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Za posledné dva roky sa v našej spoločnosti odohrali závažné zmeny. Ako ste Vy osobne spokojný § cestou, ktorou sa Cesko-Slovensko uberá po 17. novembri 1989?

1
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som velmi spokojný som skôr spokojný som skôr nespokojný som velmi nespokojný neviem
Myslíte si, že terajšie zriadenie má v porovnani so zriadením pred novembrom 1989:

1 ovela viac prednosti2 trochu viac predností3 je to asi narovnako4 troghu viac nedostatkov5 ovela viac nedostatkov N neviem to posúdit

4
l

Po volbách bude ijiusiet nová vláda riešit c$lý rad problémov. I ksd väčšina z tých problémov ? ktoré vám prečítam,Ž 'e iste dôležitá, pokús- e §a medzi ich závažnosťou rozlišovať na sedembodovej stupnici.1 bod pritom znamená nedôležité, 7 bodov velmi dôležité.

U KAŽDÉHO DRUHÉHO RESPONDENTA PRECITAJTE
ZOZNAM V OPAČNOM PORADÍ!

ozdraviť životné prostredie 
pokračovať v privatizácii 
upevniť demokraciu

D
BODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 
CISLO 11

1 = NEDOLEZITE

7 = VELMI DÔLEŽITÚ 
N = NEVIEM POSÚDIT

zvýšit životnú úroveň
zlepšiť zdravotnícku starostlivosť
vytvárať podmienky pre rozvoj súkromného podnikania
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doriešiť problém štátoprávneho usporiadaniazačleniť našu krajinu do Európskych spoločenstiev zabrániť úpadku kultúry
prispôsobovať dôchodky a dávky sociálneho zabezpečenia k rastu životných nákladov znížiť kriminalitu, zabezpečiť
poriadok,dobudovať systém rekvalifikácie
vytvárať národnostným a etnickým menšinám vhodné podmienky pre rozvoj , „dotvoriť spolahlivú sociálnu siet
zvýšit úroveň školstva
znížiť nezamestnanosť

Pokúste sa teraz, prosím, vybrať. z týchto
f roblémov najviac tri aké, ktoré považujete za najnaliehavejšiéI

KÓDUJTE PODĹA PREDCHÁDZAJÚCEJ OTÁZKY!

1. 2 . 3.

t
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Do akej miery sa zaujímate o politiku? 1 velmi sa zaujímam2 skôr sa zaujímam3 skôr sa nezaujímam4 vôbec sa nezaujímam N neviem

P

Blížia sa parlamentné volby. Mienite sa Vy osobne týchto volieb zúčastnil?

1* určite áno 
2* pravdepodobne áno3 pravdepodobne nie4 určite nieN neviem, nie som ešte rozhodnutý
* PREJDITE K OT. č. 81

Mohli by ste uviest hlavný dôvod, pre ktorý nie ste pozhodnutý zúčastnit sa volieb?
MOŽNOSŤ LEN JEDNEJ ODPOVEDE!

1
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N

nezaujímam sa o politikuvýsledky volieb aj tak nič nezmeniasituácia je zatial velmi nejasná, nedása v nej vyznatna mojom hlase aj tak nezáleží iná odpoveď:

neviem
Ako isto viete, aj v týchto volbách sa byde VOLIŤ DO SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY A DO OBOCHSNEMOVNÍ FEDERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA. AK BY SA VOĹBY KONALI UZ BUDÚCU SOBOTU, KOHO BY STE VOLILI DO:
PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 
ČÍSLO 2!

DBAJTE NA TO, ABY SA 
RESPONDENT VYJADRIL PRI 
VŠETKÝCH TROCH ZÁKONO
DARNÝCH ORGÁNOCH - AJ 
KEĎ ODPOVEDAL »NEVIEM« 
ALEBO »NEŠIEL BY SOM 
VOLIŤ« .

1 ROĽNÍCKA STRANA SLOVENSKA
2 STRANA ZELENÝCH NA SLOVENSKU
3 STRANA ZELENÝCH
4 OBČIANSKA DEMOKRATICKÁ ÚNIA
5 HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO
6 KRESTA.NSKO-DEMQKRATICKÉ HNUTIE
7 SLOVENSKÉ KRESTANSKO-DEMOKRATICKÉ 

HNUTIE
8 SOCIÁLNO-DEMOKRATICKÁ STRANA 

NA SLOVENSKU
8 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

- SLOVENSKÉ NÁRODNO-DEMOKRATICKÉ HNUTIE
10 OBČIANSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

- DEMOKRATIQKÁ STRANA
11 MAĎARSKA OBČIANSKA STRANA
12 STRANA DEMOKRATICKEJ LAVICE
13 SPOLUŽITIE

- MAĎARSKÉ KRESŤANSKO-DEMOKRA TICKÉ 
HNUTIE

14 INÚ STRANU (KTORÚ?)

88 NEŠIEL'BY'SOM VOLIŤ......................
N NEVIEM

ZAPÍŠTE ČÍSELNE KODY:

9

...! í
10

- í

Volil by som:
h ao Slovenskej národnej rady

B do Snemovne ludu Federálnehozhromaždenia
C do Snemovne národov Federálnehozhromaždenia

Keby bola možnosť voliť do Slovenskej národnej rady dve strany, komu by ste dali svoj druhý
POUŽITE ČÍSELNE KODY Z OTÁZKY 8 J

hlas?
Do skutočných volieb je este dost Casu. Myslíte si, že svoje rozhodnutie dovtedy zmeníte?

1 rozhodne nezmením2 asi už nezmením3 možno ešte zmením N neviem
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11 NERQRMÁLNEJ ^PREDLOŽTE 
OPÁT POMOCNÝ LÍSTOK 21

Politické strany a hnutia sa od seba dost líšia. Prečítam Vám teraz niekolko výrokov. Ku každému z nich skúste priradit najviac 3 také strany či hnutia, pre ktoré je tento výrok výstižný. Ak sa vám nezdá výstižný pre nikoho, odpovedzte 2- »neviem«. ^

1 = ROĽNÍCKA s t r a n a
2 = STRANA ZELENÝCH NA

SLOVENSKU
3 = STRANA ZELENÝCH
4 = OBČIANSKA DEMOKRA

TICKÁ UNIA
5 = HNUTIE ZA DEMOKRA

TICKY SLOVENSKO
6 = KRES TANSKODEMOKRA-

TICKE HNUTIE
7 = SLOVENSKÉ KRESŤAN-

SKODEMOKRATICKE
HNUTIE

8 = SOCIÁLNODEMOKRA
TICKÁ STRANA

9 - SLOVENSKA NÁRODNÁ
STRANA - SLOVENSKÉ 
NARODNODEMOKRATIC- 
KE HNUTIE

10 = OBČIANSKA DEMOKRA
TICKÁ STRANA - DE
MOKRATICKÁ STRANA

11 = MAĎARSKA DEMOKRA
TICKÁ STRANA

12 = STRANA DEMOKRATIC
KEJ LAVICE

13 = SPQLUZITIE -
MAĎARSKÉ KRESŤAN-
SKODEMOKRATICKE
HNUTIE

POKRAČOVANIE NA NASLE
DUJÚCEJ STRANE 1

KU KAŽDÉMU VÝROKU ZAPÍŠTE ČÍSLA STRÁN, 
KTORÉ RESPONDENT UVIEDOL 1 (NEVIEM = N)

A Majú medzi sebou dost schopných politikov
2 .1.

B Podnecujú národnostné napätie
1. 2 .

C Obhajujú záujmy Slovenska
I - 2.

3.

3.

3.
D Ak by vyhrali volby, pokúsili by sa nastolit totalitu

1. •CN 3.
B Myslia na obyčajných .udí

1. 2. 3.
T Majú velké vnútorné rozpory, hrozi im rozpad

1. 2 . 3.
G Majú medzi sebou dost schopných odborníkov

1. 2 . 3.
H Ich vítazstvo vo volbách by znamenalo našu ekonomickú prosperitu

1. 2. 3.
I Tvária sa, že chcú spoločný štát, ale v skutočnosti to tak nie je

1. 2 .
J Slubujú len to, čo sa dá splnit

1. 2 .
K 0 obyčajných ludí sa nestarajú

1. 2 .
L Sú národnostne tolerantní

1. 2 .
M Nemajú medzi sebou odborníkov

1. 2 .

3.

3.

3.

3.

3.
M Hovoria pravdu a konajú čestne, aj keď im to môže poškodit

1. 2 . 3.
0 Ich výhra vo volbách by znamenala náš ekonomický úpadok

2 .
P V mene syojich mocenských záujmov neváhajú klamat a používat nečestné prostriedky

1. 2 .



1 = ROĽNÍCKA STRANA
2 = STRANA ZELENÝCH NA

SLOVENSKU
3 = STRANA ZELENÝCH
4 ='OBČIANSKA DEMOKRA

TICKÁ UNIA
5 = HNUTIE ZA DEMOKRA

TICKY SLOVENSKO
6 = KRESTANSKODEMOKRA-

TICKE HNUTIE7 = SLOVENSKÉ KRESŤAN-
SKODEMOKRATICKE
HNUTIE

8 = SOCIÁLNODEMOKRA
TICKÁ STRANA,

9 = SLOVENSKA NÁRODNÁ
STRANA - SLOVENSKÉ 
NÁRODNODEMOKRATIC
KÉ HNUTIE

10 = OBČIANSKA DEMOKRA
TICKÁ STRANA - DE- 
MORRATICKA STRANA

11 = MAĎARSKÁ DEMOKRA
TICKÁ STRANA

12 = STRANA DEMOKRATIC
KEJ LAVICE

13 = SPQLUZITIE -
-MAĎARSKÉ KRESŤAN- 
SKODEMOKRATICKE 
HNUTIE

Q Ich výhra vo volbách by bola zárukou 
demokracie

1. 2 .
Konajú proti záujmom Slovenska

2 .1.

3.

3.
S Získavajú si priazeň ludí lacnými slubmi

1. 2 . 3.
Ide im skutočne o zachovanie spoločného štátu

1. 2 . 3.
O Sú vnútorne jednotní, nehrozí im rozpad

1 . 2 . 3.
V Nemajú medzi sebou dost schopných politikov

1. 2 . 3.

Ktorú stranu alebo hnutie by ste rozhodne nevolili?

V

KÓDUJTE AKO V PREDCHÁ
DZAJÚCICH OTÁZKACH!
(N = NEVIEM)
(0 = NEODPOVEDAL)

Čo myslíte, ktorá stra- na^alebo hnutie vyhrá volby? KÓDUJTE AKO V PREDCHÁ
DZAJÚCICH OTAZKACH!
(N = NEVIEM)
(0 = NEODPOVEDAL)

V prípade, že by sa splnila táto Vaša predpovedi ako by ste sa h dívali do budúcnosti? /

1 optimisticky2 s určitými obavami3 pesimisticky N neviem
0 tom, čo nás čaká po volbách, existujú rozličné predstavy. Aký vývoj počas nasledujúcich 4 rokov po volbách pokladáte Vy osobne za pravdepodobný a aký za nepravdepodobný? *

A lahšie sa uskutoční transformácia ekonomiky

B zachová sa spoločný štát

C zvýši sa bezpečnost občanov
KÓDUJTE POMOCOU KĽÚČA:
1 - JE TO PRAVDEPODOBNÉ
2 = JE TO NEPRAVDEPO

DOBNÉ 
N = NEVIEM

zastaví sa pokles životnej úrovne

B zníži sa nezamestnanost

upevní sa demokracia

r G- zlepší sa obraz Slovenska vo svete



16 Parlament v terajšom zložení niekedy nie je schopný schválit dôležitý zákon. Domnievate sa, že zloženie Slovenskej národnej rady a Federálneho zhromaždenia po volbách umožní ich nor
málnu prácu?

A  Slovenská národná rada
1 skôr áno2 skôr nieN neviem to posúdit
B Federálne zhromaždenie
1 skôr áno2 skôr nieN neviem to posúdit

17 Mohli fcy ste, prosímt povedat, ktorú politickú stranu alebo hnutie ste vo volbách v roku 1990 volili do SNR?

f

1 Verejnost proti násiliu2 Krestansko-demokratické hnutie3 Komunistickú stranu Slovenska4 Slovenskú národnú stranu
5 Spolužitie6 Demokratickú stranu7 Stranu zelených8 inú stranu (hnutie)9 nevolil nikoho N nevie0 neodpovedal

18 Ked sa lugia rozhodujú, koho vblit, berú do úvahy rôzne okolnosti. Jednou z nich je aj množstvo prívržencov strany. Podlá Vášho názoru:

Nie je dobre dávat hlas tej strane, ktorá ,má aj tak najväšiu podporu, lebo by hrozila totalita

jBODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 
CISLO 31

1 = ÚPLNE SÚHLASÍM
2 = SKOR SÚHLASÍM
3 = S%ÔR NESÚHLASÍM,
4 = VÔBEC NESÚHLASÍM 
N = NEVIEM POSÚDIT

Nemá význam dávat hlas strane, ktorá má malú podporu a možno sa nedostane do parlamentu; hlas voliča vyjde nazmarNa popularite strany nezáleží, dôležité je to, či jej človek dôveruje

Strana, ktorá má najväčšiu priazeň verejnosti, je zrejme najdôveryhodnejšia, preto je dobré dat jej hlas

19 Uvedte mená osobností súčasného politického a verejného života v Česko-Slovensku, ktorým najviac dôverujetel

VYPÍŠTE 1

uIT
20 Prečítam Vám mená niektorých osobností nášho

folrtického a verejného ivota. Zaujíma nás, či ich poznáte a aký mate na nich názor.

Jozef BAKSAY 
Marián ČALFA 

AC Ján ČARNOGURSKÝ
ZODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 
CISLO 41

KÓDUJTE POMOQOU KĽÚČA:
1 = JE ML VEĽMI SYMPA

TICKY
V NIEČOM JE MI SYM
PATICKY, V NIEČOM 
NIE
JE MI NESYMPATICKÝ

4 = POZNÁM HO, ALE NE
VIEM POSÚDIT

5 = VÔBEC HO NEPOZNÁM

2 =

3 =

Pavol DEMES 
"“ÁÉ Alexander DUBČEK 
AF Miklós DURAY
AG Emil EHRENBERGER 
AH Rudolf FILKUS 
AI Václav HAVEL
AJ Pavel HOFFMAN 
AJC Ján HOLČÍK 
AIn Olga KELTOŠOVÁ

POKRAČOVANIE NA NASLE
DUJÚCEJ STRANE 1

AM Václav KLAUS 
AM Ján KLEPÁČ 
AO Milan KŇAŽKO



1 = JE Ml VEĽMI SYMPA
TICKY

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

3 = JE Ml NESYMPATICKÝ
4 = POZNÁM HO, AJjE NE

VIEM POSÚDIŤ
5 = VÔBEC HO NEPOZNÁM

AP Valtr KOMAREK 
AQ Ján LANGOŠ 
AM Vladimír MEČIAR

Ivan MIKLOŠ 
František MIKLOŠKO 
'Ján PIŠÚT

-AV Martin PORUBJAK 
Jozef PROKEŠ 
Peter SABO
Ladislav SNOPKO 
Milan ŠUTOVEC 
Anton VAVRO

h
BB Peter WEISS 
BC Helena WOLEKOVÁ
BB Boris ZALA

21 V uvedenom zozname sa vyskytuje celý rad mini- nxstrov a politikov, ktorí dnes zastávajú najvyššie štátne funkcie. Vymenujte tých z nich, ktorých by ste aj po volgách radi videli pôsobiť v ich doterajších funkciách!

VYPÍŠTE 1

H
22 V súčasnosti sa vela diskutuje o prijatom lustračnom zákone. Jeho uplatňovanie sa dotýka mnohých lpdí - členov bývalých Ľudových milícií, funkcionárov KSC od okresnej úrovne yyššie, ako aj všetkých lutjí, co spolupracovali s StB. Sú rozličné názory „na to( ako k takýmto ludom pristupovať. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?

Nikto z týchto pozitívne lustrovaných by rozhodne nemal v budúcnosti zastávať žiadne významnejšie funkcie
Lustračný zákon postihuje aj mnohých nevinných ludi

C Lustračný zákon by sa nemal uplatňovať paušálne, ale každý prípad by sa mal posudzovať individuálne

PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 
CISLO 3!

KÓDUJTE POMOCOU KLUCA:
1 = ÚPLNE SÚHLASÍM
2 = SKOR SÚHLASÍM
3 = S%OR NESÚHLASIA
4 = VÔBEC NESÚHLASÍM 
N = NEVIEM POSÚDIŤ

B Za minulosťou týchto ludí by sa mala spraviť hrubá čiara a poskytnúť im rovnaké šance ako ostatným občanom
Uplatňovanie lustračného zákona je diskrimináciou týchto ludí, lebo je y rozpore s listinou základných ludskych práv a slobôd
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NEFORMÁLNEl PODAJTE 
POMOCNÝ LÍSTOK ČÍSLO 51

Pre každého politika sú typické určité vlastnosti * Predkladáme Vám nie- kolko charakteristík.Ku každej z nich skúste priradít najviac troch z tých politikov, ktorých mená máte pred sebou na lístku.

1 = Máriin CALFA
2 = Ján CARNOGURSRY
3 = Alexander DUBČEK
4 = Václav HAVEL
5 = Václav KLAJS
6 = Ivan MIKLOS7 = Vladimír MEČIAR
8 = Martin PORUQJAK
9 = Jozef PROKES

10 = Peter WEISS
11 = Helena WOLEKOVÁ 
NN = NIKTO
N = NEVIE 
0 = NEODPOVEDAL

KU KAŽDEJ VIjASTNOSTI ZAPÍŠTE ČÍSLA OSOB
NOSTI, KTORÉ RESPONDENT VYBERIE 1

B

C

D

F

K

M

politická diplomacia a vystupovanie
3.1. 2.

odborná zdatnost, kompetencia 
1. 2. 

sociálne cítenie 
1. 2.

3.

3.
aktívna spolupráca s bývalým komunistickým režimom

1. 2. 3.
pochopenie pre potreby slovenského národa

3.1. 2 .
schopnost prihovorit sa aj obyčajnému človeku

1.
vysoký morálny kredit 

1.

2 .

2.

3.

3.
pochopenie pre všeludské, občianske hodnoty

1. 2 . 3.
resadzovanie radikálnej ekonomickej re- ormy

1. 2. 3.
dôsledná opozícia voči komunistickému režimu

1. 2 .
schopnost zjednotit íudl 

1. 2.

3.

3.
presadzovanie vlastných názorov aj za cenu straty popularity

1. 2 . 3.
schopnost získat si ludí lacnými slubmi 

1.
priebojnost

1.

2 .

2.

3.

3.

24 Branno-bezpečnostný výbor SNR zverejnil nove 
informácie o Vladimírovi Mečiarovi. Zmenili tieto Informácie Váš názor na Vladimíra Mečiara?

- r

1 veril som mu a verím mu i nadalej2 veril som mu, ale teraz mám isté pochybnosti3 veril som mu, ale už mu neverím4 už predtým som o V. Mečiarovi pochyboval a teraz sa mi to potvrdilo5 nikdy som mu neveril N neviem



A teraz, prosím, povedzte. do akej miery dôveruj ete nasledujúcim inštitúciám:
PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 
ČÍSLO 61

KÓDUJTE POMOCOU KLUČA:
1 = ROZHODNE ANO
2 = SKOR ANO AKO %IE
3 = SK,OR NIE AKO ANO
4 = VÔBEC NIE „ „
N = NEVIEM POSÚDIŤ

A
B
C
D

G
B
I
J
X

L

prezidentovi
Federálnemu zhromaždeniu
vláde ČSFR
Slovenskej národnej rade
vláde Slovenskej republiky
odborom
Matici slovenskej
okresnému úradu
miestnej samospráve
cirkvi
Európskym spoločenstvám
NATO

26 V súčasnosti sa vela diskutuje o štátoprávnom usporiadaní. Akú formu považujete pre Slovensko za najvýhodnejšiu? 3456 7

spoločný štát s jedinou vládou, parlamen tom a ústavouspolkové usporiadanie ŕ rozčlenenie CR a SR na niekolko spolkových zemí) federácia dvoch,republík trojfederácia (Cechy, Morava, Slovensko) konfederácia samostatný štát iná forma

r N neviem
27 Myslíte si, že Slovenská republika by mala mat svojho prezidenta?

1 rozhodne áno2 skôr áno3 skôr nie4 rozhodne nie N neviem
28 Na spolužitie národov a národností v ČSFR sú rozličné názory. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?

A Napriek všetkým nedorozumeniam spájajú Slovákov § Cechmi putá, ktoré by nemali byt pretrhnuté
Slováci doplácajú na Čechov

PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 
ČÍSLO 31

1 = ÚPLNE SÚHLASÍM
2 = SKOR SÚHLASÍM„
3 = S%OR NESÚHLASIA
4 = VÔBEC NESÚHLASÍM 
N = NEVIEM

C V zmiešaných slovensko-madarských oblastiach by sa mali používat dvojjazyčné nápisy
Maďarským spoluobčanom záleží na blahu Slovenska rovnako ako Slovákom

F

S Rómami sa nebude dat nikdy dobre spolunažívat
Ľudia u nás si zvykli posudzovat Romov len podlá tých najhorších z nich
Židia majú u nás privelký ekonomický a politický vplyv

29 A teraz si bližšie všimnime problémy s ekonomickou reformou. Myslíte, že ak by pokračovala súčasná reforma, priviedla by nás v konečnom dôsledku k prosperite? r

1 rozhodne áno2 skôr áno ako nie3 skôr nie ako áno4 vôbec nie N neviem



30 Akú podobu ekonomikySokladáte za najvhodnej- iu?
1
2

3N

trhová ekonomikazmiešaná ekonomika s trhovými a socialis tickými prvkami socialistická ekonomikaneviem
31 Názory na priebeh ekonomickej reformy sa rozchádzajú. Ako by ppdla Vás mala pokračovať ekonomická reforma na Slovensku po najbližších parlamentných volbách? Q

1
23
4 N

mala by pokračovať tak ako doteraz mala by pokračovat s menšími úpravami mala by sice pokračovat, ale s podstatnými úprayami mala by sa zastavit neviem
32 Vela sa hovorí o sociálnej §ieti, ktorá má pomáhať tým, čo sa ocitnú v najväčšej núdzi. Čo si ipyslite, chráni týchto ludí pred biedou a hla-,-, dom? Q

1 rozhodne áno2 skôr áno ako nie3 skôr nie ako áno4 vôbec nie N neviem
33 Zaregistrovali ste si kupónovú knižku?

V

1
23
N

anonie, ale ked bude ešte možnosť, urobím to nie, a neurobil by som to* ani keby ešte bola možnosť neviem
34 Teraz Vám prečítam nie- kolko výrokov o fungovaní spoločnosti. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?

PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 
CISLO 31

1 = ÚPLNE SÚHLASÍM
2 = SKOR SÚHLASÍM
3 = SKOR NESÚHLASÍM
4 = VÔBEC NESÚHLASÍM 
N = NEVIEM

-c-

Pokoj a poriadok sú dôležitejšie ako sloboda a demokracia
Šikovný a usilovný človek si prácu^vždy nájdevo^volbácn má občan možnosť vyjadriť svoj názor na činnosť vlády

F

Štát by mal^zabezpečiť prácu pre každého podlá jeho kvalifikácxe
Politika slúži len na presadzovanie osobných záujmov jednotlivcov
Beg bohatých jednotlivcov nemôže byt bohatý národ a štát

I

Naša krajina dnes potrebuje silného vodcu, a nie politické vyjednávaniev porovnaní s ostatnými^krajinami bývalého východného bloku má Česko- „Slovensko lepšie šance vyrovnať sa ZápaduVýsledky demokratických volieb sú záväzné počas^celého volebného obdobia, aj ked sa zmení verejná mienka

L

M

Vládpi činitelia by sa mali zodpovedať priamo ludu, a nie parlamentuMalo by prevažovať štátne vlastníctvo podnikov
Ľudia u nás si zvykli stažovat sa na pomery, i ked sa im nevodí až tak zle
Z ekonomickej reformy najviac ťažia komunisti a stare štruktúry Problém štátoprávneho usporiadania by sa vyriešil lahšie, keby sa viac moci prenieslo zo štátu na obce



35 V každom okrese na Slovensku je celý rad problémov . Na sedembodovej

nasledujúce problémy vo Vašom okrese.
PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 
CISLO 7 J

1 - NEDÔLEŽITÉ

7 = VEĽMI DÔLEŽITÉ 
N = NEVIEM POSÚDIŤ

U KAŽDÉHO DRUHÉHO RESPONDENTA PREČÍTAJTE 
ZOZNAM V OPAČNOM PORADÍ i

c

životné prostredie
predškolské zariadenia, školy
zdravotnícka a sociálna starostlivosť
možnosti kultúrneho vyžitia
dobudovanie infraštruktúry {cesty,, kanalizácia,, vodovod...) zabezpečenie pracovných príležitostídostatok bytov 
Romovia 
práca úradov

J
K

dostatok kvalitného tovaru
dostupnosť služieb
možnosti pre súkromné podnikanie

»
kriminalita
vlastníctvo polnohospodárskej pôdy a lesov (transformácia družstiev)
iné (aké?)

35 Posúďte pôsobenie nasledujúcich strán alebo hnutí vo Vašej obci (mesta, obvode).
PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 
CISLO 8!

KÓDUJTE POMQCOU KLÚCA:
1 = ROBIA UŽITOČNÚ PRA

CÚ
2 = NEPREJAVILI SA ANI

V DOBROM ANI V ZLOM
3 = SKÔR ŠKODIA AKO F0-

MAHAJÚ 
N = NEVIEM 
0 = NEODPOVEDAL

C
D

Rolnícka strana Slovenska 
Strana zelených 
Občianska demokratická únia
Hnutie za demokratické Slovensko 
Krestansko-demokratické hnutie
Sociálno-demokratická stranana Slovensku

J

Slovenská národná strana - Slovenské národnodemokratické hnutie
Demokratická strana
Maďarská občianska strana

J Strana demokratickej lavice
Spolužitie - Maďarské krestansko- demokratické hnutie

37 V politike„sa dnes vela hovorí o »lavici* a »pravici«. Kam by ste sa Vy sám zaradili?

1
2345 N

jasná lavica skôr nalavo stredskôr napravo jasná pravica neviem



Ako by ste charakterizo
vali svoj vztafe k náboženstvu a viere?

1 veriaci 2* neveriaci3* túto otázku nemám vyriešenú 9* neviem, neodpovedal
* PREJDITE K OSOBNÝM ÚDAJOM!

39 Ku ktorej cirkvi sa hlá
site?

1 rimsko-katolickej2 grécko-katolickej3 evanjelickej a.v,4 inej5 k žiadnej

OSOBNÉ ÚDAJE
40 Pohlavia: 12 mu z žena

41 Ste s
MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPO
VEDIí

1234

89

podnikáte!zamestnanec v štátnom sektore zamestnanec alebo člen družstva zamestnanec (nie podnikáte!) v súkromnom sektore nezamestnaný dôchodcažena v domácnosti alebo na materskej dovolenke študent ostatné
42 Aké je Vaše Dostavenie v zamestnaní'? Ak nie ste zamestnaný, aké bolo Vaše posledne vykonávané zamestnanie?

NAJSKÔR ZAPÍŠTE SLOVNE A POTOM ZAKÓDUJTE!

RESPONDENT JE í

1 zamestnávate! - riadite!, vedúci podniku, závodu s 10 alebo viac zamestnancami2 zamestnávate! - riadite!, vedúci podniku, závodu s menej ako 10 zamestnancami3 odborný zamestnanec (právnik, účtovník, učitel atd.)4 zamestnanec strednej triedy - nemanuálny pracovník-vyššl úradník a pod.5 zamestnanec nižšej triedy - nemanuálny pracovnlk-nižší úradník a pod.6 majster, vedúci dielne, predák7 kvalifikovaný robotník8 polokvalifikovaný (zaučený) robotník9 pomocný, nekvalifikovanýmrobotník10 súkromne hospodáriaci rolník11 polnohospodársky robotník: zamestnanec v polnohospodárskom podniku ----12 príslušník armády alebo polície13 nikdy nebol zamestnaný
43 Kolko máte rokov?

ZAPISTE DO OKIENKA!

44 Aké najvyššie vzdelanie 
ste dosiahli? 1 základné2 vyučený alebo stredné bez maturity3 vyučeny s maturitou alebo stredoškolské4 vysokoškolské

45 Yelkost bydliska: 1
234 c

do 2 tisíc obyvatelov2 až 10 tisíc obyvatelov10 až 50 tisíc obyvatelov50 až 100 tisíc obyvatelovnad 100 tisíc obyvatelov



46 Národnosťi

47 V ktorom okrese jemiesto Vášho trvalého bydliska?

1 slovenská2 maďarská3 česká4 iná

VYPÍŠTE 1

48 VYPLŇTE SÁMl

Respondent sa o priebehsherozhovoru: 1 velmi zaujímal2 čiastočne zaujímal3 málo zaujímal


