
FOCUS, Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu 
DOTAZNÍK

AKTUÁLNE PROBLÉMY SLOVENSKA -  OKTÓBER 1997

registrač. číslo anketára

1. „Naša spoločnosť prechádza zložitými zmenami. Niektoré problémy, s ktorými sa stretávajú 
občania v každodennom živote, sú známe už z minulosti, iné sa vynorili iba nedávno. Uveďte, 
prosím, tri problémy, ktoré pokladáte za najzávažnejšie v našej spoločnosti.“ 

ANKETÁR, VYPÍŠTE!

2. „Kedy sa lepšie žilo ľuďom, ako ste Vy, pred rokom 1989 alebo teraz?

1= pred rokom 1989 3= asi rovnako vtedy aj teraz“
2= teraz 't'*--í - 9= neyie

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 1!
3. „Vymenujem Vám niektoré stránky života na Slovensku. Každú z uvedených skutočností oznám

kujte, prosím, podobne ako v škole, podľa toho, aký pocit vo Vás vyvoláva. Známku 1 jej prideľte 
vtedy, ak ste na ňu hrdý/á, máte z nej veľmi dobrý pocit, známku 5, ak sa za ňu hanbíte, máte 
z nej veľmi zlý pocit. Známka 3 znamená, že máte z danej skutočnosti zmiešané pocity, aj 
pozitívne, aj negatívne. Ak na niektorú skutočnosť nemáte nijaký názor, povedzte to.“

som na to hrdý/á= 1 2 3 4 5=hanbím sa za to,
mám z toho veľmi dobrý pocit mám z toho veľmi zlý pocit
9= neviem, nemám na to názor

A. „Výkonnosť našej ekonomiky F. Výkony našich umelcov

B. Úroveň našej demokracie G. Typické vlastnosti Slovákov

C. Tradície slovenskej kultúry H. Úroveň rozvojaVašej obce, mesta
D. Výkony našich športovcov

E. To, že máme svoj vlastný štát
I. Medzinárodné postavenie Slovenska“

—

4. „Myslíte si, že slovenská ekonomika pred novembrom 1989:

1= si nevyžadovala žiadne zmeny é  ̂ 3= si vyžadovala zásadné zmeny“
2= si vyžadovalaiba menšie zmeny Vj. o 9= nevie

3?-  ̂ '
^ 't ^



5. „Keby ste si mohli vybrať, akej ekonomike by ste dali prednosť?

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

ovplyvňuje ekonomiku 9= nevie

6. „Ako Vy osobne hodnotíte pôsobenie komunistickej strany pred novembrom 1989? 

1= kladne ^ '3  4= záporne“ 1
-i. 1

2= skôr kladne * 9= nevie, nemá na to názor
3= skôr záporne &________________

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 2!
7. „Povedzte, prosím, do akej miery súhlasíte či nesúhlasíte s nasledujúcimi názormi?“

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

A. „Ľuďom, ktorí poctivo pracujú, sa u nás darí dobre
B. Zahraničné firmy by mali mať u nás otvorené pole pôsobnosti
C. Je správne, aby ľudia, ktorí vykonávajú špičkovú kvalifikovanú prácu, zarábali 

aj niekoľkonásobne viac ako iní

D. Západná trhová ekonomika je pre Slovensko dobrým príkladom hodným nasledovania
E. Politik, ktorý chce pre občanov dobro, môže v záujme toho občas porušiť zákon
F. Rozdiely v príjmoch by sa mali zmenšiť

—

G. Každá vláda by mala riadiť a kontrolovať činnosť televízie, rozhlasu a tlače
H. Ľudia ako ja nemajú žiadny vplyv na to, akým smerom sa spoločnosť uberá
I. Parlamentná opozícia je pre dobré fungovanie štátu nevyhnutná

—

J. Naše deti majú dnes lepšiu budúcnosť, ako keby bol pokračoval socializmus 
spred roku 1989

K. Štát by mal prísne kontrolovať ceny
L. Keď raz niekto vyhrá voľby, mal by mať na dané obdobie v rukách všetku moc“

—

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 3! ČÍTAJTE POMALY A ZROZUMITEĽNE!
8. „A teraz sa, prosím, zamyslite nad zásadami, ktorými by sa mala riadiť naša spoločnosť

a ekonomika. Prečítam Vám dvojice výrokov. Umiestnite, prosím, svoje stanovisko na škále od 
1 do 5, kde číslo 1 znamená, že úplne súhlasíte s prvým výrokom (A), 5 znamená úplný súhlas 
s druhým výrokom (B), 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= nevie

>■ □
A. „V politike j e dôležité trpezlivé vyj ednávanie
B. V politike je dôležitá rozhodnosť a pevná ruka silnej osobnosti ^
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II.
A.
B.

III.
A.
B.

IV.
A.
B.

V.
A.
B.

VI.
A.

B.

V demokracii treba dôsledne rešpektovať aj práva menšiny
V demokracii má väčšina právo rozhodovať aj na úkor menšiny

Prvoradá je pluralita názorov a demokracia 
Prvoradá je jednota a zomknutosť národa

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

Najlepšie by bolo, keby hlavné firmy a banky boli riadené štátom
Najlepšie by bolo, keby hlavné firmy a banky boli riadené súkromnými vlastníkmi

□

□
□
□
□

Riadiace funkcie v štátnych podnikoch a verejných inštitúciách by sa mali obsadzovať na zákla
de odbornosti a kvalifikácie
Riadiace funkcie v štátnych podnikoch a verejných inštitúciách by sa mali obsadzovať najmä 
podľa politickej príslušnosti“

VOĽBY 1994 a 1998

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 4!
9. „Po parlamentných voľbách v roku 1994 sa v našom živote niečo zmenilo k lepšiemu, niečo 

zostalo nezmenené, niečo sa zhoršilo. Spomeňte si, prosím, ako vyzerala situácia na Slovensku 
pred parlamentnými voľbami 1994 a povedzte, ako sa podľa Vášho názoru zmenila:“

1= zlepšilo sa
2= ani sa nezlepšilo, ani nezhoršilo

A. „Životná úroveň Vás a Vašej rodiny-ÍY . w
B. Kvalita prij ímaných zákonov

3= zhoršilo sa
9= neviem, neuvažoval/a som nad tým

C. Stav demokracie
D. Medzinárodné postavenie Slovenska

-h  (T o

E. Postavenie Rómov v našej spolopnosji^
F. Poriadok v spoločnosti ^ ^
G. Spravodlivosť v spoločnosti 2 *

H. Postavenie maďarskej menšiny 2 a ,
I. Dodržiavanie Ústavy a zákonov ^ ,, ^
J. Postavenie a šance mladých ľudí ^ G s<Z
K. Bezpečnosť občanov ^ j j -
L. Postavenie a možnosti občanov bez

ohľadu na ich politickú príslušnosť“ □
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ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 5! 
ODPOVEDAJÚ VŠETCI, AJ TÍ, ČO EŠTE NEMAJÚ 18 ROKOV! 
10. „Predstavte si, že by sa tento víkend konali parlamentné voľby. 

Ktorú stranu alebo koalíciu by ste volili?“

1= Hnutie za demokratické Slovensko 
2= Komunistická strana Slovenska 
3= Kresťanská sociálna únia
4= Roľnícka strana Slovenska alebo Hnutie poľnohos

podárov
5= Slovenská demokratická koalícia (Kresťansko- 

demokratické hnutie + Demokratická únia + 
Demokratická strana + Sociálnodemokratická strana 
Slovenska + Strana zelených na Slovensku)

6= Maďarská koalícia (Maďarské kresťansko-demokratic- 
ké hnutie + Spolužitie + Maďarská občianska strana)

7= Strana demokratickej ľavice 
8= Slovenská národná strana 
9= Strana podnikateľov a živnostníkov 

10= Únia živnostníkov, podnikateľov a roľníkov 
11= Združenie robotníkov Slovenska 
12= iná strana, a to (ANKETÁR, VYPÍŠTE)

77= nešiel/la by som voliť 
88= nechce odpovedať 
99= nevie

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 6!
11. „A teraz sa Vás opýtam trochu inak. Predstavte si, že by strany nevytvárali žiadne 

predvolebné koalície a každá by kandidovala jednotlivo. Keby sa voľby konali 
tento víkend, ktorej strane by ste dali svoj hlas?“

1= Demokratická strana 
2= Demokratická únia 
3= Hnutie za demokratické Slovensko 
4= Komunistická strana Slovenska 
5= Kresťansko-demokratické hnutie 
6= Kresťanská sociálna únia
7= Roľnícka strana Slovenska alebo Hnutie poľnohos

podárov
8= Maďarská občianska strana 
9= Maďarské kresťansko-demokratické hnutie 

10= Slovenská národná strana 
11= Sociálnodemokratická strana Slovenska

12= Spolužitie
13= Strana demokratickej ľavice
14= Strana podnikateľov a živnostníkov
15= Strana zelených na Slovensku
16= Únia živnostníkov, podnikateľov a roľníkov
17= Združenie robotníkov Slovenska
18= iná strana, a to (ANKETÁR, VYPÍŠTE)

77= nešiel/la by som voliť 
88= nechce odpovedať 
99= nevie

ANKETÁR, RESPONDENT ODPOVEDÁ SPONTÁNNE! ODPOVEĎ ZAKÓDUJTE! 
12. „Mohli by ste mi, prosím, povedať, ktorú stranu či koalíciu ste volili do parlamentu 

v posledných parlamentných voľbách na jeseň 1994?“

1= Demokratická strana + Strana podnikateľov 
a živnostníkov 

2= Demokratická únia
3= Hnutie za demokratické Slovensko + Roľ

nícka strana Slovenska 
4= Kresťansko-demokratické hnutie 
5= Maďarská koalícia 
6= Spoločná voľba (Strana demokratickej 

ľavice + Sociálnodemokratická strana 
Slovenska + Strana zelených na Slovensku 
+ Hnutie poľnohospodárov)

□
7= Slovenská národná strana 
8= Združenie robotníkov Slovenska 
9= iné, a to (ANKETÁR, VYPÍŠTE)

66= nezúčastnil/a sa volieb, lebo vtedy ešte 
, nemal/a 18 rokov

77= nezúčastnil/a sa volieb, hoci už bol/a 
plnoletý/á

88= nechce odpovedať 
99= nevie, nepamätá sa
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ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK č. 7!
13. „Teraz Vám prečítam niektoré politické strany a hnutia. Povedzte mi, prosím, do akej miery sú 

Vám sympatické. Mieru sympatie vyjadrite, prosím, pomocou škály od 1 do 5, kde číslo 1 zna
mená, že je Vám strana veľmi sympatická, 5 znamená, že je Vám veľmi nesympatická a 3 
znamená neutrálny stred.“

sú mi veľmi sympatickí =1 2 
9= neviem posúdiť

3 4 5= sú mi veľmi nesympatickí

A. „Demokratická strana G. strany Maďarskej koalície
B. Demokratická únia H. Sociálnodemokratická strana Slovenska
C. Hnutie za demokratické Slovensko I. Strana demokratickej ľavice
D. Komunistická strana Slovenska J. Strana zelených na Slovensku
E. Kresťansko-demokratické hnutie K. Združenie robotníkov Slovenska“
F. Slovenská národná strana

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÉ LÍSTKY Č. 8A a 8B!
14. „Predstavte si teraz, že by sa po voľbách 1998 vyvinula situácia tak, že by bolo potrebné zosta

viť koaličnú vládu (t.j. vládu zloženú z viacerých strán). Do akej miery by bola pre Vás prija
teľná vláda zložená z nasledujúcich strán?“

4= úplne neprijateľná 
8= je mi to jedno“
9= nevie

1= úplne prijateľná 
2= skôr prijateľná 
3= skôr neprijateľná

A. „Hnutie za demokratické Slovensko + Slovenská národná strana + Združenie robotníkov 
Slovenska (HZDS + SNS + ZRS)

B. Hnutie za demokratické Slovensko + Strana demokratickej ľavice (HZDS + SDĽ)
C. Slovenská demokratická koalícia + Strana demokratickej ľavice (SDK + SDĽ)
D. Slovenská demokratická koalícia + Maďarská koalícia (SDK + MK)
E. Slovenská demokratická koalícia + Strana demokratickej ľavice + Maďarská 

koalícia (SDK + SDĽ + MK)“ □
15. „Čo si Vy osobne myslíte, ako dopadnú budúce parlamentné voľby?

Ujme sa po nich vlády opäť HZDS a Vladimír Mečiar?
1= pravdepodobne áno 9= nevje 2 1 ?
2= pravdepodobne nie“ ľh-S

□
ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 9!
16. „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=
9=

rozhodne nie 
nevie

A. „Prezident SR Ľ E. Konfederácia odborových zväzov
B. Národná rada SR F. Európska únia
C. Vláda SR G. NATO“

D. Ústavný súd SR
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17. „A teraz by ma zaujímal Váš názor na osobnosti nášho politického života. Povedzte mi, 
prosím, mená osobností súčasného politického života na Slovensku, ktorým najviac 
dôverujete! Uveďte maximálne tri mená.“

ANKETÁR, VYPÍŠTE!
88= nikomu 
99= nevie

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 10!
18. „Zamyslite sa, prosím, nad dodržiavaním Ústavy a zákonov. Oznámkujte nasledujúce skupiny 

občanov podľa toho, do akej miery dodržiavajú Ústavu a zákony. Známku 1 im prisúďte vtedy, 
ak si ctia Ústavu a zákony a vždy ich dodržiavajú, známku 5 vtedy, ak si nectia Ústavu a zákony 
a bežne, veľmi často ich porušujú.“

1= ctí/ctia si Ústavu a zákony, 
vždy ich dodržiavajú

9= nevie, nerozmýšľal/a o tom

5= nectí/nectia si Ústavu 
a zákony, veľmi často ich 
porušujú

A. „Prezident SR D. Poslanci politickej opozície
B. Členovia Vlády SR E. Radoví občania
C. Poslanci vládnej koalície □ F. Starosta/primátor vo Vašej obci/meste“

19. „A teraz sa, prosím, zamyslite nad politikou vlády V. Mečiara voči maďarskej menšine.
Aká podľa Vás je?

1= správna, primeraná
2= príliš tvrdá a konfrontačná, mala by byť 

ústretovejšia ic

3= príliš ústupčivá, mala by byť tvrdšia ■ *
9= neviem, nerozmýšľal/a som o tom“ 4

20. „Podľa správ z novín sa V. Mečiar pri nedávnom rokovaní s maďarským premiérom 
Gyulom Hornom vyjadril, že by sa slovenskí Maďari mohli presťahovať do Maďarska 
a maďarskí Slováci zase presťahovať na Slovensko. Ako hodnotíte tento návrh?

1= je to rozumný návrh; najlepšie by bolo, keby sa nespokojní Maďari vysťahovali do Maďarska 2j ,z 
2= slovám V. Mečiara netreba venovať pozornosť, zbytočne sa to nafukuje aa?
3= sú to nebezpečné reči, mohli by navádzať k etnickým čistkám 
4= slová V. Mečiara boli úmyselne skreslené, nič takého nepovedal
5= iná odpoveď, aká (ANKETÁR, VYPÍŠTE) .......................................................................
9= nemá na to názor, nerozmýšľal/a o tom

■ti.Ý 
?.*• 
Ltf

21. „Prečítam Vám teraz niektoré udalosti z nedávneho obdobia. Nad každou z nich sa, prosím, 
zamyslite a povedzte, či Vás skutočne znepokojila, vyvolala vo Vás vážne obavy, alebo nie.“

l=uviedol/la, že ho to veľmi znepokojilo 2= neuviedol/la, že ho to veľmi znepokojilo

A. „Znepokojil Vás výbuch auta Róberta Remiáša a zastavenie vyšetrovania tohto prípadu?
B. Znepokojil Vás spôsob privatizácie podniku Nafta Gbely?
C. Zavraždenie Róma Mária Gorala skinheadmi v Žiari n/Hronom
D. Vylúčenie Františka Gauliedera z parlamentu a zotrvávanie poslancov vládnej koalície 

na tomto stanovisku, a to aj napriek rozhodnutiu Ústavného súdu □
6



E. Príkaz ministerstva školstva nevydávať dvojjazyčné vysvedčenia pre maďarské deti
na Slovensku 2 -f 'r

F. Vypadnutie Slovenska z prvej skupiny kandidátov na členstvo v NATO ý * • J
G. Znepokojilo Vás, že Slovensko pravdepodobne vypadlo z prvej skupiny kandidátov 

na členstvo v Európskej únii?
H. Rozhodnutie ministra vnútra Gustáva Krajčiho vylúčiť spomedzi referendových otázok 

štvrtú otázku o priamej voľbe prezidenta ^
L Vymáhanie tzv. výpalného od podnikateľov, vydieranie podnikateľov mafiami h f~- P
J. To, že sa predstavitelia maďarskej menšiny chodia opakovane sťažovať do zahraničia

na porušovanie svojich práv

L é . #
q ?. 3

□

n-1 i— i

K. Kauza Michala Kováča mladšieho a zastavenie jej vyšetrovania
L. Návšteva francúzskeho politika Le Pena na Slovensku
M. Znepokojila Vás vážne iná udalosť (aká?“, VYPÍŠTE!)............

22. „Poznáte vo svojom blízkom okolí (na pracovisku, medzi známymi) niekoho, 
kto po voľbách 1994 získal prácu alebo funkciu v zamestnaní preto, 
lebo bol prívržencom vládnej koalície?

V3. 2-1= ano
nie“ 9c.  ď

9= nevie, nechce odpovedať sf č . &
□

23.„Často sa u nás hovorí o ,pravici4 a ,ľavici4. Kam by ste sa zaradili Vy sám/a?
1= jednoznačne k ľavici ?
2= skôr k ľavici °
3= skôr do stredu 3 f  -

4= skôr k pravici 
5= jednoznačne k pravici4 
9= nevie

/f f  - O 
O

2 3 .  V

□

HISTÓRIA

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č 11!
24. „Prenesme sa teraz na chvíľku do našej histórie. Na jednotlivé udalosti a obdobia našich dejín

sú rôzne názory. Prečítam Vám niektoré obdobia a Vy mi, prosím, povedzte, ako ich hodnotíte.“
1= veľmi kladne 4= skôr záporne
2= skôr kladne 5= veľmi záporne
3= rovnako kladne ako záporne 9= neviem posúdiť

A. „Prvá Československá republika H. Obdobie po novembri 1989
(1918-1939) do volieb 1992

B. Slovenský štát (1939-1945) I. Obdobie od vzniku samostatnej SR
C. Slovenské národné povstanie (1944) v januári 1993 do odvolania vlády
D. Päťdesiate roky V. Mečiara v marci 1994
E. Rok 1968 J. Obdobie vlády Jozefa Moravčíka
F. Sedemdesiate a osemdesiate roky v roku 1994
G. November 1989 (Nežná revolúcia) K. Obdobie vlády koalície HZDS-SNS-

-ZRS po voľbách 1994“
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ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 12!
25. „Pokúste sa, prosím, ohodnotiť historický prínos nasledujúcich osobností.
l= jednoznačne kladná osobnosť 
2= skôr kladná ako záporná 
3= rovnako kladná ako záporná 
4= skôr záporná ako kladná

5= jednoznačne záporná 
8= nepoznám túto osobnosť 
9= neviem posúdiť

A. „Andrej Hlinka F. Alexander Dubček
B. Tomáš G. Masaryk

C. Milan Rastislav Štefánik

D. JozefTiso

E. Gustáv Husák

G. Václav Havel

H. Michal Kováč 

L Vladimír Mečiar“

ANKETÁR, AK JE RESPONDENT MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI, UVEĎTE V ALTERNATÍ
VE B. „SLOVÁCI“!
26. „A teraz si, prosím, predstavte, že by sa do Vášho susedstva nasťahoval príslušník niektorej 

z uvedených skupín. Ako by ste reagovali? Prekážalo by Vám to?
1= neprekážalo by mi to 
2= prekážalo by mi to“

9= nevie

A. „Česi 3.3 □ E- Ukrajinci

0v

B. Maďari (Slováci —pre respondentov F. Rómovia
maďarskej národnosti) G. Židia s?:*

C. skinheadi („skíni“) > H. Ázijci . c

D. Američania é • £ L Černosi“ J  f  "T

ZAHRANIČNÁ POLITIKA

27. „A teraz sa na chvíľku venujme zahraničnej politike. Existujú rozličné názory na to, 
do ktorej kultúry či civilizácie Slovensko patrí, ku ktorej má bližšie. Ku ktorému 
z nasledujúcich názorov sa prikláňate Vy?

1= Slovensko má bližšie k západnej civilizácii
2= Slovensko má bližšie k východnej civilizácii- k Rusku, Ukrajine a ďalším slovanským národom 
3= Slovensko leží na križovatke západnej a východnej civilizácie, má rovnako blízko k Západu 

i k Východu“
4= iná odpoveď, aká (ANKETÁR, VYPÍŠTE!)...............................................................................
9 = neviem, nerozmýšľal/a som o tom“

■f 2 . h  
2-2.? 
r-?, y

1-č
4 o . 1
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ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 9!
28. „A teraz sa, prosím, zamyslite nad tým, aké zahranično-politické smerovanie by bolo pre rozvoj 

našej vlasti najprospešnejšie. Do akej miery podporujete nasledujúce zahranično-politické 
smerovania Slovenska?“

1= rozhodne áno 4= vôbec nie
2= skôr áno 9= nevie, nerozmýšľal/a o tom
3= skôr nie

4c ■ Vj’W Z . i p  • V ' 2 1
A. „Vstup Slovenska do Európskej únie C. Vyhlásenie neutrality Slovenska
B. Vstup Slovenska do NATO D. Vojenské a politické spojenectvo

s Ruskom“

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 13! PONECHAJTE HO AJ PRI NASLEDUJÚ
CEJ OTÁZKE!
29. „Členské štáty NATO v lete rozhodli, že Slovensko -  na rozdiel od Česka, Poľska,

Maďarska -  nebude v prvej skupine krajín, ktoré budú prijaté do NATO. Čo myslíte, 
aké dôsledky to bude mať pre našu krajinu?

1= iba priaznivé dôsledky -3.2-
2= viac priaznivých ako nepriaznivých dôsledkov ̂   ̂
3= žiadne dôsledky___________________

4= viac nepriaznivých ako priaznivých dôsledkov
5= iba nepriaznivé dôsledky
9= neviem posúdiť, nerozmýšľal/a som o tom,,

l a . s
'f c.
2

30. „Slovensko pravdepodobne nebude ani v prvej skupine krajín, s ktorými sa začnú 
rozhovory o členstve v Európskej únii. Ak by sa to skutočne stalo, aké dôsledky by to 
podľa Vás malo pre našu krajinu?“

1= iba priaznivé dôsledky ^ '-2
2 -  viac priaznivých ako nepriaznivých dôsledkov 3 -3
3= žiadne dôsledky 2^.?- ANKETÁR, PREJDITE K OTÁZKE 32!
4— viac nepriaznivých ako priaznivých dôsledkov 2 3-*
5= iba nepriaznivé dôsledky ANKETÁR, PREJDITE K OTÁZKE 31.B!
9= neviem posúdiť, nerozmýšľal/a som o tom,, 3 ANKETÁR, PREJDITE K OTÁZKE 32!

ANKETÁR, ZAPÍŠTE ČO NAJPODROBNEJŠIE!
31 .A. „Čo myslíte, aké priaznivé dôsledky to môže mať?“

31.B. „Čo myslíte, aké nepriaznivé dôsledky to môže mať?“

9



ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.14! ČÍTAJTE VŽDY V OPAČNOM PORADÍ!
32. „Existujú rozličné názory na to, prečo nebolo Slovensko zaradené do prvej skupiny kandi< 

tov na členstvo v NATO a EU (Európska únia). Do akej miery Vy osobne súhlasíte s nasled
júcimi názormi?“

1 = úplne súhlasím 4 = úplne nesúhlasím *
2 = skôr súhlasím 9 = neviem, nezaujímam sa o to
3 = skôr nesúhlasím

A. „Na vine je vládna koalícia, ktorá nie je ochotná robiť demokratickejšiu politiku
B. Je to dohoda veľmocí, ktoré rozhodli o Slovensku bez jeho účasti („o nás bez nás“)
C. Na vine sú západné médiá a časť domácich médií, ktoré vytvorili príliš nepriaznivý 

obraz o Slovensku

iá-
lu-

D. Naša krajina nespĺňa politické kritériá členstva v NATO a EU
E. Členské krajiny NATO a EU sú neoprávnene zaujaté voči Slovensku, používajú 

na jeho posudzovanie prísnejší meter ako na iné krajiny
F. Na vine je prezident M.Kováč a politická opozícia, ktorá poškodzuje záujmy Slovenska“

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.15! PONECHAJTE HO AJ PRI NASLEDUJÚ
CICH DVOCH OTÁZKACH!
33. „Predstavte si, že ste minister/ka a rozhodujete o tom, akým smerom sa má orientovať sloven 

ský obchod. Na tomto lístku sú niektoré krajiny. Povedzte, prosím, ktoré z nich pokladáte za 
vhodného a spoľahlivého obchodného partnera pre našu krajinu.“

1= uviedol/la 2= neuviedol/la

A. Krajiny Európskej únie Ž g USA
(napr. Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, ,  ̂ •>
Veľká Británia atď.) Q  C Rusko V

D. Česká republika, Maďarsko, Poľsko

34. „A teraz, prosím, povedzte, na ktoré z týchto krajín by sa podľa Vás malo Slovensko oriento 
politicky. Máme na mysli krajiny, z ktorých by si malo Slovensko brať príklad, na ktoré by sa 
malo politicky podobať.“

1= uviedol/la 2= neuviedol/la

A. Krajiny Európskej únie g USA ž > - ^
(napr. Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, e ■
Veľká Británia atď.) Q  C Rusko

D. Česká republika, Maďarsko, Poľsko 9?-f

vať>

35. „A teraz, prosím, vyberte tie krajiny, s ktorými by malo byť Slovensko vo vojenskom spojenectva 

1= uviedol/la 2= neuviedol/la

A. Krajiny Európskej únie O  7 B USA tr <7_ é- 
(napr. Rakúsko, Nemecko, Francúzsko,
Veľká Británia atď.) Q  C  Rusko '1'1 ^

D. Česká republika, Maďarsko, Poľsko

g“
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MÉDIA

ANKETAR, RESPONDENT ODPOVEDÁ SPONTÁNNE! ODPOVEĎ ZAKÓDUJTE!
36. „A teraz sa na chvíľku venujme médiám. Povedzte mi, prosím, ktoré denníky (noviny) 

čítate najčastejšie? Uveďte, prosím, najviac tri tituly.“

1= Nový čas 8= Šport
2= Pravda 9= regionálne denníky, a to (ANKETÁR,
3= Práca VYPÍŠTE)...................................................
4= Sme 10= Iné, a to (ANKETÁR, VYPÍŠTE)...............
5= Slovenská republika 88=nečítam žiadne noviny
6= Új Szó 99=neviem
7= Národná obroda

37. „Sledujete aspoň trikrát týždenne nasledujúce relácie?

91= áno 
2 = nie

nevie

A. „Spravodajský program STV 1 „Noviny STV“

B. Spravodajský program televízie Markíza „Televízne noviny4'

C. Spravodajský program Slovenského rozhlasu „Rádiožumál“

<S ?■ *  
1 é.•r

D. Spravodajský program rádia TWIST „Žurnál“

E. Spravodajský program rádia Slobodná Európa „Udalosti a komentáre“ ^ ^

F. Spravodajský program Maďarskej televízie“

ANKETÁR,PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Č.16!
38. „Keď Vám nie sú celkom jasné niektoré politické udalosti a problémy, kto

Vám ich najlepšie vysvetlí? Uveďte, prosím, maximálne tri možnosti.“
1= niekto z príbuzných 8= rozhlas
2= niekto v zamestnaní 9= noviny alebo časopis
3 = niekto z priateľov, známych 10= iný zdroj (ANKETÁR, VYPÍŠTE!)
4= pán farár
5= niektorý z politikov 88=nemám záujem o takéto informácie, nepotre
6= Váš starosta alebo iný volený zástupca obce bujem vysvetlenie
7= televízia 99=neviem, neodpovedal/a

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 9!
39. „A teraz trochu zmeňme tému. Predstavte si, že máte svojim blízkym poradiť, aký prístup

k životu je vhodný či správny. Do akej miery by ste pokladali za správne nasledujúce rady?“

1= rozhodne áno 4= vôbec nie
2= skôr áno 9= nevie
3= skôr nie

A. „Keď sa nadané dieťa uchádza o štúdium na škole, o ktorú je veľký záujem, rozumní 
rodičia si to „poistia,, napríklad po známostiach alebo aj za pomoci peňazí

B. Zákony sa môžu obchádzať; podstatné je, aby človeka pritom nepristihli
C. Je zbytočné dostať sa do konfliktu s ľuďmi, od ktorých závisíte v zamestnaní; 

aj keď máte pravdu, lepšie je ustúpiť
D. Keď rodičia deťom niečo prikážu, deti nemajú čo diskutovať, ale majú poslúchať
____________________,_____________  _______________________________ cg=
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E. Bez známych na správnych miestach si človek nemôže byť istý, že sa 
dovolá spravodlivosti

F. Treba myslieť na seba, na svoje vlastné záujmy; človek sa nemôže zaťažovať 
ohľadmi na druhých

G. Ak sa chce človek postarať o seba a o svoju rodinu, radšej by nemal verejne kritizovať 
tých, čo sú pri moci

□
□

H. Zákony treba dodržiavať aj vtedy, keď ich mnohí porušujú
I. Ak je človek presvedčený o svojej životnej pravde, mal by si za ňou stáť, aj keď 

na to môže doplatiť
J. Muž je hlava rodiny a ostatní v rodine by ho mali plne rešpektovať
K. Ak sa chce človek v živote dobre zariadiť a vybaviť si, čo treba, mal by si nájsť 

vplyvných známych

□

L. Človek nemusí dodržiavať zákony, ktoré sú v rozpore s jeho životným presvedčením
M. Človeku so slušným správaním a oblečením možno dôverovať, aj keď ho 

osobne nepoznáme“ □
40. „Ľudia trávia dni rozličným spôsobom. Budem Vám čítať rozličné činnosti a Vy mi, prosím 

povedzte, ktoré z týchto činností sú pre Vás typické.“
1= uviedol/la 2= neuviedol/la

A. „Práca v zamestnaní/profesii viac ako 50 hodín týždenne
B. Práca na osobnom hospodárstve (práca v záhrade, na záhumienku, na poli, v gazdovstve)
C. Zárobková činnosť popri hlavnom zamestnaní, podnikaní, štúdiu, resp. dôchodku
D. Viac ako dve hodiny denne strávené cestovaním do práce a späť
E. Odchádzanie za prácou na týždňovky alebo na dlhšie
F. Pravidelné navštevovanie kultúrnych podujatí (divadiel, múzeí, výstav, koncertov)
G. Pravidelná starostlivosť o niekoho staršieho alebo chorého v rodine
H. Pravidelné štúdium odbornej literatúry, cudzích jazykov, návšteva kurzov, prednášok 
L A je pre Vás typické pravidelné čítanie kníh (románov, poviedok a pod.)?
J. Sledovanie viacerých zábavných programov a seriálov v televízii
K. Využívanie dovolenky na rekreáciu mimo miesta bydliska
L. Využívanie dovolenky na pracovnú, resp. zárobkovú činnosť
M. Pravidelné sledovanie reklám a noviniek na trhu (tovarov a služieb)
N. Pravidelné stretávanie s priateľmi, známymi
O. Časté rozhovory so susedmi
P. Pravidelné navštevovanie pohostinstiev, reštaurácií, kaviarní, tanečných zábav
Q. Pravidelná účasť na cirkevných obradoch v kostole (aspoň raz týždenne)
R. Dobrovoľnícka činnosť, práca pre mimovládne organizácie (spolky, občianske združenia, 

kluby, nadácie a pod.)
S. Denné alebo takmer denné sledovanie politických udalostí a verejných záležitostí 

(v tlači, rozhlase, televízii)
T. Pravidelné športovanie, cvičenie, turistika (aspoň raz za týždeň)
U. Venovanie sa partnerovi/partnerke, „chodenie s niekým“

1 c  . 'f

-il. z 
f. V 

ť 6 . *1

2-1
2 7 .  f  

< 7 l J

9-í.ý

't'r.J  2
á 1 .77 
> 2 ,1 
■n. c

Q

□
l i .y

&  s

1-7.9

W -7
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41. „Viete sa dohovoriť v angličtine, nemčine či inom západnom jazyku? □
1= nie ANKETÁR, PREJDITE K OTÁZKE 43! o
2= áno, v jednom ZV. 1
3= áno, vo viacerých“ s". -1
9= neodpovedal/a c -e

42. „A mali ste za posledný rok príležitosť zhovárať sa nejakým západným jazykom?

1= ani raz 3= často, pravidelne“
2= niekoľkokrát 9-  nevie, nepamätá sa

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

1= nie 3= áno, viackrát“
2= áno, raz_______________________________ 9= nevie_______________________________

44. „Ktoré z nasledujúcich predmetov vlastníte, máte v domácnosti a ktoré nie?“
i= uviedol/la 2= neuviedol/la

A. „Telefón (nie mobilný) CZ. f F. Knižnicu s viac ako 100 knihami
B. Mobilný telefón 5K *r G. Záhradu, pole
C. Videorekordér H. Chatu alebo chalupu 22.. Z

D. Satelitná alebo káblová televízia I. Osobné auto“ J~y. a

E. Osobný počítač

45. „A teraz ešte dovoľte jednu osobnú otázku. Akými problémami sa musite najčastejšie 
zaoberať vo svojom každodennom živote, čo Vám najväčšmi komplikuje život? 
Uveďte, prosím, maximálne tri problémy.“

ANKETÁR, VYPÍŠTE! ...........................................................................................................

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 2!
46. „Prečítam Vám niekoľko výrokov a Vy mi, prosím, povedzte, do akej miery vystihujú Vašu 

životnú situáciu.“
1= úplne súhlasím 4= vôbec nesúhlasím,,
2= skôr súhlasím 9= nevie
3= skôr nesúhlasím

A. „Som celkovo spokojný/á so svojím životom
B. Moja budúcnosť závisí od mojich schopností
C. Som spokojný/á so svojou finančnou situáciou
D. Mám blízkych ľudí, ktorí sú mi oporou“

£
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47. „Stali ste sa Vy alebo niekto z Vašich blízkych príbuzných v priebehu posledného roku 
obeťou krádeže peňazí alebo majetku v hodnote viac ako 5 000 Sk?“

1= áno 'T?', y
2= nie -> ANKETÁR, PREJDITE K OTÁZKE 49!

□
48. „Oznámili ste to (Vy alebo niekto z Vašich blízkych) polícii?1

9= nevie
□

ano
nie

,A teraz prejdeme na trochu odlišnú tému.

49. „Používate osobný počítač (PC), napr. pri práci, štúdiu, na zábavu a inak?

1= osobný počítač používate denne alebo takmer denne 
2= osobný počítač používate aspoň raz za týždeň 
3= osobný počítač používate aspoň raz za dva týždne 
4= osobný počítač používate menej často, iba občas
5= máte možnosť používať osobný počítač, ale ho nepoužívate —» PREJDITE K OTÁZKE 55 
6= vôbec nepoužívate osobný počítač, ani nemáte možnosť 

ho používať“ —̂PREJDITE K OTÁZKE 55

□

50. „Kde používate PC? Používate ho:“

1 = áno 2 = nie

A. „doma D. inde (ak áno, kde?)“ (VYPÍŠTE!)
B. v práci
C. v škole

............................................................... □

51. „V poslednom období sa vo svete i u nás začína rozširovať nový spôsob komunikácie 
a vyhľadávania informácií prostredníctvom počítačov -  INTERNET. Počuli ste už 
o Internete? Máte nejaké skúsenosti s Internetom?

1= o Internete počujete prvýkrát -  neviete, o čo ide —» PREJDITE K OTÁZKE 55 
2= o Internete ste už počuli /čítali, ale nemáte k nemu prístup —» PREJDITE K OTÁZKE Č. 53 
3= máte prístup k Internetu, ale vôbec ho nevyužívate —» PREJDITE K OTÁZKE Č. 53 
4= využívate Internet aspoň občas, (v práci /v škole /doma)
5= využívate Internet pravidelne (v práci /v škole /doma)“
6= iná odpoveď (ANKETÁR, VYPÍŠTE!)........................... .............................................................

52. „Celosvetová počítačová sieť INTERNET ponúka viac druhov služieb. Ktoré z nasledujúcich 
služieb Internetu využívate Vy osobne?“

1 = áno 2 = nie

A. „posielanie elektronickej pošty (e-mail)
B. vyhľadávanie informácii vo www, prezeranie stránok www
C. prenos (download) súborov, softwaru
D. účasť v diskusných tematických skupinách
E. vyhľadávanie a objednávanie rozličných služieb
F. iné: (aké?“ VYPÍŠTE).......................................
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ANKETÁR, PÝTAJTE LEN TÝCH, KTORÍ v  OTÁZKE Č. 51 ODPOVEDALI VARIANTMI 2, 
ALEBO 3!
53. „Čo Vám bráni v tom aby ste používali Internet?“ ANKETÁR, PÝTAJTE SA ĎALEJ:
„A ešte aj niečo iné?“

54. „Ako často budete, podľa Vášho názoru, používať INTERNET v najbližších 
6 mesiacoch v porovnaní so súčasnosťou?

1= pravdepodobne ho nebudete používať
2 = pravdepodobne ho budete používať viac ako doteraz, resp. začnete ho používať
3 = pravdepodobne ho budete používať približne rovnako
4 = pravdepodobne ho budete používať menej ako doteraz“
9 = nevie

□

55. „Aký je Váš vzťah k náboženstvu? 

1= ste hlboko veriaci/a 4= nie ste nábožensky založený/á
□

2= ste veriaci/a <T2 . f 5= ste ateista“ V--/
3= nie ste rozhodnutý/á •b.* 9= nevie í?. éT

56. „Ku ktorej cirkvi sa hlásite? □
1= k rímskokatolíckej 
2= ku gréckokatolíckej 
3= k evanjelickej

(ľ J~ 6  
ý - V

4= k inej (ANKETÁR, VYPÍŠTE) 2-?

5= k žiadnej“ 
9= nevie

-f >r' 
O . ý"

ANKETÁR, PODAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Č. 17!
57. „Keď ľudia porovnávajú rôzne spoločenské skupiny v našej spoločnosti, pokladajú 

niektoré z nich za vyššie postavené, iné za nižšie postavené. Do ktorej skupiny by ste 
zaradili seba a svoju rodinu? Umiestnite sa, prosím, na tejto stupnici, kde bod 1 
označuje ľudí s najvyšším postavením a bod 10 ľudí s najnižším postavením.“ □

najvyššie =1 
postavenie 
9 -  nevie t-%

2
i

<r> ✓ f 7. y J * .*

8 10=naj nižšie 
postavenie

lA
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OSOBNE ÚDAJE

58. POHLAVIE:
1= muž 
2= žena

□

59. VEK: ANKETÁR, VYPÍŠTE:

60. RODINNÝ STAV:
1= slobodný/á
2= ženatý, vydatá (alebo druh, družka) prvý raz 
3= ženatý, vydatá (alebo druh, družka) opakovane 
4= rozvedený/á 
5= vdovec, vdova

□

61. VZDELANIE: „Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie? 
1= základné
2= stredoškolské bez maturity (vyučený)
3= stredoškolské s maturitou 
4= vysokoškolské“

62. NÁRODNOSŤ: □
1= slovenská
2= maďarská
3= ukrajinská, rusínska
4= iná

63. „Mohli by ste, prosím, uviesť, či ste momentálne zamestnaný, či niekde pracujete?“ 
1= som pracujúci/a (napr. zamestnanec, podnikateľ, živnostník, súkromný roľník)
2= som dôchodca (aj invalidný) —> PREJDITE K OTÁZKE 69!
3= študent -> PREJDITE K OTÁZKE 68!
4= v domácnosti alebo na materskej dovolenke —> PREJDITE K OTÁZKE 69!
5= nezamestnaný / á —> PREJDITE K OTÁZKE 69!
6= iné, čo? ........................................................... -» PREJDITE K OTÁZKE 69!
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ANKETÁR, OTÁZKY 64 až 67 POLOŽTE LEN TÝM RESPONDENTOM, KTORÍ UVIEDLI, ŽE 
PRACUJÚ! PÝTAJTE SA A ZAPISUJTE VEĽMI PODROBNE, respondent mohol byť zaradený
do kategórií podľa medzinárodnej klasifikácie povolaní!

64. A. „Povedzte, prosím, akú prácu vykonávate? Aké je Vaše zamestnanie?“ (napríklad 
úradníčka v knižnici,pomocný robotník v poľnohospodárstve, obchodný agent, chemický 
technik, stavebnýinžinier, vedúci reštaurácie, učiteľka na strednej škole, vrátnik, 
predavačka, záhradník, robotník obsluhujúci stroje a zariadenia, kníhtlačiar a pod.)

ANKETÁR, PODROBNE VYPÍŠTE!

64. B. „V akom type organizácie a v akom rezorte pracujete? (napríklad drevospracujúci 
podnik, pošta, banka, výskumný ústav, obchodný dom, vysoká škola, čistiareň a pod.)“

ANKETÁR, PODROBNE VYPÍŠTE!

64. C. „Zastávate v zamestnaní riadiacu funkciu, máte nejakých podriadených?

1 = nie, som radový/á pracovník/čka, nemám podriadených 
2= ste vedúci/a jedného oddelenia 
3= ste vedúci/a viacerých oddelení 
4= ste riaditeľ/ka veľkého podniku, organizácie“

□

65. „Koľko zamestnancov má organizácia, v ktorej pracujete? □
1 = 10 a menej zamestnancov
2 = 11 až 25 zamestnancov
3 = 26 až 100 zamestnancov
4= 101 až 500 zamestnancov
5 = viac ako 500 zamestnancov“

66. „Ste podnikateľ/ka alebo živnostník/čka?‘ □
1= podnikateľ/ka 
2= živnostník/čka 
3= ani jedno, ani druhé

ANKETAR, PREJDITE K OTÁZKE 69! 
ANKETÁR, PREJDITE K OTÁZKE 69!

LEN PRE RESPONDENTOV, KTORÍ V OT. 66 UVIEDLI, ZE SU PODNIKATELIA! 
67. „Koľkých zamestnancov má Vaša firma (resp. Vaše firmy spolu)?“ □
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PÝTAJTE SA LEN RESPONDENTOV, KTORÍ V OT.63 UVIEDLI, ŽE SÚ ŠTUDENTI! 
68. „Na akom type školy študujete?

1 = učňovská škola bez maturity 
2= učňovská škola s maturitou 
3= gymnázium
4= stredná odborná škola s maturitou
5= vysoká škola technického smeru
6= vysoká škola prírodovedného zamerania
7= vysoká škola humanitného alebo umeleckého zamerania“

69. POČET ČLENOV DOMÁCNOSTI (vrátane respondenta)
„Koľko osôb žije vo Vašej domácnosti vrátane Vás?
Pod domácnosťou rozumieme: osoby spoločne bývajúce v jednom bvte /dome, ktoré spoločne 
hospodária, t.j. spoločne hradia hlavné výdavky domácnosti, ako je strava, nájomné, údržba 
bytu/ domu a pod.“

70. Z TOHO POČET DETÍ DO 18 ROKOV: 
ANKETÁR, VYPÍŠTE!................................

ANKETÁR, PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK č. 18!
71 PRÍJEM DOMÁCNOSTI RESPONDENTA:

„Mohli by ste mi, prosím, podľa nasledujúcich možností povedať, približne aký bol celkový čistý
príjem Vašej domácnosti v minulom mesiaci, t.j. súčet čistých mesačných príjmov všetkých
členov domácnosti, vrátane dôchodkov, prídavkov na deti, mimoriadnych príjmov (napr. z pre
nájmu časti domu) a pod.“?

1=31 000 Sk a viac 16=13 000 Sk-13 999 Sk
2=29 000 Sk-30 999 Sk 17=12 000 Sk-12 999 Sk
3=27 000 Sk-28 999 Sk 18=11 000 Sk—11 999 Sk
4=25 000 Sk-26 999 Sk 19=10 000 Sk-10 999 Sk
5=24 000 Sk-24 999 Sk 20=9 000 Sk-9 999 Sk
6=23 000 Sk-23 999 Sk 21=8 000 Sk-8 999 Sk
7=22 000 Sk-22 999 Sk 22=7 000 Sk-7 999 Sk
8=21 000 Sk-21 999 Sk 23=6 000 Sk-6 999 Sk
9=20 000 Sk-20 999 Sk 24=5 000 Sk-5 999 Sk

10=19 000 Sk-19 999 Sk 25=4 000 Sk-̂ 1 999 Sk
11=18 000 Sk-18 999 Sk 26=3 000 Sk-3 999 Sk
12=17 000 Sk-17 999 Sk 27=2 000 Sk-2 999 Sk
13=16 000 Sk-16 999 Sk 28= menej ako 2000 Sk
14=15 000 Sk-15 999 Sk 88= nechce odpovedať
15=14 000 Sk-14 999 Sk 99= nevie
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72. POČET OBYVATEĽOV OBCE

1= do 1 tisíc obyvateľov
2= 1 až 2 tisíc obyvateľov Z
3= 2 až 5 tisíc obyvateľov 1-1-1
4= 5 až 20 tisíc obyvateľov i c .  s
5= 20 až 50 tisíc obyvateľov <if-
6= 50 až 100 tisíc obyvateľov s z  é
7= Bratislava, Košice / e  ■ f-

73. KRAJ □
1= Bratislavský
2= Trnavský
3= Trenčiansky
4= Nitriansky
5= Žilinský
6= Banskobystrický
7= Prešovský
8= Košický

74. OKRES
ANKETÁR, VYPÍŠTE SLOVNE PODĽA NOVÉHO ÚZEMNOSPRÁVNEHO ČLENENIA:

ĎAKUJEME VÁM ZA ROZHOVOR!
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VYHLÁSENIE ANKETÁRA

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

vlastnoručný podpis anketára:...............................................................................................................

dátum konania rozhovoru:....................................................................................................................

dĺžka rozhovoru:..........................................................................................................................minút

Otázky pre anketára

Anketár, ohodnoťte, prosím, celkovú ochotu respondenta úprimne odpovedať na položené otázky: 
1= vysoká 
2= priemerná 
3= nízka

Uveďte, prosím, Vaše ďalšie postrehy k atmosfére počas rozhovoru

Kde ste uskutočnili rozhovor? 
1= v obci, v ktorej bývate 
2= inde


