
F  O  f  U S

FOCUS, Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu 
DOTAZNÍK

AKTUÁLNE PROBLÉMY SLOVENSKA -  DECEMBER 1995
registrač. číslo anketára

1. „Od novembra 1989 uplynulo šesť rokov. Myslíte, že terajšie zriadenie má v porovnaní so zriade
ním 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. „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

3. „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

4. „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

5. „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



6. „Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami?“

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

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

B. Zahraničné firmy by mali mať u nás otvorené pole pôsobnosti

C. Najviac sa u nás darí ľuďom, ktorí sú schopní a pracovití
D. Privatizácia na Slovensku väčšmi pamätá na obyčajných ľudí ako 

privatizácia v Českej republike

E. Je správne, aby skutočne schopní ľudia mali veľa peňazí, hoci aj milióny

F. Mnohí nezamestnaní by mohli získať prácu, keby o to naozaj stáli

G. Väčšina súkromných podnikateľov dávať svojim zamestnancom slušnú prácu a dobrý plat

H. Rozdiely v príjmoch by sa mali zmenšiť

I. Ľudia u nás dnes bohatnú predovšetkým nepoctivým spôsobom

J. Kapitalizmus predstavuje jedinú možnú cestu nášho vývoja 
K. Štát by mal podporovať tých súkromných podnikateľov, ktorí vytvárajú 

nové pracovné príležitosti

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK C.2! RESPONDENT SA VYJADRUJE KU KAŽDÉ
MU DRUHU POISTENIA!

7. „Teraz vám predložím zoznam niekolkých druhov poistení, ktoré ponúkajú naše poisťovne. Po
vedzte prosím, o ktoré z nich by ste mali záujem a o ktoré nie.“

1 = mám záujem
2 = takéto poistenie už mám, a preto oň nemám záujem
3 = nemám takéto poistenie a ani nemám oň záujem

A. Životné poistenie pre prípad dožitia
(Poistná suma sa poistenému vypláca v prípade jeho dožitia sa určeného veku, napr. 65 rokov)

B. Životné poistenie kombinované pre prípad smrti a dožitia
(Poistná suma sa vypláca poistenému v prípade dožitia určeného veku, alebo
v prípade úmrtia poisteného -  jeho pozostalým)

C. Poistenie na veno (resp. poistenie sobáša)
□

D. Poistenie študijných nákladov

E. Poistenie úveru

F. Poistenie liečebných nákladov pri ceste do zahraničia -  krátkodobé (na dobu jednej cesty)
G. Poistenie liečebných nákladov pri ceste do zahraničia -  dlhodobé (na viac 

ciest v priebehu napr. jedného roku)

H. Poistenie pre prípad ušlej mzdy počas doby liečenia 

(na vyrovnanie výplaty do výšky čistej mzdy)

□



□
 □
K. Poistenie osobného automobilu proti krádeži či havárii

L. Poistenie osobného majetku (bytu, domu, chaty a podobne)

I. Dôchodkové pripoistenie 

J. Úrazové poistenie

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK C.3!
8. „Politická situácia na Slovensku je dosť zložitá. Rozumiete tomu, čo sa u nás v politike deje?“□
1= rozhodne áno 4= rozhodne nie
2= skôr áno ako nie 9= neviem
3= skôr nie akô áno

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.4!
9. „Zaujímate sa o politiku? □
1= veľmi sa zaujímam 4= vôbec sa nezaujímam
2= skôr áno ako nie 9= neviem“
3= skôr nie ako áno

10. „Niektorí ľudia sa rozprávajú 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 okruhu 
3= nemám obavy baviť sa o politike s mnohými ľuďmi 
4= nemám obavy baviť sa o politike s kýmkoľvek“
9= neviem

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 5! STRANY KÓDUJTE PODLÁ TOHTO POMOC
NÉHO LÍSTKA!
11. „Predstavte si, že by sa tento víkend konali parlamentné voľby. Ktorú stranu alebo hnutie by ste
volili? □
1= Demokratická strana 10= Spolužitie
2= Demokratická únia 11= Strana demokratickej ľavice
3= Hnutie za demokratické Slovensko 12= Strana zelených na Slovensku
4= Komunistická strana Slovenska 13= Združenie robotníkov Slovenska
5= Kresťansko-demokratické hnutie 66= iné (vypíšte):..........................................
6= Maďarská občianska strana 77= nešiel by som voliť“
7= Maďarské kresťansko-demokratické hnutie 88= nechce odpovedať
8= Slovenská národná strana 
9= Sociálnodemokratická strana Slovenska

99= nevie



12. „A ktorú stranu, hnutie či koalíciu ste volili do parlamentu na jeseň 1994?“

□
1= HZDS+RSS 8= Demokratická strana + Strana podnikateľov
2= KDH a živnostníkov
3= Spoločná volba 9= iné (uveďte).................................
4= Maďarská koalícia 77= nezúčastnil sa volieb
5= Demokratická únia 88= nechce odpovedať
6= Združenie robotníkov Slovenska 99= nevie, nepamätá si
7= SNS

13. „V politike sa veľa hovorí o ,pravici4 a ,ľavici4. Kam by ste sa zaradili Vy sám (sama)? □
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 C. 1!
14. „Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami?“

1= úplne súhlasím 4= vôbec nesúhlasím
2= skôr súhlasím 9= neviem
3= skôr nesúhlasím 8= nechcem odpovedať

A. Tých, čo sú pri moci, nezaujímajú názory ľudí ako som ja

B. Súčasné politické strany na Slovensku sú zárukou demokratickej politiky

C. Politik, ktorý chce pre občanov dobro, môže v záujme toho občas porušiť zákon ^

D. Vláda by mala riadiť a kontrolovať činnosť televízie, rozhlasu a tlače

E. Na Slovensku je dnes väčšia demokracia ako pred rokom 1989

15. „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 dô
verujete!“

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK C. 6!
16. „Budem Vám postupne čítať mená niektorých osobností nášho politického a spoločenského živo
ta. 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 
9= neviem, neodpovedal

A. Vojtech Bugár

B. Ján Čarnogurský

C. Milan Čič

□□□
D. Miklós Duray

E. Mikuláš Dzurinda

F. Ivan Gašparovič □



G. Michal Kováč □ M. Vladimír Mečiar □
H. Sergej Kozlík □ N. Jozef Moravčík J
I. Ján Langoš — O. Juraj Schenk J
J. Ivan Lexa P. Brigita Schmognerová □
K. Ján Lupták Q. Ján Slota □
L. Jozef Markuš R. Peter Weiss □
ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.7!
17. „A teraz sa zamyslite nad zásadami, ktorými by sa mala riadiť naša spoločnosť. Prečítam Vám 
postupne niekolko dvojíc výrokov. Umiestnite svoje stanovisko na škále od 1 do 5, kde číslo 1 zname
ná, 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. 0  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

□



18. „Povedzte mi, prosím, do akej miery dôverujete alebo nedôverujete nasledujúcim inštitúciám: «

1= rozhodne áno 
2= skôr áno ako nie 
3= skôr nie ako áno

4= rozhodne nie 
9= neviem

A. Prezident SR I. Armáda Q
B. Národná rada SR J. Polícia ----

C. Vláda SR □ K Slovenská informačná služba (SIS) ---

D. Ústavný súd SR □ L. Cirkev ----

E. Európska únia □ M. Slovenská televízia (STV)

F. NATO n N. Slovenský rozhlas n
G. Matica slovenská 0 . Tlač □
H. Odbory

ANKETAR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK C. 8!
19. „Ako Vy osobne posudzujete politiku súčasnej vlády v nasledujúcich oblastiach?“

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

A. Ochrana občanov pred zločinnosťou

B. Politika v oblasti privatizácie

C. Zahraničná politika
D. Politika v oblasti masmédií 

(televízia, rozhlas, tlač)

9= nevie
8= nechce odpovedať

E. Politika voči maďarskej menšine

F. Sociálna politika

G. Ekonomická politika

20. „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, AK JE RESPONDENT MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI, UVEĎTE V B. „SLOVÁCI“ !
21. „Predstavte si, že by sa do Vášho susedstva nasahoval príslušník niektorej z uvedených skupín. 
Ako by ste reagovali?

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

A. Česi C E. Židia

B. Maďari (Slováci) F. Vietnamci

C. Ukrajinci G. Černosi
----

D. Rómovia —



ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK C. 9!   w____
22. „Od rozdelenia Cesko-Slovenska uplynuli už tri 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 rozdelenie 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 _________

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 4!
23. „A teraz sa zastavíme pri zahraničnej politike. Zaujímate sa Vy osobne o zahraničnú politiku?□
1= veľmi sa zaujímam 4= vôbec sa nezaujímam
2 -  skôr áno ako nie 9= neviem
3= skôr nie ako áno

24. „Slovensko je pridruženým členom Európskej únie. V poslednom čase sa však diskutuje o tom, či 
by Slovensko nemalo zmeniť svoju zahraničnú politiku. Ktoré z nasledujúcich smerovaní považujete 
za najsprávnejšie pre úspešný rozvoj našej vlasti? □
1= Slovensko by sa malo usilovať o členstvo v Európskej únii a v NATO 
2= Slovensko by sa malo orientovať na spojenectvo s Ruskou federáciou, 

na jej politické a bezpečnostné štruktúry 
3= Slovensko by nemalo nikam vstupovať, malo by ísť vlastnou cestou“
4= iná odpoveď.........................................................................................................................
9= neviem, nerozmýšľal/a som o tom

25. „A kam podľa Vás Slovensko smeruje v skutočnosti? □
í -  Slovensko smeruje do Európskej únie 4= iná odpoveď...............................
2= Slovensko smeruje k zblíženiu s Ruskom 9= neviem, nerozmýšľal/a som o tom
3= Slovensko ide vlastnou cestou“

ANKETAR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 10! STRIEDAJTE PORADIE VÝROKOV!
26. „Nedávno sa poslanci Európskeho parlamentu vo svojej rezolúcii obrátili na slovenskú vládu, 
aby väčšmi rešpektovala demokraciu a menšinové práva. Čo si o tom myslíte? Do akej miery 
súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?“

1= úplne súhlasím 4= vôbec nesúhlasím
2= skôr súhlasím 9= nie som informovaný/á, nerozmýšľal/a som
3= skôr nesúhlasím o tom

A. Rezolúcia Európskeho parlamentu je neprijateľným zasahovaním do vnútorných 
záležitostí Slovenska

B. Európska únia má právo požadovať, aby sa Slovensko riadilo rovnakými zásadami 
ako ostatné krajiny združené v Európskej únii



□
C. Kritiku Európskeho parlamentu má na svedomí opozícia,>ktorá kazí obraz 

Slovenska v zahraničí
D. Vládna koalícia by mala odstrániť zo svojej politiky nedemokratické prvky, 

ktoré boli predmetom kritiky Európskeho parlamentu

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 3!_____________________________
27. „Teraz sa budeme venovať problémom privatizácie na Slovensku. Privatizácia je zložitý proces, 
nie je ľahké sa v ňom vyznať. Ak na niektoré otázky nebudete vedieť odpovedať, pokojne uveďte „ne
viem“. Aj takáto odpoveď je pre nás dôležitá. Rozumiete Vy osobne tomu, čo sa dnes na Slovensku 
deje v privatizácii? □
1= rozhodne áno 4= rozhodne nie
2= skôr áno ako nie 9= neviem
3= skôr nie ako áno

ANKETÁR, PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 3!
28. „Čo myslíte, uberá sa privatizácia na Slovensku správnym smerom? □
1= rozhodne áno 4= rozhodne nie
2= skôr áno ako nie 9= neviem
3= skôr nie ako áno

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 11!_______________________
29. „Zamyslite sa nad tým, aký mala doteraz privatizácia dopad:

1= pozitívny 4= nijaký, nič sa nezmenilo
2= aj pozitívny, aj negatívny 9= neviem posúdiť
3= negatívny

A. na Vás D. na Váš okres

B. na Vašu rodinu E. na Slovensko ako celok

C. na obec( mesto), kde bývate

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 12!
30. „Za posledné roky sa na Slovensku vystriedalo niekoľko vlád a niekoľko ministrov privatizácie. 
Skúste, prosím, ohodnotiť privatizačnú politiku týchto vlád:

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

A. Vláda J. Čarnogurského (minister privatizácie Ivan Mikloš)

B. Vláda J. Moravčíka (minister privatizácie Milan Janičina)

C. Terajšia vláda V. Mečiara (minister privatizácie Peter Bisák)



ANKETÁR, NEFORMÁLNE! ZAZNAMENAJTE PODROBNE ODPOVEĎ!   _____
31. „Po posledných parlamentných voľbách a po nástupe vlády V. Mečiara sa v procese privatizácie 
uskutočnilo viacero zmien. Vedeli by ste povedať, ktoré zmeny to boli?“

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 13! ČÍTAJTE ZOZNAM UVEDENÝ PRI OTÁZKE 
Č 33. ODPOVEDE ZAZNAMENÁVAJTE PRI OTÁZKE č. 33!
32. „Viaceré podniky už boli sprivatizované, niektoré sa ešte len budú privatizovať. Do akej miery by 
sa mali privatizovať nasledujúce podniky, resp. inštitúcie?“ □
1= všetky 3= žiadne
2= niektoré 9= neviem

33. „Opäť Vám postupne prečítam zoznam podnikov či ii 
zahraničného kapitálu v týchto odvetviach?

1 - áno 9= ne
2= nie
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D. Zdravotnícke zariadenia (nemocnice)
E. Školy
F. Múzeá, galérie, divadlá

=
=

G. Hrady, zámky
H. Telekomunikácie

= = <

I. Železnice 
J. Energetika

=

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 12!
34. „Vláda V. Mečiara po svojom nástupe urobila niekolko zmien v systéme privatizácie. Ako hod
notíte nasledujúce zmeny?“

1= správna 9= neviem to posúdiť
2= v niečom správna, v niečom nesprávna 8= nechce odpovedať
3= nesprávna

A. Zrušenie kupónovej privatizácie a jej nahradenie dlhopismi
B. Vylúčenie investičných fondov z 2. vlny privatizácie
C. Uprednostňovanie priamych predajov štátneho majetku vopred určeným vlastníkom 

pred verejnými súťažami
D. Vylúčenie strategických podnikov z privatizácie (železnice, telekomunikácie, energetika)



35. „A teraz venujme pozornosť zrušeniu kupónovej privatizácie a jej nahradeniu dlhopismi. Ľu
dia majú na toto rozhodnutie vládnej koalície rozličné názory. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi 
výrokmi?“

1= úplne súhlasím 4= vôbec nesúhlasím
2= skôr súhlasím 9= neviem, nerozmýšľal/a som o tom
3= skôr nesúhlasím

A. Nahradenie kupónovej privatizácie dlhopismi je dobrá vec, lebo ľudia 
vďaka dlhopisom majú šancu získať viac ako v kupónovej privatizácii

B. Nahradenie kupónovej privatizácie dlhopismi je zlá vec, lebo sa bez súhlasu 
občanov zmenili pravidlá privatizácie po tom, ako sa občania zaregistrovali

C. Nahradenie kupónovej privatizácie dlhopismi je dobrá vec, lebo zaručuje zisk 
aj ľuďom, ktorí nemajú dosť informácií o podnikoch

D. Nahradenie kupónovej privatizácie dlhopismi je zlá vec, lebo v kupónovej 
privatizácii ľudia mali šancu získa viac peňazí

36. „Zúčastnili ste sa prvého kola kupónovej privatizácie?“ □
1= áno 3= neviem
2= nie

37. „Zaregistrovali ste si kupónovú knižku do druhého kola privatizácie?“ □
1= áno 3= neviem
2= nie

ANKETÁR, PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 10!_____________________________________
38. „Súčasná vláda uprednostňuje priamy predaj štátneho majetku vopred určeným vlastníkom 
pred verejnou súťažou a pred kupónovou privatizáciou. Ľudia majú na to rozličné názory. Do akej 
miery sa nasledujúce názory zhodujú s Vašimi? Ak ste o týchto otázkach nerozmýšľali, pokojne uveď
te „neviem“. Aj to je pre nás užitočná informácia“.

1= úplne súhlasím 4= vôbec nesúhlasím
2= skôr súhlasím 9= neviem, nerozmýšľal/a som o tom
3= skôr nesúhlasím

A. Predaj podnikov vopred určeným vlastníkom je lepší ako verejná súťaž, lebo 
vlastníkom sa môže stať osvedčený manažment podnikov

B. Predaj podnikov vopred určeným vlastníkom je horší ako verejná súťaž, lebo pri výbere budúcich 
vlastníkov je rozhodujúce, či podporujú vládnu koalíciu, a nie to, či sú to skutoční odborníci

C. Predaj podnikov vopred určeným vlastníkom je lepší ako verejná súťaž, lebo je rýchlejší
D. Predaj podnikov vopred určeným vlastníkom je rozdávaním štátneho majetku 

za symbolickú cenu



E. Predaj podnikov vopred určeným vlastníkom je lepší ako kupónová privatizácia,
lebo vlastníctvo sa nerozdrobí a riadenie podnikov bude efektívnejšie Q

F. Predaj podnikov vopred určeným vlastníkom umožňuje korupciu ľudí, ktorí 
rozhodujú o výbere budúcich vlastníkov

39. „Vložili ste Vy alebo niekto z Vašej rodiny v prvom kole kupónovej privatizácie body do 
investičných fondov?“ □
1 = áno 3= neviem
2= nie _________________________________________________________________________

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 10!__________________________________ _______
40. „Veľa sa diskutuje o doterajšom pôsobení investičných fondov. Do akej miery súhlasíte s nasle
dujúcimi výrokmi?“

1= úplne súhlasím 4= vôbec nesúhlasím
2= skôr súhlasím 9= neviem, nerozmýšľal/a som o tom
3= skôr nesúhlasím

A. Investičné fondy sú užitočné, lebo lepšie vedia zhodnotiť vklad akcionárov

B. Vedenie investičných fondov myslí iba na seba a obohacuje sa na úkor akcionárov

C. Investičné fondy sú užitočné, lebo vyvíjajú tlak na zefektívnenie činnosti podnikov

41. „Máte Vy, alebo Vaši blízki nejaké osobné skúsenosti so zamestnaním v súkromnom podniku?□
1= áno, ja  osobne v ňom pracujem, resp.pracoval/a som 
2= áno, v takomto podniku pracuje môj príbuzný alebo priatei 
3= nie, nikto z okruhu mne blízkych iudí nemá takéto skúsenosti“

42. „Máte Vy, alebo Vaši blízki nejaké osobné skúsenosti so zamestnaním v podniku so zahraničným 
kapitálom? □
1= áno, ja osobne v ňom pracujem, resp.pracoval/a som 
2= áno, v takomto podniku pracuje môj príbuzný alebo priateľ 
3= nie, nikto z okruhu mne blízkych ľudí nemá takéto skúsenosti“

43. „Uložili ste si Vy alebo niekto z Vašej rodiny nejaké úspory do Sporofondu alebo iného investičného
fondu?“

□1= ano 
2= nie 
3= neviem



ANKETÁR, STRIEDAJTE PORADIE VÝROKOV!___________________
44. „A teraz Vám prečítam výroky vyjadrujúce celkové hodnotenie terajšieho spôsobu privatizácie.
Vy mi, prosím Vás, povedzte, či s nimi súhlasíte alebo nie.

1 = áno 9= neviem, nerozmýšľal/a som o tom“
2= nie 8= nechce odpovedať

A. Majetok sa dostane do rúk odborníkov, bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť

B. Terajší spôsob privatizácie odrádza zahraničný kapitál od vstupu na Slovensko

C. Terajší spôsob privatizácie prinesie úžitok všetkým

D. Vládna koalícia zmenila spôsob privatizácie tak, aby si upevnila politickú moc

45. „Zmeňme opäť tému. Prezident Michal Kováč sa v tomto roku stretol s viacerými významnými 
zahraničnými politikmi, napríklad s americkým prezidentom Clintonom alebo s nemeckým prezidentom 
Herzogom. Ako hlava štátu predniesol prejav na valnom zhromaždení OSN. Myslíte si, že tieto a ďalšie 
zahranično-politické aktivity prezidenta SR: □
1= prispeli k zlepšeniu postavenia a dobrého mena Slovenska vo svete 
2= neprispeli ani k zlepšeniu, ani k zhoršeniu 
3= poškodili postavenie a dobré meno Slovenska vo svete“
9= neviem posúdiť

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 14! STRIEDAJTE PORADIE VÝROKOV!
46. „Existujú rozličné dohady o pozadí zavlečenia prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho
do Rakúska. Vyjadrite prosím, do akej miery sa Vám zdajú byť pravdepodobné nasledujúce dohady.“

1 = je to veľmi pravdepodobné, takmer isté 4= je to veľmi nepravdepodobné, takmer vylúčené 
2= skôr pravdepodobné ako nie 9 =neviem to posúdiť 
3= skôr nepravdepodobné 8= nechce odpovedať

A. Únos prezidentovho syna je vybavovaním účtov medzi mafiami □
B. Únos prezidentovho syna bol zorganizovaný preto, aby sa oslabila pozícia □prezidenta M. Kováča

C. Prezidentov syn si únos zorganizoval sám

D. Vláda V. Mečiara nemá záujem na dôslednom vyšetrení únosu
E. Na únose prezidentovho syna sa nejakým spôsobom podieľala Slovenská informačná

služba (jej technika, pracovníci)

F. Únos prezidentovho syna bol zorganizovaný preto, aby sa oslabila pozícia premiéra V. Mečiara

47. „V poslednom čase sa veľa hovorí o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). Parlamentný 
kontrolný orgán OKO (Osobitný kontrolný orgán), ktorý má dozor nad SIS, je zložený iba zo zástupcov 
HZDS, SNS a ZRS. Opozícia v ňom nemá ani jedno miesto. Myslíte, že je to správne? □
1=je to správne a takéto zloženie výboru by malo ostať
2 -  nie je  to správne a výbor by sa mal rozšíriť aj o predstaviteľov opozície“
9= neviem



48. „Predstavte si, že by sa nasledujúci víked konalo referendum. Ako by ste sa zachovali, k 
v ňom boli nasledujúce otázky?“

1= odpovedal/a by som „áno“ 3= referenda by som sa nezúčastnil/a 
2= odpovedal/a by som „nie“ 9= neviem

A. Ste za to, aby bol prezident Michal Kováč odvolaný zo svojej funkcie?

B. Súhlasíte so vstupom Slovenska do Európskej únie?

eby

□n
C. Súhlasíte so vstupom Slovenska do NATO?

D. Súhlasíte s tým, aby sa Slovensko stalo neutrálnym štátom?
□□

49. „Národná rada SR nedávno schválila zákon o štátnom jazyku. Názory na schválený zákon sa
rozchádzajú. Čo si o ňom myslíte Vy? □
1= zákon, ktorý schválili poslanci, je dobrý 3= je to zlý zákon“
2= nie je ani dobrý, ani zlý 9= neviem, nerozmýšľal/a som o tom

50. „Čo myslíte, aké účinky bude mať tento zákon na atmosféru v spoločnosti? □
1= prinesie utíšenie napätia v spoločnosti 3= spôsobí zvýšenie napätia v spoločnosti“
2= neovplyvní napätie v spoločnosti 9= neviem, nerozmýšľal/a som o tom

51. „Schválený jazykový zákon bude znamenať závažné zmeny v komunikácii občanov. Prečítam 
Vám, ako zákon rieši niektoré situácie a Vy mi povedzte, či to pokladáte za správne alebo nie.

1 = správne 9= neviem
2= nesprávne“

A. Za porušenie jazykového zákona môžu firmy dostať finančnú pokutu až do výšky 
pol milióna SK. Je to správne, alebo nie?

B. Keď predstavitelia nášho obchodu, priemyslu, kultúry a pod. rokujú so zahraničným partnerom, 
smú v cudzine podpísať iba takú zmluvu, ktorá je aj v slovenčine. Je to správne, alebo nie?

C. Podľa jazykového zákona nesmú byť filmy pre deti do 12 rokov v kinách a v televízii 
v češtine. Je to správne, alebo nie?

D. V obciach, kde žije vyše 20% príslušníkov maďarskej menšiny, smeli doteraz Maďari 
používať v úradnom styku aj maďarský jazyk. Nový jazykový zákon im dovoľuje používať
na úradoch maďarčinu, len ak si sami zabezpečia tlmočníka. Je to správne, alebo nie?

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 4!
52. „Na budúci rok sa bude parlament zaoberať zákonom o územno-správnom členení Slovenska.
Zaujíma Vás tento problém?“ □
1= veľmi ma zaujíma 4= vôbec ma nezaujíma
2= skôr áno ako nie 9= neviem
3= skôr nie ako áno



53. „Myslíte, že je potrebné meniť súčasné územno-správne členenie Slovenska, alebo je lepšie všetko 
nechať po starom?

1= terajšie členenie úplne vyhovuje, netreba nijaké zmeny 
2= terajšie členenie viac-menej vyhovuje, treba iba malé zmeny 
3= terajšie členenie vôbec nevyhovuje, treba ho zásadne zmeniť“ 
9= nemám na to názor, nerozmýšľal/a som o tom

□

54. „Onedlho bude Národná rada SR schvaľovať zákon o Matici slovenskej. Aké postavenie by podľa 
Vás mala mať táto ustanovizeň? □
1= Matica slovenská by mala mať vedúcu úlohu a byť organizačne nadradená vysokým školám, 

Slovenskej akadémii vied, celoštátnym kultúrnym inštitúciám 
2= Matica slovenská by nemala mať vedúcu úlohu a nemala by byť nadradená vysokým školám, 

Slovenskej akadémii vied, celoštátnym kultúrnym inštitúciám 
9= neviem, nerozmýšľal/a som o tom“

55. „A teraz mi prosím povedzte, ktoré noviny čítate najčastejšie. Uveďte najviac tri tituly.“

1.

2 . 99= nečítam žiadne noviny

□

56. „Aký je Váš vzťah k náboženstvu?

1 = som hlboko veriaci (a) 
2= som veriaci (a)
2= nie som rozhodnutý (á)

3= nie som nábožensky založený (á) 
4= som ateista“
9= neviem

□

57. „Ku ktorej cirkvi sa hlásite? □
1= k rímskokatolíckej 4= k inej
2= ku gréckokatolíckej 5= k žiadnej“
3= k evanjelickej 9= neviem

58. „Ak zvážite všetky okolnosti, do akej miery ste celkovo spokojný (á) so svojím životom?

1= veľmi spokojný (á) 4= úplne nespokojný (á)“
2= celkom spokojný (á) 9= neviem
3= nie veľmi spokojný (á)



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

60 , 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= nev iem ______________________________ __

61. „Naša spoločnosť sa skladá z rôznych spoločenských vrstiev. Do ktorej vrstvy by ste zaradili
seba a Vašu rodinu? □
1= najvyššia 4= nižšia stredná
2= vyššia stredná 5= najnižšia“
3= stredná 9= nevie

62. „Viete sa dohovoriť v angličtine, nemčine či inom západnom jazyku? □
1= nie 3= áno, vo viacerých“
2 -  áno, v jednom 9= neodpovedal

63. „Boli ste za posledných 5 rokov vo vyspelej západnej krajine aspoň na týždennom pobyte? □
1= nie 3= áno, viackrát“
2= áno, raz 9= neviem

POHLAVIE: □
1= muž
2= žena

VEK: □
............ rokov

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

NÁRODNOSŤ: □
1= slovenská 3= iná
2= maďarská



EKONOMICKÁ AKTIVITA: n
1- robotník v priemysle 8= družstevný roľník
2= poľnohospodársky robotník 9= podnikateľ, živnostník, súkromný roľník
3= manuálny pracovník v službách 10= nezamestnaný
4= nemanuálny pracovník v službách 11= dôchodca
5= technik 12= v domácnosti alebo na MD
6 - pracovník v administratíve 13= študent
7= ostatná inteligencia 14= iné

AK STE EKONOMICKY AKTÍVNY (A), PRACUJETE: □
1= vo veľkej akciovej spoločnosti 4= vo verejnej inštitúcii
2= v inej súkromnej firme 5= v družstve
3= v štátnom podniku 6= inde

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 16!
30. Aký bol Váš OSOBNÝ čistý mesačný príjem za minulý mesiac? □
1= viac ako 80.000 Sk 10= 9.001-10.000 Sk 19= 3.501-4.000 Sk
2= 50.001-80.000 Sk 11= 8.001-9.000 Sk 20= 3.001-3.500 Sk
3= 35.001-50.000 Sk 12= 7.001-8.000 Sk 21= 2.501-3.000 Sk
4= 25.001-35.000 Sk 13= 6.501-7.000 Sk 22= 2.001-2.500 Sk
5= 20.001-25.000 Sk 14= 6.001-6.500 Sk 23= 1.601-2.000 Sk
6= 17.001-20.000 Sk 15= 5.501-6.000 Sk 24= menej ako 1.600 Sk
7= 14.001-17.000 Sk 16= 5.001-5.500 Sk 88= nechce uviesť
8= 12.001-14.000 Sk 17= 4.501-5.000 Sk 99= nevie
9= 10.001-12.000 Sk 18= 4.001^1.500 Sk

POČET ČLENOV DOMÁCNOSTI (vrátane respondenta) 

ANKETÁR, ZAPÍŠTE DO OKIENKA!

POČET OBYVATEĽOV OBCE ALEBO MESTA □
1 = do 2 tisíc obyvateľov 4= 20 až 50 tisíc obyvateľov
2= 2 až 5 tisíc obyvateľov 4= 50 až 100 tisíc obyvateľov
3= 5 až 20 tisíc obyvateľov 5= Bratislava, Košice

OKRES: □
ANKETAR, 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:____________________________ DÍžka konania rozhovoru:____________________________ minút


