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1. "Od novembra 1989 uplynuli vyše tri roky. Myslíte, že terajšie zriadenie má v porovnaní so 
zriadením pred novembrom 1989:"

1= oveľa viac predností 
2= trochu viac predností 
3= je to asi narovnako 
4= trochu viac nedostatkov 
5= oveľa viac nedostatkov 
9= neviem

2 /0  ktorých z nasledovných problémov sa vo Vašom okolí v poslednom Čase diskutuje 
najčastejšie a o ktorých menej často?"
ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.1!
1= veľmi často 
2= pomerne často 
3= pomerne zriedkavo 
4= vôbec nie
9= nevie posúdiť, nwdpovedal

A. Zdravotníctvo

B. Kriminalita, osobná bezpečnosť

C  Nezamestnanosť

D. Dôchodky a sociálne zabezpečenie

E. Postavenie slovenskej koruny, devalvácia

R  Politika, politici

G. Životné prostredie

H. Rómsky problém

L Životná úroveň

J. Dodržiavanie pravidiel demokracie

K. Podmienky pre súkromné podnikanie (dane, zákony)

L. Morálka

M. Školstvo

N. Privatizácia

O. Problém spolužitia Slovákov a národnostných menšín
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3. 'Domnievate sa, že pokiaľ ide o politiku, majú ľudia vo Vašom okolí zväčša podobné názory 
ako Vy, alebo odlišné?*________________________________________________________________

l s  väčšina má podobné 
2= je to asi na polovicu 
3= väčšina má iné
9=» nevie posúdiť______________________________________________________________________

A. V zamestnaní

B. V rodine

C  Medzi priateľmi, známymi

4. "Myslíte si, že naša ekonomika pred novembrom 1989:*

l a  nevyžadovala zmeny 
2« vyžadovala iba menšie zmeny 
3= vyžadovala hlboké zmeny 
9* neviem

5. "Aké šance dosiahnuť dnešnú ekonomickú úroveň rozvinutých krajín západnej Európy majú 
podľa Vášho názoru nasledujúce krajiny?".
ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.2! ______________________
l a  bude to pomerne rýchlo (asi tak do 5-7 rokov)
2= bude to pomalšie (asi tak do 15-20 rokov)
3* bude to veľmi pomaly (asi tak do 50 rokov)
4a  nebude to nikdy
9= nevie posúdiť______________________________________________________________________

A. Bulharsko

B. Česká republika 

C  Chorvátsko

D. Maďarsko

E. Poľsko

F. Pobaltské krajiny (Litva, Lotyšsko, Estónsko)

G. Rumunsko 

R  Rusko

L Slovensko 

J. Slovinsko

K. Ukrajina
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1* za rozdelenie ČSFR
2* proti rozdeleniu ČSFR
3= referenda by som sa nezúčastnila)
9» neviem

6. "Keby sa pred rozdelením ČSFR uskutočnilo referendum, hlasovali by ste:*

7. "Aké bude podľa Vás usporiadanie vzťahov medzi SR a ČR asi tak o pät rokov?*

1= dva samostatné Štáty 
2* konfederácia, únia a pod.
3= federatívny Štát 
8= iné 
9= neviem

8. "A aké usporiadanie vzťahov medzi SR a ČR by ste si želali Vy osobne?*
ANKETÁR! KÓDUJTE PODĽA PREDCHÁDZAJÚCEJ OTÁZKY!

9. "Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v januári 1993 sa odohrali viaceré zmeny, na 
druhej strane niektoré ved sa nezmenili.. Ako sa podlá Vás vyvinula situácia na Slovensku v 
týchto oblastiach:"

1* zlepšila sa
2= ostala približne rovnaká 
3= zhorSila sa 
9= neviem

A  Ekonomika Slovenskej republiky

B. Sloboda tlače

C  Bezpečnosť občanov

D. Šance pre slušných a poctivých ľudí

E. Vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi

F. Sloboda prejavu

G. Životná úroveň

R  Nezamestnanosť

L Šance pre kariéristov

J. Vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi

K. Obraz Slovenska vo svete

10. "Povedzte mi prosím mená osobností súčasného politického a verejného života na 
Slovensku, ktorým najviac dôverujete!*
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11. "Teraz Vám budem postupne čítať mená niektorých osobností nášho politického a
spoločenského života. Vy mi prosím povedzte, či ich poznáte a aký máte na nich názor."
ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.3!______________________
1 s  je mi veľmi sympatický(á)
2* v niečom je mi sympatický(á), v niečom nie 
3 s  je mi nesympatický(á)
8= poznám ho (ju), ale neviem posúdiť
9= vôbec ho (ju) nepoznám __________________________________________

AA. Július Binder AQ. Milan KAažko

AB. Ján Budaj AR. Michal Kováč

AC Vojtech Bugár AS. Roman Kováč

AD. Ján Čarnogurský AT. Milan Markovič

AE. Ľudovít Černák AU. Jozef Markuš

AF. Miklós Duray AV. Vladimír Mečiar

AG. Mikuláš Dzurinda AW. František Mikloško

AH. Alojz Engliš AX. Jozef Moravčík

AL Rudolf Filkus AY. Anna Nagyová

AJ. Milan Ftáčnik AZ. Jozef Prokeš

AK. Ivan Gašparovič BA. Dušan Slobodník

AL. Pavol Hagyari BB. Viliam Sobofia

AM. Václav Havel BG Július Tóth

AN. Roman Hofbáuer BD. Peter Weiss

AO. Oľga Keltošová B E. Boris Žala

AP. Ján Klepáč

12. "Teraz mi prosím povedzte, do akej miery dôverujete nasledujúcim inštitúciám:" 
ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.4! OTÁZKA POKRAČUJE 
NA ĎALŠEJ STRANE!
1= rozhodne áno 
2= skôr áno, ako nie 
3= skôr nie, ako áno 
4= rozhodne nie 
9«  neviem________

A. Prezident SR

B. NR SR 

C  Vláda SR

D. Odbory
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E. Matica slovenská

F. Národná banka Slovenska

G. Európske spoločenstvo

R  NATO

L Medzinárodný menový fond

J. Armáda

K. Polícia

L. Cirkev

M. Tlač, masmédiá

N. Súdnictvo

O. Miestne úrady vo Vašom okresé

P. Svetový kongres Slovákov

13. "Ako Vy osobne posudzujete politiku súčasnej vlády SR v nasledujúcich oblastiachi V

1=správna
2= v niečom správna, v niečom nesprávna 
3= nesprávna 
9*  neviem

A  Ochrana občanov proti zločinnosti, bezpečnosť občanov

B. Politika v oblasti privatizácie

C. Zahraničná politika

Ď. Politika v oblasti masmédií

E. Politika voči maďarskej menšine 1

F. Sociálna politika

G. Politika v oblasti kultúry

14. 'Predstavte si, že by sa nové parlamentné voľby mali konať už tento víkend. 
Pre ktoŕústranu, alebo hnutíe by ste sa rozhodil?"
ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK ČL5! OTÁZKA 
POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE!
1= Aliancia demokratov Slovenska 
2= Demokratická strana 
3 = Hnutie za demokratické Slovensko 
4= Konzervatívna demokratická strana 
5= Kresťansko-demokratické hnutie 
6= -Kresťanská sociálna únia 
7*  Maďarská občianska strana
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8* Maďarské kresťansko-demokratické hnutie 
9*  Slovenská národná strana
10= Sociálno-demokratickástrana Slovenska 
11* Spolužitie
12* Strana demokratickej ľavice 
13* Strana podnikateľov 
14* Strana zelených na Slovensku 
66* iné
77* nešiel by som voliť 
88* nechcem odpovedať 
99* neviem

15. "A ktorú by ste rozhodne nevolili?*
ANKETÁR! PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK ČL5! KÓDUJTE 
PODLÁ PREDCHÁDZAJÚCEJ OTÁZKY!

16. *V júni minulého roku prebehli u nás parlamentné voľby. Uveďte prosím, 
ktorú stranu, alebo hnutie ste volili do Slovenskej národnej rady.*

1* Hnutie za demokratické Slovensko 
2*  Strana demokratickej ľavice 
3*  Slovenská národná strana 
4*  Kresťansko-demokratické hnutie 
5*  Maďarské kresťansko-demokratické hnutie - Spolužitie 
6*  Sociálno-demokratická strana Slovenska 
7*  Slovenské kresťansko-demokratické hnutie 

(dnes Kresťanská sociálna únia)
8* Občianska demokratická únia
9* Občianska demokratická strana - Demokratická strana
10* Maďarská občianska strana
66* iné
77* nezúčastnil som sa volieb 
88* nechcem odpovedať 
99* neviem, nepamätám sa

17. "V posledných mesiacoch sa diskutuje o predčasných voľbách. Myslíte si, že 
by predčasné voľby prispeli k riešeniu problémov v našej spoločnosti?* Ľ _
1* rozhodne áno 
2*  skôr áno ako nie 
3*  skôr nie ako áno 
4* rozhodne nie 
9*  neviem

18. *V politike sa veľa hovorí o *pravici* a Tavia*. Kam by ste sa zaradili Vy 
sami?* d
1* jednoznačne k ľavici 
2= skôr k ľavici 
3*  skôr do stredu 
4= skôr k pravici 
5= jednoznačne k pravici 
9= neviem
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19. *Do akej miery súhlasíte s nasledovnými tvrdeniami 7"
ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.6I

1» úplne súhlasím 
2»  skôr súhlasím 

skôr nesúhlasím 
4 a  vôbec nesúhlasím 
9 a  neviem posúdiť

A. Zahraničné firmy by mali mat u nás úplne otvorené pole pôsobnosti

B. Ak by sa všetkým výrazne zvýšili mzdy, ľuďom by to pomohlo a ekonomike neublížilo

C  Slovenská republika je mladá, preto by sa kritika jej predstaviteľov mala 
obmedziť

D. Politik, ktorý chce pre občanov dobre, môže v záujme toho občas porušiť zákon

E. Pre súkromné podnikanie sú už na Slovensku vytvorené priaznivé a dostatočné podmienky

F. Kapitalizmus predstavuje najlepšiu možnú cestu nášho budúceho vývoja

G. Šikovný a usilovný človek si dnes môže zarobiť veľa peňazí

R  Je správne, aby skutočne schopní ľudia mali veľa peňazí, hod aj milióny

L Nezamestnanosti je potrebné sa brániť aj za cenu zachovania nadbytočných pracovných 
miest

J. Súkromnému podnikaniu je treba poskytnúť Čo najváfiiu voľnosť

K. Ekonomické zmeny by mali prebiehať pomaly, aby bolo možné zabrániť nezamestnanosti

L. Za svoju chudobu si každý môže predovšetkým sám

M. Ľudia u nás dnes bohatnú predovšetkým nepoctivým spôsobom

N. Vä&ina nezamestnaných sú ľudia bez skutočného záujmu o prácu

O. Zmeny v ekonomike musia byť čo najrýchlejšie, aj keď to znamená prechodné zníženie 
životnej úrovne ľudí

P. Problémy v ekonomike je možné vyriešiť pomocou privatizáde

Q. Malo by prevažovať štátne vlastníctvo podnikov
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20. 'A  teraz si všimnime zásady, ktorými by sa dnes mala riadiť naša spoločnosť. Prečítam 
Vám postupne niekoľko dvojíc výrokov. Umiestnite svoje stanovisko na škále od 1 do 5, kde 
číslo 1 znamená, že úplne súhlasíte s prvým výrokom, S znamená súhlas s druhým výrokom, 
tislo 3 vyjadruje stred.' ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.7!
1» úplný súhlas s výrokom A 
2* čiastočný súhlas s výrokom A 
3* stred
4 a  čiastočný súhlas s výrokom B 
5a  úplný súhlas s výrokom B 
9 a  neviem

A. Jednotlivci by mali prevziať viac 
zodpovednosti, aby sa o seba dokázali 
postarať

B. Štát by mal prevziať viac zodpovednosti a 
zabezpečiť, aby o každého bok) postarané

A. Štát by mal mať čím väSie peňažné 
zdroje, aby mohol čím viac prerozderovať

B. Štát by mal mať obmedzené peňažné 
zdroje, aby boli jeho zásahy obmedzené na
m in im u m

A. Prvoradá je jednota a zomknutosť 
národa

B. Prvoradá je pluralita názorov a demokracia

A. V politike je dôležité trpezlivé 
vyjednávanie

B. Dôležitá je rozhodnosť a pevná ruka silnej 
osobnosti

A. V demokracii má väčšina právo 
rozhodnúť aj na úkor menšín

B. V demokracii musia mať menšiny zaručené 
aspoň také práva ako väSina

21. 'Položím Vám teraz niekoľko otázok, týkaj údel 
si zvoľte z možností, uvedených na pomocnom list 
ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTO 
ĎALŠEJ STRANE!

i sa najmä fungovania ekonomiky. Odpoveď 
ku.'
K Č.4! OTÁZKA POKRAČUJE NA

les rozhodne áno 
2*  skôr áno ako nie 
3= skôr nie ako áno i*; - 
4=* rozhodneme
9* nevie, neodpovedal

j  j- *. . - t . f . . ' ;

A. Súhlasíte so zavedením súkromnej lekárskej praxe?

B. Myslíte, že majú byť aj súkromné školy?

G  Mal by štát zabezpečiť prácu každému, kto chce pracovať?

D. Mal by štát vo väčšej miere úradne stanovovať ceny?

E. Mali by sa podľa Vás rozdiely v príjmoch zmenšiť?

F. Mali by byť dane podľa Vás vyššie, aby b&]o viac prostriedkov na sociálne opatrenia?

G. Mala by vláda podľa Vás aj naďalej obmedzovať rast miezd tak, aby nedošlo k vysokej 
inflácii?

R  Myslíte, Že by sa mala stanovovať horná hranica peňazí, ktoré môže človek zarobiť?
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L Myslíte si, že Štát by mal zabezpečiť bývanie každej rodine, ktorej sa nedarí získať byt? I 

J. Myslíte si, že by mal Štát nariadiť podnikateľom, aby znížili ceny niektorých výrobkov? |

22. 'Dávate celkove prednosť ekonomike:* l
1* socialistickej, aká u nás bola do roku 1989 
2 *  sociálne trhovej, kedy štát do značnej miery ovplyvňuje ekonomiku 
3= ekonomike voľného trhu, S m in im á ln y m i z á sa h m i štátu 
9= neviem

23. Situácia v našej spoločnosti je nevykryštalizovaná. Niektorí ľudia sú optimisti, iní však 
majú rôzne obavy. Čo myslíte, hrozia Slovensku nasledujúce skutočnosti?
ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.4!
1= rozhodne áno 
2* skôr áno ako nie 
3* skôr nie ako áno 
4= rozhodne nie 
9= neviem

A. Ohrozenie zo strany v Ruska

B. Násilné riešenie sporov medzi Slovákmi a Maďarmi na južnom Slovensku 

C  Vojenský konflikt medzi Maďarskom a Slovenskom

D. Stupňovanie násilia vo vzťahoch medzi Rómami a ostatným obyvateľstvoiň

24. "Existujú rozličné názory na to, akým smerom sa má Slovensko uberať vo svojej zahrania 
politike. Do akej miery súhlasíte s nasledovnými tvrdeniami?"
ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.6!

inej

1= úplne súhlasím 
2= skôr súhlasím 
3= skôr nesúhlasím 
4= vôbec nesúhlasím
9=jieviem- ~ . .................... . . _

A. SR sa má uchádzať o členstvo v NATO

B. SR má svoj postup v zahraničnej politike zjednotiť s Ruskom a Ukrajinou 

C  SR sa má snažiť o pridruženie k Európskym spoločenstvám

D. SR má svoj postup v zahraničnej politike zjednotiť s krajinami Visegrátjskej štvorky 
(Poľsko, Maďarsko, Česká republika)

E. SR sa má stať politickým mostom medzi Východom a Západom
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28. "Niektoré z nasledovných výrokov Vám možno budú pripadať prehnané. Napriek tomu Vás 
prosím, aby ste mi povedali, aký je Váš názor na tieto tvrdenia."
ANKETAR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.6!____________________________
1» úplne súhlasím 
2* skôr súhlasím 
3= skôr nesúhlasím 

vôbec nesúhlasím 
9*  neviem

A. Maďarským spoluobčanom záleží na blahu Slovenska rovnako ako Slovákom

B. Je vecou rodičov, či nechajú svoje dieťa vzdelávať iba v maďarskom jazyku, aj keď tým 
obmedzia jeho ďalšie šance

C  Napitie medzi Slovákmi a Maďarmi umelo podnecujú naj má niektorí slovenskí politici 
svojimi necitlivými rozhodnutiami

D. Politika slovenskej vlády voči maďarskej menšine je v súlade s medzinárodnými normami

E. Problémy s maďarskou menšinou by slovenská vláda mala riešiť trpezlivým vyjednávaním

F. Politici, zastupujúci maďarskú menšinu v NR SR, nehovoria za maďarskú menšinu, ale 
iba za seba

G. Vláda by mala podniknúť rázne kroky na ukončenie maďarskej rozpínavosti

29. ANKETÁR! NEFORMÁLNE! Prejdime teraz k celkom inej téme.
"Aká je finančná situácia vo Vašej domácnosti v porovnaní s tým, aká bola pred 12 
mesiacmi?"_________________________________________________________________

1» výrazne sa zlepšila 
2*  o niečo sa zlepšila 
3*  ostala približne rovnaká 

o niečo sa zhoršila 
5= výrazne sa zhoršila 
9= neviem

3 Í  "A ako predvídate vývoj finančnej situácie Vašej domácnosti v budúcich 12 
mesiacoch?" *

1* výrazne sa zlepší 
2* o niečo sa zlepší 
3* ostane približne rovnaká 
4= o niečo sa zhorší 

_ 5=l výrazne sa zhorší 
9= neviem
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31. "Ktorý z týchto výrokov najlepšie vystihuje súčasný finančný stav VaSej 
domácnosti?"

1 -  zadlžujeme sa
2 *  musíme siahať na naše úspory
3»  dokážeme vyžiť od jednej výplaty k druhej
4 »  niečo ušetríme
5*  dosť veľa ušetríme
9=* neviem

32. "Ste momentálne evidovaný(á) ako nezamestnaný(á)?"

1* áno*
2= nie

* ANKETÁR, PREČÍTAJTE ZNENIE OTÁZKY 33.B!

33.A "Predstavte si, že by ste sa stali nezamestnaným a viac ako pol roka si nevedeli nájsť 
primerané zamestananie. Aké riešenie by bolo pre Vás prijateľné?”

3 3 3  "Ak by sa táto Vaša situácia predlžovala, aké riešenie by bolo pre Vás prijateľné?"

1= prijateľné riešenie 
2=  neprijateľné riešenie 
9= neviem

A. Prijať zamestnanie, hod aj v úplne inom odbore

B. Presťahovať sa za prácou do iného mesta (obce)

C  Ostať ďalej doma bez práce

D. Dochádzať za prácou hod aj do značnej vzdialenosti od miesta bydliska

E. Navštevovať rekvalifikačné kurzy

F. Začať samostatne podnikať

G. Príležitostne si niekde privyrobiť a brať pri tom podporu 

R  Isť pracovať do zahraničia

34. "A teraz sa prosím pokúste vžiť do situáde, že ste sa Vy a Vaša rodina odtli v naoz 
neúnosne zlej ekonomickej situácii. Aké riešenie by bolo pre Vás prijateľné?" 
ANKETÁR! OTÁZKA POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE!

aj

1= prijateľné riešenie 
2= neprijateľné riešenie 
9= neviem

A  Prijať lepšie platenú prácu, hod aj v úplne inom odbore

B. Presťahovať sa do menšieho (lacnejšieho) bytu

G  ísť pracovať do zahraničia

D. Prijať lepšie platenú prácu, hod aj v značnej vzdialenosti od miesta bydliska
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E  Nájsť si vedľajší príjem, prácu popri hlavnom zamestnaní 1
F. Žiť skromnejiie, primerane situácii

G. Presťahovať sa do obce (mesta), kde sú Životné náklady nižšie ako v mieste Vášho 
bydliska

R  Pokúsiť sa príjsť k peniazom, aj keby to nebolo úplne legálne

L Obrátiť sa o pomoc na rôzne charitatívne organizácie alebo spolky

J. Častejšie sa zúčastňovať rôznych súťaží o vecné a peňažné ceny

K. Rozpredať z rodinného majetku veci, ktoré majú nejakú hodnotu

35. "Koľko korún mesačne potrebuje Vaša rodina na pokrytie nevyhnutných 
výdavkov pre fungovanie Vašej domácnosti? (strava, ošatenie, bývanie, a pod.)"
ANKETAR, ÚDAJ UVEĎTE DO OKIENKA!

36. ANKETÁR! MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! Opäť teraz
zmeníme tému. "V poslednom čase vystúpil do popredia problém rómskeho obyvateľstva. 
Prichádzate Vy osobne do styku s Rómami?"

1= mám približných Romov 
2= mám spolupracovníkov Romov 
3= mám blízkych susedov Romov 
4= mám dobrých známych Romov
5* prichádzam do styku s Rómami (na ulici, cestou do práce, atď.) 
6= neprichádzam do osobného styku s Rómami

37. "Prečítam Vám teraz niekoľko tvrdení o Romoch. Vy mi prosím povedzte, do akej 
miery s nimi súhlasíte." ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.6!

1*= úplne súhlasím 
2= skôr súhlasím 
3= skôr nesúhlasím 
4= vôbec nesúhlasím 
9= neviem posúdiť

A. Ľudia u nás posudzuj ffRomov iba podľa tých najhorších z nich, ale aj medzi Rómami 
sa nájde dosť slušných ľudí.

B. Ak vláda alebo miestne samosprávy nebudú riešiť rómsky problém, obyvatelia sú 
oprávnení zobrať spravodlivosť do vlastných rúk

G Aby sa v budúcnosti znížila kriminalita Romov, treba väčšmi podporovať ich kultúru, 
vzdelávanie v materinskom jazyku a pod.

D. Pokiaľ Romovia neobmedzujú a neohrozujú ostatných, treba ich nechať žiť takým 
spôsobom života, aký im vyhovuje

E  Aby sa v budúcnosti znížila kriminalita Romov, treba ich za priestupky trestať 
prísnejšie ako iných

F. Mali by sa prijať zákonné opatrenia na znižovanie pôrodnosti Romov

G. Romovia, ktorí nie sú schopní sa prispôsobiť, mali by bývať izolovane od ostatného 
obyvateľstva (na okrajoch miest - dedín).
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38. 'Nová SR má za sebou prvých deväť mesiacov Štátnej samostatnosti. Čo myslite, 
mala by nadväzovať na dedičstvo Slovenského Štátu r. 1939-45?" _______________

l a  rozhodne áno 
2= skôr áno ako nie 
3* skôr nie ako áno 
4a  rozhodne nie 
5» neviem

39. *Dnes sa veľa diskutuje o Slovenskom národnom povstaní Do akej miery súhlasíte 
s nasledujúcimi výrokmi?
ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.6!____________________
l a  úplne súhlasím 
2a skôr súhlasím 
3a  skôr nesúhlasím 
4a  vôbec nesúhlasím
9= neviem posúdiť____________________________________________________________

A. SNP bolo výrazom odporu Slovákov voči fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí

B. SNP bolo povstaním proti vlastnému štátu a preto ho treba hodnotiť negatívne 

C  V SNP pretieklo veľa krvi, bolo to zbytočné

D. Účasťou v SNP sa Slováci prihlásili k rovnoprávnemu partnerstvu s českým národom 
v rámci spoločného štátu

40. Tokúste sa ohodnotiť historický prínos nasledujúcich osobností:*
ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.8!________
l a  jednoznačne kladná osobnosť 
2a  skôr kladná ako záporná 
3 a  rovnako kladná ako záporná 
4a  skôr záporná, ako kladná 
5 a  jednoznačne záporná 
9= neviem

A. Tomáš G. Masaryk

B. Andrej Hlinka 

G  Jozef Tiso

D. Gustáv Husák

E. Alexander Dubček

F. Václav Havel

G. Vladimír Mečiar
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41. •Prezrite si pozorne nasledujúci zoznam Činností a povedzte, ktorú z nich vykonávate pre 
iných ľudí dobrovoľne a bezplatne.*___________________________________________________

1 -  áno
2*  nie

A. Pomoc starším ľuďom

B. Pomoc zdravotne postihnutým a invalidom

C  Pomoc pri organizovaní náboženských alebo cirkevných aktivít

D. Dobrovoľná práca v oblasti kultúry, umenia, vzdelávania (napr. ochotnícke divadlo,
vzdelávacie spolky a pod.)

E. Dobrovoľná práca s mládežou (skauting, kluby mladých a pod.)

F. Dobrovoľná činnosť v oblasti športu, turistiky

G. Pomoc pre nezamestnaných alebo ich rodiny, pre sociálne slabých, chudobných

R  Aktivity na ochranu ľudských práv (právnické konzultácie, organizovanie petícií a pod.)

L Ekologické aktivity, ochrana životného prostredia

J. Charitatívna činnosť (organizovanie zbierok pre ľudí v núdzi a pod.)

K. Dobrovoľné, podporné a svojpomocné skupiny, kluby, organizácie v oblasti zdravia

L. Iné (napr. ochrana zvierat, mierové hnutie, ženské hnutie a pod.)

42. ANKETÁR POZOR! NEJDE O POLITICKÉ ORGANIZÁCIE!
*Za posledné 3 roky vzniklo na Slovensku mnoho nových dobrovoľných organizácií,
združení, spolkov, klubov. Pozorovali ste takýto vývoj aj vo Vašom okolí?*

1= áno, pribudli takéto činnosti a to v oblasti....------------------------------
2= nepostrehol
9= neviem

43. *V našej spoločnosti sú ľudia alebo skupiny ľudí, ktorí potrebujú pomoc iných
ľudí. Ktoré skupiny sú to podľa Vás predovšetkým?* ANKETÁR VYPÍŠTE!

15



ľ ^ ^ A N K E T A R ^ N E F O R M A L N E ľ  'oslednou témou náSho rozhovoru budú 
masmédiá. "Uveďte prosím najviac tri také denníky, ktoré Čítate pravidelne!*

1= Pravda 
2= Práca 
3= Nový Čas 
4= Smená 
5= SME
6= Slovenský denník 
7= Hlas ľudu 
8= Roľnícke noviny 
9= Republika 
10= Šport- Niké 
11= Smer
12= Slovenský východ 
13= Uj Szó 
14= Lidové noviny 
15= Mladá fronta dnes
16= iné (aké)........................
99= nečítam žiadne denníky

45. *A ktoré týždenníky a časopisy čítate pravidelne?" 
(uveďte najviac 5)

99= nečítam žiadne týždenníky ani časopisy

46. "Ktoré z nasledovných rozhlasových staníc ste počúvali dnes alebo včera?" 
(uveďte najviac 3)

1= Slovensko 1 
2= Rock FM 
3= FUN Rádio 
4= Rádio Twist
5= inú súkromnú stanicu (akú):. 
6= český rozhlas 
7* Slobodná Európa 
8= maďarský rozhlas 
9= iné zahraničné vysielanie

16



47. "Ktorý televízny kanál ste sledovali dnes alebo včera?" (uveďte najviac 3)

1* STV 1 8* iný zahraničný kanál
2 -  STV 2 9*  nesledoval som žiaden
3 -  ČTV 1
4 -  ČTV 2
3 -  O R F 1 alebo 2 
6*  Budapešť 1 alebo 2 
7*  RTL

48. "Sledujete nasledovné televízne alebo rozhlasové programy?"

1» vždy alebo takmer vždy
2« pomerne často
3 a  pomerne zriedkavo
4 a  nikdy alebo takmer nikdy

A. Aktuality STV o 1930

a  Aktuality STV o 22.00

C  Rádiožurnál o 12.00

D. Rádtožuruálo 18.30

E. Udílosti ČTV o 1930

F. Spravodajský program Maďarskej televízie

G. Spravodajský program inej zahraničnej televízie

H. Desať minút s premiérom

Ĺ Večer Milana Markoviča

J. S dovolením, pán prezident

"Na záver Vás poprosím o niekoľko osobných údajov;"

49. "Ako by ste charakterizovali svoj vzťah k náboženstvu a viere?" 1
1« veriaci 
2*  neveriaci
3= túto otázku nemám vyriešenú 
4= neviem

"Ku ktorej cirkvi sa hlásite?" i______
1 -  rímsko katolíckej 
2*  grécko katolíckej 
3= evanjelickej 
4*= inej
5«  k žiadnej_______
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51. "Viete sa dohovoriť v angličtine, nemčine či inom západnom jazyku?"

l a  nie
2« áno, v jednom 
3 -  áno, vo viacerých

52. "Boli ste za posledných 10 rokov vo vyspelej západnej krajine aspoň na 
týždennom pobyte?" r
l a  nie 
2«  áno, raz 
3= áno, viackrát

53. "Je niekto z Vašich príbuzných Českej národnosti?"

1= áno 
2= nie
9= neviem, neodpovedal

54. "Je niekto z Vašich príbuzných maďarskej národnosti (v prípade Maďarov 
slovenskej národnosti)?" r
l a  áno 
2 a  nie
9* neviem, neodpovedal

55. "Aký je celkový mesačný príjem Vašej domácnosti? Pokúste sa zrátať 
všetky príjmy, ak máte, tak aj príjmy mimo zamestnania."
ANKETÁR! ZAPÍŠTE DO OKIENKA!

ÚDAJE O RESPONDENTOVI

56. POHLAVIE: r -
l a  muž - -  - ' ------ ------
2 a  žena

57. VEK:

_____ _ rokov

58. VZDELANIE: 1
l a  základné
2 a  stredoškolské bez maturity 
3 a  stredoškolské s maturitou 
4= vysokoškolské

59. NÁRODNOSŤ: i
l a  slovenská 
2 a  maďarská 
3 a  iná
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60. EKONOMICKÁ AKTIVITA:

1 *  robotník v priemysle 
2 *  poľnohospodársky robotník 
3 *  manuálny pracovník v službách 
4 »  nemanuálny pracovník v službách 
5 *  technik
6 *  pracovník v administratíve 
7 -  ostatná inteligencia

8= družstevný roľník 
9= podnikateľ, súkromný roľník 
10= nezamestnaný 
11= dôchodca
12= v domácnosti alebo na MD 
13= Študent 
14= iné

61. PRACUJE V SEKTORE: r~
1=  štátnom  
2 =  družstevnom 
3 =  súkromnom 
4 =  nie je zamestnaný

62. POČET ČLENOV DOMÁCNQSTI (vrátane respondenta): 
A N K E T Á R , Z A P Í Š T E  D O  O K IE N K A !

63. TYP DOMÁCNOSTI RESPONDENTA; L_
1=  mladí ľudia (bezdetní, 1-2 dospelí, do 35 rokov)
2 =  mladá domácnosť (1-2 dospelí, deti prevažne do 7 rokov)
3 =  bežná domácnosť (1-2 dospelí, deti prevažne vo veku 7-18 rokov)
4 =  dospelá domácnosť (1-2 rodičia s dospelými deťmi)
5 =  trojgeneračná domácnosť (deti do 18 rokov, 1-2 rodičia, 1-2 starí rodičia) 
6 =  staršia domácnosť (dospelí vo veku 35-60 rokov bez detí v domácnosti)
7 =  starí ľudia (1-2 dospelí nad 60 rokov, bez detí v domácnosti)
8 =  iný typ domácnosti____________________________________________________

64. POČET OBYVATEĽOV OBCE ALEBO MESTA;

1= do 2 tisíc obyvateľov 
2= 2 až 10 tisíc obyvateľov 
3= 10 až 50 tisíc obyvateľov 
4= 50 až 100 tisíc obyvateľov 
5= Bratislava, Košice

65. OKRES:

ANKETÁR, VYPÍŠTE!

"ĎAKUJEM VÁM ZA ROZHOVOR!"
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