00 ÚVOD
Dobrý deň! Volám sa .................... a som anketárom/-kou spoločnosti TNS SK, ktorá sa
zaoberá prieskumom trhu a verejnej mienky.
Chcel by som vás poprosiť o spoluprácu na zisťovaní skúseností a názorov verejnosti
hlavne na témy Zdravie a Rodina. Tento výskum realizujeme pre Sociologický ústav
Slovenskej akadémie vied (SAV). Je súčasťou medzinárodného výskumu názorov
obyvateľov, ktorý sa odohráva vo viac ako štyridsiatich krajinách sveta. Jeho zistenia
umožnia porovnať názory obyvateľov Slovenska s tým, čo si myslia ľudia v iných
krajinách Európy a sveta.
Rozhovor bude trvať približne 60 minút. Výskum je anonymný, to znamená, že Vaše
odpovede budú spracované hromadne na počítačoch spolu s názormi stoviek ďalších
oslovených občanov a Vaše meno nebude nikde zverejnené.

01 HLAVNÝ DOTAZNÍK
ISSP ZDRAVIE A ZDRAVOTNÁ
STAROSTLIVOSŤ 2011
[[[ interná pozn.: vloží sa sem Q24 z rodiny, opakované z ISSP 2002]]]
Počet znakov: 90 / 30 SK / 1 ISSP opt.
1. V akej miere vo všeobecnosti dôverujete ...
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V KAŽDOM RIADKU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)
Úplne
Z väčšej časti ČiastočneLenmálo Vôbec
Neviem
dôverujem dôverujem
dôverujem
nedôverujem posúdiť
dôverujem
a. vzdelávaciemu
systému
na Slovensku?
b. zdravotníckemu
systému
na Slovensku?
2. Povedali by ste, že slovenské zdravotníctvo ...
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNUMOŽNOSŤ
Nepotrebuje žiadnu zmenu
Potrebuje zopár zmien
Potrebuje veľa zmien
Potrebuje zásadnú zmenu
Neviem posúdiť

(1)
(2)
(3)
(4)
(8)

3.
Je podľa vás spravodlivé alebo nespravodlivé, keď ľudia s vyššími príjmami
môžu svojim deťom zaplatiť lepšie vzdelanie ako ľudia s nižšími príjmami?
OZNAČTEPROSÍMLEN JEDNU MOŽNOSŤ
Úplne spravodlivé
Skôr spravodlivé
Ani spravodlivé, ani nespravodlivé
Skôr nespravodlivé
Úplne nespravodlivé
Neviem posúdiť

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)

4.
Je podľa vás spravodlivé alebo nespravodlivé, keď si ľudia s vyššími príjmami
môžu zaplatiť lepšiu zdravotnícku starostlivosť ako ľudia s nižšími príjmami?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Úplne spravodlivé
Skôr spravodlivé
Ani spravodlivé, ani nespravodlivé
Skôr nespravodlivé
Úplne nespravodlivé
Neviem posúdiť

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)

5. V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V KAŽDOM RIADKU
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
Úplne Skôr Ani súhlasím,
Skôr
Úplne Neviem
súhlasím súhlasím ani nesúhlasím
nesúhlasímnesúhlasím
a. V najbližších rokoch
sa slovenské zdravotníctvo
zlepší.
b. Ľudia využívajú
služby zdravotníctva
(zdravotnícku starostlivosť) viac,
ako je nevyhnutné.

(8)
posúdiť

c. Štát by mal poskytovať
len základnú
zdravotnícku starostlivosť.
d. Vo všeobecnosti, zdravotníctvo
na Slovensku je neefektívne.
6.
Nakoľko by ste boli ochotní platiť vyššie dane, aby sa zlepšila úroveň
zdravotníckej starostlivosti pre všetkých obyvateľov Slovenska?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Veľmi ochotný/á
Skôr ochotný/á
Ani ochotný/á, ani neochotný/á
Skôr neochotný/á
Veľmi neochotný/á
Neviem posúdiť
7. Ste za alebo proti využívaniu prostriedkov verejného zdravotného poistenia na
financovanie ...
VYBERTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V KAŽDOM RIADKU
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)
(1)
RozhodneSkôr Ani za,Skôr Rozhodne Neviem
za
za ani proti proti
proti
posúdiť
a. preventívnych
lekárskych prehliadok?
b. liečby HIV/AIDS?
c. programov na
prevenciu obezity?
d. transplantácie
orgánov?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)

8. V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
VYBERTE PROSÍM LEN JEDNU ODPOVEĎ V KAŽDOM RIADKU
Ľudia by mali mať
prístup k verejnej zdravotníckej
starostlivosti aj keď ...
(1)
(2)
(3)
Úplne Skôr
Ani súhlasím,
súhlasím súhlasím ani nesúhlasím

(4)
(5)
Skôr
Úplne
nesúhlasímnesúhlasím

(8)
Neviem
posúdiť

a. nie sú občanmi SR.
b. si svojim správaním
ničia zdravie.

9.
Koľko ľudí na Slovensku,podľa vášho názoru,nemá prístup k takej
zdravotníckej starostlivosti, akú potrebujú?
VYBERTE PROSÍM LEN JEDNU ODPOVEĎ
Niet takých ľudí
Veľmi málo ľudí
Niektorí ľudia
Mnohí ľudia
Neviem posúdiť

(1)
(2)
(3)
(4)
(8)

10.
Vážne zdravotné problémy môžu mať rôzne príčiny. V akej miere súhlasíte alebo
nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDEN VÝROK V KAŽDOM RIADKU
Ľudia trpia vážnymi
zdravotnými problémami
(1)
(2)
(3)
Úplne SkôrAni súhlasím,
Skôr
súhlasím súhlasím ani nesúhlasím
a. pretože si svojim správaním,

(4)
(5)
Úplne
Neviem
nesúhlasímnesúhlasím

(8)
posúdiť

ničia zdravie.
b.kvôliprostrediu,
v ktorom pracujú alebo žijú.
c. v dôsledku dedičnosti.
d. pretože súchudobní.
11.
Predstavte si, že dvaja ľudia s tou istou chorobou potrebujú rovnakú operáciu
srdca. Jeden z nich nefajčí, druhý je silný fajčiar. Ktorý z nich by, podľa vás, mal byť
operovaný ako prvý?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDEN VÝROK
Nefajčiar
Silný fajčiar

(1)
(2)

To, či niekto fajčí alebo nie by nemalo hrať úlohu (3)
Neviem posúdiť
(8)

12.
Teraz si predstavte, že dvaja ľudia s tou istou chorobou potrebujú rovnakú
operáciu srdca. Jeden z nich má 30 rokov, druhý má 70 rokov. Ktorý z nich by, podľa vás,
mal byť operovaný ako prvý?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDEN VÝROK
Tridsaťročný
Sedemdesiatročný
Vek by nemal hrať úlohu
Neviem posúdiť

(1)
(2)
(3)
(8)

A ešte si predstavte, že dvaja ľudia s tou istou chorobou potrebujú rovnakú
13.
operáciu srdca. Jeden z nich má malé deti, druhý nemá malé deti. Ktorý z nich by, podľa
vás, mal byť operovaný ako prvý?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDEN VÝROK
Ten, ktorý má malé deti
Ten, ktorý nemá malé deti
To, či niekto má alebo nemá malé deti
by nemalo hrať úlohu
Neviem posúdiť

(1)
(2)
(3)
(8)

14. V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDEN VÝROK V KAŽDOM RIADKU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Úplne Skôr Ani súhlasím,
Skôr
Úplne Neviem
súhlasím súhlasím ani nesúhlasím
nesúhlasímnesúhlasím

(8)
posúdiť

a. Alternatívna medicína poskytuje
lepšiu pomoc pri zdravotných
problémoch ako oficiálna
medicína.
b. Alternatívna
medicína sľubuje
viac, ako môžesplniť.
Poznámka pre anketára: Pod alternatívnou medicínou sa rozumejú liečebné postupy, ktoré nie
sú využívané oficiálnou medicínou, ako napríklad postupy ľudovej, tradičnej, čínskej a inej
medicíny.
15.
V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi o lekároch na
Slovensku?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDEN VÝROK V KAŽDOM RIADKU
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(8)
Úplne Skôr Ani súhlasím,
Skôr
Úplne Neviem
posúdiť
súhlasím súhlasím ani nesúhlasím
nesúhlasímnesúhlasím

a. Vo všeobecnosti, lekárom
možno dôverovať.
b. Lekári diskutujú so svojimi
pacientmi o všetkých možnostiach
liečby.
c. Odborné zručnosti lekárov
nie sú na takejúrovni,
na akej by mali byť.
d. Lekári sa starajú viac
o svoje zárobky ako
o svojich pacientov.
e. Lekári povedia svojim pacientom,
keď počasliečby urobia chybu.

16.

Ako často ste počas posledných 4 týždňov ...

OZNAČTE PROSÍM LEN JEDEN VÝROK V KAŽDOM RIADKU
(1)
a.pre zdravotné problémy
mali ťažkosti s vykonávaním
zamestnania alebo s prácou
v domácnosti?

(2)
(3)
(4)
(5)
(8)
Nikdy VýnimočneObčas Často Veľmi často Neviem
posúdiť

b. mali fyzické bolesti?
c. sa cítili nešťastní alebo
ste mali depresiu?
d. stratili sebadôveru?
e. mali pocit, že nedokážete prekonať
svoje problémy?

17. Ako často za posledných 12 mesiacov vás navštívil alebo ste navštívili ...
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V KAŽDOM RIADKU

posúdiť
a. lekára?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)
Nikdy VýnimočneObčas Často Veľmi často Neviem

b. liečiteľa, ktorý praktikuje
alternatívnu medicínu?
Poznámka pre anketára: Pod alternatívnou medicínou sa rozumejú liečebné postupy, ktoré nie
sú využívané oficiálnou medicínou, ako napríklad postupy ľudovej, tradičnej, čínskej a inej
medicíny.
18. Boli ste za posledných 12 mesiacov hospitalizovaní v nemocnici alebo na klinikeaspoň
na jednu noc?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ

Áno
Nie

(1)
(2)

Poznámka pre anketára: Myslí sa tým aj pobyt v pôrodnici pri narodení dieťaťa.
19.
Stalo sa vám za posledných 12 mesiacov, že vám nebolo poskytnutélekárske
ošetrenie, ktoré ste potrebovali, pretože...
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V RIADKU
(1)
Áno
a. ste si ho nemohli zaplatiť?
b. ste si nemohli dovoliť
vziať voľnov práci, alebo ste mali
iné povinnosti?
c. nebolo dostupné v mieste
bydliska ani v jeho blízkosti?
d. čakacia doba bolapríliš dlhá?

(2)
Nie

(7)
Nepotreboval/a som
lekárske ošetrenie

20. Nakoľko je pravdepodobné, že v prípade vážneho ochorenia by vám bolo alebo
nebolo poskytnuté...
VYBERTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V RIADKU
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)
Určite Pravdepodobne Obe možnostiPravdepodobne Určite Neviem
by bolo
by bolo
sú rovnako
by nebolo by nebolo posúdiť
pravdepodobné
a. najlepšielekárske
ošetreniedostupné
na Slovensku?
b. ošetrenielekárom
podľa vlastného výberu?
21.
Ako ste vo všeobecnosti spokojní alebo nespokojní so systémom zdravotníctva na
Slovensku?
VYBERTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Úplne spokojný/á
Veľmi spokojný/á
Skôr spokojný/á
Ani spokojný/á, ani nespokojný/á
Skôr nespokojný/á
Veľmi nespokojný/á
Úplne nespokojný/á
Neviem posúdiť

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(98)

22.

V akej miere ste boli spokojní alebo nespokojní s lekárskym ošetrením...

OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V RIADKU
(1)
(2) (3)
(4)
(5) (6)
(7)
(97)
(98)
Úplne
Veľmi
Skôr
Ani spokojný/á,
Skôr
Veľmi
Úplne
Netýka sa Neviem
spokojný/á spokojný/á spokojný/á ani nespokojný/á nespokojný/á nespokojný/á nespokojný/á
posúdiť

a. keď ste naposledy
navštívili lekára?
b. keď ste naposledy
navštívili liečiteľa
praktikujúceho alternatívnu
medicínu?
c. keď ste boli naposledy
hospitalizovaný/á v nemocnici?
Poznámka pre anketára: Pod alternatívnou medicínou sa rozumejú liečebné postupy, ktoré nie
sú využívané oficiálnou medicínou, ako napríklad postupy ľudovej, tradičnej, čínskej a inej
medicíny.
23.

Fajčíte? Ak áno, koľko cigariet denne?

OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Nefajčím, ani som nikdy nefajčil
Nefajčím, ale fajčil som v minulosti
Fajčím 1-5 cigariet denne
Fajčím 6-10 cigariet denne
Fajčím 11-20 cigariet denne
Fajčím 21-40 cigariet denne
Fajčím viac ako 40 cigariet denne
Neviem posúdiť
24.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(98)

Ako často...

OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V RIADKU
(1)

(2)

(3)

Nikdy Raz za Niekoľkokrát
mesiac za mesiac
alebo menej často
a. vypijete 4 alebo viac
alkoholických nápojov
za deň?

(4)
Niekoľkokrát
za týždeň

(5)

(8)

Denne Neviem
posúdiť

b. sa najmenej 20 minút
venujete fyzickej činnosti,
pri ktorej sa zapotíte alebo
zadýchate viac ako zvyčajne?
c. jete čerstvé ovocie
alebo zeleninu?

24b-SK. Chodítena preventívne zdravotné prehliadky?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Áno, pravidelne
(1)

Áno, ale nepravidelne (2)
Nie, nechodím
(3)
Neviem posúdiť
(8)

Poznámka pre anketára: Týka sa akéhokoľvek druhu preventívnej zdravotnej prehliadky.
25. Povedali by ste, že váš zdravotný stav je celkovo...
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
výborný
veľmi dobrý
dobrý
ako-tak uspokojivý
zlý
neviem posúdiť

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)

Poznámka pre anketára: Týka sa to fyzického aj duševného zdravia.

26.

Máte dlhotrvajúce alebo chronické ochorenie, prípadne zdravotné postihnutie?

OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Áno
Nie
27.

Akáje vaša ...
PROSÍM VPÍŠTE

a. Výška..............................cm
b. Váha................................kg

Neviem (999)
Neviem (999)

(1)
(2)

[[[Technická poznámka: V nasledujúcej otázke musí byť kódovanie zachované!!!, t.j. aj
prvá možnosť]]]

28.

Aký druh zdravotného poistenia máte?

OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Nemám žiadne zdravotné poistenie
Verejné zdravotné poistenie
Kombináciu verejného a individuálneho zdravotného poistenia
Iné (vypíšte aké ................)
29.

(1)
(2)
(5)
(9)

<týka sa len tých, ktorí majú zdravotné poistenie>

Myslíte si, že vaše zdravotné poistenie pokrýva vaše súčasné alebo možné náklady
spojené so zdravím a zdravotnými problémami...
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
veľmi dobre
dobre
nie veľmi dobre
neviem

(1)
(2)
(3)
(9)

32-SK.Ktorý z nasledujúcich výrokov podľa vášho názoru najlepšie charakterizuje
súčasnú situáciu vo financovaní a hospodárení s financiami v slovenskom zdravotníctve?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDEN VÝROK
1.
2.
3.
4.
5.

Financií pre zdravotníctvo je dosť a hospodári sa s nimi dobre.
Financií pre zdravotníctvo je dosť, ale hospodári sa s nimi zle.
Financií pre zdravotníctvo je málo, ale hospodári sa s nimi dobre.
Financií pre zdravotníctvo je málo a hospodári sa s nimi zle.
Neviem posúdiť

33-SK.Aká bola podľa vášho názoru situáciav slovenskom zdravotníctve pred
piatimirokmi?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDEN VÝROK
1.
2.
3.
4.
5.

Financií pre zdravotníctvo bolo dosť a hospodárilo sa s nimi dobre.
Financií pre zdravotníctvo bolo dosť, ale hospodárilo sa s nimi zle.
Financií pre zdravotníctvo bolo málo, ale hospodárilo sa s nimi dobre.
Financií pre zdravotníctvo bolo málo a hospodárilo sa s nimi zle.
Neviem posúdiť

35-SK.Myslíte si, že po štrajku, ktorý sa uskutočnil koncom roka 2011 a ktorý žiadal
zvýšenie platov a zlepšenie pracovných podmienok, lekári poskytujú pacientom lepšiu
starostlivosť?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
a.
b.
c.
d.
e.
f.

určite áno
skôr áno
ani áno, ani nie
skôr nie
určite nie
neviem posúdiť

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)

37-SK. Ste v súčasnosti klientom niektorého zo súkromných zdravotníckych zariadení?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Áno
Nie
Neviem posúdiť

(1)
(2)
(8)

02 Časť Rodina
Pozn.: sme si vedomí, že v tejto časti používame mierne inú škálu súhlasu ako v časti zdravie.
Je to zámer, spôsobený snahou o kompatibilitu s verziou modulu rodina v roku 2002
Počet znakov: 77
Nasledujú otázky týkajúce sa rodiny a rodinného života. Na úvod položíme niekoľko otázok o
ženách v rodine.
201.

V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:

OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V KAŽDOM RIADKU
Úplne
súhlas
ím

A
Pracujúca matka dokáže mať so
svojimi deťmi
rovnako vrúcny a istotu
poskytujúci vzťah ako matka,
ktorá nepracuje.
B

Dieťa v predškolskom veku
pravdepodobne trpí, ak jeho
matka pracuje.
C
Celkovo povedané, rodinný
život je ukrátený, ak je matka
zamestnaná na plný pracovný
úväzok.
D
Mať zamestnanie je v poriadku,
ale čo väčšina žien skutočne
chce, je mať domov a deti.
E
Byť ženou v domácnosti je
rovnako naplňujúce, ako
pracovať za peniaze.
F_SK Mať zamestnanie je pre ženu
tým najlepším spôsobom ako
byť nezávislou osobou.

1

Skôr
súhlasí
m ako
nesúhlas
ím

2

Rovna
ko
súhlasí
m ako
nesúhl
asím

3

Skôr
nesúhl
asím
ako
súhlas
ím

4

Vôbec
nesúhlas
ím

5

Nevie
m
posúdi
ť

8

202.

V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:

OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V KAŽDOM RIADKU
Úplne
súhlas
ím

A
B

Obaja – muž aj žena by mali
prispievať do príjmu
domácnosti.
Poslaním muža je zarábať
peniaze, poslaním ženy je
starať sa o domov a rodinu.

1

Skôr
súhlasí
m ako
súhlasí
m

2

Rovna
ko
súhlasí
m ako
nesúhl
asím

3

Skôr
nesúhl
asím
ako
súhlas
ím

4

Vôbec
nesúhlas
ím

5

Nevie
m
posúdi
ť

8

C_SK Muž by mal byť hlavným
živiteľom rodiny a to aj
v prípade ak žena taktiež
pracuje.

D_SK V čase vysokej

nezamestnanosti by vydaté
ženy mali zostať v domácnosti.

203.
Myslíte si, že by ženy mali pracovať mimo domova na plný pracovný úväzok,
čiastočný pracovný úväzok alebo nepracovať vôbec za nasledujúcich okolností:
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V KAŽDOM RIADKU
Pracovať na
plný
pracovnýúv

äzok(1)

A
B

Keď majú dieťa
v predškolskom veku.
Potom, ako najmladšie
dieťa začne chodiť do
školy.

Pracovať na
čiastočný
pracovný
úväzok(2)

Osta
ť
dom
a (3)

Neviem
posúdiť
(8)

204.

V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:

OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V KAŽDOM RIADKU
Úplne
súhlas
ím

A

1

Ženatí/vydaté sú vo
všeobecnosti šťastnejší než
slobodní ľudia.

B

Ľudia, ktorí chcú mať deti, by
mali uzavrieť manželstvo.

C

Je v poriadku, ak pár žije spolu
bez úmyslu uzavrieť
manželstvo.
Rozvod je obyčajne tým
najlepším riešením, keď pár
nevidí východisko pri riešení
svojich manželských
problémov.
Manželstvo je zastaraná
inštitúcia.

D

E_SK

Skôr
súhlasí
m ako
nesúhlas
ím

Skôr
nesúhl
asím
ako
súhlas
ím

Rovna
ko
súhlasí
m ako
nesúhl
asím

2

3

Vôbec
nesúhlas
ím

4

Nevie
m
posúdi
ť

5

8

205. Deti vyrastajú v rozličnom rodinnom prostredí. Do akej miery súhlasíte alebo
nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V KAŽDOM RIADKU
Úplne
súhlas
ím

A

B

C

Jeden rodič dokáže
vychovať dieťa rovnako
dobre ako dvaja rodičia
spoločne.
Dve ženy tvoriace pár
dokážu vychovať dieťa
rovnako dobre ako
heterosexuálny pár.
Dvaja muži tvoriaci pár
dokážu vychovať dieťa
rovnako dobre ako
heterosexuálny pár.

1

Skôr
súhlasí
m ako
nesúhlas
ím

2

Rovna
ko
súhlasí
m ako
nesúhl
asím

3

Skôr
nesúhl
asím
ako
súhlas
ím

4

Vôbec
nesúhlas
ím

5

Nevie
m
posúdi
ť

8

206a Aký je podľa vášho názoru vo všeobecnosti ideálny počet detí v rodine?
VPÍŠTE ČÍSLO DO TABUĽKY

206.b Aký je počet detí, ktorý by ste Vy osobne chceli mať (respektíve ktorý ste chceli
mať)?
VPÍŠTE ČÍSLO DO TABUĽKY

206.c A koľko máte (mali ste), prosím, detí vy osobne?
VPÍŠTE ČÍSLO DO TABUĽKY

207. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V KAŽDOM RIADKU
Úplne
súhlas
ím

A

Sledovať ako deti vyrastajú je
najväčším životným potešením.

B

Mať deti príliš obmedzuje
slobodu rodičov.

C

Deti sú pre rodičov finančnou
záťažou.

D

Mať deti znamená obmedzenie
pracovných a kariérnych šancí
pre jedného alebo aj obidvoch
rodičov.
Rodičovstvo zvyšuje
spoločenskú prestíž.
Dospelé deti sú významným
zdrojom pomoci pre svojich
rodičov v starobe.

E
F

1

Skôr
súhlasí
m ako
nesúhlas
ím

2

Rovna
ko
súhlasí
m ako
nesúhl
asím

3

Skôr
nesúhl
asím
ako
súhlas
ím

4

Vôbec
nesúhlas
ím

5

Nevie
m
posúdi
ť

8

G_SK Mať deti je povinnosťou voči
spoločnosti.

208. Predstavte si pár, v ktorom obaja pracujú na plný úväzok a narodí sa im dieťa.
Jeden z nich prestane na určitú dobu pracovať, aby sa mohol o dieťa starať. Myslíte
si, že by tento rodič mal mať nárok na platenú materskú/rodičovskú dovolenku a ak
áno, aká dlhá by mala byť?
POZNÁMKA PRE ANKETÁRA: TOUTO DOVOLENKOU MÁME NA MYSLI SÚHRNNE MATERSKÚ AJ
RODIČOVSKÚ DOVOLENKU. AK RESPONDENT ODPOVIE ÁNO, PÝTAJTE SA NA POČET MESIACOV
TRVANIA MATERSKEJ A RODIČOVSKEJ DOVOLENKY.
Áno
Nie, žiadna platená materská/rodičovská
dovolenka by byť nemala

1

Uveďte počet mesiacov: .......

2

PREJDITE NA OT. 211a

AK STE V OTÁZKE 208 ODPOVEDALI ÁNO A STE ZÁSTANCOM PLATENEJ MATERSKEJ/RODIČOVSKEJ
DOVOLENKY, POKRAČUJTE OTÁZKOU 209 A 210, V OPAČNOM PRÍPADE PREJDITE NA OTÁZKU 211A.
209. A kto by podľa Vás mal uhrádzať dávky počas trvania tejto materskej/rodičovskej
dovolenky?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ.
Štát
Zamestnávateľ
Štát aj zamestnávateľ
Iné zdroje
Neviem posúdiť

1
2
3
4
8

210. Predstavte si znova vyššie spomínaný pár, keď sú obaja v zamestnaní v podobnej
situácii a obaja majú nárok na platenú materskú/rodičovskú dovolenku. Ako by podľa
Vás mala byť táto materská/rodičovská dovolenka rozdelená medzi matku a otca
dieťaťa?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ.
Matka by si mala vybrať celé obdobie platenej materskej/rodičovskej dovolenky
a otec by si nemal vybrať žiadnu.
1
Matka by si mala vybrať väčšinu platenej materskej/rodičovskej dovolenky
a otec by si mal vybrať len menšiu časť.
2
Matka a otec by si mali vybrať platenú materskú/rodičovskú dovolenku rovným dielom.  3
Otec by si mal vybrať väčšinu platenej materskej/rodičovskej dovolenky
a matka by si mala vybrať len menšiu časť.
4
Otec by si mal vybrať celé obdobie platenej materskej/rodičovskej dovolenky
a matka by si nemala vybrať žiadnu.
5
Neviem posúdiť
8

OTÁZKY PRE VŠETKÝCH
211a. Predstavte si rodinu s dieťaťom v predškolskom veku. Ako by si mali podľa Vás
v tejto rodine zorganizovať svoj rodinný a pracovný život?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Matka je doma s dieťaťom a otec pracuje na plný úväzok.
Matka pracuje na čiastočný úväzok a otec pracuje na plný úväzok.
Matka aj otec pracujú na plný úväzok.
Matka aj otec pracujú na čiastočný úväzok.
Otec pracuje na čiastočný úväzok a matka pracuje na plný úväzok.
Otec je doma s dieťaťom a matka pracuje na plný úväzok.
Neviem posúdiť

1
2
3
4
5
6
8

211b. A ktorá z nasledujúcich možností by bola podľa Vás najmenej vhodná?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Matka je doma s dieťaťom a otec pracuje na plný úväzok.
Matka pracuje na čiastočný úväzok a otec pracuje na plný úväzok.
Matka aj otec pracujú na plný úväzok.
Matka aj otec pracujú na čiastočný úväzok.
Otec pracuje na čiastočný úväzok a matka pracuje na plný úväzok.
Otec je doma s dieťaťom a matka pracuje na plný úväzok.
Neviem posúdiť

1
2
3
4
5
6
8

212. Ľudia majú rôzne názory na starostlivosť o deti v predškolskom veku. Kto
primárne by mal podľa Vás túto starostlivosť poskytovať?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Členovia rodiny
Verejné (štátne, obecné) predškolské zariadenia
Neziskové organizácie (charitatívne organizácie, cirkvi a cirkevné organizácie)
Súkromní poskytovatelia (súkromné jasle a materské školy, detské opatrovateľky)
Zamestnávatelia
Neviem posúdiť

1
2
3
4
5
8

213. Kto by mal byť podľa Vás tým, kto primárne hradí náklady na starostlivosť o deti
v predškolskom veku?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Rodina
Verejné zdroje (štát /obec)
Zamestnávatelia

1
2
3

Neviem posúdiť

8

214. Teraz si predstavte starších ľudí, ktorí potrebujú pomoc pri každodenných
aktivitách, ako je napríklad nakupovanie, upratovanie, pranie a iné. Kto by mal podľa
Vás primárne poskytovať túto pomoc?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Členovia rodiny
1
Verejné (štátne, obecné) zariadenia
2
Neziskové organizácie (charitatívne organizácie, cirkvi a cirkevné organizácie) 3
Súkromní poskytovatelia v tejto oblasti
4
Neviem posúdiť
8
215. A kto by mal podľa Vás primárne hradiť náklady na túto pomoc starším ľuďom?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ.
Starší ľudia samotní alebo ich rodinní príslušníci
Štátne (verejné) zdroje
Neviem posúdiť

1
2
8

Teraz sa zamyslite nad vlastnou situáciou.
216a. Priemerne koľko hodín týždenne strávite domácimi prácami, ak do toho
nepočítate starostlivosť o deti a aktivity vo voľnom čase?
POČET HODÍN ...

216b. Priemerne koľko hodín týždenne strávite starostlivosťou o členov Vašej rodiny (t.
j. o deti, staršie osoby, chorých a nevládnych členov rodiny)?
POČET HODÍN ...

PARTLIV
Máte manžela(ku) / stáleho partnera(ku)?
1) áno, žijeme v spoločnej domácnosti
2) áno, ale nežijeme v spoločnej domácnosti
3) nie, nemám
0) neodpovedal

NA NASLEDUJÚCE OTÁZKY (217A. AŽ 222.) ODPOVEDZTE V PRÍPADE, ŽE V SÚČASNOSTI ŽIJETE SO
SVOJÍM MANŽELOM/MANŽELKOU ČI PARTNEROM/PARTNERKOU V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI
(PARTLIV =1). V OPAČNOM PRÍPADE POKRAČUJTE OTÁZKOU 223.
217a. Priemerne koľko hodín týždenne strávi Váš manžel/ka či partner/ka domácimi
prácami, ak do toho nepočítate starostlivosť o deti a aktivity vo voľnom čase?
POČET HODÍN...

217b. Priemerne koľko hodín týždenne strávi Váš manžel/ka či
partner/kastarostlivosťou o členov Vašej rodiny (t. j. o deti, staršie osoby, chorých
a nevládnych členov rodiny)?
POČET HODÍN...

218. Ako vy a váš manžel/vaša manželka či partner/ka narábate s príjmom, ktorý jeden
alebo obaja z vás dostávate? Vyberte si, prosím, tú z nasledujúcich možností, ktorá
najlepšie vystihuje vašu situáciu:
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ.
1. Spravujem všetky peniaze a dávam manželovi /manželke / partnerovi/partnerke jeho/jej
podiel.
2. Môj manžel/moja manželka / partner/partnerka spravuje všetky peniaze a dáva mi môj
podiel.
3. Všetky peniaze dávame dohromady a každý si zoberie toľko, koľko potrebuje.
4. Časť peňazí dávame dohromady a časť si každý drží oddelene.
5. Každý z nás drží svoje peniaze oddelene.
219. Kto vykonáva vo vašej domácnosti nasledujúce činnosti?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V KAŽDOM RIADKU
Vždy
ja

A

Pranie

B

Malé opravy v domácnosti

1

Oby
čajn
e ja

2

Približne
rovnako
alebo
spoločne

3

Obyč
ajne
manž
el/ka,
partn
e/ka

4

Vždy
manž
el/ka,
partn
er/ka

5

Niekto
iný
(tretia
osoba)

6

Nevi
em
posú
diť

8

C

Starostlivosť o chorých
členov rodiny

D

Nákup potravín

E

Upratovanie

F

Príprava jedál

G_SK Vybavovanie a styk s úradmi

220. Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje rozdelenie domácich prác medzi
vami a vašim manželom/ manželkou, partnerom/ partnerkou?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Podieľam sa na domácich prácach oveľa viac, ako mi prislúcha
Podieľam sa na domácich prácach o niečo viac, ako mi prislúcha
Podieľam sa na domácich prácach zhruba takou mierou, ako mi prislúcha
Podieľam sa na domácich prácach o niečo menej, ako mi prislúcha
Podieľam sa na domácich prácach oveľa menej, ako mi prislúcha

1
2
3
4
5

(„spravodlivý podiel“ znamená to, čo si respondent predstavuje ako primeraný podiel)

221. Kto má posledné slovo, keď s vašim manželom/ manželkou, partnerom/ partnerkou
riešite výber spoločných aktivít na víkend?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Väčšinou ja
Väčšinou môj manžel/ moja manželka, partner/ partnerka
Niekedy ja, niekedy môj/moja manžel/ka, partner/ka
Rozhodujeme spoločne
Niekto iný

1
2
3
4
5

222. Ak zoberiete do úvahy všetky vaše príjmy a príjmy vášho manžela/manželky,
partnera/partnerky, kto z Vás má vyšší príjem?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Môj/moja manžel/ka, partner/ka nemá žiadny príjem

1

Mám oveľa vyšší príjem
Mám vyšší príjem
Máme zhruba rovnaký príjem
Môj/moja manžel/ka, partner/ka má vyšší príjem
Môj manžel/ka, partner/ka má oveľa vyšší príjem
Nemám žiadny príjem
Neviem

2
3
4
5
6
7
8

NA NASLEDUJÚCE OTÁZKY ODPOVEDAJÚ VŠETCI RESPONDENTI
223. Ako často sa vám prihodila každá z nasledujúcich situácií v priebehu posledných
troch mesiacov:
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V KAŽDOM RIADKU
Nieko
ľkokr
át za
týždeň

A

B

C

D

Prichádzam z práce
príliš unavený/á na to, aby
som urobil/la
potrebné domáce práce
Je pre mňa náročné plniť
si rodinné povinnosti kvôli
množstvu času, ktorý strávim v
práci

1

Niekoľk
okrát za
mesiac

2

3

Raz
alebo dva
krát
v priebeh
u
posledný
ch troch
mesiacov

Ni
kd
y

4

Netýka
sa/
nemám
zamestn
anie

0

Prichádzam do práce
príliš unavený/á kvôli
práci v domácnosti,
ktorú som vykonával/a
Jepre mňa ťažké sústrediť sa na
prácu kvôli
rodinným povinnostiam.

[[[ interná pozn.: použije sa ako otázka Q1 v ISSP 2011 ]]]
224. Ak by ste mali zhodnotiť svoj život vo všeobecnosti, povedali by ste, že ste vcelku
šťastný/á alebo nešťastný/á?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Úplne šťastný/á
Šťastný/a
Skôr šťastný/á ako nešťastný/á
Rovnako šťastný/a ako nešťastný/á
Skôr nešťastný/á ako šťastný/á
Nešťastný/á
Úplne nešťastný/á
Neviem posúdiť

1
2
3
4
5
6
7
8

225. Ak zoberiete do úvahy všetky skutočnosti, ako ste spokojný/á so svojim hlavným
zamestnaním?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Úplne spokojný/á
Spokojný/á
Skôr spokojný/á ako nespokojný/á
Rovnako spokojný/á ako nespokojný/á
Skôr nespokojný/á ako spokojný/á
Nespokojný/á
Úplne nespokojný/á
Neviem posúdiť
Netýka sa/ nemám zamestnanie

1
2
3
4
5
6
7
8
0

226. Ak zoberiete do úvahy všetky skutočnosti, ako ste spokojný/á so svojim rodinným
životom?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Úplne spokojný/á
Spokojný/á
Skôr spokojný/á ako nespokojný/á
Rovnako spokojný/á ako nespokojný/á
Skôr nespokojný/á ako spokojný/á
Nespokojný/á
Úplne nespokojný/á
Neviem posúdiť

1
2
3
4
5
6
7
8

[[[ interná pozn.: sem skopírovať otázku Q25 z ISSP 2011 ]]]
227. Bola Vaša matka zamestnaná po dobu aspoň jedného roka v období od Vášho
narodenia po dosiahnutie Vašich 14 rokov?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Áno, bola zamestnaná
Nie
Neviem

1
2
8

NA NASLEDUJÚCE OTÁZKY ODPOVEDAJTE V PRÍPADE, ŽE STE MALI ALEBO MÁTE DETI (PODĽA OT.
206C.), INAK PREJDITE NA OT. 231SK.
228. Pracovali ste mimo domova na plný pracovný úväzok, čiastočný pracovný úväzok,
alebo ste nepracovali vôbec?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V KAŽDOM RIADKU

A

Keď bolo dieťa
v predškolskom veku

B

Potom, ako najmladšie
dieťa začalo chodiť do
školy

1

Praco
val/a
som
na
plný
praco
vný
úväzo
k

Pracoval
/a som
na
čiastočn
ý
pracovn
ý
úväzok
2

Ostal/
a som
doma

3

Netýk
a sa

8

229. A čo robil/a v tom čase Váš manžel/ Vaša manželka, partner/ partnerka? Bol/a
zamestnaný/á na plný pracovný úväzok, čiastočný pracovný úväzok, prípadne
nepracoval/a vôbec?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V KAŽDOM RIADKU

A

Keď bolo dieťa
v predškolskom veku

B

Potom, ako najmladšie
dieťa začalo chodiť do
školy

1

Praco
val/a
na
plný
praco
vný
úväzo
k

Pracoval
/a na
čiastočn
ý
pracovn
ý
úväzok
2

Ostal/
a
doma

3

Netýk
a sa

8

230. Kto obyčajne rozhoduje/ rozhodoval o výchove Vašich detí?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Väčšinou ja
Väčšinou môj/moja manžel/ka, partner/ka
Niekedy ja, niekedy môj manžel/ka, partner/ka
Rozhodujeme/ rozhodovali sme spoločne
Niekto iný
Netýka sa

1
2
3
4
5
8

[[[národné otázky]]]
231_SK. V poslednom období sa veľa diskutuje o zmene tradičných rol muža a ženy
v rámci rodiny. Ponúkame vám tri modely rodiny. Ktorý z nich najlepšie korešponduje
s vašou predstavou o ideálnej rodine?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
1. Rodina, kde obaja partneri majú rovnako náročné zamestnanie a starostlivosť o deti
a domácnosť si medzi sebou delia rovnakým dielom.
2. Rodina, kde má žena menej náročné zamestnanie ako jej manžel a kde väčšia časť
zodpovednosti za starostlivosť o deti a domácnosť pripadá na ženu.
3. Rodina, kde je zamestnaný iba manžel a žena sa stará o deti a domácnosť.
4. Žiadny z uvedených modelov.

232_SK. Vo všeobecnosti, aký typ partnerského života považujete v súčasnosti za
ideálny?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
1.
2.
3.
4.
5.

Manželstvo
Neformálne (nezosobášené) spolužitie
Partnerský vzťah, pričom každý býva a hospodári osobitne
Život bez dlhodobého partnera
Neviem posúdiť

233_SK. Veľa sa píše a hovorí o znižovaní pôrodnosti na Slovensku. Ktorý
z nasledujúcich výrokov najlepšie vystihuje Vašu predstavu o tom, prečo sa rodí menej
detí?
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
Mladí ľudia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Majú iné možnosti sebarealizácie ako mala generácia ich rodičov a aj ich využívajú.
Majú problém zabezpečiť si samostatné bývanie.
Nemajú dostatočne platenú prácu, aby zabezpečili rodinu.
Uprednostňujú život „bez záväzkov“ a bez detí.
Iné (uveďte) .....
Neviem posúdiť

235_SK. Pracoval v uplynulých piatich rokoch niekto z vašej domácnosti dlhodobo
mimo miesta bydliska, nie však v zahraničí?
Poznámka pre anketára: Pod dlhodobou prácou mimo miesta bydliska rozumieme prácu
mimo domova, ktorá zahŕňa aj nocovanie mimo domácnosti. Patria sem napr. týždňovky či
dvojtýždňovky, nie však každodenné dochádzanie za prácou.
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
A. (1) Býval/a som (bývam) kvôli pracovným povinnostiam v inom meste na Slovensku.
B. (2) Obaja sme kvôli pracovným povinnostiam bývali (bývame) v inom meste na
Slovensku.
C. (3) Partner/partnerka býval/a (býva) kvôli pracovným povinnostiam v inom meste na
Slovensku.
D. (4) Podobná situácia sa nevyskytla.
E. (8) Neviem posúdiť.

236_SK. Pracoval v uplynulých piatich rokoch niekto z vašej domácnosti dlhodobo v
zahraničí?
Poznámka pre anketára: Pod dlhodobou prácou v zahraničí rozumieme prácu mimo domova,
ktorá zahŕňa aj nocovanie mimo domácnosti. Patria sem napr. týždňovky či dvojtýždňovky, nie
však každodenné dochádzanie za prácou cez hranice.
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ
A. (1) Pracoval/a som (pracujem) dlhodobejšie v zahraničí a manžel/ka, partner/ka bol/bola

(je) na Slovensku.
B. (2) Spolu s manželom/manželkou, partnerom/partnerkou sme pracovali (pracujeme)
dlhodobejšie v zahraničí.
C. (3) Manžel/ka, partner/ka pracoval/a (pracuje) dlhodobejšie v zahraničí a ja som bol/bola
na Slovensku.
D. (4) Podobná situácia sa nevyskytla.
E. (8) Neviem posúdiť.

03 Kríza – otázky
Pozn.: Spolu 17 znakov.
BIRTH / AGE
V ktorom roku ste sa, prosím, narodili?
PROG: 4 číslice
[[[IVO, 09/2003, q5]]]
Pokyn: otázku položte iba ľuďom vo veku do 55 rokov (vrátane)
Q302. Nie každý vo Vašom veku má to šťastie, že má dobré zamestnanie, bývanie a pod.
Ako je to s Vami? Veríte, alebo neveríte, že Vy osobne dokážete získať...“
OZNAČTE PROSÍM LEN JEDNU MOŽNOSŤ V KAŽDOM RIADKU
A.
B.
C.
D.

dobré zamestnanie
dobrý zárobok
dobrú kvalifikáciu
dobré bývanie

1/ teraz mám
2/ nemám, ale som presvedčený/-á, že získam
3/ nemám, ale azda získam
4/ nemám a pochybujem, že vôbec niekedy získam
9/ nevie

[[[IVO a FOCUS 04/2004, q23a]]]
Q303. Povedzte, prosím, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim názorom.
„Každý človek na Slovensku si prácu nájde, ak ju naozaj hľadá.“
1 rozhodne súhlasím
2 skôr súhlasím
3 skôr nesúhlasím
4 rozhodne nesúhlasím
9 nevie
Q304. Filter: Žijete dnes v tej istej domácnosti ako ste žili pred piatimi rokmi?
1. Áno (inštrukcia pre anketára: pokračujte otázkou Q305)
2. nie. (inštrukcia pre anketára: pokračujte otázkou Q307)
Teraz sa, prosím, zamyslite nad materiálnou situáciou vašej domácnosti dnes a pred piatimi
rokmi.
Q305. „V porovnaní so situáciou pred piatimi rokmi, môže si Vaša domácnosť dnes
dovoliť ...
1 viac
2 približne rovnako
3 menej
9 nevie
Q306. „V porovnaní so situáciou pred piatimi rokmi, ľudia z Vašej domácnosti pracujú
teraz ...
1 viac / intenzívnejšie / tvrdšie
2 približne rovnako
3 menej / voľnejším tempom
7 netýka sa
9 nevie

04 Socio – demografické premenné pre
výskum ISSP 2011 – 2012
(stav 24.9.2012)
40 otázok, vrátane 3 z modulu ISSP 2012 (o partnerovi) a 2 otázok, ktoré vyplní anketár
+ dotazník pre anketára s 9 otázkami
SEX (vyplní anketár)
POHLAVIE RESPONDENTA:
1) muž
2) žena
(NEPÝTAJTE SA, ZAZNAČTE KÓD!)

EDUCYRS
Koľko rokov trvalo vaše doterajšie vzdelávanie? Započítajte všetky roky denného štúdia, aj
ak ste školu neukončili. Nezabudnite započítať aj základnú školu. Nerátajte opakované
ročníky. Nerátajte večerné či diaľkové štúdium. Nezahŕňajte do celkového vzdelávania čas
strávený na odborných či rekvalifikačných kurzoch. Ak ešte študujete, uveďte počet doteraz
ukončených rokov štúdia.
POČET ROKOV DENNÉHO ŠTÚDIA: ...
00 neabsolvoval som formálne vzdelávanie
PROG: 2 číslice
nat_DEGR
Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie?
ANKETÁR: “UKONČENÉ” ZNAMENÁ DIPLOM / VYSVEDČENIE / VÝUČNÝ LIST
1) neukončená základná škola
2) ukončená základná škola
3) základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz (bez výučného listu)
4) vyučený/á s výučným listom alebo osvedčením (bez maturity)
5) odborná škola alebo hospodárska škola (bez maturity)
6) vyučený/á s maturitou
7) úplné stredoškolské odborné s maturitou (napr. priemyslovka, ekonomická škola, obchodná
akadémia, stredná zdravotná škola)
8) úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ)
9) nadstavbové, pomaturitné štúdium
10) vysoká škola - bakalárske štúdium

11) vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium (alebo jeho ekvivalent), vrátane titulov
MUDr., JUDr., PhDr. a podobne
12) postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.)
Nasledujúce otázky sú o Vašej pracovnej situácii. Pod platenou prácou sa rozumie práca ako
zamestnanec, živnostník či podnikateľ alebo práca pre rodinný podnik v rozsahu minimálne
jednej hodiny týždenne. Ak platenú prácu dočasne nevykonávate z dôvodu prechodnej
choroby, materskej dovolenky, prázdnin a podobne, odpovedajte prosím, ako by to bolo za
normálnych okolností.
WORK
Vykonávate (vykonávali) ste niekedy platenú prácu?
ANKETÁR: AK RESPONENT/?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 vykonávam platenú prácu (inštrukcia: pokračujte otázkou WRKHRS)
2) v súčasnosti nevykonávam platenú prácu, ale v minulosti som vykonával/-a (inštrukcia:
pokračujte otázkou EMPREL)
3) nikdy som platenú prácu nevykonával/-a (inštrukcia: pokračujte otázkou MAINSTAT)
WRKHRS
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.
V priemere pracujem .... (vypíšte) hodín do týždňa, vrátane nadčasov.
PROG: 2 číslice
Nasledujúce otázky sa týkajú viacerých aspektov vašej pracovnej situácie.
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.
Ak ste v starobnom dôchodku, odpovedajte o poslednom vašom zamestnaní.
EMPREL
Ste / boli ste zamestnanec alebo podnikateľ, živnostník alebo pracujete / pracovali ste v
rodinnom podniku?
1) zamestnanec (poznámka pre anketára: pokračovať otázkou WRKSUP)
2) podnikateľ / živnostník bez zamestnancov (poznámka pre anketára: pokračovať otázkou
WRKSUP)
3) podnikateľ / živnostník so zamestnancami (poznámka pre anketára: pokračovať otázkou
NEMPLOY)
4) práca v rodinnom podniku (poznámka pre anketára: pokračovať otázkou WRKSUP)

(filter: len ak EMPREL = 3)
NEMPLOY
Koľko máte / mali ste zamestnancov?
POČET ZAMESTNANCOV ...
PROG: 5 číslic
WRKSUP
Máte / mali ste vo svojom hlavnom zamestnaní podriadených alebo zodpovedáte /
zodpovedali ste za prácu iných ľudí?
1) áno
2) nie
(filter: len ak WRKSUP = 1)
NSUP
Koľko máte / mali ste vo svojom hlavnom zamestnaní podriadených alebo za prácu
koľkých ľudí zodpovedáte / zodpovedali ste?
ZAPÍŠTE POČET!
koľko má / mal-apodriadených,resp. za koľkýchzamestnancov zodpovedá / zodpovedal/-a:
PROG: 5 číslic
99 = neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
TYPORG1
Je / bola organizácia, v ktorej pracujete (v ktorej ste pracovali), orientovaná na
dosahovanie zisku alebo nie?
1) áno, pracuje/pracoval v organizácií / firme orientovanej na zisk
2) nie, nepracuje/nepracoval v organizácií / firme orientovanej na zisk
TYPORG2
Pracujete / pracovali ste u zamestnávateľa z verejného (štátneho) alebo súkromného
sektora?
1) mojim zamestnávateľom je/bol štát / verejná správa
2) mojim zamestnávateľom je/bol súkromná firma / podnikateľ
(pozn.: odpoveď kódovať v ISCO 88)
ISCO88 “Occupation ISCO 1988”
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 ste / boli ste podnikateľ alebo živnostník, uveďte, v akej oblasti podnikáte / ste podnikali.
ZAPÍŠTE ČO NAJPODROBNEJŠIE!

NÁZOV ZAMESTNANIA:
OBLASŤ, ODBOR: .
NÁPLŇ PRÁCE
(čo robíte, opíšte):
99997 odmieta uviesť
99998 nevie
99999 bez odpovede
MAINSTAT
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) pracujem (ako zamestnanec, živnostník alebo v rodinnom podniku)
2) som nezamestnaný/-á a hľadám si prácu
3) študujem
4) zaúčam sa
5) som dlhodobo chorý/-á alebo na invalidnom dôchodku
6) som dôchodca
7) som v domácnosti, starám sa o domácnosť, deti alebo iné osoby
8) iné
0) neodpovedal
(filter: PARTLIV = 1 alebo 2, inak pokračovať otázkou UNION)
[[[pozn. BOLO V ISSP 2009, od 2010 nie je súčasťou povinných BG premenných]]]
[[[ pozn.: bg. premenná z ISSP 2012]]]
Teraz Vám položím niekoľko otázok ohľadom Vášho manžela (ky) / partnera (ky).
Aké je najvyššie ukončené vzdelanie Vášho manžela(ky) / partnera(ky)?
ANKETÁR: “UKONČENÉ” ZNAMENÁ DIPLOM / VYSVEDČENIE / VÝUČNÝ LIST
1) neukončená základná škola
2) ukončená základná škola
3) základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz (bez výučného listu)
4) vyučený/á s výučným listom alebo osvedčením (bez maturity)
5) odborná škola alebo hospodárska škola (bez maturity)
6) vyučený/á s maturitou
7) úplné stredoškolské odborné s maturitou (napr. priemyslovka, ekonomická škola, obchodná
akadémia, stredná zdravotná škola)
8) úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ)

9) nadstavbové, pomaturitné štúdium
10) vysoká škola - bakalárske štúdium
11) vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium (alebo jeho ekvivalent), vrátane titulov
MUDr., JUDr., PhDr. a podobne
12) postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.)
99) nevie 0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
[[[ pozn.: bg. premenná z ISSP 2012]]]
Q. 33 Uveďte, prosím, rok narodenia Vášho manžela (ky) / partnera (ky)
Rok __ __ __ __
PROG: 4 číslice
[[[ pozn.: bg. premenná z ISSP 2012]]]
Q.34 Ako dlho žijete spolu so svojim manželom (kou) / partnerom (kou)?
Prosím, odhadnite čo najpresnejšie.
__ __ Počet rokovPROG: 2 číslice
Ak sa jedná o obdobie kratšie ako jeden rok, uveďte kód 0.
(0)
Menej ako jeden rok
Nasledujúce otázky sú o pracovnej situácii Vášho/Vašej manžela / ky – partnera / ky. Pod
platenou prácou sa rozumie práca ako zamestnanec, živnostník či podnikateľ alebo práca pre
rodinný podnik v rozsahu minimálne jednej hodiny týždenne. Ak platenú prácu dočasne
nevykonáva z dôvodu prechodnej choroby, materskej dovolenky, prázdnin a podobne,
odpovedajte prosím, ako by to bolo za normálnych okolností.
SPWORK
Vykonával/-a Váš/Vaša manžel/-ka - partner/-ka niekedy platenú prácu?
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 (inštrukcia pre anketára: pokračujte otázkou
SPWRKHRS)
2) v súčasnosti nevykonáva platenú prácu, ale v minulosti vykonával/-a (inštrukcia pre
anketára: pokračujte otázkou: SPEMPREL)
3) nikdy platenú prácu nevykonával/-a" (inštrukcia pre anketára: pokračujte otázkou:
SPMAINST)
SPWRKHRS
Koľko hodín týždenne zvyčajne odpracuje Váš manžel/-ka - partner/-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.
POČET ODPRACOVANÝCH HODÍN TÝŽDENNE VRÁTANE NADČASOV: ...
PROG: 2 číslice
999) nevie
998) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
Nasledujúce otázky sa týkajú viacerých aspektov pracovnej situácie vášho/vašej manžel-a/ky
– partner-a/ky.
Ak má súčasne viacero zamestnaní alebo je zamestnaný/á a zároveň podniká, odpovedajte
podľa jeho / jej hlavného zamestnania.
Ak v súčasnosti nepracuje, berte do úvahy jeho/jej posledné zamestnanie.
Ak je v starobnom dôchodku, odpovedajte o jeho/jej poslednom zamestnaní.
SPEMPREL
Je / bol/a Váš manžel/-ka - partner/-ka zamestnanec alebo podnikateľ, živnostník alebo
pracuje / pracoval/a v rodinnom podniku?
1) zamestnanec
2) podnikateľ / živnostník bez zamestnancov
3) podnikateľ / živnostník so zamestnancami
4) práca v rodinnom podniku
0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
SPWRKSUP
Má/mal vo svojom hlavnom zamestnaní Váš manžel/-ka - partner/-ka podriadených
alebo zodpovedá/dal/dala za prácu iných ľudí?
1) áno
2) nie
0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
(pozn.: odpoveď kódovať v ISCO 88)
SPISCO88 “Spouse, partner: occupation ISCO 1988”
Uveďte názov hlavného zamestnania Vášho manžela(ky) / partnera(ky). Popíšte ho čo
najpodrobnejšie: aká je / bola 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 je / bol-a podnikateľ-ka alebo živnostník-čka, uveďte, v akej oblasti podniká / podnikal-a.
ZAPÍŠTE ČO NAJPODROBNEJŠIE!
NÁZOV ZAMESTNANIA:
OBLASŤ, ODBOR:
NÁPLŇ PRÁCE:
(čo robí, opíšte): ......................................................................................

SPMAINST
Ktorá z týchto odpovedí najlepšie opisuje súčasnú situáciu vášho manžela(ky) /
partnera(ky)/ ?
Ak váš manžel/ka - partner/ka dočasne 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) pracuje (ako zamestnanec, živnostník alebo v rodinnom podniku)
2) je nezamestnaný/-á a hľadá si prácu
3) študuje
4) zaúča sa
5) je dlhodobo chorý/-á alebo na invalidnom dôchodku
6) je na dôchodku
7) je v domácnosti, stará sa o domácnosť, deti alebo iné osoby
8) iné
0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
UNION
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!)
nat_RELIG
Hlásite sa k nejakému náboženskému vyznaniu, ak áno, k akému?"
IBA JEDNA ODPOVEĎ!
0) bez vyznania
1) rímskokatolícke
2) evanjelické a.v.
3) gréckokatolícke
4) kresťanské reformované (kalvínske)
5) pravoslávne
6) Jehovovi svedkovia
7) iné kresťanské vyznanie (ktoré?) VYPÍŠTE! .............................................................
8) židovské
9) iné, nie kresťanské (ktoré?) VYPÍŠTE! ....................................................................
99) nevie si vybrať
98) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

ATTEND
Ako často sa zúčastňujete náboženských obradov (napr. omší a bohoslužieb)?
1) niekoľkokrát do týždňa
2) raz za týždeň
3) dva-tri -krát za mesiac
4) raz za mesiac
5) niekoľkokrát do roka
6) raz za rok
7) zriedkavejšie
8) nikdy
99) nevie si vybrať
0) neodpovedal (NEČÍTAŤ
TOPBOT
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?
Anketár: Ukázať respondentovi obrázok!
10: vrchol
1: spodok

VOTE_LE
Niektorí ľudia chodia voliť, iní nie. Zúčastnili ste sa posledných parlamentných volieb

v marci tohto roku?
1) áno, volil/-a som (inštrukcia pre anketára: pokračujte otázkou nat_PRTY)
2) nie, nevolil/-a som (inštrukcia pre anketára: pokračujte otázkou nat_ETHN)
3) nemal/-a som volebné právo (inštrukcia pre anketára: pokračujte otázkou nat_ETHN)
9) nevie, nepamätá sa
0) neodpovedal (NEČÍTAŤ)
(filter: VOLTE_LE = 1)
nat_PRTY
Ktorú politickú stranu ste volili?
1) Kresťansko-demokratické hnutie / KDH
2) Ľudová strana–Hnutie za demokratické Slovensko / ĽS-HZDS
3) Ľudová strana – naše Slovensko
4) MOST – HÍD
5) Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
6) Sloboda a Solidarita / SaS
7) Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana / SDKÚ-DS
8) Slovenská národná strana / SNS
9) SMER – Sociálna demokracia / Smer-SD
10) Strana maďarskej koalície / Magyar Koalíció Pártja / SMK
11) Strana slobodného slova Nory Mojsejovej
12) Zmena zdola, DÚ
13) 99%
97) iná strana, aká? VYPÍŠTE ......................................................................................
99) nevie
98) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
nat_ETHN
K akej národnosti sa hlásite?
1) slovenskej
2) maďarskej
3) rómskej
4) inej (uveďte prosím, ku ktorej) VYPÍŠTE!.............................
HOMPOP
Koľko ľudí – dospelých aj detí - žije celkovo vo vašej domácnosti? Zarátajte aj seba.
POČET VŠETKÝCH ČLENOV DOMÁCNOSTI
PROG: 2 číslice
HHCHILDR
Koľko detí vo veku od 6 do 17 rokov žije vo Vašej domácnosti?

POČET 6 – 17 ROČNÝCH DETÍ V DOMÁCNOSTI
0 = žiadne
PROG: 2 číslice
HHTODD
Koľko detí mladších ako 6 rokov žije vo Vašej domácnosti?
0 = žiadne
PROG: 2 číslice
[[[národná otázka do Background variables]]]
SURODENCI
S koľkými súrodencami ste vyrastali do svojich 15 rokov?
(Prosím, uveďte) ......

nat_RINC
Teraz by sme sa radi spýtali na výšku Vašich príjmov. Povedzte prosím, aký je v
súčasnosti Váš OSOBNÝ čistý mesačný príjem v Eurách, keď do neho zahrniete svoju mzdu,
dôchodok, hodnotu stravných lístkov a všetky ostatné príjmy (napr. rodinné prídavky,
rodičovský príspevok, ...)?
Odhadnite, prosím, čo najpresnejšie ...
PROG: 5 číslic
(Ak odmietne uviesť presnú sumu, anketár skúsi ukázať respondentovi škálu a poprosí,
či by sa zaradil aspoň na tejto škále)
Vyberte z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške Vašich čistých
osobných príjmov.
1) do 150 € (pribl. do 4 500 Sk)
2) 151 – 300 € (pribl. 4 500 – 9 000 Sk)
3) 301 – 450 € (pribl. 9 000 – 13 500 Sk)
4) 451 – 600 € (pribl. 13 500 – 18 000 Sk)
5) 601 – 750 € (pribl. 18 000 – 22 500 Sk)
6) 751 – 900 € (pribl. 22 500 – 27 000 Sk)
7) 901 – 1 200 € (pribl. 27 000 – 36 000 Sk Sk)
8) 1 201 – 1 500 € (pribl. 36 000 – 45 000 Sk Sk)
9) 1 501 – 2 000 € (pribl. 45 000 – 60 000 Sk Sk)
10) 2 001 – 3 000 € (pribl. 60 000 – 90 000 Sk)
11) viac ako 3 000 € (viac ako pribl. 90 000 Sk)
12) iná odpoveď (uveďte) ........................................................
99) nevie si vybrať
0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
Inštrukcia pre anketára: ak žije v jednočlennej domácnosti pokračovať otázkou MARITAL.
nat_INC
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, ktoré spolu
hospodária. 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. Zarátajte, prosím, aj Váš príjem. Uveďte príjem v Eurách.
Odhadnite, prosím, čo najpresnejšie ...
PROG: 5 číslic

(Ak odmietne uviesť presnú sumu, anketár skúsi ukázať respondentovi škálu a porosí, či
by sa zaradil aspom na tejto škále)
Vyberte z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške čistých príjmov celej
Vašej domácnosti."
1) do 150 € (pribl. do 4 500 Sk)
2) 151 – 300 € (pribl. 4 500 – 9 000 Sk)
3) 301 – 450 € (pribl. 9 000 – 13 500 Sk)
4) 451 – 600 € (pribl. 13 500 – 18 000 Sk)
5) 601 – 750 € (pribl. 18 000 – 22 500 Sk)
6) 751 – 900 € (pribl. 22 500 – 27 000 Sk)
7) 901 – 1 200 € (pribl. 27 000 – 36 000 Sk Sk)
8) 1 201 – 1 500 € (pribl. 36 000 – 45 000 Sk Sk)
9) 1 501 – 2 000 € (pribl. 45 000 – 60 000 Sk Sk)
10) 2 001 – 3 000 € (pribl. 60 000 – 90 000 Sk)
11) viac ako 3 000 € (viac ako pribl. 90 000 Sk)
12) iná odpoveď (uveďte) ........................................................
MARITAL
Aký je Váš súčasný rodinný stav?
1) ženatý/ vydatá a žijeme spoločne
2) ženatý/ vydatá, ale žijeme oddelene
3) slobodný/-á (doteraz nikdy neuzavrel/a manželstvo)
4) vdovec/ vdova
5) rozvedený/-á
6) druh / družka
9) nevie si vybrať
0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
URBRURAL
Ako by ste označili typ sídla, v ktorom žijete?
1) väčšie mesto (veľkomesto)
2) predmestie alebo okraj väčšieho mesta (veľkomesta)
3) stredne veľké alebo menšie mesto
4) dedina
5) farma alebo samota
[[[ nat_REG (netreba sa pýtať na región, môžeme kódovať z čísla obcí. Je to preferované aj
zo strany ISSP.) ]]]
KÓD OBCE(vyplní anketár)

[[[ premenné DATEYR “Year of interview”, DATEMO “Month of interview”, DATEDY
”Day of interview” použijeme od anketára ]]]

POĎAKOVANIE
To už boli všetky moje otázky. Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a čas zúčastniť sa na
tomto prieskume.

Otázky pre anketára:
A1. V akom jazyku sa rozhovor uskutočnil?
1. slovensky,
2. maďarsky
3. v inom jazyku …
A2. Dátum rozhovoru. Vypíšte:
(deň, mesiac, rok) ..................................................................................................................
A3. Dĺžka rozhovoru. Vypíšte:
(v minútach) ...................
A4. Ohodnoťte prosím celkovú ochotu respondenta odpovedať na otázky:
LEN JEDNA ODPOVEĎ!
1. Vysoká ochota odpovedať2. Priemerná ochota odpovedať3. Nízka ochota odpovedať
A5. Bola počas rozhovoru prítomná tretia osoba?
LEN JEDNA ODPOVEĎ!
1. Áno, počas celej doby rozhovoru2. Áno, len počas niektorých otázok3. Nie, rozhovor sa
uskutočnil vo dvojici
A6. 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.)?
LEN JEDNA ODPOVEĎ!
Respondent rozumel významu otázok:
1. Veľmi dobre2. Celkom dobre3. S obtiažami4. Veľmi zle

A7. Ak mal respondent problémy s porozumením významu otázok, konkretizujte ktoré
to boli otázky:
VYPÍŠTE AJ ČÍSLA OTÁZOK.
MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ!
ABC
A8. Pri ktorej otázke začal mať respondent ťažkosti s odpovedaním (únava, neochota,
časový stres, nezrozumiteľnosť)?
Vypíšte číslo otázky:
LEN JEDNA ODPOVEĎ
.........................................................................................................................
Nedošlo k takej situácii 999
A9. Spozorovali ste ešte niečo, čo by mohlo znížiť hodnovernosť odpovedí respondenta?
MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ
A
B
C

