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"Dobrý deň! Volám sa ..... a som anketárom/-kou agentúry FOCUS, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu a verejnej mienky. Týmto výskumom by sme chceli zistiť, aké sú Vaše názory na spoločenské a politické dianie na Slovensku. Rozhovor bude trvať približne 60 minút. Výskum je anonymný, to znamená, že Vaše odpovede budú spracované hromadne na počítačoch spolu s názormi stoviek ďalších oslovených občanov a Vaše meno nebude nikde uvedené."


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 čitateľne: 
1. ………………….………………….................................................................................................……………………….……….
2. ………………….………………….................................................................................................……………………….……….
3. ………………….………………….................................................................................................……………………….……….


2.
„Keby ste si mohli vybrať krajinu, kde sa narodíte, vybrali by ste si Slovensko?





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



9 = nevie


3.
„Uvažujete Vy alebo niekto blízky z Vašej rodiny o odsťahovaní zo Slovenska?“





1 = áno
2 = nie

9 = nevie

anketár, predložte pomocný lístok  1 !
4.
„Vymenujem Vám niektoré stránky života na Slovensku. Každú z uvedených skutočností oznámkujte, 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, mám z toho veľmi dobrý pocit





= 1   2   3   4   5 = 

    9 =  nevie, nemá 


hanbím sa za to, mám z toho veľmi zlý pocit 

na to názor
A.
Výkonnosť našej ekonomiky 














B.
Úroveň našej demokracie














C.
To, že máme svoj vlastný štát














D.
Medzinárodné postavenie Slovenska“






anketár, predložte pomocný lístok  2 !

5.
"Od rozdelenia Česko-Slovenska už uplynulo šesť rokov. Aký bol Váš postoj k rozdeleniu ČSFR predtým a 



 ako naň pozeráte dnes?“





1 = Od začiatku som bol/-a za rozdelenie ČSFR a svoj postoj som nezmenil/-a
2 = Bol/a som za rozdelenie ČSFR, ale dnes si myslím, že to bola chyba
3 = Bol/a som proti rozdeleniu ČSFR, ale dnes si myslím, že to bolo správne
4 = Bol/a som proti rozdeleniu ČSFR, ale už som sa s ním zmieril/-a
5 = Od začiatku som bol/a proti rozdeleniu ČSFR a dodnes som sa s ním nezmieril/-a
8 = nevie, lebo vtedy ešte nebol/a plnoletý/á
9 = nevie





6.
„Čo myslíte, kedy sa lepšie žilo ľuďom, ako ste Vy, pred rokom 1989 alebo teraz?





1 = pred rokom 1989
2 = teraz
3 = asi rovnako vtedy aj teraz“


9 = nevie

  anketár, predložte pomocný lístok  3 !

7.
“Od novembra 1989 uplynulo deväť rokov. Zamyslite sa, prosím, nad politickým režimom a ekonomikou na Slovensku pred rokom 1989. Do akej miery bolo potrebné ich meniť?

A.
politický režim na Slovensku pred novembrom 1989








B.
slovenská ekonomika pred novembrom 1989"







1 = neboli potrebné žiadne zmeny
2 = boli potrebné iba menšie zmeny
3 = boli potrebné zásadné zmeny


 9 = nevie


8.
„Keby ste si mohli vybrať, akej ekonomike by ste dali prednosť?





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 = nevie


9.
„Povedzte, prosím, zaujímate sa o politiku?





1 = veľmi sa zaujímate
2 = skôr áno 
3 = skôr nie 
4 = vôbec sa nezaujímate“



9 = nevie


10.
„Rozumiete tomu, čo sa deje u nás v politike?





1 = úplne áno
2 = skôr áno
3 = skôr nie
4 = vôbec nie“



9 = nevie


11.
„Niektorí ľudia sa rozprávajú o politike s kýmkoľvek, iní majú obavy. Ako je to s Vami? Myslíte si, že...





1 = najistejšie je nepúšťať sa s nikým do reči o politike
2 = ak sa zhovárate o politike, tak iba v úzkom okruhu 
3 = bez obáv sa zhovárate o politike s mnohými ľuďmi
4 = bez obáv sa zhovárate o politike s kýmkoľvek“



9 = nevie, neodpovedal/a


12.
„Myslíte si, že slovenská spoločnosť sa po parlamentných voľbách v septembri 1998 uberá:





1 = úplne správnym smerom
2 = skôr správnym smerom 
3 = skôr nesprávnym smerom
4 = úplne nesprávnym smerom“



9 = nevie



 anketár, predložte pomocný lístok  4 !
13.
„Povedzte, prosím, do akej miery súhlasíte či nesúhlasíte s nasledujúcimi názormi?





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







b.
Je správne, aby ľudia, vykonávajúci špičkovú kvalifikovanú prácu, zarábali aj niekoľkonásobne viac ako iní.
b.











c.
Pri prijímaní do zamestnania by mali mať mladí ľudia vždy prednosť pred staršími.
c.







D.
Západná trhová ekonomika je pre Slovensko dobrým príkladom hodným nasledovania.
D.











E.
Rozdiely v príjmoch by sa mali zmenšiť.
E.







F.
Štát by mal prísne kontrolovať ceny.
F.











G.
Ak je nedostatok pracovných miest, mali by mať pri prijímaní do zamestnania prednosť muži.
G.







H.
Mladí ľudia na Slovensku majú dnes lepšiu budúcnosť, ako keby bol pokračoval socializmus spred roku 1989.
H.











I.
Radšej sa netreba v politike angažovať, lebo si človek popáli prsty.
I.







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











k.
Každá vláda by mala riadiť a kontrolovať činnosť televízie, rozhlasu a tlače.
k.







l.
Ľudia ako ja nemajú žiadny vplyv na to, akým smerom sa spoločnosť uberá.
l.











m.
Parlamentná opozícia je pre dobré fungovanie štátu nevyhnutná.
m.







n.
V demokracii by malo byť zakázané verejne hlásať národnostnú a rasovú neznášanlivosť.
n.











o.
Keď raz niekto vyhrá voľby, mal by mať na dané obdobie v rukách všetku moc.
o.







p.
Bez známych na správnych miestach si človek nemôže byť istý, že sa dovolá spravodlivosti.
p.







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











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

9 = nevie posúdiť

 anketár, predložte pomocný lístok  5 !     ČÍTAJTE POMALY A ZROZUMITEĽNE!
14.
 „A teraz sa, prosím, zamyslite nad zásadami, ktorými by sa mala riadiť naša spoločnosť a ekonomika. Prečítam Vám postupne 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.





I.
A.  V politike je dôležité trpezlivé vyjednávanie.
I.




B.  V politike je dôležitá rozhodnosť a pevná ruka silnej osobnosti.





II.
A.  V demokracii treba dôsledne rešpektovať aj práva menšiny.
II.




B.  V demokracii má väčšina právo rozhodovať aj na úkor menšiny.





III.
A.  Prvoradá je pluralita názorov a demokracia.
III.




B.  Prvoradá je jednota a zomknutosť národa.





IV.
A.  Vláda by mala byť zodpovedná za to, aby mal každý prácu a slušnú životnú úroveň.
IV.




B.  O svoju prácu a životnú úroveň by sa mal postarať každý sám.





V.
A.  Najlepšie by bolo, keby hlavné firmy a banky boli riadené štátom.
V.




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






("nasledujúca dvojica výrokov bude na trochu odlišnú tému")

VI.
A.  Väčšina Maďarov na Slovensku odmieta zmenu hraníc a pripojenie južných oblastí 
VI.




 Slovenska k Maďarsku.


B.  Skrytým cieľom väčšiny Maďarov na Slovensku je zmena hraníc a pripojenie južných oblastí  Slovenska k Maďarsku.“









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

9 = nevie



 anketár, predložte pomocný lístok  6 !

15.
„Predstavte si, prosím, že by sa tento víkend konali parlamentné voľby. Ktorú stranu alebo koalíciu 



by ste volili?“

1 = HZDS (Hnutie za demokratické Slovensko)
2 = SDK (Slovenská demokratická koalícia)
3 = SMK (Strana maďarskej koalície)
4 = SNS (Slovenská národná strana)
5 = SDĽ (Strana demokratickej ľavice)
6 = SOP (Strana občianskeho porozumenia)
7 = KSS (Komunistická strana Slovenska)
8 = ZRS (Združenie robotníkov Slovenska)
9 = inú stranu, akú? anketár, vypíšte!
       .....................................................................................


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

 anketár, predložte pomocný lístok  7 !    ČÍTAJTE POMALY A ZRETEĽNE!

16.
„A teraz si, prosím, pozorne pozrite tento zoznam strán. Vidíte, že sú na ňom okrem SDK aj materské



strany, z ktorých bola SDK utvorená – KDH, DÚ, DS, SDSS a SZS. Predstavte si, že by sa o priazeň voličov uchádzali strany v zložení, aké je na tomto lístku. Keby sa voľby konali tento víkend, ktorej strane by ste dali svoj hlas?“




1 = DS (Demokratická strana)
2 = DÚ (Demokratická únia)
3 = HZDS (Hnutie za demokratické Slovensko)
4 = KDH (Kresťansko-demokratické hnutie)
5 = SDK (Slovenská demokratická koalícia)
6 = SNS (Slovenská národná strana)
7 = SDSS (Sociálnodemokratická strana Slovenska)
8 = SDĽ (Strana demokratickej ľavice)
9 = SMK (Strana maďarskej koalície)
10 = SOP (Strana občianskeho porozumenia)
11 = SZS (Strana zelených na Slovensku)
12 = KSS (Komunistická strana Slovenska)
13 = ZRS (Združenie robotníkov Slovenska) 

14 = inú stranu, akú?   anketár, vypíšte!
       .....................................................................................

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

 anketár, predložte pomocný lístok  8 !

17.
„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 znamená, že je Vám strana veľmi sympatická, 5 znamená, že je Vám veľmi nesympatická a 3 znamená neutrálny stred.












a.
Demokratická strana (DS)
a.


G.
Strana Maďarskej koalície (SMK)
G.














b.
Demokratická únia (DÚ)
b.


H.
Sociálnodemokratická strana Slovenska (SDSS)
H.

























c.
Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS)
c.


I.
Strana demokratickej ľavice (SDĽ)
I.














D.
Kresťansko-demokratické hnutie (KDH)
D.


J.
Strana občianskeho porozumenia (SOP)
J.

























E.
Slovenská demokratická koalícia (SDK)
E.


K.
Strana zelených na Slovensku (SZS)”
K.














F.
Slovenská národná strana (SNS)
F.









sú mi veľmi sympatickí  = 1   2   3   4   5  = sú mi veľmi nesympatickí
9 = nevie posúdiť



18.
„Často sa u nás v politike hovorí o ‘pravici’ a ‘ľavici’. Kam by ste sa zaradili Vy sám/a?





1 = jednoznačne k ľavici
2 = skôr k ľavici
3 = skôr do stredu
4 = skôr k pravici
5 = jednoznačne k pravici“




9 = nevie



 ANKETÁR, ČÍTAJTE ODPOVEDE 1 AŽ 5 PRE KAŽDÉHO DRUHÉHO RESPONDENTA V OPAČNOM PORADÍ (t.j. od 5 po 1) !

19.
„Ľudia u nás majú rozličnú politickú orientáciu. Ktorá z nasledujúcich politických orientácií je Vám osobne 



najbližšia?"



1 = "konzervatívec
2 = liberál
3 = socialista
4 = národniar
5 = komunista“


6 = iná orientácia, a to (ANKETáR, VYPíšTE!) ...................................................
7 = žiadna orientácia
9 = nevie

20.
„Existujú rozličné spôsoby, ako ľudia môžu presadzovať svoje názory a záujmy. Prečítam Vám niektoré z nich a Vy mi, prosím, pri každom povedzte, či ste ho už niekedy použili.







A.
Zúčastnili ste sa niekedy na voľbách do parlamentu?
A.









B.
Pracovali ste v rámci politickej strany, hnutia?
B.















C.
Podpísali ste petíciu?
C.









D.
Vyjadrovali ste sa k politickým otázkam v tlači, rádiu, televízii?
D.















E.
Presviedčali ste priateľov, aby volili určitú stranu či hnutie?
E.









F.
Zúčastnili ste sa na voľbách do miestnej samosprávy?
F.















G.
Zúčastnili ste sa na protestnej demonštrácii?
G.









H.
Zapojili ste sa do práce skupiny či organizácie, ktorá presadzuje váš záujem?
H.















I.
Obrátili ste sa na verejného činiteľa (poslanca, starostu, a pod.), aby prispel k riešeniu problému?
I.









J.
Spolupracovali ste so svojimi spoluobčanmi pri riešení problémov obce/mesta?
J.















K.
Zúčastnili ste sa na štrajku?
K.









L.
Zúčastnili ste sa na mítingu?
L.









M.
Kandidovali ste do volenej funkcie?“
M.









anketár, zakódujte! 	1 = áno
				2 = nie
9 = nevie

anketár, predložte pomocný lístok  9 !
21.
 „A teraz mi, prosím, povedzte, či by ste tieto spôsoby občianskej aktivity použili v budúcnosti, ak by to bolo potrebné.







A.
Zúčastniť sa na voľbách do parlamentu
A.









B.
Pracovať v rámci politickej strany, hnutia
B.















C.
Podpísať petíciu
C.









D.
Vyjadrovať sa k politickým otázkam v tlači, rádiu, televízii
D.















E.
Presviedčať priateľov, aby volili určitú stranu či hnutie
E.









F.
Zúčastniť sa na voľbách do miestnej samosprávy
F.















G.
Zúčastniť sa na protestnej demonštrácii
G.









H.
Zapojiť sa do práce skupiny či organizácie, ktorá presadzuje váš záujem
H.















I.
Obrátiť sa na verejného činiteľa (poslanca, starostu, a pod.), aby prispel k riešeniu problému
I.









J.
Spolupracovať so svojimi spoluobčanmi pri riešení problémov obce/mesta
J.









K.
Zúčastniť sa na štrajku
K.










1 = určite áno
2 = skôr áno 
3 = skôr nie
4 = určite nie
9 = nevie
  pokr. 

 pokr.







L.
Zúčastniť sa na mítingu
L.









M.
Kandidovať do volenej funkcie“
M.










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

 anketár, predložte pomocný lístok  10 !

22.
„Povedzte mi, prosím, do akej miery dôverujete alebo nedôverujete nasledujúcim inštitúciám:












a.
Národná rada SR
a.


e.
Konfederácia odborových zväzov
e.














b.
Vláda SR
b.


f.
Európska únia
f.

























c.
Ústavný súd SR
c.


g.
NATO
g.














D.
Cirkev
D.


h.
Armáda SR"
h.




1 = úplne dôverujem
2 = skôr dôverujem
3 = skôr nedôverujem
4 = vôbec nedôverujem

9 = nevie


23.
„Podľa Vášho názoru v akom stave zanechala vláda Vladimíra Mečiara slovenskú ekonomiku po štyroch



 rokoch svojho pôsobenia?



1 = vo veľmi dobrom 
2 = skôr v dobrom
3 = skôr v zlom
4 = vo veľmi zlom“



9 = nevie

anketár, predložte pomocný lístok  11 !
24.
„Od septembrových volieb bolo urobených viacero dôležitých politických rozhodnutí. Do akej miery boli podľa Vás správne nasledujúce rozhodnutia?







A.
Prijatie balíčka ekonomických opatrení
A.









B.
Začlenenie Strany maďarskej koalície do vládnej koalície
B.















C.
Výmena riaditeľa Slovenskej televízie Igora Kubiša
C.









D.
Obnovenie vyšetrovania únosu Michala Kováča mladšieho a smrti Roberta Remiáša
D.















E.
Výmena úradníkov na okresných úradoch
E.









F.
Rozhodnutie znovu zaviesť dvojjazyčné vysvedčenia
F.















G.
Rozhodnutie prehodnotiť zmluvy uzavreté za predchádzajúcej vlády, ktoré poškodzujú štát  
G.




(napr. miliónové odstupné pre predstaviteľov vrcholového manažmentu)










H.
Rozhodnutie, že občania budú voliť prezidenta v priamych voľbách
H.









I.
Rozhodnutie vládnej koalície postaviť spoločného prezidenského kandidáta Rudolfa Schustera.“
I.










1 = úplne správne
2 = skôr správne
3 = skôr nesprávne
4 = úplne nesprávne
9 = nevie


25.
"A teraz by nás zaujímal Váš názor na osobnosti nášho politického života. Povedzte mi, prosím, mená politikov na Slovensku, ktorým najviac dôverujete! Uveďte, prosím, maximálne tri mená.“

ANKETÁR, VYPÍŠTE mená!







.....................................................................................................................................................................     88 = nikomu
  99 =  nevie

anketár, predložte pomocný lístok  12 !
26.
„O tom, čo sa počas nastávajúcich štyroch rokov, do roku 2002, môže stať v našej krajine, existujú rozličné predstavy. Do akej miery pokladáte za pravdepodobné, že sa odohrajú nasledujúce udalosti?







A.
Podarí sa zvýšiť životnú úroveň obyvateľstva.
A.









B.
Obmedzí sa výpalníctvo, vydieranie podnikateľov mafiami.
B.















C.
Zvýšia sa zahraničné investície na Slovensku.
C.









D.
Vláda SDK-SDĽ-SMK-SOP vydrží počas celého štvorročného obdobia.
D.















E.
Podarí sa znížiť nezamestnanosť.
E.









F.
Vladimír Mečiar opäť zaujme významnú pozíciu v našej politike.
F.















G.
V priebehu roku 1999 sa zdravotníctvo dostane z najhoršieho.
G.









H.
Únoscovia Michala Kováča mladšieho a vrahovia Roberta Remiáša budú potrestaní.
H.















I.
Obmedzí sa korupcia a podplácanie štátnych úradníkov.
I.









J.
Do leta 1999 si občania SR zvolia prezidenta.
J.















K.
Zdvihne sa vlna štrajkov a sociálnych nepokojov.
K.









L.
Pri integrácii do Európskej únie Slovensko dobehne Českú republiku, Poľsko a Maďarsko.
L.















M.
Podarí sa udržať kurz slovenskej koruny.
M.









n.
Podarí sa obmedziť konflikty a násilie medzi skínmi a Rómami.
n.















o.
Samosprávy miest a obcí budú môcť vďaka decentralizácii väčšmi rozhodovať o používaní 
o.




finančných prostriedkov.










p.
Podarí sa rozbehnúť bytovú výstavbu.“
p.










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

 anketár, predložte pomocný lístok  6 !

27.
„A teraz sa na chvíľku vráťme do nedávnej minulosti. Mohli by ste mi, prosím, povedať, ktorú stranu alebo 



koalíciu ste volili do parlamentu v posledných parlamentných voľbách v septembri 1998?“





1 = HZDS (Hnutie za demokratické Slovensko)
2 = SDK (Slovenská demokratická koalícia)
3 = SMK (Strana maďarskej koalície)
4 = SNS (Slovenská národná strana)
5 = SDĽ (Strana demokratickej ľavice)
6 = SOP (Strana občianskeho porozumenia)
7 = KSS (Komunistická strana Slovenska)
8 = ZRS (Združenie robotníkov Slovenska)
9 = iná strana, aká?  ANKETÁR, VYPÍŠTE!
       .............................................................................

66 = nezúčastnil/a sa, lebo vtedy ešte nemal/a 18 rokov
77 = nezúčastnil/a sa, hoci už bol/a plnoletý/á
88 = nechce odpovedať
99 = nevie, nepamätá sa

 anketár, respondent odpovedá spontánne! odpoveď zakódujte!

28.
„A vedeli by ste sa rozpamätať, ktorú stranu či koalíciu ste volili do parlamentu v predposledných



 parlamentných voľbách v roku 1994?“





1 = HZDS + RSS (Hnutie za demokratické Slovensko +  + Roľnícka strana Slovenska)
2 = DS + SPŽ (Demokratická strana + Strana podnikateľov a živnostníkov) 
3 = DÚ  (Demokratická únia)
4 = KDH  (Kresťansko-demokratické hnutie)
5 = MK ( Maďarská koalícia)
6 = Spoločná voľba
7 = SNS  (Slovenská národná strana)
8 = ZRS  (Združenie robotníkov Slovenska)
9 = iné, čo? ANKETÁR, VYPÍŠTE!
....................................................................................


66 = nevolil/a, 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




29.
„A teraz sa zastavíme pri zahraničnej politike. Zaujímate sa Vy osobne o zahraničnú politiku?“





1 = veľmi sa zaujímate
2 = skôr áno 
3 = skôr nie 
4 = vôbec sa nezaujímate“



9 = nevie

 anketár, predložte pomocný lístok  9 !

30.
„Zamyslite sa prosím nad tým, aké zahranično-politické smerovanie by bolo pre rozvoj našej vlasti najprospeš-nejšie. Do akej miery podporujete nasledujúce zahranično-politické smerovania Slovenska?


A.
Podporujete vstup Slovenska do Európskej únie?








B.
Podporujete vstup Slovenska do NATO?








C.
Podporujete vyhlásenie neutrality Slovenska?








D.
Podporujete vojenské a politické spojenectvo s Ruskom?“







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

 9 = nevie, nerozmýšľal/a o tom

 anketár, predložte pomocný lístok  13 !

31.
„Čo myslíte, za akých okolností by sa situácia na Slovensku v nasledujúcich oblastiach vyvíjala priaznivejšie: keby sa Slovensko stalo členom NATO, alebo keby sa ním nestalo?


A.
Bezpečnosť Slovenska by sa zvýšila, keby…








B.
Ekonomika Slovenska by sa rozvíjala lepšie, keby…








C.
Demokracia na Slovensku by bola pevnejšia, keby…








D.
Výdavky na armádu by sa znížili, keby…"







1 = keby sa Slovensko stalo členom NATO
2 = keby sa Slovensko nestalo členom NATO
3 = členstvo v NATO to nemôže vôbec ovplyvniť
9 = neviem to odhadnúť, nerozmýšľal/a som o tom

anketár, predložte pomocný lístok  14 !       
 PONECHAJTE HO AJ PRI NASLEDUJÚCICH DVOCH OTÁZKACH! odpovede na otázky 32, 33, 34 zaznamenávajte do tabuľky pod otázkou 34 do príslušných stĺpcov!

32.
„Predstavte si, že ste minister/ka a rozhodujete o tom, akým smerom sa má orientovať slovenský zahraničný obchod. Na tomto lístku sú niektoré krajiny. Povedzte, prosím, ktoré z nich pokladáte za vhodného a spoľahlivého obchodného partnera pre našu krajinu. Vyjadrite sa, prosím, ku každej možnosti A – D.“

33.
„A teraz, prosím, povedzte, na ktoré z týchto krajín by sa podľa Vás malo Slovensko orientovať politicky, 
s ktorými by malo byť v politickom spojenectve?“

34.
„A teraz, prosím, skúste posúdiť, s ktorými z týchto krajín by malo byť Slovensko vo vojenskom spojenectve?“



ot.32
ot.33
ot.34











A.
Krajiny Európskej únie (napr. Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Veľ. Británia...)
ot.32A


ot.33A


ot.34A
























B.
USA
ot.32B


ot.33B


ot.34B
























C.
Česká republika, Maďarsko a Poľsko
ot.32C


ot.33C


ot.34C
























D.
Rusko
ot.32D


ot.33D


ot.34D
















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

9 = nevie, nerozmýšľal/a o tom

ANKETÁR, zistite, akej národnosti respondent je!
- AK JE RESPONDENT slovenskej NÁRODNOSTI, V možnosti A. čítajte: "maďari “, 
- AK JE inej ako slovenskej národnosti, V možnosti A. čítajte: "SLOVÁCI"!

35.
„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?"














(pre respondentov slovenskej národnosti):  "Maďari" 
(pre resp. maďarskej a inej národnosti):  "Slováci"











a.































"skíni
b.



Česi
F.















Američania
c.



Židia
G.


























Ukrajinci
D.



Ázijci
H.















Rómovia
E.



černosi“
I.














anketár, zakódujte:
1 = neprekážalo by mi to
2 = prekážalo by mi to

9 = nevie


36.
„Ako hodnotíte postavenie maďarskej menšiny na Slovensku?





1 = Maďarská menšina má v porovnaní so Slovákmi rovnaké podmienky a možnosti pre svoj rozvoj
2 = Maďarská menšina má v porovnaní so Slovákmi menej priaznivé podmienky a možnosti pre svoj rozvoj
3 = Maďarská menšina má v porovnaní so Slovákmi lepšie podmienky a možnosti pre svoj rozvoj“

9 = nevie

anketár, predložte pomocný lístok  4 !
37.
„Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami?







A.
Maďarským občanom záleží na blahu Slovenska rovnako ako Slovákom
A.









B.
Na južnom Slovensku hrozí pomaďarčenie Slovákov
B.















C.
Slováci ako väčšinový národ by mali byť veľkorysí a ústretoví k maďarskej menšine
C.









D.
Medzi Rómami sa nájde dosť slušných ľudí.
D.















E.
Treba skoncovať s tým, že Rómovia zneužívajú sociálne dávky.
E.









F.
Rómske deti by mali mať možnosť učiť sa aj v ich materinskom jazyku.
F.















G.
Štát by sa mal postarať o to, aby oveľa viac Rómov získalo vzdelanie a pôsobilo ako učitelia, 
G.




právnici, lekári, kňazi.










H.
Sociálna situácia Rómov sa za posledné roky zhoršila.
H.















I.
Skínom ide o správnu vec.
I.









J.
Na zníženie nezamestnanosti Rómov treba vynaložiť podstatne väčšie úsilie ako doteraz.
J.















K.
Je potrebné, aby sa vysielali niektoré televízne a rozhlasové relácie v rómskom jazyku.
K.









L.
Nie je správne, že Rómovia majú zakázaný prístup do niektorých reštauračných a pohostinských
L.




zariadení a do iných spoločenských priestorov.
















M.
Je potrebné, aby sa vydávali knihy aj v rómskom jazyku.
M.









n.
Rómovia sú odlišnou skupinou ľudí, pre ktorú by mali platiť zvláštne, prísnejšie zákony.
n.















o.
Štát by sa mal postarať o to, aby sa oveľa viac rómskych detí vyučilo nejakému remeslu.
o.









p.
Rómovia by nemali bývať spolu s nerómami.
p.















R.
Skíni sú nebezpeční.
R.









S.
Najlepšie by bolo, keby sa Rómovia vysťahovali z našej krajiny.
S.










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

 anketár, predložte pomocný lístok  15 !

38.
„Prenesme sa teraz na chvíľku do našej histórie. Pokúste sa, prosím, ohodnotiť historický prínos nasledujúcich osobností.












a.
Andrej Hlinka
a.


F.
Alexander Dubček
F.














b.
Tomáš G. Masaryk
b.


G.
Václav Havel
G.

























c.
Milan Rastislav Štefánik
c.


H.
Michal Kováč
H.














D.
Jozef Tiso
D.


I.
Vladimír Mečiar“
I.














E.
Gustáv Husák
E.









1 = 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

anketár, predložte pomocný lístok  11 !
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?







A.
Zákony treba dodržiavať aj vtedy, keď ich mnohí porušujú.
A.









B.
Muž je hlava rodiny a ostatní v rodine by ho mali plne rešpektovať
B.















C.
Keď rodičia deťom niečo prikážu, deti nemajú čo diskutovať, ale majú poslúchať.
C.









D.
Ženy by sa nemali starať do politiky.
D.















E.
Vydatá žena by nemala pracovať a mala by sa venovať deťom a domácnosti.
E.









F.
Zákony sa môžu obchádzať; podstatné je, aby človeka pritom nepristihli.“
F.










1 = úplne správne
2 = skôr správne
3 = skôr nesprávne
4 = úplne nesprávne
9 = nevie

anketár, respondent odpovedá spontánne! odpoveď zakódujte!

40.
„A teraz sa na chvíľku venujme médiám. Povedzte mi, prosím, ktoré denníky (noviny) čítate







najčastejšie? Uveďte, prosím, najviac tri tituly.“




1 = Nový čas
2 = Pravda
3 = Práca
4 = Sme
5 = Slovenská republika
6 = Új Szó
7 = Národná obroda
8 = Šport

9 = iný denník, aký? (anketár, VYPÍŠTE!) ....................................................




88 = nečíta žiadne noviny
99 = nevie

anketár, predložte pomocný lístok  16 !
41.
„Ako často sledujete nasledujúce relácie?“







A.
reláciu “Kroky” v Slovenskej televízii
A.









B.
reláciu “Na telo” v televízii Markíza
B.















1 = vždy, alebo takmer vždy
2 = občas
3 = nikdy, alebo iba veľmi výnimočne“
9 = nevie
C.
reláciu “Sito” v televízii Markíza
C.









D.
reláciu "Nočný dialóg“ na Slovenskom rozhlase
D.









E.
reláciu “Duel alebo dialóg“ v rádiu Twist
E.










42.
„A teraz zopár otázok na inú tému. Viete sa dohovoriť v angličtine, nemčine či inom západnom jazyku?





1 = nie
2 = áno, v jednom
3 = áno, vo viacerých“


9 = neodpovedal/a


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





1 = nie
2 = áno, raz
3 = áno, viackrát“


9 = nevie

44.
„Ktoré z nasledujúcich služieb a predmetov používate vo svojom každodennom živote?







A.
Mobilný telefón
A.









B.
Káblovú televíziu
B.















C.
Teletext
C.









D.
Platobnú, alebo bankomatovú kartu
D.















E.
Osobný počítač
E.








anketár, zakódujte:
1 = používa
2 = nepoužíva
F.
Internet
F.











G.
Elektronickú poštu – e-mail (čítajte "ímejl")"
G.










45.
„A teraz zopár otázok na inú tému. Zúčastnili ste sa komunálnych volieb v decembri 1998?“





1 = áno
2 = nie

9 = nevie, nepamätá sa, nechce odpovedať

46.
„Ste členom/ členkou:“







A.
politickej strany alebo hnutia?
A.









B.
obecnej samosprávy (vrátane komisií)?
B.















C.
odborov?
C.









D.
dobrovoľnej organizácie, spolku, klubu, občianskeho združenia?“
D.








 
anketár, zakódujte:
1 = áno
2 = nie

9 = nevie, nechce odpovedať



47.
„Vykonávali ste Vy osobne v uplynulom roku dobrovoľnú prácu pre nejakú mimovládnu organizáciu?





1 = áno, a to najmenej raz do mesiaca
2 = áno, ale zriedkavejšie ako raz do mesiaca
3 = nie“


9 = nevie, neodpovedal/a




48.
„Aký je Váš vzťah k náboženstvu?





1 = ste hlboko veriaci/a
2 = ste veriaci/a
3 = nie ste rozhodnutý/á 
4 = nie ste nábožensky založený/á
5 = ste ateista“




9 = nevie


49.
“Povedzte, prosím, hlásite sa k nejakej cirkvi? Ak áno, ku ktorej?





1 = k rímskokatolíckej
2 = ku gréckokatolíckej
3 = k evanjelickej a.v.
4 = k inej, akej? (VYPÍŠTE! ………..................……........)
5 = k žiadnej“




9 = nevie, odmieta odpovedať


50.
„Naša spoločnosť sa skladá z rôznych skupín či spoločenských vrstiev. Do ktorej spoločenskej vrstvy by ste



zaradili seba a svoju rodinu?



1 = najvyššia 
2 = vyššia stredná
3 = stredná
4 = nižšia stredná
5 = najnižšia"




9 = nevie



ÚDAJE O RESPONDENTOVI


51.
pohlavie:


1 = muž
2 = žena


52.
vek:


      rokov
   

53.
vzdelanie: “Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie?


1 = základné
2 = stredoškolské bez maturity (vyučený/á)
3 = stredoškolské s maturitou
4 = vysokoškolské”


54.
národnosť: 


1 = slovenská
2 = maďarská
3 = ukrajinská, rusínska
4 = iná


55.
Rodinný stav:





1 = slobodný/á
2 = ženatý, vydatá (alebo druh, družka) 
3 = rozvedený/á
4 = vdovec, vdova


ANKETÁR, PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK  17 !
     
56.
“Zaraďte sa, prosím, do jednej z nasledujúcich kategórií podľa Vášho hlavného zamestnania, t.j. podľa



 pracovnej činnosti, z ktorej máte rozhodujúci príjem peňazí.”
     1 = nekvalifikovaný, pomocný manuálny pracovník v poľnohospodárstve, priemysle, v službách
     2 = kvalifikovaný manuálny pracovník (remeselník, opravár, predavač, obsluha strojov a zariadení...)
     3 = výkonný (stredoškolsky vzdelaný) odborný pracovník (pracovník v administratíve, zdravotník, vychovávateľ...)
     4 = tvorivý (vysokoškolsky vzdelaný) odborný pracovník (technik, štátny lekár, pedagóg, právnik, vedec, informatik, umelec...)
     5 = riaditeľ, námestník, politik...
     6 = samostatne ekonomicky činný (podnikateľ, živnostník, súkromný lekár, súkromný právnik...) bez zamestnancov
     7 = samostatne ekonomicky činný (podnikateľ, živnostník,...) so zamestnancami
     8 = nepracujúci dôchodca 
     9 = študent
 10 = v domácnosti alebo na materskej dovolenke
 11 = nezamestnaný
 12 = iné, čo? anketár, vypíšte zamestnanie! .............................................................................................................. 


57.
počet členov domácnosti (vrátane respondenta a detí):


"Koľko osôb žije vo Vašej domácnosti vrátane Vás a detí?
Pod pojmom "domácnosť" rozumieme: osoby bývajúce v jednom byte alebo rodinnom dome, ktoré spoločne hospodária, t.j. spoločne hradia hlavné výdavky domácnosti, ako strava, nájomné, údržba bytu/domu a pod."

ANKETÁR, PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK  18 !
     
58.
Typ domácnosti respondenta:



"Mohli by ste mi, prosím, podľa týchto možností povedať, v akom type domácnosti žijete?"
1 = mladí ľudia (bezdetní, 1-2 dospelí, do 35 rokov)
2 = mladá domácnosť (1-2 rodičia, deti prevažne vo veku do 7 rokov)
3 = bežná domácnosť  (1-2 rodičia, deti prevažne vo veku 7-18 rokov)
4 = dospelá domácnosť (1-2 rodičia s prevažne dospelými deťmi)
5 = trojgeneračná domácnosť (deti, 1-2 rodičia, 1-2 starí rodičia)
6 = staršia domácnosť (1-2 dospelí vo veku 35-60 rokov, bez detí v domácnosti)
7 = starí ľudia (1-2 dospelí vo veku viac ako 60 rokov, bez detí v domácnosti)
8 = iná domácnosť  VYPíšTE zloženie domácnosti: ...................................................................................................

ANKETÁR, PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK  19 !

59.
 príjem domácnosti respondenta:


„Mohli by ste mi, prosím, povedať, približne aký bol celkový čistý príjem Vašej domácnosti v minulom mesiaci? Ide o súčet mesačných príjmov všetkých členov domácnosti, vrátane dôchodkov, prídavkov na deti, mimoriadnych príjmov (napr.z prenájmu časti domu) a pod.“



1 = 31 000 Sk a viac
2 = 29 000 Sk – 30 999 Sk
3 = 27 000 Sk – 28 999 Sk
4 = 25 000 Sk – 26 999 Sk 
5 = 24 000 Sk – 24 999 Sk
6 = 23 000 Sk – 23 999 Sk
7 = 22 000 Sk – 22 999 Sk
8 = 21 000 Sk – 21 999 Sk
9 = 20 000 Sk – 20 999 Sk
10 = 19 000 Sk – 19 999 Sk
11 = 18 000 Sk – 18 999 Sk
12 = 17 000 Sk – 17 999 Sk
13 = 16 000 Sk – 16 999 Sk
14 = 15 000 Sk – 15 999 Sk
15 = 14 000 Sk – 14 999 Sk
16 = 13 000 Sk – 13 999 Sk
17 = 12 000 Sk – 12 999 Sk
18 = 11 000 Sk – 11 999 Sk
19 = 10 000 Sk – 10 999 Sk
20 = 9 000 Sk – 9 999 Sk

21 = 8 000 Sk – 8 999 Sk
22 = 7 000 Sk – 7 999 Sk
23 = 6 000 Sk – 6 999 Sk
24 = 5 000 Sk – 5 999 Sk
25 = 4 000 Sk – 4 999 Sk
26 = 3 000 Sk – 3 999 Sk
27 = 2 000 Sk – 2 999 Sk
28 = menej ako 2 000 Sk

88 = nechce uviesť
99 = nevie




60.
počet obyvateľov obce:


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



61.
kraj:


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


62.
Okres:


        anketár, vypíšte slovne! ........................................................................................................


Ďakujeme Vám za rozhovor !



prehlásenie anketára


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


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

dátum konania rozhovoru: ................................................................		dĺžka konania rozhovoru .................. minút


Otázky pre anketára
(vyplňte, prosím)


A1.
Anketár, ohodnoťte, prosím, celkovú ochotu respondenta úprimne odpovedať na položené otázky.





1 = vysoká ochota odpovedať
2 = priemerná
3 = nízka



A2.
Kde ste uskutočnili rozhovor?





1 = v obci, v ktorej bývate
2 = inde



A3.
Na ktoré otázky sa respondent najväčšmi zdráhal odpovedať? 





vypíšte, prosím, čísla otázok alebo problematiku .............................................................................................






kvalita vyplnenia dotazníka:                                                              anketár, nevyplňujte, vyplní FOCUS !


1 = bez chýb
2 = drobné, menej závažné chyby 
3 = závažnejšie chyby
4 = zásadné chyby – nie je možné použiť


