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A. ZLOŽENIE DOMÁCNOSTI

A1. Rád by som Vám najskôr položil niekoľko otázok o osobách, ktoré žijú v tejto domácnosti. Začneme Vami.

a. Zaznamenajte pohlavie opytovaného. 

b. V ktorom roku ste sa narodili? 


A2. Teraz by som sa opýtal na ďalšie osoby, ktoré tu s Vami žijú. Začneme najstaršou z nich. (Ak je sám, A4)

V akom vzťahu je k Vám? 

Zaznamenajte pohlavie osoby.

V ktorom roku sa narodil(a)?

Keď nejde o dieťa opytovaného, prejdite k otázke A3. Keď ide o dieťa opytovaného, opýtajte sa: Aké je jeho/jej najvyššie ukončené vzdelanie? 

Chodí ešte do školy, navštevuje učilište? Študuje na strednej alebo vysokej škole? 


A3. Žije s Vami v tejto domácnosti ešte niekto? Ak áno, opakujte otázky a) až e). Pokračujte, kým nie sú zapísané všetky osoby žijúce v domácnosti.


ZLOŽENIE DOMÁCNOSTI/OSTATNÉ DETI

A4. Máte alebo ste mali deti, ktoré s Vami teraz nežijú? Mám na mysli nielen vlastné deti, ale aj nevlastné deti, o ktoré ste sa starali v čase, keď vyrastali.

Áno			1
Nie			2
Nevie			7
Odmietnutie		8


A5. Rád by som o nich niečo vedel. Začneme najstarším z nich. 

Je to chlapec alebo dievča?

V ktorom roku sa narodil(a)?

Aké je jeho/jej najvyššie ukončené vzdelanie?

Chodí ešte do školy, navštevuje učilište? Študuje na strednej alebo vysokej škole?


A6. A teraz poďme k druhému najstaršiemu dieťaťu (ak s Vami už nežije). Opakujte otázky a) až d) dovtedy, kým opytovaný nepovie, že už ďalšie dieťa, ktoré s ním nežije v domácnosti, nemá.









B. ŽIVOTNÝ ÚSPECH

Prečítam Vám zoznam niektorých predpokladov a okolností, ktoré môžu byť v našej spoločnosti dôležité pre dosiahnutie životného úspechu. Mohli by ste mi o každom z nich povedať, aký dôležitý bol podľa Vášho názoru pre životný úspech v roku 1988 a aký dôležitý je teraz? Použite pri tom túto kartu. Nevie – 7, Odmietnutie – 8.


B1.
Pochádzať z bohatej rodiny
1988	1	2	3	4	5		7	8
teraz	1	2	3	4	5		7	8


B2. Mať čo najvyššie vzdelanie 
1988	1	2	3	4	5		7	8
teraz	1	2	3	4	5		7	8


B3. Byť ctižiadostivý, mať ambície
1988	1	2	3	4	5		7	8
teraz	1	2	3	4	5		7	8


B4. Usilovne pracovať
1988	1	2	3	4	5		7	8
teraz	1	2	3	4	5		7	8


B5. Poznať správnych ľudí
1988	1	2	3	4	5		7	8
teraz	1	2	3	4	5		7	8


B6. Mať politické konexie
1988	1	2	3	4	5		7	8
teraz	1	2	3	4	5		7	8


B7. Ochota riskovať
1988	1	2	3	4	5		7	8
teraz	1	2	3	4	5		7	8


CB8. Mať vzdelaných rodičov
1988	1	2	3	4	5		7	8
teraz	1	2	3	4	5		7	8


CB9. Mať nadanie, talent
1988	1	2	3	4	5		7	8
teraz	1	2	3	4	5		7	8


CB10. Aké má človek politické názory
1988	1	2	3	4	5		7	8
teraz	1	2	3	4	5		7	8




C. VZDELANOSTNÁ DRÁHA

Odpovede na otázky C1 a C2 zapisujte do tabuľky “VZDELANOSTNÁ DRÁHA” na str. 3.

C1. Teraz by som sa Vás chcel spýtať na všetky školy, ktoré ste navštevovali. Ak ste niektorú školu opustili pred jej dokončením a neskôr ste sa do tej istej školy vrátili, berte to ako návštevu dvoch rôznych škôl. 

V ktorom roku ste začali chodiť do  tejto  školy?

Aký stupeň a druh školy to bol? 

Bolo to riadne štúdium, večerná škola, diaľkové, skrátené alebo iné mimoriadne štúdium?

V ktorom roku ste do tejto školy prestali chodiť? 

Dokončili ste túto školu riadnym spôsobom?

Koľko tried (rokov) tejto školy ste absolvovali? V prípade vysokej školy uveďte ukončené ročníky, nie semestre.

(Pýtajte sa len v prípade, ak ide o strednú alebo vysokú školu) Aký bol odbor alebo špecializácia Vášho štúdia?

(Pýtajte sa len v prípade, ak ide o vysokú školu) Aký bol názov tejto školy a kde sídlila? 


C2. A aká bola ďalšia škola, do ktorej ste chodili?

Opakujte otázky a) až h), až kým nie sú zaznamenané všetky školy, ktoré opytovaný navštevoval?


C3a. Bol priebeh Vašej vzdelávacej dráhy niekedy ovplyvnený politickou situáciou? Napríklad prekážkami a obmedzeniami alebo naopak zvláštnymi výhodami pre jednotlivcov s určitým sociálnym pôvodom, odmietnutím Vášho prijatia z dôvodov politickej pozície Vašich rodičov, v dôsledku Vašej národnosti, rasovej príslušnosti. atď.? Povedzte nám, prosím, o prekážkach i o zvýhodneniach, ktoré ste v priebehu svojho vzdelania zažili. Keď sa stalo niečo podobné viackrát, uveďte prípad, ktorý považujete za najzávažnejší.

Áno			1
Nie			2
Neviem		7
Odmietnutie		8


C3b. V ktorom roku sa to stalo?


Posledné dvojčíslie roka   ............................

Nevie 97, nespomína si, 98 Odmietnutie


C3c. Popíšte v krátkosti, čo sa stalo.












D. ŽIVOTNÁ DRÁHA

D1. Rád by som sa dozvedel niečo o tom, čo ste robili v priebehu Vášho života. Začneme s tým, čo ste robili potom, keď ste prvý raz opustili školu.

Pracovali ste, boli ste na vojne, starali ste sa o domácnosť alebo ste robili niečo iné? Ukážte kartu B.

V ktorom roku ste s touto činnosťou začali?

Spomeňte si, v ktorom mesiaci to bolo? Keď opytovaný nevie mesiac, nemôže si spomenúť, opýtajte sa: Spomenuli by ste si, v ktorom ročnom období to bolo? Bolo to v zime, na jar, v lete alebo v jeseni?

Akú prácu (zamestnanie) ste robili? Prosím, popíšte to, čo ste robili, čo najpodrobnejšie. Aká bola náplň Vašej práce, čo ste mali na starosti. Ak opytovaný povie, že mal viac zamestnaní, pýtajte sa na hlavné z nich. Hlavné zamestnanie je to, v ktorom opytovaný trávi najviac času.

V ktorom odvetví to bolo? Ktorá z nasledujúcich kategórií najviac vyhovuje? Ukážte kartu C.

V akom type podniku alebo firmy ste pracovali? Ktorá z nasledujúcich kategórií to najviac vystihuje? Ukážte kartu D.

Boli ste samostatne zárobkovo činný, t. j. súkromník, podnikateľ alebo ste mali slobodné povolanie?

Mali ste nejakých podriadených? Ak áno, opýtajte sa: Menej ako 10 pracovníkov, alebo desať a viac?

Pracovali ste na plný alebo len čiastočný úväzok?

V ktorom meste alebo obci ste pracovali? 


D2. Čo ste robili neskôr? 

Povedzte mi, prosím, o všetkých zmenách práce či zamestnania, aj keď to bolo v tej istej firme alebo organizácii, napríklad tým, že došlo k povýšeniu alebo k inej zmene funkcie alebo pracovného zaradenia. Povedzte mi aj to, či ste z akéhokoľvek dôvodu prestali pracovať ( vojenská služba, starostlivosť o deti, opäť ste začali chodiť do školy, dostali ste výpoveď atď.). Zoberte do úvahy všetky svoje zamestnania alebo iné činnosti uvedené na karte B, ak trvali aspoň 4 mesiace. Pokračujte otázkami b) až j).


Opakujte D2, otázky a) až j), až kým respondent neuvedie všetky zmeny až po svoje súčasné zamestnanie alebo stav. Je mimoriadne dôležité získať presnú informáciu o súčasnom alebo poslednom zamestnaní! Ak opytovaný už nechce ďalej odpovedať na otázky o životnej dráhe, pokračujte takto: Môžete mi aspoň povedať, čo robíte teraz? (podľa karty B) a ak nepracujete, aké bolo Vaše posledné zamestnanie? Keď opytovaný pracuje, položte otázky a) až j). Keď nepracuje, položte otázky a) až j) pre posledné zamestnanie a potom zapíšte jeho súčasné postavenie.
















E. SAMOSTATNÁ ZÁROBKOVÁ ČINNOSŤ – PODNIKANIE


E1. Povedali ste, že ste boli v roku  rok, keď bola samostatná zárobková činnosť uvedená po prvý raz, začínajúc rokom 1988  samostatne zárobkovo činný(á), že ste podnikali. Chcel by som Vám položiť niekoľko otázok týkajúcich sa tejto Vašej činnosti. 


Zapíšte číslo riadku z tabuľky “ŽIVOTNÁ DRÁHA” identifikujúce samostatnú ekonomickú aktivitu, na ktorú sa teraz pýtate.

Koľko ste mali platených zamestnancov? Započítajte aj členov rodiny, ktorí pre Vás pracovali za pravidelný plat. Zapíšte počet.

Koľko členov rodiny Vám pomáhalo (bez pravidelného platu)? Zapíšte počet. 

Aké percento tohto podniku (firmy) alebo hospodárstva ste vlastnili? Zapíšte podiel v percentách.

Ak išlo o firmu, podnik: Akú hodnotu mal podľa Vás Váš podiel v tomto podniku  firme  v dnešnej cene (v korunách)? Stačí Váš svedomitý odhad. Zapíšte hodnotu podielu v korunách.

Ak išlo o hospodárstvo (farmu): Aké veľké bolo toto hospodárstvo (farma)? Zapíšte počet hektárov.


E2. Ak opytovaný uviedol v tabuľke “ŽIVOTNÁ DRÁHA” samostatnú zárobkovú činnosť viac ako jedenkrát (od roku 1988), opýtajte sa: Spomenuli ste ešte ďalšiu zárobkovú činnosť. Povedzte mi, prosím, niečo o nej. Opakujte otázky a) až f) pre všetky uvedené samostatné zárobkové činnosti od roku 1988.


F. POLITICKÉ ŤAŽKOSTI, PERZEKÚCIE


F1a. Boli ste niekedy prepustený (á) zo zamestnania z politických dôvodov, pre Vašu národnosť alebo rasovú príslušnosť, vieru alebo účasť na náboženských obradoch, prípadne preto, že  ste muž/žena?


Áno		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8


F1b. V ktorom roku sa to stalo? Ak respondent povie, že sa to stalo viackrát, opýtajte sa: Povedzte mi o takom prípade, ktorý považujete za najzávažnejší.


Posledné dvojčíslie roka .......................................

97 Nevie, nespomína si, 98 Odmietnutie


F1c. Ktorého zamestnania z už vymenovaných sa to týkalo? Zapíšte číslo riadku v tabuľke “ŽIVOTNÁ DRÁHA” zodpovedajúce zamestnaniu, z ktorého bol opytovaný prepustený. Presvedčte sa, že ste naozaj identifikovali správny riadok.


Číslo riadku ....................................

97 Nedokáže určiť, 98 Odmietol, 99 Nehodí sa, zamestnanie netrvalo dlhšie ako 4 mesiace atď.
F1d. Boli ste prepustený(á) z politických, národnostných, rasových, náboženských dôvodov alebo preto, že ste muž/žena? Ak respondent uvádza viac ako jeden dôvod, opýtajte sa, ktorý bol ten hlavný.

Politické dôvody				1
Rasové, národnostné dôvody		2
Náboženské dôvody			3
Diskriminácia pohlavia			4

Nevie						7
Odmietnutie					8



F1e. Opíšte v krátkosti, čo sa prihodilo?












CF1a. Bol niektorý z Vašich rodičov niekedy prepustený zo zamestnania z politických, rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov?

Áno		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8


CF1b. V ktorom roku sa to stalo? Ak respondent povie, že sa to stalo viackrát, opýtajte sa: Porozprávajte mi o tom prípade, ktorý pokladáte za najzávažnejší.


Posledné dvojčíslie roka ...........................................

97 Nevie, nespomína si, 98 Odmietnutie


F2a. Boli ste niekedy uväznený(á) alebo poslaný(á) do pracovného alebo koncentračného tábora, donútený(á) k emigrácii, a to z politických dôvodov alebo z dôvodov Vašej národnosti, rasovej príslušnosti, Vašej viery alebo účasti na náboženských obradoch?


Áno		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8


F2b. V ktorom roku sa to stalo? Ak respondent povie, že sa to stalo viackrát, opýtajte sa: Uveďte ten prípad, ktorý považujete za najzávažnejší.


Posledné dvojčíslie roka ........................................

97 Nevie, nespomína si, 98 Odmietnutie
F2c. Ktorého bodu vo Vašej životnej dráhe sa to týkalo? Zapíšte číslo riadku v tabuľke “ŽIVOTNÁ DRÁHA” zodpovedajúce tejto udalosti. Presvedčte sa, či ste naozaj identifikovali správny riadok.


Číslo riadku..................................

97 Nedokáže určiť, 98 Odmietol, 99 Nehodí sa, zamestnanie netrvalo dlhšie ako 4 mesiace atď.


F2d. Boli ste perzekvovaný(á) z politických, národnostných, rasových alebo náboženských dôvodov? Ak respondent uvádza viac ako jeden dôvod, opýtajte sa, ktorý bol hlavný.

Politické dôvody			1
Rasové, národnostné dôvody	2
Náboženské dôvody		3

Nevie					7
Odmietnutie				8


F2e. Opíšte v krátkosti, čo sa stalo.













CF3a. Bol niektorý z Vašich rodičov niekedy uväznený alebo podobne postihnutý z politických alebo ďalších uvedených dôvodov?

Áno		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8


CF3b. V ktorom roku sa to stalo? Ak opytovaný povie, že sa to stalo viackrát, opýtajte sa: Povedzte mi o tom v prípade. ktorý pokladáte za najzávažnejší.


Posledné dvojčíslie roka ............................................

97 Nevie, nespomína si, 98 odmietnutie


G. VEDĽAJŠIA ZÁROBKOVÁ ČINNOSŤ


Teraz by som Vám rád položil niekoľko otázok o tom, čo ste prípadne robili alebo robíte okrem svojho hlavného zamestnania alebo podnikania a čo prináša naviac nejaké peniaze alebo iným spôsobom pomáha materiálne zabezpečiť Vás alebo Vašu rodinu.


G1. Venovali ste sa niekedy okrem svojho hlavného zamestnania nejakej poľnohospodárskej činnosti (pestovanie plodín, chov zvierat atď.)? Pri odpovedi „Nie“, „Nevie“, „Odmietnutie“ prejdite k otázke G4.


G2. Ako to bolo v roku 1988?

Venovali ste sa vtedy nejakej vedľajšej poľnohospodárskej, pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti? Pri odpovedi „Nie“, „Nevie“, „Odmietnutie“ prejdite k otázke G3. 

Aká časť Vášho rodinného príjmu pochádzala z predaja poľnohospodárskych, pestovateľských alebo chovateľských produktov Vašej rodiny? Ktorá z kategórií na karte E vyhovuje ako odpoveď? Ukážte kartu E.

Aká časť spotreby potravín vo Vašej rodine pochádzala z toho, čo ste sami vypestovali? Ukážte kartu E.


G3. Ako to bolo v roku 1992? Opakujte otázky a) až c).


G4. Boli ste niekedy samostatne zárobkovo činný(á) okrem svojho hlavného zamestnania ináč ako v poľnohospodárskej alebo chovateľskej činnosti? Pri odpovedi „Nie“, „Nevie“, „Odmietnutie“ prejdite k otázke G7.


G5. Ako to bolo v roku 1988?

Boli ste vtedy zárobkovo činný(á) okrem svojho hlavného zamestnania ináč ako v poľnohospodárskej alebo chovateľskej činnosti? Pri odpovedi „Nie“, „Nevie“, „Odmietnutie“ prejdite k otázke G6.

Aký typ samostatnej zárobkovej činnosti to bol? Ukážte kartu F. Ak opytovaný uvádza, že mal viac takých vedľajších samostatných zárobkových činností (okrem poľnohospodárstva), opýtajte sa: povedzte mi, prosím, o hlavnej z nich.

Koľko ste mali platených zamestnancov? Započítajte aj členov rodiny, ktorí pre Vás pracovali za pravidelný plat. Zapíšte počet.

Koľko členov rodiny Vám pomáhalo (bez pravidelného platu)? Zapíšte počet.

Aké percento podniku (firmy) ste vlastnili Vy sám(a)? Zapíšte veľkosť podielu v percentách.

Aká časť Vášho príjmu pochádzala z tohto podnikania? Ktorá z kategórií na karte E je k tomu najbližšie? Ukážte kartu E.

Akú hodnotu by mal Váš podiel v tomto podniku či podnikaní v súčasnej cene (v korunách)? Stačí Váš svedomitý odhad. Zapíšte veľkosť podielu v korunách.


G6. Ako to bolo v roku 1992? Opakujte otázky a) až g).


G7. Mali ste okrem toho, čo ste mi už povedali, niekedy nejaké ďalšie vedľajšie zamestnanie, nejaký ďalší zdroj  pracovných príjmov? Pri odpovedi „Nie“, „Nevie“, „Odmietnutie“ prejdite k sekcii H.


G8. Ako to bolo v roku 1988?

Mali ste vtedy ďalší príjem? Pri odpovedi „Nie“, „Nevie“, „Odmietnutie“ prejdite k otázke G9. 

Z akého typu práce pochádzal tento príjem? Ukážte kartu G. Ktorá kategória sa najlepšie hodí ako odpoveď? Ak opytovaný uvádza, že mal viac ako jeden vedľajší zdroj pracovných príjmov, upresnite: Povedzte mi o tom, ktorý bol najdôležitejší.

Pre koho ste pracovali? Bola to štátna organizácia alebo štátny podnik, súkromná firma, súkromná osoba alebo kombinácia viacerých možností?

Aká časť Vášho príjmu pochádzala z tohto podnikania? Ktorá z kategórií na karte E je k tomu najbližšie? Ukážte kartu E.


G9. A ako to bolo v roku 1992? Opakujte otázky a) až d).


H. DOMÁCE PRÁCE


H1. Koľko hodín týždenne v priemere venujete domácim prácam (starostlivosť o deti, každodenné nákupy, varenie, upratovanie, údržba v domácnosti alebo auta)?


Počet hodín............................................

97 Nevie, 98 Odmietnutie


H2. A teraz sa pokúste spomenúť si na situáciu v roku 1988. Povedali by ste, že ste vtedy venovali domácim prácam viac času, asi tak rovnako, alebo menej času ako teraz?


Teraz viac času ako v roku 1988		1
Asi tak rovnako					2
Teraz menej času ako v roku 1988		3

Nevie						7
Odmietnutie					8



H3. Prečo teraz venujete domácim prácam viac času ako v roku 1988? V prípade potreby môžete opytovanému pomôcť tým, že uvediete jednotlivé možnosti odpovedí. Ak opytovaný uvádza viac ako jeden dôvod, poproste ho, aby uviedol ten hlavný.


Naša finančná situácia je horšia (ceny vyššie, príjmy nižšie), musíme šetriť				01
Služby sú horšie alebo horšie dostupné (napríklad škôlky alebo jasle sa zatvárajú atď.)		02
Pracujem teraz menej hodín, mám viac času									03
Manžel(ka) má teraz menej času										04
Zmenili sa rodinné podmienky, okolnosti									05

Niečo iné (uveďte čo)__________________________________________				06
Nevie															97
Odmietnutie														98

Prejdite k sekcii I


H4. Prečo teraz venujete domácim prácam menej času ako v roku 1988? V prípade potreby môžete opytovanému pomôcť tým, že uvediete jednotlivé možnosti odpovedí. Ak opytovaný uvádza viac ako jeden dôvod, poproste ho, aby uviedol ten hlavný.


Naša finančná situácia je horšia (ceny vyššie, príjmy nižšie), musíme šetriť				01
Služby sú horšie alebo horšie dostupné (napríklad škôlky alebo jasle sa zatvárajú atď.)		02
Pracujem teraz menej hodín, mám viac času									03
Manžel(ka) má teraz menej času										04
Zmenili sa rodinné podmienky, okolnosti									05

Niečo iné (uveďte čo)__________________________________________				06
Nevie															97
Odmietnutie														98

I. PRÍJMY

Teraz by som sa Vás chcel opýtať na Vaše príjmy, na príjmy ostatných členov Vašej domácnosti v priebehu roka 1992 a tiež na to, odkiaľ tieto príjmy pochádzali. Pri každom jednotlivom zdroji môžete uviesť buď priemerný mesačný príjem alebo celkový príjem za rok, podľa toho, ako sa Vám daný príjem lepšie počíta. Vždy uvádzajte čisté príjmy, t. j. po zdanení alebo po odpočítaní iných zrážok.

Odpovede Zapisujte do tabuľky PRÍJMY


I1. Začneme s Vami.

Aké boli Vaše príjmy z hlavného zamestnania alebo zo samostatnej zárobkovej činnosti (podnikania)?

Aké boli Vaše príjmy z vedľajšieho zamestnania alebo z vedľajšej samostatnej zárobkovej činnosti (podnikania), z vlastného domáceho hospodárstva, príležitostné zárobky atď.

Mali ste nejaké sociálne príjmy (prídavky na deti, penzia, dôchodok, podpory v nezamestnanosti, invalidný dôchodok atď.)? Aké veľké boli tieto príjmy spolu?

Mali ste nejaké iné príjmy, napríklad úroky, dividendy, výživné, peňažné dary od príbuzných atď.?


I2. Aké príjmy mal z týchto zdrojov Váš partner? Opakujte otázky a) až d).

Príjmy

Zdroj príjmu

Opytovaný
1= rok
2= mesiac
Partner
1= rok
2= mesiac
a. Hlavné zamestnanie, podnikanie
















b. Vedľajšie zamestnanie, podnikanie
















c. Sociálne príjmy
















d. Ostatné príjmy


















I3. Mal vo Vašej domácnosti v minulom roku nejaké príjmy aj niekto ďalší?

Áno		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8
Nehodí sa	9


I4. Povedzte mi, prosím, aký bol celkový čistý príjem všetkých ostatných členov domácnosti (okrem Vás a Vášho partnera) zo všetkých zdrojov. Ide o ročné alebo o mesačné príjmy? Ak je to potrebné, pomôžte respondentovi opakovaním zdrojov v otázke I2 a s počítaním príjmov na ďalšie osoby v domácnosti.
        
Príjem
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Zapíšte, či uvedený celkový príjem ďalších osôb je za mesiac alebo za rok
Za rok		1
Za mesiac	2


I5. Mohli by ste povedať, že Váš rodinný príjem roku 1988 bol v porovnaní s ostatnými rodinami u nás veľmi pod priemerom, pod priemerom, asi priemerný, nad priemerom alebo veľmi nad priemerom? A ako je to teraz?

1988			Teraz
Veľmi pod priemerom		1			1
Pod priemerom			2			2
Priemerný				3			3
Nad priemerom			4			4
Veľmi nad priemerom		5			5

Nevie					7			7
Odmietnutie				8			8


I6. V našej spoločnosti sú skupiny, ktoré sú na spoločenskom rebríčku skôr hore, ale aj skupiny, ktoré sú skôr dole. Tu je stupnica klesajúca zhora nadol. Ukážte kartu H. Kde by ste na tejto stupnici umiestnili sami seba v roku 1988? A kde by ste sa umiestnili teraz?

				1988			Teraz
10 Hore			10			10
9				09			09
8				08			08
7				07			07
6				06			06
5				05			05
4				04			04
3				03			03
2				02			02
1 Dole			01			01

Nevie				97			97
Odmietnutie			98			98


I7. Pokiaľ ide o Vašu finančnú situáciu v porovnaní s rokom 1988, zlepšila sa, zhoršila alebo zostala rovnaká?

Zlepšila sa			1
Zostala rovnaká		2
Zhoršila sa			3

Nevie				7
Odmietnutie			8


#CI7. Pokiaľ ide o Vašu životnú úroveň v porovnaní s rokom 1988, zlepšila sa, zhoršila alebo zostala rovnaká?

Zlepšila sa			1
Zostala rovnaká		2
Zhoršila sa			3

Nevie				7
Odmietnutie			8


I8. Koľko hodín ste pracovali minulý týždeň? Povedzte mi, prosím, celkový počet hodín, keď ste skutočne pracovali vo svojom hlavnom zamestnaní ako aj vo všetkých vedľajších zamestnaniach, vrátane domáceho hospodárstva. Ak opytovaný hovorí, že príslušný týždeň bol výnimočný (prázdniny, dovolenka, choroba atď.), opýtajte sa, koľko hodín týždenne spravidla pracuje.
Počet hodín ................................................
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J. OTEC

J1. Žili ste so svojou vlastnou matkou a svojím vlastným otcom v čase, keď ste mali asi 14 rokov? Ak nie, opýtajte sa: S kým ste v tom čase žili?

Obaja vlastní rodičia					01
Vlastný otec a nevlastná matka				02
Vlastná matka a nevlastný otec				03
Len otec							04
Len matka							05
Len iní príbuzní						06
Sirota (bez rodičov a bez príbuzných)			07
Niekto iný (nie príbuzný), kto _______________	08

Nevie								97
Odmietnutie							98


J2. V ktorom roku sa Váš otec < nevlastný otec > narodil?

Posledné dvojčíslie roka ....................................

97 Nevie, nespomína si, 98 Odmietnutie, 99 Nehodí sa

Ak nepoznal(a) otca a nemal(a) nevlastného otca atď., prejdite k sekcii K.


J3. Aká veľká bola obec (mesto), v ktorej sa Váš otec narodil? Ukážte kartu I. Ktorá z týchto kategórií najlepšie vyhovuje? Ak opytovaný tvrdí, že sa odvtedy veľkosť obce zmenila, upresnite: Povedzte mi, aká veľká to bola obec alebo aké veľké to bolo mesto v čase, keď sa narodil.


Dedina s menej ako 1.000 obyvateľmi					01
Obec s 1.000 až 3. 000 obyvateľmi					02
Väčšia obec (3. 000 – 5. 000 obyvateľov)				03
Malé mesto (5. 000 – 10. 000 obyvateľov)				04
Väčšie mesto (10. 000 – 100. 000 obyvateľov)			05
Veľké mesto (nie však hlavné mesto) nad 100. 000 obyvateľov	06
Bratislava <Praha> alebo hlavné mesto iného štátu			07

Nevie										97
Odmietnutie									98



J4. Aké bolo najvyššie ukončené vzdelanie Vášho otca <nevlastného otca> ? ukážte kartu VZDEL.

Kód dosiahnutého vzdelania ......................

97 Nevie, nespomína si, 98 Odmietnutie


Odpovede na otázky J5 až J9 zapíšte do tabuľky „DRÁHA OTCA“

J5. A teraz by som sa Vás chcel opýtať na niekoľko vecí, ktoré sa týkajú zamestnania Vášho otca <nevlastného otca> v priebehu jeho života.

a. Čo robil Váš otec, keď ste mali 14 rokov? Pracoval, bol na vojenskej službe, bol v dôchodku alebo
robil niečo iné? Ukážte kartu B.

b. Aké mal zamestnanie, akú prácu v ňom vykonával? Povedzte mi názov zamestnania a hlavnú pracovnú náplň a povinnosti. 
c. V ktorom odvetví to bolo? Ukážte kartu C.

d. Bol samostatne zárobkovo činný, t.j. súkromník, podnikateľ alebo osoba slobodného povolania? 

e. Koľko mal podriadených? Žiadnych, jedného až deväť, desať a viac? Ak sa respondent na to opýta, povedzte, že má počítať priamych i nepriamych podriadených.



J6. Ak sa otec narodil v roku 1930 alebo neskôr, prejdite k J7. K sa narodil v roku 1929 alebo skôr, opýtajte sa:
Teraz sa vráťme do roku 1947. Čo robil v tom čase? Ukážte kartu B. Opakujte otázky b) až e).


J7. Ak sa otec narodil v roku 1935 alebo neskôr, prejdite k J8. K sa narodil v roku 1934 alebo skôr, opýtajte sa:
Teraz sa vráťme do roku 1952. Čo robil v tom čase? Ukážte kartu B. Opakujte otázky b) až e).


J8. Ak sa otec narodil v roku 1950 alebo neskôr, prejdite k J9. K sa narodil v roku 1949 alebo skôr, opýtajte sa:
Teraz sa vráťme do roku 1967. Čo robil v tom čase? Ukážte kartu B. Opakujte otázky b) až e).


J9. Ak sa otec narodil v roku 1956 alebo neskôr, prejdite k #CJ10. K sa narodil v roku 1955 alebo skôr, opýtajte sa:
Teraz sa vráťme do roku 1973. Čo robil v tom čase? Ukážte kartu B. Opakujte otázky b) až e).


#CJ10. Teraz sa vráťme do roku 1988. Čo robil v tom čase? Ukážte kartu B. Opakujte otázky b) až e).


K. MAJETOK RODIČOV
 

K1. Vlastnili Vaši rodičia niekedy nejakú pôdu, hospodárstvo, podnik (živnosť), dom alebo časť domu? Uveďte, prosím, majetok, ktorý vlastnili spoločne, ako aj majetok, ktorý každý z nich priniesol do manželstva. V prípade rozvodu alebo ovdovenia uveďte tiež majetok získaný po tom, keď ich manželstvo skončilo.

Áno 		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8



K2. Začneme rokom 1947.

a. Vlastnili Vaši rodičia vtedy nejakú pôdu, statok alebo hospodárstvo?

Áno 		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8

Rodičia ešte neboli dospelí 	9 = L
Rodičia už nežili			0 = K6


b. Koľko hektárov pôdy vlastnili? 
	
Počet hektárov ............................................. = d
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c. Mali vtedy podľa Vás veľké, stredné alebo malé hospodárstvo?

Malé		1
Stredné	2
Veľké		3

Nevie		7
Odmietnutie	8


d. Mali Vaši rodičia vtedy svoj vlastný obchod, podnik, živnosť alebo firmu? Ak áno, opýtajte sa: Bola to malá alebo veľká firma (obchod, podnik)?

Nie							1
Áno, malá firma (podnik, obchod, živnosť)	2
Áno, veľká firma (podnik, obchod, živnosť)	3
Áno, ale neviem, či to bola veľká alebo 
malá firma (podnik, obchod, živnosť)		4

Nevie							7
Odmietnutie						8


e. Vlastnili Vaši rodičia roku 1947 dom alebo časť domu?

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8					


K3. Bolo niečo z majetku, ktorý Vaši rodičia vlastnili v roku 1947, skonfiškované, znárodnené alebo kolektivizované (združstevnené)?

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8	
K4. Čo to bolo? 

						Áno	Nie	Nevie	Odm.
a. Pôda alebo hospodárstvo		1	2	7	8
b. Podnik, firma, obchod, živnosť	1	2	7	8
c. Dom alebo časť domu			1	2	7	8


K5. A teraz sa vráťme späť až do roku 1938. Prišli Vaši rodičia medzi rokmi 1938 až 1947 o nejaký majetok konfiškáciou alebo zničením počas vojny? 

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8	

Rodičia už nežili	0 = L


K6. Čo to bolo? 

						Áno	Nie	Nevie	Odm.
a. Pôda alebo hospodárstvo		1	2	7	8
b. Podnik, firma, obchod, živnosť	1	2	7	8
c. Dom alebo časť domu			1	2	7	8



L. STARÝ OTEC Z OTCOVEJ STRANY

L1. Teraz by som sa Vás chcel opýtať na Vášho starého otca z otcovej strany. Aké vzdelanie dosiahol? V prípade potreby uveďte nasledujúce možnosti.

Bez vzdelania			1
Len základná škola		2
Vyučenie				3
Stredná škola			4
Vysoká škola			5

Nevie					7
Odmietnutie				8
Nehodí sa				9


L2. Čím sa živil Váš starý otec z otcovej strany? Ak v priebehu svojho života mal viac ako jedno povolanie alebo zamestnanie, povezte mi, ktoré z nich vykonával najdlhšie. Opíšte ho tak podrobne ako len môžete.














L3. Vlastnil Váš starý otec z otcovej strany niekedy pôdu, hospodárstvo, podnik (živnosť), dom alebo časť domu? 

Áno 		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8
Nehodí sa	9


L4. A teraz sa vráťme späť do roku 1947.

	Vlastnil Váš starý otec vtedy nejakú pôdu, statok alebo hospodárstvo?


Áno 		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8

Nebol v roku 1947 dospelý	9 = M
V roku 1947 už nežil 		0 = L7


	Koľko hektárov pôdy vlastnil?

Počet hektárov ............................................. = d

97 Nevie, 98 Odmietnutie
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	Mal vtedy podľa Vás veľké, stredné alebo malé hospodárstvo?


Malé		1
Stredné	2
Veľké		3

Nevie		7
Odmietnutie	8


	Mal v r. 1947 svoj vlastný obchod, podnik, živnosť alebo firmu? Ak áno, opýtajte sa: Bola to malá alebo veľká firma (obchod, podnik)?


Nie							1
Áno, malá firma (podnik, obchod, živnosť)	2
Áno, veľká firma (podnik, obchod, živnosť)	3
Áno, ale neviem, či to bola veľká alebo 
malá firma (podnik, obchod, živnosť)		4

Nevie							7
Odmietnutie						8


Vlastnil v roku 1947 dom alebo časť domu?

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8					


L5. Bolo niečo z majetku, ktorý Váš starý otec vlastnil v roku 1947, skonfiškované, znárodnené alebo kolektivizované (združstevnené)?

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8	


L6. Aký majetok to bol? 

						Áno	Nie	Nevie	Odm.
a. Pôda alebo hospodárstvo		1	2	7	8
b. Podnik, firma, obchod, živnosť	1	2	7	8
c. Dom alebo časť domu			1	2	7	8


L7. A teraz sa vráťme späť až do roku 1938. Prišiel Váš starý otec z otcovej strany o nejaký majetok medzi rokmi 1938 až 1947, či už to bolo v dôsledku konfiškácie alebo vojnového zničenia? 

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8	

Nebol v roku 1938 dospelý	9 = M
V roku 1938 už nežil		0 = M


L8. Aký majetok to bol? 

						Áno	Nie	Nevie	Odm.
a. Pôda alebo hospodárstvo		1	2	7	8
b. Podnik, firma, obchod, živnosť	1	2	7	8
c. Dom alebo časť domu			1	2	7	8


M. MATKA

Teraz by som Vám rád položil niekoľko otázok o Vašej matke. 


M1. V ktorom roku sa Vaša matka < nevlastná matka > narodila?

Posledné dvojčíslie roku ....................................

97 Nevie, nespomína si, 98 Odmietnutie, 99 Nehodí sa

Ak nepoznal(a) matku a nemal(a) nevlastnú matku atď., prejdite k otázke M9.


M2. Aká veľká bola obec (mesto), v ktorej sa Vaša matka narodila? Ukážte kartu I. Ktorá z týchto kategórií je najvhodnejšia? Ak respondent tvrdí, že sa odvtedy veľkosť obce zmenila, upresnite: Povedzte mi, aká veľká obec alebo aké veľké to bolo mesto v čase, keď sa narodila.


Dedina s menej ako 1.000 obyvateľmi					01
Obec s 1.000 až 3. 000 obyvateľmi					02
Väčšia obec (3. 000 – 5. 000 obyvateľov)				03
Malé mesto (5. 000 – 10. 000 obyvateľov)				04
Väčšie mesto (10. 000 – 100. 000 obyvateľov)			05
Veľké mesto (nie však hlavné mesto) nad 100. 000 obyvateľov	06
Bratislava <Praha> alebo hlavné mesto iného štátu			07

Nevie										97
Odmietnutie									98



M3. Aké bolo najvyššie ukončené vzdelanie Vašej matky <nevlastnej matky> ? ukážte kartu VZDEL.

Kód dosiahnutého vzdelania ......................

97 Nevie, nespomína si, 98 Odmietnutie

Odpovede na otázky M4 až M8 zapíšte do tabuľky „DRÁHA MATKY“
 

M4. A teraz by som sa Vás opýtal na niekoľko vecí týkajúcich sa zamestnania Vašej matky <nevlastnej matky> v priebehu jej života?

a. Čo robila Vaša matka, keď ste mali 14 rokov? Pracovala, bola v domácnosti, bola v dôchodku alebo
robila niečo iné? Ukážte kartu B.

b. Aké mala zamestnanie, akú prácu v ňom vykonával? Povedzte mi názov zamestnania a hlavnú pracovnú náplň a povinnosti. 

c. V ktorom odvetví to bolo? Ukážte kartu C.

d. Bola samostatne zárobkovo činná, t.j. súkromník, podnikateľ alebo osoba slobodného povolania? 

e. Koľko podriadených mala? Žiadnych, jedného až deväť, desať a viac? Ak sa respondent na to opýta, povedzte, že má počítať priamych i nepriamych podriadených.


M5. Ak sa matka narodila v roku 1930 alebo neskôr, prejdite k M6. Ak sa narodila v roku 1929 alebo skôr, opýtajte sa:
Teraz sa vráťme do roku 1947. Čo robila v tom čase? Ukážte kartu B. Opakujte otázky b) až e).


M6. Ak sa matka narodila v roku 1935 alebo neskôr, prejdite k M7. Ak sa narodila v roku 1934 alebo skôr, opýtajte sa:
Teraz sa vráťme do roku 1952. Čo robila v tom čase? Ukážte kartu B. Opakujte otázky b) až e).


M7. Ak sa matka narodila v roku 1950 alebo neskôr, prejdite k M8. Ak sa narodila v roku 1949 alebo skôr, opýtajte sa:
Teraz sa vráťme do roku 1967. Čo robila v tom čase? Ukážte kartu B. Opakujte otázky b) až e).


M8. Ak sa matka narodila v roku 1956 alebo neskôr, prejdite k #CM8. Ak sa narodila v roku 1955 alebo skôr, opýtajte sa:
Teraz sa vráťme do roku 1973. Čo robila v tom čase? Ukážte kartu B. Opakujte otázky b) až e).


#CM8. Teraz sa vráťme do roku 1988. Čo robila v tom čase? Ukážte kartu B. Opakujte otázky b) až e).


M9. Koľko ste mali bratov a sestier celkom? Počítajte všetkých žijúcich i tých, ktorí zomreli. Nepočítajte však tých súrodencov, ktorí zomreli pred dovŕšením dvoch rokov. Počítajte nevlastných bratov a sestry, ak ste s nimi žili v čase, keď ste mali 14 rokov. 

Počet súrodencov .................................

97 Nevie, 98 Odmietnutie


N. STARÝ OTEC Z MATKINEJ STRANY

N1. Teraz by som sa Vás rád opýtal na Vašeho starého otca z matkinej strany. Aké vzdelanie dosiahol? V prípade potreby uveďte nasledujúce kategórie.

Bez vzdelania			1
Len základná škola		2
Vyučenie				3
Stredná škola			4
Vysoká škola			5

Nevie				7
Odmietnutie			8
Nehodí sa			9


N2. Čím sa živil Váš starý otec z matkinej strany? Ak v priebehu svojho života mal viac ako jedno povolanie alebo zamestnanie, povezte mi, ktoré z nich vykonával najdlhšie. Opíšte ho tak podrobne ako len môžete.














N3. Vlastnil Váš starý otec z matkinej strany niekedy pôdu, hospodárstvo, podnik (živnosť), dom alebo časť domu? 

Áno 		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8
Nehodí sa	9


N4. A teraz sa vráťme späť do roku 1947.

	Vlastnil Váš starý otec vtedy nejakú pôdu, statok alebo hospodárstvo?


Áno 		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8

Nebol v roku 1947 dospelý	9 = O
V roku 1947 už nežil 		0 = N7


	Koľko hektárov pôdy vlastnil?

Počet hektárov ............................................. = d

97 Nevie, 98 Odmietnutie
99 Nehodí sa – mal hospodárstvo, ale nevlastnil pôdu = d


	Mal vtedy podľa Vás veľké, stredné alebo malé hospodárstvo?


Malé		1
Stredné	2
Veľké		3

Nevie		7
Odmietnutie	8


	Mal v r. 1947 svoj vlastný obchod, podnik, živnosť alebo firmu? Ak áno, opýtajte sa: Bola to malá alebo veľká firma (obchod, podnik)?


Nie							1
Áno, malá firma (podnik, obchod, živnosť)	2
Áno, veľká firma (podnik, obchod, živnosť)	3
Áno, ale neviem, či to bola veľká alebo 
malá firma (podnik, obchod, živnosť)		4

Nevie							7
Odmietnutie						8


e. Vlastnil v roku 1947 dom alebo časť domu?

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8					


N5. Bolo niečo z majetku, ktorý Váš starý otec z matkinej strany vlastnil v roku 1947, skonfiškované, znárodnené alebo kolektivizované (združstevnené)?

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8	


N6. Aký to bol majetok? 

						Áno	Nie	Nevie	Odm.
a. Pôda alebo hospodárstvo		1	2	7	8
b. Podnik, firma, obchod, živnosť	1	2	7	8
c. Dom alebo časť domu			1	2	7	8


N7. A teraz sa vráťme k roku 1938. Prišiel Váš starý otec z matkinej strany o nejaký majetok medzi rokmi 1938 až 1947, či už to bolo v dôsledku konfiškácie alebo zničenia vojnou? 

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8	

Nebol v roku 1938 dospelý	9 = O
V roku 1938 už nežil		0 = O


N8. Aký to bol majetok? 

						Áno	Nie	Nevie	Odm.
a. Pôda alebo hospodárstvo		1	2	7	8
b. Podnik, firma, obchod, živnosť	1	2	7	8
c. Dom alebo časť domu			1	2	7	8




O. CHARAKTERISTIKY PARTNERA

O1. Ste v súčasnosti ženatý <vydatá>, alebo prípadne žijete s niekým v trvalom zväzku? Ak nie, boli ste niekedy ženatý <vydatá>, alebo žili ste s niekým v trvalom zväzku?

Áno, teraz alebo skôr		1	
Nie, nikdy		2 = P


O2. Ak áno, kedy ste prvýkrát uzatvorili manželstvo alebo vstúpili do trvalého zväzku?

Posledné dvojčíslie roka ......................................

97 Nevie, 98 Odmietnutie


O3. Aký je Váš rodinný stav? Ukážte kartu J. Ak respondent hovorí, že je v súčasnosti ženatý <vydatá> alebo žije s nejakým partnerom, zaznamenajte odpoveď 1 alebo 2, aj keď bol(a) predtým rozvedený(á) alebo ovdovelý(á).

Ženatý <vydatá> žijúci(a) s partnerom (i keď dočasne oddelene, napríklad z pracovných dôvodov atď.)	1
Žijúci(a) s partnerom, ale nezosobášení										2
Rozdelené manželstvo (právne alebo žijúci oddelene z osobných dôvodov)					3 = P	
Rozvedený(á)											4 = P
Ovdovelý(á)											5 = P
Slobodný(á) (nikdy predtým ženatý <vydatá>										6 = P

Odmietnutie											8 = P


O4. Čo Váš partner v súčasnosti robí? Odpovede zapíšte do tabuľky PARTNER.

	Je zamestnaný(á) alebo robí niečo iné? Ukážte kartu B.

Aké má zamestnanie? Povedzte mi názov zamestnania, hlavnú pracovnú náplň a povinnosti.
V ktorom odvetví? Ukážte kartu C.
V akom type organizácie alebo firmy? Ktorá z uvedených kategórií to vyjadruje najlepšie? Ukážte kartu D.
Je samostatne zárobkovo činný(á), t.j. súkromník, podnikateľ alebo osoba slobodného povolania? 
Koľko má podriadených? Žiadnych, jedného až deväť, desať a viac? 
Pracuje na plný alebo čiastočný úväzok?


O5. Aké je jeho (jej) najvyššie ukončené vzdelanie? Ukážte kartu VZDEL. 

Kód dosiahnutého vzdelania ..............................
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O6. Povedzte mi prosím o životnej dráhe otca Vášho partnera. Odpovede zapíšte do tabuľky PARTNER.

	Čo robil v čase, keď mal Váš partner 14 rokov? Bol zamestnaný, alebo robil niečo iné? Ukážte kartu B.

Aké mal zamestnanie? Povedzte mi názov zamestnania, hlavnú pracovnú náplň a povinnosti.
V ktorom odvetví? Ukážte kartu C.
Pozor, tento stĺpec sa nevyplňuje!
Bol samostatne zárobkovo činný, t.j. súkromník, podnikateľ alebo osoba v slobodnom povolaní?
Koľko mal podriadených? Žiadnych, jedného až deväť, desať a viac?
Pozor, tento stĺpec sa nevyplňuje!


O7. Aké bolo jeho najvyššie ukončené vzdelanie? Ukážte kartu VZDEL. 

Kód dosiahnutého vzdelania ..............................

97 Nevie, 98 Odmietnutie



P. MAJETOK RESPONDENTA


Teraz by som sa Vás rád opýtal na to, čo Vy <alebo Váš partner> vlastníte.


P1. Vlastníte Vy <alebo Váš partner> nejakú pôdu, farmu alebo hospodárstvo?

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8


P2. Koľko hektárov pôdy to je? 

Počet hektárov ......................................................... = P4

97 Nevie, 98 Odmietnutie, 99 Nehodí sa – má hospodárstvo, ale nevlastní pôdu


P3. Ide teda podľa Vás o veľké, stredné alebo malé hospodárstvo?

Malé		1
Stredné		2
Veľké		3

Nevie		7
Odmietnutie	8


P4. Vlastníte Vy alebo Váš partner dom <byt>, v ktorom bývate?

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8


P5. Vlastníte Vy alebo Váš partner chatu?

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8


P6. Okrem domu alebo bytu, v ktorom bývate a chaty, vlastníte Vy <alebo Váš partner> nejaké ďalšie domy, časti domov alebo byty?

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8


P7. Na akú celkovú hodnotu by ste odhadli všetky nehnuteľnosti, podnik, firmu alebo hospodárstvo, ktoré vlastníte vy sami alebo Váš partner?

			Milióny			Tisíce

Celková hodnota		........   ........   ........         ........    ........    ........
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P8. Vlastníte Vy alebo Váš partner nejaké akcie, obligácie alebo iný typ cenných papierov?

Áno		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8
P9. Na akú celkovú hodnotu by ste odhadli všetky Vaše <Vášho partnera> akcie, obligácie a ostatné cenné papiere?

			Milióny			Tisíce

Celková hodnota		........   ........   ........         ........    ........    ........

97 Nevie, 98 Odmietnutie


P10. Máte Vy alebo Váš partner auto alebo iné motorové vozidlá?

Áno		1

Nie		2 = P12
Odmietnutie	8 = P12


P11. Na akú celkovú hodnotu by ste odhadli auto a všetky ostatné motorové vozidlá, ktoré vlastníte Vy a Váš partner?

			Milióny			Tisíce

Celková hodnota		........   ........   ........         ........    ........    ........
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P12. Nakoniec, na koľko by ste odhadli celkovú hodnotu ďalšieho hnuteľného majetku, ako napríklad hodnotu všetkého vybavenia a zariadenia Vášho bytu alebo domu, Vašich šperkov, umeleckých diel atď., ktoré vlastníte Vy alebo Váš partner?

			Milióny			Tisíce

Celková hodnota		........   ........   ........         ........    ........    ........

97 Nevie, 98 Odmietnutie

 
#CP12. Aká je približne celková výška úspor, ktoré máte Vy a Váš partner?

			Milióny			Tisíce

Celková hodnota		........   ........   ........         ........    ........    ........

97 Nevie, 98 Odmietnutie


P13. Môžete nám aspoň povedať, či Vy alebo Váš partner máte úspory vyššie ako 5 000 Kčs?

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8


P14. Bolo niečo z Vášho vlastného majetku alebo z majetku Vášho partnera niekedy skonfiškované, znárodnené alebo kolektivizované (združstevnené)?

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8


P15. Aký majetok to bol? 

						Áno	Nie	Nevie	Odm.
a. Pôda alebo hospodárstvo		1	2	7	8
b. Podnik, firma, obchod, živnosť	1	2	7	8
c. Dom alebo časť domu			1	2	7	8


P16. Dostali Vaši rodičia alebo rodičia Vášho partnera počas povojnových reforiem nejakú pôdu?

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8


P17. Dostali Vaši rodičia, prarodičia, Váš partner alebo Vy sám(a) nejaký majetok (alebo náhradu zaň) späť formou reštitúcie?

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8


Q. PRIEBEH BÝVANIA

Odpovede na otázky Q1 až Q5 zapisujte do tabuľky HISTÓRIA BÝVANIA.


Q1. Ako sa volala obec (mesto), kde žila Vaša matka v čase, keď ste sa narodili? Riadok „Miesto narodenia“ v tabuľke HISTÓRIA BÝVANIA.


Q2. Povedzte mi, kde ste bývali v čase, keď ste mali 14 rokov?

	V akom meste alebo obci ste žili? Riadok 01 v tabuľke HISTÓRIA BÝVANIA.

Ktorá z možností na tejto karte najlepšie vystihuje Vašu vtedajšiu situáciu <situáciu Vašej rodiny>, pokiaľ ide o užívanie bytu alebo domu? Ukážte kartu K.


A teraz by som Vás chcel poprosiť, aby ste mi povedali o každom Vašom sťahovaní z jednej obce do inej obce. Ak ste sa sťahovali len v rámci jednej obce (mesta), uveďte toto sťahovanie len v prípade, že sa pritom zmenilo Vaše užívateľské postavenie (v zmysle kategórií na karte K). Vynecháme však všetky zmeny, ktoré trvali menej ako 6 mesiacov.


Q3. Sťahovali ste sa niekedy z obce do obce odvtedy, keď ste mali 14 rokov? Zmenilo sa nejako odvtedy Vaše užívateľské postavenie? 

Áno		1
Nie		2

Nevie		7
Odmietnutie	8


Q4. Povedzte mi niečo o Vašom prvom sťahovaní? 

	V ktorom roku ste sa presťahovali do inej obce alebo sa zmenilo Vaše užívateľské postavenie?
	Ako sa nazývalo miesto, kam ste sa presťahovali? Ak ste nezmenili miesto či obec ale iba užívateľské postavenie, uveďte: „to isté miesto ako predtým“.
	Aké bolo Vaše nové užívateľské postavenie? Ukážte kartu K.



Q5. Teraz mi, prosím, povedzte o každom Vašom ďalšom presťahovaní z jednej obce do inej, alebo o každej zmene Vášho užívateľského postavenia. Opakujte a) až c) pre všetky zmeny obce alebo užívateľského postavenia až po súčasné bydlisko.


R. BYTOVÁ SITUÁCIA

A teraz by som Vám rád položil pár otázok o Vašom súčasnom bývaní, t.j. o byte <rodinnom dome>, v ktorom teraz bývate.


R1. Koľko miestností je v tomto byte <rodinnom dome>? Započítajte všetky obývacie miestnosti, jedálne, spálne
atď., nie však kuchyne, v ktorých sa nestoluje, ďalej nezapočítavajte kúpeľne, toalety, komory, skladovacie priestory, predsiene atď.

Počet miestností ...................................
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R2. Aká je približná veľkosť Vášho bytu <domu> v metroch štvorcových? Počítajte iba metre obytnej plochy, t.j. vynechajte kuchyne, v ktorých sa nestoluje, kúpeľne, toalety, komory, skladovacie priestory, predsiene atď.

Počet metrov .......................................

97 Nevie, 98 Odmietnutie


R3. Užívate Váš byt <dom> spoločne s inou domácnosťou?

Áno							1
Nie							2

Nevie							7
Odmietnutie                                                    8


R4. Koľko miestností užíva výhradne Vaša domácnosť?
 
Iba jednu miestnosť		1
Dve miestnosti		2	
Tri miestnosti		3
Štyri a viac miestností		4

Nevie			7
Odmietnutie		8


R5. Čo z nasledujúceho vybavenia má tento byt <dom>?

					Áno	Nie		Nevie	Odm.
a. Zavedená tečúca voda			1	2		7	8
b. Záchod v byte <dome>			1	2		7	8
c. Kúpeľňa alebo sprchovací kút			1	2		7	8
d. Telefón				1	2		7	8


R6. Ako by ste ohodnotili kvalitu tohto bytu <domu> vo vzťahu k priemernej úrovni bývania u nás?

Vysoko nad priemer		1
Mierne nad priemer		2
Asi tak na priemere		3
Mierne pod priemer		4
Značne pod priemer		5	

Nevie			7
Odmietnutie		8


R7. Boli vo Vašom byte <dome> urobené nejaké zásadnejšie úpravy alebo opravy odkedy v ňom bývate? (Bez ohľadu na to, či ste tieto úpravy alebo opravy robili sami alebo či boli vykonané ináč.)

Áno						1
Nie						2
Nevie						7
Odmietnutie	                          8


R8. Keď respondent uviedol v tabuľke „HISTÓRIA BÝVANIA“ viac ako 1 miesto kde býval, prejdite k R9. Ak nie, spýtajte sa: Bývali ste celý život len tu?

Áno						1
Nie						2
Nevie						7
Odmietnutie	                         8


R9. Teraz by som Vám chcel položiť rovnaké otázky o byte alebo o rodinnom dome, kde ste bývali tesne predtým , ako ste sa presťahovali sem. Koľko miestností bolo v tomto predchádzajúcom byte <dome>? Započítajte všetky obývacie izby, jedálne, spálne atď., nie však kuchyne, v ktorých sa nestoluje, nezapočítavajte kúpeľne, toalety, komory, skladovacie priestory, predsiene atď.

Počet miestností .....................................
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R10. Aká bola približná veľkosť tohto bytu <domu> v metroch štvorcových? Počítajte len metre obytnej plochy, t.j. vynechajte kuchyne, kúpeľne, toalety, komory, skladovacie priestory, predsiene atď.

Počet metrov ..........................................

97 Nevie, 98 Odmietnutie
R11. Užívali ste tento Váš predchádzajúci byt <dom> spoločne s inou domácnosťou?

Áno						1
Nie						2

Nevie						7
Odmietnutie	                          8


R12. Koľko miestností užívala výhradne Vaša domácnosť?

Iba jednu miestnosť			1
Dve miestnosti			2
Tri miestnosti			3
Štyri a viac miestností			4

Nevie								7
Odmietnutie	  		8


R13. Čo z nasledujúceho vybavenia mal tento predchádzajúci byt <dom>?

			Áno		Nie 		Nevie	Odm.
a. Zavedená tečúca voda	1		2		7	8
b. Záchod v byte <dome>	1		2		7	8
c. Kúpeľňa alebo sprchovací kút	1		2		7	8
d. Telefón		1		2		7	8


R14. Ako by ste ohodnotili kvalitu tohto predchádzajúceho bytu <domu> vo vzťahu k priemernej úrovni bývania u nás?

Vysoko nad priemer		1
Mierne nad priemer		2
Asi tak na priemere		3
Mierne pod priemer		4
Značne pod priemer		5

Nevie			7
Odmietnutie		8


R15. Boli vo Vašom predchádzajúcom byte <dome> urobené nejaké zásadnejšie úpravy alebo opravy v čase, keď ste tam bývali? (Bez ohľadu na to, či ste tieto úpravy alebo opravy robili sami alebo či boli vykonané ináč.)

Áno						1
Nie						2

Nevie						7
Odmietnutie 	                          8


R16. V ktorom roku ste sa presťahovali z predchádzajúceho bytu (domu) do tohto bytu <domu>?

Posledné dvojčíslie roka ............................
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R17. Koľko osôb vrátane Vás žilo vo Vašej domácnosti vo Vašom predchádzajúcom byte <dome>, t.j. v tom, z ktorého ste sa presťahovali sem.

Počet osôb ................................. 
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R18. V ktorom roku ste sa nasťahovali do Vášho predchádzajúceho bytu <domu>?

Posledné dvojčíslie roka ............................
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S. VYBAVENOSŤ


S1. Ktorý z predchádzajúcich predmetov má Vaša domácnosť? Čítajte zoznam, jednu položku za druhou.
			
					Má	Nemá		Nevie	Odm.
a. Automatická práčka				1	2		7	8
b. Video					1	2		7	8
c. Vlastný satelitný prijímač			1	2		7	8
d. Mikrovlnná rúra				1	2		7	8
e. Mraznička				1	2		7	8
f. Osobný počítač				1	2		7	8
g. Farebný televízor				1	2		7	8



T. ŽIVOTNÝ ŠTÝL

T1. Hovoríte, aj keď len čiastočne, niektorými ďalšími jazykmi okrem toho, ktorým mi odpovedáte?

Áno						1
Nie						2

Nevie						7
Odmietnutie	                         8


T2. Ktorými jazykmi? Zapíšte všetky jazyky, češtinu a slovenčinu nepokladajte za odlišné jazyky. Jazykom prideľte kódy z karty JAZYKY. Pre každý jazyk, ktorý opytovaný(á) uvedie, sa opýtajte: Ako dobre hovoríte týmto jazykom?

Jazyk				Len trochu	Celkom dobre	Veľmi dobre	Nevie	Odm.
a. _________________________   ...............		1		2			3		7	8

b. _________________________   ...............		1		2			3		7	8

c. _________________________   ...............		1		2			3		7	8

d. _________________________   ...............		1		2			3		7	8



T3. Teraz by som sa Vás rád opýtal na to, čo robili Vaši rodičia vo svojom voľnom čase v čase, keď ste vyrastali, keď ste mali asi tak 14 rokov. Ako často sa venovali nasledujúcim činnostiam? Ukážte kartu L. Stačí, keď mi poviete príslušné číslo na karte. <Pokiaľ sa jeden z rodičov venoval niektorej činnosti častejšie ako druhý, povedzte nám o tom, ktorý sa jej venoval častejšie>. Odpovede „Nevie“ 7, „Odmietnutie“ 8, „Nehodí sa – bez rodičov v 14 rokoch“ 9.

a. Návštevy umeleckých múzeí            0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
alebo umeleckých výstav

b. Návštevy baletu, opery, divadla       0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
alebo koncertov vážnej hudby

c. Ako často počúvali klasickú               0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
hudbu doma?

d. Ako často čítali hodnotnú beletriu,    0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
historické romány alebo životopisy,
knihy o prírode, atď.? 

e. Ako často chodili do knižnice?         0	1	2	3	4	5	6	7	8	9


T4. V dobe, keď ste mali 14 rokov, mali ste doma:

			Áno		Nie		Nevie	Odm.	Neh.
a. Náučný slovník alebo encyklopédiu?	1		2		7	8	9
b. Atlas?			1		2		7	8	9


T5. A koľko ste mali doma kníh? Ukážte kartu M. Ktorá z kategórií na karte M je najbližšie tomuto počtu?

Kód z karty M ..............................

97 Nevie, 98 Odmietnutie, 99 Nehodí sa – nebýval doma vo veku 14 rokov


T6. A teraz by som sa chcel opýtať na to, ako často sa venujete nasledujúcim činnostiam Vy sami. Ukážte kartu L. Odpovede „Nevie“ 7, „Odmietnutie“ 8, „Nehodí sa“ 9.

a. Návštevy umeleckých múzeí            0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
alebo umeleckých výstav

b. Návštevy baletu, opery, divadla       0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
alebo koncertov vážnej hudby

c. Ako často počúvate klasickú               0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
hudbu doma?

d. Ako často čítate hodnotnú beletriu,    0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
historické romány alebo životopisy,
knihy o prírode, atď.? 

e. Ako často chodíte do knižnice?         0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

f. Ako často sa venujete štúdiu              0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
odbornej literatúry, jazykov, 
navštevujete prednášky alebo kurzy?

g. Ako často vykonávate náročnejšie    0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
fyzické práce (opravy, stavba, záhrada,
domáce hospodárstvo atď.)?

h. Ako často sa venujete manuálnym   0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
koníčkom?

i. Ako často chodíte do prírody,            0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
cvičíte, športujete, venujete sa 
turistike?

j. Ako často chodíte do kaviarní,           0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
reštaurácií, vinární, na diskotéky, 
na tanečné zábavy?

k. Ako často navštevujete priateľov      0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
alebo oni Vás?


#T6. Koľko hodín denne priemerne sledujete televíziu?

Počet hodín ......................................

97 Nevie, 98 Odmietnutie


T7. Máte doma: 

			Áno		Nie		Nevie	Odm.	Neh.
a. Náučný slovník alebo encyklopédiu?	1		2		7	8	9
b. Atlas?			1		2		7	8	9


T8. A koľko máte doma kníh? Ukážte kartu M. Ktorá z kategórií na karte M je najbližšie?

Kód z karty M .............................

97 Nevie, 98 Odmietnutie


U. POLITICKÁ PARTICIPÁCIA

U1. Teraz by som Vám chcel položiť niekoľko otázok o zapojení členov Vašej rodiny do politiky. Začíname Vami. Boli ste niekedy členom niektorej politickej strany?

Áno		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8


U2. Povedzte mi, prosím, niečo o tejto strane. Ak ste boli členom (členkou) viac ako jednej strany, začnite tou politickou stranou, ktorej členom <členkou> ste boli najskôr. Odpovede zapisujte do tabuľky „POLITICKÉ STRANY“.

	Ako sa táto strana volala?

Kedy ste sa stali jej členom <členkou>?
Keď už nie ste členom <členkou> tejto strany, kedy ste toto členstvo ukončili? Ak je respondent stále členom, zapíšte 99.
Aká bola najvyššia neplatená funkcia, ktorú ste v tejto strane zastávali? Zapíšte doslova. Ak respondent nemal žiadnu funkciu, zapíšte „žiadna“ a prejdite k otázke U3.
	Od  ktorého roku ste zastávali túto funkciu?

Do ktorého roku ste zastávali túto funkciu? Ak opytovaný túto funkciu stále zastáva, zapíšte 99.


U3. Stali ste sa niekedy členom <členkou> niektorej inej strany? Ak respondent opäť vstúpil do strany, ktorú predtým opustil, pokladajte to za vstup do novej strany. Opakujte otázky a) až f) pre všetky politické strany, ktorých bol respondent členom.


U4. Boli ste niekedy členom <členkou> odborov?

Áno		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8


U5. Boli ste členom <členkou> odborov v roku 1988?

Áno		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8


U6. Členom <členkou> ktorých odborov ste boli v roku 1988?



7 Nevie, 8 Odmietnutie


U7. Ste členom <členkou> odborov teraz?

Áno		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8


U8. Ktorých?



7 Nevie, 8 Odmietnutie


#CU8a. Boli ste niekedy vo svojom živote členom <členkou> niektorého voleného štátneho orgánu (národného výboru, ľudového súdu, vyšších zastupiteľských orgánov)? Ak áno, na akej úrovni? Ak to bolo viackrát, uveďte najvyššiu úroveň.

Nie				1
Áno – na miestnej, lokálnej úrovni		2
Áno – na okresnej alebo krajskej úrovni		3
Áno – na republikovej alebo federálnej úrovni		4


Nevie				7
Odmietnutie			8


#CU8b. Od ktorého roku ste boli členom <členkou> tohto orgánu?

Posledné dvojčíslie roka ....................................

97 Nevie, 98 Odmietnutie


#CU8c. A do ktorého roku ste boli členom <členkou> tohto orgánu?

Posledné dvojčíslie roka ....................................

97 Nevie, 98 Odmietnutie, 99 Nehodí sa: Stále je ešte členom


#CU8d. Boli ste niekedy vo svojom živote členom <členkou> niektorého voleného orgánu niektorej spoločenskej alebo záujmovej organizácie (odbory, organizácia mládeže alebo žien, profesionálny zväz alebo komora a pod.). 
Ak áno, na akej úrovni? Ak to bolo viackrát alebo ste boli členom <členkou> viacerých takýchto orgánov, uveďte ten, ktorý bol na najvyššej úrovni.

Nie				1
Áno – na miestnej, lokálnej úrovni		2
Áno – na okresnej alebo krajskej úrovni		3
Áno – na republikovej alebo federálnej úrovni		4


Nevie				7
Odmietnutie			8
	

#CU8e. Od ktorého roku ste boli členom <členkou> tohto orgánu?

Posledné dvojčíslie roka ....................................

97 Nevie, 98 Odmietnutie


#CU8f. A do ktorého roku ste boli členom <členkou> tohto orgánu?

Posledné dvojčíslie roka ....................................

97 Nevie, 98 Odmietnutie, 99 Nehodí sa: Stále je ešte členom


Otázky U9 a U10 len pre tých, ktorí majú partnera (kódy 1 a 2 v otázke O3). V inom prípade prejdite k otázke U11.


U9. A teraz by som sa Vás chcel opýtať znova na Vášho partnera. Bol niekedy členom niektorej politickej strany?

Áno		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8


Odpovede na otázky U10, U12, U14 zapisujte do tabuľky POLITICKÉ STRANY – PARTNER, OTEC, MATKA.


U10. Vymenujte mi, prosím, všetky strany, v ktorých bol kedykoľvek členom.


U11. A čo Váš otec? Bol niekedy členom niektorej politickej strany?

Áno		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8


U12. Vymenujte mi, prosím, všetky strany, v ktorých bol kedykoľvek členom.

U13. A čo Vaša matka? Bola niekedy členkou niektorej politickej strany?

Áno		1
Nie		2
Nevie		7
Odmietnutie	8


U14. Vymenujte mi, prosím, všetky strany, v ktorých bola kedykoľvek členkou.


#CU14. V politike sa často používajú pojmu „ľavica“ a „pravica“. Ukážte kartu N. Na stupnici od jednotky po desiatku na karte N jednotka znamená jasnú ľavicu, desiatka jasnú pravicu. Kde by ste sa na tejto stupnici umiestnili Vy sám <sama>?

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Ľavica								Pravica

Stupnica „ľavica – pravica“ nie je relevantná	11
Nevie							97
Odmietnutie						98


U15. Zúčastnili by ste sa parlamentných volieb, keby sa konali koncom tohto týždňa?

Určite áno		1
Asi áno		2
Asi nie		3
Určite nie		4
Nevie			7
Odmietnutie		8


U16. Ak by sa parlamentné voľby konali koncom tohto týždňa, ktorú politickú stranu by ste volili? Ukážte kartu O.

Číslo strany ..................................

97 Nevie, 98 Odmietnutie


U17. Mohli by ste nám povedať, ktorú politickú stranu ste volili v posledných parlamentných voľbách? Ukážte kartu O.

Číslo strany .......................................

97 Nevie, 98 Odmietnutie, 99 Nevolil


V. PREDKOVIA, NÁRODNOSTI, NÁBOŽENSTVÁ


V našej zemi žije mnoho rodín, ktoré majú predkov rôznych národností. Ako je to s Vašou rodinou?


V1. Má Vaša rodina z otcovej strany predkov niektorých nasledujúcich národností? Označte všetky národnosti, ktoré sa v prípade Vášho otca alebo jeho predkov vyskytli. Ukážte kartu P.

				Áno	Nie		Nevie	Odm.
01. česká			1	2		7	8 
02. slovenská		1	2		7	8
03. moravská		1	2		7	8
04. sliezska			1	2		7	8
05. židovská			1	2		7	8
06. poľská 			1	2		7	8
07. maďarská		1	2		7	8
08. ruská			1	2		7	8
09. nemecká		1	2		7	8
10. cigánska – rómska	1	2		7	8
11. ukrajinská (rusínska)	1	2		7	8
12. iná			1	2		7	8


V2. A čo rodina Vašej matky? Označte všetky národnosti, ktoré sa v prípade Vašej matky alebo jej predkov vyskytli. Ukážte kartu P. 

				Áno	Nie		Nevie	Odm.
01. česká			1	2		7	8 
02. slovenská		1	2		7	8
03. moravská		1	2		7	8
04. sliezska			1	2		7	8
05. židovská			1	2		7	8
06. poľská 			1	2		7	8
07. maďarská		1	2		7	8
08. ruská			1	2		7	8
09. nemecká		1	2		7	8
10. cigánska – rómska	1	2		7	8
11. ukrajinská (rusínska)	1	2		7	8
12. iná			1	2		7	8



V3. Pokiaľ ide o Vás, k akej národnosti sa hlásite? Môžete uviesť viac ako jednu národnosť. Na prvom mieste uveďte tú, ku ktorej sa hlásite v prvom rade. Ak sa sami cítite byť príslušníkom ešte niektorých ďalších národností, označte ich pomocou karty P. Ukážte kartu P.

Číslo hlavnej národnosti ..................................

97 Nevie, 98 Odmietnutie


Ďalšie národnosti. Ak sa respondent necíti byť príslušníkom žiadnej ďalšej národnosti, zakrúžkujte pri každej národnosti v nasledujúcom zozname kód 2 (Nie).

				Áno	Nie		Nevie	Odm.
01. česká			1	2		7	8 
02. slovenská		1	2		7	8
03. moravská		1	2		7	8
04. sliezska			1	2		7	8
05. židovská			1	2		7	8
06. poľská 			1	2		7	8
07. maďarská		1	2		7	8
08. ruská			1	2		7	8
09. nemecká		1	2		7	8
10. cigánska – rómska	1	2		7	8
11. ukrajinská (rusínska)	1	2		7	8
12. iná			1	2		7	8



Otázku #CV3a položte len tým, ktorí majú partnera.


#CV3a. A k akej národnosti sa hlási Váš partner? Na prvom mieste uveďte tú, ku ktorej sa hlási v prvom rade. Ak sa cíti byť príslušníkom ešte niektorých ďalších národností, označte ich pomocou karty P. Ukážte kartu P.

Číslo hlavnej národnosti.....................................

97 Nevie, 98 Odmietnutie

Ďalšie národnosti. Ak sa partner necíti byť príslušníkom žiadnej ďalšej národnosti, zakrúžkujte pri každej národnosti v nasledujúcom zozname kód 2 (Nie).

				Áno	Nie		Nevie	Odm.
01. česká			1	2		7	8 
02. slovenská		1	2		7	8
03. moravská		1	2		7	8
04. sliezska			1	2		7	8
05. židovská			1	2		7	8
06. poľská 			1	2		7	8
07. maďarská		1	2		7	8
08. ruská			1	2		7	8
09. nemecká		1	2		7	8
10. cigánska – rómska	1	2		7	8
11. ukrajinská (rusínska)	1	2		7	8
12. iná			1	2		7	8



V4. V akom náboženskom vyznaní ste boli vychovávaný(á)? Ukážte kartu Q.

Číslo z karty Q.......................................

97 Nevie, 98 Odmietnutie


V5. K akému náboženskému vyznaniu sa hlásite dnes? Ukážte kartu Q.

Číslo z karty Q.......................................

97 Nevie, 98 Odmietnutie


V6. Ako často navštevujete bohoslužby? Ukážte kartu R.

Nikdy						00
Menej ako raz do roka			01
Asi raz alebo dvakrát do roka		02
Niekoľkokrát do roka			03
Asi raz do mesiaca				04
2 – 3 krát do mesiaca			05
Každý týždeň				06
Niekoľkokrát týždenne			07
Každý deň					08

Nevie						97
Odmietnutie					98


W. SOCIÁLNY KAPITÁL

Sú ľudia, ktorí majú veľa kontaktov, priateľov a známych, pretože iní ľudia často potrebujú ich pomoc, nejakú službu, uplatnenie ich vplyvu atď.


W1. Ako často sa obracajú na Vás v dôsledku Vášho zamestnania alebo funkcie, ktorú zastávate, či kontaktov, ktoré máte, iní ľudia (príbuzní, priatelia, známi atď.) s tým, aby ste im pomohli riešiť nejaký problém, ťažkú životnú situáciu, alebo aby ste uplatnili svoj vplyv v ich prospech? A ako to bolo v roku 1988?

						V súčasnosti			V roku 1988
Nikdy						1				1
Zriedka					2				2
Občas					3				3
Dosť často					4				4
Veľmi často					5				5

Nevie						7				7
Odmietnutie					8				8


W2. A pokiaľ Vy sami ste v ťažkej situácii (potreba dobrého lekára, právnika, snaha získať lepšie zamestnanie, dostať dieťa do školy, príhovor na niektorom úrade atď.), máte pocit, že existujú ľudia, ktorých môžete poprosiť o pomoc? A ako to bolo roku 1988?

						V súčasnosti			V roku 1988
Nie, žiadni neexistujú			1				1
Veľmi málo					2				2
Pomerne dosť				3				3
Veľa						4				4
Veľmi veľa					5				5

Nevie						7				7
Odmietnutie					8				8


W3. Akú dôležitú úlohu hrajú tieto užitočné kontakty vo Vašom živote? A ako to bolo pred rokom 1989? Použite kartu A.

						V súčasnosti			V roku 1988
Podstatné					1				1
Veľmi dôležité				2				2
Dosť dôležité				3				3
Nie veľmi dôležité				4				4	
Úplne nedôležité				5				5

Nevie						7				7
Odmietnutie					8				8





X. ZÁVER

X1. Nakoniec, keď porovnáme Váš život dnes a v roku 1988, povedali by ste, že je teraz oveľa lepší, trochu lepší, asi tak rovnaký, trochu horší alebo oveľa horší?

Oveľa lepší teraz			1
O niečo lepší			2
Asi tak rovnaký			3
O niečo horší			4
Oveľa horší				5

Nevie					7
Odmietnutie				8


X2. Mohli by ste mi povedať na účely štatistickej kontroly Váš dátum narodenia?

Deň	        	 Mesiac	       Rok







98 Odmietnutie (pri roku posledné dvojčíslie)

X3. Ďakujem Vám za Vašu pomoc. Chceli by ste nám povedať niečo naviac? Najmä pokiaľ ide o skutočnosti, ktoré Vám buď pomohli k životnému úspechu, alebo Vám v ňom naopak bránili?













X4. Boli by ste ochotný (ochotná) niekedy neskôr odpovedať na menej formálne otázky o Vašich životných skúsenostiach, o Vašich názoroch a pocitoch? Veľmi by sme takúto Vašu ochotu privítali

Áno		1
Nie		2


X5. V akom jazyku respondent odpovedal?

Po česky (včítane moravských dialektov)		1
Po slovensky						2
Po maďarsky						3
V inom jazyku: v akom___________________	4

