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Q. 1. Všetci patríme k rôznym skupinám udí. Ke o sebe uvažujeme, niektoré z nich sú pre
nás dôležitejšie ako iné. Keby ste mali vo všeobecnosti poveda , kým ste, o z
nasledujúceho zoznamu je pre vás najdôležitejšie? o je druhé najdôležitejšie a o je
tretie najdôležitejšie?

a. Vaše sú asné alebo predchádzajúce
zamestnanie (alebo to, že ste v domácnosti).
b. Váš etnický alebo rasový pôvod.
c. Vaše pohlavie (to, že ste mužom alebo ženou).
d. Vaša veková skupina (to, že patríte k mladým,
k strednému veku alebo starším u om).
e. Vaše náboženstvo (alebo to, že ste ateista i
agnostik).
f. Politická strana, skupina alebo hnutie, ktoré
uprednost ujete.
g. Vaša národnos .
h. Vaše miesto v rodine alebo rodinný stav (to, že
ste synom/dcérou, matkou/otcom, starým
otcom/starou matkou, manželom/manželkou
niekoho, že ste slobodný/slobodná a podobne).
i. Vaša spolo enská trieda (to, že patríte k vyššej,
strednej alebo nižšej i robotníckej triede a
podobne).
j. Tá as Slovenska, v ktorej žijete.
Q. 2. Ako blízky vz ah máte ...

a) K vášmu mestu alebo obci
b) K vášmu regiónu (kraju, okresu)
c) K Slovensku
d) K Európe

Ve mi
blízky

NajdôležiDruhé
Tretie
tejšie
najdôležitejšie najdôležitejšie

Zazna te, prosím v každom riadku.

Blízky

Nie ve mi
blízky

Vôbec
žiadny

Neviem
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Q. 3. Niektorí udia si myslia, že nasledujúce skuto nosti sú dôležité, aby niekto bol ozajstný
Slovák/Slovenka. Iní si myslia, že to nie je dôležité. Aká dôležitá je pod a vás, každá z
nasledujúcich vecí ...

a. Narodi sa na Slovensku.
b. Ma slovenské štátne ob ianstvo.
c. Preži na Slovensku vä šinu života.
d. Vedie hovori po slovensky.
e. By kres anom.
f. Uznáva politické inštitúcie a zákony
Slovenskej republiky.
g. Považova sa za Slováka/Slovenku.
h. Ma predkov Slovákov.

Ve mi
dôležité

Zazna te, prosím v každom riadku.

Skôr
dôležité

Nie ve mi
dôležité

Vôbec nie Neviem
dôležité

Q. 4. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi názormi?
Zazna te, prosím v každom riadku.

a. Som radšej ob anom Slovenskej
republiky ako ktorejko vek inej
krajiny na svete.
b. V sú asnosti sa na Slovensku dejú
niektoré veci, za ktoré sa ako ob an
Slovenskej republiky hanbím.
c. Svet by bol lepší, keby sa udia z
iných krajín viac podobali Slovákom.
d. Vo všeobecnosti je Slovensko
lepšou krajinou ako vä šina iných.
e. udia by mali podporova svoju
krajinu aj vtedy, ke nie je v práve.
f. Ke má naša krajina medzinárodné
športové úspechy, som hrdý na to, že
som ob anom Slovenskej republiky.
g. asto som menej hrdý na
Slovenskú republiku, ako by som
chcel by .

Úplne Súhlasím Rovnako Nesú- Úplne Neviem
súhlasím ako hlasím nesúsúhlasím
nesúhlasím
hlasím
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Q. 5. Do akej miery ste hrdý/hrdá na Slovenskú republiku v nasledujúcich oblastiach?
Zazna te, prosím v každom riadku.

a. Ako na Slovensku funguje demokracia.
b. Na medzinárodný politický vplyv
Slovenska.
c. Na to o Slovensko dosiahlo v
ekonomickej oblasti.
d. Na náš systém sociálneho zabezpe enia.
e. Na to o Slovensko dosiahlo v oblasti
vedy a techniky.
f. Na športové úspechy Slovenska.
g. Na slovenské umenie a literatúru.
h. Na Ozbrojené sily (Armádu) Slovenskej
republiky.
i. Na históriu Slovenska.
j. Na spravodlivé a rovnoprávne
zaobchádzanie so všetkými skupinami udí
na Slovensku.

Ve mi Pomerne Nie ve mi Vôbec nie Neviem
hrdý/á hrdý/á
hrdý/á
hrdý/á

Teraz vám chceme položi nieko ko otázok o vz ahoch Slovenskej republiky s inými krajinami.
Q. 6. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi názormi?
Zazna te, prosím v každom riadku.

Úplne Súhlasím Rovnako Nesúsúhlasím ako hlasím
súhlasím
nesúhlasím

Vôbec
nesúhlasím

a. Slovensko by malo obmedzi dovoz
zahrani ných výrobkov, aby chránilo svoju
ekonomiku.
b. Pri niektorých problémoch, ako je
napríklad zne is ovanie životného
prostredia, by medzinárodné orgány mali
ma právo presadzova ur ité spôsoby
riešenia.
c. Slovensko by malo obhajova svoje
záujmy, aj keby to viedlo ku konfliktu
s inými štátmi.
d. Cudzincom by sa nemalo dovoli kupova
pozemky na Slovensku.
e. Slovenské televízne stanice by mali
uprednost ova slovenské filmy a
programy.
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Q. 7. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi názormi?
Zazna te, prosím v každom riadku.

a. Ve ké medzinárodné spolo nosti
stále viac poškodzujú miestne podniky.
b. V aka slobodnému obchodu
môžeme na Slovensku nakupova
kvalitné výrobky.
c. Vo všeobecnosti by Slovenská
republika mala plni rozhodnutia
medzinárodných organizácií, ku ktorým
patrí, a to aj vtedy, ke s nimi vláda
nesúhlasí.
d. Medzinárodné organizácie odoberajú
Vláde Slovenskej republiky príliš ve a
právomocí.
e. Rastúci vplyv zahrani ných filmov,
hudby a kníh poškodzuje našu národnú
a miestnu kultúru.
f. Prínosom Internetu je, že v
celosvetovom meradle sprístup uje
informácie stále vä šiemu po tu udí na
celom svete.

Úplne Súhlasím Rovnako Nesúsúhlasím
súhlasím hlasím
ako nesúhlasím

Vôbec Neviem
nesúhlasím

Teraz vám chceme položi nieko ko otázok o menšinách v Slovenskej republike.
Q. 8. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi názormi?
Zazna te, prosím v každom riadku.

a. Nie je možné, aby sa udia, ktorí
nedodržiavajú slovenské zvyky a
tradície, stali ozajstnými Slovákmi.
b. Vláda by mala poskytova
národnostným menšinám pomoc na
ochranu ich zvykov a tradícií.

Úplne Súhlasím Rovnako Nesúsúhlasím
súhlasím hlasím
ako nesúhlasím

Vôbec
nesúhlasím

Neviem
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Q. 9. Niektorí udia si myslia, že pre krajinu je lepšie, ke si rôzne národnostné a etnické
skupiny udržiavajú svoje odlišné zvyky a tradície. Iní si myslia, že by bolo lepšie, keby sa
tieto skupiny prispôsobili a splynú s vä šinou. Ktorý z týchto názorov je vám bližší?
a) Pre spolo nos je lepšie, ke si skupiny udržiavajú odlišné zvyky a tradície.
b) Je lepšie, ke sa skupiny prispôsobia a splynú s vä šinou spolo nosti.
Neviem
Q. 10. Existujú rôzne názory na pris ahovalcov z iných krajín, ktorí žijú na Slovensku. (Pod
"pris ahovalcami" rozumieme udí, ktorí sa prišli usadi na Slovensko.) Do akej miery
súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi názormi?
Zazna te, prosím v každom riadku.

a. Pris ahovalci prispievajú k rastu
kriminality.
b. Pris ahovalci sú vo všeobecnosti
prínosom pre slovenskú ekonomiku.
c. Pris ahovalci berú prácu u om,
ktorí sa narodili na Slovensku.
d. Pris ahovalci pomáhajú rozvíja
slovenskú spolo nos , lebo prinášajú
nové myšlienky a kultúru.
e. Vláda vynakladá príliš ve a pe azí
na pomoc pris ahovalcom.

Úplne Súhlasím Rovnako Nesúsúhlasím
súhlasím hlasím
ako nesúhlasím

Vôbec
nesúhlasím

Neviem

Q. 11. Myslíte si, že v sú asnosti by sa po et pris ahovalcov v Slovenskej republike mal ...
Ove a zvýši
Trocha zvýši
Zosta rovnaký aký je
Trocha zníži
Podstatne zníži
Neviem
Q. 12. Ste ob anom Slovenskej republiky?
Áno
Nie
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Q. 13. V ase ke ste sa narodili, boli obaja alebo niektorý z vašich rodi ov slovenskými alebo
eskoslovenskými ob anmi?
a. Obaja boli slovenskými/ eskoslovenskými ob anmi
b. Iba otec bol slovenským/ eskoslovenským ob anom
c. Iba matka bola slovenskou/ eskoslovenskou ob iankou
d. Ani jeden z rodi ov nebol slovenským/ eskoslovenským ob anom
Q. 14. K akej národnosti sa hlásite?
a. slovenskej
b. ma arskej
c. rómskej
d. eskej
e. rusínskej
f. ukrajinskej
g. nemeckej
h. po skej
i. chorvátskej
j. inej, uve te prosím ...........
Q. 15. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi názormi?
Zazna te, prosím v každom riadku.

Skôr
Úplne
súhlasím súhlasím

a. Deti, ktoré sa narodili na
Slovensku rodi om, ktorí nie sú
slovenskými ob anmi, by mali
ma nárok získa slovenské
ob ianstvo.
b. Deti narodené v zahrani í by
mali ma nárok získa slovenské
ob ianstvo, ak je najmenej jeden z
ich rodi ov slovenským ob anom.
c. Legálni pris ahovalci na
Slovensko, ktorí nie sú ob anmi
SR, by mali ma rovnaké práva
ako ob ania Slovenskej republiky.
d. Slovensko by malo prija
prísnejšie opatrenia proti
ilegálnemu pris ahovalectvu.

Rovnako
súhlasím
ako
nesúhlasím

Skôr
nesúhlasím

Vôbec Neviem
nesúhlasím
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Q. 16. Do akej miery ste hrdý na to, že ste Slovák/Slovenka?
a. Ve mi hrdý
b. Pomerne hrdý
c. Nie ve mi hrdý
d. Vôbec nie hrdý
e. Nie som Slovák/Slovenka
f. Neviem
Q. 17. Akými jazykmi doma naj astejšie rozprávate?
Doma rozprávame (uve te, prosím, najviac dva jazyky):
1……
2........
Q. 18. Ktorý z nasledujúcich názorov sa najviac blíži vášmu osobnému názoru?
a. Je ve mi dôležité aby Slovensko zostalo jednotným štátom.
b. Oblasti Slovenska, ktoré sa tak rozhodnú, by mali ma právo úplne sa oddeli .
c. Neviem
Q. 19a. Aký blízky vz ah cítite k svojej národnosti?
a. Ve mi blízky
b. Blízky
c. Nie ve mi blízky
d. Vôbec nie blízky
e. Neviem
Q. 19b. Niektorí udia sa považujú v prvom rade za ob anov Slovenskej republiky. Iní sa môžu
považova predovšetkým za príslušníkov/príslušní ky iných národností. Ktorá z
nasledujúcich odpovedí najlepšie vystihuje váš osobný názor?
a. Považujem sa len za príslušníka iného národa, ktorý žije na Slovensku.
b. Považujem sa viac za príslušníka inej národnosti ako za Slováka/Slovenku.
c. Považujem sa v rovnakej miere za príslušníka inej národnosti ako za
Slováka/Slovenku.
d. Považujem sa skôr za Slováka/Slovenku ako za príslušníka inej národnosti.
e. Považujem sa len za Slováka/Slovenku.
f. Iný názor ...
g. Žiadna odpove
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Q. 20. Ko ko ste po uli alebo ítali o Európskej únii?
a. Ve a
b. Pomerne dos
c. Nie mnoho
d. Vôbec ni
Q. 21. Myslíte si, že Slovensko vo všeobecnosti získa alebo nezíska ur ité výhody z lenstva v
Európskej únii?
a. Získa ve ké výhody
b. Získa v prevažnej miere výhody
c. Získa len ur ité výhody
d. Získa len málo výhod
e. Nezíska žiadne výhody
f. Neviem
g. Nepo ul som nikdy o Európskej únii
Q. 22. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením?
Zazna te, prosím, len v jednom st pci.

Slovenská republika by mala plni
rozhodnutia Európskej únie aj vtedy,
ke s nimi nesúhlasí.

Skôr
Rovnako
Skôr Vôbec Neviem
Úplne
súhlasím súhlasím súhlasím ako nesú- nesúnesúhlasím hlasím hlasím

Q. 23. Myslíte si vo všeobecnosti, že Európska únia by mala ma ove a vä šie, vä šie,
rovnaké, menšie alebo ove a menšie právomoci ako národné vlády lenských štátov?
a. Ove a vä šie
b. Vä šie
c. Rovnaké
d. Menšie
e. Ove a menšie
f. Neviem
Q. 24. Keby sa dnes konalo referendum o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie,
hlasovali by ste za alebo by ste hlasovali proti?
a. Hlasoval/a by som za
b. Hlasoval/a by som proti
c. Neviem si vybra
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Q. 25. Ako dobre vystihujú nasledujúce výroky vaše osobné vlastnosti?
Považujem sa za niekoho, kto ...
... je rezervovaný
... je vo všeobecnosti dôver ivý
... svedomito plní svoje úlohy
... je uvo nený, dobre zvláda stres
... má ve kú predstavivos
... je otvorený, spolo enský
... vie by chladný a odmeraný
... má sklon k lenivosti
... sa ahko znervózni
... má málo umeleckých záujmov

Zazna te, prosím v každom riadku.

Úplne
Skôr
Ani súhlas,
Skôr
Vôbec
súhlasím súhlasím ani nesúhlas nesúhlasím nesúhlasím

Q. 26. Myslíte si, že muži to majú v živote ahšie ako ženy?
Áno
Rovnaké
Nie
Neviem posúdi
Q. 27. Myslíte si, že ženy to majú v živote ahšie ako muži?
Áno
Rovnaké
Nie
Neviem posúdi
Q. 28. Keby ste si tým mohli zlepši svoj život a okolnosti by vám to dovo ovali, boli by ste
ochotný:
Zazna te, prosím v každom riadku.

Pres ahova
kde bývate.
Pres ahova
Vys ahova
Vys ahova

sa inde (do inej dediny) v rámci regiónu,

Ur ite Skôr Neviem Skôr
nie
áno
áno

Ur ite
nie

sa do inej asti Slovenska.
sa zo Slovenskej republiky.
sa z Európy.

Q. 29. Kde ste prežili vä šinu Vášho detstva (do 16 rokov)? Bolo to:
Vyzna te len jednu odpove .

a. V tomto meste (dedine)
b. V tomto regióne, ale v inom meste (dedine)
c. V inej asti Slovenska
d. Mimo Slovenska
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Q. 30. Ako dlho ste dovedna žili v iných krajinách?

Vyzna te len jednu odpove

a. Nikdy som nežil v inej krajine
b. Bolo to dovedna menej ako 1 rok
c. Dlhšie ako 1 rok

Q. 31. Aby Slovenská republika mohla háji svoje záujmy pri rozhodovaní v orgánoch EÚ, je
možné, že bude musie viac spolupracova s niektorými lenskými krajinami. S ktorými
štátmi bude pre Slovenskú republiku pod a Vás najdôležitejšie politicky spolupracova ?
Vyzna te len jednu odpove .

a. S malými, aby sme mohli lepšie eli záujmom ve kých štátov.
b. S našimi susednými krajinami, aby sme mohli lepšie eli záujmom
ostatných európskych regiónov.
c. S chudobnými štátmi, aby sme mohli lepšie eli záujmom bohatších krajín.
d. S novými lenskými štátmi zo strednej a východnej Európy, aby sme mohli
lepšie eli krajinám, ktoré sú lenmi EÚ už dlhšie obdobie.
e. So všetkými lenskými štátmi, nemali by sme uprednost ova žiadnu krajinu.
f. Neviem si vybra .

Q. 32. Na tomto zozname sú rôzne skupiny udí. Mohli by ste z nich, prosím, vybra tie, ktoré
by ste nechceli ma za susedov?
a. udia so záznamom v trestnom registri
b. udia odlišnej rasy
c. avicoví extrémisti
d. ažkí alkoholici
e. Pravicoví extrémisti
f. Mnoho lenné rodiny
g. Citovo nevyrovnaní udia
h. Moslimovia
i. Pris ahovalci
j. udia, ktorí majú AIDS
k. Drogovo závislí
l. Homosexuáli
m. Židia
n. Rómovia
Q. 33. Pre o sú, pod a Vášho názoru u nás udia, ktorí žijú v chudobe? Predkladáme Vám
štyri možné dôvody. Ktorý – len jeden – z nich považujete za najdôležitejší?
a. Pretože majú smolu.
b. Pre lenivos a nedostatok pevnej vôle.
c. Pre nespravodlivos , ktorá je v našej spolo nosti.
d. Je to nevyhnutná sú as pokroku.
e. Žiaden z týchto dôvodov.
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Q. 34. Mohli by ste poveda , na základe svojich životných skúseností, i vä šine udí možno
dôverova , alebo lovek musí by v styku s druhými ve mi opatrný?
a. Vä šine udí možno dôverova .
b. Opatrnosti nie je nikdy dos .
Q. 35. Niektorí udia majú pocit, že o svojom živote slobodne rozhodujú a kontrolujú ho, a iní
udia majú pocit, že nech robia, o robia, svoj život nedokážu ovplyvni . Prosím Vás,
vyjadrite na nasledujúcej škále, do akej miery môžete ovplyvni vlastný život:
1
2
žiadnej

3

4

5

6

7

8

9

10
-1
ve mi ve kej
nevie

Q. 36. Ke zoberiete do úvahy všetky okolnosti, ako ste v sú asnosti spokojný so svojím
životom?
1
nespokojný

2

3

4

5

6

7

8

9

10
spokojný

-1
nevie

Q. 37. Ako asto sa venujete nasledujúcim innostiam? Mohli by ste o každej innosti poveda ,
i ju robíte každý alebo takmer každý týžde , raz i dva krát mesa ne, alebo len zopár ráz
do roka, i vôbec nie?
Zazna te, prosím v každom riadku.

a. Stretnutia s priate mi
b. Stretnutia s kolegami z práce
mimo pracoviska
c. Stretnutia s u mi z vašej cirkvi,
cirkevného zboru, náboženského
spolo enstva
d. Stretnutia s u mi v kluboch a
dobrovo ných združeniach (šport,
kultúra, dobrovo ná innos a pod.)

Každý týžde Jeden i dvakrát Nieko ko Vôbec nie Nevie
m
krát ro ne
mesa ne

Q. 38. Sú dva hlavné názory, ke sa diskutuje o dobre a zle. Ktorý z nich je bližší vášmu
osobnému presved eniu?
A. Existujú úplne jasné kritériá pre rozlišovanie dobra a zla. Platia vždy
a pre každého bez oh adu na okolnosti.
B. Nikdy neexistujú absolútne jasné kritériá pre rozlišovanie dobra a
zla. To, o je dobré a o zlé, úplne závisí od okolností v danom ase.
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Q. 39. Niektorí udia sa považujú predovšetkým za kres anov, iní za príslušníkov niektorej
cirkvi alebo náboženskej skupiny. Ktorá z nasledujúcich odpovedí najlepšie vystihuje váš
osobný názor?
a. Považujem sa za príslušníka svojej cirkvi.
b. Považujem sa za kres ana, ale nie za príslušníka niektorej cirkvi.
c. Nepovažujem sa ani za kres ana, ani za príslušníka niektorej cirkvi.
d. Iný názor ...
Q. 40. Nezávisle od toho, i chodíte do kostola, povedali by ste o sebe, že ste...
a. Veriaci lovek
b. Neveriaci lovek
c. Presved ený ateista
d. Neviem
Q. 41. Ktorá z nasledujúcich charakteristík najlepšie vyjadruje vašu náboženskú vieru?
a. Neverím a nikdy som v Boha neveril
b. Neverím v Boha, ale kedysi som veril
c. Teraz v Boha verím, ale kedysi som neveril
d. Verím v Boha a vždy som veril
e. Neviem
Q. 42. Myslíte si, že je dôležité vykonáva náboženské obrady pri nasledujúcich udalostiach?
Zazna te, prosím v každom riadku.

a. Narodenie
b. Sobáš
c. Smr
Q. 43. Veríte, že existuje....

Áno

Nie

Neviem

Zazna te, prosím v každom riadku.
Áno

Nie

Neviem

a. Boh
b. Posmrtný život
c. Peklo
d. Nebo
e. Hriech
f. Telepatia
Q. 44. Ktorý z týchto výrokov je najbližší vášmu presved eniu?

Vyzna te len jednu odpove .

a. Existuje Boh ako osoba (osobný Boh)
b. Existuje osi ako duch alebo životná pra-sila
c. Neviem o si mám o tom myslie
d. Nemyslím, že by existoval nejaký druh ducha, Boha, alebo životnej sily
e. Neviem
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Q. 45. Ako dôležitý je Boh pre váš život?
1
2
vôbec nie dôležitý

3

4

5

6

7

8

9
10
-1
ve mi dôležitý nevie

Q. 46. Cítite, že z viery (z náboženstva) získavate pohodu a silu?
Áno
Nie
Neviem
Q. 47. Ako asto sa, mimo bohoslužieb, modlíte k Bohu?
Každý de
Nie denne, ale astejšie ako raz do týžd a
Raz do týžd a
Aspo raz mesa ne
Nieko kokrát do roka
Menej asto
Nikdy
Neviem
Q. 48. Vo všeobecnosti povedané, myslíte si, že vaša cirkev (alebo cirkvi u nás) dáva primeranú
odpove na …
Áno Nie
Nevie
a. Morálne problémy a potreby jednotlivca
b. Problémy rodinného života
c. Duchovné potreby udí
d. Sú asné sociálne problémy našej krajiny
Q. 49. Ako ve mi súhlasíte alebo nesúhlasíte s každým z nasledujúcich tvrdení?

a. Politici, ktorí neveria v Boha, sa
nehodia na výkon verejnej funkcie
b. Cirkevní predstavitelia by nemali
ovplyv ova to, ako budú udia hlasova
vo vo bách
c. Slovensko by bolo lepšie, keby vo
verejných funkciách pôsobilo viac hlboko
veriacich udí
d. Cirkevní predstavitelia by nemali
ovplyv ova rozhodovanie vlády

Ur ite Súhlasím Ani súhlas Nesúhlasím Neviem
súhlasím
ani
nesúhlas
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Teraz Vám položíme nieko ko otázok slúžiacich na štatistické spracovanie.
Q. 50. Rodinný stav:

1
2
3
4
5
9

ženatý/vydatá
vdovec/vdova
rozvedený/á
manželia žijúci oddelene
slobodný/á (doteraz nikdy neuzavrel manželstvo)
bez odpovede

Ak respondent uviedol v predchádzajúcej otázke odpove 1 (ženatý/vydatá), zapíšte v nasledujúcej otázke
kód 3 (netýka sa, žije s manželom/manželkou) !

Q. 51. Žijete v spolo nej domácnosti so svojim životným partnerom/partnerkou?
1
2
3
9

áno
nie
netýka sa, žije s manželom/manželkou
bez odpovede

Q. 52. Uve te, prosím, ko ko rokov trvalo Vaše vzdelávanie? Zapo ítajte všetky roky denného
štúdia aj neukon ené školy. Nezabudnite zapo íta aj základnú školu. V prípade, že ste
dokon ili ve erné i dia kové štúdium (napr. maturitné alebo vysokoškolské), zapo ítajte i tieto
roky. (Nezah ajte do celkového vzdelávania as strávený odbornými i rekvalifika nými
kurzami).

..............
95
96
0
98
99

po et rokov
ešte študujem na strednej škole
ešte študujem na vysokej škole
vôbec som nenavštevoval školu
neviem
bez odpovede

Q. 53. Ste zamestnaný/á:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

na plný pracovný úväzok
na iasto ný pracovný úväzok (polovi ný alebo vä ší)
na iasto ný pracovný úväzok (menej ako polovi ný alebo do asné obmedzenie pracovného asu)
pomáhajúci len rodiny
nezamestnaný/á
študent
dôchodca
v domácnosti
trvalo práceneschopný/á
iný ekonomicky neaktívny:.............................................................
bez odpovede

Ak respondent uviedol v predchádzajúcej otázke niektorú z odpovedí 01 až 04, vpíšte v nasledujúcej
otázke respondentom uvedený po et hodín. Ak respondent uviedol v predchádzajúcej otázke niektorú
z odpovedí 05 až 10 zapíšte v nasledujúcej otázke kód 00 (ekonomicky neaktívny) !
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Q. 54. Aký je po et pracovných hodín, ktorý odpracujete oby ajne za týžde ?
..........
97
98
99
00

po et hodín
odmietam uvies
neviem
bez odpovede
ekonomicky neaktívny

Q. 55. Uve te názov Vášho hlavného zamestnania. Popíšte ho prosím, o najpodrobnejšie: aká
je nápl Vašej práce, o máte na starosti, at . Použite dve a viac slov, najlepšie aj
viacerými vetami, nepoužívajte skratky alebo iniciály. Ak nie ste v sú asnosti
zamestnaný/á (napr. ste na dôchodku, alebo ste nezamestnaný/á a pod.), uve te aké
zamestnanie ste vykonávali ako posledné:
.............................................................................................................
99997
00000
99998
99999

ISCO88

odmietam uvies
nikdy som nebol zamestnaný/á
neviem, nedostato ne opísané zamestnanie
bez odpovede

Q. 56. V sú asnosti pracujete (ak nie ste v sú asnosti zamestnaný/á, berte do úvahy
zamestnanie, ktoré ste vykonávali ako posledné):
1
2
3
4
0
9

v štátnej správe
vo verejnej správe, vo verejnom sektore, miestnej samospráve

nepracujem v štátnej správe ani vo verejnom sektore a nie som podnikate /ka

podnikate /ka, živnostník/ ka, slobodné povolania
nikdy som nebol zamestnaný/á
bez odpovede

Q. 57. Máte vo Vašom hlavnom zamestnaní nejakých podriadených alebo zodpovedáte za
prácu iných udí? (ak nie ste v sú asnosti zamestnaný/á, berte do úvahy zamestnanie
ktoré ste vykonávali ako posledné)

1
2
0
7
8
9

áno
nie
nikdy som nebol zamestnaný/á
odmietam uvies
neviem
bez odpovede

Q. 58. Vo Vašom hlavnom zamestnaní ste podnikate /ka alebo zamestnanec? (ak nie ste
v sú asnosti zamestnaný/á, berte do úvahy posledné zamestnanie)
1
2
3

podnikate /ka, živnostník/ ka, slobodné povolania
pracujem pre niekoho iného
nikdy som nebol zamestnaný/á

Ak respondent uviedol v predchádzajúcej otázke odpove 1, zapíšte v nasledujúcej otázke po et
zamestnancov. Ak respondent uviedol v predchádzajúcej otázke odpove 2 alebo 3, zapíšte kód 9999 !
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Q. 59. Máte nejakých zamestnancov? Ak áno, uve te ich po et: (ak nie ste v sú asnosti
zamestnaný/á, berte do úvahy zamestnanie, ktoré ste vykonávali ako posledné)
..................
0
9999

po et zamestnancov
pracujem pre niekoho iného, nikdy som nebol zamestnaný/á
bez odpovede

Q. 60. Ste lenom odborovej organizácie?
1
2
3
9

áno
nie, ale v minulosti som bol/a
nikdy som nebol/a
bez odpovede

Ak respondent nie je ženatý/vydatá alebo nežije v spolo nej domácnosti so svojim životným partnerom/,
v nasledujúcej otázke zapíšte kód 00 !

Q. 61. Váš manžel/ka /partner/ka je zamestnaný/á:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
00
99

na plný pracovný úväzok
na iasto ný pracovný úväzok (polovi ný alebo vä ší)
na iasto ný pracovný úväzok (menej ako polovi ný alebo do asné obmedzenie pracovného asu)
pomáhajúci len rodiny
nezamestnaný/á
študent
dôchodca
v domácnosti
trvalo práceneschopný/á
iný ekonomicky neaktívny:.............................................................
nemám manžela/ku /partnera/ku
bez odpovede

Ak respondent nie je ženatý/vydatá alebo nežije v spolo nej domácnosti so svojim životným partnerom/
v nasledujúcej otázke zapíšte kód 00 ! Ak respondent uviedol v predchádzajúcej otázke niektorú
z možností 05 až 10, v nasledujúcej otázke zapíšte kód 99 !

Q. 62. Aký je po et pracovných hodín, ktorý Váš manžel/ka /partner/ka odpracuje oby ajne
za týžde ?

.............
97
98
99
00

po et hodín
odmietam uvies
neviem
bez odpovede
nemám manžela/ku /partnera/ku, ekonomicky neaktívny

Ak respondent nie je ženatý/vydatá alebo nežije v spolo nej domácnosti so svojim životným
partnerom/kou v nasledujúcej otázke zapíšte kód 00000!
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Q. 63. Uve te názov hlavného zamestnania Vášho manžela/ky /partnera/ky. Popíšte ho prosím,
o najpodrobnejšie: aká je nápl jeho/jej práce, o má na starosti, at . Použite dve a viac
slov, nepoužívajte skratky alebo iniciály. Ak nie je v sú asnosti zamestnaný/á (napr. je na
dôchodku, alebo nezamestnaný/á a pod.), uve te, aké zamestnanie vykonával/a ako
posledné:

.....................................................................................................................
00000
nemám manžela/ku /partnera/ku, nikdy nebol zamestnaný/á
99997
odmietam uvies
99998
neviem, nedostato ne opísané zamestnanie
99999
bez odpovede

ISCO88

Ak respondent nie je ženatý/vydatá alebo nežije v spolo nej domácnosti so svojim životným partnerom/,
v nasledujúcej otázke zapíšte kód 0 !

Q. 64. Váš manžel/ka /partner/ka v sú asnosti pracuje: (ak nie je v sú asnosti zamestnaný/á,
berte do úvahy zamestnanie ktoré vykonával/a ako posledné)

1
2
3
4
0
9

v štátnej správe
vo verejnej správe, verejnom sektore, v miestnej samospráve
nepracuje v štátnej správe ani vo verejnom sektore a nie je podnikate /ka
podnikate /ka, živnostník/ ka, slobodné povolania
nemám manžela/ku /partnera/ku, nikdy nebol zamestnaný/á
bez odpovede

Ak respondent nie je ženatý/vydatá alebo nežije v spolo nej domácnosti so svojim životným
partnerom/kou v nasledujúcej otázke zapíšte kód 08!

Q. 65. Aké je najvyššie ukon ené vzdelanie Vášho manžela/ky/ partnera/ky?
01
02
03
04
05
06
07
08
09

neukon ené základné
úplné základné
stredné bez maturity
úplné stredné s maturitou
neukon ené vysokoškolské
bakalárske
úplné vysokoškolské
nemám manžela/ku /partnera/ku
bez odpovede

Q. 66. Uve te, prosím, aký je v sú asnosti istý mesa ný príjem všetkých lenov Vašej
domácnosti spolu. Je potrebné spo íta isté príjmy všetkých lenov domácnosti
z hlavnej, ved ajšej pracovnej innosti, príjmy z po nohospodárstva, príjmy
z podnikania, pripo íta dôchodky, prídavky na deti, rodi ovský príspevok, príspevok
v nezamestnanosti a ostatné príjmy.
................................. Sk
Q. 67. Uve te, prosím, aký je v sú asnosti Váš osobný istý mesa ný príjem? Je potrebné
spo íta istý príjem z Vašej hlavnej, ved ajšej pracovnej innosti, príjmy
z po nohospodárstva, príjmy z podnikania, alebo ak nie ste ekonomicky aktívny, tak
uvies dôchodok, príspevok v nezamestnanosti alebo iný príjem.
............................. Sk
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Q. 68. Uve te po et dospelých lenov Vašej domácnosti (vo veku 18 a viac rokov). Zarátajte
aj seba.
.................... osôb
Q. 69. Uve te po et lenov Vašej domácnosti vo veku do 17 rokov.
..................... osôb
Q. 70. Uve te po et dospelých lenov a po et detí vo vašej domácnosti.

01. Žijem sám/sama
02. Jeden dospelý jedno die a
03. Jeden dospelý, dve deti
04. Jeden dospelý a tri a viac detí
05. Dvaja dospelí
06. Dvaja dospelí a jedno die a
07. Dvaja dospelí a dve deti
08. Dvaja dospelí a tri a viac detí
09. Traja dospelí
10. Traja dospelí a deti
11. Štyria dospelí
12. Štyria dospelí a deti
13. Piati dospelí
14. Piati dospelí a deti
15. Šiesti dospelí

16. Šiesti dospelí a deti
17. Siedmi dospelí
18. Siedmi dospelí a deti
19. Osem dospelých
20. Osem dospelých a deti
21. Devä dospelých
22. Devä dospelých a deti
23. Desa dospelých
24. Desa dospelých a deti
25. Jedenás dospelých
26. Jedenás dospelých a deti
27. Dvanás dospelých
28. Dvanás dospelých a deti
95. Iné
99. Bez odpovede

Q. 71. Teraz uve te po et všetkých lenov Vašej domácnosti spolu. Zarátajte aj seba.
........................ po et osôb
Respondentovi podajte karti ku .
Q. 72. V politike sa asto používajú pojmy ” avica” a ”pravica”. Kam by ste sa zaradili Vy?

01
02
03
04
05
06
07
08
9

krajná avica
avica
politický stred
pravica
krajná pravica
iné
nikam
neviem
bez odpovede

Q. 73. D a 3. apríla 2004 sa konalo 1. kolo volieb prezidenta SR. Zú astnili ste sa 1. kola
prezidentských volieb?
1
2

áno
nie
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Respondentovi podajte karti ku .
Q. 74. Koho ste volili v 1. kole prezidenských volieb?
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Stanislav Bernát
Martin Bútora
Ivan Gašparovi
Jozef Kalman
Ján Králik
Július Kubík
Eduard Kukan
Vladimír Me iar
František Mikloško
Rudolf Schuster
Jozef Šesták
nezú astnil/a som sa na 1. kole prezidentských volieb

Q. 75. Aké je Vaše náboženské vyznanie?

01
02
03
04
05
06
07
9
998
999

rímskokatolícke
evanjelické a.v.
reformované kres anské, kalvínske
gréckokatolícke
pravoslávne
židovské
iné (uve te ktoré)..........................................................................
žiadne
neviem
bez odpovede

Q. 76. Ako asto navštevujete bohoslužby?
01
02
03
04
05
06
07
08
98
97
99

nieko kokrát do týžd a
raz za týžde
dva - trikrát za mesiac
raz za mesiac
nieko kokrát do roka
raz za rok
zriedkavejšie
nikdy
neviem posúdi
odmietam uvies
bez odpovede

Respondentovi podajte karti ku
Q. 77. Naša spolo nos sa lení na rôzne spolo enské vrstvy - vyššie, stredné, nižšie. Kam by
ste sa na nasledujúcej 10 stup ovej škále vyjadrujúcej spolo enskú pozíciu zaradili Vy
osobne, ak 10. stupe predstavuje najvyššiu a 1. stupe najnižšiu pozíciu v spolo nosti?
10
9
najvyššia pozícia

8

7

6

5

4

3

2
1
najnižšia pozícia
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Q. 78. Ako by ste ozna ili typ sídla, v ktorom žijete?
1
2
3
4
5

vä šie mesto (ve komesto)
predmestie alebo okraj vä šieho mesta (ve komesta)
stredne ve ké alebo menšie mesto
dedina
farma alebo samota

DEMOGRAFICKÉ ZNAKY:
Q. 79. Pohlavie
1
muž
2
žena
Q. 80. Uve te prosím, ko ko máte rokov?
................ rokov
Q. 81. K akej národnosti sa hlásite?
1
2
3

slovenská
ma arská
iná (uve te, prosím .................................)

akujeme Vám za spoluprácu!
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