
 1 V súčasnosti sa v našej spoločnosti veľa hovorí o 
rovnosti/rovnoprávnosti v postavení mužov a žien. Čo si myslíte, majú to 
muži v živote ľahšie ako ženy? 

 
   1 áno 
   2 rovnaké 
   3 nie 
   9 neviem posúdiť 
 
 
 2 Myslíte si, že ženy na Slovensku dostatočne obhajujú svoje práva? 
  
   1 rozhodne áno 
   2 skôr áno 
   3 skôr nie 
   4 rozhodne nie 
   9 neviem 
 
 
 3 Ktoré inštitúcie sa u nás najviac zasadzujú a pomáhajú presadzovať 

rovnoprávne postavenie žien v spoločnosti? Vyberte najviac tri! 
 
   1 vláda SR 
   2 Národná rada SR 
   3 Európska komisia 
   4 odbory (Konfederácia odborových zväzov) 
   5 cirkvi 
   6 ombudsman 
   7 súdy 
   8 školstvo 
 10 mimovládne organizácie 
 11 polícia 
 12 Armáda SR 
 99 neviem posúdiť 
 
 



 4 Čo konkrétne by sa malo zmeniť predovšetkým, aby sa zlepšil život žien v 
našej spoločnosti? Uveďte najviac tri možnosti! 

 
   0 nič nie je treba meniť špeciálne iba pre ženy 
   1 odstrániť ľahostajnosť spoločnosti voči domácemu násiliu - prísnejšie 

postihovať páchateľov domáceho násilia a účinnejšie pomáhať jeho 
obetiam 

   2 na zvládnutie problémov v rodinách zvýšiť dostupnosť poradenských 
služieb a zhustiť sieť liniek dôvery 

   3 v médiách odhaľovať a kritizovať prípady porušovania práv žien 
   4 zlepšiť informovanosť žien o ich právach a o možnostiach, ako sa brániť 

proti ich porušovaniu 
   5 viesť chlapcov od malička v rodine a v škole k tomu, aby sa naučili 

pristupovať k ženám ako k rovnocenným partnerkám 
   6 vo výchove a vzdelávaní dievčat klásť väčší dôraz na rozvoj ich 

sebavedomia a sebaúcty, aby sa vedeli postaviť proti podceňovaniu žien 
   7 výrazne scitlivovať verejnú mienku v otázkach rovnoprávnosti mužov a 

žien a to vo všetkých sférach (zamestnanosť, postavenie na pracovisku, 
šikanovanie na pracovisku, domáce násilie, rodinný život...) 

 10 žena má byť iba v domácnosti a venovať sa výchove detí 
 11 zrušiť parlament a peniaze dať ženám 
 12 ženy by mali mať viac voľna na oddych 
 13 dodržiavať 10 božích prikázaní 
 14 zdokonaliť služby pre ženy, matky a rodiny 
 15 propagovať ženské úspechy 
 16 posilniť represívne zložky a prísne trestať porušovanie rovnoprávnosti 
 17 doceniť v spoločnosti úlohu matky a skrátiť im pracovný čas 
 18 uznať, že žena pracuje celkovo (práca+zamestnanie) viac 
 19 urýchliť možnosti rozvodu 
 20 kresťanskou výchovou viesť k úcte k človeku 
 21 zvýšiť zárobky žien 
 22 zvýšiť rodinné prídavky 
 23 vytvoriť viac pracovných príležitostí 
 99 neviem 
 
 



 5 Zamyslite sa prosím na tým, ktoré konkrétne opatrenia v oblasti práce a 
rodiny by pomohli zlepšiť život žien v našej spoločnosti? Uveďte najviac 
tri možnosti! 

 
   0 nič nie je treba meniť špeciálne iba pre ženy 
   1 zvýšiť odmeňovanie žien za prácu na úroveň odmeňovania práce mužov 
   2 vytvoriť pracovný režim a vhodné pracovné podmienky pre ženy (pružný 

pracovný čas, čiastkový pracovný úväzok...), aby mohli ľahšie zlúčiť 
prácu a starostlivosť o rodinu 

   3 zvýšiť finančnú podporu rodiny zo strany štátu (vyššie daňové úľavy, 
rodičovský príspevok, rodinné prídavky...) 

   4 nezvýhodňovať mužov pri prijímaní do zamestnania a prepúšťaní zo 
zamestnania 

   5 zavádzať viac a finančne dostupných služieb (starostlivosť o deti, o 
starších členov rodiny...) 

   6 zvýšiť zastúpenie žien vo verejných a riadiacich pozíciách 
   7 verejne kritizovať prejavy mužskej nadradenosti a podceňovania žien 
   8 zintenzívniť prípravu a tréning žien na pôsobenie vo verejných službách 

a politických funkciách 
 10 podporovať ženy, aby sa viac orientovali na štúdium technických, 

doteraz prevažne mužských odborov 
 99 neviem 
 
 
 6 Povedzte mi Váš názor na to, či sú na tom ženy na Slovensku rovnako ako 

muži (majú rovnakú šancu, rovnaké možnosti), alebo sú oproti mužom 
znevýhodnené či naopak zvýhodnené? 

 
 A keď sa uchádzajú o zamestnanie 
 
 Uprednostňovaní sú: 
   1 rozhodne muži 
   2 skôr muži 
   3 ženy a muži sú na tom rovnako 
   4 skôr ženy 
   5 rozhodne ženy 
   9 neviem posúdiť 
 
 B keď ide o mzdu či finančné odmeny za prácu 
 
 Uprednostňovaní sú: 
   1 rozhodne muži 
   2 skôr muži 
   3 ženy a muži sú na tom rovnako 
   4 skôr ženy 
   5 rozhodne ženy 
   9 neviem posúdiť 
 



 C keď sa chcú udržať v zamestnaní v čase prepúšťania 
 
 Uprednostňovaní sú: 
   1 rozhodne muži 
   2 skôr muži 
   3 ženy a muži sú na tom rovnako 
   4 skôr ženy 
   5 rozhodne ženy 
   9 neviem posúdiť 
 
 D keď chcú získať v zamestnaní vyššiu riadiacu funkciu 
 
 Uprednostňovaní sú: 
   1 rozhodne muži 
   2 skôr muži 
   3 ženy a muži sú na tom rovnako 
   4 skôr ženy 
   5 rozhodne ženy 
   9 neviem posúdiť 
 
 E keď sa chcú dostať na kandidátku politickej strany a byť zvolené do 

funkcie 
 
 Uprednostňovaní sú: 
   1 rozhodne muži 
   2 skôr muži 
   3 ženy a muži sú na tom rovnako 
   4 skôr ženy 
   5 rozhodne ženy 
   9 neviem posúdiť 
 
 F keď sa hlásia na stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium 
 
 Uprednostňovaní sú: 
   1 rozhodne muži 
   2 skôr muži 
   3 ženy a muži sú na tom rovnako 
   4 skôr ženy 
   5 rozhodne ženy 
   9 neviem posúdiť 
 
 



 7 Ak ste povedali, že v zamestnaní sú uprednostňovaní muži, ako hodnotíte 
túto skutočnosť? 

 
   1 je to tak v poriadku, je to prirodzené, odôvodnené, netreba na tom nič  

meniť 
   2 nepáči sa mi to, ale je to tak odjakživa, nedá sa to zmeniť 
   3 nepáči sa mi to, nie je to v poriadku, bolo by to treba zmeniť 
   8 netýka sa, nemyslí si, že sú muži v zamestnaní uprednostňovaní 
   9 neviem 
 
 
 OTÁZKA LEN PRE ŽENY!  
 8 Mali ste niekedy v živote osobnú skúsenosť, že Váš mužský 

kolega/kolegovia boli uprednostňovaní: 
 
 A v škole 
   1 áno, stretla som sa s tým opakovane 
   2 stretla som sa s tým ojedinele 
   3 nestretla som sa s tým 
   9 neviem, nepamätám sa 
 
 B v zamestnaní 
   1 áno, stretla som sa s tým opakovane 
   2 stretla som sa s tým ojedinele 
   3 nestretla som sa s tým 
   8 netýka sa ma 
   9 neviem, nepamätám sa 
 
 
 OTÁZKA LEN PRE MUŽOV! 
 9 Mali ste niekedy v živote osobnú skúsenosť, že Vaša ženská 

kolegyňa/kolegyne boli uprednostňované: 
 
 A v škole 
   1 áno, stretol som sa s tým opakovane 
   2 stretol som sa s tým ojedinele 
   3 nestretol som sa s tým 
   9 neviem, nepamätám sa 
 
 B v zamestnaní 
   1 áno, stretol som sa s tým opakovane 
   2 stretol som sa s tým ojedinele 
   3 nestretol som sa s tým 
   8 netýka sa ma 
   9 neviem, nepamätám sa 
 
 



10 Boli ste niekedy počas svojej pracovnej dráhy v zamestnaní 
znevýhodnený/á - napr. tým, že: 

 
 A ste boli vzhľadom k ostatným spolupracovníkom neprimerane málo 

finančne ohodnotený/á 
 
   1 áno 
   2 nie 
   8 netýka sa ma 
   9 neviem, nepamätám sa 
 
 B ste museli odviesť, urobiť viac práce ako ostatní 
 
   1 áno 
   2 nie 
   8 netýka sa ma 
   9 neviem, nepamätám sa 
 
 C vedúci bol s Vašou prácou neustále nespokojný, aj keď ste ju robili 

načas a v porovnateľnej kvalite ako ostatní 
 
   1 áno 
   2 nie 
   8 netýka sa ma 
   9 neviem, nepamätám sa 
 
 D došlo k inému znevýhodnenie [vypíšte!]: 
 
   1 áno 
   2 nie 
   8 netýka sa ma 
   9 neviem, nepamätám sa 
 
 
11 Uplatňovanie rodovej rovnosti mužov a žien sa prejavuje aj v dôchodkovej 

reforme, podľa ktorej sa bude postupne vyrovnávať vek odchodu do 
dôchodku pre mužov aj ženy. Ako hodnotíte túto zmenu, podľa ktorej 
budú ženy aj muži odchádzať do dôchodku rovnako vo veku 62 rokov? 

 
   1 rozhodne s tým súhlasím 
   2 skôr s tým súhlasím 
   3 skôr s tým nesúhlasím 
   4 rozhodne s tým nesúhlasím 
   9 neviem to posúdiť 
 
 



12 Často sa hovorí aj o zmenách v deľbe rolí medzi mužmi a ženami. Do akej 
miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmito výrokmi: 

 
 A Obaja - muž aj žena - by mali prispievať do príjmu domácnosti 
 
   1 úplne súhlasím 
   2 skôr súhlasím 
   3 rovnako súhlasím ako nesúhlasím 
   4 skôr nesúhlasím 
   5 vôbec nesúhlasím 
   9 neviem to posúdiť 
 
 B Poslaním muža je zarábať peniaze, poslaním ženy je starať sa o domov 

a rodinu 
 
   1 úplne súhlasím 
   2 skôr súhlasím 
   3 rovnako súhlasím ako nesúhlasím 
   4 skôr nesúhlasím 
   5 vôbec nesúhlasím 
   9 neviem to posúdiť 
 
 C Muži by sa mali podieľať na domácich prácach vo väčšej miere než sa 

podieľajú v súčasnosti 
 
   1 úplne súhlasím 
   2 skôr súhlasím 
   3 rovnako súhlasím ako nesúhlasím  
   4 skôr nesúhlasím 
   5 vôbec nesúhlasím 
   9 neviem to posúdiť 
 
 D Muži by sa mali podieľať na starostlivosti o dieťa vo väčšej miere než sa 

podieľajú v súčasnosti 
 
   1 úplne súhlasím 
   2 skôr súhlasím 
   3 rovnako súhlasím ako nesúhlasím 
   4 skôr nesúhlasím 
   5 vôbec nesúhlasím 
   9 neviem to posúdiť 
 
 



13 Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi: 
 
 A Pracujúca matka dokáže mať so svojimi deťmi rovnako vrúcny a istotu 

poskytujúci vzťah ako matka, ktorá nepracuje 
 
   1 úplne súhlasím 
   2 skôr súhlasím 
   3 rovnako súhlasím ako nesúhlasím 
   4 skôr nesúhlasím 
   5 vôbec nesúhlasím 
   9 neviem to posúdiť 
 
 B Dieťa v predškolskom veku pravdepodobne trpí, ak jeho matka pracuje 
 
   1 úplne súhlasím 
   2 skôr súhlasím 
   3 rovnako súhlasím ako nesúhlasím 
   4 skôr nesúhlasím 
   5 vôbec nesúhlasím 
   9 neviem to posúdiť 
 
 C Celkovo povedané - rodinný život je ukrátený, ak je matka zamestnaná 

na plný pracovný úväzok 
 
   1 úplne súhlasím 
   2 skôr súhlasím 
   3 rovnako súhlasím ako nesúhlasím 
   4 skôr nesúhlasím 
   5 vôbec nesúhlasím 
   9 neviem to posúdiť 
 
 D Mať zamestnanie - to je v poriadku, ale čo väčšina žien skutočne chce, 

je mať domov a deti 
 
   1 úplne súhlasím 
   2 skôr súhlasím 
   3 rovnako súhlasím ako nesúhlasím 
   4 skôr nesúhlasím 
   5 vôbec nesúhlasím 
   9 neviem to posúdiť 
 
 E Byť ženou v domácnosti je rovnako naplňujúce ako pracovať za peniaze 
 
   1 úplne súhlasím 
   2 skôr súhlasím 
   3 rovnako súhlasím ako nesúhlasím 
   4 skôr nesúhlasím 
   5 vôbec nesúhlasím 
   9 neviem to posúdiť 
 



 F Mať zamestnanie je pre ženu tým najlepším spôsobom ako byť 
nezávislým človekom 

 
   1 úplne súhlasím 
   2 skôr súhlasím 
   3 rovnako súhlasím ako nesúhlasím 
   4 skôr nesúhlasím 
   5 vôbec nesúhlasím 
   9 neviem to posúdiť 
 
 
14 Prečo u nás niektorí ľudia žijú v biede? Vyberte len jeden, najdôležitejší 

dôvod! 
 
   0 žiadny z týchto dôvodov 
   1 pretože im nepraje šťastie 
   2 z lenivosti a nedostatku pevnej vôle 
   3 pre nespravodlivosť v našej spoločnosti 
   4 je to nevyhnutná súčasť pokroku v modernom svete 
 10 nedostatok pracovných príležitostí, nezamestnanosť 
 11 mix (všetkých možných) dôvodov 
 12 nespravodlivá privatizácia 
 13 zrušenie pracovných príležitostí 
 14 kapitalizmus podporovaný pravicovou vládou 
 15 slabé sociálne cítenie 
 16 nezáujem a sebectvo politikov 
 17 nedostatok solidarity - bohatí chcú mať stále viac 
 18 zneužívanie zamestnávateľmi 
 19 nezáujem o prácu, zneužívanie sociálnych dávok 
 20 nedostatok vzdelania 
 21 korupcia 
 22 nízke mzdy a dôchodky 
 23 chýba dravosť a sebadôvera 
 24 nenakradli si, sú poctiví 
 25 regionálne rozdiely v príležitostiach 
 26 nevhodné rodinné prostredie, výchova 
 27 nebudovali na pozitívach z minulosti 
 99 neviem 
 
 



15 Aké konkrétne opatrenie by najviac pomohlo nezamestnaným vo Vašom 
regióne? Vyberte len jedno opatrenie! 

 
   1 zvýšenie počtu pracovných miest 
   2 zlepšenie verejnej dopravy (napr. väčší počet spojov, kratšie intervaly...) 
   3 zvýšenie vzdelania, rekvalifikácie 
 10 vyššie mzdy, vyššia minimálna mzda 
 11 spravodlivejšie regionálne rozdelenie investícií 
 12 odstránenie korupcie 
 13 ochota cestovať za prácou 
 14 diaľnice, infraštruktúra, lacnejšia doprava 
 15 chuť legálne pracovať, nezneužívať podpory čiernou prácou 
 16 obmedziť vysťahovávanie 
 17 zhabať majetky zlodejom a podvodníkom 
 18 uzákoniť pracovnú povinnosť 
 19 zníženie cien 
 20 ozdraviť krachujúce podniky 
 21 podpora drobného podnikania 
 22 zabrániť zneužívaniu pracovnej sily podnikateľmi 
 23 zaviesť umiestenky po škole 
 24 podporiť domácich podnikateľov 
 25 podpora z fondov EÚ 
 26 zrušenie podpory, podpory odpracovať  
 27 všetky uvedené faktory 
 28 znížiť byrokraciu na Úradoch práce 
 29 zabrániť, aby pri zamestnávaní rozhodoval vek 
 30 hlavné mesto zriadiť v strede SR 
 31 uplatniť pozitíva minulého režimu 
 32 zabrániť likvidácii poľnohospodárstva 
 99 neviem 
 
 
16 Zamyslite sa prosím nad tým, voči ktorej z týchto skupín by mali byť 

uplatňované dočasné vyrovnávacie opatrenia, zamerané na zmiernenie 
rozdielov danej skupiny s ostatnou populáciou. Uveďte najviac tri 
možnosti! 

 
   1 zdravotne postihnutí 
   2 dlhodobo nezamestnaní 
   3 ľudia žijúci v tzv. rómskych osadách 
   4 deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 
   5 ľudia liečiaci sa zo závislosti 
   6 starší ľudia (dôchodcovia) 
   7 mnohodetné rodiny 
   8 neúplné rodiny 
 10 azylanti 
 
 



17 Odišli by ste za prácou do zahraničia, keby ste mali možnosť? 
 
   1 aj natrvalo 
   2 iba na určitý čas 
   3 neodišiel/a by som 
   8 netýka sa ma, už nie som ekonomicky aktívny/a (dôchodca, invalid...) 
   9 neviem 
 
 
18 Ak by ste neodišli za prácou do zahraničia, môžete mi povedať Vaše 

dôvody? 
 MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! 
 
   1 mám tu prácu 
   2 mám tu rodinu 
   3 mám tu priateľov a známych 
   4 mám rád miesto, kde žijem 
 10 zdravotné dôvody 
 11 vekové dôvody 
 12 som na Slovensku spokojný/á 
 13 neovládam cudzie jazyky 
 14 zodpovednosť voči rodine, starostlivosť o deti 
 15 nechcem robiť podradnú prácu, otročiť v cudzine 
 16 strach z neznámeho prostredia 
 88 netýka sa, odišiel/a by (natrvalo alebo na určitý čas), resp. už nie je 

ekonomicky aktívny/a 
 
 
19 Ste členom/kou odborovej organizácie? 
 
   1 áno, som 
   2 nie som, ale v minulosti som bol/a 
   3 nikdy som nebol/a 
 
 
20 Existuje vo firme, v ktorej pracujete, odborová organizácia? 
 
   1 áno, existuje 
   2 nie, neexistuje 
   8 netýka sa, nie je zamestnaný/á 
   9 neviem 
 
 
21 Máte doma počítač, prípadne aj internet? 
 
   1 máme počítač bez pripojenia na internet 
   2 máme počítač s pripojením na internet 
   3 nemáme 
 
 



22 Ak máte doma počítač, kto všetko ho používa? 
 MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! 
 
   1 ja 
   2 môj manžel/ka (partner/ka) 
   3 moje deti 
   4 iní príbuzní alebo spolubývajúci 
   8 netýka sa, nemá doma počítač 
 
 
23 Pohlavie respondenta: 
 
   1 muž 
   2 žena 
 
 
24 Koľko máte detí? 
 
 
25 Koľko rokov majú Vaše deti? Uveďte prosím vek každého dieťaťa! 
 
 vek 1. dieťaťa 
 
 vek 2. dieťaťa 
 
 vek 3. dieťaťa 
 
 vek 4. dieťaťa 
 
 vek 5. dieťaťa 
 
 vek 6. dieťaťa 
 
 vek 7. dieťaťa 
 
 vek 8. dieťaťa 
 
 
26 Nakoniec dovoľte pár štatistických údajov o Vás: koľko máte rokov, v 

ktorom roku ste sa narodili? 
 
 
27 Aký je Váš súčasný rodinný stav? 
 
   1 slobodný/á (doteraz nikdy neuzavrel/a manželstvo) 
   2 ženatý/vydatá 
   3 vdovec/vdova 
   4 rozvedený/á 
   5 manželia žijúci oddelene 
   6 žijúci s partnerom/kou v trvalom vzťahu 



 
 
28 Aké je Vaše najvyššie ukončené vzdelanie? 
 
   1 neukončené základné 
   2 základné 
   3 učňovské 
   4 stredné bez maturity 
   5 úplné stredné odborné (s maturitou) 
   6 úplné stredné všeobecné (s maturitou) 
   7 vyššie nadstavbové alebo bakalárske 
   8 vysokoškolské 
 
 
29 Aké je Vaše súčasné ekonomické postavenie? 
 
   1 zamestnaný/á na plný pracovný úväzok 
   2 zamestnaný/á na čiastočný pracovný úväzok (polovičný alebo skrátený) 
   3 samostatne zárobkovo činný (živnostník, podnikateľ, v slobodnom 

povolaní) 
   4 pracujem nepravidelne, bez trvalého zamestnania 
   5 dobrovoľne nezamestnaný/á 
   6 nezamestnaný/á 
   7 študent/ka, príprava na povolanie 
   8 v domácnosti, na materskej dovolenke 
 10 dôchodca/dôchodkyňa (poberám starobný dôchodok) 
 11 trvalo práceneschopný/á (poberám invalidný dôchodok) 
 12 iné postavenie (napr. príjem z majetku alebo úspor...) 
 
 
30 Uveďte prosím názov Vášho hlavného zamestnania a zároveň ho čo 

najpodrobnejšie opíšte - aká je náplň Vašej práce, čo máte na starosti, 
atď. Nepoužívajte prosím skratky. Ak ste podnikateľ alebo živnostník, 
uveďte oblasť podnikania. Ak v súčasnosti nie ste zamestnaný ani 
nepodnikáte, opíšte Vaše posledné zamestnanie alebo podnikanie! 

 
 



31 V ktorom sektore ste zamestnaný/á, do ktorého sektora patrí Váš 
zamestnávateľ? Ak v súčasnosti nie ste zamestnaný/á, opíšte 
zamestnanie, ktoré ste vykonávali naposledy! 

 
   1 verejná alebo štátna inštitúcia (škola, nemocnica, polícia...) 
   2 miestna samospráva (obecné úrady) 
   3 štátny podnik 
   4 podnik so zmiešaným vlastníctvom (štátnym aj súkromným) 
   5 družstevný podnik (výrobné alebo roľnícke družstvá) 
   6 privatizovaný súkromný podnik (firma) 
   7 novozaložený (po roku 1989) súkromný podnik (firma) 
   8 podnik (firma) v zahraničnom vlastníctve 
 10 mimovládna (nezisková) organizácia 
 12 práca v zahraničí 
 13 slobodné povolanie 
 88 netýka sa ma, nikdy som nebol/a zamestnaný/á 
 99 neviem 
 
 
32 Máte vo svojom hlavnom zamestnaní podriadených alebo zodpovedáte za 

prácu iných ľudí? Ak v súčasnosti nie ste zamestnaný/á, opíšte 
zamestnanie, ktoré ste vykonávali naposledy! 

 
   1 áno, mám v zamestnaní podriadených (zodpovedám za prácu iných 

ľudí) 
   2 nie, nemám podriadených 
   8 netýka sa ma, nikdy som nebol/a zamestnaný/á 
 
 
33 Ak ste podnikateľ: máte zamestnancov? Ak áno, uveďte počet ľudí, 

ktorých zamestnávate! 
 
 888 netýka sa ma, nie som podnikateľ 
 
 
34 Koľko osôb (vrátane detí) žije spolu vo Vašej domácnosti? Zarátajte aj 

seba! 
 
 
35 V politike sa často používajú pojmy »ľavica« a »pravica«. Kam by ste 

zaradili Vy sami seba na stupnici, kde číslo 1 predstavuje krajnú ľavicu a 
číslo 10 zase krajnú pravicu? 

 
 



36 Aké je Vaše náboženské vyznanie? 
 
   0 bez vyznania 
   1 rímskokatolícke 
   2 gréckokatolícke 
   3 evanjelické a.v. 
   4 reformované kresťanské, kalvínske 
   5 iné protestantské 
   6 pravoslávne 
   7 židovská náboženská obec 
 10 adventisti 
 11 budhisti 
 12 nevyhranení 
 
 
37 V spoločnosti existujú viaceré spoločenské vrstvy - vyššie, stredné, 

nižšie. Kam by ste zaradili Vy sami seba na stupnici, kde číslo 1 
predstavuje najnižšie a číslo 10 zase najvyššie postavenie v spoločnosti? 

 
 
38 Ako by ste označili typ Vášho bývania? 
 
   1 rodinný dom 
   2 bytový dom na sídlisku 
   3 bytový dom mimo sídliska 
   4 bývam v prenájme 
 10 bývame u rodičov 
 11 chatka, záhradný domček 
 12 podnájom 
 13 penzión, domov dôchodcov 
 14 internát, študentský domov 
 15 chatrč v osade 
 
 
39 K akej národnosti sa hlásite? 
 
   1 slovenskej 
   2 maďarskej 
   3 rómskej 
   4 českej 
 10 ukrajinskej 
 11 rusínskej 
 12 nemeckej 
 13 poľskej 
 14 moravskej 
 15 chorvátskej 
 
 



40 Okres: 
 
   1 Bratislava 1 až 5 
   6 Malacky 
   7 Pezinok 
   8 Senec 
   9 Trnava 
 10 Dunajská Streda 
 11 Galanta 
 12 Hlohovec 
 13 Piešťany 
 14 Senica 
 15 Skalica 
 16 Trenčín 
 17 Bánovce nad Bebravou 
 18 Ilava 
 19 Myjava 
 20 Nové Mesto nad Váhom 
 21 Partizánske 
 22 Považská Bystrica 
 23 Prievidza 
 24 Púchov 
 25 Nitra 
 26 Komárno 
 27 Levice 
 28 Nové Zámky 
 29 Šaľa 
 30 Topoľčany 
 31 Zlaté Moravce 
 32 Žilina 
 33 Bytča 
 34 Čadca 
 35 Dolný Kubín 
 36 Kysucké Nové Mesto 
 37 Liptovský Mikuláš 
 38 Martin 
 39 Námestovo 
 40 Ružomberok 
 41 Turčianske Teplice 
 42 Tvrdošín 
 43 Banská Bystrica 
 44 Banská Štiavnica 
 45 Brezno 
 46 Detva 
 47 Krupina 
 48 Lučenec 
 49 Poltár 
 50 Revúca 
 51 Rimavská Sobota 
 52 Veľký Krtíš 



 53 Zvolen 
 54 Žarnovica 
 55 Žiar nad Hronom 
 56 Prešov 
 57 Bardejov 
 58 Humenné 
 59 Kežmarok 
 60 Levoča 
 61 Medzilaborce 
 62 Poprad 
 63 Sabinov 
 64 Snina 
 65 Stará Ľubovňa 
 66 Stropkov 
 67 Svidník 
 68 Vranov nad Topľou 
 69 Košice 1 až 4 
 73 Košice-okolie 
 74 Gelnica 
 75 Michalovce 
 76 Rožňava 
 77 Sobrance 
 78 Spišská Nová Ves 
 79 Trebišov 
 
 
41 Kategória bydliska: 
 
   1 do 499 obyvateľov 
   2 500 až 1.999 obyvateľov 
   3 2.000 až 4.999 obyvateľov 
   4 5.000 až 9.999 obyvateľov 
   5 10.000 až 19.999 obyvateľov 
   6 20.000 až 49.999 obyvateľov 
   7 50.000 až 99.999 obyvateľov 
   8 100.000 a viac obyvateľov 
 
 
42 Mohli by ste povedať, aký je Váš osobný priemerný čistý mesačný príjem? 

Zarátajte, prosím, všetky príjmy, nielen zo zamestnania (aj dôchodky, 
podpory, štipendiá, podnikateľské výnosy...)! 

 
  0 nemám žiadny príjem 
  1 menej ako 5.000 Sk 
  2 5.001 až 7.000 Sk 
  3 7.001 až 9.000 Sk 
  4 9.001 až 12.000 Sk 
  5 12.001 až 15.000 Sk 
  6 15.001 až 20.000 Sk 
  7 viac ako 20.000 Sk 



  N nevie/nechce odpovedať 


