE,
ČI JU RESPONDENT VYBRAL ALEBO NIE!

VYBRAL

NEVYBRAL

A.

moslimovia

A





B.

drogovo závislí ľudia

B





C.

homosexuáli

C





D.

Rómovia

D





E.

Ukrajinci

E





F.

Jehovovi svedkovia

F





99) nevie si vybrať (NEČÍTAŤ!)

99

00) neodpovedal/-a (NEČÍTAŤ!)

00

ANKETÁR, ZAKÓDUJTE:

1) vybral/-a
2) nevybral/-a

PREDLOŽTE P O M O C N Ý L Í S T O K 39

39. "V súčasnosti sa veľa hovorí o ekonomickej kríze. Ovplyvnila ekonomická kríza doteraz nejakým spôsobom
vás alebo vašu domácnosť?"
ČÍTAJTE A-E!
PRI KAŽDOM OZNAČTE ODPOVEĎ!

A. "v zamestnaní

A

B. v podnikaní

B

C. v príjmoch domácnosti

C

D. vo výdavkoch domácnosti

D

E. moje / naše životné plány"

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

vôbec
neovplyvnila

10

99

0

10

99

0

zásadne
ovplyvnila

99) nevie si vybrať

13

77

77
netýka sa

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE P O M O C N Ý L Í S T O K

40

40. ”Čo robíte v súčasnosti pre to, aby ste dosiahli vyššiu životnú úroveň ?“
MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ!
OZNAČTE (1) VŠETKY UVEDENÉ!

- PRI MOŽNOSTIACH, KTORÉ UVIEDOL, OZNAČTE KRÚŽOK "1"!
- PRI TÝCH, KTORÉ NEUVIEDOL, OZNAČTE KRÚŽOK "2"!

UVIEDOL NEUVIEDOL

A.

sporím, investujem usporené peniaze

A





B.

usilovne pracujem

B





ZAKÓDUJTE:

C.

vzdelávam sa, učím sa nové veci

C





1) uviedol

D.

hľadám a budujem si užitočné známosti, kontakty

D





E.

podnikám a rozvíjam svoje podnikanie

E





F.

učím sa cudzí jazyk

F





G.

vymýšľam a navrhujem nové veci alebo postupy

G





H.

zarábam / hľadám si prácu v zahraničí

H





I.

iná odpoveď (uveďte prosím) ............................

I





J.

nič z uvedeného, netýka sa ma

J





2) neuviedol

99) nevie si vybrať (NEČÍTAŤ!)
00) neodpovedal/-a (NEČÍTAŤ!)

99
00

41. "Keď porovnáte celkovú životnú úroveň vašej domácnosti s domácnosťou, v ktorej ste žili pred 20 - 25 rokmi,
povedali by ste, že životná úroveň vašej súčasnej domácnosti je:"
1)
2)
3)
4)
5)

"oveľa nižšia
o niečo nižšia
asi tak rovnaká
o niečo vyššia
oveľa vyššia











oveľa
nižšia

o niečo
nižšia

asi tak
rovnaká

o niečo
vyššia

oveľa
vyššia





nevie,
bol/-a dieťa

6) neviem, bol/-a som dieťa /

nebol som ešte na svete"
9) nevie si vybrať

0) neodpovedal

(NEČÍTAŤ!)

PONECHAJTE A PRI NASLEDUJÚCEJ OTÁZKE 43!

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 42, 43

42. "Ktorý problém na Slovensku považujete v súčasnosti za najdôležitejší?" IBA JEDNA ODPOVEĎ!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

zdravotná starostlivosť
vzdelávanie
kriminalita
životné prostredie
prisťahovalectvo
hospodárstvo
terorizmus
chudoba
9) ani jedno z uvedených

1

2

3

4

5

6

7

8

99) nevie si vybrať

14

9

99

0

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 42, 43

43. "Ktorý z týchto problémov považujete za druhý najdôležitejší?" IBA JEDNA ODPOVEĎ!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

zdravotná starostlivosť
vzdelávanie
kriminalita
životné prostredie
prisťahovalectvo
hospodárstvo
terorizmus
chudoba
9) ani jedno z uvedených

1

2

3

4

5

6

7

8

99

9

99) nevie si vybrať

0

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PONECHAJTE AJ PRI NASLEDUJÚCEJ OTÁZKE 45!

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 44, 45

44. "Pozrite sa na nasledujúci zoznam a označte otázku, o ktorej si myslíte, že by mala byť najvyššou prioritou
Slovenska - tým najdôležitejším, čo by Slovensko malo vykonať. "
Slovensko by malo ...
IBA JEDNA ODPOVEĎ!
1) ... udržať poriadok v štáte.
2) ... dať ľuďom viac možností hovoriť do dôležitých vládnych rozhodnutí.
3) ... bojovať proti zvyšovaniu cien.
4) ... chrániť slobodu prejavu.









9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 44, 45

45. "A čo by malo byť druhou najvyššou prioritou Slovenska, druhou najdôležitejšou otázkou, na ktorú by sa
malo zamerať?"
Slovensko by malo ...
IBA JEDNA ODPOVEĎ!
1) ... udržať poriadok v štáte.
2) ... dať ľuďom viac možností hovoriť do dôležitých vládnych rozhodnutí.
3) ... bojovať proti zvyšovaniu cien.
4) ... chrániť slobodu prejavu.









9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 46

46. "Myslíte si, že vo všeobecnosti sa dá väčšine ľudí veriť alebo že v styku s inými treba byť veľmi opatrný?
Označte len jednu odpoveď, kde 1 znamená, že opatrnosti v styku s druhými ľuďmi nikdy nie je nazvyš
a 5 znamená, že väčšine ľudí možno dôverovať."
opatrnosti v styku s druhými
ľuďmi nikdy nie je nazvyš

1 2 3 4 5



väčšine ľudí
možno dôverovať









9) nevie si vybrať


0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 47

47. "Myslíte si, že väčšina ľudí by sa vás pokúsila využiť, ak by mali príležitosť alebo by sa snažili byť čestní?
Označte len jednu odpoveď, kde 1 znamená, že väčšina ľudí by sa vás pokúsila využiť a 5 znamená, že
väčšina ľudí by sa snažila byť čestná."
väčšina ľudí by sa
ma pokúsila využiť

1 2 3 4 5



väčšina ľudí by sa
snažila byť čestná









9) nevie si vybrať

15


0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 48

48. "Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?"

A.

"Členom vlády sa väčšinou dá veriť, že konajú správne.

A













B.

Väčšina politikov je v politike iba preto, aby z nej mali
čo najväčší osobný prospech."

B













ani
ani

skôr
vôbec
nesúhlasím

1) úplne súhlasím
2) skôr súhlasím

3) ani súhlasím,
ani nesúhlasím

4) skôr nesúhlasím
5) vôbec nesúhlasím

úplne
skôr
súhlasím

nevie neodpovedal

9) nevie si vybrať 0) neodpovedal

(NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 49

49. "Vo všeobecnosti, do akej miery vás trápia problémy životného prostredia?
Označte len jednu odpoveď, kde 1 znamená, že tieto otázky vás vôbec netrápia a 5 znamená, že otázky životného prostredia vás veľmi trápia."
vôbec ma netrápia

1 2 3 4 5



veľmi ma trápia











9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PONECHAJTE AJ PRI NASLEDUJÚCEJ OTÁZKE 51!

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 50, 51

50. "Nasleduje zoznam rôznych problémov životného prostredia. O ktorom probléme si myslíte, že je pre celé
Slovensko najzávažnejší? Je to vôbec niečo z nasledujúceho zoznamu?"
IBA JEDNA ODPOVEĎ!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

znečistenie ovzdušia
chemikálie a pesticídy
nedostatok vody
znečistenie vody
rádioaktívny odpad
likvidácia odpadu z domácností
zmena klímy
geneticky upravované potraviny
vyčerpávanie prírodných zdrojov

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

0

10) ani jeden z uvedených

99) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 50, 51

51. "A ktorý problém, ak vôbec nejaký, sa najviac týka Vás a Vašej rodiny?" IBA JEDNA ODPOVEĎ!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

znečistenie ovzdušia
chemikálie a pesticídy
nedostatok vody
znečistenie vody
rádioaktívny odpad
likvidácia odpadu z domácností
zmena klímy
geneticky upravované potraviny
vyčerpávanie prírodných zdrojov

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

0

10) ani jeden z uvedených

99) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 52

52. "Do akej miery si myslíte, že poznáte príčiny takýchto problémov životného prostredia?
Označte len jednu odpoveď, kde 1 znamená, že príčiny nepoznáte vôbec a 5 znamená, že o nich viete veľa."

príčiny nepoznám vôbec

1 2 3 4 5



viem o nich veľa









9) nevie si vybrať
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0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

53. "Do akej miery si myslíte, že poznáte riešenia takýchto problémov životného prostredia?
Označte len jednu odpoveď, kde 1 znamená, že riešenia nepoznáte vôbec a 5 znamená, že o nich viete veľa."

riešenia nepoznám vôbec 1 2 3 4 5



viem o nich veľa









9) nevie si vybrať


0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PONECHAJTE AJ PRI NASLEDUJÚCICH OTÁZKACH 55 A 56!

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 54, 55, 56

54. "Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s každým z nasledujúcich výrokov?"
A.

"Príliš sa spoliehame na vedu a málo sa riadime citmi
a náboženskou vierou.

A













B.

Moderná veda prináša vcelku viac škody ako úžitku.

B













C.

Moderná veda vyrieši problémy životného prostredia bez
toho, aby sme museli zásadne zmeniť náš spôsob života."

C













ani
ani

skôr
vôbec
nesúhlasím

1) úplne súhlasím
2) skôr súhlasím

3) ani súhlasím,
ani nesúhlasím

4) skôr nesúhlasím
5) vôbec nesúhlasím

úplne
skôr
súhlasím

nevie neodpovedal

9) nevie si vybrať 0) neodpovedal

(NEČÍTAŤ!)

PONECHAJTE AJ PRI NASLEDUJÚCEJ OTÁZKE 56!

PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 54, 55, 56

55. "Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s každým z nasledujúcich výrokov?"
A.

"Príliš sa staráme o budúcnosť životného prostredia
a málo o súčasné ceny a pracovné miesta.

A













B.

Takmer každá oblasť moderného života poškodzuje
životné prostredie.

B













C.

Ľudia si robia príliš veľké starosti s tým, že pokrok
ľudstva poškodzuje životné prostredie."

C













ani
ani

skôr
vôbec
nesúhlasím

1) úplne súhlasím
2) skôr súhlasím

3) ani súhlasím,
ani nesúhlasím

4) skôr nesúhlasím
5) vôbec nesúhlasím

úplne
skôr
súhlasím

nevie neodpovedal

9) nevie si vybrať 0) neodpovedal

(NEČÍTAŤ!)

PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 54, 55, 56

56. " Pri každom z nasledujúcich výrokov označte, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte."
A.

"Ak chceme chrániť životné prostredie na Slovensku,
potrebujeme ekonomický rast.

A













B.

Ekonomický rast vždy poškodzuje životné prostredie.

B













C.

Naša Zem nemôže ďalej zvládnuť rast populácie
súčasným tempom."

C













ani
ani

skôr
vôbec
nesúhlasím

1) úplne súhlasím
2) skôr súhlasím

3) ani súhlasím,
ani nesúhlasím

4) skôr nesúhlasím
5) vôbec nesúhlasím

úplne
skôr
súhlasím

nevie neodpovedal

9) nevie si vybrať 0) neodpovedal
17

(NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 57/58/59

"Do akej miery by ste boli alebo neboli ochotný/-á
platiť výrazne vyššie ceny v záujme ochrany životného
prostredia?

57













58.

Ako veľmi by ste boli alebo neboli ochotný/-á platiť
výrazne vyššie dane v záujme ochrany životného
prostredia?

58













59.

Ako veľmi by ste boli alebo neboli ochotný/-á prijať
obmedzenia vo Vašej životnej úrovni v záujme ochrany 59
životného prostredia?"













veľmi
ochotný

skôr
ochotný

ani-ani

57.

1) veľmi ochotný/-á
2) skôr ochotný/-á

3) ani ochotný/-á,
ani neochotný/-á

4) skôr neochotný/-á
5) veľmi neochotný/-á

skôr
veľmi
neochotný neochotný

9) nevie si vybrať

nevie

neodpovedal

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 60

60. "Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s každým z nasledujúcich výrokov?"
A













Robím pre životné prostredie čo môžem, aj keď to
stojí viac peňazí alebo zaberie viac času.

B













C.

V živote sú dôležitejšie veci ako ochrana životného
prostredia.

C













D.

Nemá zmysel, aby som ja robil/a niečo pre životné
prostredie, ak to nerobia aj ostatní.

D













E.

Mnohé tvrdenia o ohrozeniach životného prostredia
sú zveličené.

E













F.

Neviem posúdiť, či môj spôsob života škodí alebo
pomáha životnému prostrediu.

F













G.

Problémy životného prostredia bezprostredne
ovplyvňujú môj každodenný život."

G













úplne
skôr
súhlasím

ani
ani

A.

"Pre ľudí ako som ja je príliš ťažké urobiť niečo viac
pre životné prostredie.

B.

1) úplne súhlasím
2) skôr súhlasím

3) ani súhlasím,
ani nesúhlasím

4) skôr nesúhlasím
5) vôbec nesúhlasím

skôr
vôbec
nesúhlasím

9) nevie si vybrať 0) neodpovedal
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(NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 61-67

61.

"Myslíte si, že znečisťovanie ovzdušia autami je …

61













62.

Myslíte si, že znečisťovanie ovzdušia spôsobované
priemyslom je …

62













63.

Myslíte si, že používanie pesticídov a chemikálií
v poľnohospodárstve je …

63













64.

Myslíte si, že znečisťovanie slovenských riek, jazier
a potokov je …

64













65.

Myslíte si, že zvyšovanie teploty vo svete spôsobené
zmenou klímy je …

65













66.

Myslíte si, že genetické upravovanie niektorých plodín
je …

66













67.

Myslíte si, že atómové elektrárne sú …"

67













1) mimoriadne škodlivé pre životné prostredie
2) veľmi škodlivé
3) čiastočne škodlivé

4) len málo škodlivé
5) vôbec nie je škodlivé
pre životné prostredie

mimoriadne veľmi čiastočne len málo
škodlivé škodlivé škodlivé škodlivé

vôbec nie
je škodlivé

9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 68

68. "Ktorý z nasledujúcich výrokov lepšie zodpovedá Vašim názorom?"

IBA JEDNA ODPOVEĎ!

1) Vláda by mala nechať ľudí, aby sa sami rozhodli, ako budú
chrániť životné prostredie, aj s tým, že urobia chyby.
alebo
2) Vláda by mala presadiť zákony, ktoré budú nútiť ľudí chrániť
životné prostredie, aj s tým, že obmedzí ich možnosti
samostatne sa rozhodovať





9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 69

69. "A ktorý z týchto výrokov lepšie zodpovedá Vašim názorom?"

IBA JEDNA ODPOVEĎ!

1) Vláda by mala nechať podniky, aby sa sami rozhodli, ako
budú chrániť životné prostredie, aj s tým, že urobia chyby.
alebo
2) Vláda by mala presadiť zákony, ktoré budú nútiť podniky
chrániť životné prostredie, aj s tým, že obmedzí ich možnosti
samostatne sa rozhodovať





9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

70. "Niektoré krajiny robia pre ochranu životného prostredia na Zemi viac ako ostatné.
Myslíte si, že celkovo Slovensko robí pre to …?"
1) "viac ako dosť
2) tak akurát
3) príliš málo"







viac ako dosť

tak akurát

príliš málo

9) nevie si vybrať
19



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

71. "Ktorý z nasledujúcich prístupov by viedol podniky na Slovensku k tomu, aby dbali o životné prostredie?
Vyberte, prosím, len jednu, najdôležitejšiu odpoveď!"
IBA JEDNA ODPOVEĎ!

1) "Vysoké pokuty podnikom, ktoré poškodzujú životné prostredie
2) Daňové výhody podnikom, ktoré chránia životné prostredie



3) Viac vzdelávania a informácií podnikom o výhodách ochrany
životného prostredia"





9) nevie si vybrať


0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

72. "Ktorý z nasledujúcich prístupov by viedol ľudí a ich rodiny na Slovensku k tomu, aby dbali o životné
prostredie? Vyberte, prosím, len jednu, najdôležitejšiu odpoveď!"
IBA JEDNA ODPOVEĎ!

1) "Vysoké pokuty ľuďom, ktorí poškodzujú životné prostredie
2) Daňové výhody ľuďom, ktorí chránia životné prostredie



3) Viac vzdelávania a informácií ľuďom o výhodách ochrany
životného prostredia"





9) nevie si vybrať


0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PONECHAJTE AJ PRI NASLEDUJÚCEJ OTÁZKE 74!

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 73, 74

73. "Ktorý z nasledujúcich zdrojov energie by malo Slovensko uprednostniť, aby pokrylo svoje budúce
potreby? Z týchto piatich možností vyberte, prosím, len jednu."
1)
2)
3)
4)

uhlie, ropa alebo zemný plyn
atómová energia
slnečná, veterná alebo vodná energia
palivá vyrábané z poľnohospodárskych plodín

5) ani jedno





uhlie, ropa,
zemný plyn

atómová
energia





slnečná,
palivá
veterná,
z poľnohosp.
vodná energia
plodín





ani jedno

9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 73, 74

74. "Ktorému z nasledujúcich zdrojov energie by sa malo Slovensko vyhýbať pri pokrývaní svojich budúcich
energetických potrieb? Z týchto piatich možností vyberte, prosím, len jednu."
1)
2)
3)
4)

uhlie, ropa alebo zemný plyn
atómová energia
slnečná, veterná alebo vodná energia
palivá vyrábané z poľnohospodárskych plodín

5) ani jedno





uhlie, ropa,
zemný plyn

atómová
energia





slnečná,
palivá
veterná,
z poľnohosp.
vodná energia
plodín





ani jedno

9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 75

75. "Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?"
A.

"Problémy životného prostredia by mali riešiť medzinárodné dohody, ktoré by Slovensko a ostatné krajiny
museli dodržiavať.

A













B.

Od chudobnejších krajín treba očakávať menšiu snahu
B
pri ochrane životného prostredia ako od bohatých krajín.













C.

Hospodársky rast Slovenska sa spomalí, ak sa nebudeme lepšie starať o životné prostredie."













ani
ani

skôr
vôbec
nesúhlasím

1) úplne súhlasím
2) skôr súhlasím

3) ani súhlasím,
ani nesúhlasím

4) skôr nesúhlasím
5) vôbec nesúhlasím

C

úplne
skôr
súhlasím

nevie neodpovedal

9) nevie si vybrať 0) neodpovedal
20

(NEČÍTAŤ!)

76. "Ako často separujete odpad - na sklo, plechovky, plast, papier a podobne?"
1)
2)
3)
4)

"vždy
často
niekedy
nikdy

5) v mieste môjho bydliska nie je separovaný zber možný"











vždy

často

niekedy

nikdy

nie je možné

9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

77. "Ako často pri nákupoch vyhľadávate zeleninu a ovocie pestované bez pesticídov alebo chemikálií?"
1)
2)
3)
4)

"vždy
často
niekedy
nikdy

5) v mieste môjho bydliska to nie je možné"











vždy

často

niekedy

nikdy

nie je možné

9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

78. "Ako často obmedzujete jazdu autom, aby ste ochránili životné prostredie?"
1)
2)
3)
4)

"vždy
často
niekedy
nikdy

5) nemám auto alebo ním nejazdím"











vždy

často

niekedy

nikdy

nejazdím

9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

79.

"Ako často znižujete spotrebu energie alebo paliva
v domácnosti, aby ste chránili životné prostredie?"

79











80.

Ako často šetríte alebo recyklujete vodu z dôvodu
ochrany životného prostredia?

80











81.

Ako často nekupujete niektoré výrobky z dôvodu
ochrany životného prostredia?"

81











vždy

často

niekedy

nikdy

PREČÍTAJTE MOŽNOSTI:

1) "vždy
2) často

3) niekedy
4) nikdy"

9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

82. "Ste členom niektorého združenia, ktorého hlavným cieľom je starať sa alebo chrániť životné prostredie?"
1) áno





áno

nie



2) nie
9) nevie si vybrať

21

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

83. "Za posledných päť rokov ste... "

PREČÍTAJTE A-D! KU KAŽDÉMU OZNAČTE ODPOVEĎ!

áno

nie

A.

…"podpísali petíciu týkajúcu sa životného prostredia?

A







B.

…darovali ste peniaze organizácii zaoberajúcej sa ochranou
životného prostredia?

B







C.

…zúčastnili ste sa protestu alebo demonštrácie týkajúcej sa
životného prostredia?

C







D.

... kontaktovali ste nejakého verejného činiteľa (poslanca, starostu, ...)
D
alebo ste sa zúčastnili na zasadnutí miestneho zastupiteľstva
v súvislosti s nejakou otázkou týkajúcou sa životného prostredia?"







áno

nie

9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 84

84. "Pri každom z nasledujúcich výrokov označte, do akej miery sa približuje vášmu názoru na jeho pravdivosť.
Do akej miery sú podľa Vášho názoru nasledujúce tvrdenia pravdivé?"
A.
B.

"Zmena klímy je spôsobená dierou v zemskej atmosfére.
Každým použitím uhlia, ropy alebo zemného plynu
prispievame k zmene klímy na Zemi."
1) určite pravdivý
2) pravdepodobne pravdivý

A











B











3) pravdepodobne nepravdivý
4) určite nepravdivý

určite
áno

pravdepod. pravdepod.
áno
nie

určite
nie

9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

85. "Konalo sa v mieste vášho bydliska za posledných 5 rokov nejaké verejné zhromaždenie (verejné prerokovanie
či schôdza), na ktorom sa preberali otázky životného prostredia?"
1) "áno a zúčastnili ste sa
2) áno, ale nezúčastnili ste sa
3) nie, nekonalo sa





áno a zúčastnil
áno, ale
sa
nezúčastnil sa

4) nesledujete tieto veci"





nekonalo sa

nesleduje to

9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 86

86. "Na viacerých miestach Slovenska sa vynárajú problémy dotýkajúce sa životného prostredia, na riešenie
ktorých existujú rozdielne názory. S ktorým z nasledujúcich výrokov by ste najviac súhlasili?
Pri riešení problémov životného prostredia by sa malo prihliadať predovšetkým na názor..." IBA JEDNA ODPOVEĎ!
1) ... občanov žijúcich v danej oblasti
2) ... mimovládnych organizácií venujúcich sa ochrane životného prostredia









3) ...príslušných orgánov štátnej a miestnej správy"
9) nevie si vybrať

22

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 87
NAJVIAC TRI
ODPOVEDE!

87. "Komu z nasledujúceho zoznamu dôverujete najviac, keď ide o otázky životného prostredia?"
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

99

0

1. ODPOVEĎ:
2. ODPOVEĎ:
3. ODPOVEĎ:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Vláda SR
regionálna / miestna správa
Európska únia
medzinárodné organizácie (ako OSN)
podniky, firmy
odbory
politické strany podporujúce ochranu životného
prostredia (strany zelených)

združenia na ochranu životného prostredia (Greenpeace, VLK, Priatelia Zeme, a pod.)
spotrebiteľské združenia a iné občianske organizácie
vedci a výskumníci
učitelia na školách a univerzitách
rodina, susedia, priatelia, kolegovia
médiá (tlač, rozhlas alebo televízia)
žiadne z uvedených
niekomu inému, komu? VYPÍŠTE: ...............................................................

POZOR! VO VŠETKÝCH TROCH RIADKOCH MUSÍ BYŤ OZNAČENÝ KRÚŽOK! AK RESPONDENT ĎALŠIU ODPOVEĎ NEUVIEDOL, OZNAČTE KRÚŽOK „99“!

99) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

88. "Ako ste spokojný/-á s kvalitou životného prostredia v našej republike celkovo a v mieste Vášho bydliska?"
A.
B.

PREČÍTAJTE
MOŽNOSTI:

"... na Slovensku všeobecne
... v najbližšom okolí miesta, kde bývate"
1) "veľmi spokojný/-á
2) skôr spokojný/-á

A











B











3) skôr nespokojný/-á
4) veľmi nespokojný/-á"

veľmi
spokojný

skôr
skôr
veľmi
spokojný nespokojný nespokojný

9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 127

127. "V politike sa často používajú pojmy ”ľavica” a ”pravica”. Kam by ste zaradili Vy sami seba na stupnici,
kde číslo 1 predstavuje ľavicu a číslo 10 pravicu?"
1

2

3

4

5

6

7

8

10

96

99

pravica

nikam

nevie

9

ľavica

0

neodpovedal

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 128

128. Nasleduje niekoľko dvojíc výrokov. Vyberte z každej dvojice ten výrok, s ktorým viac súhlasíte.
Uveďte, prosím, odpoveď pre každú dvojicu výrokov."
POZOR!
POZOR V KAŽDOM RIADKU (I.-IV.) LEN JEDNA ODPOVEĎ!

I.

"Daň z príjmu by mala byť stanovená tak, aby tí, ktorí zarábajú viac ... :
A. neplatili vyššie percento z príjmu v porovnaní
s tými, ktorí zarábajú menej
B. platili vyššie percento z príjmu v porovnaní s tými,
ktorí zarábajú menej (tzv. progresívne zdanenie)"
pokr.

I.





úplný
súhlas A

skôr
súhlas A





skôr
súhlas B

úplný
súhlas B

9) nevie si vybrať
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0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

POZOR!
POZOR V KAŽDOM RIADKU (I.-IV.) LEN JEDNA ODPOVEĎ!

pokr.

II.

"Vláda by mala pri svojich rozhodnutiach ... :
A. viac myslieť na strednú triedu v spoločnosti, než
na chudobných

II.











III.











IV.











úplný
súhlas A

skôr
súhlas A

B. viac myslieť na chudobných v spoločnosti, než
na strednú triedu"

III. "V prípade neželaného tehotenstva... :
A. interrupcia by nemala byť povolená za žiadnych
okolností
B. žena by mala mať právo rozhodnúť sa, či si plod
ponechá alebo podstúpi interrupciu

IV. "Homosexuálny pár, ktorý žije spolu dlhodobo, .... :
A. mal by mať možnosť získať úradné uznanie
svojho partnerstva (tzv. registrované partnerstvo)
B. nemal by mať možnosť získať úradné uznanie
svojho partnerstva"
1) úplne súhlasím s výrokom A
2) skôr súhlasím s výrokom A

3) skôr súhlasím s výrokom B
4) úplne súhlasím s výrokom B

skôr
súhlas B

úplný
súhlas B

9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

"Na záver dovoľte, aby sme vám položili ešte niekoľko otázok o vás a vašej rodine."

89. POHLAVIE RESPONDENTA:
1)

2)

muž

žena





muž

žena

(NEPÝTAJTE SA, ZAZNAČTE KÓD!)

90. "V ktorom roku ste sa, prosím,
narodili?"
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ZAPÍŠTE A OZNAČTE POSLEDNÉ
DVOJČÍSLIE ROKU NARODENIA
(ZHORA DOLU)
































X) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

91. "K akej národnosti sa hlásite?"
1) "slovenskej
2) maďarskej
3) rómskej
4) inej (uveďte prosím, ku ktorej)" VYPÍŠTE!.............................









slovenská

maďarská

rómska

iná



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

92. "Koľko rokov trvalo vaše doterajšie vzdelávanie? Započítajte všetky roky denného štúdia, aj ak ste školu
neukončili. Nezabudnite započítať aj základnú školu. Nerátajte večerné či diaľkové štúdium. Nezahŕňajte do
celkového vzdelávania čas strávený na odborných či rekvalifikačných kurzoch."

rokov

POČET ROKOV DENNÉHO ŠTÚDIA:

95) ešte študujem na strednej škole / učilišti
96) ešte študujem na univerzite
99) nevie
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0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE P O M O C N Ý L Í S T O K 93

93. "Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie?"
1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

2

ANKETÁR: “UKONČENÉ” ZNAMENÁ DIPLOM / VYSVEDČENIE / VÝUČNÝ LIST

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

neukončená základná škola
ukončená základná škola
základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz (bez výučného listu)
vyučený/á s výučným listom alebo osvedčením (bez maturity)
odborná škola alebo hospodárska škola (bez maturity)
vyučený/á s maturitou
úplné stredoškolské odborné s maturitou (napr. priemyslovka, ekonomická škola, obchodná akadémia, stredná zdravotná škola)
úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ)
nadstavbové, pomaturitné štúdium
vysoká škola - bakalárske štúdium
vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium (alebo jeho ekvivalent), vrátane titulov MUDr., JUDr., PhDr. a podobne
postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.)

X) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 94

94. "Aký typ vzdelania ste získali? Skúste svoj vyštudovaný odbor zaradiť do niektorej z nasledujúcich skupín."
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

technické vzdelanie
poľnohospodárske a potravinárske
prírodovedné
lekárske a farmaceutické
zdravotnícke alebo ošetrovateľské
ekonomické, manažérske
gastronómia a služby
spoločenskovedné a humanitné
umelecké
všeobecné, bez špecializácie

IBA JEDNA ODPOVEĎ!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

95. "Vykonávate (vykonávali) ste niekedy platenú prácu?"
Pod platenou prácou sa rozumie práca ako zamestnanec, živnostník či podnikateľ alebo práca pre rodinný
podnik. Ak platenú prácu dočasne nevykonávate z dôvodu prechodnej choroby, materskej dovolenky, prázdnin
a podobne, odpovedajte prosím, ako by to bolo za normálnych okolností."
ANKETÁR, AK RESPONENT/-KA JE MOMENTÁLNE NA PN, NA MATERSKEJ DOVOLENKE A POD., ALE INAK JE ZAMESTNANÝ/-Á (PRACUJE) - KÓDUJTE "1"
(SÚČASNOSTI VYKONÁVA PLATENÚ PRÁCU)

1) "v súčasnosti vykonávam platenú prácu

POKRAČUJTE

ot.96

2) v súčasnosti nevykonávam platenú prácu,
ale v minulosti som vykonával/-a

POKRAČUJTE

ot.97

3) nikdy som platenú prácu nevykonával/-a"







--> PREJDITE NA ot.104

AK OT.95 = 1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE):

96. "Koľko hodín týždenne zvyčajne odpracujete - vrátane nadčasov - v platenej práci?"
 Ak pracujete pre viac zamestnávateľov, alebo ste súčasne zamestnancom a živnostníkom či podnikateľom, uveďte prosím
celkový počet odpracovaných hodín.
 Ak platenú prácu dočasne nevykonávate z dôvodu prechodnej choroby /materskej dovolenky / prázdnin a podobne, odpovedajte
prosím, ako by to bolo za normálnych okolností."
POČET ODPRACOVANÝCH HODÍN TÝŽDENNE VRÁTANE NADČASOV:

hodín / týždeň
999) nevie
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X) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

 VŠETCI,
VŠETCI KTORÍ PRACUJÚ ALEBO NIEKEDY PRACOVALI ! (AK OT.95 = 1, 2)

97. "Ste zamestnanec alebo podnikateľ, živnostník alebo pracujete v rodinnom podniku?
 Ak v súčasnosti nepracujete, berte do úvahy svoje posledné zamestnanie.
 Ak ste súčasne zamestnaný a zároveň podnikáte uveďte, ktorá je vaša hlavná práca.
 Ak ste v starobnom dôchodku, odpovedajte o poslednom vašom zamestnaní."
1)
2)
3)
4)

"zamestnanec
podnikateľ / živnostník bez zamestnancov
podnikateľ / živnostník so zamestnancami *
práca v rodinnom podniku"











0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
*AK OT.97 = 3 (PODNIKATEĽ, ŽIVNOSTNÍK SO ZAMESTNANCAMI):

*98. "Koľko máte zamestnancov?  Ak v súčasnosti nepodnikáte, berte do úvahy svoj posledný podnik."

ZAPÍŠTE POČET ZAMESTNANCOV:

zamestnancov
9998) nevie

X) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

 ZNOVU VŠETCI
VŠETCI,
ŠETCI KTORÍ PRACUJÚ ALEBO NIEKEDY PRACOVALI ! (AK OT.95 = 1, 2)

99. "Máte vo svojom hlavnom zamestnaní podriadených alebo zodpovedáte za prácu iných ľudí?
 Ak nie ste v súčasnosti zamestnaný/-á, berte do úvahy zamestnanie ktoré ste vykonávali naposledy."
1) áno *



2) nie




0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

*AK OT.99 = 1 (MÁ PODRIADENÝCH / ZODPOVEDÁ ZA ĽUDÍ):

*100. "Koľko máte vo svojom hlavnom zamestnaní podriadených alebo za prácu koľkých ľudí zodpovedáte?"
 Ak nie ste v súčasnosti zamestnaný/-á, berte do úvahy zamestnanie ktoré ste vykonávali naposledy."
ZAPÍŠTE POČET!

podriadených
zamestnancov

má:
zodpovedá za:

X = neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

 ZNOVU VŠETCI,
VŠETCI KTORÍ PRACUJÚ ALEBO NIEKEDY PRACOVALI ! (AK OT.95 = 1, 2)

101. "Je organizácia, v ktorej pracujete, orientovaná na dosahovanie zisku alebo nie?
 Ak máte súčasne viacero zamestnaní alebo ste zamestnaný a zároveň podnikáte, odpovedajte podľa vášho hlavného zamestnania.
 Ak v súčasnosti nepracujete, berte do úvahy svoje posledné zamestnanie."

1) áno, pracuje/pracoval v organizácií / firme orientovanej na zisk
2) nie, nepracuje/nepracoval v organizácií / firme orientovanej na zisk




9) nevie


0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

102. "Pracujete u zamestnávateľa z verejného (štátneho) alebo súkromného sektora?
 Ak máte súčasne viacero zamestnaní alebo ste zamestnaný a zároveň podnikáte, odpovedajte podľa vášho hlavného zamestnania.
 Ak v súčasnosti nepracujete, berte do úvahy svoje posledné zamestnanie."



1) mojim zamestnávateľom je/bol štát / verejná správa





2) mojim zamestnávateľom je/bol súkromná firma / podnikateľ
9) nevie
26

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

103. "Uveďte názov vášho hlavného zamestnania. Zároveň ho čo najpodrobnejšie opíšte: aká je náplň Vašej
práce, čo máte na starosti, atď. (Nestačí „robotník“, prosíme o bližšie určenie, napr. robotník pri páse vo výrobe
motorov.) Použite dve aj viacero slov, nepoužívajte skratky.
 Ak nie ste v súčasnosti zamestnaný/á (napr. ste na dôchodku, alebo ste nezamestnaný/á a pod.), uveďte
aké zamestnanie ste vykonávali ako posledné.
 Ak ste podnikateľ alebo živnostník, uveďte, v akej oblasti podnikáte." ZAPÍŠTE ČO NAJPODROBNEJŠIE!
NÁZOV ZAMESTNANIA:

.......................................................................................................................................................

OBLASŤ, ODBOR:

.......................................................................................................................................................

NÁPLŇ PRÁCE
(čo robíte, opíšte):

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
99997 - odmieta uviesť

99998 - nevie 99999 - bez odpovede (NEČÍTAŤ!)

   PÝTAJTE SA VŠETKÝCH !
PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 104

104. "Ktorá z nasledujúcich odpovedí najlepšie opisuje vašu súčasnú situáciu?
Ak momentálne nevykonávate platenú prácu z dôvodu materskej / rodičovskej dovolenky, choroby, prázdnin a podobne, odpovedajte prosím,
ako by to bolo za normálnych okolností."
IBA JEDNA ODPOVEĎ!

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

pracujem (ako zamestnanec, živnostník alebo v rodinnom podniku)
som nezamestnaný/-á a hľadám si prácu
študujem

zaúčam sa
som dlhodobo chorý/-á alebo na invalidnom dôchodku
som dôchodca
som v domácnosti, starám sa o domácnosť, deti alebo iné osoby
iné















0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

105. "Máte stáleho partnera/partnerku, manžela/ manželku?"
1) "áno, žijeme v spoločnej domácnosti
2) áno, ale nežijeme v spoločnej domácnosti
3) nie, nemám "

POKRAČUJTE

ot.106









--> PREJDITE NA ot.113

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

ANKETÁR! OTÁZKY 106 - 112 POLOŽTE AK OT.105 = 1, 2 (VŠETKÝM TÝM, KTORÍ MAJÚ STÁLEHO PARTNERA/-KU/ MANŽELA/-KU):

106. "Vykonával/-a Váš/Vaša partner/-ka (manžel/-ka) niekedy platenú prácu?"
Pod platenou prácou sa rozumie práca ako zamestnanec, živnostník či podnikateľ alebo práca pre rodinný
podnik. Ak platenú prácu dočasne nevykonáva z dôvodu prechodnej choroby /materskej dovolenky / prázdnin
a podobne, odpovedajte prosím, ako by to bolo za normálnych okolností."
ANKETÁR, AK PARTNER/MANŽEL/-KA JE MOMENTÁLNE NA PN, NA MATERSKEJ DOVOLENKE A POD., ALE INAK JE ZAMESTNANÝ/-Á (PRACUJE) - KÓDUJTE "1"
(V SÚČASNOSTI VYKONÁVA PLATENÚ PRÁCU)

1) "v súčasnosti vykonáva platenú prácu

POKRAČUJTE

ot.107

2) v súčasnosti nevykonáva platenú prácu,
ale v minulosti vykonával/-a

POKRAČUJTE

ot.108

3) nikdy platenú prácu nevykonával/-a"









--> PREJDITE NA ot.111

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!) --> PREJDITE NA ot.111
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AK OT.106 = 1 (PARTNER/MANŽEL/-KA V SÚČASNOSTI PRACUJE):

107. "Koľko hodín týždenne zvyčajne odpracuje Váš partner/-ka (manžel/-ka) - vrátane nadčasov - v platenej práci?
 Ak pracuje pre viac zamestnávateľov, alebo je súčasne zamestnancom a živnostníkom či podnikateľom, uveďte prosím celkový
počet odpracovaných hodín.
 Ak platenú prácu dočasne nevykonáva z dôvodu prechodnej choroby /materskej dovolenky / prázdnin a podobne, odpovedajte
prosím, ako by to bolo za normálnych okolností."
POČET ODPRACOVANÝCH HODÍN TÝŽDENNE VRÁTANE NADČASOV:

hodín / týždeň
999) nevie

X) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

VŠETKÝM, KTORÝCH MANŽEL/PARTNER/-KA PRACUJÚ ALEBO NIEKEDY PRACOVALI (TEDA AK OT.106 = 1, 2: POLOŽTE OTÁZKY 108-110)

108. "Je Váš partner/-ka (manžel/-ka) zamestnanec alebo podnikateľ, živnostník alebo pracuje v rodinnom podniku?
 Ak v súčasnosti nepracuje, berte do úvahy jeho posledné zamestnanie.
 Ak je (bol/-a) súčasne zamestnaný a zároveň podniká, uveďte jeho/jej hlavné zamestnanie.
 Ak je v starobnom dôchodku, uveďte jeho/jej posledné zamestnanie."
1)
2)
3)
4)

"zamestnanec
podnikateľ / živnostník bez zamestnancov
podnikateľ / živnostník so zamestnancami
práca v rodinnom podniku"











0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

109. "Má vo svojom hlavnom zamestnaní Váš partner/-ka (manžel/-ka) podriadených alebo zodpovedá za prácu
iných ľudí?
 Ak nie je v súčasnosti zamestnaný/-á, berte do úvahy zamestnanie ktoré vykonával/-a naposledy."
1) áno



2) nie




0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

110. "Uveďte názov hlavného zamestnania Vášho partnera(ky) /manžela(ky). Popíšte ho čo najpodrobnejšie:
aká je náplň jeho/jej práce, čo má na starosti, atď. (Nestačí „robotník“, prosíme o bližšie určenie, napr. robotník
pri páse vo výrobe motorov.) Použite dve aj viacero slov, nepoužívajte skratky.
 Ak nie je v súčasnosti zamestnaný/á (napr. je na dôchodku, alebo nezamestnaný/á a pod.), uveďte aké
zamestnanie vykonával/a ako posledné." ZAPÍŠTE ČO NAJPODROBNEJŠIE!
NÁZOV ZAMESTNANIA:

.......................................................................................................................................................

OBLASŤ, ODBOR:

.......................................................................................................................................................

NÁPLŇ PRÁCE
(čo robí, opíšte):

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
99997 - odmieta uviesť
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99998 - nevie 99999 - bez odpovede (NEČÍTAŤ!)

 VŠETCI, KTORÍ MAJÚ MANŽELA/-KU
MANŽELA
/ PARTNERA/-KU!
PARTNERA
(AK OT.105
105 = 1, 2)
2
PREDLOŽTE P O M O C N Ý L Í S T O K 111

111. "Aké je najvyššie ukončené vzdelanie Vášho partnera(ky)/manžela(ky)?"
“UKONČENÉ” ZNAMENÁ DIPLOM / VYSVEDČENIE / VÝUČNÝ LIST

1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

99

0

neukončená základná škola
ukončená základná škola
základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz (bez výučného listu)
vyučený/á s výučným listom alebo osvedčením (bez maturity)
odborná škola alebo hospodárska škola (bez maturity)
vyučený/á s maturitou
úplné stredoškolské odborné s maturitou (napr. priemyslovka, ekonomická škola, obchodná akadémia, stredná zdravotná škola)
úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ)
nadstavbové, pomaturitné štúdium
vysoká škola - bakalárske štúdium
vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium (alebo jeho ekvivalent), vrátane titulov MUDr., JUDr., PhDr. a podobne
postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.)

99) nevie

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 112

112. "Ktorá z týchto odpovedí najlepšie opisuje súčasnú situáciu vášho partnera(ky) /manžela(ky)?" ?
Ak váš partner/ka momentálne nevykonáva platenú prácu z dôvodu materskej / rodičovskej dovolenky, choroby, prázdnin a podobne,
odpovedajte prosím, ako by to bolo za normálnych okolností."
IBA JEDNA ODPOVEĎ!

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

pracuje (ako zamestnanec, živnostník alebo v rodinnom podniku)
je nezamestnaný/-á a hľadá si prácu
študuje

zaúča sa
je dlhodobo chorý/-á alebo na invalidnom dôchodku
je na dôchodku
je v domácnosti, stará sa o domácnosť, deti alebo iné osoby
iné















0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

   PÝTAJTE SA VŠETKÝCH!
VŠETKÝCH
113. "Ste v súčasnosti alebo ste v minulosti boli členom odborovej organizácie?"
1) "áno, som členom/-kou
2) nie som, ale v minulosti som bol/-a
3) nikdy som nebol/-a"








0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE P O M O C N Ý L Í S T O K 114

114. "Hlásite sa k nejakému náboženskému vyznaniu, ak áno, k akému?"
0) bez vyznania
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

0

1

2

3

4

5

IBA JEDNA ODPOVEĎ!

6

7

8

9

99

0

rímskokatolícke
evanjelické a.v.
gréckokatolícke
kresťanské reformované (kalvínske)
pravoslávne
Jehovovi svedkovia
iné kresťanské vyznanie (ktoré?) VYPÍŠTE! .............................................................
židovské
iné, nie kresťanské (ktoré?) VYPÍŠTE! ....................................................................

99) nevie si vybrať
29

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 115

115. "Ako často sa zúčastňujete náboženských obradov (napr. omší a bohoslužieb)?"
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

niekoľkokrát do týždňa
raz za týždeň
dva-tri -krát za mesiac
raz za mesiac
niekoľkokrát do roka
raz za rok
zriedkavejšie
nikdy

1

2

3

4

5

6

7

8

viackrát
za týždeň

1x za
týždeň

2-3x za
mesiac

1x za
mesiac

viackrát
za rok

1x za rok

zriedkavejšie

nikdy

99

99) nevie si vybrať

0

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 116

116. "Ak by tento týždeň boli parlamentné voľby, mohli by ste mi povedať, či by ste išli voliť?"
1) určite by som šiel/šla voliť *
2) pravdepodobne by som šiel/šla voliť *

POKRAČUJTE *117
(ak 1, 2)

3) pravdepodobne by som nešiel/nešla voliť
4) určite by som nešiel/nešla voliť



---> PREJDITE NA 118









(ak 3,4)

9) nevie 0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!) ---> PREJDITE NA 118
*AK OT.116 = 1, 2:

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK

117

*117. "Ak áno, ktorú politickú stranu by ste volili?"

1

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2

3

4

5

6

7

Komunistická strana Slovenska - KSS
Kresťansko-demokratické hnutie - KDH
Ľudová strana–Hnutie za demokratické Slovensko - ĽS-HZDS
MOST – HÍD
Sloboda a Solidarita - SaS
Slobodné fórum - SF

8

7)
8)
9)
10)
11)

9

10

11

99

12

0

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana - SDKÚ-DS
Slovenská národná strana - SNS
SMER – Sociálna demokracia - Smer-SD
Strana zelených - SZ
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja - SMK

12) iná strana, aká?

VYPÍŠTE ......................................................................................

99) nevie

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PÝ TA J TE S A V Š ET KÝ C H ! ! !
118. " V júni 2006 sa konali voľby do Národnej rady SR. Zúčastnili ste sa týchto volieb?"
1) "áno, volil/-a som
2) nie, nevolil/-a som









3) nemal/-a som volebné právo"
9) nevie, nepamätá sa 0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

119. "Koľko ľudí – dospelých aj detí - žije celkovo vo vašej domácnosti? Zarátajte aj seba."
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ľudí v domácnosti

POČET VŠETKÝCH
ČLENOV DOMÁCNOSTI

X) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

30

120. "Koľko detí vo veku od 6 do 17 rokov žije vo Vašej domácnosti?"
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

POČET 6-17-ROČNÝCH
DETÍ V DOMÁCNOSTI

0 = žiadne

žiadne

X) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

121. "Koľko detí mladších ako 6 rokov žije vo Vašej domácnosti?"
POČET DETÍ
MLADŠÍCH AKO 6 ROKOV
V DOMÁCNOSTI

0 = žiadne

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

žiadne

X) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
PONECHAJTE HO AJ PRI NASLEDUJÚCEJ OTÁZKE 123

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 122, 123

122. "Teraz by sme sa radi spýtali na výšku Vašich príjmov. Povedzte prosím, aký je v súčasnosti Váš OSOBNÝ
čistý mesačný príjem, keď do neho zahrniete svoju mzdu, dôchodok, hodnotu stravných lístkov a všetky
ostatné príjmy? Vyberte z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške Vašich čistých osobných
príjmov."
1

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2

do 150 €
151 – 300 €
301 – 450 €
451 – 600 €
601 – 750 €
751 – 900 €

3

4

5

6

7

8

(pribl. do 4 500 Sk)
(pribl. 4 500 – 9 000 Sk)
(pribl. 9 000 – 13 500 Sk)
(pribl. 13 500 – 18 000 Sk)
(pribl. 18 000 – 22 500 Sk)
(pribl. 22 500 – 27 000 Sk)

9

7)
8)
9)
10)
11)

10

11

901 – 1 200 €
1 201 – 1 500 €
1 501 – 2 000 €
2 001 – 3 000 €
viac ako 3 000 €

12

99

0

(pribl. 27 000 – 36 000 Sk Sk)
(pribl. 36 000 – 45 000 Sk Sk)
(pribl. 45 000 – 60 000 Sk Sk)
(pribl. 60 000 – 90 000 Sk)
(viac ako pribl. 90 000 Sk)

12) iná odpoveď (uveďte) ........................................................

99) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 122, 123

123. "Teraz sa chceme opýtať na príjem Vašej DOMÁCNOSTI.
Domácnosťou rozumieme spoločnú domácnosť manželov alebo partnerov, ktorí žijú sami, s deťmi, prípadne
s rodičmi, ale aj domácnosť samostatne žijúcich osôb.
Povedzte prosím, aký je čistý mesačný príjem všetkých členov Vašej domácnosti spolu, keď do neho zahrniete mzdy, dôchodky, štipendiá a všetky ostatné pracovné i nepracovné príjmy. Vyberte z nasledujúceho
zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške čistých príjmov celej Vašej domácnosti."
1

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2

do 150 €
151 – 300 €
301 – 450 €
451 – 600 €
601 – 750 €
751 – 900 €

3

4

5

6

7

8

9

7)
8)
9)
10)
11)

(pribl. do 4 500 Sk)
(pribl. 4 500 – 9 000 Sk)
(pribl. 9 000 – 13 500 Sk)
(pribl. 13 500 – 18 000 Sk)
(pribl. 18 000 – 22 500 Sk)
(pribl. 22 500 – 27 000 Sk)

10

11

901 – 1 200 €
1 201 – 1 500 €
1 501 – 2 000 €
2 001 – 3 000 €
viac ako 3 000 €

12

99

0

(pribl. 27 000 – 36 000 Sk Sk)
(pribl. 36 000 – 45 000 Sk Sk)
(pribl. 45 000 – 60 000 Sk Sk)
(pribl. 60 000 – 90 000 Sk)
(viac ako pribl. 90 000 Sk)

12) iná odpoveď (uveďte) ........................................................

99) nevie si vybrať
31

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

124. "Aký je Váš súčasný rodinný stav?"
1)
2)
3)
4)
5)
6)

"ženatý/ vydatá
slobodný/-á (doteraz nikdy neuzavrel/a manželstvo)
vdovec/ vdova
rozvedený/-á
druh / družka
ženatý/ vydatá, ale žijeme oddelene"













9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

125. "Ako by ste označili typ sídla, v ktorom žijete?"
1)
2)
3)
4)
5)

"väčšie mesto (veľkomesto)
predmestie alebo okraj väčšieho mesta (veľkomesta)
stredne veľké alebo menšie mesto
dedina
farma alebo samota"











9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

126. "Väčšinu vášho detstva približne do 12 – 14 rokov ste prežili ..... ?"
1) "v tej istej obci/meste, kde žijem teraz



2) neďaleko súčasného miesta bydliska
3) úplne inde, než kde žijem teraz "







9) nevie 0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 129

129. "Uveďte prosím, ako často využívate internet:."
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

nikdy nepoužívam
menej ako raz mesačne
raz mesačne
niekoľkokrát za mesiac
raz za týždeň
niekoľkokrát za týždeň
denne















nikdy

menej ako
raz za
mesiac

raz za
mesiac

viackrát za
mesiac

raz za
týždeň

viackrát
za týždeň

denne

9) nevie si vybrať



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

"Nakoniec by sme chceli vedieť, do akej miery viete po anglicky a po nemecky."

130. "Znalosť anglického jazyka:"
1)
2)
3)
4)

"po anglicky vôbec neviem
po anglicky trochu rozumiem
po anglicky sa dohovorím
anglicky viem slovom aj písmom"









vôbec
neviem

trochu
rozumiem

dohovorím
sa

slovom aj
písmom









vôbec
neviem

trochu
rozumiem

dohovorím
sa

slovom aj
písmom



131. "Znalosť nemeckého jazyka:"
1)
2)
3)
4)

"po nemecky vôbec neviem
po nemecky trochu rozumiem
po nemecky sa dohovorím
nemčinu ovládam slovom aj písmom"

9) nevie si vybrať

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠE ODPOVEDE A ZA TRPEZLIVOSŤ!
32



0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

DOTAZNÍK PRE ANKETÁRA
E2. Miesto bydliska respondenta (názov obce) VYPÍŠTE NÁZOV OBCE! …..........................................................................
E3. V akom jazyku sa rozhovor uskutočnil?
1) slovenský
2) maďarský
3) iný, uveďte aký........................................................













E4. Typ bývania respondenta:
1) rodinný dom
2) menší bytový dom (max. 6 bytov)
3) väčší bytový dom

E5. Dojem z materiálnej úrovne domácnosti respondenta:
1) veľmi vysoká
2)
3)
4)
5) veľmi nízka











E6. V akom fyzickom stave sú budovy alebo obydlia v najbližšom okolí bytu/ domu respondenta?
1)
2)
3)
4)
5)

vo veľmi dobrom stave
v dobrom stave
v uspokojivom stave
v zlom (zanedbanom) stave
vo veľmi zlom stave

deň:

mesiac:

(v minútach):









rok:

2009

E7. Dátum rozhovoru:
E8. Dĺžka rozhovoru



min.

E9. Ohodnoťte prosím celkovú ochotu respondenta odpovedať na otázky
1) vysoká ochota odpovedať
2) priemerná ochota odpovedať
3) nízka ochota odpovedať













E10. Bola počas rozhovoru prítomná tretia osoba?
1) áno, počas celej doby rozhovoru
2) áno, len počas niektorých otázok
3) nie, rozhovor sa uskutočnil vo dvojici

E11. Zaznamenali ste, že by pri niektorých otázkach alebo pojmoch mal respondent/-ka nejaké problémy (napr.
nepochopil/-a otázku, otázka mu/jej pripadala príliš komplikovaná, nezrozumiteľná, nejednoznačná atď.).
Respondent rozumel významu otázok:
1)
2)
3)
4)

veľmi dobre
celkom dobre
s obtiažami
veľmi zle









E12. Ak mal respondent problémy s porozumením významu otázok, konkretizujte ktoré to boli otázky.
.........................................................................................................................................................................................

E13. Pri ktorej otázke začal mať respondent ťažkosti s odpovedaním (únava, neochota, časový stres, nezrozumiteľnosť)?
bolo to od otázky č. ......................................

999 = nedošlo k takejto situácii

E14. Spozorovali ste ešte niečo, čo by mohlo znížiť hodnovernosť odpovedí respondenta?
.........................................................................................................................................................................................
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