
Kódovacie kľúče k výskumu: O svetonázorových 

postojoch obyvateľov Slovenska 1968 
 

 

V dotazníku bolo šesť otvorených otázok (q 12, q19, q 22, q28, q46 a q47) a v otázkach 

o socio-demografických charakteristikách respondenta ďalšie dve (r6 a r9). Ku každej bolo 

vytvorené aj kódovanie nahrubo, zlúčením viacerých kategórií odpovedí do jednej. Za každou 

otázkou nasleduje s koncovou _rec (napr. po q12, nasleduje q12_rec) takáto rekódovaná 

a zostručnená premenná.  

 

 

 

Kódovací kľúč č. 1 k otázke Q12: 
 

 

12.  Ktoré noviny a časopisy pravidelne čítate? Uveďte ich názvy!  
 

 

 

Poznámka č. 1: Čísla sú kódmi ako sú použité v dátovom súbore. Denníky sú spracované 

podrobne, ostatné len cez názvy skupín periodík. V zátvorke je udané číslo, koľkí respondenti 

odpoveď uviedli. Poradie určuje prioritnosť a dôležitosť média. Kódy v každej desiatke 

označujú skupinu periodík, podobných si nejakým spoločným znakom 

 

Poznámka č. 2: V dátovom súbore je vytvorených 5 premenných – a) tri premenné sú pre 

kódy troch najdôležitejších periodík, ktoré respondent číta (ak číta menej, je uvedený missing, 

ak číta viac, uvedené sú podľa prioritnosti prvé tri. b) štvrtá premenná udáva celkový počet 

respondentom uvedených časopisov, c) posledné dve premenné udávajú najvšeobecnejšie 

kategórie periodík podľa kódovacieho kľúča q12_rec. V prvom stĺpci sú prioritné, v druhom 

menej prioritné premenné. 

 

 

Denníky – celoštátne  

11. Pravda  

12. Práca  

13. Smena (2x uvedené ako Zmena)  

14. Roľnícke noviny  (147)  

15. Šport  

16. Új szó  (70)  

17. Rudé Právo  (62)  

18. Ľud  (27)  

 

Denníky – regionálne   

21. Hlas ľudu  (72)  

22. Smer  (62)  

23. Východoslovenské noviny  (90)  

24. Večerník  (15)  



 

31. Katolícke noviny  (101)  

 

32. Iná náboženská tlač  

Duchovný pastier  (1)  

Via - časopis pre teológiu  (1)  

Evanjelický posol  (12)  

Cirkevné listy  (2)  

Kálvinista nemte  (1)  

Kalv. Hlasy  (1)  

náboženská tlač  (1) 

Odkaz Cyrila a Metoda  (1)  

  

40. Iná regionálna tlač   
Cieľ (5) 

Hlas nitrianskeho okresu  (1)  

Hlas okresu  (1)  

Južné pohronie  (2)  

Kysuce / Nové Kysuce (3) 

Nitriansky hlas  (3)  

Nová Orava / Orava  (5)  

Okresné noviny "Žiara socializmu"  (2)  

Okresné noviny (2)  

Podtatranské noviny  (4)  

Podvihorlatské noviny  (1)  

Prešovské noviny  (2)  

Spišské hlasy  (3)  

Trenčianske noviny  (4)  

Trnavský Hlas (2)  

Východ  (2)  

Vysoké Tatry  (1)  

Záhorák  (3)  

Západoslovenský železničiar  (1)  

Život Turca  (1)  

Prieboj  (12)   

 

Časopisy (týždenníky, dvojtýždenníky a mesačníky)  

51. Život  

52. Slovenka  

53. Svet / Svet socializmu   

54. Beseda  (59)  

55. PaS / Príroda a spoločnosť  (57)  

56. 100+1  (36)  

57. Roháč  (34) 

58. Nové Slovo  (24)  

59. Život strany  (24)  

60. Výber / Výber z domácej a svetovej tlače (26)  

 

61. Iná česká tlač   
Čes. voják  (1)  



Dikobraz  (4)  

Komenský  (2)  

Kopaná  (1)  

Květy  (5)  

Lidé a země  (2)  

Magazín "Co vás zajímá"  (1)  

Matematicko-fyzické rozhledy  (1)  

Mladý svět  (18)  

Myslivost  (2)  

Neděle  (1)  

Nová mysl  (1)  

Novinář  (1)  

Obrana lidu  (1)  

Plamen  (3)  

Rádce  (1)  

Reportér  (7)  

Řiše hvězd  (1)  

Sdělovací technika  (1)  

Signál  (2)  

Socialistické zemědelství  (1)  

Stadion  (1)  

Student  (1)  

Svět motorů  (3)  

Svobodné slovo  (1)  

Teorie a prax TV  (1)  

UŘ  (1)  

Vlasta 

Zápisník / Zápisník 68 (7)  

Zdrav. pracovnice  (2)  

Zítřek  (1)  

Zemědelské noviny  (1)  

 

70. Maďarská tlač (okrem denníka Új szó)   
Dörmögi  (1)  

Élet és Tudomány  (2)  

Hét  (22)  

Képes Sport  (1)  

Ludas Matyi  (1) 

Népegészség  (5) 

Nök lapjá  (1) 

Nö  (24)  

Ország Világ  (2) 

Pártélet  (3) 

Szabad Foldmüves  (6)  

Termeszet és Társcidolom  (1) 

Új ifjuság  (7)  

NBI  (1)  

 

80. Odborná a profesná tlač   
Acta – scénografika  (1)  



Amatérske rádio  (2)  

Auto-moto 

Bezpečnosť  (2)  

Bezpečnosť pri práci  (1)  

Československá psychológia  (1)  

Dejiny a súčasnosť  (2)  

Divadelné noviny  (1) 

Elektrotechnik  (1)  

Film a divadlo  (10)  

Financie a úver  (1) 

Fotografia  (1)  

Fyzika v škole  (1)  

Hospodárske noviny  (3)  

Hudba a zvuk  (3)  

Knižný magazín  (7)  

Konštruktér  (1)  

Kultúrny život  (16)  

Ľahká atletika  (1)  

Lekársky obzor  (1)  

Les  (3)  

Lit. Listy / LL  (4)  

Literárne noviny  (1)  

Lyžovanie  (1)  

Mat. a fyz. v škole  (1)  

Matematika v škole  (2)  

Moderné riadenie  (1)  

Národné výbory  (2)  

Odborná výchova  (1)  

Pohostinstvo  (1)  

Požiarnik  (3)  

Predškolská výchova  (2)  

Prevádzkové spravodajstvo  (1)  

Priemstav  (1)  

Radiokonštruktér  (1)  

Revue svetovej literatúry  (3)  

Rodičia a deti  (1)  

Rodina a škola  (5)  

Rodinná škola  (3)  

Rozvoj MH  (1)  

Slovenská literatúra  (1)  

Slovenské pohľady  (2)  

Stavbár  (1)  

Stavivo  (1)  

Sudca z ľudu  (1)  

Súdnictvo  (1)  

Technické noviny  (20)  

Technik  (1)  

Tréner a cvičiteľ  (3)  

Učiteľské noviny  (25)  

Umelecké slovo  (1)  



Veda a technika  (1)  

Veda a život  (1)  

Veda technika mládeže  (1)  

Vestník spojov  (1)  

Veterinárne noviny  (1)  

Výtvarný život  (1)  

Západoslovenský železničiar  (1)  

Závodný časopis  (1)  

Zborník pedagogika  (1)  

Zdrav. noviny  (1)  

Zdravie ľudu  (14) 

Zdravotnícka tlač  (1)  

Zdravotnícke noviny  (1)  

Železničiar  (2)  

 

90. Voľný čas   
Československý šach  (1)  

Československý Šport  (10) 

Gramonoviny  (1)  

Horizont  (17)  

Chovateľ zvierat  (1) 

Kino  (6)  

Krásy Slovenska  (2)  

Krížovkár  (1)  

Kvíz  (1)  

Lišiak  (3)  

Magazín  (23)  

Melódia  (2)  

Móda  (4) 

Móda 68  (1)  

Modelár  (2)   

My 68  (1)  

Naša móda  (7)  

Nedeľa  (1)  

Panoráma  (11)  

Poľovníctvo a rybárstvo  (9) 

Poučky o včelárstve  (1)  

Príručka Slovenky Výber  (1)  

Reportéri  (1)  

Rozhlas / Rozhlas a televízia  (7)  

Svet motorizmu  (1)  

Svet v obrazoch  (4) 

Šach / Československý šach  (2)  

Štart  (15)  

Technika a šport  (1)  

Televízia  (13) 

Turista  (1)  

Včelár / Včelár a ovocinár  (7) 

Vesmír  (2)  

Vinohradník  (1)  



Víťazná cesta  (3)  

Záhradkár /  Záhradkár a chovateľ  (16) 

Záhradník  (2)  

Život v obrazoch  (1)  

 

100. Iné periodiká   
Kalendár  (1)  

Made in  (1)  

Magazín - odpovede na otázky  (1)  

Magazíny  (2)  

Magnezit  (1)  

Monne li rodia?  (1)  

Novátor  (1)  

Obzor  (1)  

Odbojár  (1)  

Odborár  (1)  

Odpovede na otázky  (3)  

Ohník  (2)  

Podniková organ. (1)  

Politika  (6)  

Protifašistický bojovník  (2)  

RmS  (1)  

Sloboda  (1)  

Socialistický dnešok  (4)  

Tel. noviny  (1)  

Union  (1)  

Úroda  (1)  

Víťazná cesta  (1)  

Vpred  (3)  

Zora  (1)  

Zvláštne spravodajstvo zo zahraničia  (1)  

α-Humanita  (1)  

 

110. Iné cudzojazyčné a zahraničné periodiká  

Eulenspiegel  (1)  

Annals of internal medicine  (1)  

Die Praktische Mode  (1)  

Neue Zeitung  (1)  

Družno vpered  (1)  

Friendship  (1)  

Hund und Welt  (1)  

Kunsthistorik  (1)  

Neues Deutschland  (1)  

Technika moloďoži  (1)  

Volksstimme  (1)  

Zdorovie  (1)  

 

120. Nečíta žiadne  

 

130. Iná odpoveď 



 

999.  Neodpovedal  

 

 

 

Kódovací kľúč č. 1b: Q12_rec 

 
 

1. Denníky (zlúčenie kódov 11- 24) 

 

2. Náboženská tlač (spolu 31+32)  

 

3. Iná regionálna a menšinová tlač  (40+ 70) 

 

4. Časopisy  
 

5. Iná odborná a profesná tlač (61+80)   

 

6. Voľný čas  a iné (90+100 + 110) 

 

7. Nečíta žiadne (120) 

 

8. Iná odpoveď (130) 

 

9.  Neodpovedal (999) 

 

 

 

 

 

Kódovací kľúč č. 2 k otázke Q19: 

 

 

19.  Ako najradšej a najčastejšie trávite voľný čas?  
 

 

1. Pozeranie TV  

(pri televízore; dívam sa na televízor; sledovaním televízií; v zime pri televízií; rád pozerám 

televízny program; večer pri televízií... ) 

 

2. Čítanie kníh  

 

3. Čítanie novín a časopisov  

 

4. Fyzická práca doma a okolo domu (domáce práce, opravy, práca na poli, v záhrade)  

(domácimi prácami; manuál. prácou v domácnosti; pri domácej práci; pomocnými domácimi 

prácami; robím v domácnosti...) , práca na aute 

 



5. Venovanie sa ručným prácam (vyšívanie, šitie)  

(robím ručné práce (pletiem, šijem); ručné práce (háčkovanie); robím ručné práce pre rodinu; 

ručné práce (vyšívanie, tkanie); ručné práce, (háčkovanie, páranie peria); vyšívanie obrusov, 

vankúšov; rada vyšívam; prácou - vyšívanie, pletenie, háčkovanie....)  

 

6. Aktívny šport  

(niekedy i športom; šport. výlety do prírody; športujem; turistikou, športom; športujem 

(futbal); športovaním; v prírode, najmä v lese turistikou; hory, šport (gymnastika); turistika; 

aktívnym športom...)  

 

7. Pasívny šport (návšteva športových podujatí)  

(návštevou športových podujatí; chodím na športové podujatia; na športových podujatiach; 

športové podujatia...)  

 

8. Šport bez bližšej špecifikácie  

 

9. Záľuby, hobby - umelecké (fotografia, kreslenie) (fotografovaním; venujem sa 

fotografovaniu; fotografovanie; amatérskej fotografii; maľovanie, kreslenie; kreslením 

 

10. Spoločenské akcie  

(dobrá spoločnosť; mám rada spoločnosť veselú a pod.; rád si posedím v slušnej spoločnosti; 

v spoločnosti priateľov; v spoločnosti kamarátov; rád chodím do spoločnosti; v dobrej 

spoločnosti; v spoločnosti s priateľkou; najradšej v spoločnosti známych...) , kaviareň, 

tanečná zábava, krčma, hrám karty 

 

11. Rozhovory (besedovanie) so susedmi, priateľmi  

 

12. Návšteva kultúrnych podujatí (koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, kino)  

(chodím do divadla; divadlo; návštevou divadla; koncerty; navštevujem kultúrne pamiatky a 

podujatia; kultúra vôbec; kultúrne a spoločenské podujatia; návštevou kultúrnych podujatí; pri 

kultúre všeobecne; kultúrne vyžitie...)  

 

13. Vzdelávanie, štúdium  

(študujem odbornú literatúru; študujem zákony a predpisy; študovaním tech. literatúry; 

vzdelávaním odbornej literatúra, a i. lit.; vzdelávaním sa; vzdelávam sa politicky a odborne zo 

zamestnania...)  

 

14. Oddych, odpočinok, spánok, ničnerobenie  

(oddychom pasívnym; oddychujem, nie to veľa času; oddychujem som nemocná, liečim sa 

doma; voľným oddychom; oddychom doma; oddychujem na lavičke; v posteli...)  

 

15. Rodina (výchova detí, pomoc rodičom, vnukom) 

(v kruhu svojej rodiny a pri výchove detí; rodina; výchova detí; v spoločnosti svojej rodiny pri 

výchove detí ; zaoberaním sa s výchovou detí...)  

 

16. Náboženské aktivity  

(modlenie, meditácia ) , premýšľanie, samota 

 

17. Poľovníctvo a ryby 

 



18. Čítanie (bez špecifikácie) 

 

19. Záľuby, hobby – športové (motorizmus, včelárenie, hríby, šach, tanec) 

 

20. Práca (bez špecifikácie, privyrobenie) 

 

21. Počúvanie rozhlasu, hudby 

 

22. Výlety a cestovanie 

 

30. Iná odpoveď  

 

98. Nemám voľný čas  

 

99. neodpovedal  

 

 

 

 

Kódovací kľúč č. 2b: Q12_rec  

 

 

1. Domáce relaxačné aktivity (1, 2, 3, 14, 18, 21) 

 

2. Domáce tvorivé aktivity (5, 9) 

 

3. Užitočné a podporné činnosti (4, 13, 15, 20) 

 

4. Spoločenské akcie (7, 10, 11, 12) 

 

5. Športové aktivity (6, 8) 17, 19, 22) 

 

6. Iné aktivity (16, 30) 

 

98. Nemá voľný čas 

 

99. Neodpovedal 

 

 

 

 



Kódovací kľúč č. 3 k otázke Q22: 
 

 

Poznámka č. 1: v dátovom súbore sú vytvorené tri stĺpce, v prvých dvoch sú vyhodnotené 

prvé dve odpovede respondenta a v tretej počet odpovedí za každého respondenta. 

 

 

22. Ak sa domnievate, že náboženská sloboda je u nás neúplná, v čom vidíte jej 

obmedzenie?  
 

1. Obmedzovanie práce kňazov (práca s mládežou, obmedzovanie a cenzurovanie kázní) 

 

2. Obmedzovanie náboženskej výchovy 

 

3. Nemožnosť cirkví využívať verejné vysielanie v rozhlase a v TV 

 

4. Nedostupnosť náboženskej literatúry a pomôcok 

 

5. Obmedzovanie náboženských akcií (púte) 

 

6. Rušenie cirkví a náboženských rádov 

 

7. Neuznávanie náboženských sviatkov a symbolov štátom 

 

8. Nedostatok kňazov 

 

9. Prenasledovanie a diskriminácia kňazov (a rehoľníkov) 

 

10. Prenasledovanie a diskriminácia veriacich (nie kňazov) 

 

11. Strach z následkov ak človek vyznáva vieru alebo náboženstvo 

 

12. Zákaz vybraným skupinám ľudí chodiť do kostola alebo vyznávať vieru 

 

13. Obmedzovanie pracovných alebo kariérnych možnosti pre veriacich 

 

14. Nemožnosť prejaviť svoj názor a vieru 

 

15. Strata záujmu o náboženstvo 

 

16. Silný tlak k ateizácii 

 

17. Ako člen strany alebo zamestnanec štátu je mi upieraná možnosť náboženskosti 

 

18. Je úplná 

 

19. V období po januári 1968 sa to zlepšilo 

 

20. Iné odpovede 

 



21. Nechcel odpovedať 

 

99. Neviem, nezaujímam sa 

 

 

 

Kódovací kľúč č. 3b: Q22_rec 

 

 

1. Obmedzovanie aktivít cirkvi (1,2,3,4,5,6,10,30) 

 

2. Obmedzovanie náboženskej slobody občanov (11,12,13,15,16,21,28,31) 

 

3. Chýbajúca podpora náboženstva (8,9,29) 

 

4. Pozitívne hodnotenie aktuálnej situácie (22,24) 

 

5. Iné (17,18,22) 

 

6. Neviem, nezaujímam sa (27) 

 

99. NA, nechcel odpovedať (99,26) 

 

 

 

 

 

 

Kódovací kľúč č. 4 k otázke Q28: 

 

 

28. Čo podľa Vášho názoru dáva náboženstvo ľuďom, aký má význam pre 

človeka?  
 

1. Vieru 

 

2. Útechu a oporu v živote človeka 

 

3. Zmysel života 

 

4. Nádej, vieru v lepšiu budúcnosť 

 

5. Úctu a lásku k druhému 

 

6. Pocit uspokojenia 

 

7. Pocit čistoty svedomia a duše 

 



8. Humánnosť, človečenskosť 

 

9.  Rozvíja morálku a morálnosť 

 

10.  Strach z boha 

 

11.  Strach z dôsledkov konania 

 

12.  Vychováva človeka 

 

13.  Scitlivuje človeka 

 

14.  Charakter a identitu človeku 

 

15.  Je to tradícia, zastupuje kultúru 

 

16.  Udržiava súdržnosť 

 

17.  Ľudí ohlupuje, zavádza 

 

18.  Nemá žiadny význam 

 

19.  Nie som nábožensky založený, som ateista 

 

20.  Iné 

 

21.  Nezaujímam sa, netýka sa ma (okrem vyjadrenia že som ateista alebo neverím) 

 

22.  Neviem 

 

23. Robí iba dobro, nerobí zle 

 

24. Svedomitosť, húževnatosť, dobrý postoj k práci 

 

25. Upevňuje manželstvo, rodinu 

 

26. Vieru, nádej v posmrtný život 

 

99. Neodpovedal 

 

 

 

Kódovací kľúč č. 4b: Q28_rec  

 

 

1. Viera a zmysel života (1,3,4,28) 

 

2. Útecha a spokojnosť (2,7,8) 

 

3. Kultivuje človeka (9,13,14,25) 



 

4. Zlepšuje vzťahy k druhým (6) 

 

5. Posilňuje morálku, kultúru a súdržnosť (10,11,16,17,18,26,27) 

 

6. Šíri strach, ohlupuje a nemá význam (12,19,20) 

 

7. Iné (22) 

 

8. Netýka sa ma, som neveriaci, neviem (21,23,24) 

 

9. Neodpovedal 

 

 

 

 

Kódovací kľúč č. 5 k otázke Q46: 
 

 

Poznámka č. 1: Pre obe otázky (q46, q47) sú vytvorené 3 premenné:  a) prvé dve premenné sú 

pre kódy dvoch najdôležitejších odpovedí, tretia je o počte dôvodov, ktoré respondent 

uviedol. 

Poznámka č. 2: každá kategória má minimálne 5 odpovedí 

 

46.  Ak ste sa rozišli s náboženstvom, čo bolo hlavnou príčinou?  
 

1. Vzdelávanie a vedecké poznatky 

 

2. Sú to nepravdivé dogmy (odporuje to poznaniu, nedá sa tomu veriť) 

 

3. Z dôvodov profesionálnej kariéry 

 

4. Z politických dôvodov (člen strany) 

 

5. Sklamanie 

 

6. Na základe skúsenosti 

 

7. Nemal som výchovu k náboženstvu (nikdy som nebol náboženský) 

 

8. Dvojtvárnosť života v cirkvi (veriacich, kňazov) 

 

9. Nepotrebujem náboženstvo 

 

10. Som neveriaci (ateista) 

 

11. Tlak okolia 

 

12. Nerozišiel som sa úplne (má výhrady k náboženstvu) 



 

13. Nezaujímam sa o náboženstvo 

 

14. Nemám na náboženstvo čas a možnosti 

 

15. Zmena svetonázoru alebo vyznania 

 

16. Nerozišiel som sa vôbec 

 

17. Neviem, nie som rozhodnutý 

 

18. Iné 

 

19. Vlastné presvedčenie 

 

97. Nedošlo k oslabeniu viery (podľa Q45=1) 

 

99. neodpovedal 

 

 

 

 

 

 

 

Kódovací kľúč č. 6 k otázke Q47: 

 

 

47.  Ktoré otázky náboženské a cirkevné považujete za nevyriešené a ktoré treba 

riešiť? 
 

1. Náboženská sloboda 

 

2. Možnosť slobodne chodiť do kostola 

 

3. Nediskriminovať veriacich 

 

4. Nezasahovanie štátu do života cirkví (odluka) 

 

5. Povolenie náboženských pútí (náboženstvo na verejnosti) 

 

6. Možnosť svätiť náboženské sviatky 

 

7. Zabezpečiť dostatok kňazov 

 

8. Umožniť náboženstvo na školách 

 

9. Zrušiť celibát (umožniť sobáše kňazov) 

 



10. Umožniť antikoncepciu, potraty, rozvody 

 

11. Zjednotiť cirkev (vytvoriť jednu cirkev) 

 

12. Problém gréckokatolíckej cirkvi 

 

13. Vybudovať alebo opraviť viac kostolov 

 

14. Otvoriť kláštory 

 

15. Väčší priestor náboženskej tlači a spolkom 

 

16. Obmedzovať sekty a menšie cirkvi 

 

17. Rehabilitovať prenasledovaných kňazov 

 

18. Vysporiadať majetky cirkví 

 

19. Viac náboženstva v médiách 

 

20. Štát by mal finančne podporovať cirkvi a kňazov 

 

21. Odstrániť v náboženstve prežitky (čo odporuje vedeckému alebo súčasnému 

poznaniu) 

 

22. Problémy ateizmu alebo materializmu 

 

23. Obsadiť biskupské stoličky 

 

24. Vyriešiť problémy učenia (dogiem) cirkvi - vznik sveta, trojica 

 

25. Netreba nič riešiť (problémy sú vyriešené), problémy sa už riešia 

 

26. Neviem, nezaujímam sa, nerozumiem tomu 

  

27. Vzťah cirkev – štát (štát-cirkev) 

 

28. Kvalita kňazov 

 

29. Úcta a postavenie kňazov 

 

30. Väčšia úcta a pozornosť k náboženstvu/cirkvi zo strany štátu 

 

37. Vyriešiť otázky (nešpecifikovali) 

 

39. Obmedziť vplyv cirkvi, náboženstva 

 

40. Odpolitizovannie cirkvi, kňazov 

 

41. Spolupráca, dohoda cirkvi so štátom/ spolupráca cirkví 



 

42. Iné – pronáboženské 

 

43. Iné – protináboženské 

 

44. Iné – neutrálne 

 

99. Neodpovedal 

 

 

Kódovací kľúč č. 6b: Q47_rec: 
 

 

1. Dať náboženstvu (cirkvám) väčšie možnosti a podporu (1-8, 12-15, 18-21, 25, 

34,35, 41, 42) 

 

2. Modernizovať cirkvi a ich doktríny (9-11, 22,26,33) 

 

3. Posilňovať nenáboženský charakter štátu a verejného života (4, 40) 

 

4. Obmedzovať náboženstvo (16, 39, 43) 

 

5. Iné (23, 32, 37, 44) 

 

6. Netreba nič riešiť  (29) 

 

7. Neviem, nerozumiem (31) 

 

 

 

 

Kódovací kľúč č. 7 k otázke r6, r7: 
 

 

Poznámka č. 1: odpovede reformovaní a kalvínske je pod tým istým kódom, na Slovensku  je 

tá istá konfesia. 

 

R6.1: Vierovyznanie rodičov: 
 

1. katolíci (rímskokatolícke) 

 

2. evanjelici 

 

3. reformovaní (kalvínske) 

 

4. gréckokatolíci 

 

5. pravoslávni 

 



6. českobratská 

 

7. československá cirkev 

 

8. kresťania 

  

9. židia 

 

10. zmiešané konfesie (katolík a evanjelik) 

  

11. zmiešané konfesie (katolík a kalvín)  

 

12. zmiešané (katolík a gréckokatolík)  

 

13. zmiešané (katolík a iné) 

  

14. zmiešané (iné a iné)  

 

15. zmiešané (veriaci a neveriaci-ateista)  

 

16. ateisti  

 

17. bez vyznania  

 

18. neuvedené 

 

 

 

Kódovací kľúč č. 7b: R6.2  

 

A 

 

Kódovací kľúč č. 7c: R7.1  

 

R7.1 vyznanie respondenta 
 

1. katolík (rímskokatolícke) 

 

2. evanjelik 

 

3. reformovaný (kalvínske) 

 

4. gréckokatolíci  

 

5. pravoslávny 

  

6. iné kresťanské (českobratská, československá, 

kresťan) 

 

7. iné 



 

8. ateista 

 

9. bez vyznania 

 

10. neuviedol/nevedel 

 

 

Kódovací kľúč č. 7d: R7.2  

 

R7.2_rec_Rekódované prihlásenie k náboženstvu 
 

1. prihlásil sa 

 

2. ateista 

 

3. neodpovedal/nevedel 

 
 

 

 

 

 

Kódovací kľúč č. 8 k otázke r9: 

 
Poznámka č. 1: V dátovom súbore je vytvorených 5 premenných– a) 2 premenné sú pre kódy 

dvoch najdôležitejších združení, ktoré respondent uviedol (ak uviedol menej, bude uvedený 

missing, ak uviedol viac, uvedené budú podľa prioritnosti prvé dve. b) tretia premenná udáva, 

či je respondent členom politickej alebo nepolitickej organizácie, c) štvrtá premenná udáva, či 

je funkcionárom alebo nie (teda sú tri kódy: funkcionár, člen a bez členstva/neuviedol), d) 

celkový počet uvedených členstiev. 

 

 

9.  Ak ste politicky a verejne činný /funkcie/, tak v ktorých organizáciách 

a spolkoch?  

 
 

Politické strany, združenia a orgány 
 

1. KSČ (KSS) 

 

2. ČSM (+ ČSZM, ČZM)  

 

3. Národný výbor (MNV, ONV...) 

 

4. SČSP 

 

5. Zväz protifašistických bojovníkov 

 



 

 

Ekonomické a profesijné združenia 
 

6. ROH (odbory) 

 

7. JRD 

 

 

Celoštátne kultúrne a vzdelávacie organizácie  
 

8. Matica Slovenská 

 

9. ženské organizácie 

 

10.  Červený kríž (ŠCČK) 

 

 

Športové a voľnočasové združenia 
  

11.  Zväzarm 

 

12.  Sokol 

 

13.  športové združenia (okrem Sokola a neidentifikovateľných) 

 

14.  Dobrovoľní hasiči (ak ide o ČSPO) 

 

15.  Iné športové (bez špecifikácie) 

 

16.  Záhradkárske organizácie 

 

17.  poľovnícke a chovateľské 

 

18.  divadelný alebo iný umelecký súbor 

 

19. Osvetová beseda 

 

20. Csemadok 

 

21. Sudca z ľudu 

 

22. Socialistická akadémia 

 

30. Nie je činný 

 

31. Iné a nešpecifikované 

 

      999. Neuviedol/žiadne/neodpovedal 

 



 

 

 

 

Kódovací kľúč č. 8b k otázke r9_rec: 
 

 

1. Politické strany, združenia a orgány (1-5, 23,24) 

 

2. Ekonomické a profesijné združenia (6,7) 

 

3. Kultúrno-vzdelávacie (8-11, 21,22) 

 

4. Športovo-voľnočasové združenia (12-19) 

 

5. Iné a nešpecifikované (31) 

 

6. Nie je činný (30) 

 

99. Neuviedol/žiadne/neodpovedal (999) 

 

 

 


