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registrar, číslo anketára

1. “Od novembra 1989 uplynulo päť rokov. Myslíte, že terajšie zriadenie má v porovnaní so zriadením
pred novembrom 1989:

□

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

2. “V čom sú podľa Vás prednosti dnešného zriadenia oproti zriadeniu pred r. 1989?” ANKETÁR, 
VYPÍŠTE!

3. “A v čom sú jeho nedostatky?”

4. “Komu priniesli zmeny po r. 1989 zisk a komu naopak stratu?”

1= skôr získali
2= ani nezískali, ani nestratili
3= skôr stratili
9= neviem

A. Mladí ľudia □ F. Inteligencia □
B. Robotníci □ G. Roľníci □
C. Úradníci □ H. Starší ľudia, dôchodcovia □
D. Podnikatelia □ I. Študenti □
E. Zeny □ J. Muži □

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č .l !
5. “Každá spoločnosť musí riešiť celý rad problémov. I keď väčšina z tých problémov, ktoré Vám 
prečítam, sa Vám môže zdať dôležitá, pokúste sa medzi ich závažnosťou rozlišovať na 5-bodovej 
stupnici. 1 bod znamená, že ide podľa Vás 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.”

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

A. Zdravotníctvo
B. Kriminalita, osobná bezpečnosť
(pokračovanie na nasledujúcej strane)



C. Dôchodky a sociálne zabezpečenie
D. Dodržiavanie ústavy
E. Životné prostredie
F. Nezamestnanosť
G. Začleňovanie Slovenska do Európskej únie
H. Postavenie žien v spoločnosti
I. Kultúrnosť v politike
J. Podmienky pre súkromné podnikanie (dane, zákony)
K. Problém spolužitia Slovákov a príslušníkov maďarskej menšiny 
L. Morálka 
M. Školstvo 
N. Privatizácia 
O. Rómsky problém 
P. Pevnosť slovenskej koruny 
R. Životná úroveň

ÁNKETÁR, AJ PRI NASLEDUJÚCEJ OTÁZKE PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č .l!
6. “Pokúste sa teraz prosím vybrať z týchto problémov najviac tri také, ktoré považujete na Slovensku 
za najnaliehavejšie.”
 □ □ □

7. “Myslíte si, že slovenská ekonomika pred novembrom 1989:
□

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

8.”Ako hodnotíte pôsobenie komunistickej strany u nás pred novembrom 1989?
□

1= kladne 4= záporne”
2= skôr kladne 9= neviem
3= skôr záporne

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.2!__________________________________________
9. “Od rozdelenia Česko-Slovenska uplynuli už skoro dva roky. Aký bol Váš postoj k rozdeleniu 
ČSFR predtým a ako naň pozeráte dnes? □
1= Od začiatku som bol za rozdelenie ČSFR a svoj postoj som nezmenil
2= Bol som za rozdelenie ČSFR, ale dnes si myslím, že to bola chyba
3= Bol som proti rozdeleniu ČSFR, ale dnes si myslím, že to bolo správne
4= Bol som proti rozdeleniu ČSFR, ale už som sa s ním zmieril
5= Od začiatku som bol proti rozdeleniu ČSFR a dodnes som sa s ním nezmieril”
9= neviem

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

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

□□□□□□□□□□□□□□□



ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.3!____________ ____________________ _
11. “ Prečítam Vám postupne niekoľko dvojíc výrokov o zahraničnej politike. Umiestnite svoje 
stanovisko na škále od 1 do 5, kde číslo 1 znamená, že úplne súhlasíte s prvým výrokom, 5 znamená 
úplný súhlas s druhým výrokom, číslo 3 vyjadruje stred.”

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

L □
A. Slovensko by si malo v čo najväčšej miere brať príklad z vyspelých krajín Západu
B. Slovensko by sa malo brániť vplyvom zo Západu________________________________ ______
II.
A. Slovensko sa má orientovať na krajiny Slovanov
B. Slovensko sa má orientovať na vyspelé krajiny Západu

□

III.
A. Vzťahy SR k ČR majú byť bližšie ako s inými krajinami
B. Vzťahy SR k ČR majú byť rovnaké ako s akýmkoľvek iným štátom

□

IV.
A. SR sa má snažiť o čo najrýchlejšie pridruženie k Európskej únii
B. Začlenenie do EU nie je v záujme Slovenska.

□

V.
A. Slovensko musí urobiť všetko, aby nespadlo do sféry veľmocenského vplyvu Ruska
B. Slovensko by malo mať čo najužšie vzťahy s Ruskom

□

VI.
A. Višegrádska štvorka je pre Slovensko veľmi dôležitá
B. Slovensko Višegrádsku štvorku nepotrebuje

□

VII.
A. Slovensko sa má usilovať o čo najrýchlejšie začlenenie do NATO
B. Začlenenie do NATO nie je v záujme Slovenska

□

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.4!

12. “Predstavte si, že by sa parlamentné voľby konali znovu tento víkend. Pre ktorú stranu, hnutie
či koalíciu by ste sa rozhodli?”

1= Hnutie za prosperujúce Česko+Slovensko
2= Sociálna demokracia
3= Združenie robotníkov Slovenska
4= Maďarská koalícia
5= Spoločná voľba
6= Demokratická únia
7= Strana proti korupcii
8= Združenie pre republiku - Republikáni
9= Demokratická strana
11= Nové Slovensko
12= Komunistická strana Slovenska

□
13= Rómska iniciatíva 
14= Slovenská národná strana 
15= Kresťansko-demokratické hnutie 
16= Hnutie za demokratické Slovensko - Roľnícka 

strana Slovenska 
17= Kresťanská sociálna únia 
18= Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov 
66= iné (vypíšte):
77= nešiel by som voliť 
88= nechcem odpovedať 
99= neviem



13. “V septembri/októbri 1994 boli parlamentné volby. Ktorú stranu, koalíciu alebo hnutie ste volili?”

□
1= Hnutie za prosperujúce Česko+Slovensko.
2= Sociálna demokracia
3= Združenie robotníkov Slovenska
4= Maďarská koalícia
5= Spoločná voľba
6= Demokratická únia
7= Strana proti korupcii
8= Združenie pre republiku - Republikáni
9= Demokratická strana
11= Nové Slovensko
12= Komunistická strana Slovenska

13= Rómska iniciatíva
14= Slovenská národná strana
15= Kresťansko-demokratické hnutie
16= Hnutie za demokratické Slovensko - Roľnícka
strana Slovenska
17= Kresťanská sociálna únia
18= Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov
77= nezúčastnil som sa volieb
88= nechcem odpovedať*
99= nepamätám sa, neviem*
* PREJDITE K OTÁZKE 16!

14. “Kedy ste sa takto rozhodli?

□

1= až počas volieb 4= niekedy medzi aprílom a septembrom
2= posledné dva dni pred voľbami 5= vedel som to už v čase vyhlásenia predčasných
3= počas volebnej kampane v septembri volieb v marci 1994"

9= neviem

ANKETÁR, OTÁZKU Č.15 POLOŽTE, AK RESPONDENT V OTÁZKE Č.13 UVIEDOL STRANU, 
KTORÚ VOLIL!
15. “Aký je Váš vzťah k tejto strane (hnutiu, koalícii)? □
1= je to strana, voči ktorej nemám žiadne výhrady, plne sa s ňou stotožňujem 
2= je to strana, voči ktorej mám niektoré drobné výhrady
3= je to strana, voči ktorej mám dosť výhrad, v mnohom sa s ňou nestotožňujem”
9= neviem

16. “Ako hodnotíte ekonomickú situáciu na Slovensku dnes v porovnaní so situáciou pred rokom?

□

1= výrazne sa zlepšila 4= o niečo sa zhoršila
2= trochu sa zlepšila 5= výrazne sa zhoršila”
3= ostala približne rovnaká 9= neviem

17. “A čo odhadujete, aká bude ekonomická situácia na Slovensku o päť rokov v porovnaní s dnešnou?
□

1= výrazne sa zlepší 4= o niečo sa zhorší
2= trochu sa zlepší 5= výrazne sa zhorší”
3= ostane približne rovnaká 9= neviem

18. “Dávate celkove prednosť ekonomike:
□

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



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

A. Súčasné ekonomické a politické zmeny prinesú našim deťom lepšiu budúcnosť, ako keby bol
pokračoval socializmus spred r. 1989

B. Ak by sa všetkým výrazne zvýšili mzdy, ľudom by to pomohlo a ekonomike neublížilo
C. Najviac sa u nás darí ľuďom, ktorí sú schopní a pracovití__________  Q
D. Je správne, aby skutočne schopní ľudia mali veľa peňazí, hoci aj milióny
E. Zahraničné firmy by mali mať u nás úplne otvorené pole pôsobnosti
F. Ľudia u nás dnes bohatnú predovšetkým nepoctivým spôsobom________________________
G. Rozdiely v príjmoch by sa mali zmenšiť
H. Kapitalizmus predstavuje jedinú možnú cestu nášho budúceho vývoja

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

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

A. Česi | | E. Rómovia □
B. Maďari F. Židia □
C. Ukrajinci G. Vietnamci □
D. Rakúšania H. Černosi □

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.5!
21. “Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami?”

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

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

B. Každý by mal mať slobodu v obliekaní, účese, úprave zovňajšku, a to aj vtedy,
keď je to proti vkusu iných ľudí □

C. Rómovia sú odlišnou skupinou ľudí, pre ktorú by mali platiť zvláštne, prísnejšie zákony □
D. Vyjadrovať politické názory propagujúce národnostnú a rasovú neznášanlivosť by malo

byť zakázané □
E. Aby sa v .budúcnosti znížila kriminalita Rómov, treba väčšmi podporovať ich kultúru,

vzdelávanie v materinskom jazyku a pod. □
F. Národnostné a iné menšiny by sa mali podriadiť záujmom a požiadavkám väčšiny □
G. Židia majú dnes na Slovensku príliš veľkú moc a vplyv □
H. Rómovia sú u nás diskriminovaní □



22. “Politická situácia na Slovensku je dosť zložitá. Máte pocit, že rozumiete tomu, čo sa u nás v 
politike deje?”

□
1= rozhodne áno 4= rozhodne nie
2= skôr áno 9= neviem
3= skôr nie

23. “Niektorí ľudia sa bavia o politike s kýmkoľvek, iní majú obavy. Ako je  to s Vami?

□
1= najistejšie je nepúšťať sa s nikým do rečí o politike 
2= ak sa mám baviť o politike, tak iba v úzkom okuhu 
3= nemám obavy baviť sa o politike s mnohými ľuďmi 
4= nemám obavy baviť sa o politike s kýmkoľvek”
9= neviem

ANKETÁR, ZAPÍŠTE PRESNÚ ODPOVEĎ RESPONDENTA!_______________________________
24. “Ľudia si pod demokraciou predstavujú rôzne veci. Čo si pod pojmom demokracia predstavujete Vy?”

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.3!__________________________________________
25. “A teraz sa zamyslite nad zásadami, ktorými sa riadi alebo by sa 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 4= čiastočný súhlas s výrokom B
2= čiastočný súhlas s výrokom A 5= úplný súhlas s výrokom B
3= stred 9= neviem

I.
A. Vláda by mala byť zodpovedná za to, aby mal každý prácu a slušnú životnú úroveň
B. O svoju prácu a životnú úroveň by sa mal postarať každý sám

□

II.
A. Vláda by mala zachovať všetky hlavné priemyselné podniky v štátnom vlastníctve
B. Vláda by mala dať všetky hlavné priemyselné podniky do súkromného vlastníctva

□

III.
A. Ekonomickú prosperitu možno dosiahnuť aj bez demokracie.
B. Ekonomická prosperita sa nedá dosiahnuť bez demokracie.

□

IV.
A. V politike je dôležité trpezlivé vyjednávanie
B. V politike je dôležitá rozhodnosť a pevná ruka silnej osobnosti

□

V.
A. V demokracii má väčšina právo rozhodnúť aj na úkor menšiny
B. V demokracii treba dôsledne rešpektovať aj práva menšiny.

□

VI.
A. Prvoradá je jednota a zomknutosť národa
B. Prvoradá je pluralita názorov a demokracia

(pokračovanie na nasledujúcej strane)

□



VII. □
A. Slováci majú dobre vyvinutý zmysel pre demokraciu, nemusia sa učiť demokraticky myslieť a 
správať
B. Slováci nemajú dobre vyvinutý zmysel pre demokraciu, musia sa naučiť demokraticky myslieť a 
správať_______________________ __________ ______________________ _________ ________ ______
V III. ~  _ □
A. Maďari majú dobre vyvinutý zmysel pre demokraciu, nemusia sa učiť demokraticky myslieť a 
správať
B. Maďari nemajú dobre vyvinutý zmysel pre demokraciu, musia sa naučiť demokraticky myslieť a 
správať _____________

ANKETÁR. PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.7! ZAPÍŠTE DO DVOCH OKIENOK!__________
26. “Demokracia znamená pre ľudí rozličné veci. Ktorá z vecí na tejto karte je podľa Vášho názoru 
pre demokraciu najdôležitejšia? A ktorá je druhá najdôležitejšia?” □ □
A. Záruka, že budú uspokojené základné ekonomické potreby ľudí
B. Aspoň dve silné politické strany, ktoré spolu súťažia vo voľbách
C. Osobná sloboda, možnosť vlastného uplatnenia
D. Záruka ekonomickej rovnosti medzi občanmi
E. Sloboda kritizovať vládu
F. Právo vybrať si svojich predstaviteľov vo voľbách
G. Rovnaká spravodlivosť pre každého, rovnosť občanov pred zákonom
H. Ekonomická prosperita krajiny

27. “A teraz by ma zaujímal Váš názor na osobnosti nášho politického a verejného života. Povedzte mi 
prosím mená osobností súčasného politického a verejného života na Slovensku, ktorým najviac 
dôverujete!”

28. “Ktoré osobnosti politického a verejného života pokladáte za najväčších odborníkov?” (uveďte 
maximálne tri mená)

29. “Ktoré osobnosti politického a verejného života si najväčšmi vážite z morálneho hľadiska?” 
(uveďte maximálne tri mená)

30. “Ktoré osobnosti politického a verejného života majú podľa Vás na Slovensku najväčší vplyv, 
moc?” (uveďte maximálne tri mená)

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.8!__________________________________________
31. “Budem Vám 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)
4= poznám ho (ju), ale neviem posúdiť 
5= vôbec ho (ju) nepoznám

(pokračovanie na nasledujúcej strane)



A.Vojtech Bugár □ L. Sergej Kozlík □
BJán Čarnogurský □ M.Ján Langoš □
C.Ludovít Čemák ... n N.Ivan Lexa □
D.Milan Čič □ O.Ján Lupták □
E.Miklós Duray □ P.Vladimír Mečiar □
F.Mikuláš Dzurinda .....□ R.Ivan Mikloš □
G.Ivan Gašparovič □ S.Jozef Moravčík □
H. Pavol Kanis □ T.Brigita Schmognerová □
I.Oľga Keltošová □ U.Ján Slota □
J.Milan Kňažko □ V.Ivan Simko □
K.Michal Kováč □ W.Peter Weiss □

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.6!
32. “Povedzte mi, prosím, do akej miery dôverujete nasledujúcim inštitúciám:”

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

A. Prezident SR □ I. Armáda □
B. NR SR □ J. Polícia □
C. Vláda SR □ K. Cirkev □
D. Ústavný súd SR □ L. Slovenská televízia □
E. Európska únia □ M. Slovenský rozhlas □
F. NATO n N. Tlač □
G. Medzinárodný menový fond □ O. Súdnictvo □
H. Odbory □ P. Miestne úrady vo Vašom okrese □

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.9!
33. “Niektoré inštitúcie majú značný vplyv na život na Slovensku, iné nemajú taký vplyv, aký by bol
potrebný. Posúdle, prosím, vplyv nasledujúcich inštitúcií:”

1= priveľký vplyv 3= primalý vplyv
2= primeraný vplyv 9= neviem

A. Prezident SR □ I. Armáda □
B. NR SR □ J. Polícia □
C. Vláda SR n K. Cirkev □
D. Ústavný súd SR □ L. Slovenská televízia □
E. Európska únia □ M. Slovenský rozhlas □
F. NATO n N. Tlač □
G. Medzinárodný menový fond O. Súdnictvo □
H. Odbory □ P. Miestne úrady vo Vašom okrese □

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.6!
34. “Predstavte si, že by vláda alebo parlament prijali rozhodnutie, ktoré by ohrozilo Vaše záujmy.
Vedeli by ste sa proti tomu nejako brániť?” □
1= rozhodne áno 3= skôr nie, ako áno
2= skôr áno, ako nie 4= rozhodne nie

9= neviem



ANKETÁR, AJ PRI NASLEDUJÚCEJ OTÁZKE PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.6!
35. “A teraz si predstavte, že by poslanci Vášho obecného alebo mestského zastupiteľstva prijali 
rozhodnutie, ktoré by ohrozilo Vaše záujmy. Vedeli by ste sa proti tomu nejako brániť?”

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

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.10!___________________________________ ______
36. “Zastavme sa teraz pri právach a slobodách občanov. Povedzte, prosím, do akej miery sú pre Vás 
dôležité nasledujúce práva a slobody. Vyjadrite dôležitosť na päťstupňovej škále, kde 1 znamená, že sú 
nedôležité, nemusia sa vždy dodržiavať a 5 znamená, že sú veľmi dôležité, a preto ich treba dodržiavať 
za každých okolností.”

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

A. Sloboda tlače □ J. Právo na štrajk □
B. Právo voliť a byť volený □ K. Právo združovať sa v politických
C. Sloboda prejavu □ stranách □
D. Právo na osobnú bezpečnosť □ L. Právo zakladať organizácie, spolky,
E. Sloboda cestovania □ združenia □
F. Právo na rovnosť pred zákonom □ M. Sloboda podnikania □
G. Právo na zdravotnícku starostlivosť □ N. Právo na vzdelanie □
H. Sloboda myslenia, svedomia O. Právo na súkromný majetok □

a náboženstva □ P. Právo na prácu □
I. Právo na zdravé životné prostredie □ R. Právo na sociálne zabezpečenie □

ANKETÁR, AJ PRI NASLEDUJÚCEJ OTÁZKE PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č .ll!
37. “A do akej miery sa na Slovensku tieto práva a slobody uplatňujú? Vyjadrite to na päťstupňovej
škále, kde 1 znamená, že sú veľmi slabo zabezpečené a 5 znamená, že sú veľmi dobre zabezpečené “

l=veľmi slabo zabezpečené 2 3 
9= neviem posúdiť

4 5= veľmi dobre zabezpečené

A. Sloboda tlače □ J. Právo na štrajk □
B. Právo voliť a byť volený □ K. Právo združovať sa v politických
C. Sloboda prejavu □ stranách □
D. Právo na osobnú bezpečnosť □ L. Právo zakladať organizácie, spolky,
E. Sloboda cestovania □ združenia □
F. Právo na rovnosť pred zákonom □ M. Sloboda podnikania □
G. Právo na zdravotnícku starostlivosť □ N. Právo na vzdelanie □
H. Sloboda myslenia, svedomia O. Právo na súkromný majetok □

a náboženstva □ P. Právo na prácu □
I. Právo na zdravé životné prostredie □ R. Právo na sociálne zabezpečenie □



38. “Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami?”

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

V našich novinách je dnes priveľa kritiky
B. Tých, čo sú pri moci, nezaujímajú názory ľudí ako som ja
C. Politik, ktorý chce pre občanov dobro, môže v záujme toho občas porušiť zákon_________ Q ]
D. Demokracia na Slovensku je krehká a môže byť ľahko ohrozená 

ÍEJ Väčšina našich politikov koná nezištne a morálne
F. Radšej sa netreba v politike angažovať, lebo si človek popáli prsty_____________________ [[
G. Komunálne voľby dávajú ľuďom ako ja možnosť ovplyvniť rozhodovanie o mojej obci/meste [
H. Súčasné politické strany na Slovensku sú zárukou demokratickej politiky

^L'-Vláda by mala riadiť a kontrolovať činnosť televízie, rozhlasu a tlače [
J. Parlamentné voľby dávajú ľuďom ako som ja možnosť ovplyvniť rozhodovanie 

o vývoji Slovenska

39. “Keď porovnáte voľby do parlamentu a komunálne voľby, ktoré sú podľa Vás dôležitejšie?”
□

1= voľby do parlamentu 
2= komunálne voľby 
3= oboje rovnako 
9= neviem

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.12!
40. “Predstavte si, že by sa parlamentné voľby konali znovu tento víkend a strany by nekandidovali v
koalíciách, ale každá osobitne. Pre ktorú stranu by ste sa rozhodli?”

n
1= Demokratická strana 13= Sociálnodemokratická strana Slovenska
2= Demokratická únia 14= Spolužitie
3= Hnutie za demokratické Slovensko - 15= Stála konferencia občianskeho inštitútu
4= Komunistická strana Slovenska 16= Strana demokratickej ľavice
5= Kresťanská sociálna únia 17= Strana podnikateľov a živnostníkov
6= Kresťansko-demokratické hnutie 18= Strana proti korupcii
7= Maďarská občianska strana 19= Strana zelených na Slovensku
8= Maďarské kresťansko-demokratické hnutie 20= Združenie robotníkov Slovenska
9= Národnodemokratická strana 66= iné (vypíšte):
10= Nové Slovensko 77= nešiel by som voliť
11= Rómska iniciatíva 88= nechcem odpovedať
12= Slovenská národná strana 99= neviem



41. “Ktorú stranu by ste rozhodne nevolili?”
ANKETÁR, KÓDUJTE PODĽA OTÁZKY Č.40! □

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.13!
42. “Čo myslíte, aké budú mať parlamentné voľby následky na nasledujúce skutočnosti?”

1= veľmi priaznivé 4= skôr nepriaznivé
2= skôr priaznivé 5= veľmi nepriaznivé 
3= ani priaznivé, ani nepriaznivé 9= neviem

A. Ekonomika SR □
B. Demokracia □
C. Obraz Slovenska vo svete □
D. Poriadok v spoločnosti □
E. Sloboda rozhlasu a televízie □
F. Životná úroveň
G. Záujem zahraničného kapitálu investovať na Slovensku □
H. Vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom □

43. “V politike sa veľa hovorí o ‘pravici’ a ‘ľavici’. Kam by ste sa zaradili Vy sám (sama)?
□

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

44. “Ľudia u nás majú rozličnú politickú orientáciu. Ktorá z nasledujúcich politických orientácií je
Vám osobne nabližšia?

□
1= konzervatívec 5 -  iná orientácia, a to.......................
2= liberál 6= žiadna orientácia
3= sociálny demokrat 9= neviem
4= komunista”

45. “Zúčastnili ste sa na komunálnych voľbách?”
□

1= áno
2= nie
9= neviem

46. “Zúčastnili ste sa referenda o preukazovaní prostriedkov na privatizáciu?”

□
1= áno
2= nie
9= neviem



47. “Existujú rozličné spôsoby politickej aktivity. Prečítam Vám ich a Vy mi pri každom povedzte, či 
ste ho už niekedy použili.”

1= áno 9= neviem
2= nie

A. presviedčať priateľov, aby volili ako vy □
B. pracovať v rámci politickej strany □
C. podpísať petíciu □
D. vyjadrovať sa k politickým otázkam v tlači, rádiu, televízii □
E. zúčastniť sa vo voľbách □
F. zúčastniť sa na povolenej demonštrácii □
G. zapojiť sa do práce skupiny či organizácie, ktorá presadzuje Váš záujem □
H. obrátiť sa na politického činiteľa (poslanca, starostu a pod.) □
I. zúčastniť sa na nepovolenej demonštrácii □
J. zapojiť sa do riešenia problému vo vašej obci/meste □
K. zúčastniť sa štrajku □
L. zúčastniť sa na politických mítingoch □
M. kandidovať do funkcie □
N. obsadiť budovy alebo továrne □
O. pomáhať pri predvolebnej kampani □

48. “A teraz mi, prosím, povedzte, či by ste tieto spôsoby politickej aktivity použili v budúcnosti, ak 
by to bolo potrebné.”

1= možno áno 9= neviem 
2= nie, za žiadnych okolností

A. presviedčať priateľov, aby volili ako vy □
B. pracovať v rámci politickej strany □
C. podpísať petíciu n
D. vyjadrovať sa k politickým otázkam v tlači, rádiu, televízii □
E. zúčastniť sa vo voľbách □
F. zúčastniť sa na povolenej demonštrácii ....... □
G. zapojiť sa do práce skupiny či organizácie, ktorá presadzuje Váš záujem
H. obrátiť sa na politického činiteľa (poslanca, starostu a pod.) □
I. zúčastniť sa na nepovolenej demonštrácii ..__ n
J. zapojiť sa do riešenia problému vo vašej obci/meste □
K. zúčastniť sa štrajku □
L. zúčastniť sa na politických mítingoch □
M. kandidovať do funkcie □
N. obsadiť budovy alebo továrne □
O. pomáhať pri predvolebnej kampani □



ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.3!   _
49. “Na vzťahy Maďarov a Slovákov sú rôzne, často aj protichodné názory. Umiestnite svoje stanovisko 
na škále od 1 do 5, kde číslo 1 znamená, že úplne súhlasíte s prvým výrokom, 5 znamená úplný súhlas 
s druhým výrokom, číslo 3 vyjadruje stred.”

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

L □
A. Slovenská vláda by mala spoločne s predstaviteľmi maďarskej menšiny trpezlivo hľadať vzájomne 
prijateľnú dohodu o postavení maďarskej menšiny
B. Slovenská vláda by mala v rokovaní s predstaviteľmi maďarskej menšiny ráznejšie presadzovať 
záujmy slovenského národa
_  - —  — - - q  ;
A. Skrytým cieľom prevažnej väčšiny príslušníkov maďarskej menšiny je zmena hraníc a pripojenie 
južných oblastí Slovenska k Maďarsku
B. Prevažná väčšina príslušníkov maďarskej menšiny odmieta zmenu hraníc a pripojenie južných 
oblastí Slovenska k Maďarsku
III. □
A. Politická stabilita na Slovensku by sa dlhodobo zvýšila, keby maďarská menšina mala zastúpenie 
vo vláde SR
B. Politická stabilita na Slovensku by sa znížila, keby maďarská menšina mala zastúpenie vo vláde

50. “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

ANKETÁR. PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.5!__________________________________________
51. “Slovenský parlament schválil možnosť používať dvojjazyčné názvy miest a obcí v národnostne 
zmiešaných oblastiach Slovenska. Súhlasíte s tým?” □
1= úplne súhlasím 4= vôbec nesúhlasím”
2= skôr súhlasím 9= neviem
3= skôr nesúhlasím

52. “Nie je ľahké vyznať sa, čo sa deje v politike. Napriek tomu Vás prosím, aby ste odpovedali na tieto 
otázky. Ktoré strany či koalície sú dnes v parlamente?” ANKETÁR, VYPÍŠTE!

9= neviem

53.”Ako hodnotíte priebeh rokovania prvej a druhej schôdze novozvoleného parlamentu 3.-4.novembra
1994?

□
1= veľmi kladne 4= veľmi záporne”
2= skôr kladne 9= neviem posúdiť
3= skôr záporne



ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.6!
55. “Čo myslíte, zostaví V.Mečiar vládu, ktorá vydrží celé štvorročné volebné obdobie?”

□
1= rozhodne áno 4= rozhodne nie
2= skôr áno 9= neviem
3= skôr nie

ANKETÁR. PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.6!
56. “Podporujete či nepodporujete požiadavku odvolať prezidenta M.Kováča?”

□
1= rozhodne podporujem 4= rozhodne nepodporujem
2= skôr podporujem 9= neviem
3= skôr nepodporujem

ANKETÁR, PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.6!
57. “V týchto voľbách vstúpil do parlamentu nový politický subjekt, Združenie robotníkov Slovenska. 
Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi názormi?”

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

A. ZRS je dôstojným reprezentantom robotníckej triedy
B. Predstavitelia ZRS o sebe tvrdia, že nechcú niesť zodpovednosť, ale svojím hlasovaním 

v parlamente ju už vlastne prevzali
C. ZRS svojím doterajším postupom účinne obhajovalo záujmy robotníkov

58. “A teraz mi prosím povedzte, ktoré noviny čítate najčastejšie! Uveďte naviac tri tituly.”
1 ______________________________________
2 ___________________________________
3 ___________________________________
9 9 - nečítam žiadne noviny___________ ____________________________________________

59. “A ktoré noviny kupujete? (ANKETÁR, MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ!)

99= nekupujem žiadne noviny

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.14!
60. “Od nového roku budú zvýšené ceny viacerých novín. Niekto bude naďalej kupovať tie isté noviny
ako doteraz, niekto uprednostní iné, lacnejšie. Ktoré noviny budete kupovať Vy?” □  □ □
1= Sport 6.- Sk 7= Sme 4.50
2= Smená 5.- 8= Uj Szó 4.-
3= Národná obroda 5.- 9= Práca 3.90
4= Pravda 5.- 10= Nový Čas 3.90
5= Republika 5.- 77= žiadne z týchto novín
6= Roľnícke noviny 4.90 88= vôbec nebudem kupovať noviny

99= neviem



61. “Mohli by ste mi povedať, ktoré krajiny patria do Visegrádskej štvorky?”

62. “Ktorých prezidentov štátov susediacich so Slovenskou republikou poznáte?”

63. “Nedávno Rakúšania v referende hlasovali o vstupe Rakúska do Európskej únie. Vedeli by ste mi
povedať, či schválili tento vstup?”

□
1= áno 9= neviem
2= nie

64. “Ste členom:

1= áno 9= neviem
2= nie

A. nejakej politickej strany (hnutia) □
B. odborov □
C. nejakého spolku alebo občianskeho združenia” □

65. “Zúčastňujete sa dobrovoľnou činnosťou pomoci ľuďom, ktorí to sociálne alebo zdravotne potrebujú,
mimo okruhu ľudí z Vašej rodiny? □
1= áno, pravidelne 4= nie”
2= áno, občas 9= neviem
3= áno, raz som sa zúčastnil(a)

66. “Ak zvážite všetky okolnosti, do akej miery ste celkovo spokojný (á) so svojím životom?
□

1= veľmi spokojný (á) 4= vôbec nie spokojný (á)”
2= celkom spokojný (á) 9= neviem
3= nie veľmi spokojný (á)

67. “Aký je Váš vzťah k náboženstvu?
□

1= som hlboko veriaci (a) 4= nie som nábožensky založený (á)
2= som veriaci (a) 5= som ateista”
3= nie som rozhodnutý (á) 9= neviem

68. “Ku ktorej cirkvi sa hlásite?

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

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

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



70. “Boli ste za posledných 5 rokov vo vyspelej západnej krajine aspoň na týždennom pobyte?

□
1= nie 3= áno, viackrát”
2= áno, raz 9= neviem

71. “Aká je finančná situácia Vašej domácnosti dnes v porovnaní so situáciou pred rokom?

□
1= výrazne sa zlepšila 4= o niečo sa zhoršila
2= trochu sa zlepšila 5= výrazne sa zhoršila”
3= ostala približne rovnaká 9= neviem

72. “A čo odhadujete, aká bude finančná situácia Vašej domácnosti o päť rokov v porovnaní s dnešnou?

□
1= výrazne sa zlepší 4= o niečo sa zhorší
2= trochu sa zlepší 5= výrazne sa zhorší”
3= ostane približne rovnaká 9= neviem

ÚDAJE O RESPONDENTOVI

73. POHLAVIE:
□

1= muž
2= žena

74. VEK:

............................... rokov

75. VZDELANIE: □
1= základné
2= stredoškolské bez maturity
3= stredoškolské s maturitou
4= vysokoškolské

76. NÁRODNOSŤ:
□

1= slovenská
2= maďarská
3= iná

77. SOCIÁLNE POSTAVENIE: □
1= študent
2 -  dôchodca
3= nezamestnaný
4= žena v domácnosti (na MD)
5= zamestnanec
6= družstevník
1 -  živnostník, súkromný roľník
8= podnikateľ



78. AK STE ZAMESTNANEC, POKLADÁTE SA ZA:
□

1= robotníka
2= úradníka
3= prevádzkového pracovníka
4= odborného pracovníka

79. AK STE EKONOMICKY AKTÍVNY (A), PRACUJETE:
□

1= vo velkej akciovej spoločnosti
2= v inej súkromnej firme
3= v štátnom podniku
4= vo verejnej inštitúcii
5= v družstve
6= inde

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 15!
80. “Aký je celkový priemerný čistý mesačný príjem Vašej domácnosti?”
ANKETÁR, ZAPÍŠTE DO OKIENKA ČÍSLO ODPOVEDE!

□
1= menej ako 1.600 Sk 9= 5.001 - 6.000 Sk
2= 1.600 - 2.000 Sk 10= 6.000 - 7.000 Sk
3=2.001 - 2.500 Sk 11=7.001 -8.000 Sk
4= 2.501 - 3.000 Sk 12= 8.001 - 10.000 Sk
5= 3.001 - 3.500 Sk 13= 10.001 - 12.000 Sk
6= 3.501 - 4.000 Sk 14= viac ako 12.000 Sk
7= 4.001 -4 .500 Sk 99= neviem
8= 4.501 - 5.000 Sk

81. POČET ČLENOV DOMÁCNOSTI (vrátane respondenta):
ANKETÁR, ZAPÍŠTE DO OKIENKA! □

82. POČET OBYVATEĽOV OBCE ALEBO MESTA:
□

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

83. OKRES: .................................... ....................................  ANKETÁR, VYPÍŠTE!

ĎAKUJEME VÁM ZA ROZHOVOR!

PREHLÁSENIE ANKETÁRA

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

vlastnoručný podpis _________________________________ ——

Dátum konania rozhovoru: ____________________________ Dĺžka konania rozhovoru:  minút
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