
Dobrý deň, som anketárom spoločnosti AKO, s.r.o., ktorá realizuje výskum s rodičmi detí, ktoré 
absolvovali  vysokoškolské štúdium v zahraničí. Cieľom výskum je získať predstavu o tejto skupine 
študentov a o ich ďalšom uplatnení na pracovnom trhu.  Výskum sa robí pre Fakultu sociálnych a 
ekonomických vied Univerzity Komenského a pre Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied.

1. Koľko máte detí (zaopatrených aj nezaopatrených): 

2. Koľko z vašich detí úspešne absolvovalo štúdium v zahraničí: .....

Teraz sa budeme pýtať otázky, týkajúce sa vášho dieťaťa, ktoré v zahraničí vyštudovalo vysokú 
školu. 
(Ak v zahraničí úspešne absolvovalo štúdium viacero vašich detí, odpovedajte prosím o tom dieťati, 
ktoré v zahraničí začalo študovať ako prvé.)

Otázky o dieťati, ktoré v zahraničí študovalo

3. Dieťa, o ktorom sa budeme teraz rozprávať,  je váš:
1) syn
2) dcéra

4. Koľko má rokov (posledné narodeniny): 

5. V ktorom meste /obci  býval tento váš syn /dcéra, keď končil základnú školu?
    Názov obce:

Okres:  

Teraz vám položím niekoľko otázok o stredoškolskom štúdiu vášho dieťaťa.
6. Na aký typ strednej školy chodil/a?

1) Stredné odborné učilište s maturitou
2) Stredná odborná škola
3) Štvorročné gymnázium
4) Päť ročné  gymnázium
5) Osemročné gymnázium           

7. Študoval/a časť alebo celú strednú školu v zahraničí?
1) áno     
2) nie

7a.  (Len ak študoval/a  aspoň časť strednej školy v zahraničí)
      V ktorej krajine (krajinách) študoval/a strednú školu (možnosť viacerých odpovedí) :  
                    

a) (vypíšte krajinu)
b) (vypíšte krajinu)

(Len ak chodil/a aj na strednú školu na Slovensku)
8. V ktorom meste na Slovensku chodil váš syn / dcéra na strednú školu (možnosť viacerých 
odpovedí:
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mesto/obec: 

okres: 

mesto/obec: 

okres: 

8a)  Ukončila SŠ vzdelanie (maturitu) na Slovensku či v zahraničí (týka sa to najmä absolventov
bilingválnych gymnázií)

1)  Na Slovensku 2)  V zahraničí

9. Bola to bilingválna škola (t.j. škola, kde sa časť alebo všetky predmety učili v cudzom jazyku)?
1) áno
2) nie

  
9a. (Len ak bola stredná škola bilingválna)
     V  ktorom jazyku prebiehalo vyučovanie:          

10. Aký bol prospech vášho syna / dcéry na strednej škole?
      Vo svojej triede patril/a medzi: 

1) najlepších žiakov/žiačky
2) lepších žiakov/žiačky
3) priemerných žiakov/žiačky
4) slabších žiakov/žiačky
5) najslabších žiakov/žiačky        

             

11. Ako by ste zhodnotili usilovnosť vášho syna / dcéry 
      na strednej škole na škále od 1 do 10?
           1- bol veľmi svedomitý/á študent/ka
           10 – bol úplný/á lajdák/čka      

Teraz vám položím niekoľko otázok o štúdiu vášho syna / dcéry na vysokej škole v zahraničí.

12. Opíšte, prosím, aké boli podľa vás hlavné dôvody,  že sa váš/vaša syn/dcéra                          
prihlásil/a na vysokú školu v zahraničí?
(otvorená otázka, vypíšte podrobne celé vety)
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13. Na koľkých univerzitách / vysokých školách v zahraničí študoval?               

(Ak študoval na viacerých univerzitách, odpovedajte prosím o tej, ktorú doštudoval/a naposledy.)
14. V ktorých rokoch váš syn / dcéra študoval/a na zahraničnej VŠ/ univerzite?

                       od roku: 
do roku: 

15. V ktorej krajine a v ktorom meste to bolo?
Štát: 
Mesto: 

16. Viete nám povedať, ako sa tá zahraničná vysoká škola či univerzita volala?

17. Aký odbor tam študoval/a váš syn/dcéra?

18. Kde býval/a počas štúdia na zahraničnej univerzite
(Ak sa to počas štúdia menilo, odpovedajte podľa toho, ako býval/a najdlhšie)

1) na internáte
2) v prenájme
3) každodenne dochádzal /a zo Slovenska
4) iné, vypíšte 

19. Poznal váš syn / vaša dcéra niekoho, kto na danej škole                                                            
v  zahraničí už študoval, keď sa na školu hlásil/a?

1) áno
2) nie

20. Študoval na škole v zahraničí s niekým zo Slovenska, koho poznal už pred štúdiom?
1) áno
2) nie

21. Viete si spomenúť, aký vysokoškolský titul na škole získal? 
Vypísať: 

22. Študoval/a váš syn/dcéra aj vysokú školu / univerzitu na Slovensku?
(iba ak štúdium trvalo minimálne jeden semester?) Možnosť viacerých odpovedí

1) áno, pred štúdiom v zahraničí
2) áno, po štúdiu v zahraničí
3) áno, zároveň so štúdiom v zahraničí
4) nie
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Teraz by sme sa chceli opýtať na to, čo robí tento váš syn / dcéra v súčasnosti.

23. Kde v súčasnosti žije :
1) Štát:

2) Mesto / obec:

24. Len ak žije v zahraničí:
      Koľko dní v roku približne trávi syn / dcéra na Slovensku?

25. Len ak žije v zahraničí
      Koľko dní v roku približne trávite vy s vašim synom / dcérou
      v mieste jeho/jej súčasného pobytu?

Pýtajte sa všetkých:
26. Aké je jeho / jej súčasné ekonomické postavenie?
(viac možností odpovedí)

1) pracuje na plný úväzok
2) pracuje na čiastočný úväzok
3) je študentom doktorandského štúdia
4) je na materskej / rodičovskej dovolenke
5) je nezamestnaný/á
6) iné. Vypíšte (napr. stáž)  

27. Len ak pracuje na plný alebo čiastočný úväzok 
      Aké je jeho / jej súčasné povolanie?
     Prosím, opíšte podrobne (napr. výskumník na univerzite, učiteľka na základnej škole)

     
     

28. Žije s partnerom / kou?
1) má partnera/ku a žijú v spoločnej domácnosti
2) má partnera/ku, no nežijú v spoločnej domácnosti
3) nemá partnera/ku      

29. Len ak odpovedal, že má partnera / ku.
      Pochádza jeho partner/ka zo Slovenska?

1) áno    
2) nie, pochádza z:                   (vypíšte krajinu)

30. Len ak odpovedal, že má partnera / ku.
      Majú spolu dieťa / deti?

1) áno (resp. čakajú)
2) nie
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31. Len ak v súčasnosti žije mimo Slovenska:
      Pracoval váš syn / vaša dcéra po skončení zahraničného štúdia na Slovensku?

1) áno
2) nie

32. Len ak v súčasnosti žije na Slovensku:
      Pracoval po skončení štúdia v zahraničí?

1) áno
2) nie

Otázky o rodičovi / rodičoch

A teraz by sme sa radi spýtali niekoľko otázok o vás a o vašej rodine.

33. Pohlavie respondenta (označí anketár):
 1) muž

2) žena

34. V ktorom roku ste sa narodili?

35. Aké je, prosím vaše najvyššie dokončené vzdelanie?
1) základné
2) stredoškolské bez maturity
3) stredoškolské s maturitou
4) vysokoškolské

36. Aké je vaše povolanie? V prípade, že aktuálne nepracujete, prípadne ste na dôchodku, 
odpovedajte prosím podľa vášho posledného zamestnania?
Prosím, opíšte podrobne (vodič MHD, učiteľka na základnej škole)

37. Odhadnite, prosím, aký je približne celkový ČISTÝ mesačný príjem vašej domácnosti,
a zaraďte ich do kategórií, ktoré vám prečítam:
Domácnosťou rozumieme spoločnú domácnosť manželov alebo partnerov, ktorí žijú sami, s deťmi, 
prípadne s rodičmi, ale aj domácnosť samostatne žijúcich osôb, ktoré spolu hospodária.
 Ide o  čistý mesačný príjem všetkých členov Vašej domácnosti SPOLU, keď do neho zahrniete 
mzdy, dôchodky, štipendiá a všetky ostatné pracovné i nepracovné príjmy. Zarátajte, prosím, aj Váš 
príjem.

1/              do 150 €  
2/            151 – 300 €  
3/            301 – 450 €  
4/            451 – 600 €  
5/            601 – 750 € 
6/            751 – 900 €  
7/            901 – 1 200 €  
8/         1 201 – 1 500 €  
9/         1 501 – 2 000 €  
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          10/         2 001 – 3 000 €    
          11/        viac ako 3 000 €

12) iná odpoveď (uveďte) 
13) odmietol uviesť 
14) neviem  

38. Aká je vaša národnosť?
1) slovenská
2) maďarská
3) iná

A teraz dve otázky o otcovi / matke vášho dieťaťa, ktoré absolvovalo štúdium v zahraničí. 
(Pozn. pre anketára: ide o druhého rodiča dieťaťa, o ktorom jej rozhovor, nie o respondenta.)

39. Aké je, prosím, jeho / jej vzdelanie?
1) základné
2) stredoškolské bez maturity
3) stredoškolské s maturitou
4) vysokoškolské

40. A aké je jeho / jej povolanie? V prípade, že aktuálne nepracuje, prípadne je na dôchodku, 
odpovedajte prosím podľa jeho/jej posledného zamestnania?
Prosím, opíšte podrobne (vodič MHD, učiteľka na základnej škole)

41. A poďme zase k vám ako respondentovi /respondentke. 
      Bývali ste s tým vašim dieťaťom, ktoré študovalo v zahraničí,  v spoločnej domácnosti        

v čase, keď ukončilo základnú školu?
1) áno
2) nie

42. Podporovali ste vy osobne svoje dieťa v snahe študovať mimo Slovenska?
1) podporoval/a som, a bol to môj nápad
2) nebol to môj nápad ale podporoval/a som 
3) nesúhlasil/a som s tým

43. A aký bol postoj druhého rodiča? Podporoval vaše dieťa v snahe študovať mimo 
Slovenska?

1) podporoval a bol to jeho/jej nápad
2) nebol to jeho/jej nápad, ale podporoval/a 
3) nesúhlasil/a s tým
4) v tej dobe nežil s dieťaťom v spoločnej domácnosti

44. Poznáte viacero rodín, ktorých detí študovali v zahraničí a ostali tam potom pracovať?
1) áno, je to v mojom okolí bežný jav 
2) sú to len ojedinelé prípady 
3) nepoznám také rodiny  
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45. Bez ohľadu na to, ako to je v súčasnosti, chceli ste, v čase keď vaše dieťa začínalo študovať v
zahraničí, aby sa po štúdiu vrátilo na Slovensko, alebo ste preferovali, aby ostalo žiť v zahraničí? 

Odpovedajte, prosím na 10 bodovej škále, kde:

1 = veľmi som chcel / chcela aby zostal/a žiť v zahraničí
10 = veľmi som chcel / chcela aby sa vrátil na Slovensko

46. Povedzte nám prosím, z vášho pohľadu, čo bolo najdôležitejšie pri rozhodovaní sa vašej 
dcéry /syna  o návrate na Slovensko, či o zotrvaní v zahraničí po ukončení štúdia?

O návrate: 
O zotrvaní v zahraničí: 

47. Odporúčali by ste iným rodičom, aby podporovali svoje deti v snahe študovať v 
zahraničí?
1) určite áno
2) skôr áno
3) ani áno, ani nie
4) skôr nie
5) určite nie

48. Prečo áno/nie?
(Otvorená otázka: vypísať celé vety)

(Len ak je v zahraničí):
49. Uvažuje váš syn / dcéra o návrate na Slovensko?

1) áno
2) nie
3) neviem

50. Prečo o tom uvažuje? Prečo o tom neuvažuje? 
(opíšte podrobne hlavné dôvody, celé vety). 

Ak uvažuje:     
Ak neuvažuje: 

51. Ako bol syn / dcéra spokojný s úrovňou štúdia?
1) veľmi spokojný/á
2) skôr spokojný/á
3) ani spokojný/á ani nespokojný/á
4) skôr nespokojný/á
5) veľmi nespokojná/á 

52. Ako by ste povedali, že sa vášmu synovi / vašej dcére dnes darí?
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1) veľmi dobre
2) dobre
3) ani dobre, ani zle
4) zle
5) veľmi zle

Ďakujeme Vám za váš čas a názory.

Anketár:  
A53. Obec/ mesto, kde sa uskutočnil rozhovor:  

A54. V ktorom okrese je obec, kde sa uskutočnil rozhovor: 

A55. Poznáte vy osobne ako anketár viacero rodín, ktorých detí študovali VŠ v zahraničí (bez 
ohľadu na to, či potom zostali v zahraničí alebo sa vrátili na Slovensko)?

1) áno, vedel by som vymenovať 1-5  ďalších
2)  áno, vedel by som vymenovať 6 - 10 ďalších
3) áno, vedel by som vymenovať 11 - 20 ďalších
4)  áno, vedel by som vymenovať viac ako 20 ďalších
5) nepoznám také rodiny  
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