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1 Za posledné dva roky sa 
v našej spoločnosti odo
hrali závažné zmeny. Ako 
ste Vy osobne spokojný 
s cestou, ktorou sa Čes- 
ko-Slovensko uberá po 
17. novembri 1989?

1
2
3
4 
9

2 Myslite si, že terajšie 
zriadenie má v porovnaní 
so zriadením pred novem
brom 1989:

1
2
3
4
5 
9

som velmi spokojný 
som skôr spokojný 
som skôr nespokojný 
som velmi nespokojný 
neviem
ovela viac prednosti 
trochu viac prednosti 
je to asi narovnako 
trochu viac nedostatkov 
ovela viac nedostatkov 
neviem

Ktoré spoločenské prob
lémy je podlá Vás pot
rebné riešit na Sloven
sku v prvom rade?

VYPÍŠTE t

A mohli by ste povedat, 
aký je momentálne Váš 
najväčší osobný problém?

VYPÍŠTE!

Co myslite, aká bude 
celková situácia u nás 
po uplynutí nasledujú
cich piatich rokov?

1 podstatne lepšia ako teraz
2 o čosi lepšia ako teraz
3 rovnaká ako teraz
4 o čosi horšia ako teraz
5 ovela horšia ako teraz 
9 neviem



Politická^situácia je 
nejasná. Ľudia majú oba- 
7y zo všeličoho. Do akej 
r iary sa Vy osobne bojí
te nasledujúcich skutoč
ností?
PREDLOŽTE LÍSTOK Č. 1!

= ROZHODNE ANO 
= SKÔR ÁNO AKO NIE 
= SKÔR NIE AKO ÁNO 
= VÔBEC NIE 
= NEVIEM

3S

KAŽDÉMU DRUHÉMU RESPONDENTOVI ČÍTAJTE 
V OPAČNOM PORADÍ!

4  3®

4 V S

zastavenie radikálnej ekonomic
kej reformy
priveiké zasahovanie cirkvi do 
politiky
upadnutie Cesko-Slovenska do zá
vislosti na USA
vypuknutie občianskej vojny 
v dôsledku neschopnosti vyriešit 
problém štátoprávneho usporiada
nia
strata našej národnej identity 
a povedomia po vstupe do zjedno
tenej Európy
ohrozenie nášho štátu v dôsledku 
rozDadu Sovietskeho zväzu
šírenie fašizmu

<P*

T®

pôsobenie temných síl minulosti 
(ŠTB, KGB, staré mafie...)
privelký vplyv Židov na ekonómie- 
ký a politický život —
neschopnost politickej reprezen- 
tácie^rešpektovat záujmy obyčaj
ných ludí

A1?* návrat komunistického režimu

h upadnutie Cesko-Slovenska do zá
vislosti na Nemecku
rozšírenie národnostnej a rasovej 
nenávisti
rozdelenie česko-slovenského 
štátu

«Ti hospodársky úpadok krajiny

1 '

Uveďte mená osobností 
súčasného politického a 
verejného života v Ces- 
ko-Slovensku, ktorým 
najviac dôverujetel

VYPÍŠTE!

88 nikomu 
99 neviem

S
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8 Prečítam Vám mená niek
torých osobnosti nášho 
politického života. Zau
jíma nás, či ich poznáte 
a aký máte na nich ná- 

! zor.
PREDLOŽTE LÍSTOK Č. 21

1 = JE MI VEĽMI SYMPA
TICKÝ

2 = V NIEČOM JE MI SYM
PATICKÝ, V NIEČOM 
NIE

3 = JE MI NESYMPATICKÝ
4 = POZNÁM HO, ALE NE

VIEM POSÚDIŤ
5 = VÔBEC HO NEPOZNÁM

4 S Jozef BAKŠAY Ij
Z ® Ján BUDAJ i

3 ■ Dagmar BUREŠOVÁ

7 S Marián ČALFA

r® Ján ČARNOGURSKÝ i

í S Ivan ČARNOGURSKÝ !
7- m Pavol DEMEŠ i
<?■ Jifí DIENSTBIER i
-í m Vladimír DLOUHÝ
ic SI Alexander DUBČEK j
H  v, Miklós DURAY I

e ® Rudolf FILKUS

73® Fedor GAL
Václav HAVEL

/r® Pavel HOFFMAN

í b ■ Ján HQLČÍK I

ž} ® Václav KLAUS
i

1g s Milan KŇAŽKO
K Michael KOCÁB
Waltr KOMÁREK
Roman KOVÁČ

tí® Ján LANGOŠ

Z3® Jozef MARKUŠ

Z ý ® Vladimír MEČIAR 1

zr® Ivan MIKLOá

ZZ® František MIKLOŠKO

2f ■ Vladimír OBERHAUSER

ig ® Stanislav PANI S
Z7 s Petr PITHART
V  s Ladislav PITTNER



POKRAČOVANIE OTÁZKY 8!

1 = JE MI VEĽMI SYMPA
TICKÝ

2 = V NIEČOM JE MI SYM
PATICKÝ, V NIEČOM 
NIE

3 = JE MI NESYMPATICKÝ
4 = POZNÁM HO, ALE NE

VIEM POSÚDIŤ
5 = VÔBEC HO NEPOZNÁM

9 Aký má podlá Vás preži- 1 
dent Václav Havel vzťah 2
k záujmom Slovenskej a 
Českej republiky? 3

4

' Y S Martin PORUBJAK 
' SB Jozef PROKEŠ 
'ň S9 Peter SABO 
5} ■ Karel SCHWARZENBERG 
3 r  sa Anton vavro 
3í sa Peter WEISS

S8 Helena WOLEKOVÁ

skôr podporuje slovenskú stranu 
podporuje spravodlivé riešenie vzťahov 
oboch republík, snaží sa byt nestranný 
skôr podporuje českú stranu 
iná odpoveď:

9 neviem

10 Co si na činnosti prezi
denta Václava Havla naj
viac vážite:

VYPÍŠTE!

88 nič 
99 neviem

11 Aké vážnejšie výhrady 
máte voči jeho práci? VYPÍŠTE!

88 žiadne 
99 neviem

12 Predstavte si, že by sa 
už zajtra mali^konat 
parlamentné volby. Pre 
ktorú politickú stranu 
alebo hnutie by ste sa 
rozhodli?

VYPÍŠTE!
4 3 S
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, 44 Si88 nešiel by som volit
99 neviem 9  r j >  r H tc s > t f  G

13 A keby bola možnosť vo
liť dve strany či hnu
tia, komu by ste dali 
svoj druhý hlas?

VYPÍŠTE!

88 nikomu 
99 neviem

14 A ktorú politickú stranu 
alebo hnutie by ste roz 
hodne nevolili?

VYPÍŠTE!

99 neviem



15 Mohli by ste prosím po
vedať, ktorú politickú 
stranu alebo hnutie sta 
volili do Slovenskej ná
rodnej rady vo volbách 
v júni 1990?

VYPÍŠTE!

88 nevolil som 
99 nepamätám sa

16 Co myslite, ktorá poli
tická strana alebo hnu
tia ziska na Slovensku 
v budúcich parlamentných 
volbách najviac hlasov?

VYPÍŠTE!

99 neviem
17 Koho by^ste po tohoroč

ných volbách najradšej 
videli^vo funkcii prezi
denta Česko-Slovenska?

VYPÍŠTE!

99 neviem
18 V politike sa dnes vela 

hovorí o lavici a pravi 
ci. Kam by ste sa Vy sám 
zaradili?

1 jasná lavica
2 skôr nalavo
3 stred
4 skôr napravo
5 jasná pravica 
9 neviem

19 A aká je Vaša politická 
orientácia? Považujete

1 tradičného komunistu
2 reformného komunistu
3 socialistu
4 demokrata
5 liberála
6 konzervatívca 
9 neviem

20 Zásady, ktorými by sa_ 
mala riadiť spoločnosť, 
môžu byt rôzne. Do akej 
miery súhlasíte alebo 
nesúhlasíte s nasledujú
cimi princípmi?

PREDLOŽTE LÍSTOK Č. 3!

1 = ÚPLNE SÚHLASÍM
2 = SKÔR SÚHLASÍM
3 = SKÔR NESÚHLASÍM
4 = VÔBEC NESÚHLASÍM 
9 =  NEVIEM

KAŽDÉMU DRUHÉMU RESPONDENTOVI ČÍTAJTE 
V OPAČNOM PORADÍ!

V demokracii má väčšina právo 
rozhodovať o menšine.
Ak sa má zabrániť morálnemu roz
vratu, je potrebná mravná cenzúra 
časopisov a filmov.
Malo by prevažovať štátne vlast
níctvo podnikov.
Príliš mnoho ludí u nás očakáva, 
že ich problémy vyrieši štát.
Kto je schopný^podat vynikajúci 
výkon, môže mat aj mnohonásobne 
vyšší príjem než ostatní.
Výsledky demokratických parla
mentných volieb sú záväzné počas 
celého funkčného obdobia, aj keď 
sa zmení verejná mienka.

S



POKRAČOVANIE OTÁZKY 20!

1 = ÚPLNE SUHLÍ IM
2 = SKÔR SÚHLASÍM
3 = SKÔR NESÚHLASÍM
4 = VÔBEC NESÚHLASÍM 
9 = NEVIEM

■"B Náročná duševná praca by mala byt 
lepšie odmeňovaná ako náročná fy
zická práca.

.<■ Parlament by nemusel dodržiavat 
ústavu, ak je nevyhovujúca.

I Naša krajina dnes potrebuje silné
ho vodcu, ktorý zavedie poriadok.

I Iba centrálne plánovaná ekonomika 
môže byt úspešná.

I Štát by mal väčšmi gomáhat luďom, 
ktorí si nevedia dat rady.

I V demokracii musia byt zaručené 
aj práva menšín.

! I

21 A teraz prosím povedzte, 
do akej miery dôverujete 
nasledujúcim inštitúci
ám:
PREDLOŽTE LÍSTOK Č. 1!

1 = ROZHODNE ANO
2 = SKÔR ÁNO AKO NIE
3 = SKÔR NIE AKO ÁNO
4 = VÔBEC NIE
9 - NEVIEM POSÚDIŤ

j S Prezident 
1 si Federálnu zhromaždenie 
f) 8 Vlída ČSFR 
k 38 SNR 
f S vláda SR 
£ 38 CNR 
1  18 Vlada ČR 
( B/ Matica slovenská 
M 8 Odbory 
^0 ® Armáda 
./j 8 Polícia 

SS Cirkev
1b i J Tlač, masmédiá 
/ SS Európske spoločenstvá 
4 C m  NATO



22 V súčasnosti sa u nás
vela diskutuje o budúcom 
spolužití Slovákov, Če
chov a Moravanov. Akú 
štátoprávnu formu pova
žujete pre Slovensko za 
naj výhodnej š iu ?

spoločný štát s jedinou vládou, parlamen
tom a ústavou
spolkové usporiadanie (rozčlenenie ČR a
SR na niekolko spolkových zemi)
federácia dvoch republík
trojfederácia (Čechy, Morava, Slovensko)
konfederácia
samostatný^štát
iná odpoveä:

9 neviem
23 Čo myslite, aké štáto

právne usporiadanie sa 
nakoniec presadí?

KÓDUJTE AKO V OTÁZKE Č. 22í

24 Súhlasíte s názorom, že 
každá z republík by mala 
mat svoju samostatnú:
PREDLOŽTE LÍSTOK Č. 31

1 = ÚPLNE SÚHLASÍM
2 = SKÔR SÚHLASÍM
3 = SKÔR NESÚHLASÍM
4 = VÔBEC NESÚHLASÍM 
9 = NEVIEM

B armádu

B zahraničnú politiku 

K finančnú a menovú politiku

25 Ste toho názoru, že zá
kony Slovenskej republi
ky by mali byt nadradené 
zákonom federácie?

áno
nie ^
iná odpoveä:

9 neviem
26 O tom, čo by sa stalo, 

keby sa rozpadlo Česko
slovensko, existujú roz
ličné predstavy. Pred
stavte si na chvílu, že 
by k rozpadu došlo. Kto
ré následky Vy osobne 
pokladáte za pravdepo
dobné a ktoré za neprav
depodobné? Prosím Vás o 
odpoveď, aj- keď sa Vám 
možno niektoré z nich 
budú zdat nadnesené.

KAŽDÉMU DRUHÉMU RESPONDENTOVI ČÍTAJTE 
V OPAČNOM PORADÍ i

PREDLOŽTE LÍSTOK Č. 41

1 - JE TO PRAVDEPODOBNÉ
2 = JE TO NEPRAVDEPO

DOBNÉ 
9 = NEVIEM

i*

S®

Zastav! sa ekonomická reforma.
Moci v štáte sa ujmú skutoční 
reprezentanti záujmov sloven
ského národa.
Vystupňujú sa požiadavky na pri
členenie pohraničných území Slo
venska k susedným štátom.
Výrazne sa zlepší obraz Slovenska 
v očiach svetovej verejnosti.
V samostatnom slovenskom štáte 
sa výrazne posilní vplyv kato
líckej cirkvi.

1
2



POKRAČOVANIE OTÁZKY 26!

, III - JE TO PRAVDEPODOBNÉ 
2 = JE TO NEPRAVDEPO
DOBNÉ

| 9- NEVIEM

:*

■hm

S®

7®
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/é®

Po rozdelení Česko-Slovenska sa podstatne 
zhoršia ekonomické vztahy medzi 
Českou a Slovenskou republikou, 
budú si robit napriek.
Skončia sa česko-slovenské spory, 
vďaka čomu klesne spoločenské 
napätie.
Budú prenasledovaní federalisti, 
obmedzia sa občianske slobody, 
zavedie sa cenzúra.
Ľahšie sa uskutočni transformácia 
ekonomiky, lebo sa budú väčšmi 
rešpektovat špecifiká Slovenska.
StaŽl sa začlenenie Slovenska do 
Európskych spoločenstiev.
Bude rehabilitovaný Jozef Tiso.

Jazykový zákon sa upraví podlá 
návrhu Matice slovenskej.
Po osamostatnení získa Slovensko 
účinnú pomoc a podporu od zahra
ničných Slovákov.
Posilni sa pozícia tzv. starých 
štruktúr.
Zahraniční investori sa budú obá- 
vat investovať. na území samostat
ného Slovenska.
Osamostatnenie Slovenska vyvolá 
v národe velké^nadšenie, ktoré 
pomôže prekonať ťažkosti.
Dôjde k násilnému riešeniu sporov 
medzi rôznymi skupinami ludí.
V samostatnom slovenskom štáte sa 
rýchlejšie zvýši životná úroveň 
obyvatelstva, obmedzí sa neza
mestnanosť.



Naša spoločnost sa skla
dá z rozličných národov, 
národnosti a etnických 
skupin. Ako Vy osobne, 
na základe Vašich skúse
nosti, hodnotite vztahy 
medzi:
PREDLOŽTE LÍSTOK Č. 5!

1 = SÚ VEĽMI DOBRÉ
2 = SKÔR DOBRÉ AKO ZLÉ
3 = SKÔR ZLÉ AKO DOBRÉ
4 = SÚ VEĹMI ZLÉ
9 = NEVIEM POSÚDIŤ

Slovákmi a Maďarmi 

Slovákmi a Čechmi [
Rómskym a ostatným obyvateístvom

cudzincami pracujúcimi na Sloven
sku a ostatnými —

28 Precitám Vám rôzne sku
piny ludi. Mohli by ste 
vybrat tých, ktorých by 
ste rozhodne nechceli 
mat za susedov?
1 = UVIEDOL 
0 = NEUVIEDOL

r S

m

ludia s kriminálnou minulosťou
ludia inej rasy
alkoholici
prisťahovalci, utečenci 
Česi
Moravania
Maďari
Poliaci
spolupracovníci Štb 
ludia, ktori majú AIDS 
ludia, ktorí užívajú drogy 
homosexuáli
príslušníci náboženských sekt
Židia
Romovia

29 Hovorí sa, že každý ná
rod má svoju povahu. 
Povedzte prosím, čo je 
podía Vás typické pre 
slovenskú povahu.

VYPÍŠTE!

88 neexistuje nijaká slovenská povaha, ludí 
treba posudzovať individuálne 

9 9 neviem

7



30 A čo je podlá Vás typic
ké pre českú povahu? VYPÍŠTE!

88 neexistuje nijaká česká povaha, iudí 
treba posudzovat individuálne 

99 neviem
31 Vela sa hovorí o vzta- 

hoch medzi Slovákmi a 
Čechmi. Prečítam Vám te
raz niekolko výrokov, 
s ktorými ste sa možno 
stretli v novinách alebo 
y rozhovoroch s inými 
ludmi. Niektoré z nich 
sa Vám možno budú zdat 
nezmyselné alebo provo
kačné . Napriek tomu Vás 
prosíme, aby ste nám po
vedali, do akej miery 
s nimi súhlasíte alebo 
nesúhlasíte.

KAŽDÉMU DRUHÉMU RESPONDENTOVI ČÍTAJTE 
V OPAČNOM PORADÍ!

S Keby sa Česi a Slováci lepšie 
poznali, ich vztahy by boli 
ovela lepšie.

PREDLOŽTE LÍSTOK C. 3!

1 = ÚPLNE SÚHLASÍM
2 = SKÔR SÚHLASÍM
3 = SKÔ? NESÚHLASÍM
4 = VÔBEC NESÚHLASÍM 
9 = NEVIEM

Z"

i"
|;ss

c«

Pražské centrum sa silou mocou 
snaži udržat všetko rozhodovanie 
vo svojich rukách.
Slováci nie sú schopní byt rovno
cennými partnermi Čechom. -
Napriek všetkým nedorozumeniam t

spájajú Slovákov s Čechmi putá, 
ktorú nesmú byt pretrhnuté. -
Slováci doplácajú na Čechov.

h

X®

q m

m

í®

IMS

í<t»

Záujmami národa sa na Slovensku 
najviac oháňajú tí, čo ešte ne
dávno verne slúžili komunistic
kému režimu.
Ľudia u nás by si mali aspoň tak 
zakladat na tom, že sú občanmi 
ČSFR, ako si zakladajú na svojej 
národnosti.
Česi nepovažujú Slovákov za rov
nocenných partnerov.
Česi a Slováci sú jeden národ.
Slováci sú dost šikovní na to, 
aby si vystačili aj bez Čechov.
Udržat spoločný štát je výhodné 
aj pre Slovákov, aj pre Čechov.
Česi a Slováci si nikdy nebudú 
dôverovat.
Ľudia na Slovensku by mali dôraz
nejšie vystupovat na obranu spo
ločného štátu.
Spory medzi Čechmi a Slovákmi od
rádzajú západné krajiny od inves
tovania u nás.
Na osamostatnenie Slovenska by 
doplatili najmä Slováci.



32 Prežívame obdobie pre
hodnocovania našich de
jín. Na tú istú udalosť 
sú rozdielne názory. 
Prečítam Vám teraz nie- 
kolko výrokov a Vy po
vedzte, do akej miery 
vystihujú aj Váš názor!
PREDLOŽTE LÍSTOK Č. 31

1 = ÚPLNE SÚHLASÍM
2 = SKÔR SÚHLASÍM
3 = SKÔR NESÚHLASÍM
4 = VÔBEC NESÚHLASÍM 
9 = NEVIEM

3»
h m

Prvá ČSR bola na svoju dobu 
vzorom demokracie a vyspelosti.
Prvá ČSR znamenala pre Slovákov 
najmä útlak a vykorisťovanie.
Slovenský štát mal viac záporných
ako kladných stránok. "----
Slovenský štát bol obdobím, v ktorom sa 
naplnili túžby väčšiny Slovákov 
po štátnej samostatnosti.
V SNP Slováci presvedčivo vyjad
rili svoj postoj k fašizmu.
SNP bolo nezmyselným vystúpením 
časti Slovákov proti vlastnému 
štátu.
Komunisti sa v roku 1948 dostali 
k moci predovšetkým vďaka Čechom.
Keby nebolo 40 rokov komunistickej tota 
lity, boli by vzťahy medzi medzi 
Čechmi a Slovákmi dnes lepšie.
Boli to Česi, ktorí po roku 1968 
zabránili vytvoreniu spravodlivej 
federácie. —

33 Druhá svetová vojna si 
vyžiadala vela obetí na 
ludských životoch. Čo 
myslíte, boli Židia na 
Slovensku väčšmi postih
nutí ako ostatní obyva
telia?

1 áno
2 nie
9 neviem

34 Pokúste sa ohodnotiť pô
sobenie nasledujúcich 
osobností našich dejín.
PREDLOŽTE LÍSTOK Č. 6!

1 = JEDNOZNAČNE KLADNÁ
OSOBNOSŤ

2 = SKÔR KLADNÁ AKO
ZÁPORNÁ

3 = SKÔR ZÁPORNÁ AKO
KLADNÁ

4 = JEDNOZNAČNE ZÁPORNÁ 
9 = NEVIEM POSÚDIŤ

T.G. Masaryk 
Jozef Tiso 
Gustáv Husák

35 Zastavme sa teraz pri 
slovensko-maďarských 
vzťahoch. Čo je podlá 
Vás typické pre maďarskú 
povahu?

VYPÍŠTE!

88 neexistuje nijaká maďarská povaha, ludí 
treba posudzovať individuálne

99 neviem



36 Opäť Vám prečítam nie- 
kolko názorov. Niektoré 
z nich sa Vám môžu zdat 
nezmyselné alebo provo
kačné, Napriek tomu Vás 
prosím, aby ste poveda
li, do akej miery s nimi 
súhlasíte alebo nesúhla
síte .
PREDLOŽTE LÍSTOK Č. 31

1 « ÚPLNE SÚHLASÍM
2 * SKÔR SÚHLASÍM
3 * SKÔR NESÚHLASÍM
4 ■ VÔBEC NESÚHLASÍM 
9 = NEVIEM

KAŽDÉMU DRUHÉMU RESPONDENTOVI ČÍTAJTE 
V OPAČNOM PORADÍí

' M V zmiešaných oblastiach by sa ma
li používat dvojjazyčné nápisy.
Na južnom Slovensku hrozí poslo
venčenie Maďarov.
Maďarská menšina by najradšej 
pripojila južné Slovensko 
k Maďarsku.
Zlé vztahy medzi Slovákmi a Ma
ďarmi na juhu Slovenska zdôraz
ňujú najmä ti, Čo tam nežijú.

5® Slováci a Maďari nikdy nebudú 
dobre spolunažívat.

i® Maďari sa cítia byt Čímsi viac 
ako Slováci.

l® Maďarská menšina by mala mat na 
Slovensku iba také práva, ako 
slovenská menšina v Maďarsku. 
Maďarským spoluobčanom záleží 
na blahu Slovenska rovnako ako 
Slovákom.

L{® Slováci sa cítia byt čímsi viac 
ako Maďari.

'6® Najlepšie by bolo^ keby sa Maďari 
vystatovali do Madarska.

'-ŕ® Na južnom Slovensku hrozí poma
ďarčenie Slovákov, 
v zmiešaných oblastiach by mali 
verejní činitelia (lekári, úrad
níci...) ovládat obidva jazyky.

37 A teraz si bližšie všim
nime problémy súvisiace 
s ekonomickou reformou. 
Veríte, že prebiehajúca 
ekonomická reforma nás 
v konečnom dôsledku pri
vedie k prosperite?
PREDLOŽTE LÍSTOK Č. 1 í

1
2
3
4 
9

38 A aký je Váš názor na 
tempo ekonomickej refor
my?

1
2
3
4 
9

rozhodne áno 
skôr áno ako nie 
skôr nie ako áno 
vôbec nie 
neviem

malo by byt rýchlejšie 
tempo je primerané 
malo by byt pomalšie 
reforma by sa mala zastavit 
neviem



39 Čo myslite, čo táto re
forma po uplynutá pia
tich rokov prinesie?
PREDLOŽTE LÍSTOK Č. 31

1 = ÚPLNE SÚHLASÍM
2 = SKÔR SÚHLASÍM
3 = SKÔR NESÚHLASÍM
4 = VÔBEC NESÚHLASÍM
9 = NEVIEM

KAŽDÉMU DRUHÉMU*RESPONDENTOVI ČÍTAJTE 
V OPAČNOM PORADÍ!

f H lepši život pre Vás a Vašu rodinu
l» výpredaj národného bohatstva 

zahraničnému kapitálu
$B ekonomické zdroje, ktoré umožnia 

silnú sociálnu politiku
 ̂* rýchlejší vývoj českej ekonomiky 

na úkor slovenskej
ľ» väčšie možnosti pre zlepšenie 

životného prostredia
> B zhoršenie medziľudských vzťahov
}- B väčšie šance pre nadaných a 

schopných
bohatstvo pre zopár jednotlivcov 
a biedu pre väčšinu obyvateľstva
dostatok kvalitných tovarov a 
služieb

/70S odchod najschopnejších pracovných 
síl do zahraničia

40 Značným problémom sa 
u nás stala nezamestna
nosť. Obávate sa jej aj 
Vy?

1 áno, hrozí mi v blízkej budúcnosti
2 síce mi bezprostredne nehrozí, ale obavy

mám _ _
3 aj keď mi nezamestnanosť hrozí, neobávam

sa jej .
4 nezamestnanost mi nehrozí a vôbec sa je]

neobávam __
5 som nezamestnaný a prežívam to ťažko
6 som nezamestnaný, ale nie je to r---- ,

také hrozné
9 neviem, netýka sa ma to 1 11----

41 Prečítam Vám niekoľko 
výrokov týkajúcich sa 
nezamestnanosti a Vy po
vedzte, do akej miery 
vyjadrujú Váš názor.
PREDLOŽTE LÍSTOK Č. 3í

1 = ÚPLNE SÚHLASÍM
2 = SKÔR SÚHLASÍM
3 = SKÔR NESÚHLASÍM
4 = VÔBEC NESÚHLASÍM 
9 = NEVIEM

KAŽDÉMU DRUHÉMU RESPONDENTOVI ČÍTAJTE 
V OPAČNOM PORADÍ!

B V dobre fungujúcej ekonomike by 
nemali byť vôbec žiadni neza
mestnaní. _
Pre štát je efektívnejšie platiť 
podpory nezamestnaným ako vytvá
rať umelé pracovné príležitosti.

E Nezamestnanosť majú u nás na sve
domí najmä neschopní riadiaci 
pracovníci na podnikoch.

S Byť nezamestnaný je výhodnejšie 
ako pracovať za nízku mzdu.



POKRAČOVANIE OTÁZKY 41!

1 « ÚPLNE SÚHLASÍM
2 = SKÔR SÚHLASÍM
3 = SKÔR NESÚHLASÍM
4 = VÔBEC NESÚHLASÍM 
9 = NEVIEM

ť® stá miera nezamestnanosti je 
užitočná, aby si ludia vážili 
prácu. ^

1 Nezamestnanosť je u nás spôsobe
ná chybným postupom ekonomickej 
reformy.

i Šikovný a usilovný človek si 
prácu vždy nájde.

f® š t by mal zabezpečiť prácu pre 
každého občana podlá jeho kvali- 

. fikácie.^T ® Ak má byť naša ekonomika pružná a 
úspešná, nezaobíde sa bez určitej 
miery nezamestnanosti.
Príspevok v nezamestnanosti často 
poberajú aj ludia, ktorí nikdy 
nepracovali alebo sa im nechce 
pracovať.

■ Je povinnosťou vlády zabezpečiť náhradný 
výrobný program tým podnikom, rp
ktorým hroz! nezamestnanosť. !|
Z práce sú často prepúšťaní práve 
schopní pracovnici, zatial čo 
neschopní zostávajú.^

3® Dnešná nezamestnanosť je výsled
kom chybnej hospodárskej politi
ky za socializmu.

42 Vela sa hovorí o sociál
nej sieti, ktorá má po- 
máhat tým, čo sa ocitnú 
v najväčšej núdzi. Čo si 
myslite, chráni týchto 
íudi pred biedou a hla
dom? 1 * * * S

1 rozhodne áno
2 skôr áno ako nie
3 skôr nie ako áno
4 vôbec nie 
9 neviem

43 Na privatizáciu sú velmi 
rozdielne názory. Budem 
Vám postupne čítať výro
ky o privatizácii a Vy 
ma prosím zastavte pri 
každom takom,, ktorý Vám 
"hovor! z duše".
1 = ZASTAVIL 
0 = NEZASTAVIL

1 ffi Privatizácia prinesie úžitok 
všetkým.

i.® Je to podvod.
Je premyslená.

h® Väčšina podnikatelov a živnost
níkov nie sú poctiví ludia.

fH Malo by sa privatizovať viac.
é® Môžu sa v nej vyznať aj ludia ako 

som ja.
Vyťažia z nej najmä cudzinci.
Rozširuje ponuku tovarov a slu- 

„ žieb.
'S Umožni zdravú konkurenciu.

Vedia v nej chodiť iba špekulanti.
S Obnoví zodpovedný vzťah k práci.



I POKRAČOVANÍ S OTÁZKY 43!I_______________________ <!■

1 = ZASTAVIL 
O = NEZASTAVIL

Je len pre zopár vyvolených.
Majetok sa dostane do správnych 
rúk. w
Prinesie vykorisťovanie.

<ÍB Živnost a podnikanie - to je 
najmä námaha a riziko. 

f IM Je to Klausov výmysel.
-1 *S Malo by sa privatizovať menej.
/f® Ľudia ako ja sa v nej nevyznajú.

VB Živnost a podnikanie - to je 
najmä vysoký príjem.
Posilnia sa ešte väčšmi mafie.

j/® Vytvára chaos a zmätok.
n® Je nedomyslená.

2̂ ® Bez zahraničného kapitálu nemá 
privatizácia šancu na úspech. 
Väčšina podnikatelov a živnost
níkov sú poctiví íúdia.

44 Keby ste mali vyjadriť 
celkove, čo podlá Vás 
privatizácie prinesie:

45 A aký je Váš názor na 
tieto formy privatizá
cie:

1
2
3
9

m

viac dobrého ako zlého 
rovnako dobré aj zlé 
viac zlého ako dobrého 
neviem

reštitúcie
PREDLOŽTE LÍSTOK Č. 7!

1 - JE PROSPEŠNÁ
2 = JE SKÔR PROSPEŠNÁ

AKO NIE
3 * JE SKÔR ŠKODLIVÁ
4 = JE ŠKODLIVÁ
9 - NEVIEM, NIE SOM 

DOSŤ INFORMOVANÝ

M malú privatizáciu 

W kupónovú privatizáciu 

W velkú privatizáciu ako celok

46 A teraz sa zastavme pri 
kupónovej privatizácii. 
Zaregistrovali ste si 
kupónovú knižku?

1* áno
2* nie, ale určite tak urobím 
3 nie, a ani to neurobím
* PREJDITE K OTÁZKE Č . 48!



47 A prečo nie? 1*
2 *
3*
4*

neviem, o čo ide 
nemám k tomu dôveru 
nemôžem, nemám na to peniaze 
iné: ......................

* PREJDITE K OTÁZKE Č. 491

48 Čo mienite urobit so 
svojimi kupónmi? Vložíte 
ich:

1
2

3

49 A teraz skúste porovnat 
život takých ludí, ako 
ste Vy, u nás v Česko
slovensku so životom 
v iných kraj irách. Mys
líte si, že ludia ako Vy
V ___ (DOPLŇTE POSTUPNÍ:
JEDNOTLIVÉ KRAJINY ZO 
ZOZNAMU) žijú:
PREDLOŽTE LÍSTOK Č. 81

1 = OVEĹA LEPŠIE 
2 = 0  ČOSI LEPŠIE 
3 = ASI TAK ROVNAKO 
4 = 0  ČOSI HORŠIE 
5 = OVEĽA HORŠIE 
9 = NEVIEM

50 Do akej mi 
sympatickí 
ledujúcich

ry sú Vám 
ludia z aas- 
krajín:

všetky do tzv. investičného privatizač
ného fondu
čast do investičného privatizačného fondu 
a čast do akcií niektorého konkrétneho 
podniku
všetky do niektorého konkrétneho podniku
alebo viacerých podnikov
zverím toto rozhodovanie iným (známym,
príbuzným a pod.) n---- ,
ešte neviem

S Polsku 
H Švédsku 
S Bulharsku 
19 Rakúsku 
H Maďarsku 
£ bývalej NSR 
Si USA
S bývalej NDR 
S Švajčiarsku

S! Maďari

PREDLOŽTE LÍSTOK C. 91

1 = VEĽMI SYMPATICKÍ
2 = SKÔR SYMPATICKÍ
3 = SKÔR NESYMPATICKÍ
4 = VEĹMI NESYMPATICKÍ 
9 = NEVIEM POSÚDIŤ

SI Ukrajinci 
H Rusi 
a Poliaci 
a východní Nemci 
a západní Nemci

Rakúšania



Niektorí íudia u nás si 
riešia svoju tažkú^ži- 
votnú situáciu vystaho- 
vaním do zahraničia. 
Uvažujete aj Vy o takom
to riešení?

1 áno 
2* nie 
9 neviem
* PREJDITE K OTÁZKE Č. 53!

Za akých okolností by 
ste sa rozhodli pre ta
kéto riešenie?

VYPÍŠTE!

99 neviem
Boli ste za posledných 
10 rokov vo vyspelej zá- 1 áno,
pádnej krajine aspoň na 2 áno,
týždenný pobyt? 3 nie
Viete sa dohovorit 1 nie
v angličtine, nemčine 2 áno,
či inom západnom jazyku? 3 áno,

viackrát 
jeden raz

v jednom 
vo viacerých

Ktoré noviny a časopisy 
čítate najčastejšie? VYPÍŠTE!

Ako často sledujete 
spravodajstvo z nasledu
júcich rozhlasových a 
televíznych staníc:
PREDLOŽTE LÍSTOK Č. 10!

1 = DENNE ALEBO TAKMER
DENNE

2 = PRAVIDELNE, ASPOŇ
2-3 KRÁT TÝŽDENNE

3 = OBČAS, MENEJ AKO
2 KRÁT TÝŽDENNE

4 = VÔBEC ALEBO SKORO
VÔBEC NESLEDUJEM

S
S

S

rozhlasovej stanice Slovensko 1
rozhlasovej stanice Česko
slovensko
zahraničného rozhlasu 
Slovenskej televízie 
federálnej televízie 
zahraničnej televízie

Ako by ste charakterizo
vali ľ;voj vztah k nábo
ženstvu a viere?

1 veriaci 
2* neveriaci
3 túto otázku nemám vyriešenú 
9 neviem, neodpovedal
* PREJDITE K OSOBNÝM ÚDAJOM!

Ku ktorej cirkvi sa hlá
site? 1 rímsko-katolickej

2 grécko-katolickej
3 evanjelickej a.v.
4 inej
5 k žiadnej



59 Pohlavie:

60 Ste:
MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPO
VEDÍ!

61 Aké je Vaše postavenie 
v zamestnaní? Ak nie ste 
zamestnaný, aké bolo Va
še posledne vykonávané 
zamestnanie?

64 Aké vzdelanie mal Váš 
otec?

1 muž
2 žena

1 podnikatel
2 zamestnanec v štátnom sektore
3 zamestnanec alebo Cien družstva
4 zamestnanec (nie podnikatel) 

v súkromnom sektore
5 nezamestnaný
6 dôchodca
7 žena v domácnosti alebo na ma

terskej dovolenke n----> n---
8 študent
9 ostatné *----1 1---

NAJSKÔR ZAPÍŠTE SLOVNE A POTOM ZAKÓDUJTE!

1 zamestnávate! - riadite!, vedúci podniku, 
závodu s 10 alebo viac zamestnancami

2 zamestnávate! - riadite!, vedúci podniku, 
závodu s menej ako 10 zamestnancami

3 odborný zamestnanec (právnik, úCtovnik, 
učitel atď.)

4 zamestnanec strednej triedy - nemanuálny 
pracovník-vyšší úradnik a pod.

5 zamestnanec nižšej triedy - nemanuálny 
pracovnik-nižši úradník a pod.

6 majster, vedúci dielne, predák
7 kvalifikovaný robotník
8 polokvalifikovaný (zauCený) robotník
9 pomocný, nekvalifikovaný^robotník
10 súkromne hospodáriaci ro!ník
11 polnohospodársky robotník: zamestnanec

v poľnohospodárskom podniku n---- ----
12 príslušník ozbrojených síl
13 nikdy nebol zamestnaný "---- ----

1 základné
2 vyuCený alebo stredné bez maturity
3 vyučený s maturitou
4 stredoškolské s maturitou
5 vysokoškolské
1 základné
2 vyučený alebo stredné bez maturity
3 vyučený s maturitou
4 stredoškolské s maturitou
5 vysokoškolské



65 Velkost bydliska: 1 do 2 tisíc obyvatelov
2 2 až 10 tisíc obyvatelov
3 10 až 50 tisíc obyvatelov
4 50 až 100 tisíc obyvatelov
5 nad 100 tisíc obyvatelov

66 Národnost: slovenská
maďarská
česká
ukrajinská
rusínska
nemecká
rómska

8 iná
67 V ktorom okrese je 

miesto Vášho trvalého 
bydliska? VYPÍŠTEl

68 Súhlasili by ste, aby 
sme sa na Vás obrátili 
s dalšim výskumom?

1 áno
2 nie

69 VYPLŇTE SÁMi

Respondent sa priebeh 
rozhovoru:

1 velmi zaujímal
2 čiastočne zaujímal
3 málo zaujímal


