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Výskumný dotazník k rozhovoru


 1	Spomeňte si, prosím, v akom prostredí ste vyrastali približne do Vašich 12-14 rokov: vyrastali ste v prostredí vidieckom či v mestskom?
	 1	v prostredí vidieckom
	 2	v malom meste
	 3	v stredne veľkom meste
	 4	vo veľkom meste
	 5	vystriedal/a som vtedy dve alebo viac z týchto prostredí
	 9	nevie sa rozhodnúť

 2	V ktorej oblasti Slovenska ste vyrastali?
	 1	v Bratislave
	 2	na juhu Slovenska
	 3	na západnom Slovensku
	 4	na strednom Slovensku
	 5	na východnom Slovensku
	 6	inde, mimo Slovenska
	 7	vystriedal/a som vtedy dve alebo viac z týchto oblastí
	 9	nevie sa rozhodnúť

 3	Vyrastali ste v nábožnom rodinnom prostredí, alebo v inom?
	 1	v silne nábožnom prostredí
	 2	v umiernene nábožnom prostredí
	 3	v prostredí nie nábožnom
	 4	iná odpoveď [DOPLŇTE!]:
	 9	nevie sa rozhodnúť

 4	Vyrastali ste v tej istej obci/meste ako žijete teraz, alebo inde?
	 1	bolo to v tej istej obci/meste, kde žijem teraz
	 2	bolo to neďaleko
	 3	bolo to úplne inde
	 4	vystriedal/a som vtedy jedno aj iné
	 N	nevie

 5	Mohli by ste si spomenúť, aké miesto v tom období Vášho života mali knihy? [NEMYSLIA SA TÝM ŠKOLSKÉ UČEBNICE!]
	 1	na knihy mi nezostala spomienka
	 2	s knihami som sa stretával/a, ale len občas
	 3	s knihami som sa stretával/a pomerne často
	 4	s knihami som sa stretával/a veľmi často
	 5	iná odpoveď [DOPLŇTE!]:
	 N	nevie

 6	Rozprávalo sa u Vás doma o histórii (o spoločenských udalostiach, ktoré sa odohrali v minulosti, či už ich dospelí zažili sami alebo o nich počuli, čítali a pod.), alebo nie?
	 1	o histórii sa nehovorilo nikdy
	 2	o histórii sa hovorilo z času na čas
	 3	o histórii sa hovorilo často
	 4	iná odpoveď [DOPLŇTE!]:
	 N	nevie

 7	Bolo Vaše vtedajšie rodinné prostredie materiálne zabezpečené dobre, alebo zle?
	Na vtedajšie časy bolo materiálne:
	 1	dobre zabezpečené
	 2	skôr dobre, než zle zabezpečené
	 3	ani dobre, ani zle zabezpečené
	 4	skôr zle, než dobre zabezpečené
	 5	zle zabezpečené
	 6	iná odpoveď [DOPLŇTE!]:
	 N	nevie

 8	Ktorý jazyk je Vaším materinským?
	 1	slovenský
	 2	maďarský
	 3	rusínsky
	 4	ukrajinský
	 5	rómsky
	 6	český
	 7	iný [DOPLŇTE!]:


	Akými jazykmi bežne, obvykle rozprávate v jednotlivých prostrediach?

MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ!

	A	v rodine
	 1	slovenským
	 2	maďarským
	 3	rusínskym
	 4	ukrajinským
	 5	rómskym
	 6	českým
	 7	iným [DOPLŇTE!]
	 8	netýka sa

	B	v susedstve
	 1	slovenským
	 2	maďarským
	 3	rusínskym
	 4	ukrajinským
	 5	rómskym
	 6	českým
	 7	iným [DOPLŇTE!]
	 8	netýka sa

	C	v obci/meste, kde máte trvalé bydlisko
	 1	slovenským
	 2	maďarským
	 3	rusínskym
	 4	ukrajinským
	 5	rómskym
	 6	českým
	 7	iným [DOPLŇTE!]
	 8	netýka sa

	D	na pracovisku
	 1	slovenským
	 2	maďarským
	 3	rusínskym
	 4	ukrajinským
	 5	rómskym
	 6	českým
	 7	iným [DOPLŇTE!]
	 8	netýka sa

10	Vo svojom materinskom jazyku hovoríte bežne nárečím, alebo spisovne (teda tak, ako sa hovorí v rozhlase či televízii)?
	 1	iba nárečím
	 2	častejšie nárečím
	 3	častejšie spisovne
	 4	iba spisovne
	 N	nevie

11	Mali by podľa Vášho názoru ľudia z národnostných menšín na Slovensku dobre ovládať slovenský jazyk?
	 1	áno a malo by sa to dôsledne vyžadovať
	 2	áno, ale je to záležitosťou výlučne ich rozhodnutia
	 3	pre všetkých to nie je potrebné
	 4	iná odpoveď [DOPLŇTE!]:
	 N	nevie

12	Mali by byť podľa Vášho názoru Slováci vedení k tomu, aby sa naučili aspoň jeden jazyk menšiny?
	 1	áno a malo by to byť samozrejmé
	 2	áno, ale iba ak žijú priamo v jazykovo zmiešanom prostredí
	 3	skôr ich netreba k tomu viesť, a to ani ak žijú v jazykovo zmiešanom prostredí
	 4	určite ich netreba k tomu viesť, a to ani ak žijú v jazykovo zmiešanom prostredí
	 N	nevie

13a	Ktorými jazykmi ste schopní dohovoriť sa dobre a ktorými čiastočne?
	MEDZI »DOBRE OVLÁDANÉ« ZARAĎTE AJ MATERINSKÝ JAZYK!
	MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ!

	Dobre sa dohovorím:
	 1	slovensky
	 2	maďarsky
	 3	rusínsky
	 4	ukrajinsky
	 5	rómsky
	 6	poľsky
	 7	nemecky
	 8	rusky
	10	anglicky
	11	francúzsky
	12	iným jazykom [DOPLŇTE!]:

13b	Čiastočne sa dohovorím:
	 1	slovensky
	 2	maďarsky
	 3	rusínsky
	 4	ukrajinsky
	 5	rómsky
	 6	poľsky
	 7	nemecky
	 8	rusky
	10	anglicky
	11	francúzsky
	12	iným jazykom [DOPLŇTE!]:

14a	Okolo nás je mnoho skupín, do viacerých z nich patríme a niektoré považujeme za veľmi dôležité. Na temto lístku sú uvedené niektoré skupiny. S ktorou spomedzi týchto skupín ste najhlbšie stotožnený/á, najsilnejšie sa k nej hlásite? Prosím, uveďte najprv len jednu!
	LÍSTOK  1!
	 1	mladí
	 2	v strednom veku
	 3	starší
	 4	muži
	 5	ženy
	 6	ľudia z vidieckeho prostredia
	 7	ľudia z prostredia menšieho mesta
	 8	ľudia z prostredia veľkého mesta
	10	Slováci
	11	Maďari
	12	Rómovia
	vyššia stredná vrstva	
	stredná vrstva

	15	nižšia stredná vrstva
	16	najnižšia vrstva
	17	majetní
	18	stredne majetní
	19	chudobní
	20	vyššie vzdelanie
	21	stredné vzdelanie
	22	nižšie vzdelanie
	23	poľnohospodári
	24	robotníci
	25	majstri remesla
	26	technici
	27	odborní pracovníci
	28	zamestnanci
	29	podnikatelia
	30	veriaci v Boha s dôverou v cirkev
	31	veriaci v Boha bez dôvery v cirkev
	32	ľudia bez vierovyznania
	33	rímsko-katolíci
	34	grécko-katolíci
	35	evanjelíci a.v. (luteráni)
	36	kalvíni
	37	pravoslávni
	38	kresťania vôbec
	39	»tí dole«
	40	»tí hore«
	41	Bratislavčania
	42	ne-Bratislavčania
	43	ľudia zo západného Slovenska
	44	ľudia z južného Slovenska
	45	Stredoslováci
	46	Východniari
	47	ľavicovo zmýšľajúci
	48	pravicovo zmýšľajúci
	49	nejaká iná skupina [DOPLŇTE!]:
	88	so žiadnou z nich
	 N	nevie sa rozhodnúť

14b	A za tým - druhá a tretia skupina v poradí?
	“Najsilnejšie sa hlásim k…”:
	na 2. mieste:
	na 3. mieste:

15	Ktorú skupinu ako pre Vás najdôležitejšiu by ste takto vybrali tak pred 15-20 rokmi?
	LÍSTOK  1!
	 1	rovnakú ako teraz
	 2	inú ako teraz, a to [DOPLŇTE!]:
	 3	vtedy som bol/a ešte dieťa
	 N	nevie

16a	A voči ktorej z uvedených skupín máte v súčasnosti osobne najväčšie výhrady?
	LÍSTOK  1!
	 1	mladí
	 2	v strednom veku
	 3	starší
	 4	muži
	 5	ženy
	 6	ľudia z vidieckeho prostredia
	 7	ľudia z prostredia menšieho mesta
	 8	ľudia z prostredia veľkého mesta
	10	Slováci
	11	Maďari
	12	Rómovia
	13	vyššia stredná vrstva
	14	stredná vrstva
	15	nižšia stredná vrstva
	16	najnižšia vrstva
	17	majetní
	18	stredne majetní
	19	chudobní
	20	vyššie vzdelanie
	21	stredné vzdelanie
	22	nižšie vzdelanie
	23	poľnohospodári
	24	robotníci
	25	majstri remesla
	26	technici
	27	odborní pracovníci
	28	zamestnanci
	29	podnikatelia
	30	veriaci v Boha s dôverou v cirkev
	31	veriaci v Boha bez dôvery v cirkev
	32	ľudia bez vierovyznania
	33	rímsko-katolíci
	34	grécko-katolíci
	35	evanjelíci a.v. (luteráni)
	36	kalvíni
	37	pravoslávni
	38	kresťania vôbec
	39	»tí dole«
	40	»tí hore«
	41	Bratislavčania
	42	ne-Bratislavčania
	43	ľudia zo západného Slovenska
	44	ľudia z južného Slovenska
	45	Stredoslováci
	46	Východniari
	47	ľavicovo zmýšľajúci
	48	pravicovo zmýšľajúci
	49	nejaká iná skupina [DOPLŇTE!]:
	88	voči žiadnej
	99	nevie sa rozhodnúť

16b	A za tým - druhá a tretia skupina v poradí?
	“Najsilnejšie výhrady mám k…”:
	na 2. mieste:
	na 3. mieste:

17	Často sa u nás v politike hovorí o »pravici«, »ľavici« a o politickom strede. Kam by ste sa svojimi názormi zaradili Vy sám/sama?
	 1	výrazne doľava
	 2	naľavo od stredu
	 3	skôr do stredu
	 4	napravo od stredu
	 5	výrazne doprava
	 N	nevie

18	Ľudia u nás majú rozličnú politickú orientáciu. Ktoré z nasledujúcich politických orientácií sú Vám osobne najbližšie? Uveďte, prosím, najviac dve!
	LÍSTOK  2!
	AK RESPONDENT NEROZUMIE NIEKTORÝM OZNAČENIAM, NECH SA TÝM NETRÁPI A NECH SI VYBERÁ IBA SPOMEDZI TÝCH, KTORÉ POZNÁ!
	 1	konzervatívec
	 2	liberál
	 3	sociálny demokrat
	 4	socialista
	 5	komunista
	 6	slovenský národovec
	 7	maďarský národovec
	 8	iná orientácia [DOPLŇTE!]:
	10	žiadna orientácia
	99	nevie sa rozhodnúť

19	A naopak, ktorá z uvedených orientácií je Vám osobne najvzdialenejšia? Uveďte, prosím, iba jednu!
	LÍSTOK  2!
	AK RESPONDENT NEROZUMIE NIEKTORÝM OZNAČENIAM, NECH SI VYBERÁ IBA SPOMEDZI TÝCH, KTORÉ POZNÁ!
	 1	konzervatívec
	 2	liberál
	 3	sociálny demokrat
	 4	socialista
	 5	komunista
	 6	slovenský národovec
	 7	maďarský národovec
	 8	iná orientácia [DOPLŇTE!]:
	10	žiadna orientácia
	99	nevie sa rozhodnúť

20	Kam podľa vlastného cítenia vnútorne, teda svojím vnútorným založením najskôr patríte: do prostredia vidieckeho, malého mesta či do prostredia veľkomestského?
	 1	do prostredia vidieckeho
	 2	do prostredia malého mesta
	 3	do prostredia veľkomestského
	 4	sčasti do jedného a sčasti do iného
	 5	iná odpoveď [DOPLŇTE!]:
	 N	nevie

21	Považujete sa za Slovana, alebo nie?
	 1	som Slovan a vnímam to ako veľmi dôležité
	 2	som Slovan a vnímam to ako dosť dôležité
	 3	som Slovan, ale nevnímam to ako dôležité
	 4	som Slovan iba čiastočne
	 5	vôbec nie som Slovan
	 N	nevie

22	Do nasledujúceho zoznamu sme zaradili viacero verejne známych osobností z dávnejšej i nedávnej minulosti, ba i zo súčasnosti. Vyberte, prosím, z tohto zoznamu najviac tri osobnosti, ktoré si Vy osobne najväčšmi vážite, najväčšmi ich uznávate!
	LÍSTOK  3!
	 1	Mária Terézia
	 2	Sándor Petőfi
	 3	Lajos Kossuth
	 4	Ľudovít Štúr
	 5	Andrej Hlinka
	 6	Tomáš G.Masaryk
	 7	Milan R.Štefánik
	 8	Milan Hodža
	 9	Jozef Tiso
10	Edvard Beneš
	11	biskup Vojtaššák
	12	biskup Gojdič
	13	generál Golian
	14	Alexander Dubček
	15	Gustáv Husák
	16	Václav Havel
	17	Vladimír Mečiar
	18	kardinál Korec
	19	Jozef Lettrich
	66	žiadnu z týchto osobností neuznáva
	77	pozná aspoň niektoré, ale nevie sa rozhodnúť
	88	nepozná žiadnu z týchto osobností
	99	odmietol/a odpovedať

23	Vyberte, prosím, ešte zo zoznamu najviac tri osobnosti, voči ktorým máte najviac výhrad!
	LÍSTOK  3!
	 1	Mária Terézia
	 2	Sándor Petőfi
	 3	Lajos Kossuth
	 4	Ľudovít Štúr
	 5	Andrej Hlinka
	 6	Tomáš G.Masaryk
	 7	Milan R.Štefánik
	 8	Milan Hodža
	 9	Jozef Tiso
10	Edvard Beneš
	11	biskup Vojtaššák
	12	biskup Gojdič
	13	generál Golian
	14	Alexander Dubček
	15	Gustáv Husák
	16	Václav Havel
	17	Vladimír Mečiar
	18	kardinál Korec
	19	Jozef Lettrich
	66	voči žiadnej z týchto osobností nemá výhrady
	77	pozná aspoň niektoré, ale nevie sa rozhodnúť
	88	nepozná žiadnu z týchto osobností
	99	odmietol/a odpovedať

24	Návštevník z cudziny by sa Vás mohol opýtať na »dejiny Vášho národa«. Podľa Vás, patria alebo nepatria do týchto dejín nasledovné obdobia a udalosti?
	LÍSTOK  4!

	A	preduhorské obdobie starých Slovanov na tomto území
	 1	určite patrí
	 2	skôr patrí
	 3	skôr nepatrí
	 4	určite nepatrí
	 8	nepozná dostatočne
	 9	pozná, ale nevie sa rozhodnúť

	B	celé obdobie Uhorska
	 1	určite patrí
	 2	skôr patrí
	 3	skôr nepatrí
	 4	určite nepatrí
	 8	nepozná dostatočne
	 9	pozná, ale nevie sa rozhodnúť

	C	to, čo sa odohrávalo v Československu v 20. storočí
	 1	určite patrí
	 2	skôr patrí
	 3	skôr nepatrí
	 4	určite nepatrí
	 8	nepozná dostatočne
	 9	pozná, ale nevie sa rozhodnúť

	D	to, čo sa odohrávalo na územiach pripojených v roku 1938 k Maďarsku
	 1	určite patrí
	 2	skôr patrí
	 3	skôr nepatrí
	 4	určite nepatrí
	 8	nepozná dostatočne
	 9	pozná, ale nevie sa rozhodnúť

	E	celé dianie v Maďarsku v 20. storočí
	 1	určite patrí
	 2	skôr patrí
	 3	skôr nepatrí
	 4	určite nepatrí
	 8	nepozná dostatočne
	 9	pozná, ale nevie sa rozhodnúť

	F	situácia slovenských menšín v zahraničí
	 1	určite patrí
	 2	skôr patrí
	 3	skôr nepatrí
	 4	určite nepatrí
	 8	nepozná dostatočne
	 9	pozná, ale nevie sa rozhodnúť

25	Od roku 1918 sa u nás odohrali viaceré pozoruhodné historické udalosti. Z nasledovného neúplného zoznamu takýchto udalostí vyberte, prosím, najviac tri - také, ktoré považujete za najpozitívnejšie!
	LÍSTOK  5!
	 1	rozpad Rakúsko-Uhorska po 1. svetovej vojne
	 2	tzv. Trianonská zmluva, ktorou pripadli mnohé časti Uhorska novovzniklým štátom
	 3	vznik Československa v roku 1918
	 4	autonómia Slovenska v rámci Československa (jeseň 1938)
	 5	vyháňanie Čechov zo Slovenska na jeseň 1938
	 6	tzv. Viedenská arbitráž, ktorou južné územia Slovenska pripadli Maďarsku
	 7	vyhlásenie samostatne Slovenskej republiky na jar 1939
	 8	arizácia židovského majetku za vojnového Slovenského štátu
	10	transporty Židov zo Slovenska do koncentračných táborov
	11	Slovenské národné povstanie v auguste 1944
	12	obnovenie Československa v roku 1945
	13	odsun Nemcov z Československa v roku 1945
	14	postih Maďarov zo Slovenska po 2. svetovej vojne
	15	znárodnenie po Februári 1948
	16	politické procesy v 50. rokoch
	17	kolektivizácia poľnohospodárstva v 50. rokoch
	18	spriemyselnenie (industrializácia) Slovenska v 50. rokoch
	19	reformný (obrodný) proces v prvej polovici roka 1968
	20	obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968
	21	federalizácia Československa dosiahnutá na jeseň 1968
	22	proces tzv. normalizácie po roku 1969 (v 70. rokoch)
	23	November 1989
	24	dohoda o odsune sovietskych vojsk z Československa
	25	rozdelenie Česko-Slovenska po voľbách 1992
	26	vznik samostatnej Slovenskej republiky v januári 1993
	77	žiadna z nich
	88	nepozná tieto udalosti
	99	pozná udalosti, ale nevie sa rozhodnúť

26	A teraz zo zoznamu vyberte, prosím, také tri udalosti, ktorí Vy považujete za najnegatívnejšie!
	LÍSTOK  5!
	 1	rozpad Rakúsko-Uhorska po 1. svetovej vojne
	 2	tzv. Trianonská zmluva, ktorou pripadli mnohé časti Uhorska navovzniklým štátom
	 3	vznik Československa v roku 1918
	 4	autonómia Slovenska v rámci Československa (jeseň 1938)
	 5	vyháňanie Čechov zo Slovenska na jeseň 1938
	 6	tzv. Viedenská arbitráž, ktorou južné územia Slovenska pripadli Maďarsku
	 7	vyhlásenie samostatne Slovenskej republiky na jar 1939
	 8	arizácia židovského majetku za vojnového Slovenského štátu
	10	transporty Židov zo Slovenska do koncentračných táborov
	11	Slovenské národné povstanie v auguste 1944
	12	obnovenie Československa v roku 1945
	13	odsun Nemcov z Československa v roku 1945
	14	postih Maďarov zo Slovenska po 2. svetovej vojne
	15	znárodnenie po Februári 1948
	16	politické procesy v 50. rokoch
	17	kolektivizácia poľnohospodárstva v 50. rokoch
	18	spriemyselnenie (industrializácia) Slovenska v 50. rokoch
	19	reformný (obrodný) proces v prvej polovici roka 1968
	20	obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968
	21	federalizácia Československa dosiahnutá na jeseň 1968
	22	proces tzv. normalizácie po roku 1969 (v 70. rokoch)
	23	November 1989
	24	dohoda o odsune sovietskych vojsk z Československa
	25	rozdelenie Česko-Slovenska po voľbách 1992
	26	vznik samostatnej Slovenskej republiky v januári 1993
	77	žiadna z nich
	88	nepozná tieto udalosti
	99	pozná udalosti, ale nevie sa rozhodnúť

27	Ako posudzujete jednotlivé historické obdobia u nás od roku 1918?
	LÍSTOK  6!
	A	obdobie I. ČSR (1918-1938)
	B	obdobie vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945)
	C	obdobie 1938-1945 na južných územiach, začlenených vtedy k Maďarsku
	D	počiatočné desaťročie komunistického režimu (1948-1960)
	E	obdobie tzv. normalizácie (70. roky)
	F	odbobie od Novembra 1989 do volieb v roku 1992
G	obdobie od vzniku samostatnej SR v januári 1993 do konca vlády V.Mečiara vo voľbách 1998
Vždy možné odpovede:
	 1	veľmi pozitívne
	 2	skôr pozitívne
	 3	skôr negatívne
	 4	veľmi negatívne
	 N	nevie

28	Čo si myslíte o postihu Maďarov zo Slovenska, ktorý sa udial po 2. svetovej vojne?
	LÍSTOK  7!
	 1	bolo to nespravodlivé a treba to odčiniť ako sa len dá
	 2	bolo to nespravodlivé a treba sa za to ospravedlniť
	 3	nebolo to možno úplne spravodlivé, ale mnohí si to zaslúžili a inak sa nedalo
	 4	nebolo to možno úplne spravodlivé, ale netreba sa k tomu vracať
	 5	bolo to spravodlivé a netreba sa k tomu vracať
	 8	nemá žiadnu vedomosť o tom, čo sa vtedy udialo
	 9	vie, čo sa udialo, ale nevie sa rozhodnúť, ako odpovedať

29	Ktoré obdobie od dávnoveku po súčasnosť považujete za najlepšie obdobie národa - toho národa, ku ktorému cítite najsilnejšiu spolupatričnosť?
	ODPOVEĎ ZAPÍŠTE SLOVNE!

30	Ako posudzujete spolužitie s Čechmi v rámci Československa?
	ODPOVEĎ ZAPÍŠTE SLOVNE!

31	Ako posudzujete minulé obdobie socializmu / komunistického režimu?
	ODPOVEĎ ZAPÍŠTE SLOVNE!

32	Predstavte si, že by niekto na Slovensku chcel obmedziť politické a občianske slobody (slobodu prejavu, zhromažďovania a pod.), niekto iný zase sociálne istoty. Čo z toho by ste Vy osobne vnímali ako ohrozenie, prípadne ako väčšie ohrozenie?
	 1	takýmto ohrozením by bola snaha obmedziť politické a občianske slobody
	 2	takýmto ohrozením by bola snaha obmedziť sociálne istoty
	 3	iná odpoveď [UVEĎTE!]:
	 N	nevie

33	A čo z toho je v súčasnosti pravdepodobnejšie?
	 1	pravdepodobnejšie je obmedzenie politických a občianskych slobôd
	 2	pravdepodobnejšie je obmedzenie sociálnych istôt
	 3	oboje je rovnako pravdepodobné
	 N	nevie

34	Do ktorej kultúry Slovensko historicky patrí: do východnej (Byzancia, Rusko), alebo do západnej? Na to existujú rozličné názory. Ku ktorému z nasledujúcich názorov sa prikláňate Vy?
	Slovensko kultúrne a historicky patrí...
	 1	určite k západnej kultúre
	 2	skôr k západnej kultúre
	 3	rovnako blízko k západnej i východnej kultúre
	 4	skôr k východnej kultúre
	 5	určite k východnej kultúre
	 6	iná odpoveď [UVEĎTE!]:
	 8	o takých veciach vôbec neuvažuje
	 9	má o tom predstavu, ale nevie sa rozhodnúť ako odpovedať

35	A kam – podľa Vášho priania – by Slovensko v budúcnosti v uvedenom zmysle malo patriť?
	 1	určite k západnej kultúre
	 2	skôr k západnej kultúre
	 3	rovnako blízko k západnej i východnej kultúre
	 4	skôr k východnej kultúre
	 5	určite k východnej kultúre
	 6	iná odpoveď [UVEĎTE!]:
	 8	o takých veciach vôbec neuvažuje
	 9	má o tom predstavu, ale nevie sa rozhodnúť ako odpovedať

36	V poslednom čase sa u nás veľa diskutuje o interrupciách, čiže umelom ukončení tehotenstva. Zaujíma nás Váš názor na interrupčný zákon, ktorý na Slovensku platí už dlhé roky. Je tento zákon:

	 1	príliš prísny, interrupcie by sa mali stať pre ženy ľahšie dostupné
	 2	vyhovujúci, netreba ho meniť
	 3	príliš mierny , podmienky na vykonanie interrupcií treba sprísniť
	 N	nevie posúdiť

37	Vplyv rímsko-katolíckej cirkvi na školstvo na Slovensku by mal podľa Vás byť:
	 1	silnejší ako teraz
	 2	rovnaký
	 3	slabší ako teraz
	 4	žiadny
	 N	nevie

38	Ľudia vyjadrujú svoje životné presvedčenia napr. takými výrokmi, aké Vám teraz prečítam. Posúďte ich, prosím, jeden po druhom a vyslovte k nim svoj súhlas alebo nesúhlas.
	LÍSTOK  8!
A	»Súbor kresťanských hodnôt poskytuje najlepšie návody pre našu životnú cestu«
B	»Kresťanské hodnoty by sa mali vysvetľovať modernejšie, než ako ich vysvetľovala cirkev pred niekoľkými generáciami«
C	»Iba vyvolená skupina ľudí plne zasvätená Bohu a kajajúca sa za svoje hriechy dočká sa spasenia v súdny deň«
D	»Treba tvrdo postupovať proti všetkým, ktorí predstavujú ohrozenie bielej rasy a chcú sa len priživovať«
	E	»Najdôležitejšie pre spoločnosť sú politické a občianske slobody«
	F	»Čím menej budú priame štátne zásahy ovplyvňovať trh, tým bude spoločnosť úspešnejšia«
G	»Jediným ohraničením našej slobody by malo byť, aby sme našim konaním nerobili zle iným«
H	»Sociálna spravodlivosť vyžaduje, aby sa čo najviac prostriedkov od bohatých prerozdelilo v prospech sociálne slabších«
I	»Režim, ktorý pomáha bohatnúť bohatým, musí byť odstránený, najlepšie silou«
J	»Ľudia majú žiť slobodne, a preto treba odstrániť všetky orgány štátu - tie iba potláčajú slobodu ľudí«
	K	»Najdôležitejšie v živote je mať sa dobre a vedieť si v živote užívať«
	L	»Najdôležitejšie v živote je mať dosť peňazí a tešiť sa z mnohých vecí, ktoré človek za ne kúpi«
	M	»Hlavným problémom už nie sú peniaze - ide o to, ako sa sebarealizovať«
	N	»Komunistický režim páchal zločiny a tieto zločiny musia byť potrestané«
	O	»Treba nájsť dôveryhodného a spravodlivého politika a tomu sa už potom nemiešať do vládnutia«
P	»Proti škodlivej morálke ľudí, ktorí stále iba zdôrazňujú slobodu, treba postaviť osvedčené tradičné kresťanské hodnoty«
	Q	»Hospodársky rast, ktorý by ohrozoval životné prostredie, treba odmietnuť«
	R	»Ženy majú mať významnejšie zastúpenie v politike a vo verejnom živote, než je tomu dnes«
Vždy možné odpovede:
	 1	úplne súhlasím
	 2	skôr súhlasím
	 3	skôr nesúhlasím
	 4	vôbec nesúhlasím
	 8	výroku nerozumie
	 9	výroku rozumie, ale nevie sa rozhodnúť, ako ho posúdiť

39	Na Slovensku existuje päť štátnych sviatkov. Ktoré z nich sa Vám osobne najväčšmi prihovárajú? Vyberte dva najdôležitejšie, vami najuznávanejšie!
	LÍSTOK  9!
	 1	Deň vzniku SR (1. januára)
	 2	Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda (5. júla)
	 3	Výročie SNP (29. augusta)
	 4	Deň Ústavy (1. septembra)
	 5	Deň boja za slobodu a demokraciu (17. novembra)
	 8	žiadny z nich
	 9	nevie sa rozhodnúť

40	Medzi prijatými a pripomínanými ďalšími sviatkami a pamätnými dňami sa nachádzajú aj nasledovné. Ktoré z nich sa Vám osobne najväčšmi prihovárajú? Vyberte spomedzi nich najdôležitejšie, Vami najuznávanejšie - najviac tri!
	LÍSTOK 10!
	 1	Sviatok práce
	 2	Deň víťazstva nad fašizmom
	 3	Sedembolestná Panna Mária
	 4	Sviatok všetkých svätých
	 5	Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR
	 6	Deň Matice slovenskej
	 7	Deň obetí holokaustu a rasového násilia
	 8	Deň černovskej tragédie
	10	Deň vzniku samostatného československého štátu
	11	Deň narodenia Ľ.Štúra
	12	Deň reformácie
	88	žiadny z nich
	99	nevie sa rozhodnúť

41	Všetko okolo nás sa nám môže prihovárať aj ako určitý symbol. Vyberte z nasledovného zoznamu najviac tri možnosti, ktoré Vy osobne uznávate ako najsilnejšie a najvzácnejšie symboly!
	LÍSTOK 11!
	 1	Devín
	 2	Slavín
	 3	Gabčíkovo
	 4	Kriváň
	 5	Váh
	 6	Pamätník SNP v Banskej Bystrici
	 7	Matica slovenská
	 8	Csemadok
	10	most Márie Valérie v Štúrove
	11	pamätníky sv. Cyrila a sv. Metoda
	12	stred Európy na Krahuliach
	13	Tatry
	14	vatry zvrchovanosti
	15	pamätná doska J.Tisovi v Bánovciach
	16	tzv. sviečková demonštrácia
	17	Jánošíkova izba v Terchovej
	18	Dunaj
	19	socha leva s československým znakom v Bratislave
	20	Turul
	21	pamätníky S.Petőfimu
	22	pamätné tabule zabitým v auguste 1968
	23	bývalý pamätník Márie Terézie
	24	kosák a kladivo
	25	kresťanský kríž
	26	Štefánikova mohyla na Bradle
	27	slovenský dvojkríž
	88	žiadny z nich
	99	nevie sa rozhodnúť

42a	Ako Vy osobne posudzujete Nemcov, Ukrajincov, Poliakov, Rakúšanov, Čechov, Maďarov a Slovákov?

	Sú pre Vás známi alebo neznámi?
	LÍSTOK 12!	
 	A	Nemci
	B	Ukrajinci
	C	Poliaci
	D	Rakúšania
	E	Česi
	F	Maďari
	G	Slováci
Vždy možné odpovede:
	 1	veľmi známi
	 2	skôr známi
	 3	tak napoly
	 4	skôr neznámi
	 5	úplne neznámi
	 N	nevie posúdiť

42b	A sú pre Vás zaujímaví alebo nezaujímaví?
	LÍSTOK 13!
	A	Nemci
	B	Ukrajinci
	C	Poliaci
	D	Rakúšania
	E	Česi
	F	Maďari
	G	Slováci
Vždy možné odpovede:
 1	veľmi zaujímaví
	 2	skôr zaujímaví
	 3	tak napoly
	 4	skôr nezaujímaví
	 5	úplne nezaujímaví
	 N	nevie posúdiť

42c	A ešte prosím povedzte, či sú pre Vás dôveryhodní alebo nedôveryhodní?
	LÍSTOK 14!
	A	Nemci
	B	Ukrajinci
	C	Poliaci
	D	Rakúšania
	E	Česi
	F	Maďari
	G	Slováci
Vždy možné odpovede:
	 1	veľmi dôveryhodní
	 2	skôr dôveryhodní
	 3	tak napoly
	 4	skôr nedôveryhodní
	 5	úplne nedôveryhodní
	 N	nevie posúdiť

43	Aký je Váš vzťah k Slovákom (v maďarskom  dotazníku “k Maďarom”) žijúcim trvale v zahraničí?
	LÍSTOK 15!
	A	k Slovákom (k Maďarom) v ČR
	B	k Slovákom (k Maďarom) v Maďarsku
	C	k Slovákom (k Maďarom) v Rumunsku
	D	k Slovákom (k Maďarom) v USA
Vždy možné odpovede:
	 1	cítim k nim silné puto
	 2	cítim k nim určité puto
	 3	necítim k nim žiadne puto
	 N	nevie

44	Ako to chodí v živote podľa Vášho presvedčenia: podiel dobrých, slušných ľudí je medzi chudobnými taký istý ako medzi bohatými, alebo je rozdielny?
	 1	tento podiel je v oboch skupinách rovnaký
	 2	tento podiel je medzi bohatými väčší
	 3	tento podiel je medzi chudobnými väčší
	 N	nevie	

45	Čo by Vás z nasledovných možností najviac nahnevalo, ak by sa na Slovensku udiali? Vyberte prosím najvážnejší dôvod pre Váš hnev, za ním potom druhý najvážnejší a tretí najvážnejší!
	LÍSTOK 16!
	 1	posilňovanie vplyvu katolíckej cirkvi na štát
	 2	ponechanie doterajšieho rozhodovania o interrupciách, bez jeho sprísnenia
	 3	ďalšie zväčšovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými
	 4	vyššie zdanenie ľudí s vyššími príjmami, než s príjmami nižšími
	 5	pretrvávanie prekážok, ktoré dnešná spoločnosť kladie ženám
	 6	rozšírenie používania jazyka národnostnej menšiny ako jazyka úradného na väčší počet obcí
	 7	zavedenie plne plateného vysokoškolského štúdia
	 8	obmedzenie právomocí Slovenska a iných menších krajín v EÚ v dôsledku centralizácie EÚ
	10	zrušenie tzv. Benešových dekrétov
	11	nezrušenie tzv. Benešových dekrétov
	12	ponechanie Vášho regiónu bez pomoci zo strany štátu alebo Európskej únie
	13	výrazné pomáhanie štátu Rómom
	14	odmietnutie štátu podať pomocnú ruku Rómom
	88	žiadny z nich
	99	nevie sa rozhodnúť

46	Od budúceho roku sa Slovensko stane členskou krajinou Európskej únie. Ako posudzujete nasledovné tvrdenia?	LÍSTOK 17!
	A	»Vstup do EÚ bude pre obyvateľov Slovenska celkovo ekonomicky výhodný«
	B	»Vstup do EÚ bude pre slovenské firmy najmä hrozbou«
	C	»Vstup do EÚ bude pre slovenský národ výhodný«
	D	»Vstup do EÚ bude pre postavenie maďarskej menšiny výhodný«
E	»Vstup do EÚ bude logický - tunajšia inteligencia a duchovenstvo sa tradične orientovali predovšetkým na Západ«
F	»Vstup do EÚ posilní tunajšie demokratické pomery vplyvom európskych inštitúcií«
G	»Vstup do EÚ oslabí tunajšie demokratické pomery tým, že o mnohých veciach sa bude rozhodovať inde«
	H	»Vstup do EÚ oslabí doterajšie sociálne zretele uplatňované v našej spoločnosti«
Vždy možné odpovede:
	 1	úplne súhlasím
	 2	skôr súhlasím
	 3	skôr nesúhlasím
	 4	vôbec nesúhlasí
	 N	nevie

47	Ako sa budete cítiť Vy osobne ako občan Európskej únie v porovnaní s občanmi tých krajín, ktoré v EÚ sú už dlhšie?
	 1	rovnocenne
	 2	rovnocenne, ale predsa len chudobnejšie
	 3	ako občan slabšej kategórie
	 4	iná odpoveď [DOPLŇTE!]:
	 N	nevie

48	Čo myslíte, ako budú reagovať občania terajších členských krajín EÚ na rozšírenie o nové krajiny a ich občanov?
	 1	väčšina to privíta
	 2	väčšine to bude ľahostajné
	 3	väčšinu to znepokojí
	 N	nevie

49	Na Slovensko bude v nasledujúcich desaťročiach prichádzať čoraz viac cudzincov, ktorí tu budú hľadať prácu a nový domov. Čo myslíte, bude to mať pre Slovensko viac pozitívnych, alebo viac negatívnych stránok? Čo bude prevažovať?
	 1	pozitívne stránky, výrazne
	 2	pozitívne stránky, trochu
	 3	negatívne stránky, trochu
	 4	negatívne stránky, výrazne
	 N	nevie

50	Chodievate do zahraničia (mimo nákupných ciest)?
	 1	áno, často (viackrát za rok)
	 2	áno, občas (1-2 krát za rok)
	 3	áno, ale iba ojedinele
	 4	vôbec nie
	 N	nevie

51	Predložím Vám teraz dvojice názorov. Ktorý z uvedených dvoch názorov je Vám blizžší?
	LÍSTOK 18!

	Prvá dvojica:
	 A	»Človek by mal žiť v tej krajine, kde nájde najlepšie podmienky«
	 B	»Človek by mal žiť v tej krajine, kde sa narodil, kde je jeho vlasť«

	Druhá dvojica:
	 A	»Iba v tejto krajine som naozaj doma«
	 B	»Cítim sa doma aj inde vo svete«

	Tretia dvojica:
	 A	»Štát by mal vysokými clami na cudzie výrobky chrániť výrobcov z vlastnej krajiny«
B	»Výrobky zo zahraničia by sa mali dostávať k našim spotrebiteľom s čo najmenšími prekážkami«

	Štvrtá dvojica:
	 A	»Slovenská republika je štátom slovenského národa, a preto v ňom musia mať rozhodujúce postavenie Slováci«
B	»Slovenská republika je štátom všetkých občanov, ktorí tu žijú, a preto musí zaručovať rovnaké práva všetkým, bez ohľadu na ich národnosť«

	Piata dvojica:
	 A	»Na temné stránky komunistického obdobia neslobodno zabúdať«
	 B	»o negatívnych stránkach komunistického obdobia sa zbytočne mnoho hovorí«

Vždy možné odpovede:
	 1	úplný súhlas s výrokom »A«
	 2	čiastočný súhlas s výrokom »A«
	 3	stred
	 4	čiastočný súhlas s výrokom »B«
	 5	úplný súhlas s výrokom »B«
	 N	nevie

52	Koľko máte rokov?

53	Aké najvyššie (ukončené) vzdelanie ste dosiahli?
	 1	základné
	 2	vyučený alebo stredné bez maturity
	 3	stredoškolské s maturitou
	 4	vysokoškolské

54	Akej ste národnosti?
	 1	slovenskej
	 2	maďarskej
	 3	rusínskej
	 4	ukrajinskej
	 5	rómskej
	 6	českej
	 7	inej

55	Aké je Vaše súčasné sociálnoekonomické postavenie? Ste:
	LÍSTOK 19!
	 1	pomocný manuálny pracovník
	 2	kvalifikovaný manuálny pracovník
	 3	výkonný odborný pracovník
	 4	tvorivý odborný pracovník
	 5	riaditeľ, námestník, politik...
	 6	samostatne ekonomicky činný
	 7	nepracujúci dôchodca
	 8	študent/ka
	10	v domácnosti alebo na materskej/rodičovskej dovolenke
	11	nezamestnaý/á
	12	iné [UVEĎTE!]:

56	Aký je Váš vzťah k náboženstvu, k viere?
	 1	som hlboko veriaci/a
	 2	som veriaci/a
	 3	nie som rozhodnutý/á
	 4	nie som nábožensky založený
	 5	som ateista
	 N	nevie

57	Ku ktorej cirkvi sa hlásite?
	 1	k rímskokatolíckej
	 2	ku gréckokatolíckej
	 3	k pravoslávnej
	 4	k evanjelickej a.v.
	 5	ku kalvínskej
	 6	k inej
	 7	k žiadnej
	 N	nevie

NASLEDUJÚCU OTÁZKU POLOŽTE LEN RESPONDENTOM, KTORÍ SA HLÁSIA K NIEKTOREJ CIRKVI (UVIEDLI NIEKTORÚ Z ODPOVEDÍ 1 AŽ 6 V PREDCHÁDZAJÚCEJ OTÁZKE!
58	Dôverujete, alebo nedôverujete Vašej cirkvi?
	 1	určite dôverujem
	 2	skôr dôverujem
	 3	skôr nedôverujem
	 4	určite nedôverujem
	 N	nevie

NASLEDUJÚCU OTÁZKU POLOŽTE LEN RESPONDENTOM, KTORÍ SA NEHLÁSIA K ŽIADNEJ CIRKVI (UVIEDLI ODPOVEĎ 7 ALEBO »N« OTÁZKE Č. 56)
59	Dôverujete, alebo nedôverujete cirkvám?
	 1	určite dôverujem
	 2	skôr dôverujem
	 3	skôr nedôverujem
	 4	určite nedôverujem
	 N	nevie

60	Naša spoločnosť sa skladá z rôznych skupín či spoločenských vrstiev. Do ktorej spoločenskej vrstvy by ste zaradili seba a svoju rodinu?
	 1	najvyššia vrstva
	 2	vyššia stredná vrstva
	 3	stredná vrstva
	 4	nižšia stredná vrstva
	 5	najnižšia vrstva
	 N	nevie

61	Keby sa parlamentné voľby konali už tento víkend, ktorej strane by ste dali svoj hlas?
	LÍSTOK 20!
	 1	Aliancii nového občana
	 2	Demokratickej strane
	 3	Hnutiu za demokraciu
	 4	Komunistickej strane Slovenska
	 5	Kresťanskodemokratickému hnutiu
	 6	Ľavicovému bloku
	 7	Ľudovej strane-Hnutiu za demokratické Slovensko
	 8	Ľudovej únii
	10	Slovenskej demokratickej a kresťanskej únii
	11	Slovenskej národnej strane
	12	Smeru
	13	Sociálnodemokratickej alternatíve
	14	Strane demokratickej ľavice
	15	Strane maďarskej koalície
	16	Strane zelených na Slovensku
	17	inej strane [KTOREJ?]:
	 N	neviem, nie som rozhodnutý/á
	 0	nezúčastnil/a by som sa volieb

62	Používate aspoň občas nasledovné technické prostriedky?
	LÍSTOK 21!
	A	mobil
	B	osobný počítač (PC)
	C	internet
	D	bankomatovú kartu
Vždy možné odpovede:
	 1	áno, bežne
	 2	áno, občas
	 3	áno, ale iba veľmi zriedka
	 4	nie, nepoužívam
	 N	nevie

63	Predstavte si, že spomedzi televíznych staníc, ktoré sledujete, by ste si mohli ponechať príjem len jednej-jedinej stanice. Pre ktorú by ste sa rozhodli?
	LEN JEDNA ODPOVEĎ!
	 1	STV 1
	 2	STV 2
	 3	TV Markíza
	 4	TV Joj
	 5	TA3
	 6	maďarská TV
	 7	TV Nova
	 8	ČT 1
	10	ČT 2
	11	poľská TV
	12	iná [UVEĎTE!]:
	88	vôbec nesleduje televíziu
	99	nevie sa rozhodnúť

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

65	Počet obyvateľov obce alebo mesta:
	 1	do 2 tisíc obyvateľov
	 2	2 až 5 tisíc obyvateľov
	 3	5 až 10 tisíc obyvateľov
	 4	10 až 20 tisíc obyvateľov
	 5	20 až 50 tisíc obyvateľov
	 6	50 až 100 tisíc obyvateľov
	 7	Bratislava, Košice

66	Aká je vzdialenosť z obce/mesta Vášho bydliska do okresného sídla? Je to:
	 1	0 km - bývame v okresnom/krajskom meste
	 2	je to 1 až 5 km
	 3	je to 6 až 10 km
	 4	je to 11 až 20 km
	 5	je to 21 až 30 km
	 6	je to viac ako 30 km
	 N	neviem

67	Koľko priamych spojov verejnej dopravy (autobus, vlak) chodí v pracovných dňoch z Vašej obce/mesta do okresného sídla?
	 0	netýka sa ma - bývam v okresnom/krajskom meste
	 1	žiadny
	 2	1 až 2 spoje
	 3	3 až 5 spojov
	 4	6 až 8 spojov
	 5	9 až 12 spojov
	 6	viac ako 12 spojov
	 N	neviem

68	Je okres, v ktorm leží Vaša obec /mesto, príhraničný?
	MOŽNOSŤ DVOCH ODPOVEDÍ!
	 1	hraničí s Poľskom
	 2	hraničí s Ukrajinou
	 3	hraničí s Maďarskom
	 4	hraničí s Rakúskom
	 5	hraničí s Českom
	 6	nehraničí so žiadnou susednou krajinou

69	Pohlavie respondenta:
	 1	muž
	žena





