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ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.l!

1. “Každá vláda musí riešiť celý rad problémov. I keď väčšina z tých problémov, ktoré Vám prečítam,
je iste dôležitá, pokúste samedzi ich závažnosťou rozlišovať na 5-bodovej stupnici. 1 bod znamená,
že ide o nedôležitý problém, 5 bodov znamená, že ide o veľmi dôležitý problém, tri body znamenajú
stredne dôležitý problém. Prideľte teda každému z nasledujúcich problémov od 1 do 5 bodov.”

1= nedôležité 2 3 4 5= veľmi dôležité
9= neviem posúdiť

A. Zdravotníctvo □
B. Kriminalita, osobná bezpečnosť □
C. Nezamestnanosť □
D. Dôchodky a sociálne zabezpečenie _ □
E. Postavenie slovenskej koruny, devalvácia □
F. Politika, politici □
G. Uplatňovanie zákonnosti □
H. Životné prostredie _ □
I. Začleňovanie Slovenska do Európskej únie □
J. Životná úroveň □
K. Dodržiavanie pravidiel demokracie □
L. Podmienky pre súkromné podnikanie (dane, zákony) □
M. Morálka □
N. Školstvo □
0 . Privatizácia □
P. Problém spolužitia Slovákov a príslušníkov maďarskej menšiny
R. Rómsky problém □

ANKETÁR, AJ PRI NASLEDUJÚCEJ OTÁZKE PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 1!

2. “Pokúste sa teraz prosím vybrať z týchto problémov najviac tri také, ktoré považujete na Slovensku
za najnaliehavejšie.”
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3. “Myslíte si, že naša ekonomika pred novembrom 1989:

1= nevyžadovala zmeny 
2= vyžadovala iba menšie zmeny 
3= vyžadovala hlboké zmeny”
9= neviem

□

4. “Keby sa bolo bývalo pred rozdelením ČSFR uskutočnilo referendum, ako by ste boli hlasovali?

□
1= za rozdelenie ČSFR
2= proti rozdeleniu ČSFR
3= referenda by som sa nezúčastnil(a)”
9= neviem

5. “Aké usporiadanie vzťahov medzi ČR a SR by ste si Vy osobne želali v budúcnosti?

1= dva samostatné štáty 
2= konfederácia, únia a pod.
3= federatívny štát 
4= iné”
9= neviem

□

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.2!

6. “Slovenská republika prešla za posledné desaťročia zložitým vývojom. Vybrali sme na porovnanie 
niektoré obdobia. Povedzte, ktoré z nich boli podľa Vás najpriaznivejšie z hľadiska:”

1= osemdesiate roky (do novembra 1989)
2= obdobie od novembra 1989 do volieb v júni 1992 
3= obdobie od vzniku samostatnej SR do marca 1994 
9= neviem

A. Bezpečnosti občanov
B. Šancí pre slušných a poctivých ľudí
C. Životnej úrovne
D. Ekonomiky Slovenskej republiky
E. Vzťahov medzi Slovákmi a Maďarmi
F. Slobody prejavu
H. Vzťahov medzi Slovákmi a Čechmi
I. Obrazu Slovenska vo svete

□□□□□□□□
7. “Povedzte mi prosím mená osobností súčasného politického a verejného života na Slovensku, 

ktorým najviac dôverujete!”
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ANKETÁR! PO D A JT E  PO M O C N Ý  LÍSTO K  Č.3!

8. “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.”

1=je mi veľmi sympatický (á)
2= v niečom je mi sympatický (á), v niečom nie 
3= je mi nesympatický(á)
6= poznám ho (ju), ale neviem posúdiť 
8= vôbec ho (ju) nepoznám 
9= neodpovedal

A. Vojtech Bugár □ G. Ján Klepáč □ M. Ivan Mikloš □
B. Ján Čarnogurský □ H. Milan Kftažko □ N. Jozef Moravčík □
C. Ľudovít Černák □ I. Michal Kováč □ 0 . BrigitaSchmognerová Q
D. Miklós Duray □ J. Roman Kováč □ P. Ján Slota □
E. Ivan Gašparovič □ K. Ján Lupták □ Q. Ivan Šimko □
F. Pavol Hagyari □ L. Vladimír Mečiar □ R. Jaroslav Volf □

S. Peter Weiss □

ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.4!

9. “Povedzte mi prosím, do akej miery dôverujete nasledujúcim inštitúciám:”

1 = rozhodne áno 
2= skôr áno, ako nie 
3= skôr nie, ako áno 
4= rozhodne nie 
9= neviem

A. Prezident SR □ H. Polícia □
B. NR SR □ I. Medzinárodný menový fond □
C. Vláda SR □ J. Cirkev □
D. Odbory □ K. Tlač, masmédiá □
E. Európska únia □ L. Súdnictvo □
F. NATO □ M. Miestne úrady vo Vašom okrese □
G. Armáda □

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.5!

10. “Ako Vy osobne posudzujete politiku súčasnej vlády SR v nasledujúcich oblastiach?”

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

A. Ochrana občanov proti zločinnosti, D. Politika v oblasti masmédií □
bezpečnosť občanov □ E. Politika voči maďarskej menšine □

B. Politika v oblasti privatizácie □  *
F. Sociálna politika □

C. Zahraničná politika □



11. Na jeseň tohto roku budú na Slovensku predčasné parlamentné voľby. Mienite sa týchto volieb 
zúčastniť?

□
1 = určite áno
2 = pravdepodobne áno
3 = pravdepodobne nie
4 = určite nie
9 = neviem, nie som ešte rozhodnutý (á)

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.6!

12. “Predstavte si, že by sa nové parlamentné voľby mali konať už tento víkend. Pre ktorú stranu, 
alebo hnutie by ste sa rozhodli?” □

1= Demokratická strana
2= Demokratická únia Slovenska
3= Hnutie za demokratické Slovensko
4= Kresťansko-demokratické hnutie
5= Kresťanská sociálna únia
6= Maďarská občianska strana
7= Maďarské kresťansko-demokratické hnutie
8= Národno-demokratická strana - Nová alternatíva
9= Slovenská národná strana
10= Sociálno-demokratická strana Slovenska
11= Spolužitie
12= Strana demokratickej ľavice 
13= Strana živnostníkov a podnikateľov 
14= Strana zelených na Slovensku 
15= Združenie robotníkov Slovenska
66= iné (vypíšte): _____________________________
77= nešiel by som voliť 
88= nechcem odpovedať 
99= neviem

ANKETÁR, NEFORMÁLNE!

13. Môžete mi povedať, prečo ste sa tak rozhodli?



14. “Politické strany a hnutia formulujú rôzne volebné programy. Ktoré z nasledujúcich cieľov by 
mala presadzovať strana, ktorú by ste volili?“

1= áno 
2= nie 
9= neviem

A. Plná zamestnanosť
B. Rýchla privatizácia v čo najväčšom rozsahu
C. Zlepšenie česko-slovenských vzťahov
D. Dôslednejšie uplatňovanie zákonnosti
E. Naplnenie hodnôt Novembra ‘89
F. Urýchlené začlenenie Slovenska do Európskej únie
G. Zrušenie základnej vojenskej služby, vytvorenie profesionálnej armády
H. Obnovenie spolužitia Čechov a Slovákov v jednom štátnom útvare_________________
I. Zníženie daňového zaťaženia podnikateľov
J. Maďarsko-slovenské porozumenie
K. Všeslovanskú vzájomnosť
L. Vstup Slovenska do NATO___________________________________________________
M. Presadzovanie zásady, aby každý politik, podozrivý zo zneužitia moci musel odstúpiť
N. Olympiádu na Slovensku
O. Ekonomickú spravodlivosť

□□□□□□□□□□□□□□□
ANKETÁR, PRI OTÁZKACH Č. 15. AČ.16. PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.6! KÓDUJTE 
PODLÁ OTÁZKY Č. 12!

15. A keby bola možnosť voliť dve strany alebo hnutia, komu by ste dali Váš druhý hlas?

16. “Ktorú stranu by ste rozhodne nevolili?”

ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.7!

17. “Veľa sa teraz hovorí o možnom vzniku predvolebných koalícií. Povedzte prosím pri každej z 
nasledujúcich možných koalícií, či by ste ju volili, alebo nie.”

1= áno 
2= nie 
9= neviem

A. Demokratická únia Slovenska - KDH - Demokratická strana - Národno-demokratická strana
- Strana živnostníkov a podnikateľov

B. HZDS - SNS - Strana roľníkov
C. KDH - Demokratická strana - Strana živnostníkov a podnikateľov
D. SDL - Sociálno-demokratická strana Slovenska - Strana zelených na Slovensku - Hnutie 

poľnohospodárov
E. Demokratická strana - KDH
F. Spolužitie - MKDH - MOS
G. Demokratická únia Slovenska - Demokratická strana
H. SDL - Sociálno-demokratická strana Slovenska - Združenie robotníkov Slovenska
I. Strana živnostníkov a podnikateľov - Demokratická strana



ANKETÁR, PO D A JTE PO M O C N Ý  LÍSTO K  Č.8!

18. “Teraz Vám prečítam názvy niektorých politických strán a hnutí. Zaujíma nás, či ich poznáte 
a aký máte na ne názor.”

1= sú mi sympatickí
2= v niečom sú mi sympatickí, v niečom nie 
3= sú mi nesympatickí 
6= neviem posúdiť 
8= túto stranu (hnutie) nepoznám 
9= neodpovedal

A. Demokratická strana*
B. Demokratická únia Slovenska
C. Hnutie za demokratické Slovensko
D. Kresťansko-demokratické hnutie
E. Národno-demokratická strana - Nová alternatíva
F. Slovenská národná strana
G. Strana demokratickej ľavice
H. Strana zelených na Slovensku
I. Združenie robotníkov Slovenska

* ANKETÁR POZOR!!!
AK RESPONDENT V OTÁZKE Č.18A. ODPOVEDAL JEDNÝM Z VARIANTOV 3,6,8,9, 
PREJDITE NA OTÁZKU Č. 24!

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.9!
“Do volieb sa môže ešte všeličo zmeniť, zatiaľ nie je jasné, či a aké zoskupenia vytvoria strany napravo 
od stredu.”

19. “Predstavte si, že by do volieb išla koalícia Demokratická únia Slovenska - KDH - Národno
demokratická strana - Strana živnostníkov a podnikateľov a osobitne Demokratická strana.
Komu by ste dali Váš hlas?

□
1= koalícii DEUS-KDH-NDS-SŽP 
2= Demokratickej strane 
3= nikomu z nich 
9= neviem

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 10!

20. A ako by ste sa rozhodli, keby vznikli nasledovné zoskupenia:
Demokratická strana spolu so Stranou živnostníkov a podnikateľov a na druhej strane 
Demokratická únia Slovenska - KDH - Národno-demokratická strana? □

1= koalícia DEUS - KDH - NDS 
2= koalícia DS - Strana živnostníkov a podnikateľov 
3= nikomu z nich 
9= neviem

□□□□□□□□□



21. Uviedli ste, že Vám je Demokratická strana viac či menej sympatická. Myslíte si, že táto strana
nadväzuje na niektorú stranu z minulosti?

1= áno
2= nie
9= neviem

A. na Demokratickú stranu spred roku 1948 □
B. na Občiansko-demokratickú úniu (ODÚ) □
C. na Občiansko-demokratickú stranu (ODS) □

22. Mala by podľa Vás DS nadväzovať na niektorú z nich viac alebo menej ako doteraz?

1= viac ako doteraz
2= rovnako ako doteraz
3= menej ako doteraz
9= neviem

A. na Demokratickú stranu spred roku 1948 □
B. na Občiansko-demokratickú úniu (ODÚ) □
C. na Občiansko-demokratickú stranu (ODS) □

*ANKETÁR, AK RESPONDENT V OTÁZKE Č. 12 UVIEDOL “DEMOKRATICKÚ STRANU” 
PREJDITE NA OTÁZKU Č. 24!

23. “Uviedli ste, že Vám je Demokratická strana viac či menej sympatická, avšak vo voľbách by ste 
volili inú stranu. Môžete mi povedať, prečo by ste nevolili DS?”

1= áno 
2= nie 
9= neviem

A. Mám výhrady voči predsedovi
B. Mám výhrady voči niektorým iným reprezentantom DS
C. Nie je istota, že sa dostanú do parlamentu, môj hlas vyjde nazmar
D. Som pevne rozhodnutý(á) voliť inú stranu (hnutie)
E. Mám výhrady voči niektorým politickým rozhodnutiam DS
F. iné (uveďte): ______________________________________________________

24. “V júni 1992 prebehli u nás parlamentné voľby. Uveďte prosím, ktorú stranu, alebo hnutie ste
volili do Slovenskej Národnej rady.” □

1= Hnutie za demokratické Slovensko 9= Občianska demokratická strana-
2= Strana demokratickej ľavice Demokratická strana
3= Slovenská národná strana 10=Madärská občianska strana
4= Kresťansko-demokratické hnutie 1 l=Strana zelených na Slovensku
5= Maďarské kresťansko-demokratické hnutie 12=Strana zelených

- Spolužitie 13=Demokrati ‘92
6= Sociálno-demokratická strana Slovenska 66=iné
7= Slovenské kresťansko-demokratické hnutie 77=nezúčastnil som sa volieb

(dnes Kresťanská sociálna únia) 88=nechcem odpovedať
8= Občianska demokratická únia 99= neviem, nepamätám sa



25. “V politike sa veľa hovorí o ‘pravici’ a ‘ľavici’. Kam by ste sa zaradili Vy sami?

1 = jednoznačne k ľavici 
2= skôr k ľavici 
3= skôr do stredu 
4= skôr k pravici 
5= jednoznačne k pravici”
9-  neviem

□

ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.l 1!

26. “Do akej miery súhlasíte s nasledovnými tvrdeniami?”

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

A. Zahraničné firmy by mali mať u nás úplne otvorené pole pôsobnosti
B. Ak by sa všetkým výrazne zvýšili mzdy, ľuďom by to pomohlo a ekonomike neublížilo
C. Politik, ktorý chce pre občanov dobre, môže v záujme toho občas porušiť zákon
D. Je správne, aby skutočne schopní ľudia mali veľa peňazí, hoci aj milióny
E. Nezamestnanosti je potrebné sa brániť aj za cenu zachovania nadbytočných pracovných miest
F. Súkromnému podnikaniu je treba poskytnúť čo najväčšiu voľnosť
G. Ekonomické zmeny by mali prebiehať pomaly, aby sa zabránilo nezamestnanosti
H. Za svoju chudobu si každý môže predovšetkým sám
I. Ľudia u nás dnes bohatnú predovšetkým nepoctivým spôsobom
J. Väčšina nezamestnaných sú ľudia, ktorým sa nechce pracovať
K. Zmeny v ekonomike musia byť čo najrýchlejšie, aj keď to znamená prechodné zníženie životnej

úrovne ľudí
L. Malo by prevažovať štátne vlastníctvo podnikov
M. Štát by mal zabezpečiť prácu každému, kto chce pracovať
N. Štát by mal vo väčšej miere úradne stanovovať ceny
0 . Rozdiely v príjmoch by sa mali zmenšiť
P. Čo najviac podnikov by sa malo sprivatizovať
Q. Slovensko by si malo v čo najväčšej miere brať príklad z vyspelých krajín Západu

27. “Privatizácia na Slovensku prešla viacerými etapami. Pokúste sa porovnať dve z týchto období: 
prvé v rokoch 1991 -1992, keď spravoval Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku 
Ivan Mikloš a druhé od roku 1993, keďho spravoval Ivan Lexa. Ktoré z týchto dvoch privatizačných 
období bolo podľa Vás väčším prínosom pre slovenskú ekonomiku? □

1= 1991 - 1992 
2= 1993 - 1994 
3= je to narovnako”
9= neviem

28. “Čo Vás napadne, keď počujete slovo KAPITALIZMUS?”

□



ANKETÁR! PO D A JT E  PO M O C N Ý  LÍSTO K  Č. 12!

29. “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, 5 znamená súhlas s druhým výrokom, číslo 3 vyjadruje stred.”

1 = úplný súhlas s výrokom A 
2= čiastočný súhlas s výrokom A 
3= stred
4= čiastočný súhlas s výrokom B 
5= úplný súhlas s výrokom B 
9= neviem

I- □
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 bolo postarané
H. □

A. Prvoradá je jednota a zomknutosť národa
B. .Prvoradá je pluralita názorov a demokraciam. □
A. V politike je dôležité trpezlivé vyjednávanie
B. V politike ja dôležitá rozhodnosť a pevná ruka silnej osobnosti
IV. □
A. V demokracii má väčšina právo rozhodnúť aj na úkor menšín
B. V demokracii musia mať menšiny zaručené aspoň také práva ako väčšina
V- □
A. Slovensko sa má orientovať na krajiny Slovanov
B. Slovensko sa má orientovať na vyspelé krajiny Západu
VI. □
A. Vzťahy Slovenska s Českou republikou majú byť na rovnakej úrovni ako s akýmkoľvek iným
štátom.
B. Vzťahy Slovenska s Českou republikou majú byť bližšie ako s inými krajinami

30. “Dávate celkove prednosť ekonomike:

1= socialistickej, aká u nás bola do roku 1989
2= sociálne trhovej, kedy štát do značnej miery ovplyvňuje ekonomiku 
3= ekonomike voľného trhu, s minimálnymi zásahmi štátu”
9= neviem

□

1= výrazne kladne 
2= prevažne kladne 
3= prevažne záporne 
4= výrazne záporne” 
9= neviem



32. “Predstavte si, že by sa do Vášho susedstva nasťahoval príslušník niektorej z uvedených skupín. 
Aká by bola vaša reakcia?

1= neprekážalo by mi to 
2= prekážalo by mi to”
9= neviem

A. Česi □
B. Maďari (Slováci) □
C. Utečenci postihnutí vojnou v bývalej Juhoslávii □
D. Arabi □
E. Romovia □
F. Židia □
G. Vietnamci □
H. Černosi □
I. Ukrajinci □

33. “Aký je Váš názor na nasledovné požiadavky maďarskej menšiny na Slovensku?

1= je to prehnaný nárok
2= je to čiastočne oprávnený nárok
3= je to úplne oprávnený nárok”
9= neviem

A. Používanie dvojjazyčných názvov v zmiešaných oblastiach □
B. Právo písať si mená a priezviská v rodnom maďarskom jazyku □
C. Právo na vzdelávanie v rodnom jazyku □

ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.l 1!

34. “Na vzťahy Maďarov a Slovákov sú rôzne, často aj protichodné názory. Niektoré z nich vyjadrujú 
nasledovné tvrdenia. Do akej miery s nimi súhlasíte, alebo nesúhlasíte?”

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

A. Maďarským spoluobčanom záleží na blahu Slovenska rovnako ako Slovákom
B. Na Južnom Slovensku hrozí pomaďarčenie Slovákov
C. Problémy s maďarskou menšinou by slovenská vláda mala riešiť trpezlivým vyjednávaním
D. Na Južnom Slovensku hrozí poslovenčenie Maďarov

□□□□
35. “Ako hodnotíte postavenie maďarskej menšiny na Slovensku?

1= Maďarská menšina má iba obmedzené práva a možnosti rozvoja 
2= Maďarská menšina má vcelku priaznivé podmienky pre svoj rozvoj 
3= Maďarská menšina je oproti Slovákom zvýhodňovaná”
9= neviem

□



36. “Aký je Váš názor na tempo ekonomickej reformy?

1= malo by byť rýchlejšie 
2= tempo je primerané 
3= malo by byť pomalšie 
4= reforma by sa mala zastaviť”
9= neviem

□

37. “Budem Vám čítať dvojice možných riešení spoločenských problémov. Vy mi pri každej povedzte, 
ktorú z možností považujete za lepšiu”?

1 - lepšia je možnosť A
2 - niečo medzi oboma možnosťami
3 - lepšia je možnosť B 
9 - neviem

!• □
A. Aby sa na privatizácii podnikov podielali zamestnanci týchto podnikov (tzv. “zamestnanecké akcie”) 

alebo
B. Aby sa na privatizácii podnikov podielali všetci občania (“kupónová privatizácia”)?
II. □
A. Aby pre všetkých bol jeden druh zdravotného a sociálneho poistenia 

alebo
B. Aby si každý mohol podľa vlastného výberu a podľa príjmu voliť rôzne druhy zdravotného a 

sociálneho poistenia?
III. □
A. Aby sa podmienky pre vyplácanie príspevkov v nezamestnosti sprísnili 

alebo
B. Aby podmienky pre vyplácanie príspevkov v nezamestnosti boli menej prísne ako doteraz?
IV. □
A. Aby sa daňové zaťaženie podnikateľov zvýšilo 

alebo
B. Aby sa daňové zaťaženie podnikateľov znížilo?
V- □
A. Aby obce a mestá prebrali od štátu viac právomocí a zodpovednosti 

alebo
B. Aby si štát niektoré právomoci prevzal od obcí a miest naspäť?
VI. □
A. Aby sa skôr sprísnili dnešné podmienky umelého prerušenia tehotenstva 

alebo
B. Aby neboli obmedzenia pre umelé prerušenie tehotenstva?
VII. □
A. Aby štát čiastočne prispieval aj na súkromné školy 

alebo
B. Aby štát prispieval iba štátnym školám?
VIII. □
A. Aby mali podniky a firmy možnosť dať časť daní priamo na podporu zdravotníctva, školstva, kultúry, 
športu a pod.

alebo
B. Aby podniky a firmy odvádzali dane iba priamo do štátneho rozpočtu?

(pokračovanie otázky) ->



IX. □
A. Aby sa ©bjavovala čo najširšia ponuka slovenského i zahraničného tovaru 

alebo
B. Aby sa prísun zahraničného tovaru citeľne obmedzil?
X. □
A. Aby štát poskytoval detské prídavky bez ohľadu na výšku príjmu rodičov 

alebo
B. Aby štát poskytoval detské prídavky iba rodinám na hranici životného minima?
XI. □
A. Aby sa detské prídavky poskytovali v na každé dieťa rovnako, bez ohľadu na počet detí 

alebo
B. Aby boli prídavky na piate a ďalšie deti v rodine
nižšie?

ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 13!

38. “Do akej miery považujete za pravdepodobné nasledujúce skutočnosti?”

1 = veľmi pravdepodobné
2= skôr pravdepodobné
3= skôr nepravdepodobné
4= veľmi nepravdepodobné
9= neviem

A. Ohrozenie Slovenska veľmocenskými snahami Ruska □
B. Násilné riešenie sporov medzi Slovákmi a Maďarmi na južnom Slovensku □
C. Zhoršenie ekonomickej a obchodnej spolupráce s ČR □
D. Vyostrenie napätia vo vzťahoch s Maďarskom □
E. Korupcia štátnych úradníkov □
F. Nezáujem zahraničného kapitálu □
G. Štrajky a sociálne nepokoje □
H. Rozpad školstva □
I. Rozpad zdravotníctva □
J. Narastanie konfliktov medzi politikmi □
K. Zbedačenie veľkej časti obyvateľstva □
L. Návrat Vladimíra Mečiara na čelo vlády □
M. Priveľké zasahovanie cirkvi do politiky □

39. “Aké sú Vaše osobné skúsenosti s podnikateľmi, živnostníkmi, súkromnými firmami?” □
1 = prevažne dobré 
2= aj dobré, aj zlé 
3= prevažne zlé”
9= neviem



40. “Pracujete Vy alebo niekto z Vašej domácnosti či blízkej rodiny ako súkromník (živnostník, podnikáte!)?

□
1= áno, ja
1= áno, niekto z mojej domácnosti 
2= áno, niekto z blízkej rodiny mimo mojej domácnosti 
3= nie, ale v domácnosti sa o tom vážne uvažuje 
4= nie a ani o tom vážne v domácnosti neuvažujeme”
9= neviem

ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 14!

41.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

“Predstavte si, že ste predseda vlády SR a máte k dispozícii 10 miliónov korún na prilepšenie 
oblastiam, ktoré sú vypísané na pomocnom lístku. Ako by ste ich rozdelili medzi nasledovné 
oblasti? (Každý milión predstavuje jeden bod a nie je možné ho deliť. Každej oblasti prideľte 0 až 
10 bodov tak, aby súčet všetkých pridelených bodov nepresiahol 10.)”

starobné dôchodky
prídavky na deti
ozdravenie životného prostredia
podpora fondu pre nezamestnaných_____________
podpora vytvárania nových pracovných príležitostí
zdravotníctvo
školstvo
dotácie do poľnohospodárstva__________________
polícia
podpora pre činnosť mládežníckych organizácií 
dotácie pre výdavky obyvateľstva na bývanie 
dotácie kvôli nezvyšovaniu cien elektriny a plynu

□□□□□□□□□□□□
42. “Za akých podmienok sa zúčastníte druhej vlny kupónovej privatizácie?

1= zúčastním sa, aj keď bude kupónová známka stáť viac ako 1000 Sk 
2= zúčastním sa, keď bude kupónová známka stáť 1000 Sk ako v prvom kole, a nie viac 
3= zúčastním sa, len ak bude kupónová známka stáť menej ako 1000 Sk, a to (vypíšte) _ 
4= nezúčastním sa za žiadnych okolností 
8= ešte nie som rozhodnutý(á)”
9= neviem

□
Sk

43. “Zúčastnili ste sa prvej vlny kupónovej privatizácie?

1= áno 
2= nie*”
9= neviem

□

* ANKETÁR, PREJDITE K OTÁZKE Č.48!

44. “Investovali ste:

□
1= do jedného alebo viacerých investičných privatizačných fondov (IPF)
2= do podniku (podnikov)
3= časť do podniku (podnikov), časť do IPF”
9= neviem



45. “Ako ste naložili so získanými akciami? 

1 = vlastním ich
2= časť som predal, časť vlastním 
3= všetky som predal(a)”
9= neviem

□

46. “Keď celkovo zhodnotíte prvú vlnu kupónovej privatizácie, znamenalo pre Vás osobne □
1= stratu 
2= zisk
3= ani stratu ani zisk”
9= neviem

47. “Mohli by ste podľa Vašich životných skúseností povedať, že väčšine ľudí možno dôverovať, 
alebo že človek musí byť v styku s ostatnými veľmi opatrný? □

1= väčšine ľudí možno dôverovať
2= človek musí byť v styku ostatnými veľmi opatrný”
9= neviem

48. “V každom okrese na Slovensku je celý rad problémov. Na 5- bodovej stupnici vyjadrite, do akej 
miery sú podľa Vás dôležité nasledujúce problémy vo Vašom okrese. 1 bod znamená, že ide o 
nedôležitý problém, 5 bodov znamená, že ide o veľmi dôležitý problém.”

1= nedôležité 2 3 4 5= veľmi dôležité
9= neviem posúdiť

A. Možnosti pre súkromné podnikanie
B. Zdravotnícka a sociálna starostlivosť
C. Predškolské zariadenia
D. Školy
E. Kriminalita
F. Životné prostredie
G. Dostatok bytov
H. Dostupnosť služieb
I. Vysporiadanie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy a lesov
J. Dobudovanie infraštruktúry (cesty, kanalizácia, vodovod)
K. Pracovné príležitosti
L. Práca úradov
M. Možnosti kultúrneho vyžitia
N. Romovia
O. Dostatok kvalitného tovaru
P. iné (uveďte aké)

□□□□□□□□□□□□□□□□



ANKETÁR POZOR! AK IDE O OBEC, POLOŽTE IBA OTÁZKU A. AK IDE O MESTO, KTORÉ 
NEMÁ MESTSKÉ ČASTI, POLOŽTE LEN OTÁZKU B. AK IDE O MESTO S MESTSKÝMI 
ČASŤAMI, POLOŽTE OTÁZKU A AJ B.

49.
A. “Do akej miery dôverujete starostovi/starostke Vašej obce alebo mestskej časti?

1= rozhodne áno 
2= skôr áno, ako nie 
3= skôr nie, ako áno 
4= rozhodne nie”
8= nepoznám ho (ju)
9= neviem

B. “Do akej miery dôverujete primátorovi/primátorke Vášho mesta?

1= rozhodne áno 
2= skôr áno, ako nie 
3= skôr nie, ako áno 
4= rozhodne nie”
8= nepoznám ho (ju)
9= neviem

□

□

50. “Povedzte mi prosím, ktoré noviny čítate najčastejšie! Uveďte najviac tri tituly.”

1. ______________________________________________________
2 . ____________________________________________________

3. ______________________________________________________
9= nečítam žiadne denníky

□

51. “Ste členom niektorých spolkov či občianskych združení, mimo odborov a politických strán či 
hnutí?”

□
1= áno jedného
2= áno, viacerých (uveďte počet)
3= nie 
9= neviem

52. “Zúčastňujete sa dobrovoľnou činnosťou pomoci ľuďom, ktorí to sociálne alebo zdravotne 
potrebujú, mimo okruhu ľudí z Vašej rodiny, susedov a známych? □

1= áno, pravidelne 
2= áno, občas
3= áno, raz som sa zúčastnil(a)
4= nie”
9= neviem



53. “Ako by ste charakterizovali Vašu širšiu rodinu (teda tých príbuzných, ktorí žijú mimo Vašej 
domácnosti) z hľadiska jej súdržnosti? □

1= veľmi spolu držíme a navzájom si pomáhame 
2= do istej miery spolu držíme a pomáhame si 
3= naše vzťahy sú značne voľné, príliš si nepomáhame 
4= vzťahy so širšou rodinou prakticky neexistujú 
5= nemám širšiu rodinu”
9= neviem

54. “V spoločnosti sa objavujú nové majetkové rozdiely, nerovnosti medzi ľuďmi. Ako hodnotíte 
tieto rozdiely? □

1= sú spravodlivejšie ako za socializmu
2= nie sú ani spravodlivejšie ani nespravodlivejšie ako za socializmu 
3= sú nespravodlivejšie ako za socializmu”
9= neviem

ANKETÁR, NASLEDUJÚCU OTÁZKU POLOŽTE IBA RESPONDENTOM , KTORÍ SÚ 
ZAMESTNANÍ, ALEBO PODNIKATELIA!

55. “Čo je dnes rozhodujúce pre úspech vo Vašom zamestnaní:

1= pracovný výkon a schopnosti (nápady, odbornosť, pracovné nasadenie) 
2= známosti, rodinné zväzky 
3= korupcia a úplatky 
4= politická orientácia
5= niečo iné - uveďte prosím, č o :___________________________________
9= neviem

□

56. “Ako ste spokojný(á) s Vaším bývaním (v mieste trvalého bydliska)?

1= veľmi spokojný(á)
2= skôr spokojný(á)
3= skôr nespokojný(á)
4= veľmi nespokojný(á)
8= netýka sa ma”
9= neviem

□

57. “Bývate v

1= komunálnom byte (bývalý štátny byt) 
2= družstevnom byte 
3= byte v osobnom vlastníctve 
4= byte v nájomnom dome 
5= rodinnom dome 
6= podnájme”
8= iné 
9= neviem

□



58. “Ako znášate terajšie výdavky na bývanie?

1= nespôsobuje nám to vážnejšie starosti 
2= predstavuje to pre nás určitý problém 
3= spôsobuje nám to veľké problémy 
8= netýkajú sa ma”
9= neviem

□

59. “Uvažujete o zmene bývania?

1= uvažujem(e) o skromnejšom bývaní
2= uvažujem(e) o zmene bývania, ale pri zachovaní doterajšej úrovne 
3= uvažujem(e) o sťahovaní do lepšieho
4= uvažujem(e) o zlepšení terajšieho bývania prestavbou, prístavbou a pod. 
5= neuvažujem(e) o zmene bývania”
9= neviem

□

60. “V tomto období nadobúda platnosť zákon, ktorý umožňuje odkúpenie bytu. Uvažujete o odkúpení 
bytu do Vášho vlastníctva?

1= určite áno 
2= skôr áno 
3= skôr nie 
4= určite nie

□

8= netýka sa ma” 
9= neviem

61. “Ako ste spokojný /á/ so zdravotníckymi službami?

1= veľmi spokojný(á)
2= skôr spokojný(á)
3= skôr nespokojný(á)
4= veľmi nespokojný(á)
8= netýka sa ma”
9= neviem

□

62. “Ako znášate terajšie výdavky na zdravotnícke služby (lieky, liečenie, a pod.)?
□

1= nespôsobuje nám to vážnejšie starosti 
2= predstavuje to pre nás určitý problém 
3= spôsobuje nám to veľké problémy 
8= netýkajú sa ma”
9= neviem

63. “Ako ste spokojný(á) so situáciou v školstve?

1= veľmi spokojný(á)
2= skôr spokojný(á)
3= skôr nespokojný(á)
4= veľmi nespokojný(á)”
9= neviem

□



64. “Navštevujete Vy alebo niektorý Člen Vašej domácnosti základnú, strednú alebo vysokú školu?

1= áno 
2= nie*

□

*ANKETÁR, PREJDITE K OTÁZKE Č.66!

65. “Ako znášate terajšie výdavky na vzdelanie (internáty, stravovanie, poplatky, cestovné)? □
1= nespôsobuje nám to vážnejšie starosti 
2= predstavuje to pre nás určitý problém 
3= spôsobuje nám to velké problémy 
8= netýka sa ma”
9= neviem

66. “Aký je Váš názor na existenciu súkromných základných a stredných škôl?

1= sú potrebné v čo najväčšom rozsahu 
2= sú potrebné, ale v obmedzenej miere 
3= nie sú potrebné”
9= neviem

□

67. “Myslíte si, že štúdium na vysokej škole:
□

1= by mal plne financovať štát
2= z prevažnej časti by ho mal financovať štát
3= štát a študenti (či ich rodičia) by sa mali podieľať na financovaní štúdia rovnakým dielom 
4= prevažnú časť nákladov na štúdium by mali hradiť študenti (z príspevku rodičov, z pôžičiek, príjmov, 

štipendia a pod.)”
9= neviem

68. “Ktorý z týchto výrokov najlepšie vystihuje súčasný finančný stav Vašej 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



ANKETÁR! PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 15!

69. “Ako sa zmenila spotreba niektorých vecí vo Vašej domácnosti za posledné 2-3 roky?”

1= výrazne sme obmedzili 
2= trochu sme obmedzili 
3= zachovali sme niekdajšiu úroveň spotreby 
4= môžme si dovoliť o čosi viac (lepšie)
5= môžeme si dovoliť oveľa viac 
8= netýka sa 
9= neviem

A. mäso □
B. ostatné potraviny □
C. alkohol □
D. oblečenie a obuv □
E. výdavky na kultúrne podujatia □
F. nákup predmetov dlhodobej spotreby (napr. TV, video, rádio, nábytok, atď.) □
G. dovolenky □

70. “Koľko korún mesačne by postačovalo na pokrytie základných potrieb Vašej domácnosti?” □
_____________ Sk

9= neviem

71. “Vlastní, alebo spoluvlastní Vaša domácnosť:

1= áno 
2= nie”

A. rodinný dom □
B. osobné auto □
C. chatu, chalupu □
D. nájomný dom □
E. pole, les □
F. živnosť (firmu, obchod, továreň) □

72. “Stačia na pokrytie výdavkov Vašej domácnosti hlavné príjmy (plat, prídavky a iné sociálne 
dávky), alebo potrebujete aj vedľajšie príjmy? □

1= stačia hlavné príjmy 
2= potrebujeme vedľajší príjem (príjmy)”
9= neviem

73. A aký je celkový čistý mesačný príjem Vašej domácnosti (vrátane prídavkov, sociálnych dávok,, 
podpory od príbuzných a iných vedľajších príjmov) □



“NA ZÁVER VÁS POPROSÍM O NIEKOĽKO OSOBNÝCH ÚDAJOV:”

74. “Ako by ste charakterizovali svoj vzťah k náboženstvu a viere?

1= veriaci 
2= neveriaci
3= túto otázku nemám vyriešenú”
9= neviem

□

75. “Ku ktorej cirkvi sa hlásite?

□
1= rímsko katolíckej
2= grécko katolíckej
3= evanjelickej
4= inej
5= k žiadnej”
9= neviem

76. “Viete sa dohovoriť v angličtine, nemčine či inom západnom jazyku? 

1= nie
2= áno, v jednom 
3= áno, vo viacerých”
9= neodpovedal

□

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.16!

77. “Aký je Váš osobný čistý mesačný príjem?”

□
1= viac ako 30.000 Sk
2= 20.001 - 30.000 Sk
3= 17.001 - 20.000 Sk
4= 14.001 - 17.000 Sk
5= 12.001 - 14.000 Sk
6= 10.001 - 12.000 Sk
7= 9.001 •■ 10.000 Sk
8= 8.001 ■- 9.000 Sk
9= 7.001 ■■ 8.000 Sk
10=6.001 - 7.000 Sk
11=5.501 - 6.000 Sk
12=5.001 - 5.500 Sk
13= 4.501 - 5.000 Sk
14= 4.001 - 4.500 Sk
15=3.501 - 4.000 Sk
16=3.001 - 3.500 Sk
17=2.501 - 3.000 Sk
18=2.001 - 2.500 Sk
19= 1.501 - 2.000 Sk
20= menej ako 1.500 Sk
ANKETAR, ZAPÍŠTE DO OKIENKA!



ÚDAJE O RESPONDENTOVI

78. POHLAVIE:

1= muž 
2= žena

79. VEK:

rokov

□

□
80. VZDELANIE:

1= základné
2= stredoškolské bez maturity 
3= stredoškolské s maturitou 
4= vysokoškolské

□

81. 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

□

82. PRACUJE V SEKTORE:

□
1= štátnom
2= družstevnom
3= súkromnom
4= nie je ekonomicky aktívny

83. POČET ČLENOV DOMÁCNOSTI (vrátane respondenta):

ANKETÁR, ZAPÍŠTE DO OKIENKA!

□



84. TYP DOMÁCNOSTI RESPONDENTA

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

85. POČET OBYVATEĽOV OBCE ALEBO MESTA

1= do 2 tisíc obyvateľov 
2= 2 až 5 tisíc obyvateľov 
3=5#ťaž 20 tisíc obyvateľov 
4= 20 až 50 tisíc obyvateľov 
5= 50 až 100 tisíc obyvateľov 
6= Bratislava, Košice

□

□

86. OKRES:
ANKETÁR, VYPÍŠTE! □

ĎAKUJEME VÁM ZA ROZHOVOR!

PREHLÁSENIE ANKETÁRA

Prehlasujem, že respondenta som vybral podľa pokynov agentúry FOCUS. Vyplnený dotazník j e presný záznam odpovedí respondenta.

vlastnoručný podpis --------------------------------------------------------

Dátum konania rozhovoru:____________________________ Dĺžka konania rozhovoru:-------------------------------------------minút


