Slovakia
ISSP 2014 – Citizenship II
Questionnaire

ČÍSLO ROZHOVORU:

FOCUS, Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu
DOTAZNÍK

Medzinárodný výskum ISSP na Slovensku 2014, september-október 2014

kontrola
REGISTRAČNÉ ČÍSLO
ANKETÁRA:

vypíšte číslicami do
stĺpca a v každom riadku
vyfarbením označte číslicu

"Dobrý deň! Volám sa .................... a som anketárom/-kou agentúry FOCUS, ktorá sa zaoberá prieskumami verejnej mienky.
Vašu adresu sme našli náhodným výberom. Chceli by sme vás poprosiť o spoluprácu na výskume, ktorý robíme pre
Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied. Tento výskum je súčasťou medzinárodného výskumu názorov obyvateľov,
ktorý sa odohráva vo viac ako štyridsiatich krajinách sveta. Venuje sa najmä téme občianstva a jeho zistenia umožnia
porovnať názory obyvateľov Slovenska s tým, čo si myslia ľudia v iných krajinách Európy a sveta."

"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

"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."
Väčšinou vám k položeným otázkam uvedieme viaceré možnosti odpovede, z ktorých si môžete vybrať tú, ktorá najviac
zodpovedá vášmu osobnému názoru. Samozrejme, ak si z uvedených možností nebudete vedieť vybrať, môžete uviesť aj
takúto odpoveď.

A teraz už prejdeme k prvej otázke."

1

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 1-9

ot. 1.-9. "Existujú rôzne názory na to, čo znamená byť dobrým občanom. Uveďte na stupnici 1 až 7, kde “1” znamená
“vôbec nie dôležité” a “7” znamená „veľmi dôležité“, akú dôležitosť pripisujete nasledujúcim konaniam."
POSTUPNE ČÍTAJTE RIADKY 1-.9.! V KAŽDOM OZNAČTE ODPOVEĎ!

1.

"Vždy hlasovať vo voľbách.

1

2.

Nikdy sa nepokúšať o daňové úniky.

2

3.

Vždy dodržiavať zákony a predpisy.

3

4.

Pozorne sledovať činnosť vlády.

4

5.

Aktívne pôsobiť v občianskych či politických
združeniach.

5

6.

Snažiť sa pochopiť ľudí s odlišnými názormi.

6

7.

Uprednostňovať niektoré výrobky z politických,
etických či ekologických dôvodov aj napriek
tomu, že sú trochu drahšie.

7

8.

Pomáhať takým ľuďom na Slovensku, ktorí sú
na tom horšie ako vy.

8

9.

Pomáhať takým ľuďom v ostatných krajinách
sveta, ktorí sú na tom horšie ako vy."

9

vôbec nie dôležité 1 2 3 4 5 6 7 veľmi dôležité

9) N= neviem si vybrať

vôbec nie dôležité

veľmi dôležité

N

neodpov.

vôbec nie dôležité

veľmi dôležité

nevie

neodpov.

0) neodpovedal/-a (NEČÍTAŤ!)

"V spoločnosti je veľa rôznych skupín."

10.

"Čo si myslíte, má sa náboženským extrémistom povoľovať usporadúvanie verejných podujatí?"
1)
2)
3)
4)

"určite by sa to malo povoľovať
pravdepodobne by sa to malo povoľovať
pravdepodobne by sa to nemalo povoľovať
určite by sa to nemalo povoľovať"

určite
by sa malo

pravdepod. pravdepod. určite by
by sa malo by sa nemalo sa nemalo

9) nevie si vybrať

11.

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

"Má sa ľuďom, ktorí chcú násilne zmeniť vládu, povoľovať usporadúvanie verejných podujatí?"
1)
2)
3)
4)

"určite by sa to malo povoľovať
pravdepodobne by sa to malo povoľovať
pravdepodobne by sa to nemalo povoľovať
určite by sa to nemalo povoľovať"

určite
by sa malo

pravdepod. pravdepod. určite by
by sa malo by sa nemalo sa nemalo

9) nevie si vybrať

12.

nevie

nevie

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

"Má sa ľuďom, ktorí sú zaujatí proti určitej rasovej alebo etnickej skupine, povoľovať usporadúvanie
verejných podujatí?"
1) "určite by sa to malo povoľovať
2) pravdepodobne by sa to malo povoľovať
3) pravdepodobne by sa to nemalo povoľovať
určite

4) určite by sa to nemalo povoľovať"

by sa malo

pravdepod. pravdepod. určite by
by sa malo by sa nemalo sa nemalo

9) nevie si vybrať
2

nevie

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 13-20

ot. 13.-20. "Uvádzame rôzne spôsoby zapojenia sa do politického a občianskeho života. Pri každom z nich, prosím,
uveďte: • či ste sa na uvedenej aktivite podieľali v uplynulom roku,
• či ste ju už vykonávali niekedy dávnejšie v minulosti,
• či ste ju ešte nevykonávali, no dokážete si predstaviť, že by ste sa do nej zapojili
• alebo ste ju nevykonávali a ani by ste to nikdy a za žiadnych okolností neurobili."
POSTUPNE ČÍTAJTE RIADKY 13-.20.! V KAŽDOM OZNAČTE ODPOVEĎ!

1)
2)
3)
4)

13.

"podpísanie petície

14.

bojkotovanie alebo zámerná kúpa určitých výrobkov
14
z politických, etických či ekologických dôvodov

15.

účasť na demonštrácii

15

16.

účasť na politickej schôdzi či zhromaždení

16

17.

oslovenie alebo pokus osloviť politika či úradníka
verejnej správy, aby ste vyjadrili svoj vlastný názor

17

18.

poskytnutie finančného daru alebo získavanie
prostriedkov na občianske či politické aktivity

18

19.

oslovenie médií, prípadne vystúpenie v médiách
s cieľom vyjadriť vlastný názor

19

20.

vyjadrenie svojich politických názorov na internete"

20

v uplynul.
roku

dávnejšie
v minulosti

v uplynul.
roku

dávnejšie
v minulosti

nie, no
dokážem si
predstaviť

nie a nikdy
by som to
neurobil/a

nie, no
dokážem
si to
predstaviť

nie a nikdy
by som
to ani
neurobil/a

neviem

neodpov.

neviem

neodpov.

13

na tejto aktivite som sa podieľal/-a v uplynulom roku
túto aktivitu som už vykonával/-a niekedy dávnejšie v minulosti
túto aktivitu som ešte nevykonával/-a, no dokážem si predstaviť, že by som sa do nej zapojil/-a
túto aktivitu som nevykonával/-a, a ani by som to nikdy a za žiadnych okolností neurobil/-a

9) N= neviem si vybrať

0) neodpovedal/-a (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 21

21.

"Ako často využívate médiá, vrátane televízie, novín, rozhlasu a internetu, na získanie politických správ
alebo informácií?"
1) "viackrát denne
2) jedenkrát denne
3) 5-6 dní v týždni
4) 3-4 dní v týždni
5) 1-2 dni v týždni
6) menej často ako 1 deň v týždni
7) nikdy"

viackrát
denne

raz
denne

5-6 dní
v týždni

3-4 dní
v týždni

1-2 dní
v týždni

menej
často

nikdy

neviem

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

9) N= neviem si vybrať

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 22

22.

"V priemere, s koľkými ľuďmi ste v kontakte počas bežného dňa, vrátane tých ľudí, s ktorými bývate?
Zaujímame sa o osobný kontakt, vrátane každého s kým hovoríte, debatujete či diskutujete o veciach. Môže ísť
o osobný alebo telefonický rozhovor alebo debatu prostredníctvom emailu či internetu. Zahrňte iba osoby,
ktoré poznáte.
Z nasledujúcich kategórií vyberte tú, ktorá sa najviac približuje vášmu odhadu/vašej situácii."
A)
B)
C)
D)
E)

0 - 4 osoby
5 - 9 osôb
10 - 19 osôb
20 - 49 osôb
50 alebo viac

IBA JEDNA MOŽNOSŤ

počet ľudí, s ktorými je v kontakte počas dňa:

A

B

C

D

E

0-4

5-9

10-19

20-49

50+

N

XX

nevie

neodpov.

XX) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

N) neviem si vybrať

3

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 23-27

ot. 23.-27. "Ľudia niekedy patria do rôznych skupín či združení. Pri každom type skupiny uveďte, prosím, či:
• patríte do takejto skupiny a aktívne sa zapájate do jej činnosti,
• patríte do takejto skupiny, ale nezúčastňujete sa aktívne na jej činnosti,
• v minulosti ste boli členom/kou takejto skupiny, ale už ním/ňou nie ste,
• alebo ste nikdy neboli členom/kou takejto skupiny.
POSTUPNE ČÍTAJTE RIADKY 23-.27.! V KAŽDOM OZNAČTE ODPOVEĎ!

1)
2)
3)
4)

23.

"politická strana

24.

odbory, podnikateľské alebo profesijné združenie 24

25.

cirkevná alebo iná náboženská organizácia

25

26.

športové, voľnočasové alebo kultúrne združenie

26

27.

iné dobrovoľné združenie"

27

patrím a
aktívne sa
zapájam

patrím,
no nezapájam sa

patril
som
v minulosti

nikdy
som
nepatril

patrím a
aktívne sa
zapájam

patrím,
no nezapájam sa

patril
som
v minulosti

nikdy
som
nepatril

neviem

neodpov.

neviem

neodpov.

23

patrím do takejto skupiny a aktívne sa zapájam do jej činnosti
patrím do takejto skupiny, ale nezúčastňujem sa aktívne na jej činnosti
v minulosti som bol/-a členom/-kou takejto skupiny, ale už ním/ňou nie som
nikdy som nebol/-a členom/kou takejto skupiny

9) N= neviem si vybrať

0) neodpovedal/-a (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 28-36

ot. 28.-36.

"Existujú rôzne názory na práva ľudí v demokracii. Uveďte na stupnici 1 až 7, kde “1” znamená “vôbec nie
dôležité” a “7” znamená „veľmi dôležité“, aké dôležité je: ..."

POSTUPNE DOPĹŇAJTE RIADKY 28-.36.! V KAŽDOM OZNAČTE ODPOVEĎ!

28. "aby mali všetci občania primeranú životnú úroveň

28

29.

aby štátne orgány dodržiavali a chránili práva menšín

29

30.

aby mali ľudia viac možností zúčastniť sa na prijímaní
verejných rozhodnutí

30

31.

aby občania mohli prejaviť občiansku neposlušnosť,
ak nesúhlasia s konaním vlády

31

32.

aby štátne orgány rešpektovali demokratické práva
za akýchkoľvek okolností.

32

33.

aby ľudia, ktorí spáchali závažné trestné činy, stratili
svoje občianske práva.

33

34.

aby obyvatelia s povolením k dlhodobému pobytu
v krajine, ktorí však nie sú jej občanmi, mali právo
voliť v parlamentných voľbách.

34

35.

aby občania mali právo nezúčastniť sa na voľbách

35

36.

aby zdravotná starostlivosť bola poskytnutá každému" 36

vôbec nie dôležité 1 2 3 4 5 6 7 veľmi dôležité

9) N= neviem si vybrať

vôbec nie dôležité

veľmi dôležité

N

neodpov.

vôbec nie dôležité

veľmi dôležité

nevie

neodpov.

0) neodpovedal/-a (NEČÍTAŤ!)

4

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 37-40
POSTUPNE ČÍTAJTE VÝROKY 37.-40.!
PRI KAŽDOM OZNAČTE ODPOVEĎ!

ot. 37.-40. "Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?"

37.

"Hlas ľudí, ako som ja, nemá žiaden vplyv na
konanie vlády.

37

38.

Nemyslím si, že vládu veľmi zaujíma, čo si myslia
ľudia ako som ja.

38

39.

Myslím si, že celkom dobre rozumiem dôležitým
politickým problémom v Slovenskej republike.

39

40.

Myslím si, že väčšina obyvateľov Slovenskej
republiky je o politike a o tom, čo robí vláda,
informovaná lepšie ako ja."

40

1) jednoznačne súhlasím
2) súhlasím

3) ani súhlasím,
ani nesúhlasím

jednozn. súhlas
súhlas

4) nesúhlasím
5) jednoznačne nesúhlasím

ani
ani

nesúhlas jednozn.
nesúhlas

0) neodpovedal

9) N= neviem si vybrať

41.

"veľmi pravdepodobné
skôr pravdepodobné
nie veľmi pravdepodobné
úplne nepravdepodobné"

veľmi
pravdepod.

skôr
pravdepod.

nie veľmi
pravdepod.

úplne
nepravdepod.

9) nevie si vybrať

"veľmi pravdepodobné
skôr pravdepodobné
nie veľmi pravdepodobné
úplne nepravdepodobné"

veľmi
pravdepod.

skôr
pravdepod.

nie veľmi
pravdepod.

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

úplne
nepravdepod.

9) nevie si vybrať

nevie

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

"Do akej miery sa vy osobne zaujímate o politiku?"
1)
2)
3)
4)

"veľmi sa zaujímam
skôr sa zaujímam
nie veľmi sa zaujímam
vôbec sa o politiku nezaujímam "

veľmi

skôr

nie veľmi

vôbec

9) nevie si vybrať
PREDLOŽTE P OM O C NÝ L Í S T O K

44.

nevie

"Ak by ste takéto úsilie vyvinuli, ako je pravdepodobné, že by Národná rada Slovenskej republiky venovala
pozornosť vašim požiadavkám?"
1)
2)
3)
4)

43.

(NEČÍTAŤ!)

"Predstavte si, že by Národná rada Slovenskej republiky rokovala o prijatí zákona, ktorý by ste považovali
za nespravodlivý alebo škodlivý.
Ak by nastala takáto situácia, ako pravdepodobné je, že by ste sa vy sami alebo spolu s inými ľuďmi pokúsili
v tejto veci niečo urobiť?"
1)
2)
3)
4)

42.

neviem neodpovedal

nevie

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

44

"V politike sa často používajú pojmy "ľavica" a "pravica". Kam by ste sa VY zaradili na stupnici 0 až 10,
kde číslo 0 predstavuje ľavicu a číslo 10 pravicu?“
OZNAČTE ODPOVEĎ!

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N

XX

PRAVICA

neviem

neodpov.

N) neviem si vybrať
XX) neodpovedal/-a (NEČÍTAŤ!)

ĽAVICA

5

SK6

PREDLOŽTE P OM O C NÝ L Í S T O K

SK6. "Niektorým ľuďom sú bližšie skôr liberálne názory, iným konzervatívne. Kam by ste sa VY zaradili
na stupnici 0 až 10, kde číslo 0 predstavuje liberalizmus a číslo 10 konzervativizmus?“

0

OZNAČTE ODPOVEĎ!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N

XX

neviem

neodpov.

N) neviem si vybrať
LIBERALIZMUS

XX) neodpovedal/-a (NEČÍTAŤ!)

KONZERVATIVIZMUS

PREDLOŽTE P OM O C NÝ L Í S T O K SK7

SK7. "Niektorí hovoria, že európska integrácia by sa mala ďalej prehlbovať. Iní tvrdia, že integrácia už zašla priďaleko.
Aký je váš názor?
Vyjadrite, prosím, svoj názor na škále od 0 do 10. Na tejto škále číslo “0” znamená “integrácia už zašla
priďaleko” a “10” znamená “integrácia by sa mala ďalej prehlbovať“. Ktoré číslo na tejto škále najlepšie
vystihuje váš názor?“
OZNAČTE ODPOVEĎ!

európska integrácia:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

už zašla
priďaleko

10

by sa mala ďalej
prehlbovať

N) neviem si vybrať

N

XX

neviem

neodpov.

XX) neodpovedal/-a (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 45-46
PREČÍTAJTE VÝROKY 45.-46.!
PRI OBOCH OZNAČTE ODPOVEĎ!

ot. 45.-46. "Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?"

45.

"Väčšinou sa dá veriť, že ľudia vo vláde robia to,
čo je správne.

45

46.

Väčšina politikov sa dala na politiku len kvôli
osobnému prospechu."

46

1) jednoznačne súhlasím 3) ani súhlasím,
ani nesúhlasím
2) súhlasím

jednozn. súhlas
súhlas

4) nesúhlasím
5) jednoznačne nesúhlasím

ani
ani

nesúhlas jednozn.
nesúhlas

9) N= neviem si vybrať

neviem neodpovedal

0) neodpovedal

(NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 47

47.

"Ako často by sa podľa vášho názoru ľudia pokúšali, ak by k tomu mali príležitosť, využiť vás vo svoj prospech
a ako často by sa snažili konať čestne?"
1)
2)
3)
4)

takmer vždy by sa ma snažili využiť
väčšinou by sa ma snažili využiť
väčšinou by sa snažili konať čestne
takmer vždy by sa snažili konať čestne

takmer vždy

väčšinou

väčšinou

takmer vždy

by sa snažili

by sa snažili

by sa snažili

by sa snažili

využiť

využiť

čestne

čestne

9) N= neviem si vybrať

nevie

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

48. "Myslíte si vo všeobecnosti, že ľuďom, s ktorými máte niečo dočinenia, možno veriť, alebo skôr že si treba pred
nimi dávať pozor?"
1)
2)
3)
4)

"ľuďom možno takmer vždy veriť
ľuďom možno zvyčajne veriť
na ľudí si treba dať väčšinou pozor
na ľudí si treba dávať takmer vždy pozor"

takmer vždy
možno
veriť

zvyčajne
možno
veriť

treba dať
väčšinou
pozor

treba dávať
takmer vždy
pozor

9) nevie si vybrať

6

nevie

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

49. "Keď sa stretnete s priateľmi, príbuznými alebo spolupracovníkmi, ako často sa rozprávate o politike?"
1)
2)
3)
4)

"často
niekedy
zriedka
nikdy"

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

často

niekedy

zriedka

nikdy

nevie

neodpov.

50. "Keď máte vyhranený názor na politiku, ako často sa o ňom snažíte presvedčiť svojich priateľov, príbuzných
alebo kolegov/spolupracovníkov?"
1)
2)
3)
4)

"často
niekedy
zriedka
nikdy"

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

často

niekedy

zriedka

nikdy

nevie

neodpov.

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 51-53

ot. 51.-53.

POSTUPNE ČÍTAJTE VÝROKY 51.-53.!
PRI KAŽDOM OZNAČTE ODPOVEĎ!

"Keď sa zamyslíte nad politikou na Slovensku, do akej miery
súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?"

51.

"Politické strany pobádajú ľudí k aktívnej účasti
v politike.

51

52.

Politické strany nedávajú voličom možnosť
skutočného výberu medzi rôznymi politickými
alternatívami.

52

53.

Referendum je dobrý spôsob ako rozhodovať
o významných politických otázkach."

53

1) jednoznačne súhlasím
2) súhlasím

3) ani súhlasím,
ani nesúhlasím

4) nesúhlasím
5) jednoznačne nesúhlasím

jednozn. súhlas
súhlas

ani
ani

nesúhlas jednozn.
nesúhlas

9) N= neviem si vybrať

neviem neodpovedal

0) neodpovedal

(NEČÍTAŤ!)

54. "Ak sa zamyslíte nad poslednými parlamentnými voľbami na Slovensku, do akej miery bolo sčítavanie hlasov
a vyhlasovanie výsledkov vierohodné?"
1)
2)
3)
4)
5)

"úplne vierohodné
dosť vierohodné
ani vierohodné, ani nevierohodné
trocha nevierohodné
veľmi nevierohodné"

úplne
vierohodné

dosť
vierohodné

ani, ani

trocha
veľmi
nevierohod. nevierohod.

9) nevie si vybrať

nevie

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

55. "Keď sa zamyslíte nad zatiaľ poslednými parlamentnými voľbami na Slovensku, do akej miery boli z hľadiska
príležitostí kandidátov a strán viesť predvolebnú kampaň spravodlivé?"
1)
2)
3)
4)
5)

"úplne spravodlivé
dosť spravodlivé
ani spravodlivé, ani nespravodlivé
trocha nespravodlivé
veľmi nespravodlivé "

úplne
dosť
spravodlivé spravodlivé

ani, ani

trocha
veľmi
nespravodl. nespravodl.

9) nevie si vybrať
7

nevie

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

56. "Ak sa zamyslíte nad verejnou správou na Slovensku, do akej miery slúži obyvateľom?"
1)
2)
3)
4)

"úplne
čiastočne
nie veľmi
vôbec nie"

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

úplne

čiastočne

nie veľmi

vôbec nie

nevie

neodpov.

takmer
všetkých

nevie

neodpov.

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 57

57.

"Do akej miery podľa vás na Slovensku rozšírená korupcia vo verejnej správe?"
1)
2)
3)
4)
5)

"netýka sa takmer nikoho
týka sa malého počtu ľudí
týka sa nemalého počtu ľudí
týka sa veľkého počtu ľudí
týka sa takmer všetkých "

korupcia sa týka:

takmer
nikoho

malého
počtu

nemalého
počtu

veľkého
počtu

9) N= neviem si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE P OM OC NÝ LÍ S T O K 58-60 ŠKÁLA

Formatiert: Schriftart: 12 Pt.

ot. 58.-60. "Uveďte na stupnici od 0 do 10, kde 0 znamená „veľmi zle“ a 10 znamená „veľmi dobre“, váš všeobecný
názor na nasledujúce otázky. "
0

PREČÍTAJTE ot.58.-60.! PRI KAŽDEJ OZNAČTE ODPOVEĎ!

58. "Ako v súčasnosti funguje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

veľmi ZLE

10

N

XX

veľmi DOBRE

nevie

neodpov.

58

na Slovensku demokracia?

Formatierte Tabelle
Formatiert: Nicht Hervorheben
Formatiert: Nicht Hervorheben
Formatiert: Erweitert durch 1 Pt.,
Nicht Hervorheben
Formatiert: Nicht Hervorheben
Formatiert: Nicht Hervorheben

59.

60.

Aká bola situácia pred 10 rokmi?
Ako vtedy na Slovensku
59
fungovala demokracia?
A aké to bude o 10 rokov?
Ako bude podľa vás fungovať
demokracia na Slovensku
o 10 rokov?"

Formatiert: Schriftart: 3 Pt.
Formatiert: Schriftart: 25 Pt.
Formatiert: Schriftart: 25 Pt.
Formatiert: Schriftart: 25 Pt.

60
0

N) neviem si vybrať

1

2

3

4

5

6

7

8

veľmi ZLE

9

10

N

XX

veľmi DOBRE

nevie

neodpov.

XX) neodpovedal/-a (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE P OM O C NÝ L Í S T O K SK5

SK5. "Povedzte, prosím, do akej miery dôverujete alebo
nedôverujete nasledujúcim inštitúciám:"
POSTUPNE ČÍTAJTE A-K!
PRI KAŽDEJ OZNAČTE ODPOVEĎ!

1)
2)
3)
4)

úplne dôverujem
skôr dôverujem
skôr nedôverujem
vôbec nedôverujem

9) N= neviem si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

A.

"Prezident SR

A

B.

Národná rada SR - parlament

B

C.

Vláda SR

C

D.

Ústavný súd SR

D

E.

politické strany

E

F.

mimovládne organizácie

F

G.

súdy, súdnictvo

G

H.

odbory

H

J.

polícia

J

K.

miestne zastupiteľstvo
v obci/meste, kde žijete"

K

8

úplne
dôver.

skôr
dôver.

skôr
nedôver.

vôbec
nedôver.

úplne
dôver.

skôr
dôver.

skôr
nedôver.

vôbec
nedôver.

nevie

neodpov.

neviem

neodpov.

Formatiert: Schriftart: 8 Pt., Fett

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK SK11

SK11. "Považujete nasledovné druhy volieb u nás za dôležité alebo nedôležité?"
A.

"Voľby poslancov do Európskeho parlamentu

A

B.

Voľby prezidenta SR

B

C.

Parlamentné voľby (voľby do Národnej rady SR)

C

9) N=neviem si vybrať

D.

Voľby do krajských samospráv (do VÚC)

D

0) neodpovedal

E.

Komunálne voľby (voľba starostu či primátora
a poslancov v obci či v meste)"

E

1) dôležité
2) ani dôležité,
ani nedôležité
3) nedôležité

(NEČÍTAŤ!)

V KAŽDOM RIADKU JEDNA ODPOVEĎ!

dôležité

PREDLOŽTE P OM O C NÝ L Í S T O K

ani-ani

nedôležité

nevie

neodpov.

RK-2

RK-2. "V súčasnosti sú i na Slovensku rozličné názory na to, či občania dostávajú dobré informácie o svetových
udalostiach, alebo či sú dôležité veci ľuďom zatajované. Prečítam vám teraz dvojicu výrokov, vyberte,
prosím, ktorý z nich je vám bližší?"
PREČÍTAJTE DVOJICU VÝROKOV A+B - POMALY A ZROZUMITEĽNE! POZOR! LEN JEDNA ODPOVEĎ!

výrok A: "Svet je síce zložitý, ale o zásadných udalostiach vieme

to podstatné.
výrok B: Skutočnosť je zväčša iná, než sa nám podsúva, svetom

hýbu mocné tajné skupiny podľa utajeného scenára."
1) jednoznačne súhlasím s výrokom A
2) skôr súhlasím s výrokom A

jednoznač.
súhlas

skôr
súhlas

A

A

3) sčasti súhlasím s výrokom A
a sčasti s výrokom B

sčasti A,
sčasti B

skôr
súhlas

jednoznač
súhlas

B

B

neodpov.

4) skôr súhlasím s výrokom B
5) jednoznačne súhlasím s výrokom B

9) N= neviem si vybrať

PREDLOŽTE P OM O C NÝ L Í S T O K

neviem

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

RK-3

RK-3. "Politický systém, ktorý jestvuje vo väčšine európskych krajín, sa označuje ako liberálna demokracia.
Prejavuje sa predovšetkým deľbou moci, nie jej koncentráciou v rukách jedného človeka. Prečítam vám
teraz dvojicu výrokov, vyberte, prosím, ktorý z nich je vám bližší a do akej miery?"
PREČÍTAJTE DVOJICU VÝROKOV A+B - POMALY A ZROZUMITEĽNE! POZOR! LEN JEDNA ODPOVEĎ!

výrok A:

"Na Slovensku by bolo najlepšie rozvíjať a zlepšovať
liberálnu demokraciu.

výrok B:

Na Slovensku by bolo najlepšie prejsť na iný politický
systém, ktorý by zabezpečil v krajine väčší poriadok,
rovnosť a sociálnu spravodlivosť - hoci aj za cenu
obmedzenia niektorých slobôd."
1) jednoznačne súhlasím s výrokom A
2) skôr súhlasím s výrokom A

jednoznač.
súhlas

skôr
súhlas

A

A

3) sčasti súhlasím s výrokom A
a sčasti s výrokom B

sčasti A,
sčasti B

skôr
súhlas

jednoznač
súhlas

B

B

neodpov.

4) skôr súhlasím s výrokom B
5) jednoznačne súhlasím s výrokom B

9) N= neviem si vybrať

9

neviem

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

SK8. "A teraz sa zamyslite nad tým, aká bola finančná situácia vo vašej domácnosti pred 5 rokmi.
Povedali by ste, že v porovnaní so situáciou pred piatimi rokmi, môže si vaša domácnosť DNES dovoliť ... "
1) "... viac
2) ... približne rovnako
3) ... menej "

DNES si domácnosť môže dovoliť:

viac

približne
rovnako

nevie

menej

9) nevie si vybrať

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

SK9. "V porovnaní so situáciou pred piatimi rokmi, ľudia z vašej domácnosti pracujú TERAZ ...?" PREČÍTAJTE 1, 2, 3, 7 !
1) "... viac, intenzívnejšie, tvrdšie
2) ... približne rovnako
3) ... menej, voľnejším tempom

TERAZ pracujú:
viac,
intenzívnejšie,
tvrdšie

7) netýka sa, v domácnosti nikto nepracuje "

približne
rovnako

menej,
voľnejším
tempom

nevie

netýka sa,
nikto
nepracuje

9) nevie si vybrať

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

"A teraz sa budeme venovať trochu iným témam. "
PREDLOŽTE P OM O C NÝ L Í S T O K N1

N1. "Ako blízky vzťah máte ... :"

veľmi
blízky

POSTUPNE DOPĹŇAJTE A-D!

A. "... k vášmu mestu alebo obci?

1)
2)
3)
4)

B.

... k vášmu regiónu (kraju, okresu)? B

C.

... k Slovensku?

C

D.

... k Európe?"

D

9) N= neviem si vybrať

nie veľmi
blízky

vôbec
žiadny

nevie

neodpov.

blízky

nie veľmi

žiadny

neviem

neodpov.

A

PRI KAŽDEJ OZNAČTE ODPOVEĎ!
veľmi blízky vzťah
blízky vzťah
nie veľmi blízky
vôbec žiadny vzťah

blízky

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

veľmi blízky

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK N2

N2.

"Niektorí ľudia si myslia, že nasledujúce skutočnosti sú dôležité, aby niekto bol ozajstný Slovák/Slovenka.
Iní si myslia, že to nie je dôležité. Pre každú z nasledujúcich skutočností povedzte, prosím, ako dôležitá je
podľa vás pre ozajstného Slováka/ Slovenku."

POSTUPNE ČÍTAJTE A-H!
PRI KAŽDEJ OZNAČTE ODPOVEĎ!

1)
2)
3)
4)

veľmi dôležité
skôr dôležité
nie veľmi dôležité
vôbec nie dôležité

9) N= neviem si vybrať

0) neodpovedal

A.

"narodiť sa na Slovensku

A

B.

mať slovenské štátne občianstvo

B

C.

prežiť na Slovensku väčšinu života

C

D.

vedieť hovoriť po slovensky

D

E.

byť kresťanom

E

F.

uznávať politické inštitúcie a zákony
Slovenskej republiky

F

G.

považovať sa za Slováka/Slovenku

G

H.

mať predkov Slovákov"

H

(NEČÍTAŤ!)

10

veľmi

skôr

nie veľmi

vôbec

nevie

neodpovedal

veľmi

skôr

nie veľmi

vôbec

nevie

neodpovedal

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK N3
PREČÍTAJTE VÝROKY A- H!
PRI KAŽDOM OZNAČTE ODPOVEĎ!

N3. "Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?"
A.

"Radšej som občanom Slovenskej republiky ako
ktorejkoľvek inej krajiny.

A

B.

V súčasnosti sú na Slovensku niektoré veci, za ktoré
sa hanbím.

B

C.

Svet by bol lepší, keby sa ľudia z iných krajín viac
podobali Slovákom.

C

D.

Vo všeobecnosti je Slovenská republika lepšia krajina
ako väčšina iných.

D

E.

Občania by mali svoju krajinu podporovať za každých
okolností, aj ak nie je v práve.

E

F.

Keď športoví reprezentanti Slovenska dosahujú
medzinárodné úspechy, som hrdý na to, že som
občanom Slovenskej republiky.

F

G.

Často som menej hrdý/-á na Slovenskú republiku,
ako by som chcel/-a byť.

G

H.

Svet by bol lepší, ak by Slováci uznali pochybenia
Slovenska."

H

1) úplne súhlasím
2) skôr súhlasím

3) ani súhlasím,
ani nesúhlasím

úplne
súhlas

4) skôr nesúhlasím
5) vôbec nesúhlasím

skôr
súhlas

ani
ani

skôr
vôbec
nesúhlas nesúhlas

neviem

neodpov.l

0) neodpovedal

9) N= neviem si vybrať

(NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE P OM O C NÝ L Í S T O K N4

N4. "Do akej miery ste hrdý/-á na Slovenskú republiku v nasledujúcich oblastiach?"
POSTUPNE ČÍTAJTE A-J! PRI KAŽDEJ OZNAČTE ODPOVEĎ!

1)
2)
3)
4)

som veľmi hrdý/-á
som pomerne hrdý/-á
nie som veľmi hrdý/-á
vôbec nie som hrdý/-á

9) N= neviem si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

A.

"na to, ako v SR funguje demokracia

A

B.

na politický vplyv SR vo svete

B

C.

na ekonomické výsledky SR

C

D.

na systém sociálneho zabezpečenia v SR

D

E.

na výsledky, ktoré SR dosahuje v oblasti
vedy a techniky

E

F.

na výsledky športovcov SR

F

G.

na slovenské umenie a literatúru

G

H.

na armádu SR

H

I.

na slovenskú históriu

I

J.

na spravodlivé a rovnoprávne zaobchádzanie so všetkými skupinami ľudí na
Slovensku"

J

11

veľmi

pomerne nie veľmi

vôbec

neviem

neodpov.

veľmi

pomerne nie veľmi

vôbec

neviem

neodpov.

"Teraz vám chceme položiť niekoľko otázok o vzťahoch Slovenskej republiky s inými krajinami."
PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK N5

N5. "Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?"
A.

"Slovenská republika by mala v záujme ochrany svojej
ekonomiky obmedziť dovoz zahraničného tovaru.

A

B.

Ak ide o určité problémy (napr. znečisťovanie
životného prostredia), mali by mať medzinárodné
orgány (OSN, EÚ) právo presadiť riešenie.

B

C.

SR by mala viac uplatňovať svoje záujmy, aj ak by to
malo viesť ku konfliktom s inými národmi.

C

D.

Cudzincom by nemalo byť dovolené kupovať v SR
pôdu.

D

E.

Slovenská televízia by mala uprednostňovať
slovenské filmy a programy."

E

1) úplne súhlasím
2) skôr súhlasím

3) ani súhlasím,
ani nesúhlasím

úplne
súhlas

4) skôr nesúhlasím
5) vôbec nesúhlasím

PREČÍTAJTE VÝROKY A- E!
PRI KAŽDOM OZNAČTE ODPOVEĎ!

skôr
súhlas

ani
ani

skôr
vôbec
nesúhlas nesúhlas

neviem

neodpov.l

0) neodpovedal

9) N= neviem si vybrať

(NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK N6

N6. "Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi názormi?"
A.

"Veľké medzinárodné spoločnosti stále viac poškodzujú
miestne podniky.

A

B.

Vďaka slobodnému obchodu môžeme na Slovensku
nakupovať kvalitné výrobky.

B

C.

Vo všeobecnosti by Slovenská republika mala plniť
rozhodnutia medzinárodných organizácií, ku ktorým
patrí, a to aj vtedy, keď s nimi vláda nesúhlasí.

C

D.

Medzinárodné organizácie odoberajú slovenskej vláde
príliš veľa právomocí.

D

E.

Cítim sa byť skôr občanom sveta, než akejkoľvek
krajiny."

E

1) úplne súhlasím
2) súhlasím

3) rovnako súhlasím,
ako nesúhlasím

úplne
súhlas

4) nesúhlasím
5) vôbec nesúhlasím

PREČÍTAJTE NÁZORY A- E!
PRI KAŽDOM OZNAČTE ODPOVEĎ!

súhlas

rovnako nesúhlas
súhlas+
nesúhlas

neviem

neodpov.l

0) neodpovedal

9) N= neviem si vybrať

PREČÍTAJTE: "Teraz

vôbec
nesúhlas

(NEČÍTAŤ!)

vám chceme položiť niekoľko otázok o menšinách v Slovenskej republike."

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK N7
PREČÍTAJTE VÝROKY A, B!
PRI OBOCH OZNAČTE ODPOVEĎ!

N7. "Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?"
A.

"Ľudia, ktorí nedodržiavajú slovenské zvyky a tradície,
sa nemôžu stat skutočnými Slovákmi.

A

B.

Vláda by mala podporovat národnostné menšiny,
aby si mohli udržat svoje zvyky a tradície."

B

1) úplne súhlasím
2) skôr súhlasím

3) ani súhlasím,
ani nesúhlasím

4) skôr nesúhlasím
5) vôbec nesúhlasím

9) N= neviem si vybrať

12

úplne
súhlas

skôr
súhlas

ani
ani

skôr
vôbec
nesúhlas nesúhlas

neviem

neodpov.l

0) neodpovedal

(NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK N8

N8. "Niektorí ľudia si myslia, že pre krajinu je lepšie, keď si rôzne národnostné a etnické skupiny udržiavajú
svoje odlišné zvyky a tradície. Iní si myslia, že by bolo lepšie, keby sa tieto skupiny prispôsobili a splynuli
s väčšinou. Ktorý z týchto názorov je vám bližší?"
1) Pre spoločnosť je lepšie, keď si národnostné a etnické skupiny udržiavajú
odlišné zvyky a tradície.
2) Je lepšie, keď sa národnostné a etnické skupiny prispôsobia a splynú
s väčšinou spoločnosti

udržiavať
odlišné

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

9) neviem si vybrať
PREČÍTAJTE:

neviem

prispôsobiť,
splynúť

"Existujú rôzne názory na prisťahovalcov z iných krajín, ktorí žijú na Slovensku.
Pod "prisťahovalcami" rozumieme ľudí, ktorí sa prišli usadiť na Slovensko."

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK N9
PREČÍTAJTE VÝROKY A- H!
PRI KAŽDOM OZNAČTE ODPOVEĎ!

N9. "Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?"
A.

" Prisťahovalci prispievajú k zvyšovaniu kriminality.

A

B.

Prisťahovalci sú vo všeobecnosti prínosom pre
ekonomiku SR.

B

C.

Prisťahovalci odoberajú prácu ľuďom, ktorí sa
na Slovensku narodili.

C

D.

Prisťahovalci pomáhajú rozvíjať slovenskú spoločnosť, lebo prinášajú nové myšlienky a kultúru.

D

E.

Vo všeobecnosti prisťahovalci podkopávajú
slovenskú kultúru.

E

F.

Legálni prisťahovalci na Slovensku, ktorí nemajú
naše občianstvo, by mali mať rovnaké práva ako
slovenskí občania.

F

G.

Slovensko by malo prijať silnejšie opatrenia na
zamedzenie vstupu ilegálnym prisťahovalcom.

G

H.

Legálni prisťahovalci by mali mať rovnaký prístup
k verejnému vzdelávaniu ako občania Slovenska."

H

1) úplne súhlasím
2) skôr súhlasím

3) ani súhlasím,
ani nesúhlasím

4) skôr nesúhlasím
5) vôbec nesúhlasím

úplne
súhlas

skôr
súhlas

ani
ani

skôr
vôbec
nesúhlas nesúhlas

neviem

neodpov.l

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

9) N= neviem si vybrať

N10. "Myslíte si, že by sa terajší počet prisťahovalcov v Slovenskej republike mal: ..." PREČÍTAJTE MOŽNOSTI 1 až 5!
1)
2)
3)
4)
5)

"oveľa zvýšiť
o trochu zvýšiť
zostať rovnaký ako dnes
o trochu znížiť
oveľa znížiť "

oveľa
zvýšiť

o trochu
zvýšiť

zostať
rovnaký

o trochu
znížiť

oveľa
znížiť

9) nevie si vybrať

nevie

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK N11

N11. "Ktorý z týchto výrokov o prisťahovalcoch je najbližší vášmu názoru?"
1) "Prisťahovalci by si mali zachovať svoju kultúru a neprispôsobovať
sa slovenskej kultúre.
2) Prisťahovalci by si mali zachovať svoju kultúru a taktiež sa
prispôsobiť slovenskej kultúre.
3) Prisťahovalci by sa mali vzdať svojej kultúry a prispôsobiť sa
slovenskej kultúre. "

zachovať a
neprispôsobovať

PREČÍTAJTE VÝROKY 1 až 3! LEN JEDNA ODPOVEĎ!

zachovať
a tiež
prispôsobiť

vzdať svojej
kultúry a
prispôsobiť

neviem

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

9) neviem si vybrať
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PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK SK13

SK13. "A teraz niekoľko otázok o ľuďoch, ktorí by chceli prísť žiť na Slovensko.
Malo alebo nemalo by Slovensko povoľovať príchod prisťahovalcov z nasledujúcich krajín? "
POSTUPNE SA SPÝTAJTE NA KRAJINY A- E!
PRI KAŽDEJ OZNAČTE ODPOVEĎ!

A.

"z Ukrajiny

A

Slovensko by malo:

B.

z Afganistanu

B

C.

z Českej republiky

C

D.

z Ruska

D

E.

z Albánska

E

F.

z Nemecka"

F

1) dovoliť mnohým, aby sem prichádzali a žili tu
2) dovoliť to len malému počtu
3) nedovoliť to nikomu

9) N=neviem si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

dovoliť
dovoliť
nedovoliť
mnohým malému počtu nikomu

nevie

neodpov.

N12. "Do akej miery ste hrdý/-á na to, že ste občanom /občiankou Slovenska?" PREČÍTAJTE MOŽNOSTI 1 až 5!
1)
2)
3)
4)

"veľmi hrdý/-á
pomerne hrdý/-á
nie veľmi hrdý/-á
vôbec nie hrdý/-á
veľmi

5) nie som občan/občiankou Slovenska "

pomerne

nie veľmi

vôbec

nie som
občan SR

9) nevie si vybrať

nevie

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK N13

N13. "Do akej miery súhlasíte či nesúhlasíte s tým, že silné vlastenecké cítenie na Slovensku ... ?"
PRI KAŽDOM
OZNAČTE ODPOVEĎ!

A.

"... posilňuje pozíciu Slovenska vo svete?

A

B.

... vedie k netolerancií na Slovensku?

B

C.

... je potrebné pre zachovanie celistvosti
Slovenska?

C

D.

... vedie k negatívnym postojom
k prisťahovalcom na Slovensku?"

D

1) úplne súhlasím
2) skôr súhlasím

3) ani súhlasím,
ani nesúhlasím

4) skôr nesúhlasím
5) vôbec nesúhlasím

úplne
súhlas

skôr
súhlas

ani
ani

skôr
vôbec
nesúhlas nesúhlas

POSTUPNE DOPĹŇAJTE
VÝROKY A- D !

neviem

neodpov.l

0) neodpovedal

9) N= neviem si vybrať

(NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK N15

N15. "Boli v čase vášho narodenia obaja, jeden alebo ani jeden z vašich rodičov občanmi Slovenskej republiky,
resp. Česko-Slovenskej republiky?"
1)
2)
3)
4)

obaja rodičia boli občanmi Slovenskej (Česko-Slovenskej) republiky
iba otec bol občanom Slovenskej (Česko-Slovenskej) republiky
iba matka bola občiankou Slovenskej (Česko-Slovenskej) republiky
ani jeden z rodičov nebol občanom Slovenskej (Česko-Slovenskej) republiky

9) N= neviem si vybrať

obaja
rodičia boli
občanmi

iba otec
bol
občanom

iba matka
bola
občiankou

ani jeden
nebol
občanom

nevie

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
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SK1. "Uveďte, prosím, 3 krajiny, s ktorými by mala mať Slovenská republika najužšiu ekonomickú spoluprácu?
Zoraďte ich, prosím, podľa dôležitosti! Môžete vyberať zo všetkých krajín sveta!"
ZAPÍŠTE MENOVANÉ KRAJINY!
DODRŽUJTE PORADIE!

EKONOMICKÁ SPOLUPRÁCA
V PORADÍ PODĽA DÔLEŽITOSTI:

1.krajina: ..........................................................................
2.krajina: ..........................................................................

99) nevie si vybrať(NEČÍTAŤ!)

3.krajina: ..........................................................................

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

SK2. "Ktoré 3 krajiny sú, podľa vášho názoru, svojou kultúrou najpodobnejšie Slovensku?
Zoraďte ich, prosím, podľa kultúrnej blízkosti! Môžete vyberať zo všetkých krajín sveta!"
ZAPÍŠTE MENOVANÉ KRAJINY!
DODRŽUJTE PORADIE!

KU L TÚ RN A PO DO BA
PODĽA KULTÚR.BLÍZKOSTI:

1.krajina: ..........................................................................
2.krajina: ..........................................................................

99) nevie si vybrať(NEČÍTAŤ!)

3.krajina: ..........................................................................

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

SK3. "O ktorých krajinách si myslíte, že by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre Slovenskú republiku?
Vyberte najviac 3 a zoraďte ich podľa miery nebezpečnosti! Môžete vyberať zo všetkých krajín sveta!"
NEBEZPEČENSTVO PRE SR
PODĽA MIERY NEBEZPEČNOSTI:

ZAPÍŠTE MENOVANÉ KRAJINY!
DODRŽUJTE PORADIE!

1.krajina: ..........................................................................
2.krajina: ..........................................................................

99) nevie si vybrať(NEČÍTAŤ!)

3.krajina: ..........................................................................

SK4. "Do akej miery ste hrdý/-á na to, že ste Slovák / Slovenka?"
1)
2)
3)
4)

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREČÍTAJTE MOŽNOSTI 1 až 5!

"veľmi hrdý/-á
pomerne hrdý/-á
nie veľmi hrdý/-á
vôbec nie hrdý/-á
veľmi

5) nie som Slovák/Slovenka"

pomerne

nie veľmi

vôbec

nie som
Slovák

9) nevie si vybrať

nevie

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK RK-1

RK-1. "V súvislosti s udalosťami na Ukrajine a následnými sankciami sa i v našej verejnosti diskutuje o geopolitickom
zaradení Slovenska, o tom ako by sme sa mali vo svete orientovať.
Myslíte si, že Slovensko by malo:"

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

"vždy stáť na strane Západu (Európskej únie a NATO)
skôr stáť na strane Západu (Európskej únie a NATO)
usilovať sa o vyváženú pozíciu medzi Ruskom a Západom
skôr stáť na strane Ruska
vždy stáť na strane Ruska
iné"

vždy
Západ

skôr
Západ

vyvážená
pozícia

skôr
Rusko

vždy
Rusko

iné

neviem

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

9) N= neviem si vybrať
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PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK SK12
POSTUPNE ČÍTAJTE A-D!
PRI KAŽDOM OZNAČTE ODPOVEĎ!

SK12. "V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?"
A.

"Je povinnosťou detí postarať sa o svojich rodičov,
keď zostarnú.

A

B.

Je pre mňa veľmi dôležité mať svoj vlastný život,
nezávislý na rodine.

B

C.

Ak je to potrebné, rodičia by mali poskytnúť finančnú
pomoc svojim deťom, aj keď sú už dospelé.

C

1) úplne súhlasím
2) skôr súhlasím

3) rovnako súhlasím,
ako nesúhlasím

úplne
súhlas

4) skôr nesúhlasím
5) vôbec nesúhlasím

skôr rovnako
skôr
vôbec
súhlas súhlas+ nesúhlas nesúhlas

neviem

neodpov.l

nesúhlas

0) neodpovedal

9) N= neviem si vybrať

(NEČÍTAŤ!)

"Nasledujú otázky o vás a vašej rodine."

B1. POHLAVIE RESPONDENTA:
1)

2)

muž

žena

(NEPÝTAJTE SA, OZNAČTE KÓD!)
muž

žena

B2a. VEK: "Koľko máte rokov?"
ZAPÍŠTE A OZNAČTE VEK - (ZHORA DOLU)
rokov

19
B2b. "A v ktorom roku ste sa, prosím, narodili?"
ZAPÍŠTE A OZNAČTE POSLEDNÉ DVOJČÍSLIE
ROKU NARODENIA (ZHORA DOLU)

B3. "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."
00 = neabsolvoval/-a som formálne vzdelávanie

rokov denného štúdia

POČET ROKOV DENNÉHO ŠTÚDIA:

PREDLOŽTE P OM O C NÝ L Í S T O K B4

B4. "Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie?"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANKETÁR: “ukončené” = diplom / vysvedčenie / výučný list
1)
2)
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.)

88. Nevie (spontánne)
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PREČÍTAJTE: "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 pod.,
ale inak ste zamestnaný/-á (pracujete), odpovedajte prosím, ako by to bolo za normálnych okolností."

PREDLOŽTE P OM O C NÝ L Í S T O K B5

B5. "Vykonávate (vykonávali) ste niekedy platenú prácu?"
ANKETÁR, AK RESPONENT/-KA JE MOMENTÁLNE PN, NA MATERSKEJ DOVOLENKE a pod.,
ALE INAK JE ZAMESTNANÝ/-Á (PRACUJE)

1) "v súčasnosti vykonávam platenú prácu

B6 (až B13)

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

PREČÍTAJTE pred B7

3) nikdy som platenú prácu nevykonával/-a"

KÓDUJTE "1" (v súčasnosti vykonáva platenú prácu)

Formatiert: Schriftart: 16 Pt.
Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Großbuchstaben
Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Fett, Großbuchstaben

(až B13)
v súčasnosti
vykonáva

--> B14

v súčasnosti nie,
ale v minulosti
vykonával

nikdy
nevykonával

Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Fett, Großbuchstaben

AK B5 = 1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE):

B6. "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."
ZAPÍŠTE: POČET ODPRACOVANÝCH HODÍN TÝŽDENNE - VRÁTANE NADČASOV:

V priemere pracujem:

Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Großbuchstaben

hodín do týždňa, vrátane nadčasov.

Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Großbuchstaben
Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Fett, Großbuchstaben
Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Großbuchstaben
Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Fett, Großbuchstaben
Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Großbuchstaben

PREČÍTAJTE VŠETKÝM, KTORÍ PRACUJÚ alebo NIEKEDY PRACOVALI ! (AK OT.B5 = 1, 2)
AK B5 = 1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE)
AK B5 = 2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE, ALE V MINULOSTI PRACOVAL)

Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt.

PREČÍTAJTE: "Nasledujúce otázky sa týkajú viacerých aspektov vašej pracovnej situácie.

Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Großbuchstaben

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.

Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Fett, Großbuchstaben

Ak ste v starobnom dôchodku, odpovedajte o poslednom vašom zamestnaní."
AK B5 = 1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE)
POUŽITE PRVÚ FORMULÁCIU :
AK B5 = 2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE, ALE V MINULOSTI PRACOVAL)

B7.

Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Großbuchstaben
POUŽITE DRUHÚ FORMULÁCIU:

FORMULÁCIA PRE B5 =1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE):

"Ste zamestnanec alebo podnikateľ, živnostník alebo pracujete
v rodinnom podniku?"

FORMULÁCIA PRE B5 =2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE):

"Naposledy ste boli zamestnanec alebo podnikateľ, živnostník alebo
ste pracovali v rodinnom podniku?"

1) "zamestnanec
2) podnikateľ / živnostník bez zamestnancov
3) podnikateľ / živnostník so zamestnancami *

---> B9

4) práca v rodinnom podniku"

---> B9

Formatiert: Schriftart: Verdana, 8 Pt.,
Fett, Großbuchstaben
Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Großbuchstaben
Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Fett
Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Großbuchstaben

---> B9

Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Fett, Großbuchstaben

*B8
zamestnanec

podniká bez
zamestnan.

podniká so
zamestnan.*

rodinný
podnik

Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Großbuchstaben
Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Fett, Großbuchstaben

0 Nehodí sa – kód 3 v otázke 7

*AK B7 = 3 (PODNIKATEĽ / ŽIVNOSTNÍK SO ZAMESTNANCAMI):

"Koľko máte zamestnancov? Ak áno, uveďte
* B8. FORMULÁCIA PRE B5 =1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE) : ich počet. "
FORMULÁCIA PRE B5 =2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE):

Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Großbuchstaben

"Koľko ste naposledy mali zamestnancov?"

ZAPÍŠTE POČET ZAMESTNANCOV:
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zamestnancov

Formatiert: Schriftart: Arial Narrow, 8
Pt., Großbuchstaben

ZNOVU VŠETKÝM, KTORÍ PRACUJÚ alebo NIEKEDY PRACOVALI ! (AK OT.B5 = 1, 2)
AK B5 = 1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE)
POUŽITE PRVÚ FORMULÁCIU:
AK B5 = 2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE, ALE V MINULOSTI PRACOVAL)

B9. FORMULÁCIA PRE B5 =1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE):

"Mali ste naposledy vo svojom hlavnom zamestnaní podriadených
alebo ste zodpovedali za prácu iných ľudí? "

FORMULÁCIA PRE B5 =2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE):

1) áno *
2) nie

POUŽITE DRUHÚ FORMULÁCIU:

"Máte vo svojom hlavnom zamestnaní podriadených alebo zodpovedáte za prácu iných ľudí? "

*B10
---> B11
áno

nie

nevie

neodpov.

9) nevie 0) neodpovedal ---> B11
0 Nehodí sa – kód 3 v otázke 7

*AK B9 = 1 (MÁ PODRIADENÝCH / ZODPOVEDÁ ZA ĽUDÍ):

*B10. FORMULÁCIA PRE B5 =1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE) :
FORMULÁCIA PRE B5 =2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE):

"Koľko máte vo svojom hlavnom zamestnaní podriadených
alebo za prácu koľkých ľudí zodpovedáte? Ak áno, uveďte ich
počet. "
"Koľko ste naposledy mali vo svojom hlavnom zamestnaní
podriadených alebo za prácu koľkých ľudí ste zodpovedali?"

má (mal/-a):
ZAPÍŠTE POČET:

podriadených

zodpovedá (zodpovedal/-a) za:

zamestnancov
XX) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

ZNOVU VŠETKÝM, KTORÍ PRACUJÚ alebo NIEKEDY PRACOVALI ! (AK OT.B5 = 1, 2)
AK B5 = 1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE)
POUŽITE PRVÚ FORMULÁCIU:
AK B5 = 2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE, ALE V MINULOSTI PRACOVAL)

B11. FORMULÁCIA PRE B5 =1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE):
FORMULÁCIA PRE B5 =2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE):

POUŽITE DRUHÚ FORMULÁCIU:

"Je organizácia, v ktorej pracujete, orientovaná na dosahovanie
zisku alebo nie? "
"Bola organizácia, v ktorej ste naposledy 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
áno

nie

nevie

neodpov.

9) nevie 0) neodpovedal
AK B5 = 1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE)
POUŽITE PRVÚ FORMULÁCIU:
AK B5 = 2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE, ALE V MINULOSTI PRACOVAL)

B12. FORMULÁCIA PRE B5 =1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE):
FORMULÁCIA PRE B5 =2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE):

POUŽITE DRUHÚ FORMULÁCIU:

"Pracujete ste u zamestnávateľa z verejného (štátneho) alebo
súkromného sektora? "
"Naposledy ste pracovali u zamestnávateľa z verejného (štátneho)
alebo súkromného sektora? "

1) mojim zamestnávateľom je/bol štát / verejná správa
2) mojim zamestnávateľom je/bol súkromná firma / podnikateľ
štát / verej.práva

súkr.firma/podnikateľ

nevie

neodpov.

9) nevie 0) neodpovedal
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AK B5 = 1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE)
POUŽITE PRVÚ FORMULÁCIU:
AK B5 = 2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE, ALE V MINULOSTI PRACOVAL)

POUŽITE DRUHÚ FORMULÁCIU:

"Uveďte, prosím, 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, nestačí učiteľ, ale napr. učiteľ
na ZŠ, učiteľ na konzervatóriu) Použite dve aj viacero slov, nepoužívajte skratky.
Ak ste podnikateľ alebo živnostník, uveďte prosím, v akej oblasti podnikáte."

B13.
FORMULÁCIA PRE B5 =1
(V SÚČASNOSTI PRACUJE)

FORMULÁCIA PRE B5 =2
(V SÚČASNOSTI NEPRACUJE)

"Uveďte, prosím, názov vášho posledného hlavného zamestnania. Zároveň ho čo
najpodrobnejšie opíšte: aká bola náplň vašej práce, čo ste mali na starosti, atď. (Nestačí

„robotník“, prosíme o bližšie určenie, napr. robotník pri páse vo výrobe motorov, nestačí učiteľ, ale napr.
učiteľ na ZŠ, učiteľ na konzervatóriu) Použite dve aj viacero slov, nepoužívajte skratky.
Ak ste naposledy boli podnikateľ alebo živnostník, uveďte prosím, v akej oblasti ste podnikali."

ANKETÁR, ZISTITE ČO NAJVIAC A ZAPÍŠTE ČO NAJPODROBNEJŠIE!
ZAMESTNANIE,
PRACOVNÉ ZARADENIE: .......................................................................................................................................................
OBLASŤ, ODBOR:

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

NÁPLŇ PRÁCE

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

("čo robíte, opíšte"):

.......................................................................................................................................................
XX) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PÝTAJT E SA V ŠETK ÝC H RE SP ON DENTOV !
PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK B14

B14. "Ktorá z nasledujúcich odpovedí najlepšie opisuje vašu súčasnú situáciu?
Ak momentálne dočasne nevykonávate platenú prácu z dôvodu materskej / rodičovskej dovolenky, choroby, prázdnin
a podobne, ale inak ste zamestnaný/-á (pracujete), odpovedajte prosím, ako by to bolo za normálnych okolností."
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

IBA JEDNA ODPOVEĎ!

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

B15. "Máte manžela/ manželku / stáleho partnera/partnerku?"
1) "áno, žijeme v spoločnej domácnosti
2) áno, ale nežijeme v spoločnej domácnosti
3) nie, nemám "

FILTER

POKRAČUJTE

BX01

--> PREJDITE NA B22

AK MÁ MANŽELA/MANŽELKU alebo PARTNERA/PARTNERKU (B15 = 1 alebo 2)
AK NEMÁ ani MANŽELA/MANŽELKU, ani PARTNERA/PARTNERKU (B15 = 3)
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áno, žijeme
spolu

áno, ale
nežijeme spolu

POKRAČUJJTE OTÁZKAMI BX01 - B21

---> PREJDITE NA OTÁZKU B22

nie, nemám

ANKETÁR! OTÁZKY BX01 - B21 POLOŽTE VŠETKÝM TÝM, KTORÍ MAJÚ MANŽELA/-ku /PARTNERA/-ku (AK B15 = 1, 2):

"7. Odmietol
9. Bez odpovede
Teraz vám položím niekoľko otázok ohľadom vášho manžela(ky)/partnera(ky)."
PREDLOŽTE P OM O C NÝ L Í S T O K BX01

BX01. "Aké je najvyššie ukončené vzdelanie vášho manžela(ky) /partnera(ky)?"
ANKETÁR: “ukončené” = diplom /
vysvedčenie / výučný list
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

1

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!)

PREČÍTAJTE: "Nasledujúce otázky sú o pracovnej situácii vášho manžela/partnera // vašej manželky/partnerky.

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 pod.,
ale inak je zamestnaný/-á (pracuje), odpovedajte prosím, ako by to bolo za normálnych okolností."

PREDLOŽTE P OM O C NÝ L Í S T O K B16
Formatierte Tabelle

B16. "Vykonával/-a váš/vaša manžel/-ka//partner/-ka niekedy platenú prácu?"
ANKETÁR, AK MANŽEL/-KA /PARTNER /-KA JE MOMENTÁLNE PN, NA MATERSKEJ DOVOLENKE
a pod., ALE INAK JE ZAMESTNANÝ/-Á (PRACUJE)

1) "v súčasnosti vykonáva platenú prácu

B17 (až B21)

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

PREČÍTAJTE pred B18 (až B21)

3) nikdy platenú prácu nevykonával/-a"

--> B21

KÓDUJTE "1" (v súčasnosti vykonáva platenú prácu)

v súčasnosti
vykonáva

v súčasnosti
nie, ale v min.
vykonával/-a

nikdy
nevykonával/-a

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!) --> PREJDITE NA B21
AK B16 = 1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE):

B17. "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."
ZAPÍŠTE: POČET ODPRACOVANÝCH HODÍN TÝŽDENNE - VRÁTANE NADČASOV:

V priemere pracuje:

hodín do týždňa, vrátane nadčasov.
N) nevie
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XX) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREČÍTAJTE VŠETKÝM, KTORÝCH MANŽEL/-ka /PARTNER/-ka PRACUJÚ alebo NIEKEDY PRACOVALI ! (AK OT.B16 = 1, 2)
AK B16 = 1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE)
AK B16 = 2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE, ALE V MINULOSTI PRACOVAL)

PREČÍTAJTE: "Nasledujúce otázky sa týkajú viacerých aspektov pracovnej situácie vášho manžela/-ky /partnera/-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 ste v starobnom dôchodku, odpovedajte o jeho/jej poslednom zamestnaní."

AK B16 = 1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE)
POUŽITE PRVÚ FORMULÁCIU :
AK B16 = 2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE, ALE V MINULOSTI PRACOVAL)

B18. FORMULÁCIA PRE B16 =1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE)
FORMULÁCIA PRE B16 =2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE)

POUŽITE DRUHÚ FORMULÁCIU:

"Je váš manžel(ka)/partner(ka) zamestnanec alebo podnikateľ,
živnostník alebo pracuje v rodinnom podniku?"
"Naposledy bol/-a váš manžel(ka)/partner(ka) zamestnanec alebo
podnikateľ, živnostník alebo pracoval/-a v rodinnom podniku?"

1) "zamestnanec
2) podnikateľ / živnostník bez zamestnancov
3) podnikateľ / živnostník so zamestnancami
zamestnanec

4) práca v rodinnom podniku"

AK B16 = 1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE)
POUŽITE PRVÚ FORMULÁCIU:
AK B16 = 2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE, ALE V MINULOSTI PRACOVAL)

B19. FORMULÁCIA PRE B16=1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE):
FORMULÁCIA PRE B16 =2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE):

podniká bez
zamestnan.

podniká so
zamestnan.*

rodinný
podnik

POUŽITE DRUHÚ FORMULÁCIU:

"Má vo svojom hlavnom zamestnaní váš manžel/ka - partner/ka
podriadených alebo zodpovedá za prácu iných ľudí? "
"Mal/-a váš manžel/ka - partner/ka naposledy vo svojom hlavnom
zamestnaní podriadených alebo zodpovedal/-a za prácu iných ľudí?"

1) áno *
2) nie
áno

nie

nevie

neodpov.

9) nevie 0) neodpovedal
0 Nehodí sa – kód 3 v otázke 7

AK B16 = 1 (V SÚČASNOSTI PRACUJE)
POUŽITE PRVÚ FORMULÁCIU:
AK B16 = 2 (V SÚČASNOSTI NEPRACUJE, ALE V MINULOSTI PRACOVAL)

POUŽITE DRUHÚ FORMULÁCIU:

"Uveďte, prosím, názov hlavného zamestnania vášho manžela(ky)/ partnera(ky). Opíšte
ho čo najpodrobnejšie: aká je náplň jeho/jej práce, čo má na starosti, atď. (Nestačí

B20.
FORMULÁCIA PRE B5 =1
(V SÚČASNOSTI PRACUJE)

„robotník“, prosíme o bližšie určenie, napr. robotník pri páse vo výrobe motorov, nestačí učiteľ, ale napr.
učiteľ na ZŠ, učiteľ na konzervatóriu) Použite dve aj viacero slov, nepoužívajte skratky.
Ak je podnikateľ alebo živnostník, uveďte prosím, v akej oblasti podniká."

FORMULÁCIA PRE B5 =2
(V SÚČASNOSTI NEPRACUJE)

"Uveďte názov posledného hlavného zamestnania vášho manžela(ky)/ partnera(ky).
Opíšte ho čo najpodrobnejšie: aká bola náplň jeho/jej práce, čo mal/-a na starosti, atď.

(Nestačí „robotník“, prosíme o bližšie určenie, napr. robotník pri páse vo výrobe motorov, nestačí učiteľ,
ale napr. učiteľ na ZŠ, učiteľ na konzervatóriu) Použite dve aj viacero slov, nepoužívajte skratky.
Ak naposledy bol/-a podnikateľ alebo živnostník, uveďte prosím, v akej oblasti podnikal/-a."

ANKETÁR, ZISTITE ČO NAJVIAC A ZAPÍŠTE ČO NAJPODROBNEJŠIE!
ZAMESTNANIE,
PRACOVNÉ ZARADENIE: .......................................................................................................................................................
OBLASŤ, ODBOR:

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

NÁPLŇ PRÁCE

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

("čo robí, opíšte"):

.......................................................................................................................................................
N) nevie
21

XX) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
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PÝTA JTE SA VŠETKÝCH , KTORÍ MAJÚ MANŽELA/-ku /PARTNERA/-ku ! (AK B15

= 1, 2)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK B21

B21. "Ktorá z nasledujúcich 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, ale inak je zamestnaný/-á (pracuje), odpovedajte prosím, ako by to bolo za
normálnych okolností."
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

IBA JEDNA ODPOVEĎ!

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PÝTAJTE SA VŠETKÝCH!
B22. "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"

áno, som

nie som, ale
bol/-a som

nikdy som
nebol/-a

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
PREDLOŽTE P OM O C NÝ LÍ S T O K B23

B23. "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

IBA JEDNA ODPOVEĎ!

5

6

7

8

9

N

XX

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

N) nevie si vybrať

XX) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK B24

B24. "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

N

XX

viackrát
za týždeň

1x za
týždeň

2-3x za
mesiac

1x za
mesiac

viackrát
za rok

1x za rok

zriedkavejšie

nikdy

nevie

neodpov.

N) nevie si vybrať

97 - odmieta uviesť
98 - nevie
99 - bez odpovede
23

XX) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

24

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK B25 (obrázok)

B25. "V našej spoločnosti sú ľudia, ktorí patria skôr k vyššie postaveným, ale tiež ľudia, ktorí sú bližšie k nižšej pozícii.
Predložená 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

1

VRCHOL

N

SPODOK

XX

nevie

N) nevie si vybrať

neodpovedal

XX) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

B26. "Niektorí ľudia chodia voliť, iní nie. Zúčastnili ste sa na posledných parlamentných voľbách v marci 2012?"
1) "áno, volil/-a som *
2) nie, nevolil/-a som, hoci som už bol/a plnoletý/á
áno
*

3) nie, nevolil/a som, nemal/-a som ešte 18 rokov "

nie, hoci
bol plnoletý

nevie

nie, nemal
ešte 18 rokov

neodpov.

9) nevie, nepamätá sa 0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)
* AK ÁNO (B26= 1):

PREDLOŽTE P OM O CN Ý L Í S T O K

B27

*B27. "Ktorú politickú stranu ste volili?"

1

2

3

KDH

Kss

HZDS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

99

00

ĽS Naše

MOST

OĽaNO

SaS

SDKÚ

SNS

SMER

SMK

SSS
N.M

Zmena
zdola

99%

iná

nevie

neodpov.

Slovensko

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

9)
10)
11)
12)
13)
14)

KDH (Kresťansko-demokratické hnutie)
KSS (Komunistická strana Slovenska)
ĽS HZDS (Ľud.strana–Hnutie za demokr. Slovensko)
Ľudová strana Naše Slovensko
Most-Híd
OĽaNO (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti)
SaS (Sloboda a Solidarita)
SDKÚ-DS (Slov.demokr. a kresťan.únia–Demokr.strana)

SNS (Slovenská národná strana)
SMER-SD (SMER- sociálna demokracia)
SMK (Strana maďarskej koalície / MKP-Magyar Koalíció Pártja)
Strana slobodného slova Nory Mojsejovej
Zmena zdola - Demokratická únia Slovenska
99% občiansky hlas

NEPONÚKANÉ MOŽNOSTI
(NEČÍTAŤ!):

99) nevie, nespomína si
00) neodpovedal

15) iná strana, aká? ZAPÍŠTE! ..............................................................

PÝTAJTE SA VŠETKÝCH!
PREDLOŽTE P OM O CN Ý L Í S T O K

SK10

SK10. "Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce
politické strany. Ktorej strane by ste dali svoj hlas?“
1

2

3

4

KDH

KSS

ĽSNS

MOST

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

5

6

Národ a NOVA
Spravod.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

77

99

00

OĽaNO

SaS

SDKÚ

SIEŤ

SMER

SMK

SNS

SZ

Zmena
zdola

TIP

iná

nešiel
by

nevie

neodpov.

KDH (Kresťansko-demokratické hnutie)
KSS (Komunistická strana Slovenska)
ĽSNS (Ľudová strana Naše Slovensko)
Most-Híd
Národ a Spravodlivosť
NOVA
OĽaNO (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti)
SaS (Sloboda a Solidarita)
SDKÚ-DS (Slov.dem. a kresť.únia -Dem.strana)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

SIEŤ
SMER-SD (SMER- sociálna demokracia)
SMK (Strana maďarskej komunity / MKP-Magyar Közösség Pártja)
SNS (Slovenská národná strana)
Strana zelených
Zmena zdola - Demokratická únia Slovenska
TIP (Tvoríme inú politiku)

17) iná strana, aká? ZAPÍŠTE! ..................................................................
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NEPONÚKANÉ MOŽNOSTI
(NEČÍTAŤ!):

77) nešiel/-la by voliť
99) nevie
00) neodpovedal

B28. "K akej národnosti sa hlásite?"
1)
2)
3)
4)
5)

(SÚ MOŽNÉ MAXIMÁLNE DVE ODPOVEDE!)

"slovenskej
maďarskej
rómskej
rusínskej
českej

slovenská

maďarská

rómska

rusínska

česká

neodpov.

iná

6) inej (uveďte prosím, ku ktorej)" ZAPÍŠTE!.............................
0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

B29. "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

D6B3
0. "Koľko detí vo veku od 6 do 17 rokov žije vo vašej domácnosti?"
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Formatierte Tabelle

9

10

11

12

13

14

detí vo veku
6-17 r.

14

detí mladších
ako 6 rokov

POČET 6-17-ROČNÝCH
DETÍ V DOMÁCNOSTI

0 = žiadne

žiadne

B31. "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

Formatierte Tabelle

9

10

11

12

13

žiadne

PONECHAJTE HO AJ PRI NASLEDUJÚCEJ OTÁZKE B33

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK B32, B33

B32. "Teraz by sme sa radi spýtali na výšku vašich príjmov. Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť,
ktorá zodpovedá výške vašich OSOBNÝCH čistých mesačných príjmov. Do príjmu zahrňte svoju mzdu,
dôchodok, hodnotu stravných lístkov aj všetky ostatné príjmy (napr. rodinné prídavky, rodičovský príspevok, štipendium...)"
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

do 150 €
151 – 300 €
301 – 450 €
451 – 600 €
601 – 750 €
751 – 900 €
901 – 1 200 €
1 201 – 1 500 €
1 501 – 2 000 €
2 001 – 3 000 €
viac ako 3 000 €

OSOBNÝ PRÍJEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N

XX

do 150 €

151 300 €

301 450 €

451 600 €

601 750 €

751 900 €

901 - 1
200 €

1 201 1 500 €

1 501 2 000 €

2 001 3 000 €

viac ako
3 000 €

iná odp.

nevie

neodpov.

12) iná odpoveď (uveďte) ZAPÍŠTE! .............................................................................................

N) nevie si vybrať

ANKETÁR, AK RESPONDENT ŽIJE V JEDNOČLENNEJ DOMÁCNOSTI (B29 = 1) ---> PREJDITE NA OTÁZKU B34
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XX) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK B32, B33

B32. "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.
Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške čistých mesačných príjmov
všetkých členov vašej domácnosti spolu, keď do neho zahrniete mzdy, dôchodky, štipendiá a všetky ostatné
pracovné i nepracovné príjmy. Zarátajte, prosím, aj svoj príjem."
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

PRÍJEM DOMÁCNOSTI

do 150 €
151 – 300 €
301 – 450 €
451 – 600 €
601 – 750 €
751 – 900 €
901 – 1 200 €
1 201 – 1 500 €
1 501 – 2 000 €
2 001 – 3 000 €
viac ako 3 000 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N

XX

do 150 €

151 300 €

301 450 €

451 600 €

601 750 €

751 900 €

901 - 1
200 €

1 201 1 500 €

1 501 2 000 €

2 001 3 000 €

viac ako
3 000 €

iná odp.

nevie

neodpov.

12) iná odpoveď (uveďte) ZAPÍŠTE! .............................................................................................

N) nevie si vybrať

XX) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK B34

B34. "Aký je váš súčasný rodinný stav?"
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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

9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

B35. "V ktorej krajine sa narodil váš otec?
V prípade, že sa narodil v Československu, povedzte prosím, či sa narodil na Slovensku alebo v Česku."
1) môj otec sa narodil na Slovensku

otec:

2) môj otec sa narodil v Česku

3) môj otec sa narodil inde, kde? ZAPÍŠTE! ..........................................

Slovensko

Česko

inde

9) nevie

nevie

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

8. Nevie
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

ľavica

7

8

9

10

96

99

pravica

nikam

nevie

97 - nechcem odpovedať
98 - neviem
99 - bez odpovede

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."
I.

"Daň z príjmu by mala byť stanovená tak, aby tí, ktorí zarábajú viac ... :
27

0

neodpovedal

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)"

II.

I.

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

II.

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

III.

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)

IV.

B. nemal by mať možnosť získať úradné uznanie
svojho partnerstva"
1) úplne súhlasím s výrokom A
2) skôr súhlasím s výrokom A

úplný
súhlas A

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

skôr
súhlas A

skôr
súhlas B

úplný
súhlas B

9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

B36. "V ktorej krajine sa narodila vaša matka?
V prípade, že sa narodila v Československu, povedzte prosím, či sa narodila na Slovensku alebo v Česku."
1) moja matka sa narodila na Slovensku

matka:

2) moja matka sa narodila v Česku

3) moja matka sa narodila inde, kde? ZAPÍŠTE! ....................................

Slovensko

Česko

inde

nevie

neodpov.

9) nevie 0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

8. Nevie
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

ľavica

9

10

96

99

pravica

nikam

nevie

97 - nechcem odpovedať
98 - neviem
99 - bez odpovede

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."
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)"
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I.

0

neodpovedal

II.

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

II.

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

III.

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)

IV.

B. nemal by mať možnosť získať úradné uznanie
svojho partnerstva"
1) úplne súhlasím s výrokom A
2) skôr súhlasím s výrokom A

úplný
súhlas A

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

skôr
súhlas A

skôr
súhlas B

úplný
súhlas B

9) nevie si vybrať

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

SK14. "Aké je najvyššie dosiahnuté vzdelanie vášho otca?"
1)
2)
3)
4)

"základné vzdelanie
stredné vzdelanie bez maturity
stredné vzdelanie s maturitou
vysokoškolské vzdelanie"

otec:
ZŠ

SŠ
SŠ
bez maturity s maturitou

VŠ

9) nevie

nevie

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

SK15. "Aké je najvyššie dosiahnuté vzdelanie vašej matky?"
1)
2)
3)
4)

"základné vzdelanie
stredné vzdelanie bez maturity
stredné vzdelanie s maturitou
vysokoškolské vzdelanie"

matka:
ZŠ

SŠ
SŠ
bez maturity s maturitou

VŠ

9) nevie

nevie

neodpov.

0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

N14. "Ste vy osobne občanom Slovenskej republiky?"
1) áno
2) nie

áno

nie

B37. "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
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0) neodpovedal (NEČÍTAŤ!)

9 – bez odpovede
POĎAKOVANIE: "To už boli všetky moje otázky. Ďakujeme vám za vašu ochotu a čas zúčastniť sa na tomto prieskume."

D OTAZNÍK PRE ANKETÁRA

D1.

KRAJ:

D2.

POČET OBYVATEĽOV OBCE:
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky

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

5)
6)
7)
8)
9)

Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

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)

D3. NÁZOV OBCE:
(ANKETÁR, ZAPÍŠTE!)

…...............................................................................................................

ANKETÁR, AK RESPONDENT BÝVA V BRATISLAVE, NAPÍŠTE AJ NÁZOV MESTSKEJ ČASTI (napr. BA-Staré mesto, BA-Ružinov, BA-Petržalka a pod.)
ANKETÁR, AK RESPONDENT BÝVA V KOŠICIACH, NAPÍŠTE AJ NÁZOV MESTSKEJ ČASTI (napr. KE-Ťahanovce, KE-Západ, KE-Barca a pod.)

BX02

ANKETÁR, POKRAČUJTE NA ĎALŠEJ STRANE!
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DOTAZNÍK PRE ANKETÁRA - pokr.

A1. V akom jazyku sa rozhovor uskutočnil?
1) slovenský
2) maďarský
3) iný, uveďte aký........................................................

deň:

mesiac:

A3. Dĺžka rozhovoru
(v minútach):

rok:

2014

A2. Dátum rozhovoru:

min.

A4. Ohodnoťte prosím celkovú ochotu respondenta odpovedať na otázky
1) vysoká ochota odpovedať
2) priemerná ochota odpovedať
3) nízka ochota odpovedať

A5. 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

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.)
Respondent rozumel významu otázok:
1) veľmi dobre
2) celkom dobre
3) s obtiažami
4) veľmi zle
A7. Ak mal respondent problémy s porozumením významu otázok, konkretizujte ktoré to boli otázky.
MOŽNOSŤ VIACERÝCH

ZAPÍŠTE AJ ČÍSLA OTÁZOK! ....................................................................................................................................

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

999 = žiadne

A8. Pri ktorej otázke začal mať respondent ťažkosti s odpovedaním (únava, neochota, časový stres, nezrozumiteľnosť)?
999 = nedošlo k takejto situácii

bolo to od otázky č. ..........................................................

A9. Spozorovali ste ešte niečo, čo by mohlo znížiť hodnovernosť odpovedí respondenta?

MOŽNOSŤ VIACERÝCH

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

999 = nič

PREHLÁSENIE ANKETÁRA:

Prehlasujem, že respondenta som vybral/a podľa pokynov agentúry FOCUS. Vyplnený dotazník je presný záznam odpovedí respondenta.

PODPIS ANKETÁRA: ....................................................................................................
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