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PRVOSTUPŇOVÉ TRIEDENIE ÚDAJOV 
 

Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách 
Počet respondentov: 1033 

Zber údajov: 7.7. – 13.7. 2010 
 
 
 
 

1. V niektorých prípadoch verejní činitelia (teda napríklad ministri, poslanci, úradníci v štátnej správe 
a samospráve), svojim konaním a rozhodnutiami porušujú zákon alebo si neplnia svoje povinnosti. 
Podľa vás, je alebo nie je dostatočne vyvodzovaná zodpovednosť u verejných činiteľov za ich 
nezákonné rozhodnutia alebo za iné porušovanie ich povinností? 
 

je dostatočne vyvodzovaná 5,1 

nie je dostatočne vyvodzovaná 82,9 

nevie 12,0 

 
 
 
 
 
2. Poznáte za posledných desať rokov prípad, kedy bola vyvodená zodpovednosť voči 
verejnému činiteľovi za jeho nezákonné rozhodnutie alebo za iné porušovanie jeho povinností, t.j. bol 
mu napríklad uložený trest, bol odvolaný z funkcie, ukončil sa s ním pracovný pomer, alebo bola voči 
nemu inak vyvodená zodpovednosť? 
 

poznáte taký prípad/prípady, kedy bola vyvodená zodpovednosť 
voči verejnému činiteľovi 

20,6 

nepoznáte taký prípad, kedy bola vyvodená zodpovednosť voči 
verejnému činiteľovi 

64,8 

nevie 14,6 

 
 
 
 
 
3. Podľa vás, nahrádzajú verejní činitelia škody, ktoré spôsobili svojim nezákonným konaním? 
 

áno, vždy 0,4 

 väčšinou áno 3,6 

 iba málokedy 32,0 

 nie, nikdy 51,1 

nevie  12,8 
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ÚDAJE O RESPONDENTOCH 
 
POHLAVIE 

muž 47,8 

žena 52,2 

 
 
VEK 

18 – 24 rokov 14,3 

25 -  34 rokov 21,3 

35 – 44 rokov 17,4 

45 – 54 rokov 18,4 

55 – 64 rokov 13,7 

65 a viac rokov 14,9 

 
 
VZDELANIE /najvyššie ukončené/ 

základné 23,9 

stredoškolské bez maturity (vyučený/á) 31,6 

stredoškolské s maturitou 33,7 

vysokoškolské 10,8 

 
 
NÁRODNOSŤ 

slovenská 86,0 

maďarská 10,7 

iná 3,3 

 
 
HLAVNÉ ZAMESTNANIE /pracovná činnosť, z ktorej má respondent rozhodujúci príjem peňazí/ 

nekvalifikovaný alebo pomocný (manuálny) pracovník v poľnohospodárstve, 
priemysle, v službách 

5,4 

kvalifikovaný manuálny pracovník (remeselník, opravár, obsluha strojov a 
zariadení, pestovateľ/chovateľ...) 

15,2 

prevádzkový alebo obsluhujúci pracovník v službách a obchode (predavač, 
kaderník, vodič, kuchár, opatrovateľ, SBS...) 

10,8 

nižší administratívny pracovník, úradník (sekretárka, účtovník, prepážkový 
pracovník – na pošte, v banke...) 

7,7 

výkonný odborný pracovník (zdravotník/zdravotná sestra, vychovávateľ, technik, 
odborný referent, colník...) 

8,0 

tvorivý (vysokoškolsky vzdelaný) odborný pracovník (lekár, pedagóg, právnik, 
vedec, analytik, informatik, umelec...) 

6,3 

riaditeľ firmy/podniku, námestník, vysoký štátny úradník, politik, armádny veliteľ 0,1 

samostatne ekonomicky činný (podnikateľ, živnostník) bez zamestnancov  4,8 

samostatne ekonomicky činný (podnikateľ, živnostník) so zamestnancami 1,1 

dôchodca 23,1 

študent 7,6 

v domácnosti alebo na materskej/rodičovskej dovolenke 2,9 

nezamestnaný 6,9 
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POČET ČLENOV DOMÁCNOSTI  

jeden 10,8 

dvaja 24,3 

traja 26,7 

štyria 23,9 

päť a viac 14,2 

 
 
RODINNÝ STAV  

slobodný/á 28,2 

ženatý/ vydatá 51,7 

rozvedený/á 7,2 

vdovec/  vdova 10,1 

druh/ družka 2,7 

 
 
ČISTÝ MESAČNÝ PRÍJEM DOMÁCNOSTI 

do 500 € (do 15 000 Sk) 14,9 

501 – 700 € (15 001 – 21 000 Sk) 14,3 

701 – 900 € (21 001 – 27 000 Sk) 17,5 

901 – 1 100 € (27 001 - 33 000 Sk) 14,9 

1 101 – 1 300 € (33 001 – 39 000 Sk) 12,3 

1 301 € a viac (39 001 Sk a viac) 19,7 

nevie, nechce uviesť 6,3 

 
 
POČET OBYVATEĽOV OBCE 

menej ako 2 tisíc obyv. 30,0 

2 – 5 tisíc obyvateľov 13,9 

5 - 20 tisíc obyvateľov 15,6 

20 – 50 tisíc obyvateľov 15,8 

50 – 100 tisíc obyvateľov 11,9 

nad 100 tisíc obyvateľov 12,8 

 
 
KRAJ 

Bratislavský 11,9 

Trnavský 10,0 

Trenčiansky 11,3 

Nitriansky 13,4 

Žilinský 12,7 

Banskobystrický 12,3 

Prešovský 14,3 

Košický 14,1 
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VOLEBNÉ PREFERENCIE 

KDH 6,2 

Most-Híd 4,9 

SaS 8,3 

SDKÚ-DS 10,0 

SMER 28,6 

SMK 2,3 

SNS 4,3 

iná strana 3,5 

nešiel/a by voliť 15,6 

nevie/ neodpovedal/a 16,4 

 
 


