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NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM BRATISLAVA -  Kabinet výskumu kultúry 
V 1 / 2008                                                                           DOTAZNÍK                                                                         MÁJ 

 
 
Dovoľte, aby som Vám položil/a niekoľko otázok, ktoré sa týkajú Vášho života, Vašich plánov do budúcnosti 
a názorov na ďalší vývoj Slovenska.  
 
 
 
1. Ako ste spokojný so stavom nasledujúcich oblastí života na Slovensku?  
 

  kód POKYN PRE ANKETÁRA: 

A Stav hospodárstva, ekonomiky  Pri každej položke kódujte podľa tohto 

B Stav demokracie   kľúča: 

C Kultúrny, vedecký a intelektuálny ţivot  1   spokojný 

D Kvalita medziľudských vzťahov  2   ani spokojný ani nespokojný 

E Blahobyt, ţivotná úroveň  3   nespokojný 

F Činnosť verejnej správy, úradov   

 
 
 
2. Čo by bolo treba urobiť na Slovensku, aby sa ľudia ako ste Vy, mali lepšie? Povedzte svoj názor, skúste 
jednou vetou.   
 
............................................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
3.  Teraz Vám budem čítať dvojice zásad, ktoré sa týkajú riadenia spoločnosti. Z každej dvojice vyberte tú, 
s ktorou viac súhlasíte.  (ANKETÁR, číslo vybranej odpovede – 1 alebo 2 – zapíšte vždy do voľného políčka). 
 

A 1.  Dosiahnutie vysokej technickej vyspelosti        2.   Dosiahnutie duchovného rozvoja   

B 1.  Dosahovanie čo najvyššej ekonomickej výkonnosti  2.   Zabezpečenie pokojného ţivota ľudí  

C 1.  Podpora najnadanejších, talentovaných ľudí   2.   Podpora rozvoja všetkých ľudí  

D 1.  Poskytnutie čo najväčšej voľnosti ľuďom            2.   Vnášanie poriadku a disciplíny do ţivota ľudí  

E 1.  Rozhodovanie podľa názorov odborníkov           2.   Rozhodovanie podľa názorov verejnosti  

 
 
 
 
4. Boli by ste ochotný/á podporiť uplatňovanie vybraných zásad aj za cenu: 
  

 kód POKYN PRE 
ANKETÁRA: A Zvyšovania si vzdelania a kvalifikácie, rekvalifikovať sa  

B Zvyšovania svojho výkonu v práci   

C Zmeny práce, pracoviska či pracovného zaradenia  Pri každej položke 

D Dochádzania za prácou na väčšiu vzdialenosť  kódujte podľa tohto 

E Presťahovania za prácou do nového bydliska  kľúča: 

F Dočasného poklesu svojho príjmu a ţivotnej úrovne   

G Dočasnej straty sociálnych istôt  1   áno 

H Zvýšenej miery pomoci iným  2   nie 

I Zvýšenia počtu imigrantov v SR  3   neviem 

J Zväčšenia rozdielov v príjmoch a ţivotnej úrovni rôznych skupín obyvateľstva SR   

K Zvýšenia daní na podporu školstva a zdravotníctva   

L Zníţenia mnoţstva času pre rodinu, oddych a osobné záujmy     
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5.  Uveďte, prosím, pri všetkých cieľoch, ktoré Vám budem postupne čítať, pre koho v spoločnosti sú, podľa Vás, 
najdôležitejšie – či pre Vás osobne, pre iných ľudí, pre politikov alebo len pre málokoho. Pri každej položke 
uveďte vždy len jednu možnosť. 
 

1 Kvalitné vzdelávanie     

2 Slobodná a spravodlivá hospodárska súťaţ   

3 Stabilné manţelstvo  POKYN PRE ANKETÁRA: 

4 Bezplatný vzdelávací systém   

5 Znalostná spoločnosť    

6 Viac právomocí samospráve    

7 Zníţenie továrenských emisií   

8 Zníţenie daní   Pri každej položke 

9 Udrţiavanie kultúrnych pamiatok    

10 Ochrana práv a slobôd občanov  kódujte do voľného políčka 

11 Posilnenie národného povedomia Slovákov    

12 Zavádzanie moderných technológií  podľa tohto kľúča: 

13 Ozajstná rovnosť pred súdom   

14 Dobré medziľudské vzťahy    

15 Dobrá starostlivosť v chorobe    

16 Odluka cirkvi od štátu    

17 Väčšia podpora vedy  1  pre mňa 

18 Zvyšovanie platov   

19 Internetizácia školstva   

20 Vysoká miera sociálnych istôt občanov  2  pre iných ľudí 

21 Zdravé ţivotné prostredie   

22 Dobre fungujúca verejná doprava   

23 Vysoká miera politickej demokracie  3  pre politikov 

24 Dobre fungujúci právny štát   

25 Rozvoj diaľničnej siete   

26 Slobodné rozhodovanie o interrupciách  4   pre málokoho 

27 Celoţivotné vzdelávanie   

28 Pravdivé informovanie občanov   

29 Zachovanie dôchodkového veku  5   nevie 

30 Dobre fungujúca štátna správa    

31 Odstraňovanie rasovej a národnostnej diskriminácie    

32 Prijímanie na školy bez protekcie   

33 Lepší bankový systém   

34 Vyspelá kultúra a umenie   

35 Rovnomerne rozvinuté regióny   

36 Účasť občanov na spravovaní verejných záleţitostí   

37 Zníţenie nerovnosti medzi ľuďmi   

38 Vykonávanie politických a verejných funkcií   

39 Zmenšenie vplyvu politických strán   

40 Vyššie výdavky na armádu   

41 Nezávislosť médií v spoločnosti   

42 Dokončenie reformy zdravotníctva   

43 Vysoká ţivotná úroveň väčšiny obyvateľstva   

44 Dobré vzťahy so susednými štátmi   

45 Dobrá športová reprezentácia   

46 Nezvyšovanie cien    

47 Zabezpečenie dôstojnej staroby   

48 Vysoká miera starostlivosti o starších občanov   

49 Rovnoprávne postavenie menšín   

50 Dobre zabezpečená rodina   

51 Významné postavenie SR v medzinárodných organizáciách   

52 Obmedzovanie kriminality   

53 Potláčanie korupcie   

54 Prijatie Eura   

55 Viac peňazí na kultúru   

56 Kvalitné zdravotníctvo   

57 Vysoká miera bezpečnosti občanov   

58 Budovanie športovísk   

59 Rast produktivity práce   

60 Výkonná a dobre fungujúca ekonomika   
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 6.  Na koľko percent ste celkovo spokojný/á so svojím životom? Uveďte, prosím, číslo od 0 po 100%. 
 
          .................... % 
 
 
7.  Povedzte, na koľko percent ste spokojný/á s nasledujúcimi skutočnosťami.   
 

  % 

A Vaše vzdelanie  

B Vaše súčasné zamestnanie ak pracujete  

C Vaša súčasná ţivotná úroveň  

D Vaše bývanie  

E Váš rodinný ţivot  

F Vaše zdravie  

G Váš spoločenský ţivot  

 
 

POKYN PRE ANKETÁRA:  Predložte respondentovi prílohu č. 1 

 
8.  Pred sebou máte zoznam deviatich životných cieľov, o ktoré sa ľudia zvyčajne usilujú. Zoraďte ich do poradia 
od 1. po 9. miesto, podľa toho, aký význam im Vy osobne pripisujete. Na prvé miesto uveďte najdôležitejší.  
 

 poradie 

A Šťastie a pohoda v rodinnom ţivote  

B Finančné a materiálne zabezpečenie   

C Zdravie a dlhý ţivot  

D Úspešná pracovná a profesionálna kariéra  

E Vysoká ţivotná úroveň  

F Zaujímavý a pestrý ţivot  

G Významné postavenie vo verejnom ţivote  

H Bohatý spoločenský ţivot a dobré vzťahy s ľuďmi  

I Byť prospešný pre iných ľudí a spoločnosť    

 
 
 
9. Ako dôležité pre dosiahnutie vyššej životnej úrovne sú, podľa Vás:  
 

A Dobré nápady  POKYN PRE ANKETÁRA: 

B Nadanie, talent   

C Podnikavosť a prefíkanosť  Pri každej položke kódujte 

D Známosti a spoločenské kontakty  podľa kľúča: 

E Pracovitosť   

F Schopnosť spolupracovať s inými  1  veľmi dôležité 

G Schopnosť dohovoriť sa cudzími jazykmi  2  menej dôležité 

H Vzdelanie, kvalifikácia  3  málo dôležité 

I Skromnosť, šetrnosť – uváţlivé narábanie s majetkom  4  nevie 

J Snaha vyniknúť v zamestnaní   

 
 

POKYN PRE ANKETÁRA:  Predložte respondentovi prílohu č. 2 

 
10. Čo robíte v súčasnosti pre to, aby ste dosiahli vyššiu životnú úroveň? Možno uviesť viac odpovedí.  
 
  

1 Sporím, šetrím, investujem usporené peniaze  
2 Usilovne pracujem  
3 Vzdelávam sa, učím sa nové veci   
4 Hľadám a budujem si uţitočné známosti, kontakty  
5 Podnikám a rozvíjam svoje podnikanie  
6 Učím sa cudzí jazyk   
7 Vymýšľam a navrhujem nové veci alebo postupy 
8 Nič z uvedeného 
9 Iná odpoveď (uveďte) .........................................................................................................................  
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11. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s názorom, že problémy občanov by mal riešiť predovšetkým štát, a nie ľudia 
samotní?  
 

1   rozhodne súhlasím 
2   skôr súhlasím 
3   skôr nesúhlasím 
4   rozhodne nesúhlasím  

 5   iná odpoveď (uveďte)   .................................................................................................. 
 6   nevie 
 
 
12. Malo by mať Slovensko vypracovanú ucelenú predstavu svojho rozvoja, s ktorou by sa mohla stotožniť 
väčšina obyvateľov?  
 

1   určite áno 
2   skôr áno 
3   skôr nie 
4   určite nie  
5   neviem 

 
 
13. Aký vplyv na vývoj Slovenska by v budúcnosti mali mať:   
     

A Prezident SR  POKYN PRE ANKETÁRA: 

B Národná rada SR (parlament)   

C Vláda SR  Pri každej položke kódujte 

D Štátna správa  podľa tohto kľúča: 

E Samosprávne kraje (VÚC)   

F Súdy  1   väčší 

G Veľké slovenské investičné spoločnosti  2   rovnaký 

H Veľké nadnárodné spoločnosti   3   menší 

I Súkromní podnikatelia  4   neviem 

J Významné osobnosti z vedy a kultúry   

K Dobrovoľné občianske organizácie   

L Cirkvi   

M Európska únia   

N NATO   

O Občania   

 
 
14. Myslíte si, že vo všeobecnosti sa dá väčšine ľudí dôverovať? 
 

1   rozhodne áno 
2   skôr áno  
3   skôr nie  
4   vôbec nie 
5   nevie  

 
15. Myslíte si, že väčšinou sa ľudia snažia pomáhať iným?  
 

1   rozhodne áno 
2   skôr áno  
3   skôr nie  
4   vôbec nie 
5   nevie 

 
 
16. Ste hrdý na to, že ste občanom Slovenskej republiky? 
 

1   áno 
2   nie  
3   je mi to jedno  
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17. Aké dôležité sú pre Vás pri výbere zamestnania nasledujúce skutočnosti?  
 

A Istota stáleho zamestnania  POKYN PRE ANKETÁRA: 

B Vysoký príjem  Pri každej položke kódujte 

C Moţnosť postupu v zamestnaní, kariéry  podľa kľúča: 

D Moţnosť uplatniť tvorivosť a vlastné nápady   

E Práca v mieste bydliska   1   veľmi dôležité 

F Moţnosť dobre zladiť pracovné a rodinné povinnosti  2   dôležité 

G Práca, ktorá nevyčerpáva a nadmerne nezaťaţuje  3   málo dôležité 

H Zamestnanie s dobrými pracovnými podmienkami  4   nevie 

 
 
18. Boli ste už niekedy na dlhodobejšom – dlhšom ako 3 mesiace – pracovnom pobyte v zahraničí? 
 

1   áno 
2   nie 

 
 
19. Rozmýšľali ste už niekedy o dlhodobejšom pracovnom pobyte v zahraničí?  
 

1   áno 
2   nie 
 
 

POKYN PRE ANKETÁRA:  Predložte respondentovi prílohu č. 3 

 
20. Ktoré skutočnosti by pre Vás boli rozhodujúce pri rozhodovaní sa o dlhodobejšom pracovnom pobyte v 
zahraničí? Možno uviesť viac odpovedí.  
 

1 Vzdialenosť krajiny, kde by som mal pracovať  
2 Celková výhodnosť pracovnej ponuky v zahraničí  
3 Neúnosná ekonomická situácia doma   
4 Nemoţnosť nájsť si primerané uplatnenie doma  
5 Znalosť cudzieho jazyka   
6 Prítomnosť priateľov, kolegov či známych v zahraničí   
7 Rodinná situácia 
8 Iná odpoveď (uveďte) ..................................................................................................................................   

 
 
 

POKYN PRE ANKETÁRA:  Predložte respondentovi prílohu č. 4 

 
21. Ktoré skutočnosti by Vám osobne najviac bránili vysťahovať sa do cudziny? Možno uviesť viac odpovedí. 
  

1 Pripútanosť k vlasti a domovu  
2 Moţnosť uplatniť sa a urobiť kariéru aj na Slovensku   
3 Záväzky k rodine a partnerovi, potreba starať sa o nich   
4 Slabá znalosť cudzieho jazyka   
5 Neochota opustiť priateľov   
6 Obavy z problémov v cudzom prostredí   
7 Kultúrna odlišnosť cudzích krajín, ťaţké prispôsobenie  
8 Nedostatok uţitočných známostí, kontaktov v cudzine 
9 Môj vek 
10 Iná odpoveď (uveďte) .....................................................................................................................  

 
 
22. Ako vychádzate so súčasným príjmom vo Vašej domácnosti? Vyberte jednu z možností, ktorá najlepšie 
vystihuje vašu situáciu.   
 

1 Príjem stačí na všetko, ešte aj ušetríme  
2 Príjem stačí na všetko, ale nič neušetríme 
3 Príjem stačí len na najlacnejší tovar  
4 Príjem nestačí ani na nákup najlacnejšieho tovaru 
5 Iná odpoveď (uveďte) ....................................................................................................................  
6 Nevie posúdiť  
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23. Myslíte si, že finančná situácia Vaša – Vašej domácnosti – sa v budúcnosti:  
 

1   zlepší 
2   zostane rovnaká 
3   zhorší  
4   neviem 

 
 
 
24. Aké dôležité sú nasledujúce skutočnosti na to, aby človek dosiahol úspech?  
 

A Pochádzať z bohatej rodiny  POKYN PRE ANKETÁRA: 

B Mať dobré vzdelanie   

C Mať vzdelaných rodičov  Pri každej položke kódujte 

D Mať vysoké osobné ambície  podľa tejto škály: 

E Mať prirodzené schopnosti   

F Usilovne pracovať  1   veľmi dôležité 

G Poznať „správnych“ ľudí, mať uţitočné kontakty   2   dôležité 

H Mať podporu niektorej politickej strany  3   málo dôležité 

I Pochádzať zo zvýhodneného regiónu  4   nevie 

J Byť členom vhodnej cirkvi   

K Patriť k dominantnej rase alebo národnosti   

L Byť muţom   

M Nebrať ohľad na zákony    

N Mať vplyvných rodičov alebo príbuzných   

 
 
 
25.  Aké silné napätia sú, podľa Vás, v súčasnosti a aké budú napätia o 10 rokov na Slovensku medzi:  
 

  A) 
v súčasnosti 

B) 
  o 10 rokov 

POKYN PRE ANKETÁRA: 

   

A Chudobnými a bohatými   Pri každej položke kódujte 

B Rôznymi rasovými a etnickými skupinami   v oboch stĺpcoch podľa 

C Vedúcimi a podriadenými   tejto škály: 

D Bohatými a chudobnými regiónmi   1   veľké 

E Mladými a starými ľuďmi   2   malé 

F Muţmi a ţenami   3   žiadne 

G Rodičmi a deťmi   4   nevie 

 
 
 

POKYN PRE ANKETÁRA:  Predložte respondentovi prílohu č. 5 

 
 
26. Keby ste mali možnosť o tom rozhodovať, ktorým z nasledujúcich skupín obyvateľstva by ste poskytli 
finančnú podporu? Možno uviesť viac odpovedí.  
 

1 Zdravotne postihnutí ľudia  
2 Dlhodobo nezamestnaní  
3 Ľudia ţijúci v rómskych osadách  
4 Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia  
5 Ľudia, ktorí sa liečia zo závislosti  
6 Starší ľudia (dôchodcovia)  
7 Mnohodetné rodiny  
8 Neúplné (jednorodičovské) rodiny  
9 Mladé rodiny  
10 Azylanti / imigranti 
11 Iná odpoveď (uveďte) ......................................................................................................................... 
12 Nevie posúdiť  

 
 

 



 7 

 
 
27. Čo je, podľa Vás, najzávažnejšou príčinou toho, že mladí ľudia odkladajú založenie rodiny? Vyberte  
len jednu možnosť. 
 

1 Mladí nemajú dostatočne platenú prácu, aby mohli zabezpečiť rodinu  
2 Mladí majú problém zabezpečiť si bývanie  
3 Štát nedostatočne podporuje mladé rodiny  
4 Mladí uprednostňujú spoluţitie bez záväzkov 
5 Nevie  

 
 
 

POKYN PRE ANKETÁRA:  Predložte respondentovi prílohu č. 6 

 
28. Ktoré formy podpory pre rodiny by mal štát uprednostňovať? Možno uviesť viac odpovedí. 
   

1 Štát by mal zvýšiť priame finančné dávky  
2 Štát by mal poskytovať daňové úľavy pre rodiny s deťmi  
3 Štát by mal podporovať zlepšenie bytových podmienok pre mladé rodiny  
4 Štát by mal umoţniť rodičom s malými deťmi pracovať na skrátený úväzok  
5 Štát by mal poskytovať pôţičky na zaloţenie domácnosti  
6 Štát by mal vytvárať dostatok dobre platených miest pre všetkých 
7 Iná odpoveď (uveďte) ............................................................................................................................. 
8 Nevie 

 
 

POKYN PRE ANKETÁRA:  Predložte respondentovi prílohu č. 7 

 
29. Čítajte si postupne uvedené dvojice výrokov. Z každej dvojice vyberte tú, s ktorou viac súhlasíte.  (ANKETÁR, 
číslo vybranej odpovede – 1 alebo 2 – zapíšte vždy do voľného políčka). 
 

A 1. 
Povinnosťou rodičov je urobiť všetko pre    
svoje deti aj za cenu vlastného odriekania. 

2. 
Rodičia majú svoj vlastný ţivot a nikto od nich 
nemôţe chcieť, aby sa obetovali kvôli deťom. 

 

B 1. 
Dospelé deti sa majú o svojich rodičov postarať 
a pomôcť im vţdy, keď to potrebujú. 

2. 
Dospelé deti nie sú povinné pomáhať svojim 
rodičom. 

 

C 1. 
Partnerský ţivot bez uzatvorenia sobáša nie je 
plnohodnotnou alternatívou manţelstva. 

2. 
Nezosobášené spoluţitie je rovnocennou 
alternatívou manţelstva. 

 

D 1. 

Zvyšovanie počtu detí narodených mimo                
manţelstva, rozvodovosti, počtu slobodných 
a rodín, ktoré nechcú mať deti, je prirodzenou 
súčasťou vývoja spoločnosti. 

2. 

Zniţovanie pôrodnosti,  počtu sobášov a nárast 
rozvodovosti a neúplných rodín je znakom 
úpadku rodinného ţivota a duchovnej krízy. 

 

 
 
 
30. Čoho sa najviac obávate v budúcnosti? Skúste jednou vetou povedať svoj názor. 
 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................................................  
 
 
 
Na záver dovoľte ešte dve otázky. 
 
 
31.   Predstavte si, že by sa opäť, práve tento týždeň, konali voľby do Národnej rady Slovenskej  republiky. 
Zúčastnili alebo nezúčastnili by ste sa ich? 
 

1 určite zúčastnil/a 
2 asi zúčastnil/a 
3 asi nezúčastnil/a 
4 určite nezúčastnil/a 
5 nevie 
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POKYN PRE ANKETÁRA:  Nasledujúcu  otázku položte iba tým respondentom, ktorí by sa volieb „určite“ alebo „asi 

zúčastnili“.    

 
32.   Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas? Uveďte len jednu odpoveď. 
 

1 Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS) 
2 Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 
3 Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS) 
4 Slovenská národná strana (SNS)  
5 Smer – sociálna demokracia 
6 Strana maďarskej koalície (SMK)   
7 iná strana (uveďte) ................................................................................................................... 
8 nevie, koho by volil 

 
 
A ešte dovoľte niekoľko osobných údajov, ktoré sú potrebné na štatistické spracovanie výsledkov výskumu.  
 
33. Pohlavie 
 

1   muţ 
2   ţena 

 
 
34. Koľko máte rokov?  
 

...................... 
 
 
35. Aký je Váš rodinný stav? 
 

1   ţenatý/vydatá 
2   vdovec/vdova 
3   rozvedený/á 
4   manţelia ţijúci oddelene 
5   slobodný/á (doteraz nikdy neuzavrel/a manţelstvo) 

 
 
36.  Ak nie ste ženatý/vydatá, žijete sám/sama alebo v spoločnej domácnosti s partnerkou/partnerom?  
 

1   ţijem sám/sama 
2   ţijem s partnerom 
3   iná odpoveď (uveďte) .................................................................  

 
 
37. Najvyššie ukončené vzdelanie 
 
  1   základné 
  2   vyučený/á, stredné bez maturity 
  3   úplné stredné s maturitou 
  4   vysokoškolské  
 
 
38. Znalosť anglického jazyka 
 

1   po anglicky vôbec neviem 
2   po anglicky trochu rozumiem 
3   po anglicky sa dohovorím 
4   angličtinu ovládam slovom aj písmom 

 
 
39. Znalosť nemeckého jazyka 
 

1   po nemecky vôbec neviem 
2   po nemecky trochu rozumiem 
3   po nemecky sa dohovorím 
4   nemčinu ovládam slovom aj písmom 
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POKYN PRE ANKETÁRA:  Predložte respondentovi prílohu č. 8 

 
40. Zaraďte sa, prosím, do jednej z nasledujúcich kategórií podľa Vášho hlavného zamestnania, t.j. podľa 
pracovnej činnosti, z ktorej máte rozhodujúci príjem peňazí. 
 
  1     pomocný manuálny pracovník, bez kvalifikácie (v poľnohospodárstve, priemysle, v sluţbách) 
  2     kvalifikovaný manuálny pracovník (remeselník, opravár, predavač, obsluha strojov a zariadení a pod.) 

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 a pod.) 

  5     riaditeľ, námestník, politik,... 
 6     samostatne ekonomicky činný (podnikateľ, ţivnostník, súkromný lekár, súkromný  právnik a pod.) 
 7     nepracujúci dôchodca 
 8     študent 
 9     v domácnosti alebo na materskej dovolenke 
 10   nezamestnaný 
 11   iné (uveďte) ................................................................ 
 
 

POKYN PRE ANKETÁRA:  Nasledujúcu otázku položte iba respondentom, ktorí v predchádzajúcej otázke uviedli kód 6. 

 
41. Máte zamestnancov? Ak áno, uveďte počet ľudí, ktorých zamestnávate:  
 

1    počet zamestnancov ............................ 
2    nemám zamestnancov  

 
 
42. Povedzte prosím, aký je v súčasnosti Váš osobný čistý mesačný príjem, keď do neho zahrniete svoju mzdu, 
sociálne dávky, dôchodok, hodnotu stravných lístkov a všetky ostatné príjmy? 
 

1     do 3 000 Sk 
2     3 001 – 4 500 
3     4 501 – 6 500 
4     6 501 – 9 500 
5     9 501 – 13 500 
6     13 501 – 17 500 
7     17 501 – 23 000 
8     23 001 – 30 000 
9     30 001 – 45 000 
10   45 001 a viac 
11   iná odpoveď (uveďte) ......................................................................... 

 
 
43. Teraz sa chceme opýtať na príjem Vašej domácnosti. Povedzte, prosím, aký je čistý mesačný príjem všetkých 
členov vašej domácnosti spolu, keď do neho zahrniete ich mzdy, dôchodky, hodnotu stravných lístkov a ostatné 
príjmy.  
 

1    do 4 600 Sk 
2    4 601 – 7 800 
3    7 801 – 10 000 
4    10 001 – 15 000 
5    15 001 – 20 000 
6    20 001 – 25 000 
7    25 001 – 30 000 
8    30 001 – 40 000 
9    40 001 – 50 000 
10  50 001 a viac  
11  iná odpoveď (uveďte) ............................................................. 

 
 
44. Koľko osôb, vrátane Vás,  žije vo Vašej domácnosti?  
 

 ............................. 
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45. Koľko nezaopatrených detí žije vo Vašej domácnosti? 
 

............................. 
 
 
46. Aké je Vaše náboženské vyznanie? 
 

1   rímskokatolícke 
2   evanjelické a. v. 
3   reformované kresťanské, kalvínske 
4   iné (uveďte, ktoré) .................................................. 
5   ţiadne/bez vyznania 

 
 
47. K akej národnosti sa hlásite? 
 

1   slovenskej 
2   maďarskej 
3   inej (uveďte) ...................................................... 

 
 
48. Veľkosť obce: 
 

1    100 001 a viac obyvateľov 
2    50 001 –100 000 obyvateľov 
3    20 001 – 50 000 obyvateľov 
4    10 001 – 20 000 obyvateľov 
5     5 001 – 10 000 obyvateľov 
6     2 001 – 5 000 obyvateľov 
7     501 –  2 000 obyvateľov 
8     do 500 obyvateľov 

 
 
49. Kraj 
 
 1   Bratislavský 
 2   Trnavský 
 3   Trenčiansky 
 4   Nitriansky 
 5   Ţilinský 
 6   Banskobystrický 
 7   Prešovský 
 8   Košický  
 
 
 
Ďakujem Vám za rozhovor! 
 
Meno anketára a podpis: …………………………………………………………………………… 
 


