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Q3. Okolnosti za akých by mohli byť obmedzené sloboda tlače, prejavu
a zhromažďovania
Q3. "Povedzte prosím, za akých okolností by podľa vás mohli byť obmedzené
sloboda tlače, prejavu a zhromažďovania?“
1. V prípade vojny (ak by hrozila vojna; ak by už bola situácia v krajine veľmi vážna a
hrozila by vojna; hrozba vojny; keby bola vojna; keď by to smerovalo ku vojne; keď hrozí
nebezpečenstvo vojny; len ak by to nejako ohrozilo mier; len počas vojny!; nejaké vojenské
akcie ako na Ukrajine asi; podpora vojny; pri ohrození mieru v krajine; v čase vojnových
nepokojov; v prípade vojny; vojen. ohrození štátu; vojenské násilie; vojna; vypuknutie vojny;
v prípade vojny, vojnového stavu; za vojny; zabrániť vojne; počas vojenského konfliktu;
vojenský vpád; hrozba medzinárod. konfliktu; keby bola vojna tak treba propagandy)
2. Hrozba ozbrojených útokov (ak by hrozili ozbrojené útoky; ak hrozí útok alebo hrozí, že
sa bude útočiť na životy ľudí; keď môže dôjsť k ozbrojeným útokom a stratám na životoch)
3. Ohrozenie bezpečnosti a celistvosti štátu (ak by bola ohrozená bezpečnosť krajiny; ak
by išlo o bezpečnosť štátu; ak by sa to týkalo bezpečnosti štátu; ak by to narušilo národnú
bezpečnosť; ak by to ohrozilo bezpečnosť štátu; ak by to bolo nebezpečné pre všetkých
obyvateľov štátu; ak by tým bola ohrozená územná celistvosť štátu; ak sa jedná o záujmy
štátu a jeho bezpečnosť; asi len pri ohrození štátnej bezpečnosti; ak by to ohrozilo
bezpečnosť štátu, teda nás občanov; jedine ak by išlo o ohrozenie celistvosti štátu; keby
hrozilo nebezpečie Slovensku; keby išlo o bezpečnosť štátu; keby išlo o rozbitie štátu; keď to
ohrozuje národ. bezpečnosť; ohrozovanie zvrchovanosti; v prípade ohrozenia bezpečnosti
štátu; ak je ohrozovaná podstata štátu, suverenita; pri ohrození hraníc štátu živlami; v
prípade krajnej núdze - ohrozenie bezpečnosti štátu ako územného celku; za účelom
zaistenia bezpečnosti štátu; za účelom bezpečnosti štátu)
Ohrozenie bezpečnosti všeobecne (ak by ohrozovali bezpečnosť; ak by to mohlo ohroziť
bezpečnosť; keby bola ohrozená bezpečnosť; ohrozenie bezpečia; ohrozenie bezpečnosti)
Ohrozenie štátu (ak by to mohlo spôsobiť hrozbu pre štát; ak by to ohrozilo štát; ak je
ohrozený štát; ak to ohrozuje štát; keby to ohrozovalo štát; ohrozenie republiky; ohrozenie
štátu; pokiaľ je to hrozba pre krajinu; pri ohrození štátu; v prípade ohrozenia SR; v stave
ohrozenia štátu; ak by to ohrozilo fungovanie štátu; ohrozilo stabilitu štátu; ak by to ohrozilo
chod ekonomiky štátu; ak by to narušilo stabilitu krajiny)
4. Protištátne akcie a škody pre štát (ak by išlo o nejaké protištátne akcie - poburujúce,
vyvolávajúce konflikt; ak by išlo o nejaké protištátne aktivity (napr. nejaké anarchické
zhromaždenia); ak by išlo o protištátne záležitosti; ak by išlo o protištátne zhromaždenia; ak
by sa poškodzovali štátne záujmy; ak to nie je v záujem štátu; ak to škodí štátu; jedine pri
prejavoch rozvracania štátu; keby boli na škodu štátu; keby boli ohrozené záujmy štátu; keby
boli protištátne; keby písali protištátne články; len v tom prípade, ak by išlo o nacionalistické
zhromaždenie proti štátu - proti bezpečnosti štátnych orgánov; prejavy, ktoré by znevažovali
štát; protištátne akcie; pri ohrozovaní štátnosti?; pri vlastizrade; proti šíreniu nepráva voči
štátu; protištátne akcie, hanobenie št. znakov, hymny; protištátne názory; protištátne šírenie;
zhromažďovaním páchajú protištátne ciele; keď je to proti záujmom štátu; zakázané alebo
obmedzené zhromaždenia, ktoré by poškodzovali záujmy štátu; urážanie štátu; ak by to malo
spôsobiť škodu štátu; ak by to malo uškodiť štátu; ak by vystupovanie organizovali ľudia,
ktorí chcú škodiť Slovensku, napríklad maďarskí nacionalisti)
5. Protispoločenské aktivity (keby to bolo škodlivé pre spoločnosť; ohrozenie spoločnosti;
pokiaľ by to malo negatívne narušiť spoločenskú situáciu, alebo inak poškodiť spoločnosť a
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občanov Slovenska; protispoločenské aktivity; pri šírení protispoločenských aktivít; keď je to
škodlivé, nebezpečné pre spoločnosť; ak by sa jednalo o hanobenie národa)
6. Aktivity proti vláde, politikom a verejným činiteľom (ak by zničilo dôveryhodnosť vlády;
hanobenie republiky, prezidenta; keď hanobí verejného činiteľa, vládu nevhodne; kritizovanie
politikov; urážanie politikov; výmyslami na úradníkov a iných vládnych činiteľov; nemravnosti
voči politikom; informácie, ktoré by ohrozili bezpečnosť kľúčových osobností krajine, napr.
prezident)
7. Pokus o prevrat (ak by sa armáda pokúšala o prevrat; ak by to malo viesť k prevratu;
keby sa jednalo o akože informácie, ktoré by mohli spôsobiť rozvrat krajiny; keď plánujú
vzburu v štáte; keď začína nejaká revolúcia; nejakej vzbury; pri prevrate?; v čase prevratu;
že by ich to nahováralo k nejakým prevratom v štáte)
8. V prípade mimoriadnej situácie (ak by hrozila svetová katastrofa; keby došlo k
nepredvídaným udalostiam; keď by bola nejaká kríza; len v krízových situáciách; mimoriadna
situácia; mimoriadne okolnosti; mimoriadna situácia v štáte; napríklad zhromažďovanie sa
počas nejakého výnimočného stavu v štáte; pri mimoriadnej udalosti; pri nejakej ekologickej
katastrofe, napríklad; pri závažných situáciách; v mimoriadnych situáciách; v prípade
nejakých extrémnych situácií; za dramatických okolností; kvôli závažnym dôvodom; stanné
právo; v prípade vyhlásenia stanného práva; počas stanného práva)
9. Nariadenie vlády alebo parlamentu (ak by to schválil parlament; čo zakáže vláda; keď
sa tí hore rozhodnú; keď to zakáže vláda; na základe podnetu štátu)
10. Pri prejavoch extrémizmu / extrémizmus (aby extrémne deštrukčné sily nadobúdali
relevantnú reprezentatívnu časť spoločnosti; ak by mali extrémistický podtón; ak by sa
jednalo o extrémistov; ak je to nejaká extrémistická skupina ľudí s násilným správaním; ak
zachádzajú do extrémov; extrémizmus (obnova Ukrajiny); napríklad pri radikáloch; pokiaľ by
išlo o extrémne prejavy; v prípade prejavu extrémizmu; ak sú to extrémistické skupinky;
veľmi extrémistické strany potlačujúce právo občana na slobody; za okolností, že by tam boli
radikáli, ktorí by narušovali pokoj a slobodu; extrémisti; zhromaždenia skinhedov; v
prípadoch prejavov rôzneho extrémizmu)
11. Propagácia antisemitizmu (prejavy antisemitizmu; ak by šírili antisemitizmus; proti
židom)
12. Propagácia nacionalizmu (ak by slúžili nacionalizmu; ak by boli články nacionalistické;
ak by vyvolali národnostné nepokoje; keď to robí štvanie medzi národnostiami; návrhy
zavrhujúce ostatné národy; znevažujúce národnostné skupiny; keby skupina ľudí verejne
hlásala nacionalistické názory, napr. proti menšinám - to je jedno či maďarským, alebo iným;
len v tom prípade, ak by išlo o nacionalistické zhromaždenie proti štátu; keď sú to nacionalisti
a podobne; prípadne by sa tu propagoval šovinizmus)
13. Propagácia nacizmu (ak by chceli propagovať nacizmus; ak by to podporovalo niečo
vyslovene nesprávne - napr. podpora nacizmu; hlásanie nacizmu; navádzanie na nacizmus;
pri propagovaní nacizmu; v prípade napr. neonacistických prejavov; ak ide o nacizmus)
14. Propagácia fašizmu (ak by niekto písal o fašizme propagačne; ak by propagovali
fašizmus; ak by sa ľudia začali pridávať ku Kotlebovi a hrozila by éra ako za Hitlera; ak by
tlač propagovala fašizmus a podobne, nemalo by sa to zverejňovať; ak by to podporovalo
fašizmus a podobné myšlienky; ak ide o fašizmus; fašizmus; keby propagovali fašizmus;
keby sa presadzoval napr. fašizmus; keby skupina ľudí verejne hlásala fašistické názory;
prejavy fašizmu; pri prejavoch a hlásaní fašizmu; propagácia fašizmu; skupina, ktorá
propaguje fašizmus; v prípade propagácie fašizmu; v prípade šírenia fašizmu a podobne;
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propagácia fašizmu; ak ide o Hitlerových stúpencov; jedine keby tlačoviny nabádali k
fašizmu, ale skôr by sa to malo riešiť trestnoprávne voči konkrétnym osobám; pokiaľ by šlo o
prejavy fašizmu; ako Hlinkovci - Kotleba zakázať takéto zhromaždenie)
15. Propagácia rasizmu (ak by podporovali rasizmus; ak by propagovali rasizmus; ak by
šírila napr. rasovú nenávisť; ak by to bolo rasistické; ak ide o hlásanie rasizmu; ak ide o
rasizmus; ak sa jedná o rasizmus; ak sú to prejavy rasizmu; jedine keby tlačoviny nabádali k
rasizmu; keby bola rasisticky zameraná; keby to boli rasisti; keď je rasový nádych; keď sú to
rasisti; myslím, že je to právo každého občana, ale zas by to nemalo byť zneužívané na
šírenie rasistických a podobných myšlienok; napr. keď sa presadzuje rasizmus; pokiaľ by
podnecovali k rasizmu; prejavy rasovej diskriminácie; pri prejavoch rasizmu; pri rasistických
prejavoch; pri rasistických útokoch; propagácia rasizmu; rasistické motívy; rasistické skupiny;
rasistické útoky; rasizmus; rasizmus - propagácia; rasová neznášanlivosť; s rasistickým
podtónom; v prípade nejakých rasistických extrémov; za okolností prejavu rasizmu; rasová
skupina ľudí s násilným správaním; pri hlásaní rasizmu; rasistické; pri prejavoch a propagácii
rasovej nenávisti; ak by sa jednalo o hanobenie národa alebo rasy; navádzanie na rasizmus;
ak by boli šírené myšlienky, ktoré hlásajú rasovú diskrimináciu; rasistické články a príspevky;
šírenie rasovej neznášanlivosti; len keď sú to takí ako Kotleba, čo ide mlátiť Rómov; pri šírení
rasistických aktivít)
16. Terorizmus (keď sa jedná o teroristické útoky; napr. terorizmus; pri teroristických
pohnútkach; teroristické články a príspevky; teroristické akcie; terorizmus; vydávanie článkov
podnecujúcich terorizmus; podpora terorizmu; ak by podporovali terorizmus; terorizmus; v
ohrození občanov pri teroristických atakoch; v prípade nebezpečia terorizmu)
17. Propagácia zakázaných ideológií (ak propagujú zakázané hnutia; presadzovanie
nebezpečných ideí, náboženstiev, okultizmus, atď.; pri hlásaní myšlienok, ktoré by mohli
ohroziť iných ľudí; pri propagácii nejakých nežiadúcich myšlienok; v prípade šírenia
nebezpečných ideológií; v prípade šírenia mylných alebo nebezpečných ideológií; v prípade
šírenia mylnej ideológie; sekty)
18. Šírenie nenávisti, neznášanlivosti, xenofóbie (ak by boli šírené myšlienky, ktoré
hlásajú nenávisť; ak by boli zhromaždenia zvolané kvôli šíreniu nenávisti; ak by medzi ľuďmi
vyvolávali zlé vzťahy; ak by to podnecovalo k nejakej nenávisti medzi ľuďmi; keď hlásajú,
píšu, šíria nenávisť medzi rôznymi skupinami; pri poštvávaní určitých skupín proti iným
skupinám; šírenie nenávisti; ak by propagovali nenávisť, neznášanlivosť; prejavy
neznášanlivosti; hlásanie intolerancie; ak sú to prejavy neznášanlivosti; za okolností prejavu
xenofóbie a neznášania; šírenie nenávisti, xenofóbie; pri prejavoch xenofóbie; pri šírení
xenofóbnych a iných protispoločenských aktivít; keby viedli štvavú propagandu)
19. Utláčanie menšiny / ohrozenie určitej skupiny ľudí (keby išlo napr. o útoky na
menšiny; protimaďarské články; pri šírení myšlienok potlačovania nejakých menšín; útoky na
česť a dôstojnosť menšín; ak by boli prejavy smerované k utláčaniu nejakej skupiny alebo
menšiny; keby skupina ľudí verejne hlásala názory napr. proti menšinám - to je jedno či
maďarským, alebo iným; ak by to malo viesť k ohrozeniu určitej skupiny ľudí; keby to boli
také akcie, kde chcú poškodiť niektoré skupiny; tam, kde by boli na zhromaždení potlačené
práva a slobody iných skupín obyvateľstva; keby utláčali tých ľudí, ktorí sú aj bez toho
nešťastní, napr. majú veľa detí, zlé bývanie atď.; znevažujúce národnostné/sexuálne/nábož.
skupiny; diskriminácia; pri diskriminácii Rómov)
20. V prípade nepokojov, paniky a anarchie (ak by bolo nabádanie občanov k vyvolávaniu
nepokojov; ak by to viedlo k nepokojom; ak by to viedlo k nepokojom medzi ľuďmi; ak niekto
vyvoláva nepokoje, hucká ľudí; ak to vyvoláva nejaké nepokoje; keby prišlo k nepokojom;
keď sa jedná o burcovanie; napr. ak by tlač podnecovala zhromažďovanie sa za účelom
prípravy do boja; robia rozbroje medzi ľuďmi; v prípade občianskych nepokojov; nabádanie
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k nepokojom; keby bola anarchia; keby náhodou objavila sa anarchia; keď to vedie k
anarchii; napr. nejaké anarchické zhromaždenia; pokiaľ by podnecovali k nepokojom)
Vyvolávanie paniky (ak by to zabránilo chaosu a panike obyvateľstva; pri nejakej panike, aby
ju zbytočne nešírili ďalej; ak by to spôsobilo paniku; aby nevznikla panika davová psychóza)
Poburovanie (poburujúce) (ak by poburovala a podporovala ľudí robiť zle; ak by poburovali;
ak by poburovali verejnosť; ak by to spôsobilo nejaké verejné poburovanie a konflikty v
krajine; jedine keby to ako voľakedy "poburovalo" verejnosť; keby to občanov pohoršovalo;
tlače, prejavu = poburovanie, rozvracanie poriadku)
21. Propagovanie agresivity a násilia (ak šíria veľa násilia, zákerností, návodom na vraždy
(filmy, telenovely, televízne noviny, články); keby nabádali k násiliu; pri prejavoch a
propagácii násilia; pri šírení myšlienok násilia; propagácia násilia voči ľuďom; propagovali
násilie; zhromažďovanie potlačiť, ak by ľudia útočili na seba, v tom by sa im malo zabrániť;
pri hlásaní násilia; ani to sa mi nepáči, čo vystrájajú tí mladí na futbaloch - to by som
zakázala, ukazovať menej násilia; ak je to nejaká extrémistická skupina ľudí s násilným
správaním, nemalo by byť im dovolené ani slobodný prejav ani zhromažďovanie; nemalo by
sa písať o vraždách)
22. Aktívna agresivita alebo násilie (ak by dochádzalo k násiliu, poškodzovaniu osôb a
vandalizmu; ak by išlo o násilie; ak by sa zhromažďovali kvôli násiliu; ak by to bolo o násilí,
agresívnosti; ak by to ľudí motivovalo k násiliu; ak by to bolo o násilí; ak by to malo viesť k
násilnostiam; ak ide o násilie, o agresiu; keby boli sprevádzané násilnosťami; keď ide o
fyzické násilie; keď sa surovo útočí; len keby tam prišlo k bitke; násilné zhromaždenie;
podpora násilia vojenskej gardy; pokiaľ by šlo o prejavy násilia; pri fyzickom násilí; pri
násilných prejavoch; v prípade agresivity; v prípade násilia; v prípade šírenia násilia; za
okolností násilia; za okolností násilia a prejavov agresivity; zabránenie krviprelievania; násilia
na obyvateľstve; zhromaždenia vtedy, keď to môže prerásť do násilnosti alebo k boju; na
niektorých zhromaždeniach sa deje násilie, bezohľadnosť; zhromaždenie vedú asociálni
ľudia, ktorí silou a agresiou chcú dosiahnuť svoje; nejaké násilnícke prejavy; ak by tam boli
bitky; hrubé napádanie iných útokom - bitkou; zhromažďovanie potlačiť, ak by ľudia útočili na
seba, v tom by sa im malo zabrániť; ak by sa kvôli tomu zabíjali)
23. Vandalizmus, ohrozenie majetku (asi kvôli výtržnostiam; nemali by byť obmedzené,
alebo pokiaľ by tam bol vandalizmus; keby hrozili výtržnosti; poškodenie majetku a podobne;
vandalizmus; keby išlo o pustošenie; ak by dochádzalo k vandalizmu; zhromažďovania by
mali byť zakázané, keď sú spojené s výtržníctvom a chuliganizmom; ničenie majetku; ak by
ničili budovy, autá, zapaľovali domy; ak ide o ohrozenia súkromného vlastníctva; pri určitom
ohrozovaní majetku; ak porušujú práva iných, siahajú na ich majetok; ak by hrozili škody
rabovaním, na majetku; v prípade ohrozenia majetku)
24. Ohrozenie bezpečnosti ľudí (ak by mali byť kvôli tomu ohrozovaní iní ľudia; ak by mohli
niekoho ohrozovať; ak by ohrozili jednotlivca, alebo skupinu ľudí; ak by sa ohrozovali ľudia;
ak by to mohlo ohrozovať obyvateľov; ak by to nejako ohrozovalo ľudí; ak by to niekoho
ohrozovalo; ak by to ohrozovalo ľudí; ak je to nebezpečné pre ostatných; ak to nie je
správne, ohrozuje to ľudí; ak to niekoho ohrozuje; ak to ohrozuje bezpečnosť obyvateľov; ak
to ohrozuje občanov; keby ohrozovala bezpečnosť iných ľudí; ak to ohrozuje ľudí; keď ide o
bezpečnosť občanov; keď to bude narušovať pokoj občanov; len v prípade ohrozenia
občana; ohrozenie bezpečia obyvateľov; pri nebezpečí väčšiny ľudí; pri určitom ohrozovaní
osôb; v prípade ohrozenia občanov; za okolností ohrozenia občanov SR; ak to ohrozuje
bezpečnosť ľudí; pri ohrozovaní bezpečnosti obyvateľstva; čo by ohrozovalo bezpečnosť
obyvateľov; ak by to ohrozilo bezpečnosť ľudí; pokiaľ nie je ohrozená bezpečnosť
obyvateľstva; ak by to slúžilo na ochranu občanov)
25. Ohrozenie zdravia alebo života (ak by bolo ohrozené zdravie, život; ak by ohrozovali
zdravie a život iných; ak by to malo vplyv na zdravie človeka; pokiaľ by to malo ohroziť
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fyzicky občanov; ak by hrozilo z toho nejaké fyzické napadnutie; v prípade nebezpečia
zdravia a života; zákaz zhromažďovania pri epidémiách; ak by to ohrozilo bezpečnosť a
zdravie ľudí; pri epidémiách; ak by bol ohrozený život, alebo zdravie ľudí; keď hrozí
nebezpečenstvo ublíženie na zdraví; ohrozenie bezpečnosti, zdravia; ak by bol ohrozený
niekoho život; ak by bol ohrozený život, alebo zdravie ľudí; ak by boli ohrozené životy ľudí; ak
by išlo o nebezpečenstvo ohrozenia života ľudí; ak by mohli byť ohrozované životy občanov;
ak by ohrozovala život občanov; ak by sa jednalo o život človeka; ak by to malo vplyv na
život ľudí; ak by to ohrozovalo ľudské životy; ak by to ohrozovalo niekoho život; ak by to
ohrozovalo život detí a ľudí; keby to ohrozovalo životy; keď ide o ľudský život; keď sú
ohrozovaní ľudia na živote; keď by mali byť ohrozené životy obyvateľstva; pokiaľ by pri
zhromaždení boli ohrozené ľudské životy; v ohrození života okolitých ľudí; v prípade
ohrozenia života)
26. Škodenie ľuďom (ak by to bolo na škodu občanov; ak by to malo nejaké škodlivé
účinky, napríklad stretnutia delikventov a pod.; ak by to malo niekomu uškodiť; ak by to
škodilo ľuďom; keby to niekomu škodilo; keby to poškodzovalo verejnosť; keby to škodilo
občanom; keď by to škodilo; keď škodí občanom; keď to má škodiť občanovi; pokiaľ by to
mohlo uškodiť ľuďom; záleží to podľa toho, či by to niekomu nepoškodilo; ak by dochádzalo k
poškodzovaniu osôb; ak by to malo spôsobiť škodu občanom; ak by to poškodzovalo iných;
ak by malo dôjsť k ublíženiu; ak by sa ubližovalo; ak by sa ubližovalo ľuďom; ak by to malo
niekomu neprávom ublížiť; ak by to ubližovalo ľuďom; ak by ubližovala nevinným; ak by to
niekomu ubližovalo; ak by to bolo navádzanie proti ľudskosti; ak to presahuje medze
ľudskosti)
27. Ohrozenie demokracie (ak to ohrozuje demokraciu a stabilitu štátu; keby to škodilo
demokracii; keby obmedzovali demokraciu; ak by to narušilo demokraciu v štáte; pri akciách,
pri ktorých by mohla byť ohrozená demokracia; pri protidemokratických činnostiach)
28. Porušenie ľudských práv a slobôd (ak by boli porušované ľudské práva; ak by sa týkali
potláčanie práv a slobôd občanov; ak by vyzývali k porušovaniu ľudských práv iných osôb;
ak by zasahovala do ľudských práv; ak porušujú práva iných; ak sa hrubo porušujú ľudské
práva - príklad právo na život, právo na dôstojné bývanie atď.; ak to obmedzuje práva ľudí;
ak tým hrubo porušuje práva ostatných občanov; keď by tým porušovali ľudské práva; pri
obmedzení osobnej slobody; pri ohrození osobnej slobody obyvateľov; pri ohrození slobody
ľudí v štáte; pri porušovaní ľudských práv; v prípade, že tieto články súhlasia s utláčaním a
ponižovaním iných spoluobčanov; keby boli porušené ľudské práva; v prípade, keby boli
obmedzované ľudské práva; veľmi extrémistické strany potlačujúce právo občana na
slobody; pri prejavoch porušovania práv občanov; keby bola za obmedzenie slobody osoby;
keby si človek nemohol povedať svoj názor)
29. Obmedzovanie súkromia (ak by obmedzovali súkromie občana; ak by s tým nesúhlasila
osoba o ktorej sa píše; ak by to zasiahlo súkromie dotknutých osôb; ak napádajú rodinných
príslušníkov tej osoby o ktorú javia záujem; ak sa jedná o citlivé veci, ktoré by nemala vedieť
verejnosť; ide hlavne o osobné veci známych ľudí; ak sa niekomu veľmi snažia dostať do
súkromia a nedajú mu pokoj, obmedzujú jeho slobodu a súkromie; ak si to niekto neželá - pri
zásahu do súkromia; dotieravé otázky a rýpanie sa v súkromí ľudí; keď ide o súkromný život
jednotlivca; mohli by obmedziť nátlak novinárov, aby nechali ľuďom vo verejnej správe
(popularite) - právo na súkromie, všetko je zverejnené; nepotrebné informácie o tom, ako žijú
verejne známi ľudia; nie vždy treba písať o všetkom čo sa deje, hlavne, keď si to iná osoba
nepraje; novinári sú už takí drzí, že lozia známym osobnostiam strašne do súkromia a to by
nemalo byť; pri ochrane súkromia; pri zneužití osobných údajov; v prípade ohrozovania
osobného voľna - zasahovania do života/súkromného života; v prípade, že je tak (v tlači)
ubližované osobe ako napr. nedávno Bartošovej v súkromných veciach; za žiadnych, možno
ak by sa to týkalo súkromia, ale musela by to byť veľmi citlivá téma; keď fotia napr.
spevákov, hercov aj keď im na to nedajú zvolenie; nemali by byť arogantné a drzé a získavať
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správu za každú cenu a ísť cez mŕtvolu; keď niekto nesúhlasí, aby to bolo zverejnené; keď
sa na verejnosť dostávajú bulvárne informácie)
30. Porušenie ústavy a zákonov (ak by tieto okolnosti neboli v súlade s ústavou; keď by
išlo o porušenie Ústavy; porušenie ústavy a zákonov; pri porušení ústavy; keby niektorá
skupina ľudí chcela protizákonné, alebo protiústavné zhromaždenie)
porušenie zákona (ak by dochádzalo k porušeniu zákona; ak by išlo o niečo nelegálne; ak by
porušovali zákony; ak by sa šírilo niečo protiprávne; ak by to bolo protizákonné; ak by to bolo
protizákonné, ako napr. to, čo Rómovia rabovali v obchodoch, som za to, aby to bolo
potlačené a nedovolené; ak ide o protiprávne zhromaždenia; ak je to niečo protiprávne; ak sa
jedná o nejaké nekalé praktiky alebo zneužívanie ľudstva na nejaké účely; ak to nie je v
súlade so zákonom; kde sa poruší zákon; keby boli porušené zákony; keby boli
protizákonné; keby sa tam diali nezákonné veci; keby to bolo protizákonné; keď by sa
porušoval zákon; keď by tá sloboda presahovala zákony štátu; keď je to nezákonné; keď nie
je to v súlade so zákonmi a škodí to; keď porušujú zákony štátu; keď sú v rozpore so
zákonom; neplnenie - porušenie mediálnych zákonov; pri protiprávnych činoch; pri
protizákonných akciách; pri protizákonných činnostiach; protizákonné akcie; protizákonné
konanie; všetko v rámci zákona; keby boli porušené ľudské práva a zákony; ak by
podnecovali ku krádežiam alebo iným veciam v rozpore so zákonom)
31. Trestná činnosť (ak by sa jednalo o nejakú trestnú činnosť; keby to neskôr hraničilo s
kriminalitou; nabádame k trestnému činu; nemali by byť obmedzované, len v prípade
kriminálnej činnosti; podporenie z trestnej činnosti; pri akciách, ktoré podporujú zločinné
režimy; pri kriminálnych činoch; pri podarení na páchanie trestnej činnosti; závažné okolnosti
- páchanie priestupkov a trestných činov; ak by to ľudí motivovalo k násiliu a zločinu; napáda
ku kriminalite; nabádanie k trestným činom; zozbíjali by cudzie a štátne majetky)
32. Ohrozenie dôstojnosti človeka (ak by niekoho urážali; ak by niekoho verejne urážali;
ak by sa urážali; ak by sa urážali navzájom; ak by sa v tlači vyskytli názory, ktoré by niekoho
urážali, alebo ak aj zhromaždenie niekoho urážalo; ak by sa verejne a hrubo urážali ľudia; ak
by tieto prejavy niekoho urážali; ak by to bolo o osočovaní alebo o urážaní ľudí s inými
názormi; ak by to niekoho urážalo alebo obťažovalo; ak by to niekoho urážalo, neprávom
osočovalo; ak sa jedná o hanlivé a neslušné vystupovanie; ak sú urážky; asi ak by to
ohrozovalo ľudskú dôstojnosť; hanlivé prejavy; hanlivé výrazy, urážky; iba vtedy, ak ide o
poškodenie dobrého mena; keď to niekoho uráža (bulvár. noviny); keď v tlači znevažujú
ľudskosť; len ak by sa jednalo o nejaké urážky; nemali by prekračovať slušnosť; nesmie byť
osobná, urážlivá; nezamýšľal sa nad tým, prečo by vôbec malo byť obmedzenie, snáď
urážky; pokiaľ by to malo hanlivý charakter; poškodenie mena; sloboda tlače by nemala byť
urážlivá, arogantná; urážanie, ktoré nie je podložené; útoky na česť a dôstojnosť človeka; v
prípade urážania; v prípade, že osočujú, ohovárajú a vymýšľajú intrigy; za takých okolností,
ak by nás urážali a hovorili o nás ako o Cigánoch; ak by občan povedal verejne svoj názor,
ktorý by bol urážlivý; osočovanie ľudí; nemala by byť arogantná a urážlivá; v prípade
osočovania; ak by to bolo nerozumné, hanlivé; hrubé a grobianske výroky osočujúce hrubo
ľudí; za okolností vulgarizmov a nevhodných prejavov, ktoré by mohli očierniť ľudí;
znevažovanie ľudí; ak by bolo ohrozená dôstojnosť človeka; keď sa jedná o znevažovanie
ľudí; hrubé urážky)
33. Ohrozenie morálky a mravnosti (ak by presadzovali nemorálne veci; ak by to bolo
nemorálne; ak sa jedná o propagáciu sexu, užívania drog; ak sa propaguje nemravnosť; na
hranici morálky a spolužitia medzi ľuďmi, národmi; napr. pornografia; ohrozenie morálky;
pokiaľ je to hrozba pre morálku; propagácia zhýralého spôsobu života; že by to bolo
nemorálne; nemorálne sústredenia; pri šírení nemravnosti; ohrozovanie morálne, etické;
prejavy proti mravnosti; hanlivé a nemravné prejavy; nevhodné články v novinách, nevhodné
obrázky; v prípade šírenia nemravných názorov, čokoľvek čo je v rozpore s normami
spoločnosti; nemravné prejavy občanov; ak by sa priečili základným princípom morálky
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spoločnosti; nemorálne seriály, kde sa ľudia podvádzajú; ak je to proti morálnym zásadám;
ak ide o nemorálnosť, nemravnosti; za žiadnych okolností by nemali byť prekročené normy
slušnosti; ak by poburovala a vzbudzovala pohoršenie; ak by to vzbudzovalo pohoršenie;
čokoľvek čo je v rozpore s normami spoločnosti)
34. Ohrozenie detí a mládeže (ak by to bolo pohoršujúce pre deti; ak to má zlý vplyv na
morálku spoločnosti (viď programy v TV) - negatívne vplývajú na mladých ľudí čo si formujú
názor; ak to škodí mravnej výchove mládeže; úplne zakázať tie holé ženy v časopisoch, veď
to vidia aj malé deti, a to isté v televízii - samé holé ženy, sex, čo potom vyrastie z tých detí?;
pri ohrozovaní detí a mládeže, ich mravného vývinu; ak by boli nejaké neslušné veci písané,
čo by mohlo ohroziť mládež; v tlači by mali byť zakázané nahé fotky..., nemá to dobrý vplyv
na mládež; ak to ohrozuje mládež, deti; ak by to ubližovalo deťom)
35. Vulgárne vyjadrovanie (ak by boli prezentované vulgárnosti; ak by išlo o vulgarizmy; ak
by prezentovali vulgarizmy; ak by sa vyjadrovali vulgárne; ak by tam boli vulgarizmy; ak by
vulgárne nadávali; ak je to vulgárne; hrubé napádanie iných slovom; keby to boli nesprávne,
vulgárne, nedôstojné názory; keď sú tam vulgárne veci; pri vulgárnostiach; za okolností
vulgarizmov; ak by to bolo o vulgárnosti; ak ide o vulgárne slová)
36. Šírenie klamstva a neoverených informácií
Klamstvá (ak by klamala tlač; ak by klamala tlač; ak by písali nepravdu; ak by sa jednalo o
klamstvo; ak by šírili klamstvá a nepravdy; ak by v tlači odzneli nepravdivé informácie; ak ide
o falošné informácie; ak ide o nepravdivé informácie; ak šíria nepravdivé informácie; ak tam
uverejnia nepravdu; ak zámerné šírenie klamstva; iba ak by zavádzali a malo by to vplyv na
nejaké vážne rozhodnutie - ako prezumpcia neviny má ostať a nie, že už noviny píšu text,
akoby jednostranne; keby médiá dezinformovali; keby písali o nepravdivých veciach; keby
šírila nepravdy a lži; keby šírili nepravdy, klamstvá; keby šírili neskutočnosť, čím by
ohrozovali spoločnosť; keby to bolo čisté ohováranie; keby uvádzali klamstvo, ohovárali,
polopravdy, nezaložené na faktoch; keď by hlásali, písali klamstvá; keď klamú a vymýšľajú si
hlúposti; keď niekto vymýšľa nemožné veci, ktoré nejdú; keď niekto vyrýva, píše nepravdy,
výmysly; keď píšu klamstvá; keď sa klamú ľudia; keď sa nepíše pravda, vykrikujú sa
nezmysly; keď šíria nepravdu; keď to nie je pravda a je to lož; keď udávajú nepravdivé
informácie; nemyslím si, že by mali niečo zakázať, mali by hovoriť/písať pravdu, obmedziť by
mali "neobjektívnosť"; neopodstatnené poplašné správy; nepravdivé informácie a
ohováranie; pri nepravdivých a diskriminujúcich programoch; pri opakovaných
nedôveryhodných správach; pri šírení nepravdivých informácií; v dokázanom klamstve; v
prípade klamstva; v prípade, ak by novinár písal nepravdu, keď by neuvádzal skutočnosť;
vôbec by nemali byť obmedzované, jedine keby hlásali klamstvo; vtedy, keď bude všetko
zostrihané a budú sa zakrývať dôležité informácie; zavádzanie občanov; v prípade
zavádzajúcich správ vymývajúcich zdravý ľudský rozum; neoverené a klamlivé správy; v tlači
zavádzajúce informácie; podáva klamné správy; podnecovali nepravdivé a pokrivené názory;
nepravdivé údaje; tlač - ak by mal byť niekto neprávom a nepravdivo pošpinený; uzávery bez
dôkazov; ak by mohli byť zneužité určité informácie)
Nepreverené informácie (aby nepísali také veci, ktoré nemajú vopred preverené; neoverené
a klamlivé správy; tlače - písať o niekom niečo čo ešte nie je dokázené a potom sa súdia;
pokiaľ by to nebolo na faktoch, ale iba na vymyslených konšteláciách; pri nepravdivých,
neoverených informáciách, ľudia sú potom zbytočne zmätení; pri šírení neprimeraných
informácií - vopred neoverených; neboli by na to nijaké dôkazy; urážanie, ktoré nie je
podložené na skutočnostiach - prezidentské voľby - scientológia; pri nejakej panike, aby ju
zbytočne nešírili ďalej, bez toho, aby si overili fakty)
37. Verejné prejavy homosexuálov (homosexuálov; mne osobne sa nepáčia tie
homosexuálne pochody, to by mala byť ich súkromná vec; pochody gayov; zhromažďovania
- napr. pochod gayov a lesbičiek; nevhodná skupina homosexuálov)
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38. V prípade nastolenia nedemokratického režimu (ak by bola znovu nastolená
totalita/iný režim) (keby bola znovu nastolená totalita - iný režim; keby to bolo ohraničené
písanie, len na to, čo si povie vláda; nastolením nového totalitného režimu; nenapadá ma
nič, keby bol komunizmus vtedy; novou despotickou vládou by mohli; pokiaľ by bolo na
Slovensku také politické zriadenie ako za komunizmu; pri diktatúre štátnych orgánov; pri
zmene politického systému; pri zmene režimu; za komunizmu; za okolností vlády jednej
strany, ktorá má chytené všetky prostriedky moci; za tvrdej vlády, ktorá by to zakazovala)
39. Iná odpoveď (aby sa niečo nekontrolovateľne nezvrhlo ako to je napríklad na Ukrajine sloboda tlače a zhromažďovania sa dá zneužiť v prospech samozvaných vodcov !; ak by to
malo uškodiť obci; ak by to narušilo dopravu; ak by uplatňovali iba svoj názor; ak ide o drogy,
prostitúciu; ak kritici pravdivými argumentami dokážu, že pravda je niekde inde a
samozrejme stoja za svojimi tvrdeniami; ak za tým stoja záujmové skupiny; keby bolo veľká
zima, aby nepomrzli; keby mohli byť zneužité; keď chce človek prejaviť svoj názor; keď je
niekto proti, aby niečo bolo vydané; keď sú ľudia nespokojní s nejakým nariadením; keď sú
veľké štrajky; majú na to právo, mali by to robiť, keď uznajú za vhodné; mala by byť
obmedzená v rámci zákona; nasadením policajných zložiek; nátlakovými akciami zo strany
politikov a politických strán; názory, ktoré by nám neboli opravované; nesúhlasu občanov;
ochrana verejného záujmu; pre Jehovistov; preferovaním jednej politickej strany a jej názory;
pri provokatívnych zhromažďovaniach; pri štrajku; prostredníctvom cenzúry; rómom by to
mali zakázať; to mi je jedno; týranie zvierat; už len tým, že im je to zakázané; v prípade
natáčania hlúpych telenoviel; väčšia cenzúra v rádiách (texty piesní), reklamách, atď.;
vyhrážkami; za okolností, aby nebránili v cestnej premávke napríklad; za okolností, že by sa
vyhrážali; A zhromažďovanie by som zakázala, ak by pri ňom vznikal neporiadok; užívania
drog; keď sa napr. zhromažďujú separatisti ako na Ukrajine; keby sa presadzovali drogy; pri
protiekonomických činnostiach; propagácia napadnutia iného štátu, zabratie územia
cudzieho štátu; prekrúcania hlavnej podstaty; trepať dve na tri; nemám kompetencie na
takéto rozhodovanie; lenže dnes sa nehľadí na jednotlivca aj na chudákov; asi kvôli
vysokému hluku niektorých akcií; nehájiť takých, ktorí neprávom osočujú, okrádajú; myslím
si, že takto je to správne, skôr by mali kontrolovať objektívnosť tlače - aby bolo overené a
dôveryhodné; ak by to slúžilo na ochranu občanov; jedine ak by išlo o závažný
vnútropolitický problém; ak by tam bol zásah policajtov veľmi "tvrdý"; ak by to pomohlo a
nevyvolalo konflikt ako na Ukrajine)
Všeobecná odpoveď (ak by bola nejakým spôsobom spoločnosť; ak by hlásali zlé veci; ak by
narúšali; ak by poškodzovali väčšinu; ak by poškodzovali verejnú mienku; ak by potrebovali
niečo utajiť pre dobro spoločnosti; ak majú na to úrady pádny dôvod; ak sa bude jednať o
nejakú vec, ktorá by mala negatívny vplyv na ľudí; ak sa píšu hlúposti, prečo sa
zhromažďovať, aj tak to nepomôže; ak to uznajú za vhodné, poriadok predsa musí byť; do
novín sa píše všetko, aj to, čo nemusí; hoci je sloboda tlače, musí byť regulovaná, čo je
možné obmedziť za určitých okolností; keby to malo zlý dopad na občanov, nepravdivé
udaje; keď by sa napádali; keď chcú písať blbosti; kvôli niečomu negatívnemu; museli by sa
dohodnúť; nedovolený vstup do problematickej zóny; nesprávnymi výrokmi; nezmyselné
nekontrolovateľné prejavy; podľa toho, kto to je a čo vykrikuje; pokiaľ by sa jednalo o nejakú
citlivú tému; pokiaľ by to bolo v ich neprospech; pri propagácii zla; pri spôsobení
nenapraviteľného zla voči občanom; prijala by som väčšiu cenzúru vyjadrovania sa v rádiách
alebo televízii; verejný záujem; vo všetkom treba poriadok; všetko aby bolo k dobru občana;
za akých je tomu tak v súčasnosti; záleží od kultúry prejavu; že by to bolo skôr v neprospech,
ako v prospech)
40. Za žiadnych okolností (ak občan má pravdu za žiadnych okolností by nemal byť
obmedzený, teda mu dať možnosť na vyslovenie a napísanie bez toho, aby bol potrestaný;
asi nemajú byť obmedzené vôbec; asi za žiadnych; bez obmedzení; keď je demokracia, tak
nie, nikdy; myslím si, že v demokracii by to nemalo byť obmedzované; nemajú byť
obmedzené; nemala by byť - veď o tom je demokracia; nemala by byť nijako obmedzovaná,
veď sme slobodný štát; nemala by byť obmedzená; nemala by byť za žiadnych okolností;
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nemala by byť, je to naše právo, tak nech nám ho nechajú; nemali by byť nikdy obmedzené;
nemali by byť obmedzované; nemali by byť v žiadnom prípade; nemali by byť; aj keď často
dávajú nepravdy v televízii; nemali byť vôbec obmedzené, naopak politici mali hľadať príčinu,
prečo ľudia nie sú spokojní, keď sa niečo k takému došlo; nemalo by byť nič obmedzované;
nepoznám také dôvody; nesmie byť obmedzená za žiadnych okolností; netreba obmedzovať;
nevidí dôvod; nikdy; nikdy by sa nemala obmedzovať; nikdy, vždy bez obmedzenia, nie sme
v totalite; podľa mňa by sa to v nijakom prípade nemalo obmedzovať, veď žijeme v
demokratickom štáte - každý má právo vyjadriť sa; podľa mňa za žiadnych okolností by
nemala byť obmedzená sloboda tlače, prejavu a zhromažďovania; prečo by nemohol každý
vysloviť to, čo je pravda? vytýkať nedostatky? prečo nie? Ovšem každý sa bojí, lebo vládnej
moci sa to nepáči; sloboda stále je neobmedzená; sloboda tlače a prejavu je zaručená
ústavou; sloboda tlače a prejavu sa nesmie obmedzovať; sloboda tlače nesmie byť
obmedzovaná, je to základné právo, ktoré zaručuje ústava SR; taká situácia by v dnešnej
dobe nemala nastať, to tu už bolo...; v demokratickom systéme nesmú existovať žiadne
obmedzenia; v demokratickom štáte za žiadnych; v nijakom prípade - keď ľudia niečo chcú,
tak prosím nech sa to stane; v žiadnom prípade by nemala byť obmedzená sloboda tlače,
prejavu a zhromažďovania; v žiadnom prípade; v žiadnom prípade, lebo chcem byť
informovaný o celkovom dianí; vôbec by nemali byť ohrozené, všetko by sa malo riešiť
slobodou prejavu a zhromažďovaním; za každej politickej situácie nesmie byť obmedzená
sloboda prejavu, tlače; za žiadnych okolností; za žiadnych - sloboda prejavu musí byť, taktiež
médií; za žiadnych je sloboda tlače a prejavu; za žiadnych okolností - každý občan má právo
slobodne sa vyjadrovať; za žiadnych okolností by nemala byť obmedzovaná sloboda tlače,
prejavu a zhromažďovania; za žiadnych okolností nie je možné obmedziť slobodu tlače,
prejavu a zhromažďovania; za žiadnych okolností, teraz je sloboda a demokracia; za
žiadnych, každý má mať právo vyjadriť svoj názor; za žiadnych, novinári nech si píšu čo
chcú; žiadne obmedzenia by nemali byť; žiadne, nakoľko ľudia majú právo vedieť pravdu,
nakoľko politici veľa klamú; žiadne okolnosti)
99. Neviem + neodpovedal (otázke rozumiem, ale neviem; nevedela; nevie; neviem aké by
to mali byť okolnosti, nič ma nenapadá; neviem posúdiť; neviem povedať - nerozmýšľal som
o tom; neviem sa vyjadriť; neviem si predstaviť takú situáciu, to by už zvážili kompetentní, čo
by to bolo; neviem vám to vysvetliť; neviem, ja sa o také problémy nezaujímam; neviem, o
tom som vôbec nerozmýšľala, čo je to povolené, alebo nie; nezaoberal sa takouto témou;
nezaujíma ma to; nezaujímam sa; neviem, to záleží na konkrétnych veciach a posúdení
kompetentných, neexistuje šablóna, ktorá hovorí, kedy obmedziť slobodu a kedy nie, to
záleží na konkrétnych okolnostiach)
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Q3_recode

Rekódované odpovede

1. Vojna a ohrozenie bezpečnosti štátu či jeho obyvateľov
(1. V prípade vojny + 2. Hrozba ozbrojených útokov + 3. Ohrozenie bezpečnosti
a celistvosti štátu + 4. Protištátne akcie a škody pre štát + 5. Protispoločenské aktivity + 8. V
prípade mimoriadnej situácie + 9. Nariadenie vlády alebo parlamentu + 16. Terorizmus + 20.
V prípade nepokojov, paniky a anarchie + 21. Propagovanie agresivity a násilia + 24.
Ohrozenie bezpečnosti ľudí + 25. Ohrozenie zdravia alebo života)
2. Pokusy o zmenu politického režimu a vlády
(6. Aktivity proti vláde, politikom a verejným činiteľom + 7. Pokus o prevrat + 38. V prípade
nastolenia nedemokratického režimu)
3. Šírenie ideológií neznášanlivosti
(10. Pri prejavoch extrémizmu / extrémizmus + 11. Propagácia antisemitizmu + 12.
Propagácia nacionalizmu + 13. Propagácia nacizmu + 14. Propagácia fašizmu + 15.
Propagácia rasizmu + 17. Propagácia zakázaných ideológií + 18. Šírenie nenávisti,
neznášanlivosti, xenofóbie)
4. Ohrozenie demokratických a ústavných princípov
(19. Utláčanie menšiny / ohrozenie určitej skupiny ľudí + 27. Ohrozenie demokracie + 28.
Porušenie ľudských práv a slobôd + 29. Obmedzovanie súkromia + 30. Porušenie ústavy
a zákonov)
5. Pri prejavoch násilia, vandalizmu, trestnej činnosti
(22. Aktívna agresivita alebo násilie + 23. Vandalizmus, ohrozenie majetku + 26. Škodenie
ľuďom + 31. Trestná činnosť)
6. Ohrozenie dôstojnosti človeka, detí a morálky
(32. Ohrozenie dôstojnosti človeka + 33. Ohrozenie morálky a mravnosti + 34. Ohrozenie
detí a mládeže + 35. Vulgárne vyjadrovanie)
7. Šírenie klamstva a neoverených informácií
(36. Šírenie klamstva a neoverených informácií)
8. Iné odpovede
(39. Iná odpoveď + 37. Verejné prejavy homosexuálov)
9. Za žiadnych okolností
99. Neviem + neodpovedal
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Q11a. Druhy názorov, ktoré nesmú byť verejne hlásané
Q11a. "Podľa vás, aké druhy názorov by nemali byť v žiadnom prípade verejne
hlásané a akým by nemalo byť v žiadnom prípade bránené ich hlásať? (uveďte aspoň
jeden najdôležitejší pre každé z nich)“
a) nesmú byť hlásané:
1. Podpora a propagácia vojny (názory na vojnu a nezhody; názory ohrozujúce mier v
krajine; názory podporujúce vojnu; nejaké vojnové štvanie by sa nemalo povoliť; nesmie sa
podnecovať k vojnovým smerovaním; podpora vojny; propagácia vojny; propagovanie vojny;
vojenské gardy; vojnové myšlienky; vojnové; vojny; vyvolávanie ozbrojených konfliktov,
vyvolávanie vojen; výzva na vojnu; propagácia vojen; výzvy k ozbrojenému útoku; vojenská
invázia; aby to neviedlo k vojne; podporujúce vojnu)
2. Ohrozenie bezpečnosti a celistvosti štátu (ak to ohrozí štát; čo ohrozujú štát; keby to
ohrozovalo existenciu štátu; také, ktoré ohrozujú našu krajinu; ohrozenie štátu; čo by škodilo
Slovensku; ak ide o poškodenie republiky; ak ide o verejné záujmy nášho štátu a malo by to
štát poškodiť; ktoré poškodzujú republiku; ktoré by priamo ohrozovali bezpečnosť štátu; také
veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť štátu ako celku; bezpečnosť štátu; proti bezpečnosti štátu;
ktoré ohrozia bezpečnosť; nebezpečné)
Narušenie územnej celistvosti Slovenska (autonómia južného Slovenska; ktoré by
podnecovali národnostné hranice; napr. odtrhnutie územia južných častí SR a ich pričlenenie
k Maďarsku; názvy, ktoré by obmedzovali územnú celistvosť Slovenska; odtrhnutie časti
územia od suverénneho štátu; proti suverenite; výroky o obnovení Veľkého Uhorska)
3. Protištátne a ohováranie štátu (čo by bolo protištátne; čo sa týka zrady republiky;
hanobenie republiky; keď sú protištátne; ktoré sú protištátne; názory proti štátu; názory
protištátne; názory rozvrátenia Slovenskej republiky; proti štátu; proti záujmom štátu;
protištátne názory; protištátne provokácie; protištátne reči; smerujúce k rozbitiu štátu; reči,
ktoré by poškodili štát; také, ktoré by mali za následok nejaký rozvrat, alebo výsmech štátu;
také, ktoré sú proti republike; tie, ktoré sú protištátneho charakteru; proti zriadeniu;
vlastizrada; keby išli proti proti štátu; poškodzovanie dobrého mena Slovenska;
poškodzujúce dobré meno štátu; proti Slovensku; ktoré rozvracajú štát a poriadok; narúšajú
režim; názory proti režimu; názory, ktoré narúšajú funkčnosť štátu; ohrozenie ekonomickej
stability štátu; ak by ohrozovali chod štátu; ak tým hanobia štát)
4. Aktivity proti vláde, politikom a verejným činiteľom (klamné ohováranie vlády; neviem,
... proti prezidentovi; poškodzovanie autority politikov, lebo to sleduje aj zahraničie; proti
predstaviteľom štátu; protivládne; protivládne názory; reči proti vládnemu systému; robiť si
posmech napríklad z prezidenta; urážky (osobné) politikov na verejnosti; proti vláde)
5. Protispoločenské aktivity (ktoré ohrozujú spoločnosť; ktoré škodia spoločnosti;
nebezpečné pre spoločnosť; protispoločenské)
6. Propagácia extrémizmu (deštrukčné extrémistické názory; extrémistické; extrémistické
skupiny, ktoré by sa snažili využiť to vo vlastný prospech; extrémizmus ako taký;
extrémizmus; extrémne názory malých skupín a jednotlivcov; nejaké extrémistické;
podporujúce extrémizmus; skinheadské; skinhedi; extrémne názory - skíni; extrémistické
myšlienky)
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7. Propagácia nacionalizmu a šovinizmu (keby išlo o nacionalistické názory;
nacionalistické; nacionalistické by nemali; nacionalistické názory; nacionalistické,
šovinistické; nacionalizmus; nacionálne; nacionálne myšlienky; šovinistické názory;
šovinizmus; nadradenosť; nadraďovanie sa nad ostatných; o nadradenosti; názory
o nadradenosti)
8. Protinárodnostné aktivity (antinárodnostné aktivity; idey, ktoré smerujú proti druhému
národu alebo národnosti; keď by rečami ubližoval inej národnosti; národnostná
neznášanlivosť; proti etnické; proti národné; protimaďarské; protinárodnostné; rozdúchavanie
národnostných vášní; zamerané proti inej národnosti; názory o nejednotnosti národností;
podpora a vyzývanie k etnickej neznášanlivosti; protinárodné; národnostná nadradenosť;
uráženie a vystupovanie proti národnostiam; etnická neznášanlivosť)
9. Propagácia antisemitizmu (antisemistické propagácie; antisemitizmus; prejavy
antisemitizmu; antisemitické; antisemitské; podpora antisemitizmu; antisemitizmus; názory,
ktoré presadzujú antiseminizmus; protižidovské; protižidovské hlásenia; výroky proti židom)
10. Náboženská neznášanlivosť (náboženská nenávisť; náboženská neznášanlivosť;
náboženské vyznanie za ktoré by boli prenasledovaný; niečo, čo by bolo proti náboženstvu;
odsudzovanie ľudí kvôli viere; proti náboženským menšinám; protináboženské útoky;
diskriminácia náboženských spoločností; hanobenie náboženského presvedčenia;
náboženská nadradenosť)
11. Šírenie nenávisti, neznášanlivosti, xenofóbie (navádzať na nenávisť; názory ľudí,
ktoré podnecujú k nenávisti voči iným ľuďom; názory nenávisti; nenávisť; nenávistné typy;
nesmú popudzovať k nenávisti; netolerancia, neznášanlivosť; podnecujúce neznášanlivosť;
neznášanlivosť; prejavy netolerantnosti; prejavy neznášanlivosti; propagujúce
neznášanlivosť; intolerancia; netolerantné názory; propagovanie nenávisti; ktoré šíria
nenávisť; xenofóbne; xenofóbne názory; xenofóbia)
12. Propagácia nacizmu (idey nacizmu; nacistické; nacistické názory; nacistické heslá;
nacistické poburovanie; nacizmus; názory, ktoré podporujú nacizmus; neonacizmus; NRO nacistické ideológie; podpora nacizmu; nacistické myšlienky; nacistické hlásenia sa k takej
skupine; nacizmus; propagácia nacizmu; nacionálne myšlienky nacistického rázu;
podporujúce nacizmus)
13. Propagácia fašizmu / fašizmus (čo propagujú fašizmus; fašisti; fašistické; fašistické
myšlienky a názory; fašistické myšlienky; fašistické názory; fašistické hlásenia sa k takej
skupine; fašistické heslá; fašistické prejavy; fašistické propagandy; fašizmus; hailovanie;
hitlerovské; ktoré zastávajú fašizmus; názory podporujúce Hitlerovu politiku; názory v
prospech fašizmu; nejaké "fašistické" názory, hlavne ich prívržencov; neofašistické hlásenia;
podobné fašistickým názorom; podpora fašizmu; pochody za fašizmus; prejavy fašizmu;
profašistické; propagácia fašizmu; propagovanie fašizmu; propagujúce fašizmus; súhlasiť s
Hitlerom a jeho stúpencami; také, ktoré sú fašistické; tie pochody, čo propagujú fašizmus;
vyzdvihovanie Hitlera a druhej svetovej vojny; názory zastávajúce fašizmus; názory, ktoré
presadzujú fašizmus; fašistické bludy a podobne; názory prívržencov Hitlera a pod. ; napr. P.
Kotleba niektoré jeho výroky sú na hrane zákona)
14. Propagácia rasizmu (hanobenie rasy; heslá, ktoré urážajú ľudí inej rasy; napr. rasizmus;
názory o nejednotnosti rás; názory podporujúce rasizmus; názory za rasizmus; názory, ktoré
presadzujú rasizmus; názory, ktoré sú rasistické; nejaké rasistické; nemal by byť hlásaný
napr. rasizmus; obmedzovanie rasistické; podpora a vyzývanie k rasovej neznášanlivosti;
podpora rasovej nenávisti; prejavy rasizmu; propagovať rasizmus; proti nejakej rase; proti
určitej pleti, rasy; rasistické názory; rasistické; rasistické (tým myslím náražky na Rómov,
pretože ich správanie nemá hraníc); rasistické hlášky; rasistické idei, prejavy rasizmu;
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rasistické názory; rasistické názory v žiadnom prípade; rasistické poznámky; rasistické
prejavy; rasistické útoky; rasizmus; rasizmus - aby neboli rozdiely; rasová neznášanlivosť;
rasová nenávisť; rasové názory; rasové útoky; rasovo netolerantné názory; všelijaké
rasistické názory; za rasu; rasistické hlásania; pochody za rasizmus; propagácia rasovej
neznášanlivosti; rasové; rasovo netolerantné; nenávistné typy rasistické atď.; nesmú
popudzovať k rasovým nezhodám; proti rase; keď by rečami ubližoval inej farby pleti;
zamerané proti inej pleti)
15. Podpora terorizmu (ohľadne podpory terorizmu; podpora terorizmu; teroristické názory;
terorizmus; podporujúce terorizmus; teroristické; propagujúce terorizmus; propagácia
terorizmu)
16. Propagácia zakázaných siekt (akékoľvek mylné ideológie; dogmy; náboženská sloboda
- cirkevné sekty; náboženské sekty; názory sekty; nejaké sekty; rôzne sektárske bludy; rôzne
sekty; sektárske aktivity; sektárske názory; sektárstvo; zakázané sekty)
17. Propagácia Svedkov Jehovových (jehovistické veci; Jehovistom; sekty - Jehovisti;
svedkovia Jehovovi; jehovisti)
18. Diskriminácia menšín a určitých skupín ľudí (čo uráža menšiny; diskriminácia menšín;
ktoré by poburovali menšiny; proti práci menšinám by nemala byť diskriminácia; názory proti
menšinám; názory, ktoré osočujú napr. menšiny; potláčanie práv menšiny; proti diskriminácii
menšín; proti menšine; utláčanie menšín; extremistické, ohľadom menšín; ktoré ohrozujú isté
skupiny ľudí (napr. aj menšiny); proti menšinám)
Ohrozenie určitej skupiny ľudí (hanobenie iných skupín či už politických, náboženských,
etnických; genocída; chcieť obmedziť nejakú skupinu; o utláčaní iných; také názory, ktoré by
boli namierené proti určitej skupine; upieranie práv starým ľuďom, deťom a chorým;
vyradenie postihnutých ľudí zo spoločnosti; názory, ktoré by podnecovali k utláčaniu; názory
smerujúce k likvidácii jednotlivca alebo skupiny; genocídy; názory proti jednotlivcom, alebo
skupine obyvateľov; názory o zbytočnosti žiť s chorým alebo hendikepovaným človekom;
také názory, ktoré by boli namierené proti určitej skupine, homosexuálom; podporujúce iba
niektorých ľudí)
Diskriminácia (akákoľvek diskriminácia (veku, náboženstva, rasy); čo sa týka diskriminácie,
čo narušuje život ostatných; diskriminácia; diskriminačné názory; názory, ktoré by
diskriminovali iných ľudí; názory diskriminačné; niekomu ubližovať kvôli názorom; pasová
diskriminácia; týkajúce sa diskriminácie; myšlienky na diskrimináciu; názory za diskrimináciu;
diskriminatívne; diskriminujúce; diskriminácia skupiny osôb)
19. Diskriminácia Rómov (ak by poškodzovali život Rómov; cigáni do plynu, sú to
darmožráci a pod.; napr. že Rómov treba vystrieľať; poburovanie voči cigánom; výroky proti
rómom; také názory, ktoré by boli namierené proti určitej skupine, napr. proti Rómom; proti
cigáňom; kto je a nie je Róm; neznášanlivosť Rómov)
20. Propagácia komunizmu / totality (komunistické; komunisticko-ideologické; návrat k
socializmu; výzvy k totalite; komunistické myšlienky a názory; podpora komunizmu; totalitné)
21. Šírenie nepokojov, paniky a anarchie (názory so snahou zvyšovať napätie medzi
ľuďmi; nepokoj; verejné narúšanie rovnováhy medzi obyvateľmi; výroky, ktoré by
povzbudzovali k demonštráciám; vyzývať na nepokoje; vzburu podporujúce veci; bojovnosť;
vyvolávanie nepokojov; štvavé; anarchia)
Vyvolávanie paniky (ak by spôsobovali paniku; panikárske; poplašné správy, ktoré spôsobujú
paniku; správy poplašného typu; také, čo vyvolávajú paniku u ľudí; také, ktoré znepokojujú
ostatných, vyvolávajú strach)
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22. Propagovanie agresivity a násilia (agresivita; ktoré mohli byť alebo vyvolávať násilie,
tak ako na Ukrajine; ktoré podnecujú k násiliu; myšlienky na násilie; násilie; násilné
myšlienky; násilné témy; násilnícke; násilnosti; názory, ktoré by podnecovali k násiliu a
utláčaniu; podpora násilia; podporovanie násilia; podporujúce násilie; tie, ktoré by
podporovali násilie; výzvy na násilie; vyzývať k násiliu; agresiu; bitky; podnecujúce násilie;
prejavy násilia; násilné prejavy; propagácia násilia na ľuďoch; agresivita; propagácia násilia;
nemalo by sa mladým ukazovať v televízii násilie; iné násilné hnutia)
23. Ohrozenie bezpečnosti a života ľudí
Ohrozenie občanov (ak by ohrozili nás občanov SR; akékoľvek názory, kt. by znižovali
bezpečnosť obyvateľstva; čokoľvek čo by ohrozovalo bezpečnosť národa; názory, ktoré
ohrozujú občanov)
Zabíjanie ľudí (názory súvisiace s vraždou, zabitím; názory nabádajúce k vraždeniu; nemali
by sa mladým ukazovať v televízii vraždy; o smrti, o zabíjaní; poverenie zabíjať; vraždy; že
sa môžu ľudia zabíjať; zabíjanie; výzva na vraždu; výzvy na smrť)
Ohrozenie zdravia alebo života (proti zdraviu; zdraviu nebezpečné; týranie detí; čo je proti
životu; ohrozovanie života ľudí; prejavy, ktoré niekomu ohrozujú život alebo životnú
existenciu; proti tomu, že tieto názory môžu ohroziť ich život...; proti životu človeka; proti
životu; také, čo ohrozujú existenciu; tie, čo by niekomu ublížili na živote; život ohrozujúce;
ktoré ohrozia životy ľudí; ohrozujúce životy ľudí)
24. Škodenie ľuďom / ubližovanie ľuďom (ktoré by škodili ľuďom; ktoré môžu škodiť
ostatným; názory, ktoré by výraznou mierou "poškodili" "osobu"; poškodzujúce iných ľudí;
poškodili by danej osobe, čo sa často stáva, že noviny prinesú také správy; ak sa ubližuje; ak
ubližujú nezainteresovaným a iným; výzvy na ničenie; zastrašovanie)
Protiľudské aktivity (ak smeruje úplne proti ľudskej existencie; antisociálne veci; činy proti
ľudskosti; čo sú proti ľuďom; keby išli proti ľuďom; názory proti ľudskosti; neľudské; proti
ľuďom; proti ľudské; proti ľudskosti; protiľudské názory; všetko, čo je namierené proti ľuďom;
antisociálne myšlienky; proti ľudskosti človeka; iné protiľudské aktivity; názory, ktoré sú proti
ľudskosti; nehumánne názory)
25. Ohrozenie demokracie (čo by škodilo demokracii; názory na utláčanie demokracie;
názory proti demokracii; ohrozenie demokracie; potláčajúce demokraciu; proti demokracii;
proti demokratické; proti demokratickému systému; protidemokratické názory; také, ktoré sú
nedemokratické; ktoré sú proti demokratickým zákonom; názory, ktoré sú nedemokratické)
26. Ohrozenie slobody človeka (obmedzujúce ľudskú slobodu; presadzovanie
obmedzovania osobnej slobody; proti slobode; popieranie práva slobôd človeka; popieranie
slobôd človeka; obmedzovanie slobody; názory, ktoré ohrozujú občanov, alebo ich slobodu)
27. Porušenie ľudských práv (ktoré porušujú ľudské práva; názorom, ktoré by bránili
občianskym a ľudským právom; názory vedúce porušeniu medziľudských práv; názory, ktoré
poškodzujú ľudské práva; obmedzenie práv; obmedzujúce ľudské práva; popieranie práv a
slobôd človeka; pošľapanie ľudských práv; potláčanie ľudských práv; potlačujúce základné
ľudské práva na život, slobodu; pri porušovaní ľudských práv; proti ľudským právam; názory
proti ľudským právam; obmedzujúce ľudskú slobodu a práva; potláčajúce práva iných ľudí;
potlačujúce ľudské práva)
28. Obmedzovanie súkromia (informácie zo súkromia; napríklad informácie zo súkromia
známych ľudí; názor na zdrav.problémy známych ľudí; názory o súkromí; o súkromí; o
svojom súkromí; súkromie určitých ľudí; súkromné škandály známych osobností; tie, ktoré
zasahujú do súkromia; veci zo súkromia; súkromie; formou útoku na osobný život)
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29. Porušenie ústavy a zákonov
Porušenie ústavy (keď sú proti ústave; proti ústave; proti ústave štátu; proti ústavné;
protiústavné; protiústavné názory; čo by bolo protiústavné; ak je v rozpore s ústavou;
urážlivé veci proti ústave)
Porušenie zákona (ak by viedla k porušeniu zákona; ktoré sú proti porušovaniu zákonov;
ľudí, ktorí porušujú zákon; názory tých, ktorí porušujú zákony; názory zastávajúce
protiprávnosť; podporujúce porušenia zákonov; nabádajúce k neprávostiam; porušovanie
zákonov a ústavy)
Protizákonné (ak je to protizákonné; ak je v rozpore so zákonom; ktoré by bolo protizákonné;
nič proti zákonu; protiprávne; protizákonné; protizákonné názory; výroky, ktoré sú
protiprávne; ktoré sú v rozpore s morálkou a zákonmi nášho zriadenia; zákonom zakázané;
neprávosť, proti občianskym právam; podávanie k trestným činom - vražda, krádež,
rabovanie; propagácia vecí, ktoré sú zakázané; výzvy na nekalú činnosť)
30. Propagácia trestnej činnosti (kriminálne prejavy delikventov; mafiánske; nabádanie ku
kriminalite; navádzanie na trestný čin; podávanie k trestným činom; život za život; podpora
zločinov; nemali by sa mladým ukazovať v televízii vraždy, kriminalita; kriminalita; názory,
ktoré by niekoho šikanovali)
31. Ohrozenie dobrého mena a dôstojnosti človeka (ak by to ohrozovalo slušných ľudí; ak
poškodzujú neodôvodnene meno človeka; ak sa niekoho tým podceňuje; dehonestujúce,
ponižujúce; diskreditácia osôb; ktoré znevažujú človeka; názory proti ľudskej dôstojnosti;
nesmú byť hlásané názory, ktoré by urážali dôstojnosť človeka; ohováračské prejavy;
ohováranie; proti dôstojnosti; proti dôstojnosti človeka; proti ľudskej dôstojnosti; také, čo
potláčajú dôstojnosť človeka a znevažujú ho; záporné osobné komentáre a útoky typu ,,som
lepší ako ty" a podobne; názory poškodzujúce dobré meno človeka; ohováračské napadnutia
by mali byť obmedzované; ktoré pošpinia tým česť človeka; akékoľvek názory, kt. by
zraňovali dôstojnosť občanov; názory znevažujúce ľudskú dôstojnosť; ak by niekoho urážali;
ak osočujú; hanlivé; hanlivé názory; hanlivé názory na niekoho iného; urážlivé; hanlivé,
urážlivé; ktoré urážajú osobu; názory, ktoré by niekoho urážali; osočovanie; také, čo by
niekoho urážali, osočovali; urážajúce názory; urážajúce názory a osočovanie osobnosti iných
ľudí; urážky spoluobčanov; urážky, ktoré by poškodzovali ľudí; urážlivé; verejné urážky
osočovanie; urážanie; osočujúce iných; hanobiace názory)
32. Ohrozenie morálky a mravnosti (ak ide o nemorálne názory; ktoré sa priečia morálke;
ktoré sú v rozpore s morálkou; názory v rozpore so slušnými mravmi; nemorálne; nemorálne
nezmysly; nemorálne veci; nemravné; nemravnost; proti dobrým mravom, slušnosti;
protimorálne; tie názory, ktoré ohrozujú morálku; v rozpore s morálnymi zásadami; zákony v
rozpore s morálkou; zvrhlé; nemorálne názory; neslušne veci; nemravné, neslušné; neetické
veci, myšlienky; neetické, nemorálne; neetické, nemravné názory; proti morálke; ak je v
rozpore s morálnym kódexom)
Poburujúce (hanebné; keď tým pobúria ostatných občanov; ktoré by pobúrili verejnú mienku;
ohavné a hanebné veci; poburovanie ľudí; poburovanie; poburujúce názory; poburujúce,
nehanebné; štvavé a hanebné; také, ktoré by pohoršovali verejnosť; poburujúce)
33. Ohrozenie detí a mládeže (ktoré by ohrozovali mládež; názory, ktoré by pre mládež
poskytovali nevhodné, zlé príklady; spôsoby života, ktoré kazia morálku detí; detská
pornografia; slová čo urážajú ľudí a deťom dávajú zlý príklad; neetické, nemravné názory, čo
by mohlo narúšať citový vývoj mladistvých; pedofília; ktoré by zle vplývali na deti)
34. Vulgárne vyjadrovanie (nadávky; nadávky, oplzlé slová; názory o vulgarizme; názory,
ktoré sú formulované vulgárnym spôsobom; nejaké vulgarizmy pri presadzovaní; škaredé
slová; vulgarita; vulgarizmy; vulgárne; vulgárne názory; urážlivé vulgarizmy; spôsobil by
pohoršenie – vulgarizmy)
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35. Šírenie klamstva a neoverených informácií (bľudy; cigánstvo; falošné informácie a
informácie, ktoré nie sú podložené dôkazmi; fiktívne, mylné názory; hlúposti a výmysly; keď
sa verejnosť klame; klamanie národa; klamlivé, zavádzajúce názory; klamstvá; klamstvá,
polopravdy; nepravdivé a zavádzajúce; nepravdivé informácie, zavádzajúce; nepravdivé,
ničím nepodložené správy; nepravdy, lži; prekrúcanie histórie štátu; rôzne výmysly novinárov
o celebritách; také, ktoré nie sú pravdivé; vymyslené správy; popieranie holokaustu; názory,
ktoré by šírili nepravdivé informácie; správy vymysleného typu; ktoré nie sú overené;
neoverené názory; neoverené obvinenia; ničím nepodložené tvrdenia; informácie, ktoré nie
sú podložené dôkazmi; ničím nepodložené správy; neoverené klamstvá; reklamy a rôzne
letáky, na ktorých sú uvedené klamlivé veci)
36. Verejné prejavy homosexuálov (aby sa sobášili ľudia rovnakého pohlavia;
homosexuáli, lesbičky; homosexualita; homosexuálne; homosexuálne manželstvá;
homosexuálne názory; homosexuálne partnerstvo; homosexuálne páry; homosexuálne
pochody; homosexuálne vzťahy; lesbické a gayov; názory homosexuálov; partnerstvo
rovnakého pohlavia; podpora homosexuality; pochod homosexuálov; práva pre
homosexuálov; presadzovanie napr. homosexuality; propagácia homosexuality, ako takej;
spoločné manželstvá homosexuálov; úplne by som zakázal riešenie homosexuálov v
Národnej rade, to už nemáme vážnejšie problémy; uzákonenie manželstva homosexuálov,
adopcia detí homosexuálmi; uzatváranie manželstva rovnakého pohlavia; teplošské)
37. Podpora eutanázie/ interrupcie/ trestu smrti (interupcie; názor na eutanáziu; proti
životu (proti ukončenia života nasilu); trest smrti; eutanázia - o odobratie života; prerušenie
života, skončenia života násilnem; podpora eutanázie)
38. Sex (erotika a sexualita; pornografia; provokatívne prejavy sexuality; sexuálne názory;
sexuálne; sex)
39. Propagácia drog (drogy; názory o neškodlivosti drog; propagácia drog; propagovanie
drog; propagovanie omamných látok; navýkové látky; užívanie drog v pozitívach schvaľovanie; propagácia omamných látok; podpora drog; podpora užívania drog)
40. Proticirkevné a protináboženské (cirkevné; kresťanské prívlastky; náboženské; názory
proti cirkvi; proti bohu; antikonfesné; proti cirkvi)
41. Verejné rozprávanie o náboženstve (aké náboženstvo človek verí; náboženské otázky;
otázky týkajúce sa vierovyznania; zasahovanie cirkví do politiky)
42. Iná odpoveď (medziľudské vzťahy/partnerské vzťahy; nadávky rómov na adresu tých,
ktorí na nich robia; nejde o rasizmus; názory proti záujmu väčšiny ľudí; názory v inej reči ako
slovenskej, napr. v maďarskej; o arogancii; o manželstve; o tom, akí sme zadlžení;
osočujúce tradičné hodnoty; rómska problematika; šikana; názory o voľnosti v manželstve;
avantgardné; to sú informácie týkajúce financií; arogantné názory; provokatívne;
hendikepované; väzni; kastovný systém; výzva na sebevraždu; ak by ohrozovali chod rodín;
keď by bol vyhlásený vojnový stav; proti vojnové; vojenské prevraty; protislovenské názory
na území Slovenska; ktoré nikomu neubližujú; týranie zvierat; nevhodné pre verejnosť;
prostitúcia; je mi to jedno; názory tých, ktorí sú trestne stíhaní; kontroverzné; vystupujú proti
SNP, pritom to nezažili, to by som dala zakázať)
Všeobecná odpoveď (ak ide o spravodlivosť; kadejaké hlúposti; ktoré by zle vplývali na ľudí;
ktoré ľudí navádzajú; ktoré sú zlé pre ľudí; narušovanie poriadku; názory "chorých" ľudí; príliš
kritické názory; samoúčelné konanie voči ľuďom; šírenie zla; také čo ľuďom vymývajú
mozgy; veci, ktoré môžu ľudí ovplyvniť; veci, ktoré sa priečia zdravému rozumu, proste
hlúposti; všetko verejne; zlo; vnucovať niekomu to, čo nechce; negativistické myšlienky;
nezhody; obmedzujúce ľudí; proti zdravému rozumu; nemám veľký prehľad o tom, čo nesmie
byť hlásané, ale nemalo by byť bránené bojovať za svoje požiadavky, ako napr. zdravotné
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sestry, učitelia či iní zamestnanci; nerozumiem tomu; záludná otázka; neviem povedať
presne, proste sú veci, ktoré sa v žiadnom prípade verejne nehlásajú; proti Slovákom;
orientácia)
43. Všetky názory by mali byť povolené (je demokracia, všetko by malo byť povolené;
každý má právo na názor, kladný alebo záporný; každý má právo sa vyjadriť; každý názor by
mal byť hlásaný a vypočutý, nič by nemalo byť prikázané; každý sa môže prejaviť; môže byť
všetko; môžu byť hlásané akékoľvek názory; názory sa môžu hlásať slobodne vo všetkých
prípadoch; nič by nemalo byť zakázané; nič, všetko by sme mali vedieť; nie sú také, ktoré by
nesmeli byť verejne hlásané; sloboda prejavu - všetko môže byť hlásené; v demokracii by
mohli byť všetky; všetko môže byť hlásené, veď je sloboda prejavu; všetky môžu byť
hlásané; všetky musia byť verejne hlásané; všetky musia mať možnosť byť hlásené; všetky
nech sú hlásané; žiadne nesmú byť zakázané; žiadne)
99. Neviem + neodpovedal (nenapadne mi teraz nič; nevedela; nevie; nevie o politiku sa
nezaujíma, je rómka; nevie, neuvažovala o tom zatiaľ; neviem; neviem odpovedať; neviem
posúdiť; neviem sa k tejto otázke vyjadriť; neviem, nezaujalo ma; neviem, nič ma nenapadá;
nič konkrétne ma nenapadá; neviem, záleží od situácie)
Neodpovedal (bez odp.; nechce odpovedať; nechcem komentovať; neodpovedal; odmietla
odpovedať; odmietol odpovedať)
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Q11a_recode

Rekódované odpovede

a) nesmú byť hlásané:
1. Propagácia vojny, násilia, terorizmu a agresivity
(1. Podpora a propagácia vojny + 15. Podpora terorizmu + 22. Propagovanie agresivity
a násilia)
2. Ohrozenie bezpečnosti, celistvosti a dobrého mena štátu
(2. Ohrozenie bezpečnosti a celistvosti štátu + 3. Protištátne a ohováranie štátu + 21.
Šírenie nepokojov, paniky a anarchie)
3. Aktivity proti vláde a politikom a verejným činiteľom (4)
4. Ohrozovanie spoločnosti, morálky, mravov
(5. Protispoločenské aktivity + 32. Ohrozenie morálky a mravnosti + 33. Ohrozenie detí
a mládeže + 34. Vulgárne vyjadrovanie + 35. Šírenie klamstva a neoverených informácií)
5. Porušovanie zákonov
(29. Porušenie ústavy a zákonov + 30. Propagácia trestnej činnosti)
6. Ohrozovanie života, práv a dôstojnosti človeka
(23. Ohrozenie bezpečnosti a života ľudí + 24. Škodenie ľuďom / ubližovanie ľuďom + 26.
Ohrozenie slobody človeka + 27. Porušenie ľudských práv + 28. Obmedzovanie súkromia +
31. Ohrozenie dobrého mena a dôstojnosti človeka)
7. Propagácia extrémizmu a neznášanlivosti (rasovej, politickej, národnej,
náboženskej) (6. Propagácia extrémizmu + 7. Propagácia nacionalizmu a šovinizmu + 8.
Protinárodnostné aktivity + 9. Propagácia antisemitizmu + 10. Náboženská neznášanlivosť +
11. Šírenie nenávisti, neznášanlivosti, xenofóbie + 12. Propagácia nacizmu + 13. Propagácia
fašizmu / fašizmus + 14. Propagácia rasizmu + 18. Diskriminácia menšín a určitých skupín
ľudí + 19. Diskriminácia Rómov + 40. Proticirkevné a protináboženské)
8. Propagácia netradičných náboženských skupín
(16. Propagácia zakázaných siekt + 17. Propagácia Svedkov Jehovových)
9. Propagácia totality (20. Propagácia komunizmu/ totality)
10. Protidemokratické názory (25. Ohrozenie demokracie)
11. Prezentácia homosexuality (36. Verejné prejavy homosexuálov)
12. Propagácia drog (39)
13. Propagácia náboženstva (41. Verejné rozprávanie o náboženstve )
14. Propagácia eutanázie, trestu smrti a interrupcií (37. Podpora eutanázie/ interrupcie/
trestu smrti)
15. Propagácia sexu (38. Sex)
16. Iná odpoveď (42)
17. Všetky názory by mali byť povolené (43)
99. Neviem + neodpovedal
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Q11b. Druhy názorov, ktorým by nemalo byť v žiadnom prípade bránené
ich hlásať
Q11b. "Podľa vás, aké druhy názorov by nemali byť v žiadnom prípade verejne
hlásané a akým by nemalo byť v žiadnom prípade bránené ich hlásať? (uveďte aspoň
jeden najdôležitejší pre každé z nich)“
b) by nemalo byť v žiadnom prípade bránené ich hlásať:
1. Vyjadrenie všeobecnej kritiky a nesúhlasu (ak ide o kritiku kohokoľvek; ako žijeme,
nadávať na situáciu; keď je poukázané na chyby; keď niekomu oponujú; konštruktívna
kritika; názor, kritika; názory, kritiky na nesprávnu vec, nesprávne konanie; opodstatnená
kritika; podložené kritiká; prirodzené právo verejne vyjadriť svoju nespokojnosť; vyjadrenie
názoru na to, čo sa mi nepáči; vyjadriť svoj názor, keď sa mi niečo nepáči; normálne bežné
názory ľudí, ich nespokojnosť s určitými dejmi; právo na názor, nesúhlas; kritické; protesty
ľudí)
2. Kritika politikov a vlády (ak veľká časť obyvateľstva nesúhlasí s rozhodnutiami politikov;
činnosť politických strán; činnosť vlády; keď sú verejne kritizovaní politici, ktorí zneužívajú
politickú moc; keď vyjdú nejaké špinavosti na politikov, ktorí sú platení z našich daní; kritické
názory na politiku, vládu; kritika aj vyššie postavených osôb keď sa dopustia priestupku či
trestného činu, rovnaký meter na každého; kritika na politikov; kritika politických strán, vlády
a podobne; kritika vedenia štátu; kritika verejných činiteľov; kritika vládnutia, poukazovanie
na chyby; kritika vlády; kritika vlády a politických predstaviteľov štátu; kritizovanie chýb, ktoré
robia politici; kritizovanie politikov; na vyjadrovanie sa k práci verejných činiteľov; názor na
politikov; názor na vládu, vládnutie, rozhodovanie o ľuďoch; názory na politikov; názory na
súčasné vládnuce strany; názory na vládu; názory na vládu, parlament; nespokojnosť s
prácou vlády; nesúhlas s politikou vlády; o prešľapoch našich politikov; osobné názory ľudí
na danú problematiku napríklad vlády SR; politici; politicky odlišné názory ako má vládnuca
strana; právo nesúhlasiť s vládou; prejavy iné ako má vládnuca strana; proti politikom; proti
vláde, politike vládnucej skupiny; protivládne, proti nejakej strane alebo politikovi; svoje
názory na politikov; vládne protesty; voľná kritika vládnutia; vlastné názory občana na
politické dianie na Slovensku; činnosť politikov; kritika politikov; kritika politických rozhodnutí;
názory kritizujúce konkrétnych politikov; názory na politikov; ohľadom vládnutia a vedenia
štátu; platy politikov; pravda o verejných činiteľoch a ich prešľapoch; kritika vládnutia a moci;
nemôžu byť obmedzované názory na politikov; politická kritika; kritika vlády, politické
nešváry; nedodržanie sľubov; právo odvolať ľudí z funkcií alebo pri zbieraní podpisov za
nejakú vec)
3. Kritika a názory na systém (kritika súčasného systému demokracie; kritika súčasného
systému vlády, parlamentu a podobne; kritika systému; názory kritizujúce súčasný politický
režim; názory na systém štátu; názory ohľadne fungovania štátu; názory, ktoré nesúhlasia s
určitými nesprávnymi vecami v tomto systéme; nespokojné názory na systém; nesúhlas so
systémom; prejavenie názorov aké máme my občania priamo štátu; záujmy ľudí o zmeny v
riadení štátu a ak chcú poukázať na chyby štátu; keď niekto sa chce vyjadriť ohľadom štátnej
byrokracie; na súčasný štátny a právny systém; také názory, ktoré by dnešný systém
zlepšovali; názory na SR; názory na spravovanie štátu a verejných financií; útoky na
zvrchovanosť, suverenitu SR; kritika úradov)
4. Kritika spoločnosti (kritika spoločenského diania; kritika spoločnosti; kritika verejného
života; názory na spoločenský život; názory na stav spoločnosti; názory na súčasnú situáciu
v SR; kritické názory na spoločnosť; spoločenské nešváry; kritika spoločnosti)
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5. Názory ľudí na politické dianie (činnosť politických situácií; názor na politiku; názory ľudí
na politické dianie; názory na politické dianie; názory na politiku; politické; politický názor;
terajší stav politiky; vyjadriť svoj politický názor; informácie politické; podávanie
neskreslených informácií v oblasti politiky; pravdivé skutočnosti o politike)
6. Boj proti korupcii (ak sa niekto necháva podplácať, treba ho dať na pranier; korupcia vo
vláde; poukazovanie na korupciu; prípady korupcie na vysokých postoch; proti korupcii;
vystupovať proti korupcii; podnety upozorňujúce na korupciu, úplatkárstvo; korupcia;
korupcia - poukazovanie na jej chyby; poukazovanie na korupciu; korupcia štátu; boj proti
klientelizmu, korupcii; nekalé zaobchádzanie s financiami štátu; názory, ktoré by odkryli
nekalé praktiky niektorých politikov)
7. Informácie vo verejnom a štátnom záujme (aby ľudia nezostávali bez informácií ako
majú konať v prípade masového ohrozenia spoločnosti; ak ide o záujem širokej verejnosti; ak
je to v záujme spoločnosti; ak sa podporuje všeobecné blaho; ak z nich vyplýva osoh pre
ľudí; čo sa týka všetkých; čo sú pre ľudí; čo vyhovuje väčšine obyvateľstva; informácie
prospešné pre občanov; keď si chcú ľudia niečo vydobyť pre seba; keď spĺňajú účely
občanov; ktoré prospievajú aj ostatným občanom; ktoré sú pre dobro v našej spoločnosti;
ktorý by prosperoval spoločnosti; názor v záujme celej spoločnosti; názory a zákony pre
dobro celého obyvateľstva nášho štátu; názory ochraňujúce ľudí; názory pre dobro
spoločnosti; pre dobro národa; presadzovanie zásad, kt. by mohli pomôcť spoločnosti; snahy
zmeniť spoločnosť k lepšiemu; tie, ktoré pomôžu k dobrému spolužitiu všetkých ľudí; veci
podporujúce blaho a dobro všetkých občanov; veci, ktoré pomôžu občanom; verejne
prospešné; všetky dôležité kvôli bezpečnosti občanov; zamerané na pomoc ľuďom; záujmy
spoločnosti; pre dobro človeka ako obyvateľa krajiny kde žije; rôzne akcie napr. pomoc
ľuďom, verejnoprospešné akcie; názory že by prospeli aj ďalším ľuďom; názory pre dobro
spoločnosti; pre dobro národa; názory o vypracovaní lepšieho zákonov, aby vyhovoval
všetkým; ak to hlása nejaká organizácia pre ľudí)
V záujme štátu (ak by boli presadzované záujmy štátu; to čo pomôže štátu; vlastenecké; ak z
nich vyplýva osoh pre štát)
8. Názory pre zlepšenie života (ktoré by pomohli ľuďom lepšie žiť; ktoré by znamenali
zlepšenie života; napríklad názvy na zlepšenie sociálnej situácie, zvýšenie platov; názory o
lepšie životné podmienky; názory, ktoré by mohli zlepšiť život našej spoločnosti; názory,
ktoré majú viesť ku skvalitneniu života; názory, zlepšenie situácie na SR; právo na slušný
život; tie, ktoré by viedli k zlepšovaniu životnej úrovne; vedúce k pokroku a zlepšenia života;
za lepší život; za zlepšenie života obyčajných a najchudobnejších ľudí; dôstojný život)
9. Názory presadzujúce dobrú vec (ak ide o správnu vec; ak je to pre dobrú vec; ak
hlásanie názoru nemá zlé dôsledky, tak by sa to nemalo obmedziť; ak sa niekto hlási za
prospešnú vec; čo môžu podporiť niečo dobré; čo sú správne; dobré názory, z ktorých niečo
pochopíme; dobré pre ľudí; dobročinné akcie a aktivity; keď je pre dobro; korektné; názory,
ktoré majú priniesť nejaké inovácie, alebo dobré zmeny; nejaké pochody za niečo
prospešné; podporujúcu dobrú vec; smerujú k zlepšeniu; správne názory; každý názor, ktorý
je v správnej veci, nesmie byť obmedzovaný; názory, ktoré by viedli k zlepšeniu života –
spolunažívaniu; názory na pozitívne zmeny v živote občanov)
10. Slušné prejavy nesúhlasu (názor každého človeka, ak nie je urážajúci; slušné,
rozumne premyslené názory; slušný názor; také, ktorými by neboli dotknuté osoby; všetky
slušné prejavy, ktoré nikoho neosočujú; všetky slušne prezentované názory; všetko ostatné,
ktoré nepoburujú ľudí medzi sebou; všetko ak to nie je smerovanie proti mravnosti; právo
slušne vyjadriť nesúhlas; slušné prejavy nesúhlasu; ak nie sú v rozpore so slušnosťou; musí
vážiť slová; len by nemali nikoho urážať; ak je to názor, ktorý neštve ľudí proti sebe; ak len
niekto chce slušne vyjadriť svoj názor; ak nikomu neubližujú; ktoré ničím nepoburujú
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spoločnosť; názory, ktoré nikomu vážne neubližujú; ak niekto chce slušne vyjadriť nesúhlas;
osobné názory, ktoré nikomu neubližujú)
11. Názory súvisiace so slobodami (svetonázoru, prejavu, médií, cestovania,
zhromažďovania)
Sloboda prejavu (iný svetonázor; je sloboda prejavu; každý by sa mal slobodne vyjadriť,
lenže u nás to tak nie je; lebo je sloboda slova; názor človeka, ak je s niečím nespokojný;
názory občanov; názory obyčajných ľudí; názory obyvateľov; názory, ktoré si ľudia myslia,
dokonca môžu aj pomôcť vidieť situáciu inými očami; normálne bežné názory ľudí; o slobode
prejavu; osobný názor jednotlivca; povedať čo chce; povedať svoj názor; povedať svoj názor
bez postihu; práva ľudí sa voľne vyjadriť; práva na svoj názor; právo na iný názor; právo na
prejav slova; právo na slobodný názor; právo na svetonázor; právo slobodne sa vyjadrovať;
právo slobodného prejavu názoru; prejav vlastnej vôle; sloboda hlasu národa; sloboda
názoru; sloboda prejavu; sloboda prejavu - každý má svoj názor; sloboda prejavu a svojho
názoru; sloboda prejavu, slova; sloboda prejavu, vlastný názor; sloboda prejavu vo všetkých
formách; sloboda slova; sloboda slova a názoru; sloboda slova, vyjadriť vlastný názor;
sloboda vlastného názoru; slobodne sa vyjadriť; slobodné slovo; slobodné vyjadrenie svojho
názoru každého človeka; slobodný názor; slobodná voľba prejavu občana; slovo, názor na
vec; svetonázor; tie, ktoré vyjadrujú postoj človeka; vlastné predstavy; vlastný názor; vlastný
názor na určitú situáciu; vlastný prejav; voľné zmýšľanie ľudí; vyjadrenia svojich názorov;
vyjadrenie názoru skupiny; vyjadriť svoj názor; vyjadriť svoje pocity; vyjadrujúce slobodu
prejavu; vyslovenie svojho názoru; vysloviť to, čo ľudí trápi; vysloviť vlastný názor na určité
veci, aj keď zákon káže ináč; právo na slobodu prejavu; vlastný svetonázor; možnosť
slobodného prejavu; každý má právo na svoj vlastný názor; každý občan má právo vyjadriť
svoj názor)
Sloboda médií (sloboda tlače; televízia, tlač, (médiá) rozhlas; sloboda médií, internetu;
sloboda prejavu, tlače a iných médiách; slobody tlače, informácií)
Sloboda cestovania (cestovanie do zahraničia; možnosť cestovať do zahraničia; cestovanie;
sloboda pohybu)
Sloboda zhromažďovania (ohlásené demonštrácie; práv zhromažďovania sa na učenom
mieste; prejavy zhromažďovania; sloboda zhromažďovania; verejné zhromaždenie žiadané
o povolenie; stretávanie sa s ľuďmi)
Sloboda všeobecne (boj za slobodu; keď sa ľudia domáhajú väčšej slobody; ktoré by bránili
slobodnej voľbe občanov; názory o slobode; názory proti slobodnému rozhodovaniu človeka;
o osobnej slobode ľudí; o slobode; obmedzovanie ľudskej slobody; obmedzujúce slobodu;
osobná sloboda ľudí; osobná sloboda; osobné slobody; porušovanie slobody ľudí; právo na
slobodné rozhodovanie; sloboda; sloboda človeka; sloboda občana; slobodné rozhodnutie
ako chcem žiť; slobody ľudí; slobody občanov; slobody obyvateľov; voľný pohyb ľudí; ľudské
slobody; sloboda človeka alebo skupiny; sloboda ľudí na Slovensku; slobody človeka;
sloboda svedomia; sloboda svedomia, názor na eutanáziu, interupciu)
Akékoľvek názory (ak chcem vyjadriť svoj názor, malo by mi to byť umožnené; akýkoľvek
prejav; akékoľvek; čo ja viem, je sloboda slova, nech si každý hovorí čo chce; čo si ľudia
myslia!; demokracia je o tom, že nesmie byť nič zakázané hlásiť sa k tomu, inak je to vláda či
nadvláda moci; je demokracia, názory si môžeme povedať; každý názor človeka; keď človek
povie svoj názor na niečo; keď chcú slušne vyjadriť akýkoľvek názor; môže byť všetko;
názory každého majú byť prijaté; nech si každý hovorí svoj názor; nemôžu byť
obmedzované; nesmú byť obmedzené; žiadne nemôžu byť obmedzované pokiaľ neprávom
neubližujú iným; neviem, nie sú žiadne obmedzenia; nič; nič by nemalo byť zakázané;
občania by mali mať právo vyjadriť svoje názory a nesmú byť obmedzený; podľa mňa môžu
byť všetky hlásane; podľa môjho názoru by sa nemali obmedzovať žiadne názory; všetko by
malo byť slobodné, nikto by nemal nikoho obmedzovať; všetko ak to nie je smerovanie proti
mravnosti; všetko ostatné; všetko sa môže hlásať v každej situácii; všetko verejne; všetky;
všetky (akékoľvek) názory; všetky informácie; všetky názory; všetky ostatné; všetky správy;
všetky, nech si každý povie svoje; vyslovenie akéhokoľvek prejavu, myšlienky človeka;
žiadne; všeobecné informácie, názory na dianie sa vo svete; všetky udalosti, ktoré sa dejú)
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12. Presadzovanie ľudských a občianskych práv (ak je to názor nespokojných jedincov,
ktorí si chcú presadiť svoje práva; bežné práva občanov; boj za ľudské práva; domáhanie sa
ľudských práv; hnutia, ktoré sú za práva občanov; keď sú proti porušovaniu občianskych
slobôd; ktoré obhajujú základné ľudské práva; ktoré sú vyjadrením ľudských práv; ľudské a
občianske práva; ľudské práva; ľudské práva - práva ľudí všeobecne; ľudské práva každého
občana SR; ľudské práva stanovené zákonom; ľudské právo; o ľudských právach; občianske
a ľudské názory; občianske a ľudské práva by nemali byť obmedzované; občianske názory;
občianske práva; podpora ľudských práv; práva a sloboda človeka alebo skupiny; práva a
sloboda ľudí na Slovensku; práva a slobody človeka; práva jednotlivca; práva ľudí; práva
ľudské; práva občana; práva občanov; práva obyč. ľudí; práva slušných ľudí na úkor grázlov;
pri požadovaní práv občana v rámci zákona; proti ľudským právam; tie, ktoré upozorňujú na
porušovanie ľudských práv; týkajúce sa občianskych práv; za ľudské práva; za základné
ľudské práva; za zákonné práva; základné ľudské práva; základné ľudské práva garantované
medzinárodnými zmluvami; základné práva a slobody; základné práva občanov; nedodržanie
práv občanov; keď sa ľudia domáhajú svojich práv; názory o ľudských právach; dodržiavanie
ľudských práv; ľudské právo človeka; práva občanov; otázky práv a slobôd človeka)
Dôstojnosť (udalosti súvisiace s dôstojnosťou človeka; obhajoba ľudskej dôstojnosti;
dôstojnosť človeka)
13. Pravdivé informácie (hlásaná pravda; hlásanie o nepravde; hlavne pravdivé, ale čo je
pravda, je vždy otázne; hovoriť o pravde; informácie ako to je v skutočnosti; keď niekto hlási
svoju pravdu; keď niekto chce vysloviť objektívnu pravdu; keď sa ľudia dožadujú pravdy;
ktoré sú pravdivé; na faktoch; názory hlásajúce pravdu; obhajoba pravdy; overené fakty;
pravda; pravda a skutočné dôkazy; pravda a také čo by aj obyčajným ľuďom otvorili oči;
pravda o verejných činiteľoch; pravda v čomkoľvek; pravda, ktorá by nemala zostať utajená;
pravda, ktorú sa snažia za nejakým účelom zakrývať; pravdivé názory; pravdivé prejavy;
pravdivé skutočnosti o politike; pravdivé udalosti; pravdivé správy pre občanov; pravdivé
výsledky hlasovania a výsledkov jednania vo vláde; pravdivé; skutočná pravda - názor na ňu
bez zbytočného prikrášľovania; skutočné veci, ktoré sa dejú okolo nás; údaje, ktoré sú
overené, že sú pravdivé!; vieruhodné; za pravdu; pravdivé, reálne, potrebné názory; treba,
aby občania vždy vedeli plnú pravdu a nie skreslené informácie)
14. Boj za spravodlivosť a proti porušovaniu zákonov (ak ide o spravodlivosť; ak sa ľudia
dožadujú spravodlivosti; ak sa niekto domáha oprávnených nárokov; boj proti
nespravodlivosti; keď chce niekto demokraticky poukázať na nespravodlivosť; kritizujúce
nespravodlivosť; neprávosť a jej riešenia; nespravodlivosti v spoločenstve; podnety
upozorňujúce na nespravodlivosť; proti nespravodlivosti v spoločnosti; také, čo vedú ku
spravodlivosti; vzburu proti nepráviu; za vážnu nespravodlivosť; právo na spravodlivosť;
spravodlivosť pre všetkých rovnakú)
Nespravodlivé odsúdenie (keď niekto bol poškodený zo strany štátu alebo nemohol sa brániť
a bol neprávom odsúdený; názor neprávom odsúdených; o informácie o zlých rozhodnutiach
sudcov; nespravodlivosť v justícii; u súdnictva, ak sa dejú krivdy)
Porušenie zákona (proti porušovaniu zákonov; keď napr. nejaký vplyvný či bohatý človek
porušuje zákony a má takú moc, že dokáže zabrániť, aby sa o tom písalo; upozorňovanie na
porušovanie zákonov; kritizujúce nespravodlivosť a porušenia zákonov; boj proti bezpráviu;
riešenia káuz, zametanie pod koberec, politické rozhodnutia; práva či požiadavky obyčajných
ľudí, ktorých okrádajú súčasní podnikatelia)
Ubližovanie ľuďom (ak sa niekomu vážne ubližuje; názory o zlom zaobchádzaní s ľuďmi;
podnety upozorňujúce na násilníctvo)
Trestná činnosť/kriminalita (kriminalita; kriminalita policajtov, že policajti môžu všetko;
poukazovanie na páchanie trestnej činnosti, týranie)
Antidiskriminačné (názory o rovnoprávnosti občanov; rovnoprávnosť; sociálna nerovnosť;
upozorňovať na diskrimináciu, napr. v zamestnaní, rasovú a pod.)
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15. Názory v súlade so zákonmi (ak neporušujú zákony; ak nie sú v rozpore so zákonom;
dodržovanie ústavy; keď majú oporu v zákone; keď mám na to občianske právo v
demokratickom štáte; ktoré neporušujú zákony; názory na základe ústavy; názory
podporované zákonom; všetko čo nie je zákonom zakázané; tie čo neporušujú zákony;
všetko v rámci zákona; žiadne, okrem ústavou obmedzené; demokratické, alebo aj sociálne
názory, keby to išlo v súľade s ústavou; pri požadovaní práv občana v rámci zákona)
16. Podporujúce práva znevýhodnených (menšín, homosexuálov...) (keď menšiny chcú
presadiť svoje práva, samozrejme demokratické práva; ľudia, ktorí sú za menšiny;
menšinové; menšinové práva a slobody; národnostné; názory, ktoré sa odlišujú od väčšiny,
ale menšine prospievajú; ochrana práva menšín; používanie materinského jazyka;
požiadavky menšín; práva Maďarov; práva menšín; práva menšín na Slovensku - to je
bohužiaľ porušené; právo postihnutých ľudí na ich život; u rôznych etnických a menšinových
spoločenstiev; za lepšie podmienky menšín; zakazovanie rozprávať jazykom menšín; záujmy
menšín, aby neboli ich záujmy vypočuté a odsúvané; žiadosti národnostnej menšiny; aj
menšinové práva; právo menšín; práv na prihlásenie sa k národnosti; rozhodovanie o
dvojitom občianstve; práva rómov; právo na sebaurčenie; pre ochranu menšín)
Homosexualita (homosexualita; názory podporujúce homosexualitu; práva gayov;
prihlasovanie sa k odlišnej sexuálnej orientácii; pochody ľudí za zviditeľnenie svojich názorov
(farebný-dúhový pochod); sexuálna orientácia)
Práva znevýhodnených (slabšie sociálne skupiny; ochrana práv sociálne slabých, alebo
iných znevýhod. skupín; práva gayov, rómov, soc. slabých občanov, ZŤP osôb; ľudia, ktorí
sú za chudobných ľudí)
17. Vyjadrovať sa o Rómoch (hovoriť pravdu napr. o cigáňoch; opak - teda názor na
rómov, zo strany bielych a tých, ktorí na nich robia; poukazovanie na neporiadok rómov; proti
Rómom; rómska problematika; slobodné vyjadrovanie na adresu rómov a iných menšín,
ktoré žijú na úkor pracujúcich; ako žijú cigáni...)
18. Ochrany zdravia a života (napr. keď sa zistí, že nejaké potraviny, lieky, hračky....sú
škodlivé; ochrana zdravia ľudí; právo na obranu zdravia; zdravotné; obhajoba zdravia; na
základe ochrany života; ochrana života; záchrana života; ak sa týka priameho ohrozenia na
životoch ľudí; proti zásahom pri obrane života)
Súvisiace so zdravotníctvom (názory na zdravotníctvo; napr. o zdravotníctve; za bezplatnú
lekársku starostlivosť; o zdravotníctve; právo na bezplatné zdravotníctvo; ak mám nejaký
problém (konkr.v zdravotníctve súčastne riešim) obrátiť sa na príslušnú inštitúciu a má prijať
môj podnet)
Právo na život (pochody ľudí za zviditeľnenie svojich názorov (pochod za nenarodené deti);
práv na život; práva na život; za život a práva nechcených a nenarodených detí)
19. Názory na podporu demokracie (čo by ohrozovalo demokraciu; demokracia;
demokratické; demokratické názory; demokratické práva občanov; demokratický systém;
myšlienka demokracie, ktoré vedú k dobru ľudstva; názory demokratické; právo občanov na
demokraciu; propagácia demokracie; v súlade s demokraciou; za demokraciu)
20. Informácie o stave krajiny (čo sa týka diania na Slovensku; hlásanie pravdy o živote
Slovenska; rozpočet štátu; skutočná štatistika o nezamestnanosti; súčasná situácia na
Slovensku; úroveň na Slovensku; život v krajine; sociálne postavenie krajiny; pravdivé správy
pre občanov o situácii na Slovensku)
21. Názory na život (informujú o dôležitých veciach, týkajúcich sa každodenného života;
názor na život; názory o skutočnom živote, o ktorom politici nemajú poňatia; názory
všeobecne o živote; o živote; vyjadriť svoj postoj k životu; názory na stav života; o existencii;
nespokojnosť so sociálnym systémom u nás)
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22. Ekonomické informácie (ekonomickú situáciu na Slovensku; ekonomika, biznis,
peniaze; financie, ekonomika SR; finančné, ekonomické, hospodárske; informácie finančné;
názory na problémy hospodárstva a ekonomiky; stav ekonomiky Slovenska; vlastné názory
občana na ekonomické dianie na Slovensku; všetko, čo by prispelo k ekonomickému
prospechu; financie; financie verejné; názory na stav ekonomiky; názory na ekonomiku;
názory na súčasný stav ekonomiky na SR; nové ekonomické poznatky; podávanie
neskreslených informácií v oblasti hospodárstva atď.)
23. Týkajúce sa pracovných a zamestnaneckých práv (ak mi nevyplatia mzdu, obrátiť sa
na príslušné orgány; ak sa to týka pracujúcich; akcie za zvyšovanie platov; keď sa štrajkuje a
ľudia chcú vyššie platy; názory pracujúcich ľudí s nízkym platom; nespokojnosť s niektorými
javmi (v práci); nespokojnosť s platmi robotníkov, učiteľov; oprávnené kritické pripomienky na
vedenie firmy; práca ľudí; pracovné názory; práva ľudí na prácu; právo na prácu; právo na
prácu, na vyplatenie mzdy za odpracované hodiny; právo na prácu, štrajk; právo na výplatu
mzdy; protesty proti nezamestnanosti a pod.; protesty proti nízky platom; štrajk kvôli práci, za
nevyplatenie mzdy; za zvyšovanie platov - štrajky; ľudské právo ako lepšie finančné
ohodnotenie, práca; vyjadriť svoj postoj k práci; zvýšenie platov; o možnostiach práce;
názory na rast nezamestnanosti; pracovné; týkalo by sa zamestnania; nezamestnanosť;
obhajoba práce, mzdy; stav zamestnanosti; názory na nezamestnanosť; právo na obranu
práce; právo na zlepšenie života v podobe štrajkov; možnosť štrajkovať za svoje práva;
štrajky, referendá)
24. Názory súvisiace s vierou a náboženstvom (aby cirkev hlásala; cirkevné; čo sa týka
viery v Boha, ako to bolo za komunizmu; hlásanie náboženstva; hlásanie viery; kresťanské;
kresťanské náboženstvo a jeho ideológia; kresťanské názory; možnosť výberu viery;
náboženská sloboda; náboženské; náboženské názory; náboženské otázky; náboženské
presvedčenie; náboženské vyznanie, orientácia; náboženské, ale to myslím, že ani nie sú,
alebo keď dakto povie svoj názor; náboženstvá; náboženstvo; názor na vieru; názory na
náboženstvo a vieru; názory na vieru; názory o viere; názory o vierovyznaní; názory svätej
stolice; nemôžu byť obmedzované názory náboženstva; neviem, asi tiež kvôli viere a slobode
prejavu si ľudia môžu hovoriť čo chcú, len by nemali nikoho urážať; otázky vierovyznania;
práv na vyznávanie náboženstva; právo na slobodu vyznania; právo na vyznanie viery,
náboženstva; proti vyznaniu; sloboda náboženstva; sloboda vierovyznania; sloboda
vyznania; šírenie viery; verejné modlitbové spoločenstvá; viera v Boha; viera, kto má aké
vierovyznanie; vierovyznania; vierovyznanie; názory náboženské; právo na vyznanie viery v
pána Boha; kresťanské práva; sloboda vyznania; náboženský názor; náboženské ale nie tie
agresívne ako moslimstvo - extrémistické; náboženské slobody; názory súvisiace s vierou;
oslava cirkvi v kostole; slobodu náboženstva; kresťanstvo; sloboda vierovyznania)
25. Týkajúce sa životného prostredia/ zvierat (o ekológii; ochrana zvierat; ochrana
životného prostredia; ochrancovia zvierat, prírody; propagovať ochranu životného prostredia;
strana zelených a ochrancov prírody; za ochranu prírody; životné prostredie - Enviro, Veda
a technika; názory o zlom zaobchádzaní aj so zvieratami)
26. Týkajúce sa kultúry / vedy / vzdelania (ak šíria kultúru; kultúrne názory; nárok na
vzdelanie; názory vedcov; nové technické poznatky; šírenie osvety medzi ľuďmi; školstvo;
umelecké, kultúra; výchovné; poučné; vývoj vedy; vybrať si vzdelanie; vzdelávacie programy;
pravdivé informácie o minulosti, napríklad vojnové časy na Slovensku v rokoch 1939 až
1945)
27. Názory súvisiace s rodinou (boj za práva rodiny; napr. ochrana viacčlenných rodín;
názory na rodinu; ochrana práv rodiny; právo na rodinu; právo rodín; rodinné právo; rodinné;
rozvod; týkalo by sa rodiny; o rodine; právo na obranu rodiny; rodinné problémy)
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28. Morálne zásady (akékoľvek názory, ktoré sa týkajú mravov; rôzne názory, ktoré majú
morálku, čiže ju neohrozujú; hlásanie morálnych zásad; riadne manželstvá medzi mužom a
ženou a nie iné)
29. Prázdny kód
30. Iná odpoveď (aby nepoškodzovali meno ľudu; boj proti fašizmu; bojovať proti určitej
skupine ľudí; erotika; humanitná tolerancia; charity, dobročinné akcie; informácie o
majetkových pomeroch politikov; informácie, aký majetok majú naši politici a ako k nemu
prišli; katastrofy; keď človek chce rozhodovať sám o sebe; koľko zarábajú podnikatelia;
napríklad voľby; názory detí, mladých; názory, ktoré žiadajú sociálne služby; nejaké intímne
a sexuálne, niečo také; požiadavky študentov a obyč. ľudí; práva cudzincov na území
Slovenska; sexuálne; športové aktivity; zábavy pre mladých; zotrvanie v medzinárodných
organizáciách; referendá; diskriminačné proti vierovyznaniu, genocídne; aj povinnosti
(neprispôsobivý občan); prístup k informáciám; volebné právo; Právo/zákony - súdnictvo;
práva žien; ak ľudia žiadajú od vlády zmenu; aktuálne spravodajstvo; právo majoritného
obyvateľstva Slovákov má byť nedotknuteľné vo veci občianskych práv; pravda o Bezákovi,
o kauze Gorila, o Pente; názory obhajujúce socializmus; organizovanie protištátnych akcií;
zmena režimu na socializmus; hlásenia o sprenevere majetku; názory na živorenie v tomto
štáte; národné; prejavy národovectva; urážajúce menšiny; keď niekto poukáže na ľudí, ktorí
zneužívajú náš sociálny systém; lebo je demokracia; extrémistické prejavy rôznych skupín;
rasistické názory; rasistické útoky; je mi to jedno; ktoré by bolo protiústavné; keď sa ľudia
právom dožadujú zmeny; ale aj povinnosti (neprispôsobivý občan); ľudskosť)
Všeobecná odpoveď (ak sú požiadavky opodstatnené; čo sa týka bežných ľudí; dôležité
informácie; hlas ľudu; inteligentné a prospešné názory; keď niekto háji svoje záujmy; názor
na osobné potreby občanov a na vlastné sebaurčenie; názory, ktoré nepotláčajú ľudskú
identitu; okrem vyššie uvedených; oprávnené požiadavky; osobné právo - konať tak, ako
uvažujeme za správne; potreby obyčajných ľudí; situácie týkajúce sa obyčajných ľudí;
vlastne to, čo som uviedla na začiatku, neviem či som to dobre pochopila všedné, bežné;
vyjadrovanie sa o správnosti k veciam; zamerané na pomoc tým, ktorí to potrebujú)
31. Nezrozumiteľná odpoveď (dokázané skutočnosti, ktoré by chránili vinníka; ľudská vôľa;
poukazujúce na porušenie názoru; súkromie jednotlivca; teroristické; terorizmus; súkromné
vlastníctva; ak súhlasí väčšia časť ľudí; povahové črty osobnosti (prípadne) vizáž; ani
komunistom sa nelúbilo, keď sa proti nim národ postavil; proti zákonom; ak sa nejaká
skupina dovoláva; dôchodcov; ich spolužitie; môžu; na verejnosti; nekonkretizované, ale
niekomu adresované; obmedzené; prejav zmeny k väčšiemu kľudu; stretávať sa; tak isto;
ľudské; občianske)
99. Neviem + neodpovedal (naozaj neviem; nenapadá mi; nerozumiem tomu; nevedela;
nevie; nevie, neuvažovala o tom zatiaľ; neviem; neviem odpovedať; neviem posúdiť; neviem
sa vyjadriť; neviem, neprichádzam s tým do styku; neviem, nič ma nenapadá; nič ju
nenapadá; nič konkrétne ma nenapadá; to je ťažké takto povedať)
Neodpovedal (bez odp.; neodpovedal; neodpovedala; neuviedla; odmietla odpovedať;
odmietol odpovedať)
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Q11b_recode

Rekódované odpovede

1. Kritika vlády, systému a politiky
(1. Vyjadrenie všeobecnej kritiky a nesúhlasu + 2. Kritika politikov a vlády + 3. Kritika
a názory na systém + 4. Kritika spoločnosti + 5. Názory ľudí na politické dianie)
2. Informácie vo verejnom záujme a o korupcii
(6. Boj proti korupcii + 7. Informácie vo verejnom a štátnom záujme + 8. Názory pre
zlepšenie života + 9. Názory presadzujúce dobrú vec + 20. Informácie o stave krajiny)
3. Slobody a práva občanov
(10. Slušné prejavy nesúhlasu + 11. Názory súvisiace so slobodami (svetonázoru, prejavu,
médií, cestovania, zhromažďovania) + 12. Presadzovanie ľudských a občianskych práv + 15.
Názory v súlade so zákonmi)
4. Podpora spravodlivosti, demokracie a pravdy
(13. Pravdivé informácie + 14. Boj za spravodlivosť a proti porušovaniu zákonov + 16.
Podporujúce práva znevýhodnených (menšín, homosexuálov...) + 19. Názory na podporu
demokracie)
5. Informácie dôležité pre dobrý život
(18. Ochrany zdravia a života + 22. Ekonomické informácie + 23. Týkajúce sa pracovných
a zamestnaneckých práv + 25. Týkajúce sa životného prostredia/ zvierat + 26. Týkajúce sa
kultúry/ vedy/ vzdelania + 27. Názory súvisiace s rodinou)
6. Názory súvisiace s náboženstvom a morálkou
(24. Názory súvisiace s vierou a náboženstvom + 28. Morálne zásady)
7. Názory o skutočnom živote
(17. Vyjadrovať sa o Rómoch + 21. Názory na život)
8. Iné (30. Iná odpoveď)
9. Nezrozumiteľná odpoveď (31)
99. Neviem, neodpovedal
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Q13a. Príklad takej akcie, aká nie je prípustná pri obhajobe občianskych
práv za žiadnych okolností
Q13a. "Uveďte prosím príklad takej akcie, aká nie je podľa vás prípustná pri obhajobe
občianskych práv za žiadnych okolností a akcie, ktorá by bola prípustná aj napriek
tomu, že je v rozpore so súčasnými zákonmi.“
a) "akcia neprípustná za žiadnych okolností":
1. Agresívna akcia a násilie (agresia; agresívna akcia; agresívna, útočná; agresívna;
agresivita; s prejavom násilia a agresivity; vzbura; občianske nepokoje)
násilie (aby sa nerobili nejaké násilnosti; ak by došlo k násiliu; ak by hrozili nejaké násilnosti,
prípadne osobné útoky; ak by malo prísť ku krvavému incidentu; ak by obhajoba práv bola
násilná; ak by prichádzalo k rôznym násilnostiam; ak by sa fyzicky napádali; ak by sa malo
fyzicky napádať; ak chce hlásať násilie; ak ide o násilnosti; ak je tam aj násilie; ak vyvrcholí
alebo hlási násilie; akcia spojená s násilím; akcia sprevádzaná násilím; akcia, kde by
používali násilie voči osobám alebo inštitúciám; akcia, ktorá by podnecovala násilie;
akékoľvek násilie; atentát, násilný prejav; bitka pri športových podujatiach; bitky; bitky,
ohadzovanie sa nebezpečnými predmetmi; brutalita; demonštrácia, ktorá by bola násilná;
fyzické násilie; fyzické útoky; fyzicky niekomu ublížiť; fyzický útok na ľudí; národnostne
spojené s násilím; kde je násilie; kde sa očakáva bitka; keď hrozí násilie; keď je tam násilie;
keď sa chcú len biť; keď sa pri protestoch bijú; ktorá by bola násilného charakteru; ktoré sú
násilné; napadnutie; násilné demonštrácie; násilie; násilie voči ľuďom; násilná akcia; násilná
demonštrácia; násilná, až krviprelievanie; násilná; násilné akcie; násilné napadnutie; násilné
ovládnutie; násilné protesty; násilnícka; nejaká násilná akcia; nejaká, kde by sa bili hlava
nehlava; nejaké bitky; nejaké fyzické napadnutie iných ľudí pri zhromaždeniach; nejaký
fyzický útok na ľudí (človeka); použitie násilia; použitie násilnosti na verejných
zhromaždeniach; používanie násilia; prejavovanie násilia; pri fyzickom napadnutí, pri takých,
ktorí majú priestupok; pri ktorej dochádza k ostrej výmene názorov - bitky; propagácia
krajného násilia; propagujúca násilie; propagujúca násilie; s bitkou a násilím to aj tak nikam
nevedie; s prejavom násilia a agresivity; spojená s násilím; sprevádzané násilnosťami;
šíriaca násilie; to sa len domnievam, že taká, kde sa ľudia navzájom napádali aj fyzicky; týka
sa násilia; týkajúca sa násilností; útoky na osoby; zameraná na násilie voči civilným
občanom; boli by násilné; nemalo by sa prejavovať násilie na obyčajných ľuďoch; fyzické
hrozby; útoky fyzické; také demonštrácie, kde ide o vyvolávanie násilia; podporujúca
násilnosť; spojená s násilím a podobne; násilie voči ľuďom; prepad, únos; lynčovanie;
ubližovanie inej osobe; napádajúca ľudí; napádanie ľudí; aby napádali iných ľudí; zabíjanie
ľudí; akcia, ktorá má za následok obete; to sa nedá vyšpecifikovať, nakoľko aj úplne
mierumilovná akcia môže skĺznuť do bitky)
2. Ničenie štátneho, verejného a súkromného majetku (ak by došlo k ničeniu majetku; ak
by spôsobovala škody, napríklad vandalizmus a podobne; akcia spojená s vandalizmom;
akcia spojená s vandalizmom, ničením majetku a podobne; akcia, pri ktorej dochádza k
škodám na majetku; demolácie; hádzanie predmetov; kde dochádza k ničeniu majetku; kde
sa rozbíja; keď sú demonštrácie a ničí sa pri nich majetok - rozbíjajú výklady, zapalujú autá;
napr. pálenie kníh; násilné rozbíjanie majetku; ničenie cudzie majetku; ničenie majetku;
ničenie majetku iných; ničenie štátneho majetku; ničenie; poškodzovanie cudzieho majetku;
poškodzovanie majetku; pri ktorých by dochádzalo k výtržnostiam; rabovanie a ničenie
súkromného majetku; rabovanie; rozbíjanie; snažiaca sa o poškodzovanie verejného
priestranstva; spojená s ničením a vandalizmom; spojená s ničením majetku, vandalizmom a
podobne; spojená s vandalizmom; spojená s vandalizmom, ničením vecí; v ktorých sú
materiálne škody; vandalizmus; verejné zhromaždenia, ktoré spôsobujú výtržnosti;
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výtržníctvo; výtržnosti; vandalistická; akcia spojená s vandalizmom a podobne; akcia
sprevádzaná rabovaním, poškodzovaním majetku; fyzický útok na budovy; rozbíjanie
obchodov; škody na majetku; keď pri protestoch rozbíjajú autá, obchody, a iné; útoky na
majetok; taká, ktorý by nejakým spôsobom ohrozovala majetok a podobne; ničenie majetku;
ničenie majetku, verejných inštitúcií, štátnych symbolov; útoky na štátne budovy; ak by mala
nejaké škodlivé účinky)
3. Ozbrojená akcia a vojna (boje medzi sebou, občianska vojna; bojová; bojovať so
zbraňou v ruke ako ukrajinskí povstalci; keby sa tam strieľalo; ktoré by mohli byť k
vypuknutiu svetovej vojny; napadnutie ozbrojených síl pri riešení občianskych práv;
občianska vojna; ozbrojená akcia; ozbrojené násilie; pomocou zbraní; použiť ľubovolne
streľnú zbraň; použiť zbrane; použitie strelných zbraní; použitie zbraní; propagácia zbraní;
streľba; strieľanie na ľudí; strieľanie; útok so zbraňami; verejné boje; vojna; vyhrážanie sa
zbraňou; vymáhať svoje práva so zbraňou v ruke; za vojnu; zbrane - použitie; zbraňou si
vymáhať požiadavky viď. Ukrajina; ak by strieľali; zbrojenie; ozbrojená; za použitia zbraní;
použitie zbraní; vojny; lúpeže so zbraňami i bez nich; štrajk, ktorý by ohrozoval ľudí
(napr.streľba))
4. Terorizmus (ak ide o teroristu; nejaká sabotáž, plánovanie útoku proti davom; obhajoba
teroristu; podpora terorizmu; teror; teroristická; teroristické akcie; terorizmus; bombový útok;
propagácia terorizmu)
5. Propagácia rasizmu (boj za potláčanie práv rómov=rasizmus; hanobenie rasy; keď je
rasistická; prejavy rasizmu; presadzovanie rasizmu; propagujúca rasizmus; proti určitej rase;
rasista; rasistická; rasistická demonštrácia; rasistické akcie; rasistické útoky; rasistické;
rasisticky motivovaná; rasisticky orientované; rasizmus; rasová neznášanlivosť; rasová
diskriminácia; rasové demonštrácie; s rasistickými motívmi; zhromaždenie rasistov;
zhromaždenie za rasizmus; znevažovanie rasy; rasisti; za rasizmus; obhajovanie rasizmu;
propagácia rasizmu; spojená s vykrikovaním rasistických hesiel a podobne; rasistická;
pochody a protesty spojené s tématikou rasizmu; presadzovanie nadradenosti)
hanobenie rómov
6. Propagácia fašizmu a nacizmu (akcia propagujúca fašizmus; demonštrácia spojená s
hanobením našej republiky - hailovanie; fašistická; fašistická demonštrácia; fašistické akcie;
fašistické pochody; hlásanie fašizmu; kde sa používajú fašistické znaky; kde sa propaguje
fašizmus; nacionálne akcie; nacionálne strany, fašistické hnutia; nacistická; nacistické akcie;
nejaké neonacistické združenie; fašistické útoky; neofašizmus; neonacisti; obhajovanie
fašizmu; podpora fašizmu; podporujúca fašizmus, nacizmus...; pochod neonacistov; pochod
za fašizmus; prejav fašizmu; prejavy neonacizmu; presadzovanie fašizmu; propagácia
fašizmu; propagovanie fašizmu; propagujúca fašizmus; proti národné-fašistické; rôzne
pochody neofašistov; stretnutie neonacistov; šírenie fašizmu; verejné zhromaždenie
nacistov; za fašizmus; zhromaždenie sympatizantov s fašizmom; fašistické akcie, ktoré sú
takto zamerané)
7. Propagácia iného extrémizmu (akcie radikálov; extrémisti; extrémistické skupiny;
extrémizmus; pochod extrémistov; stretnutie skinhedov; všetky druhy extrému; propagujúce
extrémizmus; kotlebovci; pochod od nacionalistov; pospolitosť; pravicová nacionálna strana;
typu, aké robí Kotleba; aj pochody Kotlebovcov; militantné prejavy; podpora vojny; pochody a
protesty spojené s tématikou a myšlienkou vojny; obhajoba vraždy, zabíjania)
Antisemitizmus (antisemitizmus; protižidovské konanie)
8. Podnecujúce nenávisť (ktorá by viedla k nejakým nenávistiam medzi ľuďmi; ktorá plodí
krv; podnecujúca nenávisť medzi ľuďmi iných názorov; rozvracanie; vyvolávajúca konflikty na
nepodložených faktoch; vyvolávanie konfliktov; propagujúca neznášanlivosť; šíriaca
nepokoje; vyhrocovanie nenávisti; podporujúca nenávisť; spojené so štvaním; násilná
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propaganda; podpora násilia; pochody a protesty spojené s tématikou a myšlienkou násilia;
propagácia násilia)
9. Akcie proti menšinám a Rómom (akcia zameraná proti menšinám; diskriminácia
menšín; keby sa ľudia domáhali väčších práv ako majú ostatní obyvatelia; keď hlása proti
určitým skupinám ľudí; ktorá poburuje proti skupinám menšín; napadnutie Rómov, rómskych
osád - vypaľovanie; národnostné trenice; odsudzovanie príslušníkov iných národností;
pochody proti Rómom; potláčanie práv národnostných menšín; práva rómskej menšiny na
život; proti menšinám; proti menšine; takí, čo chcú biť Rómov; verejné osočovanie menšín;
vysťahovanie ľudí inej národnosti; vyvražďovanie nevinných ľudí niektorej menšiny; zasa len
opakujem, že akcie proti menšinám; zhromaždenia za účelom provokovania národnostných
menšín; zosmiešňovanie menšín; keby to bola akcia proti záujmu všetkých občanov, vrátane
menšinových skupín; etnická neznášanlivosť; protinárod.orient.; keby išlo o protimenšinové)
Diskriminácia menšín a určitých skupín ľudí (diskriminácia; pokorčovať sa na ľudí z nižšej
vrstvy; ponižovanie určitej vrstvy ľudí, diskriminácia; verejné obmedzovanie určitej malej
skupinky ľudí; obhajoba nadradenosti, netolerancie; netolerancia; nerovnoprávna;
podceňovať právo menšín; akcia proti rovnosti pohlavia)
10. Protištátne akcie a hanobenie štátu (ak by bola protištátna; ak by to ohrozilo SR;
akcia, čo uškodí štátu; akcia, ktorá má za následok ohrozenie ekonomiky; hanobenie
(otvorené hanobenie) štátu; hanobenie republiky; hanobenie štátnych symbolov; keď je proti
štátu; narúšanie suverenity štátu; ohrozenie bezpečnosti nášho štátu; proti riadeniu štátu;
proti štátu; protištátna; protištátna činnosť; protištátne; protištátne akcie; protištátne úmysly;
protištátna; rozbiť celistvosť štátu; rozvrat republiky; taká, ktorá ohrozuje bezpečnosť štátu;
urážky zriadenia; výroky proti štátu a jeho hodnotám; zasa len opakujem, keby išlo o
protištátne; rozvracajúce akcie, ktoré rozvracujú celistvosť štátu; vedená proti zriadeniu;
zvrhnutie vlády alebo puč proti vláde; štvanie proti vláde; ohrozenie bezpečnosti verejných
činiteľov)
11. Ohrozenie ľudí a bezpečnosti občanov
Ohrozenie bezpečnosti občanov (ak by došlo k narušeniu bezpečnosti ostatných občanov;
ak by ohrozovala bezpečnosť; bezpečnosť osoby; nejaká nebezpečná; ohrozujúca
bezpečnosť; tá, ktorá by ohrozovala bezpečnosť ľudí; ak by ohrozoval bezpečnosť; pokiaľ by
to ohrozovalo bezpečnosť ľudí; taká, ktorá ohrozuje bezpečnosť občanov)
Ohrozenie ľudí (aby neohrozovala ľudí; ak by tá akcia úplne znehodnocovala existenciu
určitých ľudí; ak by to malo uškodiť občanovi; čo by mohlo ohroziť ľudí; hrozba na dotyčnú
osobu alebo osobnosti; ktoré ubližujú občanom; napr. keby niekto chcel ublížiť niekomu;
napríklad ohrozovať okolie; ohrozujúca ľudí, alebo keby im ubližovala; ktorá obmedzuje ľudí,
alebo im ubližuje; akcia, čo uškodí ľuďom; ohrozovania iných - pri úmyselných činoch;
ohrozenie ľudí; ak ohrozujú iných; taká kde si ľudia môžu ublížiť; neprístojné správanie sa
voči iným ľuďom)
12. Porušovanie zákonov a korupcia
Trestný čin (keď sa jedná o trestný čin; podporujúca zločinnosť; pri trestnom čine; pri
trestných činoch; trestná činnosť; trestne stíhaný; zločinecké akcie; zločiny; zločin;
prezentácia, ktorá okráda slušných ľudí; úžerníctvo; podvod; šoférovať pod vplyvom
alkoholu; rozkrádanie spoločného majetku; falšovanie peňazí; že pôjdu kradnúť, prepadávať)
Porušenie zákona (ak by porušovala zákony; ak by vyzývala na porušenie zákona; ak je to
nezákonné, tak by taká akcia nemala byť povolená, zákony by sa mali dodržiavať; ak je to v
rozpore s Ústavou a platnými zákonmi; ak je v rozpore so zákonom; ak porušuje zákon, tak
žiadna; ak to nedovoľuje zákon; akcie, ktoré sú nezákonné; každá akcia v rozpore so
zákonom je neprípustná; keď je protizákonná; ktorá porušuje zákon; nezákonná; porušujúca
zákon; proti ústavné; protiprávna; protiústavná; protizákonná; protizákonné prejavy; všetko
protiprávne; všetky, ktoré porušujú zákony a predpisy; pri trestnom čine, porušení zákonov -
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hrubé porušenie; trestne stíhaný, alebo opätovne porušuje zákon; napr. lekár pýta peniaze
na úkony, ktoré by mali byť zadarmo, v tom prípade pacienta čaká trest)
Korupcia (korupcia; korupcia, úplatkárstvo; podplácanie)
Nepovolená úradmi (ak by nebola povolená úradmi; každá akcia, ktorá nie je ohlásená; ktorá
nie je povolená mestom, obcou a pod.; nepovolená manifestácia; nepovolené zhromaždenie;
taká, ktorá nie je dovolená úradmi; verejné zhromaždenia, ktoré neboli povolené)
Okrádanie dôchodcov (okrádanie dôchodcov, zaväzovanie sa zmluvami, ktoré sú nevýhodné
pre týchto občanov a sú nimi vtiahnutí "do omylu"; pošpiniť a utláčať práva dôchodcov;
prezentácia vecí, ktoré sa nezákonne ponúkané najviac dôchodcom; šmejdi, ktorí oberajú
dôchodcov)
Narušenie poriadku (ak by vyzývala na porušovanie poriadku; narušenie pokoja u občanov v
obci; narušovanie pokoja v krajine; obsadenie verejného priestranstva; verejný neporiadok;
nepokoje v uliciach)
13. Protidemokratické akcie
Protidemokratické (akcia proti slobodne sa vyjadrovať; akcia, ktorá narúša demokraciu štátu;
hlásajúca nedemokratické ideológie; keď obmedzuje demokraciu; protestovanie proti
demokracie, a dnešnou vládnutí; protidemokratické zhromaždenia; keby to išlo proti
demokracii; vystúpenie proti demokracii ako takej)
Obmedzovanie ľudí (ak niektorí obhajujú len svoje práva a nehľadia na práva iných; ak sú
bezohľadní voči okolitým ľuďom; ktorá obmedzuje ľudí; ktorá obmedzuje ostatných občanov,
ktorí nie sú toho názoru v bežnom živote; niektorá skupina chce niečo dosiahnuť na ukor
práv inej skupiny; každá akcia, ktorá istým spôsobom obmedzuje iných občanov; aby
neobmedzovala ľudí)
Obmedzenie slobody (keď sa to týka súkromia; obmedzovanie osobnej slobody; ak by to
niekoho obmedzovalo jeho pohyb; nesloboda)
Ohrozenie záujmu občanov (keby ohrozovala záujmy občanov; keby to bola akcia proti
záujmu všetkých občanov; proti občanov štátu)
14. Ohrozenie ľudských a občianskych práv (čo potláča ľudské práva; keď sú zakázané a
obmedzené ľudské práva; keď útočí na základné ľudské práva; ktorá ohrozuje občianske
práva; ľudské práva; obmedzenie občianskych práv niekoho iného; porušovanie ľudských
práv; porušujúca práva iných; potlačenie ľudských práv; potlačenie práv občanov; proti
ľudským právam a dôstojnosti; obmedzovanie práv)
15. Požiadavky menšín a určitých skupín ľudí
Akcie menšín (ak niekto chce niečo, čo nemá väčšina ( napr. rómovia nejaké "privilégia" a
vymožiteľnosti); akcie, ktoré sa týkajú národnostných menšín; demonštrácie menšín, ktoré
vyvolávajú v našom štáte problémy; keď skupina ľudí požaduje presadiť svoje vlastné
záujmy na úkor ostatných; Maďari ak chcú autonómiu, nebodaj oddeliť sa od Slovenska;
menšiny; napr. aby na juhu Slovenska sa mohli stretávať členovia maď. strán - Jobik;
národnostné demonštrácie; pochod maďarských gárd v Slovenskej republike; právo na
vlastný štát (viď Ukrajina, u nás hrozia Maďari); vzbura menšiny, presadzujúca svoje názory;
Maďari za odtrhnutie juhu od Slovenska; akcie anarchistov; riešenie Rómov; rómska otázka;
vymáhanie si práv nad rámec, aký majú ostatní obyvatelia; žiadať práva, ktoré sú nad
právami ostatných; chránenie neprispôsobivých občanov; ak neprispôsobiví dostávajú
peniaze za nič)
16. Ohrozovanie dôstojnosti človeka
Osočovanie a znevažovanie iných ľudí (osočovanie a znevažovanie ľudí a ich osobnosti;
osočovanie druhého; taká, ktorá uráža a zosmiešňuje; útoky jak slovné; zneuctenie osoby
človeka; vulgárna a urážlivá; urážanie ľudí; urážky fyzických osôb; ohováranie; kohokoľvek
urážajúca; ktorá uráža určitú vrstvu ľudí; vulgárny útok na ľudí (človeka); osobná, urážlivá;
útok proti ľudskosti; zneuctenie pamiatky obetí fašizmu - to sa mi vôbec nepáči; urážky
verejných činiteľov - starosta)
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17. Ohrozovanie zdravia alebo života (ak by došlo k možnosti ublíženia na zdraví; ak by
ohrozoval zdravie; ak by to niekoho ohrozovalo na zdraví; napr. ak by to malo vplyv na
zdravie ľudí; ohrozenie zdravia; ohrozenie zdravia, alebo života niekoho iného; ohrozujúca
zdravie a život ľudí; pokiaľ by to ohrozovalo zdravie ľudí; proti zdraviu; keď je tam ublíženie
na zdraví; polícia - zásah, ktorý by ohrozil zdravie ľuďom; ohrozujúca zdravie a život ľudí;
akcia, pri ktorej dochádza k škodám na zdraví; že by bol pri nej ohrozený ľudský život, alebo
zdravie; ublíženie na zdraví; fyzické napadnutie políciou; šikana)
Ohrozenie života (ak by hrozilo, že niekto zomrie; (porušujúca) ohrozujúca život občanov; ak
by išlo niekomu o život; ak by mali byť ohrozené životy ľudí; ak by mohlo prísť k ohrozeniu
životov; ak by to ohrozilo životy ľudí; akcia porušujúca právo na život; akcia za právo vziať
ľudský život; akcia, ktorá by ohrozovala životy obyvateľov krajiny; akcia, ktorá niekoho
ohrozuje na živote; chceli niekomu zabiť, aby presadili práva, fyzická likvidácia; keď ohrozujú
život niekomu; keby išlo o život; keď ide o život; keď sú ohrozené životy ľudí; keď tá osoba
ohrozuje život ostatných ľudí; ktorá by ohrozovala životy ľudí; ktorá neznamená priame
ohrozenie života ľudí; ktorá ohrozuje životy ľudí; nejaká akcia, ktorá si vyžiada ľudské obete;
nemalo by sa zabíjať; ohrozenie života; ohrozovanie na živote; ohrozujúce život;
organizovanie vraždy; pri ktorej by boli ohrozené ľudské životy; taká čo by ohrozila životy
ľudí!; taká, ktorý by nejakým spôsobom ohrozovala životy; také protesty pri ktorých
demonštranti ohrozujú niekomu život; vražda; vraždenie; vraždy; vyhrážanie sa smrťou; za
smrť človeka; zabiť človeka; život ohrozujúce, kde by boli použité donucovacie prostriedky;
životy ohrozujúca; že by bol pri nej ohrozený ľudský život, alebo zdravie; zabíjanie,
vraždenie; vražda; vyhrážanie sa zabitím; život ohrozujúca; ohrozenie zdravia, alebo života
niekoho iného; ohrozujúca zdravie a život ľudí; ohrozenie životov ostatných; ohrozujúca
zdravie a život ľudí)
Štrajk zdravotníkov (akcie ohrozujúce životy iných ( lekári za zvýšenie platov); napr.štrajk
lekárov, ktorí majú aj tak dosť vysoké platy a jeden robí na 3 miestach; štrajk zdravotníkov;
štrajky lekárov, policajtov, hasičov)
18. Ohrozenie spoločnosti, morálky a mravov
Poburujúce (akcia, ktorá poburuje verejnosť; hanebná a vulgárna; ktorá spôsobuje
pohoršenie; poburovanie; poburujúca verejnosť; všetky tie, pri ktorých by vznikalo
spoločenské pohoršenie; poburujúca; vulgárna; ktorá uráža a pôsobí nevkusne; keď je
neslušná; vulgárne; nadávanie; vulgarizmus)
Nemorálne (akcie, ktoré kazia morálku; hrubá neslušnosť; nadávky skupiny; napr. holý ľudia;
obnažení ľudia, propagácia sexu; pochod nahých ľudí; propagovanie nemorálnych vecí;
akcia, ktorá poburuje verejnosť a je nemorálna; propagácia nemravností)
Ubližovanie deťom (keby sa týkala napr. detí, ktoré by preto mohli neskôr trpieť; ohrozenie
detí; opustenie dieťaťa; proti zdravej výchove detí; ubližovanie deťom; zneužitie malých detí,
týranie detí; znásilnenie maloletých)
Propagácia drog (propagácia drog; propagovanie a ochutnávka drog; reklama na drogy;
užívanie drog a marihuany)
19. Témy spojené s homosexualitou (adopcia detí u homosexuálov; adoptovanie detí
homosexuálmi; akcia s názorom presadenia sobášiť sa homosexuálom; akcie
homosexuality; dúhový pochod; homosexuáli; homosexualita; homosexuály, lesbičky;
ledajakí homosexuáli, transvestity; obhajoba zvrátených praktík - homosexualita; podporovať
homosexuálov; pochod homosexuálov; pochod homosexuálov a lesbičiek; pochody gayov a
lesbičiek; pochody homosexuálov; práva homosexuálov; propagácia gayov a lesbičiek,
neustála diskusia o ich manželstvách a či si môžu adoptovať deti; propagovanie
homosexuality; reklama homosexuálov; sexuálna orientácia; tie sprosté pochody
homosexuálov, to je niečo nenormálne; za homosexualitu; zhromaždenie homosexuálov)
20. Provokácie (provokácia; provokatívna vzbura; štvavé provokácie; provokačné akcie; keď
chcú len provokovať; provokácie)
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21. Demonštrácie (demonštrácia; demonštrácia pred NR; demonštrácie; protestné
zhromaždenie; zhromaždenie; demonštrácie proti dobrým zákonom)
22. Propagácia eutanázie, trestu smrti a interrupcií (eutanázia; interupcia; napr.
propagovať smrť; trest smrti; potraty; za potraty, za eutanáziu)
23. Propagácia totality (komunistická ideologická propaganda; totalita jednej strany a jej
preferovanie na verejnosti; podpora komunizmu; totalita)
24. Obmedzovanie náboženstva a propagácia netradičných vier (akcia proti právu na
vierovyznanie; presadzovanie náboženskej neznášanlivosti; propagujúca moslimské
náboženstvo; protestantské skupiny, ktoré (sa) presadzujú nezákonným spôsobom; proti
cirkvi)
Propagácia siekt (akcia nejakej sekty; nejaké združenie siekt; sektárska; sekty)
25. Sebapoškodzujúce akcie
Hladovka (hladovka; hladovky)
Upálenie sa (upaľovanie) (upálenie sa; upaľovanie; napr. keby niekto chcel ublížiť niekomu,
alebo sám sebe, napr. upálením sa)
26. Iná odpoveď (ak by obhajovali práva Rómovia, sú to nebezpečné skupiny;
nevymenovanie generálne prokurátora; nútenie k vysťahovaniu z obydlia ak nemá kam ísť;
podporovať fajčiarom tam, kde je to zakázané; proti rodine; štrajky za prac. miesta a mzdy;
týranie zvierat; v oblasti vedeckých pokusov na ľuďoch; verbovanie domobrán ako sa to robí
v Maďarsku; vzatie zákona do vlastných rúk; zadržiavanie osôb; zákaz prostitúcie;
znásilnenie; zvady a roztržky; štrajky; maskovaní ľudia, ktorí protestujú, ale sa hanbia alebo
boja za to; zastávať tých, čo zle robia; proti ľudskosti; aby sa pobili susedia pre niečo; únosy;
obviňovanie ľudí; ak by to ľudí viedlo k nesprávnym činom; protestovať o odpustenie trestu
uloženého súdom; nekontrolovateľné akcie bez zmyslu; proti Slovákom; zneužívanie štátnej
moci; týranie žien; páchanie zla; zabiť človeka a odvolávať sa na súde; násilné potláčanie zo
strany štátu – policajtov; akcia neprípustná; štrajk; štrajky; genocída; je mi to jedno; akcia
protirasistická; proti rasizmu; protirasistické akcie)
Nefunkčnosť justície (nezadržanie obvineného z vraždy a podobne; oslobodiť väzna bez
amnestie; pustený na slobodu, súdom odsúdený zločinec alebo vrah; vyslobodenie
zločincov, trestancov, ba aj vrahov; rozhodnutie súdu; sú také akcie, hlavne na súdoch;
súdne spory; zo súdnych siení)
Nezrozumiteľná odpoveď (ak nikto nereaguje na sťažnosti ľudí; ísť prirýchlo, aby som sa
ukázal pred kamarátmi; o krádeži; povinnosť brániť vlasť v prípade vojnového konfliktu;
predaj hrncov, deky, pouličný predaj; predávanie tovaru podomových; predražovanie;
predražovanie na akciách; pri riešení dedičstva, pri vydedení; väzenie; všetky - NGO;
zárobok, ktorý je do 30 eur, za to odvádzať daň; záchranná akcia; holokaust; iná orientácia;
miešané manželstvá; obžalovaný musí mať obhajcu; právo osoby; za ľudské práva; o akú
akciu ide?; keď ide o veci prospešné pre občanov; držať sa tých zákonov, ktoré platia teraz;
v súlade len so zákonmi; rozhodnutie lekára; zákon by sa mal vždy dodržať; nie; vykonanie
"spravodlivosti"; zásada verejnosti; za žiadnych)
27. Každá akcia je prípustná (každá akcia môže byť; každá má byť prípustná; mala by
platiť sloboda; mali by byť prípustné; nepoznám takú akciu; pokiaľ štátna moc je korupčná,
nepoznám neprípustnú akciu; všetky musia byť prípustné o tom je demokracia; žiadna;
žiadne)
99. Neviem + neodpovedal (ja neviem; ja vám neviem uviesť, nie som odborník ani nad tým
nepremýšľam; ktorá... no neviem ktorá; nemám na to vlastný názor; nemám názor;
nenapadá ma; nerozumiem; nevie; nevie čo by to malo byť za akciu; nevie odpovedať; nevie
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príklad; nevie, čo by také bola; neviem; neviem konkretizovať; neviem odpovedať; neviem
opísať; neviem posúdiť; neviem reagovať; neviem sa vyjadriť; neviem si spomenúť; neviem
taký príklad; neviem uviesť; neviem, ja som za každú blbosť; neviem, nerozmýšľal som nad
tým; neviem, lebo zákony schvaľujú len niektorí politici; nič ma nenapadá; neviem, nič mi
nenapadá; to naozaj neviem)
Odmietol odpovedať / nechce odpovedať (nechce odpovedať; nechce sa vyjadriť; nechcem
odpovedať; odmietla odpovedať; odmietol odpovedať)

Q13a_recode

Rekódované odpovede

1. Agresívne, ozbrojené, násilné a teroristické akcie
(1. Agresívna akcia a násilie + 2. Ničenie štátneho, verejného a súkromného majetku + 3.
Ozbrojená akcia a vojna + 4. Terorizmus)
2. Propagácia extrémizmu a neznášanlivosti
(5. Propagácia rasizmu + 6. Propagácia fašizmu a nacizmu + 7. Propagácia iného
extrémizmu + 8. Podnecujúce nenávisť + 9. Akcie proti menšinám a Rómom)
3. Ohrozenie bezpečnosti, celistvosti štátu
(10. Protištátne akcie a hanobenie štátu + 11. Ohrozenie ľudí a bezpečnosti občanov)
4. Porušovanie zákonov, práv a dôstojnosti človeka
(12. Porušovanie zákonov a korupcia + 14. Ohrozenie ľudských a občianskych práv + 16.
Ohrozovanie dôstojnosti človeka + 20. Provokácie)
5. Protidemokratické akcie a propagácia totality
(13. Protidemokratické akcie + 23. Propagácia totality)
6. Akcie menšín a určitých skupín ľudí
(15. Požiadavky menšín a určitých skupín ľudí + 19. Témy spojené s homosexualitou)
7. Ohrozovanie zdravia alebo života
(17. Ohrozovanie zdravia alebo života + 25. Sebapoškodzujúce akcie)
8. Ohrozenie spoločnosti, morálky a mravov (18)
9. Iné demonštrácie (21)
10. Propagácia eutanázie, trestu smrti a interrupcií (22)
11. Obmedzovanie náboženstva a propagácia netradičných vier (24)
12. Iná odpoveď (26)
13. Každá akcia je prípustná (27)
99. Neviem + neodpovedal
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Q13b. Príklad takej akcie pri obhajobe občianskych práv, ktorá by bola
prípustná aj napriek tomu, že je v rozpore so súčasnými zákonmi
Q13b. "Uveďte prosím príklad takej akcie, aká nie je podľa vás prípustná pri obhajobe
občianskych práv za žiadnych okolností a akcie, ktorá by bola prípustná aj napriek
tomu, že je v rozpore so súčasnými zákonmi.“
b) "akcia prípustná, aj keď porušuje zákon":
1. Proti zlým/ nespravodlivým zákonom (aby upozornila v čom je ten zákon lepší, čo sa
má zmeniť; demonštrácia voči nesprávnemu zákonu; keď je zákon nespravodlivý; keď je
zákon prijatý, tak že je proti väčšine (záujmy); keď skupina tvrdí, že niektorý zákon je zlý,
parlament nevráti hoci ľudia majú pravdu; nespravodlivé zákony, ktoré poškodzujú určité
skupiny občanov; niektoré zákony sú aj proti vôli určitých ľudí, viď prípad Malinovej; no ak by
upozorňovala, že ten zákon je zlý; podľa mňa sú bohužiaľ aj zákony, ktoré prijal Smer aj
protiústavné - tak vtedy áno; sú prijaté aj také zákony, ktoré sú proti menšinám - tak vtedy by
som to povolila; v niektorých prípadoch sú zákony protiústavné, napr. Dvojité občianstvo; ak
sú za práva občanov, ktoré môže porušovať samotný zákon; ak zákony nie sú schopné
ochrániť občana)
2. Proti politikom a vláde (aj, lebo politici porušujú zákon stále; demonštrácia proti vláde;
Gorila; kupovanie hlasov pri hlasovaní - poslanci; nadávanie na systém, zosadenie vlády;
nejaká proti vláde a jej konaniu; nepovolený protest proti vláde, prezidentovi a podobne;
odvolanie vlády; pálenie štátnej vlajky ako protest proti vláde - vládnej politike; pochod
"Gorila"; povolila by som zvrhnúť vládu nasilu, ak by bola už veľmi zlá situácia; protest proti
vláde; protestovať proti vládnym rozhodnutiam, keď to nie je povolené dopredu; proti
politikom; trestné činy vo vláde; upozorniť na chyby našich politikov; vyjadrenie nesúhlasu s
vládou; vyjadriť názor na ministra, prezidenta; vzbura proti mocenským záujmom; za
zvrhnutie vlády; zadržať všetkých politikov v parlamente a držať ich tam kým si neznížia platy
a nezvýšia živ. úroveň na SK; zvrhnutie vlády, ak je proti občanom; proti tuposti najvyšších
ústavných činiteľov; odvolávanie skorumpovaných politikov; vyšetrenie zkorumpovaných
politikov; akcia, ktorá prebieha pokojne a je namierená proti predstaviteľom štátu;
porušovanie vládnych sľubov; volili sme poslancov do EU, nešli si prebrať dekréty, treba ich
odvolať; ak politici, alebo vysokopostavení diskriminujú bežných ľudí; keď ľudia chcú zmenu
a štát im to neumožní - dokonca im to zakazuje)
3. Proti nefunkčnému súdnictvu (ak občan je presvedčený, že neporušil zákon; keď bol
napríklad súdom vykonaný nespravodlivý rozsudok a ľudia s ním nesúhlasia; keď súdna moc
a prokuratúra nekoná a je zrejmé, že neobhajuje zákon; kvôli súdnym prieťahom; nesprávne
odsúdená nevinná osoba; nesprávnosť posúdenia a odsúdenia súdmi; postaviť sa proti
súdom, ktoré sa dnes tak konajú; sudca, ktorý veľmi zle rozhoduje; orgány rozhodujú veľmi
dlho, alebo inak a zle)
4. Proti korupcii (najviac podplácanie; odvolávanie skorumpovaných politikov; podplácanie;
proti korupcii; vyšetrenie zkorumpovaných politikov; demonštrácia proti korupcii; vzbura proti
korupcii; z korupčných dôvodov orgány rozhodujú veľmi dlho, alebo inak a zle)
5. Boj za osobnú slobodu a slobodu prejavu
Boj za slobodu (boj za slobodu; ktoré by neobmedzili práva na slobodný život; obhajoba
ľudskej slobody; obhajoba osobnej slobody všetkých rás a vrstiev obyvateľov; obhajoba
slobody človeka; obmedzenie slobody; obmedzovanie občianskych slobôd,... to som čítal
voľakde; obmedzovanie osobnej slobody; sloboda človeka; za slobodu; zhromaždenie na
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prejavenie nesúhlasu s nejakým dôležitým úkonom, ale zasahujúci do slobody ľudí; za
slobodu ľudí; obmedzenie osobnej slobody)
Sloboda prejavu (právo slobodného prejavu; za slobodu prejavu; právo hlásať; neohlásené
zhromaždenie v rámci slobody prejavu; vyjadrovanie vlastného názoru)
6. Boj za spravodlivosť, pravdu a demokraciu
Boj za spravodlivosť (ak sa zákonne nedá dosiahnuť spravodlivosť; domáhanie sa
spravodlivosti; keď je za spravodlivosť; nespravodlivosť; spravodlivosť; neprávosti páchané
na ľuďoch; keď niekoho nespravodlivo obvinia; obhajoba nespravodlivo odsúdeného
napríklad; obhajoba človeka, ktorý bol pravdepodobne odsúdený neoprávnene; keď bol
napríklad súdom vykonaný nespravodlivý rozsudok a ľudia s ním nesúhlasia; na obhajobu
niekoho; poukázanie na veci v tomto štáte, ktoré nie sú správne)
Boj za pravdu (ak občania vedia, že majú pravdu, napr. demonštrácia za ochranu H.
Malinovej; ak sa bráni pravda niekoho; hlásaná pravda; keď sa jedná o pravdu; keď sa ľudia
nedovolajú pravdy zákonným spôsobom; keď sa občania nedovolajú pravdy zákonným
spôsobom; keď sa zákonným spôsobom nedovolajú pravdy; občan má pravdu; obhajoba
pravdy; za pravdu)
Boj za demokraciu (na ochranu demokracie; o demokracii; smerovanie demokratickým
smerom; za demokraciu; záchrana demokracie; podpora demokracie napriek všetkým
okolnostiam, ktoré by mohli byť proti; keď bráni ústavu SR; referendum)
Proti diskriminácii (ak nefunguje právo rovnako pre každého; diskriminácia; rovnosť pre
všetkých občanov; ak politici, alebo vysokopostavení diskriminujú bežných ľudí)
7. Obhajoba ľudských a občianskych práv
Porušenie ľudských práv (ak sa porušujú ľudské práva; ak sú za práva občanov, ktoré môže
porušovať samotný zákon, štát; bránenie ľudských práv; keď chce zlepšiť ľudské práva; keď
ide o pravdivé práva, ktoré sú porušené, napr. dvojité občianstvo; ktorá chráni občianske
práva; ľudské práva; ľudské práva na slušný život, akákoľvek forma; ľudské právo; obhajoba
základných ľudských práv napriek tomu, že orgány takúto akciu zakázali; obhajovanie
ľudských práv a občianskych slobôd; ohľadom občianskych práv; ochrana ľudských práv;
ochrana prirodzených ľudských práv; podpora ľudských práv; porušenie ľudských práv; pri
porušovaní základných práv; protest za ľudské práva; za ľudské práva; za základné ľudské
práva; za základné práva; obhajoba ľudských práv; ak sú nejakým skupinám popierané ich
základné práva a slobody; ak porušujú ľudskú dôstojnosť; obhajoba občianskeho práva)
Boj za svoje práva (akcia na podporu práv všetkých občanov, bez rozdielu rás a
náboženskej príslušnosti; bojovať za svoje práva; domáhať sa práv, ktoré sú tak často
porušované; keď sa občania nemôžu dovolať svojich práv zákonnou cestou; keď sa občania
nemôžu dovolať svojich práv zákonným spôsobom; keď si občania chcú vymôcť svoje práva;
keď skupina ľudí bráni svoje práva; ľudia sa domáhajú svojich práv, o ktorých sú
presvedčení; manifestácie za práva ľudí; niečoho sa domôcť; pochod za nejaké právo; právo
občana; právo osoby; protest za svoje právo formou napr. hladovka, transparent; vzbura
proti neprávostiam; za práva ľudí; za práva ľudí obyčajných; za práva občanov; ak sa bráni
práva niekoho; boj za práva žien; akcia za práva občanov; keď úrady neumožňujú občanom
protestovať, aj keď neporušili zákon)
8. Boj za pracovné práva a spravodlivosť pre zamestnancov, štrajky (ak niekto
demonštruje, lebo ho prepustili z práce a pritom prijali iného; ak sa to týka protestu proti
nezvyšovaniu miezd, napr. zdravotným sestrám; ak zamestnávateľ nevyplatí mzdu a
zamestnanci si prišli obhájiť svoje práva; akcia proti prepúšťaniu zo závodov, zadržanie
výplat zamestnávateľmi; boj za práva zamestnancov; boj za vyššie mzdy; demonštrácie za
prácu; demonštrácie za zvýšenie platov; keď človek chce pracovať a nechcú mu dať zmluvu,
len na dohodu; keď sa vo firme štrajkuje kvôli nízkym platom alebo prepúšťaniu; kvôli práci,
platom; ľudia by mohli demonštrovať, keď im firma nevyplatí mzdy, alebo ich prepustia;
manifestácie za vyplatenie mzdy; manifestácie za vyššie platy; neohlásený štrajk
zamestnancov; nepovolená demonštrácia za zvýšenie platov; nevie, možno akcia za
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zvýšenie mzdy; neviem, či to porušuje zákon, ale už by sa ľudia konečne mali brániť
vykorisťovaniu; obhajoba práce, práva na prácu aj tvrdými prostriedkami; obhajoba vyšších
platov; práva občanov (zvyšovanie platov a pod.); právo na prácu; právo na zvýšenie platu;
právo, keď vám nevyplatia mzdu za vykonanú prácu; protest za zvýšenie platov; protesty
odborov; rôzne pochody za lepšie podmienky na život, napr. za lepšie mzdové ohodnotenie;
štrajk - nezamestnanosť, mzda; štrajk v práci; štrajk voči zvýšeniu platov; štrajk za lepšie
platové podmienky; štrajk za platy; štrajk za práva robotníkov; štrajk za vyplatenie mzdy;
štrajk za vyššie mzdy; štrajk za zvýšenie miezd; štrajk zamestnancov, ak im nevyplatia mzdy;
štrajkovanie nespokojných zamestnancov; štrajkovanie za lepšie pracovné podmienky;
štrajkovať za lepšie platy, za prácu ak chcú niečo rušiť; štrajky odborov kvôli platom; štrajky
zamestnancov; teraz neviem povedať, možno štrajk za prácu; vymáhanie vyšších zárobkov;
vyplácanie mzdy, ak zamestnanec spôsobí škodu zamestnancovi; za vyššie platy; za
zamestnanosť; za zvýšenie platov, sociálnych istôt; zamestnanci štrajkujú kvôli platom;
zamestnanecké demonštrácie; zvýšenie miezd; zvýšenie minimálnej mzdy; zvýšenie platov;
právo v práci...; pracujúci kvôli pracovným podmienkam; štrajk, zatvorenie podnikov;
robotníci za lepšie podmienky v práci; pokojná demonštrácia chrániaca prácu; akcia za práva
občanov (manipulácia s ľuďmi od zahran. firiem, platové podmienky); obhajoba práca, mzdy;
neviem, ktorá už porušuje zákon, ale asi štrajk je prípustný; rôzne štrajky; štrajky; zakázaný
štrajk; zastavenie dopravy, lebo vodiči štrajkujú za zvýšenie platov; práca na čierno)
Štrajk hasičov/lekárov/učiteľov (štrajk hasičov; štrajk hasičského a záchranného zboru; štrajk
lekárov a zdravotných sestier; štrajk učiteľov; štrajk, ktorý neohrozí životy ľudí)
9. Proti utláčaniu menšín / skupín (ak sú nejakým skupinám popierané ich základné práva
a slobody; o verejných prejavoch proti menšine; ochrana slabších; práva menšín; proti
utláčaniu národnostných menšín; protirasistické prejavy; za práva menšín; za rovnosť
národností; obhajoba osobnej slobody všetkých rás a vrstiev obyvateľov; sú prijaté aj také
zákony, ktoré sú proti menšinám - tak vtedy by som to povolila; akcia na podporu práv
všetkých občanov, bez rozdielu rás a náboženskej príslušnosti; zhromaždenia, kde sa jedná
o ochranu utláčaných ľudí, napríklad dôchodcov; vyložiť dvojjazyčné tabule tam, kde býva
menšina; akcie v maďarčine)
10. Obhajoba slušných ľudí (keď sa deje nespravodlivosť voči občanom, ktorí slušne žijú a
pracujú; akcia, ktorá obhajuje práva slušných občanov)
11. Za práva sexuálnych menšín (dúhový pochod; dúhový pochod - homosexuáli; gay a
lesby; homosexuálne adopcie detí; homosexuálne pochody; akcia homosexuálov; manželské
zväzky pre gayov a lesbičky; napríklad pochody inak orientovaných ľudí; pochod
homosexuálov; práva homosexuálov)
12. Na ochranu detí (obrana detí proti sile iných; práca detí; pri neplatení (detských)
výživného na dieťa; rodinné právo - neplatenie výživného - v istých prípadoch dá sa aj
dohodnúť; za ochranu detí; za práva detí; odobranie detí z dôvodu týrania)
13. Na ochranu majetku (ak chráni svoj domov; brániť si svoj majetok a nepustiť na svoj
pozemok; ničenie majetku; obrana vlastného majetku; obsadenie súkromného majetku;
ochrana majetku - proti zlodejom použiť zbraň; úmyselné poškodzovanie majetku; zákaz
zobrať majetok, ak je majiteľ dlžníkom neúmyselne - exekútorom; zhabanie majetku;
znemožniť prístup do budovy, ktorú vlastní; ochrana majetku)
14. Proti násiliu a zastrašovaniu (akcia zameraná proti násiliu; násilie; násilné správanie
sa voči občanom; ochrana pred násilím; šikanovanie v škole - mladistvých / úmyselné
ublíženie - fyzicky či psychicky; zamedziť násiliu; zastrašovanie, bitka; pri obrane
napadnutého človeka; proti vojne)
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15. Na záchranu a ochranu života a práva na život aj nenarodených detí
Záchrana života a zdravia (ak by to zachránilo ľudský život; ak ide o záchranu života; ak ide
o život; ak zachráni život; keď ide o záchranu života; keď ide o život; záchrana života;
zdravotná činnosť, ak ide o život; v záujme chránenia zdravia a života; zdravotná;
zdravotníctvo; rýchla jazda autom pri záchrane života; ísť prirýchlo, keď veziem niekoho na
pohotovosť; mať alkohol v krvi, sadnúť za volant a snažiť sa zachrániť niekomu život;
ukončenie života; ohľadne zdravia; v záujme chránena zdravia a života)
Ochrana života a práva na život (ochrana ľudského života; ochrana života; pochod za život;
pochod za život v kostoloch; práva nenarodených detí; právo na život; právo na život
nenarodených detí; využitie Hniezda záchrany; za ochranu života; za zachovanie života;
pochod za život; zákaz eutanázie)
16. Boj za zlepšenie životnej úrovne (ak ľudia nemajú z čoho žiť a zákon im zakazuje
protestovať; ak má viesť ku zlepšeniu podmienok v krajine; boj za vyššiu životnú úroveň; keď
si ľudia chcú zlepšiť svoje podmienky na život - pracujúci kvôli pracovným podmienkam;
niekedy sú nepovolené aj akcie za zvýšenie ekonomickej stability obyvateľov; právo na
slušný život; za lepší život; za lepší život a potreby ľudí; za lepší život ľudí; zárobok do 10
eur; zhromaždenie ich lepšieho života; manifestácie za lepšie finančné zabezpečenie;
demonštrácia proti opatreniam vlády, napr. v sociálnej oblasti; zvyšovanie platov a tým aj
životnej úrovne; napr. protesty živnostníkov proti stále sa zvyšujúcim odvodom)
17. Za ochranu životného prostredia a zvierat (napríklad akcie Green peace; nejaké akcie
skupiny "Greenpeace"; niektoré akcie "Grínpísakov"; ochrana prírody a zvierat; ochrana
zvierat; ochrana zvierat a prírody; ochrana životného prostredia; ochrancovia prírody;
ochrancovia prírody a zvierat; podporujúca zdravé životné prostredie; za životné prostredie;
zhromaždenie ľudí podporujúcich ochranu zvierat, prírody; demonštrácie ohľadom životného
prostredia; boj za ekológiu; obhajoba ekológie; zhromažďovanie za zdravé živ. prostredie;
modifikácia potravín; demonštrácie ohľadom životného prostredia)
18. Za zmenu k lepšiemu (ak smeruje k náprave, alebo ku zlepšeniu; ak už nie je iné
riešenie a situácia je už neúnosná; ak vedie k dobrej zmene a nikomu sa tým neubližuje; ale
pomôže dobrej veci; boj za dobrú vec; čo pomôže dobrému; za dobrú vec; zákony nie sú
dokonalé - môžu sa porušiť, ak ide o správnu vec; zhromaždenie za dobrú vec)
19. Demonštrácie, pochody, petície, blokády
Demonštrácia (ak nie je povolenie, napr. verejné zhromaždenie; demonštrácia; demonštrácia
- pokojná; demonštrácia, pochod za niečo; demonštrácia, petícia; demonštrácie;
demonštrácie aj napriek zákazom; manifestácia, pochod; míting a pochod; míting, ktorý
nebol povolený; nejaký protest; pochod mestom bez ohlásenia; protest proti niečomu, čo je
zlé; protest, demonštrácia; protest, verejné mítingy; protestné pochody; protestné
zhromaždenie; protesty; protesty v uliciach; rôzne zhromaždenie; slušná demonštrácia;
verejná demonštrácia; verejné zhromaždenie; zhromaždenie na námestí; verejný protest;
zhromaždenie pre parlamentom; zhromaždiť sa a mať napísané, že prečo sú tam;
zhromažďovanie sa ľudí, aby vyjadrili svoj názor (aj pred NR); zorganizovanie protestnej
akcie; nedovolené manifestácie; (obhajoba) protestné akcie)
Petícia (napr. petícia; petície)
Blokovanie dopravy (blokovanie cesty; dopravné predpisy, za určitých okolností; keď sa ide s
procesiou a bráni sa autám na cestách; zastavená premávka - napr. keď je pohreb
pretekára, taxikára a pod.; zastaviť premávky na cestách, aby presadili svoj dobrý postoj;
urobiť živú reťaz cez cestu a tým proti niečomu bojovať)
20. V prospech ľudí (ak by pomohla konkrétnej skupine občanov; ak by požiadavky boli
prínosom pre spoločnosť; ak je v záujme ľudí; akcia zameraná per dobro občanov; chráni
oprávnené záujmy občanov; keď chráni občana a nie nejakého iného; keď je v záujme
všetkých občanov; ktorá je v záujme väčšiny ľudí; ochrana ľudí; pre blaho občanov; pre
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dobro občanov; upozornenie na dlhodobo neriešenie problémov občanov; v prospech
občana; záujmy občanov; ak by nastalo utláčanie občanov; keď je v záujme spoločnosti; v
záujme spoločnosti; proti manipulácii občanov)
21. Pokojné a nenásilné akcie (ak by bola pokojná; ak je tichá, pokojná, organizované; aká
iná slušná; akcia prebiehajúca pokojne, bez úmyslu niekomu ublížiť, pokoriť; akcia, ktorá
prebieha pokojne; akýkoľvek prejav bez ozbrojeného násilia; bez krviprelievania; bez násilia
a ničenia majetku, v rámci slušnosti; každá akcia, ktorá má slušný priebeh; keď je ticho; keď
pokojne vyjadrujú svoj názor; kľudná akcia bez násilností; kľudná, demonštratívna;
konštruktívna debata, rozhovor; korektné zhromaždenie vyjadrujúce svoje názory ale slušne;
nenásilná, zmierlivá, formou diskusie; nenásilné akcie; neohrozujúce, bez konfliktov; pokojná
blokáda, protest; pokojná demonštrácia chrániaca, rodinu, polit. presvedčenie; pokojná s
rozumom; pokojné zhromaždenie; tá, ktorá neohrozuje bezpečnosť ľudí a je v rozpore so
zákonom; tichá manifestácia, hladovka pred úradmi; tichý protest; všetky pokojné formy;
zhromaždění poklidné, i když není povolené)
22. Rasistické akcie a akcie proti neprispôsobivým
Súvisiace s Rómami (antikoncepcia rómiek; bojovať proti Rómom; cigáni; kde sa poukazuje
na ľudí, ktorí žijú z dávok a našich daní, cigáni; odsúdiť vandalské činnosti rómov;
poukázanie na nevhodný život rómov; práva rómov; proti Rómom)
Akcie súvisiace s neprispôsobivými občanmi (akcie proti neprispôsobilým občanom;
zhromaždenie proti neprispôsobilým; obmedzovanie osobnej slobody, ak niekto býva v
blízkosti neprispôsobivých občanov)
Rasistická (rasistická; šírenie rasistických stretnutí)
23. Prázdny kód
24. Šírenie tlačených materiálov (letáky; plagáty letáky; transparenty)
25. V prospech národa alebo Slovenskej republiky (akcia proti škodcom Slovenska; keď
sa jedná o protištátnu vec; podpora národných hodnôt; to čo pomôže republike; ochrana
štátu; obhajovanie záujmov SR)
26. Každá akcia (každá, však je demokracia; každý občan má právo vyjadriť svoj názor;
všetko, aj pri páde komunistov, sa porušovali zákony; všetky)
27. Žiadna nie je prípustná
Žiadna, ak je v rozpore so zákonom (ak porušuje zákon som proti; ak porušuje zákon,
nemala by byť prístupná!; asi by nemalo nič porušovať zákon; každá akcia v rozpore so
zákonom je neprípustná; ktorá je súlade so zákonom; nemá sa porušovať zákon; nemôže
byť prípustná ak porušuje zákon; nemôže byť prípustná, keď porušuje zákon; nie je takej,
všetko musí byť podľa zákona, inak je to trestné; zákon by nemal byť porušovaný; zákon by
sa nemal porušovať, takže asi žiadna; zákon treba dodržiavať vždy; zákony by sa nemali
porušovať; zákony musia byť dodržiavané; zákony nikto nemôže porušovať; zákony treba
rešpektovať; žiadna ak porušuje zákon; žiadna akcia, ktorá porušuje zákon, nie je prípustná;
žiadna, všetko má byť podľa pravidiel, poriadok musí byť; žiadna, zákon je zákon a platí vždy
pre všetkých; žiadne by nemali byť, keď sa porušuje zákon; keď to ústava dovolí, tak nech sa
páči)
Žiadna (asi žiadna; taká by nemala byť prípustná; s takouto akciou nesúhlasím; taká by
nemala byť prípustná za žiadnych okolností; taká nie je; také akcie u nás nie sú; také nie v
žiadnom prípade; v žiadnom prípade nie je prípustná; za žiadnych okolností; žiadna; žiadna,
mala by byť zakázaná; žiadna, musí byť poriadok vždy a všade; žiadna, resp. štrajk lekárov a
zdravotníckych pracovníkov by mal byť obmedzený, aby neohrozoval zdravie a životy ľudí)
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28. Iná odpoveď (ak sú to študenti za lepšie podmienky v škole; akcia za legalizáciu
marihuany; akcia za legalizáciu zakázaných látok; demonštrácia za trest smrti; demonštrácie
ohľadom neúnosnej dopravy; diskotéky po 10.00 hodine; fajčenie na verejnosti; hladovka
pred úradmi; hlučná zábava; hlučnejšie oslavy vo verejných priestranstvách vo výnimočných
prípadoch; Kotlebove akcie; krádež jedla, keď je človek na pokraji vyhladovania; menšie
porušenie zákona - krádež (nejaká banalita - v obchode); náboženské; napadnutie
totalitného režimu; napríklad akcia nepovolená obcou, lebo jej nevyhovuje; napríklad ľudia,
ktorí vystupujú proti nášmu členstvu v NATO a Európskej únii; neposlušnosť k čipovaniu,
značkovaniu i očkovanie; o výstavbe ciest na súkromných pozemkoch; obmedzenie prístupu
do verejných budov; odobranie zvierat z dôvodu týrania; odpočúvanie podozrivých ľudí a
následne aj ich sledovanie; ochrana autorských práv; ostatné akcie, ktoré podporujú a
hlásajú zmenu systému v krajine; politická akcia; pomoc nezamestnaným, aj keď svojím
pričinením nemajú prácu; použiť strelnú zbraň na obranu seba a rodiny po napadnutí; proti
megalomanským projektom; rovnoprávnosť EÚ; rozhodnutie o výstavbe smetiska; rozumná
debata, ktorá by pomohla štátu; sprístupnenie antikoncepcie aj v katolíckej cirkvi; ťažko sa
takto všeobecne o týchto veciach vyjadruje, no napr. interupcie; transparentná; utláčanie,
totalita; v prípade menšej autonehody - kde nie sú zranení; viac hlučnejšia, väčšia; vojna;
vstup do budov; vtedy, keď to nebolo úmyselné, len pri menších zločinoch; vykonať WC
potrebu vo verejných priestranstvách napr.deti; zabitie v sebaobrane; zaistenie bezpečia
rodín; zbierka napr. na onkológiu (bola som toho svedkom), pred parlamentnou budovou
sme boli vykázaní s tým, že sa nesmieme zdržiavať v tejto zóne; zhromaždenie skinheadov;
zvrhnutie diktátorov; ľudská; porušenie práv občana vedcami; ak zákony ani polícia nie sú
schopné ochrániť občana treba utvoriť domobranu; všade počujem, že politici klamu, preto
by to ľudia nemali povedať i keď je to zakázané; všetky, inak je zle stanovený zákon, zákony,
ktoré robia takí blbci, akí sú tam už 25 rokov; proti súčasnej politike; použitie násilia pri
zadržaní páchateľa; za narodené deti a podporu antikoncepcie aj v kresťanstve; akákoľvek
iná - proti života neozbrojených, bezbranných ľudí; ak štát prehliada to, čo by nemal; ak
zákony ani polícia nie sú schopné ochrániť občana treba utvoriť domobranu; aby sudcovia
boli tiež stíhaní ako iní občania)
Všeobecná odpoveď (ak by sa jej zúčastnilo veľmi veľa občanov; ak hája záujmy ľudsky
prístupné; akcia prístupná; čo je to za otázka?; diskusia, otázky, všetko v konkrétnom téne;
keď nie je iná možnosť; konflikt záujmov; ktorá obohatí pozitívne myslenie ľudí; nezákonné
akcie; obvinenie nejakého občana; ostatné; preferovanie osobnej výhody nad ostatných ľudí;
prehováranie; sú isté veci, ktoré nie je možné dodržať zákon; štrajk za čokoľvek ak to chce
väčšina; ak je to nezákonné, potom treba zmeniť zákon; tak isto; tlač; toto by sa malo
považovať aj za porušovanie zákona; u nás sa zákony bežne obchádzajú; um, ktorý dá
ľuďom ponaučenie do budúcna; všetko iné; všetky ostatné; vyjadrenie nespokojnosti; záleží
na tom, aký účel má mať; zastaviť ho nejakou prekážkou; že má zmysel; je mi to jedno)
99. Neviem + neodpovedal (ja nie som za porušovanie zákonov, tak si neviem predstaviť,
čo by to také mohlo byť; nenapadá ma; nenapadá ma teraz momentálne; neovládam dobre
takéto zákony, tak neviem kedy by sa porušoval zákon, veď je demokracia; nepoznám, u nás
sa to nedeje; nerozumiem; nevedel; nevie; nevie čo by to malo byť za akciu; nevie o takej;
nevie príklad; nevie sa vyjadriť; nevie, záleží od obce, mesta; neviem; neviem - všetky
ostatné; neviem čo by to mohlo byť; neviem kedy sa porušuje zákon; neviem o takej akcii;
neviem odpovedať; neviem posúdiť; neviem reagovať; neviem sa vyjadriť; neviem si
spomenúť; neviem uviesť príklad; neviem, čo by to mohlo byť; nič ma nenapadá; tak to
neviem)
Neodpovedal (bez odpovede; nechce odpovedať; nechce sa vyjadriť; nechcem odpovedať;
neodpovedal; nepovedala; neuviedol; nevyjadrí sa; odmietla odpovedať; odmietol
odpovedať)
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Q13b_recode

Rekódované odpovede

1. Akcie proti systému a politike
(1. Proti zlým/ nespravodlivým zákonom + 2. Proti politikom a vláde + 3. Proti nefunkčnému
súdnictvu + 4. Proti korupcii)
2. Podpora slobody a práv občanov
(5. Boj za osobnú slobodu a slobodu prejavu + 7. Obhajoba ľudských a občianskych práv)
3. Boj za spravodlivosť, pravdu a demokraciu (6)
4. Boj za práva pre zamestnancov a zlepšenie životnej úrovne
(8. Boj za pracovné práva a spravodlivosť pre zamestnancov, štrajky + 16. Boj za
zlepšenie životnej úrovne + 18. Za zmenu k lepšiemu)
5. Akcie proti diskriminácii rôznych skupín
(9. Proti utláčaniu menšín / skupín + 10. Obhajoba slušných ľudí + 11. Za práva
sexuálnych menšín + 12. Na ochranu detí)
6. Ochrana života a proti násiliu a za ochranu majetku
(15. Na záchranu a ochranu života a práva na život aj nenarodených detí + 14. Proti
násiliu a zastrašovaniu + 13. Na ochranu majetku)
7. Nátlakové akcie (19. Demonštrácie, pochody, petície, blokády)
8. Za ochranu životného prostredia a zvierat (17)
9. Pokojné akcie (21. Pokojné a nenásilné akcie + 24. Šírenie tlačených materiálov)
10. Rasistické akcie a akcie proti neprispôsobivým (22)
11. Každá akcia (26)
12. Žiadna nie je prípustná (27)
13. Iná odpoveď
(28. Iná odpoveď + 20. V prospech ľudí + 25. V prospech národa alebo Slovenskej
republiky)
99 Neviem + neodpovedal
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Q38. Najviac pozitívne obdobie alebo udalosť v dejinách Slovenska
Q38. Keď si predstavíte dejiny Slovenska, ktoré obdobie alebo udalosť v jeho histórii
považujete za najviac pozitívne?
1. November 1989
Nežná revolúcia 1989 / pád komunizmu (17 november roku 1989; 1989 - nežná revolúcia;
asi Nežnú revolúciu, rok 1989; asi rok 1989, keď padla vláda komunistov a socializmus; asi
skončenie totalitného režimu; asi udalosti v novembri 1989; koniec komunizmu; možná
trocha rok 1989; myslím si, že je to asi rok 1989, keď bola "nežná revolúcia" a padol
komunizmus u nás; Nežná - Zamatová revolúcia 1989; Nežná revolúcia; nežná revolúcia (aj
keď aj voči nej mám veľké výhrady); nežná revolúcia, pád komunizmu; nežnú revolúciu
v 1989; nežnú revolúciu, ktorou bol zmenený režim na demokratický; nežnú revolúciu, bez
boja bez obetí; novembrová revolúcia; oslobodenie od komunizmu; pád komunistov; pád
komunizmu; pád socializmu; pád totalizmu - komunizmu; politický prevrat v roku 1989;
pozitívna udalosť je pád komunizmu v roku 1989; revolúcia, pri ktorej sa začala sloboda
prejavu a to študentmi 1989; rok 1989 - nežná revolúcia; rok 1989 - nežná revolúcia, keď
padli komunisti; rok 1989 - pád socializmu; rok 1989 - politický prevrat - študenti ticho umlčali
komunistov; rok 1989 - zmena režimu na Slovensku; rok 1989 - zvrhnutie vlády komunistov;
rok 1989 a zmena režimu; rok 1989 a zmena režimu komunizmu na demokraciu; rok 1989
pád komunizmu; sametovú revolúciu; skončenie socializmu; zamatová revolúcia; zánik
socializmu; získanie osobnej slobody v roku 1989; zmena režimu v novembri 1989; zrušenie
totalitného systému)
Obdobie po páde komunizmu/ po roku 1989 (obdobie hneď po páde vlády komunistickej
strany; obdobie po nežnej revolúcii; obdobie revolučných rokov; obdobie po roku 1989;
chvíľu sa zdalo, že to bude po roku 1989; roky po 1989)
Odchod ruských vojsk z nášho územia (keď odišli Rusi z nášho územia; no keď Rusi
odchádzali zo Slovenska; odchod ruských vojakov z územia Slovenska; odchod Rusov;
odchod tankov a sovietskej armády z nášho územia a následný život v Československu)
2. Demokracia a obdobie po roku 1989 (asi že je tu demokracia; nastolenie demokracie;
demokracia; nastolenie demokratického systému; príchod demokracie; začiatok demokracie;
sloboda vyjadrovania)
3. Otvorenie hraníc (možnosť cestovať a pracovať v zahraničí) (cestovanie voľné po
1989, a možnosť ísť do sveta, hlavne mladí; možnosť cestovať (otvorenie hraníc); možnosť
pracovať v zahraničí; otvorenie hraníc; otvorenie hraníc a možnosť ísť pracovať do iných
štátov; otvorenie hraníc, možnosť voľne cestovať, spoznávať nové krajiny; sloboda
cestovania; sloboda cestovania, otvorenie hraníc; sloboda cestovať za hranice; to, že
môžeme slobodne vycestovať do zahraničia za prácou a tak; voľnosť pohybu medzi
hranicami, otvorenie hraníc; voľný pohyb ľudí bez pasovej kontroly; zrušenie hraníc medzi
susednými štátmi; že sa nám otvorili hranice; voľný pohyb po svete; sa nám otvorila cesta do
zahraničia; zrušenie hraníc; otvorenie hraníc, sloboda cestovania; otvorenie hraníc,
pracovných trhov; možnosť si zarábať v zahraničí; môžeme cestovať po svete; otvorenie a
zrušenie hraníc - Schengenská dohoda)
4. Vznik ČSR 1918 a prvá republika (vznik Československa; vznik ČSR; 28.10.1918
osamostatnenie sa od Rakúsko-Uhorska; 1918 - vznik ČSR ; koniec Rakúsko-Uhorska;
Masarykova 1. ČS republika (veľa sociálnych záruk, istoty); keď sa spojilo Československo;
prvá republika; oddelenie Slovenska od Rakúsko-Uhorska; osamostatnenie ČSSR;
osamostatnenie od Uhorska; osamostatnenie Slovenska a pripojenie k Českej a Moravskej
republike; prvá Československá republika; vytvorenie ČSR v roku 1918; vznik 1.ČSR; vznik
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Československa 1918; vznik Česko-Slovenska v roku 1918; vznik Československého štátu
rozpadom Rakúsko-Uhorska; vznik Československej republiky; vznik Československej
republiky - Masaryk, Beneš, Štefánik; vznik ČSR v roku 1918; za Masaryka; medzivojnové
obdobie; keď sa otvorili hranice)
Rozpad Rakúsko-Uhorska (Rakúsko-Uhorsko zánik; rozpad Rakúsko - Uhorska; rozpad
Uhorska; vymanenie sa z područia Maďarov; zánik Rakúsko-Uhorska; zrušenie maďarskej
nadvlády)
5. Obdobie spoločného štátu Slovenska s Českom (keď bolo Slovensko s Českom jeden
štát; obdobie Československa; obdobie Československa v 20.storočí; obdobie ČSSR;
obdobie nerozdelenej ČSSR; spoločný štát s Čechmi; spojenie Česka a Slovenska; spoločný
štát s Čechmi)
6. Vznik samostatnej SR (asi to, že sme sa osamostatnili; vznik SR 1. 1. 1993; vznik SR v
roku 1993; vznik Slovenskej republiky; vznik prvej SR v roku 1993; vznik samostatnej SR;
vznik samostatnosti SR; vznik Slovenkej republiky; vznik Slovenskej republiky v roku 1993;
vznik Slovenska; vznik Slovenska a oddelenie od Čechov; vznik Slovenska v r. 1993; vznik
Slovenska, oddelenie od Čiech; vznik samostatnej Slovenskej republiky; to že máme
samostatné Slovensko; vznik samostatného štátu - Slovenska v roku 1993; vznik Slovenskej
republiky samostatnej; 1993 odtrhnutie od Čechov; 1.1.1993; odlúčenie sa od Čechov)
Osamostatnenie / Samostatné Slovensko (osamostatnenie sa Slovenska; osamostatnenie
Slovenska; osamostatnenie štátu; samostatná republika; samostatnosť; vyhlásenie
samostatnosti; vývoj slovenského národa a samostatnosť; vznik samost. Slovenska; vznik
samostatného štátu; vznik samostatnej republiky; vznik štátu samostatného; že sme sa
osamostatnili; obdobie osamostatnenia sa Slovenska po nezhodách s Čechmi;
osamostanenie sa Slovákov; osamostatnenie od Čechov; osamostatnenie od Česka;
osamostatnenie Slovenska od Čechov v roku 1993; osamostatnenie SR od ČR; oddelenie
Slovenska od Česka; samostatnosť Slovenska - oddelenie od Čechov; samostatnosť
Slovenska od Čechov; samostatnosť SR, zrušenie federácie; že sme sa osamostatnili a
oddelili od Čechov; že máme svoj štát; samostatnosť Slovenska; samostatnosť Slovenskej
republiky; samostatnú SR; samostatný slovenský štát; samourčenie slovenského národa;
vytvorenie samostatného Slovenska; vytvorenie samostatného štátu; vznik samostatného
Slovenska; založenie slovenského štátu; získanie samostatnosti Slovenskej republiky; že
sme samostatná republika; uznanie Slovenska ako národa)
Rozdelenie Československa (keď sme sa rozdelili s Českou republikou; pokojné rozdelenie
ČSR a vznik SR; rok 1993 rozdelenie Česko-Slovenska; rozdelenie Československa;
rozdelenie našej republiky na SR a ČR; rozpad Česko-Slovenska; rozdelenie
Československa (samostatný štát Slovensko)
7. 60-te roky (60.-te roky 21. storočia bola som najšťastnejšia v týchto rokoch; pekné bolo
obdobie 60.rokov, keď bola nová móda, hudba, tanec; roky 60-te; šesťdesiate roky;
šesťdesiate roky do roku 1968; uvoľňovanie režimu v 60 rokoch)
8. 70-te roky (1970 - 1980 pre mňa stabilné a kľudné roky práca = príjem + rodina =
pohoda; 70 roky min. stor.; 70-te roky, keď idea socializmu bola taká ako si to predstavoval
Marx Engels; pravdepodobne 70 roky; sedemdesiate roky)
9. 80-te roky (1980-1990; 80-te roky; 80-te roky boli najlepšie, najpozitívnejšie; osemdesiate
roky; za najviac pozitívne považujem 80-te roky;určité obdobie socializmu - osemdesiate
roky; koniec osemdesiatych rokov)
10. Roky 1970 – 1990 (70.-80. roky; roky 70. a 80., kedy u nás vládol relatívny pokoj a
rovnosť; sedemdesiate a osemdesiate roky minulého storočia; sedemdesiate-osemdesiate
roky)
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11. Pražská jar 1968 / rok 1968 (jar 1968; 1968 - Pražská jar; revolučné obdobie v roku
1968; rok 1968; Pražská jar 1968)
Československo vedené A. Dubčekom (Dubčekove obdobie; obdobie éry A. Dubčeka;
obdobie vlády A. Dubčeka; obdobie za Dubčeka pred vstupom spojeneckých vojsk na
územie ČSSR; vládu a Dubčeka; za vlády Dubčeka)
12. Vojnová Slovenská republika (obdobie Tisu; obdobie, kedy malo Slovensko prvého
prezidenta; vláda Jozefa Tisu)
Prvá Slovenská republika (asi v čase vzniku prvej Slovenskej republiky; od starších ľudí
viem, že to bolo naše samostatné Slovensko ešte pred vojnou; prvá Slovenská republika v
rokoch 1939-1945; prvý slovenský štát; r. 1939 - vytvorenie prvej Slovenskej republiky;
Slovenský štát; Slovenský štát 1939-1945; Slovenský štát v roku 1939, keď bola na našom
území Maďarská republika; vznik prvého samostatného štátu; vznik prvej slovenskej
republiky; 1. Slovenská republika; vznik Slovenského štátu; vznik slovenského štátu po
tisícročnom útlaku Maďarov a sčasti aj Čechov)
13. SNP (Slovenské národné povstanie; určite Slovenské národné povstanie bolo pozitívne;
Slovenské národné povstanie a antifašistický boj slovenskej armády; SNP; postavenie proti
vstupu nemeckých jednotiek na územie Slovenska a začalo sa povstanie - SNP)
14. Koniec II. svetovej vojny / oslobodenie (1945 koniec vojny; koniec 2. svet. vojny;
oslobodenie - deň víťazstva nad fašizmom; oslobodenie Slovenska - koniec vojny; porážka
Nemcov a ukončenie vojny; skončenie II. svetovej vojny; ukončenie druhej svetovej vojny;
ukončenie fašizmu; ukončenie vojny v roku 1945; v roku 1945 bolo konečne Slovensko
oslobodené sovietskou armádou; víťazstvo nad fašizmom; víťazstvo v 2.svet.vojne; rok 1975
- skončenie druhej svetovej vojny, to na sto percent; oslobodenie; oslobodenie Slovenska;
oslobodenie - deň víťazstva nad fašizmom; oslobodzovacie boje v II.svet.vojne; víťazstvo
nad fašizmom, odboj tisícov Slovákov, čo padli na všetkých frontoch; povojnové spojenie
ČSSR)
Koniec vojny / vojen (koniec vojny; skončenie prvej a druhej svetovej vojny; skončenie vojen;
skončenie vojny; ukončenie vojny; koniec vojny a oslobodenie Slovenska)
15. Obdobie budovania po II. svetovej vojne (industrializácia po 2. svetovej vojne;
nadšenie ľudí po roku 1945 to krásne budovanie neopakovateľného; obdobie po druhej
svetovej vojne; obdobie rozvoja Slovenska po II. svetovej vojne; po 2. svet. vojne; po II. sv.
vojne až dodnes; spriemyselňovanie Slovenska po druhej svetovej vojne; povojnová
výstavba krajiny; povojnové obdobie - budovanie štátu; povojnové roky; povojnové obdobie;
povojnové roky, keď sa situácia vylepšovala, objavovali sme nové veci; povojnové Slovensko
dodnes; výstavba po vojne)
Obdobie budovania (obdobia budovania - fabriky, priehrady, školy... ; obdobie budovania
komunizmu; vtedy, keď sa budovali KD, JRD; výstavba krajiny; budovanie - Trať mládeže a
pod, s veľkým nadšením; keď sa všetko budovalo; zakladanie JRD obhospodárila sa všetka
pôda - čo je teraz na našom území nemožné)
16. Obdobie socializmu a komunizmus
Komunizmus (keď vládli komunisti; komunizmus; nástup komunizmu; obdobie komunizmu;
obdobie, keď tu boli komunisti a socializmus; za komunistov)
Socializmus (život v socialistickom zriadení; budovanie socializmu; obdobie socializmu;
obdobie socializmu a fungovania ZŤS Martin; povojnový socializmus; viac to socialistické;
socializmus; za socializmu; socializmus - osemdesiate roky; socializmus po 2. sv. vojne;
socializmus si ľudia chvália; život v socialistickom zriadení)
17. Obdobie sociálnych istôt a práce (istota občana na bezplatné zdravotníctvo, štúdium a
zamestnanie, slušné živobytie; každý mal prácu; každý mal prácu a peniaze; keď bolo všetko
lacné; keď mal každý právo na prácu a odmenu a povinnosť pracovať; keď mali všetci prácu
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a museli robiť aj Cigáni; keď nebola nezamestnanosť, kto nerobil, zobrali do basy; keď občan
mal istotu, prácu; každý mal robotu; keď všetci mali prácu, keď boli lacné potraviny; obdobie,
kde bolo dostatok práce; obdobie, keď ľudia mali prácu, nebolo všetko také drahé, myslím si,
že to bolo pred rokom 1989; obdobie, keď nebolo treba platiť za zdravotnícke služby, za
škôlky a školy a boli nižšie aj dane; obdobie, keď sa ľudia nestrachovali, či budú mať prácu;
keď sme mali všetci prácu, deti chodili do školy, všetci sme sa mali radi; že každý občan má
strechu nad hlavou a isté zamestnanie pre dôstojný život; bolo viac práce; bola istota; každý
mal prácu, mal čo jesť atď. ; každý musel pracovať, bola istota a práca; ľudia pochopili, že v
tej dobe im štát zabezpečil prácu, bývanie, školy, všetci boli spokojní; kde všetci ľudia mali
robotu; všetci mali prácu boli sme si rovní, mali sme radosť zo života, nie ako teraz divoký
západ; boli sociálne istoty; všetci mali robotu, aj peniaze, nebol drahota; sociálne istoty v tom
období; ja som sa mal lepšie ako teraz, všetkého bolo dosť, podpultový tovar mi nechýbal;
keď každý mohol študovať a pracovať; keď mal každý robotu, bývanie, čas na rodinu; kedy
mal každý prácu a nebola nezamestnanosť)
18. Obdobie pred revolúciou (obdobie pred rokom 1989; po rok 1989; pred nežnou
revolúciou; roky po 1968; roky pred 89; roky pred 89. rokom; v období pred týmto systémom;
za bývalého režimu pred rokom 1989; život pred rokom 1989)
19. Koniec vlády Mečiara (keď sa skončila vláda V. Mečiara; rok 1998 pád Mečiara; rok
1998, koniec Mečiara; zvrhnutie Mečiara, rozkradol štát)
20. Vstup Slovenska do EÚ (keď sme vstúpili do EÚ; keď sme vstúpili do Únie; vstup do
Európskej únie; prijatie EÚ; vstup do EÚ; vstup Slovenska do EÚ; asi prijatie do EÚ)
21. Vstup SR do NATO (asi vstup do NATO; vstup Slovenska do NATO; vstúpili sme do
NATO)
22. Prijatie Eura (zavedenie eura; euro-mena; nástup eura; prechod k euru; vstup do
eurozóny; že sme prijali euro; prijatie Eura)
23. Obdobie Veľkomoravskej ríše (obdobie Veľkomoravskej a Samovej ríše; Veľká
Morava; Veľká Morava - Svätopluk; Veľkomoravská ríša; na začiatku písania histórie vznik
veľkomoravskej ríše pred 1000 rokmi)
24. Príchod Cyrila a Metoda (Cyril a Metod ako založili prvé učilište; Cyril a Metod príchod
na Slovensko; Cyril a Metod - ich príchod na naše územie; príchod Cyrila a Metoda; príchod
Cyrila a Metoda ešte vo veľkomoravskom období; príchod Cyrila a Metoda, ktorí nám
priniesli písmo a kresťanstvo; príchod Cyrila a Metoda na Slovensko; príchod kresťanstva na
Slovensko; prínos náboženstva-kresťanstva a aj písomníctva; zavedenie písma)
25. Štúrovci a Národné obrodenie
Obdobie Štúrovcov / uzákonenie spisovnej slovenčiny / národné obrodenie (obdobie
štúrovcov, národnej obrody; obdobie Štúrovcov; Štúr - uzákonenie vlastného jazyka,
budovanie národného povedomia; Štúrovci; štúrovské obdobie; uzákonenie slovenčiny;
uzákonenie slovenčiny ako úradného jazyka; uzákonenie spisovnej slovenčiny; uzákonenie
spisovnej slovenčiny v roku 1843; uzákonenie spisovnej slovenčiny, Štúr, Hodža, Matuška;
rok 1843 - uzákonenie spisovnej slovenčiny; uzákonenie slovenčiny; vznik spisovnej
slovenčiny)
Slovenské národné obrodenie (slovenské národné obrodenie; Slovenské národné obrodenie
- formovanie slovenského národa; štyridsiate roky 19.storočia - Národná obroda)
26. Matica slovenská (Matica slovenská; vytvorenie Matice slovenskej; založenie Matice)
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27. Obdobie éry M.R. Štefánika (obdobie éry M.R. Štefánika; Štefánik; účinkovanie Milana
Rastislava Štefánika; uznanie slovenského národa - jeho suverenity v rámci medzinárodnej
politiky - Štefánik; vládnutie M. R. Štefánika; zahraničná politika M.R. Štefánika)
28. Rok 2002 - výhra MS v hokeji (MS 2002; keď hokejisti vyhrali v roku 2002 zlato; keď sa
Slováci stali majstrami sveta v hokeji v r. 2002; keď sme sa stali Majstrami sveta v hokeji;
keď sme vyhrali majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2002; keď sme vyhrali MS v hokeji; že
sme boli 2002 majstri sveta v hokeji)
29. Súčasnosť / Dnešok (ide o to, z akého pohľadu - pred rokom 1989 asi boli lepšie
medziľudské vzťahy, no boli iné negatívne veci; ťažko povedať, je demokracia, ale aj veľa
zlého - korupcia, obohacovanie... ale skôr ten dnešok, napriek všetkým zlým, malý priestor
na vyjadrenie; ja neviem posúdiť, asi teraz je také obdobie; súčasnosť; súčasnosť - po roku
2000; terajšie; teraz súčasnosť; posledných 10 rokov)
30. Minulosť (rodičov a vlastná) (keď žili moji rodičia; moja mladosť; študentské roky; že
som sa narodila považujem za pozitívne; VŠ - v Bratislave)
31. Každé obdobie malo svoje klady a aj zápory (asi v každom je aj niečo pozitívne;
každé obdobie je v niečom pozitívne aj negatívne, neviem presne povedať; každé obdobie
malo svoje klady a aj zápory; to sa nedá jednoznačne povedať, vždy bolo niečo dobré a
niečo zlé; v každom období sa dá nájsť niečo pozitívne)
32. Iná odpoveď (15. storočie; bol aj komunizmus do určitých vecí nemal zasahovať; dve
vojny; husitizmus - nič iné mi nenapadne; Jánošík; keď neboli zavedené dane, to bolo
najpozitívnejšie obdobie; keď sa Robert Fico nestal prezidentom; keď vládlo SDKÚ; legenda
ako Jánošík; Mária Terézia - zaviedla plnú školskú dochádzku; Matej Bel a jeho obdobie;
naše zvyky, obdobie ma nenapadá; naši predkovia sa snažili, aby slovenský národ prežil a
sa nepomaďarčil; obdobie, kedy aj chudobný človek bol považovaný za človeka; okolo roku
2000; páčili sa mi Habsburgovci; pravicová vláda; Rakúsko-Uhorsko; rekonštrukcie
národných pamiatok; roky 2002-2006; rozvoj vedy a umenia; Samova ríša; skončenie
prenasledovania katolíkov- cirkvi; urovnanie vzťahov Čechov a Slovákov; vláda za Márie
Terézie, písať a čítať museli vedieť všetci, prelom Slovenska ku vzdelanosti; vlády R. Fica;
vývoj krajiny; vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi; zakladanie slovenských aj maďarských
univerzít na Slovensku; že vieme pomôcť aj iným štátom; medzivojnová Slovenská republika;
obdobie prezidenta arm.gen. L. Svobodu; misie do Afganistanu; príchod Slovanov na územie
Slovenska; písmo; pravlasť Slovanov; vznik ČSSR; história bez vojen; že nie sú nepokoje
medzi ľuďmi a vojny; ešte to len príde, nejaký neosocializmus, rovnosť medzi ľuďmi, dostatok
všetkého pre všetkých; sviečková manifestácia v Bratislave; II.svetová vojna; roky 19391945, keď bolo územie na ktorom teraz žijem ,,maďarské", žilo sa tu vždy lepšie; 90-te roky;
koniec vojen; že sa skončili vojny; obdobie, keď každý práceneschopný človek musel
pracovať; sloboda kresťanstva; Rakúsko-Uhorské vyrovnanie)
96. Žiadne / nič (asi žiadne; čo som zažil doteraz, žiadne; nepoznám takú udalosť;
nespomínam si na žiadne; nevie odpovedať - podľa neho nebolo nič pozitívne; nič; nič nie je
pozitívne; nič také nie je; nič tu nie je pozitívne; nijaké obdobie si nepamätám; pozitívna
udalosť nebola; pri svojom veku som nezažil žiadne pozitívne obdobie; stále len čakám na
pozitívne obdobie, chudobnejší človek sa nedožije; také neboli; také neexistovalo; také nie
je; žiadne; žiadne neboli jednoznačne pozitívne; žiadne nepovažujem za extra pozitívne;
žiadne, v každom bolo viac mínusov ako plusov)
97. Nezaujímam sa o to (nezaujíma sa o históriu; o dejiny sa nezaujíma; vôbec ma politika
nezaujíma, ani dejiny; nezaujíma to)
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98. Neviem odpovedať (nepoznám dejiny Slovenska; asi nič pozitívne, nevie odpovedať;
ešte som veľmi mladý - neviem posúdiť; ja to neviem; nemá prehľad; nepozná dejiny
Slovenska, žila a narodila sa v inej kraj. 25 rokov žije na Slovensku; nerozmýšlala som o tom
- takže neviem; nespomenula si; netuší; nevie; nevie to posúdiť; neviem, ale hádam sa
dožijeme aj toho; neviem, nepoznám dejiny Slovenska; neviem, nezaoberám sa tým; som
ešte mladý, aby som to vedel posúdiť; som mladý, neviem posúdiť; ťažko povedať; tieto veci
nie sú mojou doménou, nikdy som sa nad tým nezamýšľala; to sa nedá jednoznačne
povedať; nevie si spomenúť na také pozitíva)
99. Neodpovedal
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Q38_recode

Rekódované odpovede

1. Pred vznikom Uhorska (23. Obdobie Veľkomoravskej ríše + 24.Príchod Cyrila a Metoda)
2. Uhorsko pred národným obrodením
3. Národné obrodenie až do konca I. svetovej vojny
(25. Štúrovci a národné obrodenie + 26. Matica slovenská + 27. Obdobie éry M.R.
Štefánika)
4. Vznik a existencia I. ČSR

(4. Vznik ČSR 1918 a prvá republika)

5. Vojnová Slovenská republika (12)
6. SNP (13)
7. Oslobodenie a prvé povojnové roky
(14. Koniec II.svetovej vojny / oslobodenie + 15. Obdobie budovania po II. svetovej vojne)
8. Budovanie socializmu do roku 1968

(7. 60-te roky)

9. Socializmus a ľudskou tvárou (1968)

(11. Pražská jar 1968 / rok 1968)

10. Socializmus (1970-1989)

(8. 70-te roky + 9. 80-te roky + 10. Roky 1970- 1990)

11. Socializmus všeobecne
(16. Obdobie socializmu a komunizmus + 18. Obdobie pred revolúciou)
12. Nežná revolúcia a nastolenie demokracie
(1. November 1989 + 2. Demokracia a obdobie po roku 1989 + 29. Súčasnosť / Dnešok)
13. Spoločný štát Čechov a Slovákov všeobecne
(5. Obdobie spoločného štátu Slovenska s Českom
14. Otvorenie hraníc a možnosť cestovať
(3. Otvorenie hraníc (možnosť cestovať a pracovať v zahraničí)
15. Obdobie istoty a stability
16. Koniec mečiarizmu

(17. Obdobie sociálnych istôt a práce)

(19. Koniec vlády Mečiara)

17. Integrácia SR (NATO, EÚ, EURO)
(20. Vstup Slovenska do EÚ + 21. Vstup SR do NATO + 22. Prijatie Eura)
18. Vznik samostatnej SR (6)
19. Iné
(32. Iná odpoveď + 28. Rok 2002 - výhra MS v hokeji + 30. Minulosť (rodičov a vlastná)
+ 31. Každé obdobie malo svoje klady a aj zápory)
96. žiadne / nič
98. Neviem + Nezaujímam sa
99. Neodpovedal

(97. Nezaujímam sa o to + 98. Neviem odpovedať)
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Q39. Udalosť alebo obdobie považované v histórii Slovenska za najviac
negatívne
Q39. "A ktorú udalosť alebo obdobie považujete v histórii Slovenska za najviac
negatívne?“
1. 1. svetová vojna (1. sv. vojnu; 1. svetová vojna; I. svetová vojna; prvá svetová vojna;
prvú svetovú vojnu)
2. 2. svetová vojna (1939 - začiatok vojny; 1939 ll.svetová vojna; 2. sv. vojna; 2. svetová
vojna; aj keď som to nezažila, ale asi to bola druhá svetová vojna; asi druhá svetová vojna;
č. 1939-1945; druhá svetová vojna a Hitler; druhá svetová vojna a jej následky; druhá
svetová vojna a ľudia okolo toho; druhá svetová vojna, koncentračné tábory; druhú svetovú
vojnu a prisluhovanie fašistom; druhú svetovú vojnu, odvlečenie ľudí do koncentračných
táborov, ale najviac tú druhú svetovú vojnu; keď myslíte minulosť dávnejšiu, tak asi obdobie
druhej svetovej vojny; ll. Svetovú vojnu; myslím si, že každý by povedal asi obdobie druhej
svetovej vojny; najviac a najhoršie bola 2. svetová vojna; obdobie druhej svetovej vojny;
obdobie svetových vojen, hlavne druhej; roky 1939 - 1945; určité obdobie druhej svetovej
vojny; začiatok ll. svetovej vojny; vojna proti Sovietskemu zväzu - veľká vlastenecká vojna;
rok 1939 a jeho okolnosti okolo tohto roku mali negatívny vplyv na kvalitu)
3. Okupácia Nemcami (okupácia Nemcami; okupácia Nemcami v 2. svetovej vojne; vstup
nemeckých vojsk na naše územie; príchod fašistov do našej vlasti)
4. Obdobie Hitlera (Hitlerova vláda; keď Hitler zabíjal ľudí; Hitlera; obdobie za čias Hitlera)
5. 1. a 2. svetová vojna (1.svetovú a 2.svetovú vojnu; asi vojny - prvá a druhá svetová; dve
vojny; I. a II. sv. vojna; keď boli svetové vojny; obdobie 1. a 2. svet. vojny; obdobie vojen prvá a druhá svetová; svetová vojna l. aj ll.; svetové vojny; svetové vojny a dopad na
Slovensko a ich občanov; obidve vojny; vojny 1. aj 2. svetová vojna)
6. Vojna / vojny / vojnové obdobia (asi vojna; asi vojny; celkovo vojny sú vždy zle pre
všetkých ľudí na svete; ja si pamätám len dobré časy, ale cez vojnu asi bolo ťažké; keď bola
vojna; keď boli vojny; nezmyselné vojny; obdobie vojny; obdobie, keď krajina bola morená
vojnou; svetová vojna; tak najhoršie bolo asi obdobie vojen; určite obdobie vojny, ale to ja
nepoznám; vojna, v ktorej zahynulo veľa ľudí; vojnové obdobia; vojnové roky; vojny, čo sa
našej vlasti týkalo oficiálne; vojny, ktoré zničili inštrakturu Slovenska; vojny, tie by som
nechcel zažiť; vojny, v ktorých zahynulp veľa ľudí; vstup do vojny; všetky vojny; zabíjanie sa
vo vojnách; vojnový stav; vojnu; vojny)
7. Holokaust ("likvidácia" židov - na nemecký vzor deportovali obyvateľov; ak sa jedná o
1.SR - tak súhlas s odsunom židov a rómov; deportácia židov za vlády Dr. Tisa do
koncentračných táborov; holokaust; holokaust Židov a odsunutie týchto ľudí do
koncentračných táborov; prenasledovanie a zabíjanie židov; v roku 1942, keď transportovali
viac ako 50000 Židov do koncentráku; vraždenie Židov v koncentračných táboroch; likvidácia
židov; odvlečenie ľudí do koncentračných táborov; obdobie 2.sv.vojny, keď boli odvliekaní
židia do konc. tábora; odsun Židov so súhlassom prezidenta Tisa; deportácie židov zo
Slovenska; vyháňanie Židov)
8. Slovenský štát / Tiso / fašizmus (keď vznikol Slovenský štát; prvá Slovenská republika;
prvý slovenský štát; prvý slovenský štát za druhej svetovej vojny; samostatný Slovenský štát;
samostatný vojnový Slovenský štát v rokoch 1939-1945; Sloven.štát; Slovenská republika
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počas II.svetovej vojny; vznik Slovenského štátu; fašistický režim; obdobie fašist. štátu;
obdobie počas fašizmu; okolnosti na Slovensku po začatí 2. sv. vojny; Slovensko za fašizmu;
slovenský fašistický štát; slovenský štát cez vojnu; Slovenský štát, spoluúčasť na fašistických
zločinoch; Slovenský tát počas 2. svetovej vojny; slovenský vojnový štát; spolupráca s
fašistickým Nemeckom; spolupráca s Hitlerovým Nemeckom; rok 1945 prvá Slovenská
republika - negatívny vplyv na prvý rozvoj; vznik Slovenského štátu v druhej svetovej vojne)
Tiso (Dr. Jozef Tiso a jeho názory; obdobie vlády J. Tisa; obdobie slovenského Tisovho
štátu; prvý Slovenský štát - Tiso; Slovenský štát pod vedením Tisa; Slovenský štát spojený s
Tisom; Tisov slovenský štát; Tiso; Tisova republika; Tisova vláda; vládnutie Tisa - Slov. štát;
vládu J. Tisa za druhej svetovej vojny; vznik slovenského štátu - Tiso)
9. Povojnové obdobie 1945 – 1955 (obdobie po 2. svetovej vojne; obdobie po 2. svetovej
vojne do r. 1948; po 48 do 1950; r. 1945 – 1955; povojnové obdobie; po r. 1945 vplyv ZSSR;
vytvorenie povojnového štátu po roku 1945)
10. Benešove dekréty (prijatie Benešových dekrétov v roku 1945; Benešové dekréty;
benešovské dekréty; vyvlastnenie ,,benešovskými dekrétmi"; r. 1945 - vysťahovanie
Maďarov; vysťahovanie národa - takto stratili svoj domov, pozemky a museli žiť v cudzine)
11. Rok 1948 a totalita v Československu (r. 1948 - nástup totalitného režimu v
Československu; rok 1948; víťazný február; r. 1948 komunistický prevrat; po februári 1948
do roku 1968 - zmena systému; II.48; Február 1948)
Totalita (totalita; totalita jednej strany v socializme; totalitný režim; totalizmus)
12. Znárodnenie a kolektivizácia (keď sa brali majetky, dobytok do družstva; znárodnenie,
zobrali fabriky a ľuďom pôdu; rok 1948 – znárodnenie; od rodičov viem, že kolektivizácia totiž zobrali im pôdu bezplatne a založili družstvá; znárodnenie 1948; to viem len od rodičov,
keď ľuďom brali ich pozemky; zoštátnenie súkromných podnikov)
13. 50. roky 20. storočia (50. roky; čistky v 50-tych rokoch; 50-roky 20. storočia; väznenie
občanov, popravy v 50-tich rokoch a zrušenie reholí na Slovensku; 50 roky – kolektivizácia)
14. Komunizmus / komunistický systém / prenasledovanie (komunizmus; 40 rokov vlády
komunistov; hlboký komunizmus; komunistické obdobie; komunistický režim a to že všetko
len utláčame, nie sú riešenia; komunizmus - brzdil v rozvoji; komunizmus a všetko s tým
súvisiace; nastolenie komunizmu; nástup komunizmu; obdobie komunizmu; obdobie vlády
komunizmu, totality, nezmyselného režimu, prenasledovanie občanov; strach z
komunistického režimu a prenasledovanie s ŠTB obyčajných ľudí; víťazstvo komunistov po
vojne a obdobie potom; vládu komunistov; prenasledovanie za komunizmu; vývoj po rok
1989; od roku 1948 do roku 1989; pred rokom 1989 v uzavretom priestore; nastolenie
diktatúry – komunizmus; nedalo sa pohybovať do zahraničia)
Socializmus (soc. režim; socializmus; obdobie socializmu; obdobie tvrdého socializmu;
budovanie socializmu)
Prenasledovanie (prenasledovanie za komunizmu)
15. Zákaz slobody vierovyznania (absolútny zákaz slobody vierovyznania; týranie a
väznenie kňazov a rehoľníkov; vraždenie veriacich ľudí počas komunizmu; prenasledovanie
kňazov; socializmus - utláčanie náboženského cítenia občanov; prenasledovali veriacich)
16. August 1968 / okupácia / vpád vojsk (21.8.1968; 1968 - obsadenie Rusmi; 1968 vpád vojsk na Sk; 1968 rok, keď prišli okupanti z Ruska; 21.8.1968 vpád spojeneckej armády
a okupácia Slovenska; 68. rok, Rusi pokašlali čo mohli; anexia Slovenska armádami
Varšavskej zmluvy, najmä Sovietskym zväzom v roku 1968; asi vpád vojsk Varšavskej
zmluvy; august _ 1968; august roku 1968; invázia vojsk Varšavskej zmluvy; keď prišli Rusi 1968; keď prišli Rusi k nám tankami; keď prišli vojská na čele s Rusmi nás "oslobodiť"; keď
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sem prišli Rusi v roku 1968; mocenstvo Rusov v našom štáte; obsadenie ruskými vojskami;
obsadenie sovietskou armádou v 1968 r.; okupácia - vstup vojakov Varšav. zmluvy;
okupácia Československa sovietskymi vojakmi; okupácia Slovenska ruskými vojakmi v roku
1968; okupácia v auguste 1968; okupáciu Sovietmi z roku 1968; pád vlády Dubčeka a
,,sovietizmus"; pád vojsk 1968 na naše územie; príchod Rusov; príchod sovietskych vojakov
v roku 1968; príchod sovietskych vojsk do našej republiky; príchod sovietskych vojsk, vplyv
ZSSR; príchod vojsk v r. 1968; r. 1968 - ruské vojská v Československu; rok 1968 - keď
vstúpili ruské vojská na naše územie a obsadili Československo; rok 1968 - okupácia ČSSR;
rok 1968 (vpád vojakov - Varšavskej zmluvy; rok 1968 okupácia Slovenska; rok 1968 vpád
ruských vojsk; rok 1968, keď sem vstúpili vojská, ktoré tu aj ostali; ruské vojsko u nás; vojská
Varšavskej zmluvy, ovládnutie, vtrhnutie Rusov do ČSSR; vpád ruských ozbrojených síl v
1968; vpád Rusov na naše územie; vpád sovietskych vojsk v roku 1968; vpád vojsk
sovietskej republiky; vstup sovietskych vojsk do Československa a zotrvanie na našom
území; okupácia sovietskou armádou; obdobie, keď bolo naše územie okupované
sovietskymi vojakmi po dlhé roky; 1968 - mala sa vtedy podariť revolúcia)
Rok 1968 (bez špecifikácie)
17. Normalizácia (normalizáciu; normalizácia; obdobie po roku 1968)
18. Nežná revolúcia 1989 / pád komunizmu, socializmu (17_november 1989; nežnú
revolúciu; 1989 - štrnganie kľúčami, majetky, fabriky prešli do rúk boháčom; 1989 - vkladal
som do toho nádeje, že bude lepšie; nežnú revolúciu - roky po 1989; nežnú revolúciu v roku
1989; november 1989; prevrat 1989; revolúcia - štrnganie kľúčami; revolúcia v 1989; rok
1989 a jeho negatívne dôsledlky; tzv. revolúcia 1989; zánik komunizmu; zmena - štrnganie
kľúčmi; zmena zriadenia; koniec Husákovej éry; koniec komunizmu; koniec socializmu;
nástup kapitalizmu 1989; nežnú revolúciu a prechod na kapitalizmus, zatváranie fabrík,
prepúšťanie ľudí; pád komunistov; pád komunizmu; pád socializmu; pád komunizmu a
vzniknutá neistota; prevrat v 89.dovtedy nám bolo lepšie, stačili len malé zmeny; po páde
komunistického režimu jeho následky, reštrukturácia; po revolúcii, ľudia boli ako utrhnutí z
reťaze; prevrat v roku 1989; rok 1989 - keď sa ľudia chceli mať lepšie; obdobie po revolúcii,
kde sa Slovensko prestalo budovať a zostalo na rovnakej úrovni; vládu po roku 89)
19. Demokracia (nastolenie demokracie; demokracia; zavedenie demokracie; súčasná
demokracia, ktorá demokraciou vôbec nie je; dnešný stav - demokraciu)
20. 1993 - rozdelenie Československa (1993 - zánik ČSFR; 1993 - rozdelenie štátu; keď
sme sa oddelili od Čechov a vznikol samostatný štát Slovensko; keď sme sa odtrhli od
Česka, keby sme ostali spolu bolo by to lepšie; koniec československého štátu; negatívne november 1992 - rozdelenie Československa; negatívne je podľa mňa to,že sa štát ozdelil na
dva samostatné štáty - Česko a Slovensko; obdobie po rozpade Československa - v istých
veciach sa spamätávame dodnes; oddelenie Česka a Slovenska; oddelenie Československa
po revolúcii; oddelenie od Česka; oddelenie sa od Čechov; odlúčenie od ČR; odluka od ČR;
odpojenie od Čechov; odpojenie od Čiech; odtrhnutie a oddelenie sa od Čechov;
osamostatnenie od Česka; osamostatnenie sa od Čechov; osamostatnenie Slovenska, sme
samotní proti Maďarom, zachvíľu nám zoberú juh, teda južné Slovensko; rozbitie
Československej republiky; rozdelenie CZ a SR; rozdelenie Československa; rozdelenie
Československa bola veľká chyba podľa mňa; rozdelenie ČSFR; rozdelenie Čechov a
Slovákov; rozdelenie ČSSR; rozdelenie ČS-ka ako proces rozdelenia federálneho štátu;
rozdelenie na dva štáty; rozdelenie republiky; rozdelenie štátov, Česko Slovensko;
rozdelenie štátu; rozdvojiť Československo; rozchod a rozdelenie Československa; rozpad
Československa; rozpad Československého štátu; rozpad ČSFR; vznik samostatného
Slovenska; že sa oddelila od Česka, lebo sme zaostalí; že sa rozdelilo Československo; že
sme sa odtrhli od Čechov; rozdelenie Česko-Slovenska; vznik Slovenska)
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21. Vstup do Európskej únie (asi vstup do Európskej únie; 1.5.2004 vstup do Európskej
únie; keď sme vstúpili do Európskej únie; Slovensko musí sa riadiť EÚ; tiež vstup do
Európskej únie; vstup do EÚ; vstup do EÚ - zanikla tým naša kultúra, poľnohospodárstvo;
vstup do Európskej únie; vstup do únie; vstup do Únie, keďže nie sú vyrovnané platy,
obrovské rozdiely v platoch; vstup Slovenska do EU; úplná podriadenosť EÚ)
22. Vstup do NATO (prispôsobovanie sa Amerike, NATO; vstup do NATO)
23. Zavedenie Eura (asi príchod eura; keď nastúpilo euro; keď sme zaviedli euro; mena
eura; prechod na euro; prijatie eura; prijatie Eura ako platidla; prijatie eura namiesto koruny;
prijatie meny euro; vstup do Eurozóny; zavedenie eura; zrušenie slovenskej koruny; zrušenie
slovenských korún a nástup eura; že nemáme slovenské koruny, ale eurá; že sme prijali
euro; zmena meny na euro; používanie eura; zavedenia eura ako meny; zmena na euro)
24. Ficova vláda (Ficova éra; Fico; keď sa Fico dostal do vlády; keď sa Robert Fico z
nejakých dôvodov stal pre Slovákov tak dôležitým a neodolateľným; súčasná vláda;
víťazstvo Smeru v parlamentných voľbách; vláda Fica; vláda Smeru; zvolenie p. Fica za
premiéra; zvolenie Róberta Fica; vládnutie a rozkrádanie štátneho majetku za vlády Mečiara
a Fica)
25. Dzurindova vláda (Dzurindove vlády; vláda M. Dzurindu; privatizácia za 2. Dzurindovej
vlády; vláda Mikuláša Dzurindu; za Dzurindu)
26. Mečiarove vlády / mečiarizmus ("mečiarizmus"; éra Mečiara; Mečiar a jeho politika;
mečiarizmus; Mečiarova vláda; Mečiarizmus - celá jeho vláda a HZDS; mečiarizmus obdobie jeho vlády, hlavne poslednej; mečiarizmus - rozkradnutie štátneho majetku;
Mečiarova éra; Mečiarove obdobie; Mečiarova vláda - izolácia SR; Mečiarovo vládnutie;
nástup Mečiarovej vlády; obdobie mečiarizmu; obdobie vlády V. Mečiara; panovanie
Mečiara; škandály za vlády V. Mečiara - napríklad únos prezidentovho syna; vláda Mečiara a
jeho negatívne pôsobenie pre Slovensko; vládnutie a rozkrádanie štátneho majetku za vlády
Mečiara; vládnutie HZDS a V. Mečiara; vládnutie Vladimíra Mečiara; za Mečiara)
27. Iní politici (pôsobenie Harabina na poste predsedu najvyššieho súdu; Radičová ako
premiérka; zvolenie Mariána Kotlebu za banskobystrického župana; pád Radičovej vlády)
28. Dnešok /súčasnosť (asi dnešok; asi súčasnosť; dnešnú dobu; obdobie, ktoré je teraz;
súčasnosť; súčasnosť s jeho všetkými negatívami; terajší systém; terajšia doba; terajšie
obdobie; terajšie obdobie - jedna strana všade dosadí svojich ľudí a ostatní nemajú ani
slovo; teraz; teraz prežívame zlé obdobie, ktoré vyhovuje len politikom a boháčom; toto čo
teraz 20 rokov je; tu je všetko negatívne; u nás je všetko zlé; Slovenská republika 1993 až
doteraz; terajšie-vysoká nezamestnanosť; teraz, lebo nemôže človek zohnať robotu
zodpovedajúcu jeho schopnostiam; po roku 2000 to ide dole vodou so Slovenskom)
29. Nezamestnanosť (keď sme zostali bez práce; nedostatok práce, ľudia musia odísť do
zahraničia, aby sa uživili; nezamestnanosť, ktorá sa neustále rozširuje; obrovský nárast
nezamestnanosti; vysoká nezamestnanosť; objavenie sa nezamestnanosti; nemôže človek
zohnať robotu zodpovedajúcu jeho schopnostiam; zatváranie fabrík, prepúšťanie ľudí;)
30. Chudoba (keď ľudia žili veľmi v chudobe; objavili sa žobráci; hladomor; strádanie,
utrpenie)
31. Korupcia / rozkrádanie
Korupcia (dnešná korupcia na úradoch; korupcia súdnictvo; korupcie)
Rozkrádanie (deväťdesiate roky - vytváranie boháčov a zbohatlíkov na úkor poctivej práce
národa; keď sa zrušili a rozkradli ŠM a JRD; ožobračovanie národa; rozkrádanie bohatstva
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štátu; rozkradnutie všetkého, čo sa dalo dnešnými oligarchami; mečiarizmus - rozkradnutie
štátneho majetku; tu hrabú každé 4 roky iní politici a rozdávajú to, čo minulé generácie
postavili - súkromníkom privatizérom, kamarátom; blbci si užívajú plody práce 3 generácií
nás všetkých, všetko čo nahonobili, 3 generácií zhrabli a zhrabúvajú i teraz posledné zbytky;
obohacovanie sa ľudí na úkor obyčajných ľudí; rozkrádanie Slovenska vplyvnými skupinami,
politikmi; privatizácia - rozkrádačka; privatizácie, na ktorých zbohatlo zopár ľudí - obyčajní
ľudia obišli nakrátko - a nik to nepotrestá - fondy; rozkrádanie majetku štátu, tzv. privatizácia;
sprivatizovanie bánk, podnikov a následné zbohatnutie určitých ľudí; zo súčasnosti či
nedávnej minulosti rozkrádanie terajšími politikmi, počnúc Mečiarom; rozkrádanie štátneho
majetku)
32. Privatizácia (celá privatizácia bola zlodejstvo; divoká privatizácia; divoká privatizácia po
nežnej revolúcii; kupónová privatizácia; nesystémová privatizácia; obdobie divej privatizácie
za Mečiara; obdobie privatizácie; obdobie privatizácie po nežnej revolúcii; privatizácia a
zbohatnutie niektorých ľudí; privatizácia hlava-nehlava a najmä sprivatizovanie strateg.
podnikov; privatizácia podnikov; privatizácia za 2. Dzurindovej vlády; privatizácie, na ktorých
zbohatlo zopár ľudí; privatizovanie;tzv. privatizácia; sprivatizovanie bánk, podnikov;
sprivatizovanie fabrík za 1 €; sprivatizovanie strategických podnikov; divoká privatizácia
národného majetku; majetky, fabriky prešli do rúk boháčom; veľké privatizácie za Mečiara
nemali byť, a ani žiadne Slovnaft, vodárne, elektrárne; rozbitie poľnohospodárstva
a priemyslu; zánik poľnohospodárstva, iných podnikov na Slovensku súkromné
hospodárstvo)
33. Dane / vysoké ceny / nízke príjmy (veľmi malé materské sú na Slovensku; výpočet
dôchodkov (veľmi nízke, nedá sa z toho vyžiť); zavedenie daní; zdražovanie a zotročovanie;
zlé postavenie neprivilegovaných vrstiev, najmä sedliactva; zvyšovanie daní; zvýšenie dane
za tovar; po 50 odpracovaných rokoch mám 370€ dôchodok a mám platiť u lekára a za lieky;
nízke zárobky; obrovské rozdiely v platoch; drahota)
34. Nebankové spoločnosti / finančné skupiny (úžerníctvo (nebankové spoločn.);
uchopenie moci gorilami; ovládanie Slovenska finančnými skupinami; nebankové
spoločnosti, vznik veľkého množstva herní)
35. Kapitalizmus (nástup kapitalizmu; prechod na kapitalizmus; kapitalizmus; nástup
kapitalizmu 1989; prechod na kapitalizmus)
36. Kríza (finančná kríza na Slovensku; hospodárska kríza; keď bola kríza; keď začala kríza
na Slovensku; kríza)
37. Rakúsko-Uhorsko / Maďarizácia (boj o územie Slovenska s Maďarmi; maďarizácia;
maďarská okupácia; maďarská nadvláda bola zlá; maďarské utláčanie; obdobie maďarizácie;
obdobie maďarizácie (Rakúsko-Uhorsko); obdobie tvrdej maďarizácie; obdobie útlaku
Slovenska od Maďarov; útlak a maďarizácia Slovenska v období Uhorska; Apponyho
maďarizáciou)
Rakúsko-Uhorsko (1000 rokov pod nadvládou Rakúsko-Uhorska; keď nás začlenili do
Uhorska; nadvládu Maďarov - Rakúsko-Uhorsko; obdobie Rakúska-Uhorska; područie
Uhorska; Rakúsko-Uhorsko; Rakúsko-Uhorsko, maďarská poroba;útlak Slovákov počas
Rakúsko-Uhorska; začleňovanie Slovenska do Uhorska; tisícročné dejiny pod nadvládou
iných)
38. Iná odpoveď (Alžbeta Báthoryová - ako zabíjala mladé ženy a kúpala sa v ich krvi –
neskutočné; čachtická pani - krvavá grófka Bátoryčka; feudalizmus; jednoznačne Trianon v
roku 1920; medzivojnové obdobie; Mníchovská dohoda a viedenská arbitráž; nezvolenie Fica
za prezidenta; obdobie morových epidémií; odchod arcibiskupa Bezáka zo Slovenska, keď
bol odsúdený bez viny; otvorenie hraníc - má to totiž aj aj; pôsobenie Hlinkovej ľudovej
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strany; rabovanie Turkov; rozdelenie Kráľovského Uhorska; SNP; Trianon jednoznačne v
roku 1920, keď rozdelili veľkomaďarské územie; umučenie Jánošíka; v spoločnom štáte s
Čechmi sme neboli partnermi, ale sluhami; veľmi sme vo všetkom ustupovali v náš
neprospech; vznik Česko-Slovenska 1918; zvädnutie V. Mečiara; že Hitler nevykynožil na
Slovensku a všade Cigáňov; bezdomovci; školstvo; krížiacke výpravy; demonštrácie; vysoká
kriminalita; choroba v rodine; málo brigád cez prázdniny; pád lietadla s Demitrom; asi všetky
väčšie nepokoje; medziľudské vzťahy a dodnes neakceptujú Maďarov - etnické
nezrovnalosti; neistota Slovenska, stále zmeny vo vláde; nejednotnosť; nesprávne
hospodárenie Slovenska; nie sme sebestační; obrodný proces; odchod zahraničných
investorov do krajín s lacnejšou pracovnou silou; ohováranie medzi politikmi; prezeranie na
hranici s iným štátom; všeobecne cenzúru; všetko; všetky, ktoré boli založené na ponižovaní
a neľudskosti; zastavenie výstavby diaľnic; rabovanie v Slovenskom štáte v roku 1968;
sviečková manifestácia; turecká okupácia; delenie majetku štátu pri rozdeľovaní
Československa; obdobie, keď netreba pracovať, len brať sociálne dávky a viac než tí, ktorí
pracujú; nezaujíma sa o históriu; ovplyvnenie politiky a hospodárstva východnými štátmi;
prispôsobovanie sa režimom; zánik veľkých podnikov po roku 1989; obdobie prvej republiky;
Pražská jar; Jar 1968)
39. Žiadne (žiadne, ani jednu; nič; že nie je za čo!; žiadnu)
98. Nevie (neviem, nepoznám; málo som toho zažil, nevie; nemám šajnu; nenapadne ma
nič; nespomínam si; neviem určiť; ťažko povedať)
99. Neodpovedal (nechce sa vyjadrovať k tejto téme; odmietla odpovedať)
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Rekódované odpovede

Q39_recode

1. Rakúsko-Uhorsko / Maďarizácia (37. Rakúsko-Uhorsko / Maďarizácia)
2. I. svetová vojna

(1. svetová vojna)

3. II. svetová vojna
(2. svetová vojna + 3. Okupácia Nemcami + 4. Obdobie Hitlera)
4. Vojny všeobecne
(6. Vojna / vojny / vojnové obdobia + 5. 1. a 2. svetová vojna)
5. Vojnová Slovenská republika

(8. Slovenský štát / Tiso / fašizmus)

6. Holokaust (7)
7. Povojnové obdobie všeobecne (vrátane Benešových dekrétov)
(9. Povojnové obdobie 1945 – 1955 + 10. Benešove dekréty)
8. Rok 1948 a 50. roky (vrátane znárodnenia a kolektivizácie)
(11. Rok 1948 a totalita v Československu + 12. Znárodnenie a kolektivizácia + 13. 50.
roky 20. storočia)
9. August 1968

(16. August 1968 / okupácia / vpád vojsk)

10. Totalita, socializmus a komunizmus všeobecne
(14. Komunizmus / komunistický systém / prenasledovanie + 15. Zákaz slobody
vierovyznania + 17. Normalizácia)
11. Nežná revolúcia a demokracia
(18. Nežná revolúcia 1989 / pád komunizmu, socializmu + 19. Demokracia)
12. Rozdelenie Československa v roku 1993 (20. 1993 - rozdelenie Československa)
13. Integrácia do EÚ, NATO a Euro
(21. Vstup do Európskej únie + 22. Vstup do NATO + 23. Zavedenie Eura)
14. Mečiarove vlády

(26. Mečiarove vlády / mečiarizmus)

15. Ficove vlády (24. Ficova vláda)
16. Dzurindove vlády

(25. Dzurindova vláda)

17. Nezamestnanosť a chudoba

(29. Nezamestnanosť + 30. Chudoba)

18. Korupcia, privatizácia a rozkrádanie
(31. Korupcia / rozkrádanie + 32. Privatizácia + 34. Nebankové spoločnosti / finančné
skupiny)
19. Dane a ekonomická kríza
20. Kapitalizmus
21. Iné

(33. Dane / vysoké ceny / nízke príjmy + 36. Kríza)

(35. Kapitalizmus + 28. Dnešok /súčasnosť)

(38. Iná odpoveď + 27. Iní politici)

22. Žiadne (39)
98. Nevie
99. Neodpovedal
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Q40. Predstavy respondentov o obrodnom procese na jar 1968
Q40. "Čo si predstavíte, keď sa povie „obrodný proces na jar 1968“ ?“
1. Alexander Dubček a jeho snahy
Alexander Dubček / Dubčekova vláda (A. Dubček; Dubček a jeho prínos; A. Dubček - keby to
bolo vyšlo; Dubček a jeho snaženie o dobrú vec; Dubčeka; ľudi, ktorí symbolizujú toto
obdobie – Dubček; spája sa to s Dubčekom; na čele A. Dubček; nástup Dubčeka a nová éra;
nástup Dubčekovej vlády; obdobie vlády Dubčeka; s tým obdobím sa mi spája meno
Dubček; snaha Alexandra Dubčeka; snaha Dubčeka o zmenu; socializmus s Dubčekom na
čele; spájam ho s Dubčekom; spája sa to s Dubčekom; to bolo to, keď nastúpil Dubček, ale
vždy sa robia aj chyby - dačo dobré, dačo zlé; vláda Dubčeka; vtedy som bol mladý, ale keď
dobre viem, vtedy nastúpila éra Dubčeka; nástup A. Dubčeka do politiky; Dubček a jeho
pohľad na komunizmus; Dubčekova vláda; Dubčekovu reformu; Dubček a jeho snaha o
zmenu v politike; Dubček a jeho snaha o zmeny v ČSSR; Dubček chcel urobiť obrodný
proces v spoločnosti - socializmus; Dubček chcel vytvoriť iný socializmus; Dubček chcel
vytvoriť novú spoločnosť; Dubčekova revolúcia; úsilie A. Dubčeka a jeho priaznivcov o
,,nové" Slovensko; Dubčekova éra; Dubčekove reformy; dubčekovské obdobie;
Dubčekovské zmeny; Dubček a spol chceli zmeniť starú garnitúru)
2. Pražská jar (ja som sa narodil v roku 1978, ale rodičia mi niečo povedali o Pražskom jari;
Pražská jar)
3. Poľudštenie socializmu / Socializmus s ľudskou tvárou
(pokus o socializmus s ľudskou tvárou; pokus vytvoriť socializmus ľudskou tvárou;
poľudštenie socializmu; poludštenie riadenia štátu; prepracovanie socializmu na socializmus
s ľudskou tvárou; snaha o "socializmus s ľudskou tvárou"; snaha o poľudštenie/zlepšenie
režimu; snahu o poľudštenie komunizmu; tzv.socializmus s ľudskou tvárou; zmiernenie,
poludštenie socializmu; poludštenie dogmatického režimu; komunizmus s ľudskou tvárou;
počula som o tom, že vtedy niektorí politici chceli tzv. komunizmus s ľudskou tvárou; lepší
socializmus; pokus o trochu ľudskosti; pokus o vylepšenie socialistického zriadenia; pokus o
vylepšenie socializmu; snaha kultivovať socializmus; snaha o lepší socializmus; snaha
vylepšiť socializmus; vylepšenie socialistického systému; mať v Československu
,,socializmus s ľudskou tvárou"; čiastočné reformy socializmu; posilnenie socializmu;
prechod na socializmus; socialistický režim - istoty pre bežných ľudí ako som ja aj Vy;
socializmus; politika nasmerovaná v prospech ľudí; úprava socialistického systému)
4. Demokratizácia spoločnosti / systému (demokratizácia režimu; demokratizácia
spoločnosti; demokratizácia verejného života, spoločnosti; hlavným cieľom bolo
demokratizovať spoločnosť, volebný systém, vypracovať novú ústavu; nádych demokracie v
komunistickom Česko-Slovensku; náznak demokracie; pokus o demokraciu; pokus o
demokraciu a zlepšenie ľudských práv; pokus o nástup demokracie; posilnenie demokracie;
požiadavky, ktoré mali obhajovať záujmy pracujúcich, mala sa stať zmena "demokratizácia"; prechod k demokracii; presadzovanie demokracie; schyľovalo sa k zrodu
demokracie; snaha o demokraciu; snaha o demokratizáciu; snaha o prechod k demokracii;
snaha o presadenie občianskych práv a slobôd; snaha zdemokratizovať politický a
hospodársky systém; snahy o demokraciu v 68; väčšia demokracia; viac demokracie v
socializme; že by v tom období mala byť demokracia; prvý malý krok k demokracii;
demokratizácia spoločnosti; nastal prevrat k demokracii; zavedenie trošku demokracie;
socialistický vývoj sa začal uberať demokratickejším smerom; demokratické zmeny v
socializme; demokratizácia socializmu; prvé znaky demokracie v socializme; schyľovalo sa k
zrodu demokracie)
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Iné demokratizačné (pokus o odbúranie vedúcej úlohy kss; zanikla vedúca úloha ksč; snaha
slovenských politikov o posilnenie politickej sily Slovenska, prvý malý krok k demokracii)
5. Uvoľnenie politickej situácie (menej kontroly zo štátnych orgánov; obdobie politického
uvoľnenia v ČSSR; politické uvoľnenie; uvoľnenie spoločenskej a politickej scény; uvoľniť
polit. atmosféru; uvoľňovanie režimu; uvoľňovanie tvrdého socialistického režimu, takmer
Stalinskej éry; zjemnenie režimu; zlepšovanie situácie; zmäkčiť diktatúru; uvoľnenie politiky;
uvoľnenie ľudských práv; uvoľnenie politickej situácie v ČSSR; pokus o umiernenie
totalitného režimu; pokus o uvolnenie totalitného režimu; postupné uvoľňovanie komunizmu;
uvoľnenie z komunist. režimu; zmiernenie komunistického vládnutia; že sa niekto pokúšal o
zmiernenie komunizmu; o zmiernenie úlohy komunizmu; zníženie vplyvu KSČ; zníženie
vplyvu komunistickej strany; oslabenie komunistov)
6. Pokus o reformu / zmenu (v politike, v ekonomike), drobná reforma (bol to pokus
o reformu; drobná reforma; drobné reformy vtedajšieho systému; malá reforma; možnosť
zmien – reforiem; nové reformy; reforma spoločnosti; obrodná reforma socializmu; obrodný
proces - pokus o reformu, poľudštenie Slovenska; obrodu; pokus o reformovanie ČeskoSlovenska; pokus o reformy; pokus o zmenu; prebiehal ako pokus o reformu; prvé pokusy
o reformu; reforma vtedajšieho štátu; snaha o reformu; snaha obrodiť spoločnosť pod
vedenín KSČ; začiatok celospoločenských zmien; zmena, ktorá mala ľudí posunúť dopredu
aj ekonomicky aj politicky; zmena, obrodenie; zmeny v reformách; znovuobrodenie? Neviem;
proces naštartovať reformy ako v politike tak aj v ekonomike; pokus o reformovanie
socializmu; pokus o reformu komunistického režimu; pokus o reformu komunistického
systému; pokus o reformu vtedajšieho režimu; pozitívna snaha o reformu socializmu; reforma
komunizmu; reforma socializmu; snaha o reformu komunistického systému; snaha o reformu
socializmu; proces naštartovať reformy ako v politike tak aj v ekonomike; reforma zriadenia;
zmena fungovania štátu; zlepšenie systému; zlepšenie systému v štáte; zmena fungovania
štátu; zmena v riadení štátu; reformu vtedajšieho systému s cieľom zmeny politickej situácie;
snaha o reformovanie vtedajšej ekonomiky; zmena hospodárstva; zmena, ktorá mala ľudí
posunúť dopredu aj ekonomicky aj politicky; snaha meniť socialistickú ekonómiu na viac
produktívnu; snaha o zmenu; zmena; nejaké zmeny v období socializmu; dôležité zmeny;
niečo nové, obrodné; nové názory na fungovanie spoločnosti)
7. Snaha o ukončenie komunistickej moci (dostanie sa spod nadvlády komunizmu; chceli
sa postaviť komunistom; chceli zvrhnúť komunizmus; náznak na zánik komunizmu; pokus o
zvrhnutie komunizmu; pokus o zvrhnutie socializmu; pokus zbaviť sa komunistov; snaha o
ukončenie socializmu; snaha o zvrhnutie komunizmu; začiatok pádu komunistickej strany;
vymanenie sa spod komunizmu; snaha o ukončenie dogmatického režimu)
8. Pokus o zmenu politického systému / Politická zmena (išlo o politickú zmenu; pokus o
zmenu politického režimu; neprežil som obrodný proces, ovšem rodina tvrdí, že bolo
potrebné zmeniť komunistický režim; pokus o zmenu politického systému; pokus o zmenu
politickej moci; politická zmena; polit. a ekon. zmena; politická zmena v štáte; radikálna
zmena systému; politickú zmenu; snaha o nastolenie nového režimu; snaha o zmenu
politického systému; snaha o zmenu režimu v Československu; snaha o zmenu zriadenia;
zmena celého systému v našom štáte; zmena polit.systému republiky; zmena politického
zriadenia; zmena politického systému; zmena režimu; zmena systému; zmena zriadenia;
zmeniť pomery v štáte; zmenu v politickom systéme; zmenu v politickom systéme
Československa; boj za zmenu politického systému; pokus o zmenu komunistického režimu;
pokus o revolúciu v komunizme, snaha o politickú aj ekonomickú zmenu; pokus o zmenu
komunistického režimu)
9. Zmena politiky / Zmeny v politike (pokus o zmenu politiky k lepšiemu; pokus o zmeny v
politike; snaha o zmeny v politike; zmena politiky; zmena politiky štátu; zmeny politiky; zmeny
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v politike ČSSR; pokus o zmenu politiky; zmenila sa politika; nová spoločnosť s novým
systémom vlády)
10. Zmeny vo vedení štátu (odvolanie prezidenta Novotného; pád vlády a nastolenie novej
bezpečnejšej a kvalitnejšej úrovne vo všetkých oblastiach života ľudí; výmena vlády; zmena
prezidenta - bol tam Novotný a potom bol zvolený Svoboda; kádrové zmeny; zmena polit.
vedení; pád vlády)
11. Sloboda prejavu a náboženstva (eurória slobody; možnosť obnovenia náboženskej
slobody; nástup slobody; odvaha povedať svoj názor; pocit slobody a radosti; sloboda;
sloboda mysle bez strachu, ako keby z nás dal niekto dole čiernu plachtu; sloboda pre
každého; voľnejší prejav; voľnosť vo všetkom; väčšia voľnosť tlače, možnosti verejne sa
vyjadrovať – prezentovať; povolenie slobody; sloboda prejavu; uvoľnená sloboda prejavu
a viery)
12. Nádej na zmenu (nádej; nádej na lepší život; nádej na zmenu; nádej v lepší život; nádej,
že ľuďom bude ešte lepšie; obdobie keď sme dúfali v lepší život; veľká nádej; viera v lepšiu
budúcnosť; vychádza Slnko - svietilo krátko; chcieť lepší život; lepšia vízia života pre širokú
verejnosť; lepšie časy pre Slovensko; snaha zlepšiť život na Slovensku; ústretovosť ČeskoSlovenska voči ľudu; proces o ľuďoch - pozeranie na bežného človeka; začiatok lepších
rokov pre ľudí; zmena k lepšiemu; že sme sa mohli mať lepšie; možnosť lepšieho života;
obrodenie k lepšej spoločnosti; začatá cesta k pokroku Slovenska a lepšiemu životu ľudí;
vznik niečoho nového, budovanie nového začiatku; tvorilo sa niečo nové, iné ako bolo; že má
prísť niečo nové; ľudia robia s nadšením pre republiku; trochu zlepšiť život v štáte)
13. Zníženie vplyvu ZSSR (možnosť odtrhnúť sa od Ruska; odklonenie politiky od ZSSR;
pokus o to, aby sme boli menej závislí na Sovietskom zväze; snaha ľudí odpútať sa od
závislosti vtedy ZSSR; snaha odpútať sa od ZSSR; snaha predstaviteľov štátu dostať sa
spod ruského vplyvu; zmenšenie vplyvu ZSSR; menší vplyv Rusov na nás; odpútanie sa od
vtedajšieho ZSSR; nádej na zmenu a revoluční z područí SSSR)
14. Vstup vojsk Varšavskej zmluvy / Okupácia ČSSR vojskami (obsadenie
Československa ruskými vojakmi; anexia cudzími vojskami; čo ja viem, tak v 1968 k nám
vpadli ruskí vojaci aj s tankami; invázia Rusov na Slovensko; invázia vojsk Varšavskej
zmluvy; keď prišli do Československa Rusi; krajinu obsadili Rusi; len z rozprávania - ruské
tanky; neviem, niečo s Rusmi na tankoch; na územie Československa prišli armády
socialistických štátov; okupácia; okupácia - Varšavská zmluva; okupácia Československa
ruskou armádou; okupácia Slovenska pod vznešeným názvom; okupácia Sovietskym
zväzom; okupácia územia vojskami Sovietskeho zväzu a členmi Varšavskej zmluvy;
obsadenie Slovenska Ruskými vojskami; okupovanie Slovenska; vpád vojsk Varšavskej
zmluvy; vpád ruských vojsk; podpísanie Varšavskej zmluvy a začal proces - občania mali
strach z vojsk, ktoré vstúpili na územia bezbranných ľudí; príchod ruských tankov; príchod
ruských vojakov; príchod ruských vojsk; príchod Rusov; príchod Sovietov na územie
Slovenska; príchod spojeneckých vojsk; príchod tankov; príchod tankov do Československa;
príchod vojsk Varšavskej zmluvy; prišli Rusi; prišli ruskí vojaci; Rusi prišli k nám s celou
armádou; ruské obliehanie tankami; tanky sem došli; vstup ruských tankov do našej krajiny;
vstup ruských vojsk na územie Československa; vstup ruských vojsk na naše územie; vpád
vojsk ZSSR do ČSSR; vstup tzv. spojeneckých vojsk; vstup sovietskych vojsk na naše
územie; vstup vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie; vtedy prišli ruské tanky a Rusi
prejavili svoju moc a silu; vtrhli Rusi, začali dirigovať; zásah a vstup ruských vojsk, ktorí prišli
na tankoch a neoprávnene vstúpili na naše územie; zásah sovietskych vojsk na naše
územie; že do Československa prišli Rusi na tankoch; že k nám prišli Rusi; mala som vtedy
14 rokov, vládli komunisti a v tom roku vpadli ruské vojská na Slovensko; príchod vojsk
ZSSR, Maďarska, PĽR a Nemecka; obsadenie Rusmi, robili zlé veci; prišli tanky do
Československa; ruské nároky na našu zem; vojenské obsadenie ČSR; ruské vojská prišli
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nastoliť poriadok v Československu; Sovietsky zväz zareagoval vyslaním vojakov, aby
upokojili situáciu)
15. Potlačenie pokusu o reformu, demokratizáciu (utláčanie revolúcie zo strany vtedajšej
ZSSR; zmarené šance na lepšiu budúcnosť Slovenska; zmarenie Dubčekovho plánu; tak
keby Dubčeka nezlikvidovali, možno by sa žilo lepšie; pokus o reformu vtedajšieho režimu,
ktorý bol potlačený inváziou vojsk Varšavskej zmluvy; veľké pocity beznádeje, tento režim
potlačil protestné demonštrácie; nedokončená zmena systému; pokus o reformu
komunistického systému, bol potlačený v auguste; schyľovalo sa k zrodu demokracie, ale
zavrhnuté vojskami Varšavskej zmluvy; snahy o demokraciu v 68., čo bolo následne
potlačené; obmedzenie moci občanov a násilné potlačenie; sformovanie skupiny KSČ, ktorá
utvrdzovala, že vývoj ohrozuje socializmus a súhlasila s vojenským zásahom, ktorý mal
udusiť obrodný proces; pokus o reformu, bol potlačený v auguste 1968 vojskami a tým bol aj
ukončený; potlačený obrodný proces vedený Alexandrom Dubčekom; režim, ktorý bol tvrdo
potláčaný a pri ňom zahynulo vyše 100 civilných osôb; nástup slobody, ktorý bol neúspešný
a potom nastala opäť silná vláda komunizmus; iná orientácia, ktorú ZSSR zastavil (vstup
vojsk); potlačili pokus o reformu režimu; potlačenie reformy; násilné potlačenie; boli tvrdo
potlačené demonštrácie proti okupácii; násilie ZSSR; zahynulo kopec ľudí; strieľali do
nevinných ľudí; vedenie KSČ pozastavené; odstavenie Dubčeka)
16. Obmedzovanie občanov (beznádej, strach, nemôcť vyjadriť svoj vlastný názor;
nemožno uplatniť svoj názor, veľké potláčanie; nezmyselné prenasledovanie; obmedzenie
moci občanov a násilné potlačenie; pocit neistoty a tým mnohí ľudia opustili neslobodný
slovenský štát; pocit veľkého strachu a úzkosti, pretože neustále kontrolovali občanov a
občania radšej opušťovali krajinu; politický diktát; strach z vojny; štát bol odstavený a
izolovaný, nesmelo sa protestovať a demonštrovať; tento režim hľadal náhrady ako postupne
obmedziť slobody ľudí a zasahoval do ich súkromia; nesloboda slova; neistota)
17. Posilnenie komunistickej moci (komunisti si posilňovali svoju moc; komunizmus sa
upevňuje; nástup komunizmu; nástup socializmu; normalizácia; nová vlna komunizmu;
posilnenie existujúceho systému; tvrdšie nastolenie komunizmu a väčšia kontrola zo strany
ZSSR; udržanie komunizmu; udržanie socializmu; väčšia diktatúra od vtedajšieho Ruska;
vznik socializmu na Slovensku; návrat ku komunizmu; pokus o revolúciu, návrat ku starému
režimu; nastolenie komunizmu; začiatok totalizmu; tvrdý komunizmus; nastala opäť silná
vláda komunizmu; zvolenie tajomníka - komunistická vláda, totalitný režim)
18. Protest a ľudové hnutie (boj o svoje práva; hnutie ľudí; hnutie národa; ľudia sa postavili
proti vládnej moci; masové hnutie; nejaký malý prevrat; nepodarená revolúcia; nepokoj;
nesúhlas s politikou KSČ, umelci – herci; protesty; sériu protestov; revolúcia; proces sa začal
ako proces zhora (komunisti), pomaly sa menil na masové hnutie; občania verejne vyjadrili
svoju nespokojnosť, zhromažďovali sa a búrili sa; vzbura proti vtedajšej situácii)
19. Protesty proti okupácii (vzbura občanov proti okupácii sovietskymi vojskami; povstanie
proti sovietským vojskám a ich spojencom; Slovensko sa postavilo proti sovietskej invázii;
demonštrácie v Prahe; upálenie J. Palacha)
20. Prevrat (pokus o prevrat; pokus o prevrat v ČS; prevrat politický; prevrat vo vláde; snaha
o prevrat; snahy o prevrat v ČS; vzbura; pokus o prevrat socializmu)
21. Iné kritické voči obrodnému procesu
Negatívne hodnotenie obrodného procesu (hotová katastrofa, neistota; hrozný strach a
kontrola; chybný krok; jedna z chýb vtedajšej vlády; nerozumné vystúpenia Dubčeka, bolo
jasné, že nás Rusi napadnú a Dubček s tým neurobil nič; nezažila som to obdobie, ale z
dejepisu viem, že to nebolo v prospech ľudí; ohrozoval socializmus; snaha niektorých
politikov zapáčiť sa západu; zneužitie demokracie a pokusu o prevrat; bola to len zásterka,
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realita bola iná...; bola to predstava, že bude lepší život; bolo to len klamstvo, spáchané na
ľuďoch; klamstvo; mali sme "našliapnuté" na cestu kapitalizmu; chabý pokus o zmenu; mala
to byť malá kozmetická úprava vtedajšieho systému riadenia; nezvládnutý obrodný proces
pod vedením Dubčeka; snaha o reformu socializmu, ktorá skrachovala; prevzatie moci od
komunistov - ale sa to nepodarilo; ľudia odchádzali do zahraničia; pomalá zmena; pravicové
snahy v Československu zaviesť demokratickejší systém; pokles ekonomiky)
22. Iné pozitívne hodnotenia obrodného procesu (otvorenie a priblíženie sa západným
susedom - iná orientácia; otvorenosť západnému svetu; možno keby sa v tom pokračovalo,
prinieslo by to svoje ovocie; nasledovníci A. Dubčeka chceli presadiť dobré myšlienky, ale
nepodarilo sa to; môj názor na obdobie 1968 bola záchrana social. systému; nastali určité
pozitívne zmeny, ktoré sme my - vtedy mládež - privítali; mali sme našliapnuté nasledovať
vyspelé západné štáty; pozitívum; prekonanie chýb z minulosti; vlastná cesta, ktorou sa
ČSSR začalo uberať; nemuselo byť všetko socialistické, súkromný trebárs kaderník;
možnosti slobodnejšieho podnikania; oslobodenie; rozvoj krajiny; rehabilitácia a prepúšťanie
z väzenia politických väzňov; vznik Československej federatívnej republiky s vlastnými
zákonmi pre Slovensko; zrovnoprávnenie postavenia Čechov a Slovákov; záujem politikov o
ľudí; viacej záujem o ľudí; zmena, ohliadnutie sa čo ľudia, ako sa majú; nastolenie novej
bezpečnejšej a kvalitnejšej úrovne vo všetkých oblastiach života ľudí; nadšenie ľudí;
zakladanie spolkov a družstiev; vystupovanie správnych politikov za správnu vec)
23. Iné politické postavy (Brežnev; Husák; Svoboda, Smrekovský; Ludvík Svoboda, Vasiľ
Biľak; Jan Palach)
24. Iné faktograficky nesprávne odpovede (kolektivizácia; nežná revolúcia; odišli Rusci;
privatizačné obdobie do 1990 roku; znárodnenie podnikov; znárodňovanie; zmena, keď
študenti vyšli do ulíc a nastal prevrat k demokracii)
25. Iné (zmena režimu na socializmus; kapitalizmus; vidina kapitalistických vymožeností;
Rusi sa montovali do všetkého ako teraz sa montujú Nemci; vojna; vplyv Rusov; vláda
Ruska; ČSSR pod nadvládou ZSSR; zviazanie Československa so Sovietskym zväzom;
dávno to bolo, to Rusi obnovili v Československu svoju silu; vtedy už mohla vzniknúť
preorganizácia štátu s Dubčekom no bohužiaľ ho netradične likvidovali - zabili s haváriou;
ututlané to bolo doteraz - nech to tak aj ostáva naďalej; je to porážka demokracie; lacnejší
tovar; snaha o osamostatnenie sa; čistota strany + práca s ÚV KS ZSSR; niektorí komunisti
si chceli priznať chyby a napraviť ich; potlačenie invázie vojsk Varšavskej zmluvy, pri ktorej
zahynulo 100 civilných osôb; rok môjho narodenia; z rozprávania Charta spisovateľov a
umelcov; československá delegácia rokovala so sovietskymi predstaviteľmi - cieľ: presvedčiť,
že nechceme odstrániť socializmus; na jar reforma KSČ)
Všeobecná odpoveď (bolo to rok predtým, ako prišli ruskí vojaci; bolo to v Prahe?; nastalo
očistenie od jednotlivých živlov; nejaké hnutie, ale nepamätám si presne o čo išlo; nejaké
vylepšenie niečoho; nespravodlivosť čo vykonávali tí, čo sú teraz hore alebo ich rodičia;
niečo nevyšlo, ta naspäť k starému spôsobu života; politika; to si riadili komunisti; urovnanie
vzťahov po revolúcii; už to charakterizoval; z počutia viem, že to bolo niečo podobné ako
november 89, len vtedy to nevyšlo; začiatok niečoho, čo sa nedalo dokončiť; zámer bol
správny ale rozkrádanie nie; KSČ)
98. Neviem posúdiť / nič (mám nedostatočné informácie; moc toho o tomto období neviem;
nemá názor; nemám predstavu čo sa vtedy dialo; nemám šajnu; nemám tušenie, dejepis nie
je moja silôná stránka; nemám vlastnú skúsenosť; nemám žiadny názor; nepamätám sa;
nepozná výraz; nepamätám sa; nepoznám, netuším, nepočul som o tom,. Nemám
informácie; nerozumie tomu; nerozumiem; nespomínam si; netuším; netýka sa, ešte som
nežila; nevedel odpovedať; nevenovala som tomu pozornosť; nevie; nevie čo presne sa
vtedy udialo; nevie o tom povedať nič; neviem; neviem o čo ide; neviem presne; neviem to
veľmi vysvetliť; neviem, bola som ešte dieťa; neviem, ale bolo to pre nás strašné, nevedeli
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sme nič; neviem, bolo to niečo s budovaním socializmu; neviem, ešte som ani nežila;
neviem, ja som sa narodila až potom; neviem, je to ešte ,,tajomstvo"; neviem, na to si
nespomínam; neviem, nerozumiem tomu názvu; neviem, nič; neviem, nič mi to nehovorí;
nezaujíma sa o históriu; nič; nič, nezažil som to; nič, neviem čo to je; to sa nás už netýka; to
vie len moja mama; už nevie; vôbec nič; aký obrodný proces?)
99. neodpovedal

Rekódované odpovede

Q40_recode_Final

1. Dubček, demokratizácia a socializmus s ľudskou tvárou
(1. Alexander Dubček a jeho snahy + 2. Pražská jar + 3. Poľudštenie socializmu /
Socializmus s ľudskou tvárou + 4. Demokratizácia spoločnosti / systému + 5. Uvoľnenie
politickej situácie + 10. Zmeny vo vedení štátu + 13. Zníženie vplyvu ZSSR)
2. Pokus o zmenu politického systému
(6. Pokus o reformu / zmenu (v politike, v ekonomike), drobná reforma + 7. Snaha
o ukončenie komunistickej moci + 8. Pokus o zmenu politického systému / Politická zmena +
9. Zmena politiky / Zmeny v politike)
3. Sloboda a nádej

(11. Sloboda prejavu a náboženstva + 12. Nádej na zmenu)

4. Vstup vojsk Varšavskej zmluvy a potlačenie reforiem
(14. Vstup vojsk Varšavskej zmluvy / Okupácia ČSSR vojskami + 15. Potlačenie pokusu
o reformu, demokratizáciu)
5. Obmedzovanie a prenasledovanie občanov
6. Negatívne hodnotenia obdobia
7. Ľudové hnutie, revolúcia
8. Protesty proti okupácii

(16. Obmedzovanie občanov)

(17. Posilnenie komunistickej moci)

(18. Protest a ľudové hnutie)
(19. Protesty proti okupácii)

9. Iné negatívne hodnotenia obdobia
(20. Prevrat + 21. Iné kritické voči obrodnému procesu)
10. Iné pozitívne hodnotenia

(22. Iné pozitívne hodnotenia obrodného procesu)

11. Osobnosti obrodného procesu

(23. Iné politické postavy)

12. Iné faktograficky nesprávne odpovede (24)
13. Iné

(25)

98. Nevie / nič
99. neodpovedal
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Q41. Predstavy respondentov o „normalizácii“ v Československu
Q41. "Čo si predstavíte, keď sa povie „normalizácia“ v Československu?“
1. Ukončenie politiky A. Dubčeka
Odmietnutie politiky A. Dubčeka (odmietnutie Dubčekovej politiky; odmietnutie myšlienok
Alexandra Dubčeka; odmietnutie politiky A.Dubčeka; pád Dubčekovej vlády; odstavili
Dubčeka; to, čo sa dialo po odstavení Dubčeka návrat pred rok 1968)
(koniec Dubčekovej éry; koniec vlády Dubčekovej generácie)
2. Koniec obrodného procesu 1968 (asi koniec toho procesu 1968; bratia Rusi to stopli a
pritiahli nám opraty; došlo k zastaveniu demokratického procesu; keď pokus o obrodu
nevyšiel; komunisti chceli umlčať proces obrody; koniec obrody ČSSR; koniec Pražskej jari
1968; likvidácia Pražskej jari; likvidácia výsledkov Pražskej jari a jej demokratických
procesov; neúspešný rok 1968; odmietnutie socializmu s ľudskou tvárou; opačný proces,
ktorý je uvedený v bode 40; potláčanie reforiem; po roku 1968 zastavenie obrodného
procesu; pokus zabrániť zmenám v ČSSR; potláčanie tohto procesu; potláčanie vyššie
uvedenej snahy; potlačenie obrodného procesu; potlačenie obrodného systému 1968;
potlačenie pokusu o zmenu politiky; potlačenie reformných snáh; potlačenie tohto
reformného hnutia; potlačenie uvedeného pokusu; určitý odpor, zastavenie procesov
Pražskej jari; utíšenie revolučných hlasov; utíšiť spoločnosť, nedovoliť nové myšlienky;
zahatanie vývoja v republike; zastavenie obrodného procesu; zastavenie pokusov o
zmiernenie komunistických represií; zastavenie procesu reforiem; zastavenie procesu
uvoľnenia; zastavenie tohto obrodného procesu; zastavenie všetkých snáh o sľudštenie
politického režimu; zastavenie zmeny; zlikvidovanie reformy socializmu; zmarenie snahy o
reformu; zrušenie reforiem; zastavenie obrodného procesu; zastavenie obrodnej politiky;
došlo k zastaveniu demokratizačných procesov Pražskej jari; zastavenie pokroku "Pražskej
jari"; aby potlačili obrodný proces; proces normalizácia nastal po Pražskej jari; obdobie po
Dubčekovi; potláčanie reforiem)
Koniec nádejí na lepší život (konec nádějí na uvolnění; koniec viery v lepšiu budúcnosť;
nesplnený sen; veľké sklamanie)
3. Spojenie s osobnosťou G. Husáka (1970 - Husákovo obdobie; Gustáv Husák; Gustáv
Husák sa stal prezidentom; Husák; Husáka; Husákove čistky; Husákove procesy; ja o tom
veľa neviem, ani v škole sme sa o tom neučili, ale asi vtedy bol zvolený za prezidenta Gustáv
Husák; nástup Husáka; vyvrcholila Husákom; obdobie normalizácia - v roku 1969 zvolenie
Gustáva Husáka za prvého tajomníka ÚV KSČ; prišiel G. Husák; to bolo obdobie súdruha
Gustáva Husáka v rokoch 1969-1970; zvolenie Gustáva Husáka za prvého tajomníka UV
KSČ; prevzatie moci G. Husáka; pod Husákovým a Biľakovým vedením; Husák rečnil súkromníctvo pôjde preč; Husákove prejavy)
Biľak (Biľak; Vasiľ Biľak; návrat totality pod Biľakovým vedením)
4. Prázdny kód
5. Upevnenie vlády komunizmu/socializmu (aká bola sila komunistov; cieľom Husákovej
normalizácie bolo upevniť vládu komunistickej strany; dlhodobá vláda komunistickej strany a
jej upevnenie vo vedení štátu; komunisti sa presadzovali; komunisti si upevňovali svoje
postavenie; komunisti vo vedúcich funkciách; komunisti, ktorí zabránili demokratickému
vývoju našej krajiny; komunistický systém, jeho udržiavanie; komunizmus sa posilňuje;
normalizácia bola v podstate posilnenie vlády KSČ; obdobie, kedy bolo treba za pomoci
Sovietskeho zväzu upevniť moc komunistov; posilnenie komunizmu; posilnenie komunizmu
na Slovensku Brežnevom; posilnenie moci strany; presadzovanie vplyvu komunistov; presila
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komunizmu (nútená); rozvoj komunizmu; silný komunizmus; snaha o udržanie komunizmu;
udržanie komunistov pri moci; udržanie sa komunistov pri moci; udržiavanie komunistického
systému; upevnenie komunizmu; upevnenie moci komunistickej strany; upevnenie moci
komunistov; upevnenie moci KSČ; upevnenie moci v rukách komunistov; upevnenie moci v
rukách KSČ; upevnenie postavenia komunistov; upevnenie vedúcej pozície strany v krajine;
utuženie sily KSČ v krajine; veľká moc komunizmu; veľké posilnenie vlády komunistickej
strany pri riešení politickej situácie v štáte; znovuzavedenie vlády jednej stany a
preškolovaním na správnosť jej ideí; zvýšenie moci komunizmu; nastolenie komunizmu;
obnova komunistickej strany; následné upevnenie komunistického systému; pritvrdenie
komunistického režimu; upevňovanie silnej pozícii komunistov; návrat ku komunizmu;
upevnenie postavenia komunistov; posilnenie vplyvu strany; po r. 1968 znovuobnovenie
tvrdšieho komunistického režimu; upevňovanie moci komunistov; nastolenie respektíve
upevnenie moci komunistov; obnoviť vedúcu úlohu strany; upevnenie komunistickej moci;
chceli socializmus udržať za každú cenu; snaha vyšších o udržanie socializmu; socializmus nútený; za každú cenu udržať socializmus; nastavenie tvrdej socialistickej línie; keď bol v
Československu tvrdý socializmus; udržanie socialistického systému v moci; udržanie
zriadenia, ktoré bolo v tom čase v Československu)
Komunizmus (komunisti; komunizmus; nastúpenie komunizmu, ktorý sa udržal veľmi dlho;
obdobie vlády 1 : komunistickej strany; vláda komunistov; vláda pod vedením KSČ; vláda
komunistov; príprava na príchod komunizmu)
6. Tvrdá vláda KSČ (diktatúra KSČ; diktatúra politiky-komunizmu; komunistický štát sa
snažil ovládať ľudí; moc komunizmu; pravidlá jednej strany, jedného názoru politickej aktivity
komunistov; presadzovanie tvrdej komunistickej línie; riadne pritvrdenie pod kontrolou KSČ;
tvrdý komunizmus; tvrdý režim komunistov; tvrdý zásah komunistov; tvrdých komunistov;
veľký vplyv komunizmu; pravidlá, ktoré určovala KSČ; vláda jednej strany; vládnutie jednej
strany)
7. Prázdny kód
8. Budovanie socializmu a obnovenie autority štátu (budovanie socializmu; budovanie
socializmu v našom štáte; chceli stabilizovať soc. výdobytky; nastolenie socializmu; nástup
socializmu; návrat k socializmu; návrat socializmu; normalizácia socializmu; normalizáciou
prišlo k upevneniu vlády socializmu a jeho dlhodobé udržanie v krajine; obnova socializmu;
ochrana socializmu; posilnenie socializmu; povojnové nastavenie socializmu; rozvoj
socializmu; socializmus; socializmus a snahu udržať ho; socializmus, budovanie; tiež
posilnenie socialistického štátu; udržanie socializmu; upevnenie moci a vplyvu socializmu;
upevnenie socializmu; upevnenie vplyvu socializmu; utužovanie socializmu; začal
socializmus; zachovanie socializmu; znormalizovanie socializmu po auguste 1968;
znormalizovanie stavu, to asi bude posilnenie socializmu; dodržiavanie myšlienok
socializmu; upevnenie socialistických ideí; dosiahnutie pomerov krajiny a obnoviť úlohu
strany a autoritu štátnej moci robotníckej triedy; komunistický rozvoj krajiny; nastolilo
poriadok v KSČ; návrat k ideám komunizmu; návrat k normalizácii hospodárskej Slovenska;
návrat k pôvodnej republike)
9. Návrat do starých koľají (návrat do predošlých koľají; návrat do starého brežnevovského
systému; návrat do starých koľají; návrat do stredoveku; návrat k režimu; návrat k starému
režimu; návrat komunistickému režimu; návrat ku komunistickému systému; návrat ku
komunizmu; návrat totality; pokračovanie starej vlády v Československu; politici sa snažili
dostať politický život do starých koľají; udržanie politického režimu; všetko sa vracalo do
starých koľají; že je niečo normálne, vráti sa do starých koľají; snaha ČSR normalizovať
vzťahy po obrodnom procese; návrat pred rok 1968; návrat ku komunistickému systému;
návrat ku komunizmu; tak ako pred rokom 1968; sa všetko dostávalo - normalizovalo - do
starých koľají; návrat do starých koľají; "dobrovoľne" sa všetko znormalizovalo do ešte
horšieho stavu; návrat - nútený k socializmu; návrat k tvrdému socializmu; staré koľaje
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socializmu; znovu staré koľaje socializmu; návrat k totalite; došlo k návratu k represívnemu
komunistickému systému)
10. Diktatúra a pritvrdenie (diktovanie čo môžeme a čo nemôžeme robiť; diktovanie čo
treba robiť; moc; nastolenie totalitnej vlády; obmedzenie ľudí vo všetkých oblastiach
politickou mocou; politika, ktorá je naordinovaná; prikázaný režim; prikazovali
Československu čo smie a čo nesmie; prísny teror komunistov; pritvrdenie, viac cenzúry;
určovanie čo je správne vládou; "pritvrdenie" - ľudia sa museli prispôsobiť, nevybočovať
z radu; opätovný nástup reštriktívnych opatrení socialistickej vlády; nastavení přísněj.
pravidel; zaviedli sa ešte prísnejšie komunistické zákony; všetko musí byť tak ako niekto
prikáže)
11. Zavedenie prísnych pravidiel (nastolenie pravidiel, ktoré sa nesmeli porušovať, ale bolo
to brané ako samozrejmosť (v tom období); nastolenie určitých pravidiel; nastoliť poriadok;
normy, pravidlá, štandardy, úlohy, ktoré sa plnili na papieri - rečami; určovanie noriem
daných vládou; zákony, predpisy, pravidlá, ktoré určovala KSČ; zavedenie noriem;
zavedenie pravidiel)
12. Kontrola / cenzúra a obmedzenie slobody (akási kontrola...; cenzúra...; obnova
cenzúry; poriadok; tlak na ľudí, cenzúra, odpočúvanie; zásahy štátu do života ľudí;
znormalizovanie - cenzúra, posilnenie ŠtB; zvýšená aktivita a persekúcie zo strany štátnej
bezpečnosti; zvýšenie cenzúry, zastrašovanie; obmedzovanie ľudských práv; všade tu
kontrolovali; opätovná poslušnosť; udržanie poriadku; represie, prehliadky bytov, šikana;
represie)
Potláčanie slobody (nebola sloboda; potláčanie slobody; potlačovanie slobody; utláčanie
slobody; obmedzovanie slobody; úbytok slobôd; strach z komunistického režimu zasahujúci
do slobody ľudí)
13. Prázdny kód
14. Útlak a prenasledovanie (asi útlak komunistických oponentov; bola miernou formou
útlaku komunistov ako stalinizmus; bola to forma útlaku v 50-rokoch; forma útlaku
komunistov; menšia forma útlaku komunistických oponentov; politický nátlak; politický útlak;
utláčanie národov; útlak; útlak komun.oponentov, kde nedochádzalo k justičným vraždám;
bola útlakom nečlenov "KSČ"; útlak ľudí; tvrdý postih za nádej)
Prenasledovanie (prenasledovanie; prenasledovanie a zatváranie občanov, ktorí mali iný
názor ako vládnuca KSČ; prenasledovanie ľudí, ktorí v roku 1968 prejavili svoj názor;
sledovanie ľudí...; prenasledovanie ľudí; perzekúcie zo strany štátnej bezpečnosti; následná
perzekúcia; hon na čarodejnice; zvýšenie prenasledovania; prenasledovanie nekomunistov;
ŠTB stopovala aj obyčajných ľudí; zatýkanie bezbranných ľudí; zatýkanie ľudí; zatýkanie
ľudí, ktorí sa vzbúrili; zatýkanie nevinných; dali pozatvárať slušných ľudí; zatváranie ľudí)
15. Likvidácia demokratických procesov (návrat nedemokratických pomerov;
nedemokratické obdobie; obdobie, keď boli potlačené demokratické práva; potlačenie
demokracie; potlačenie demokratických princípov; revidovanie predchádzajúcich pokusov o
demokraciu; v tomto období došlo k zastaveniu demokratizačných procesov; zánik
demokracie; zastaveni pokusov o demokratizáciu; zastavenie demokratických procesov;
zastavenie demokratizácie; zastavenie pokusov o demokraciu; zrušenie demokracie;
zastavenie procesu uvoľnenia šírenia demokratických myšlienok; zastavenie demokracie;
zabránili demokratickému vývoju)
16. Prázdny kód
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17. Čistky / previerky (čistky; čistky po roku 1968; čistky v 70. rokoch; čistky v KSČ a
preverovanie ľudí, hlavne na riadiacich miestach; kadrovanie; keď odstránili funkcionárov zo
svojej funkcie po auguste 1968; robili sa previerky; komunisti sa zbavili ľudí, ktorí mali iný
názor ako oni; komunistické čistky; likvidovanie nepohodlných názorov a ľudí; nemohli
vykonávať svoj obor prácu, to bol zase 2. extrém demokracie ako je teraz; neviem, ale
myslím si, že kádrovanie ľudí; očistky - previerky - komunistov; odstavenie nepohodlných
ľudí, ktorí nesúhlasili s režimom; odstránenie ľudí z práce; odstránenie nepohodlných osôb;
odstránenie reformátorov z vedúcich pozícií; potrestanie ľudí, ktorí sa snažili o zmenu
režimu; potrestanie tých, ktorí dokázali vyjadriť svoj názor na vtedajšiu politiku; previerku na
pracoviskách; previerky; previerky, očistky komunistov; strata zamestnania a členstva v KSČ
obyčajných ľudí, kt.mali kritický názor voči KSČ; mnohí boli vylúčení z KSČ; Husákove čistky;
stranícke previerky; odstraňovanie nepohodlných ľudí z funkcií; to bolo po 69 a veľa ľudí
vyhodili z práce; triasli sa stoličky vysokopostaveným komunistom, neskôr aj nižších členov;
stranícke previerky, neférové vyhadzovanie; previerky, normalizácia; tvrdé postihy)
18. Okupácia ČSSR / Rusi (následok vpádu spojeneckých vojsk do ČSSR; obsadenie
Československa sovietskymi vojskami; obsadenie Rusmi; po "bratskej pomoci ZSSR"; po
príchode Sovietov; po vstupe sovietskych vojsk na naše územie; po vstupe vojsk do našej
republiky; po vstupe vojsk k nám sa všetko dostávalo - normalizovalo - do starých koľají; po
vstupe vojsk na naše územie nastúpila normalizácia; príchod bratských vojsk; príchod ruskej
armády; príchod ruských vojsk; príchod Rusov; príchod Rusov - veľmi zlé obdobie; príchod
vojakov zo ZSSR?; príchod vojsk sovietskeho bloku; prísun ruských vojsk na Slovensko;
prišli Rusi; príchod vojsk; ruské tanky a ich vchod na naše územie; to je ten vstup Rusov na
naše územie; vojská Varšavskej zmluvy na Slovensku; vpád ruskej armády do ČSSR; vpád
ruských vojsk; vpád vojsk Varšavskej zmluvy; vpád ZSSR vojska; vstup okupačných vojsk na
naše územie; vstup ruských vojsk na územie Československa; vstup Rusov; vstup vojsk
Varšavskej zmluvy na naše územie; začala vstupom vojsk Varšavskej zmluvy; vojská;
príchod vojsk Varšavskej zmluvy; potlačenie demokracie ruskými vojskami; po roku 1968
keď tu boli ruské vojská; boli tu vojská Sov. Zväzu; nazývalo sa tak obdobie po vpáde vojsk
sov. armády; Rusi; Rusov; komunisti si pozvali Rusov na pomoc; niečo s Rusmi)
Okupácia (okupácia ČSSR; okupácia Rusmi; okupácia vojskami varšavskej zmluvy;
okupovanie; ostali tu vojaci; Rusi obsadili našu vlasť; Rusi sa zmocnili Československa;
vojenské obsadenie; keď už boli sovietski okupanti u nás; rozťahovanie Rusov v
Československu a ich vplyv na Československo; to bolo tuším tiež v roku 1968 po okupácii
Československa; protest proti prítomnosti cudzích vojsk)
19. Diktatúra ZSSR (diktatúra Sovietskej moci; keď nám iné štáty - hlavne Rusko - určovali
čo smieme a čo nie; moc Ruska nad celým Českom a Slovenskom; moc Sovietskeho zväzu;
moc sovietskeho zväzu nad ČSR; moc ZSSR nad ČSSR; násil. presadenie vplyvu ZSSR;
nastavenie hodnôt ZSSR; nastolenie režimu z Ruska; obdobie pod vplyvom ZSSR;
orientácia na Rusko (nie na iné krajiny); orientácia na ZSSR; ovládanie Československa
Ruskom; podľa noriem sovietskeho zväzu sa muselo všetko robiť; podriadenie sa Rusku;
podriadiť sa ZSSR; posilnenie ruského vplyvu; posilnenie Sovietskeho zväzu nad nami;
pridruženie k Rusku; Rusi nastolili diktatúru - tvrdá; Rusko chcelo upevniť moc nad
Československom; slúžiť a odovzdávať majetok ZSSR; snaha ZSSR udržať moc nad
Československom; Sov.zväz mal moc; sovietsky vplyv; spojenie s Moskvou; škoda, že Rusi
sa do všetkého montovali; tlak od ZSSR na ČSSR; to isté, že nás Rusi kontrolovali; to bola
taká vec, že Sovieti niečo vypracovali ako systém a my sme ho prijali; tvrdý režim pod
kontrolou ZSSR; udomácnenie sa Ruskej komunistickej strany na našej politickej scéne;
udržanie nadvlády Ruska; nadvláde Sovietskeho zväzu; umocnenie vplyvu ZSSR; upevnenie
moci a pozície ZSSR; upevnenie moci Rusov na našom území, aby nám mohli dirigovať;
upevnenie moci Sovietskeho zväzu; upevnenie moci ZSSR; upevnenie moci ZSSR nad
ČSR; upevnenie vplyvu ZSSR v Československu; upevnenie zväzu Rusov nad ČSSR;
utvrdenie pozície Rusov; veľký vplyv Sovietskeho zväzu; vládnutie Sovietskeho zväzu nad
nami; vládu Rusov nad ČSSR; vplyv Sov.zväzu - moc; vplyv ZSSR; zásah Ruska; zvýšenie
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vplyvu ZSSR v ČSSR; diktatúra ZSSR; riadne pritvrdenie pod kontrolou Moskvy; Husák sa
stal prezidentom a začal poslúchať príkazy z Moskvy; Rusi snažili sa mať nad nami
nadvládu; bratia Rusi pritiahli nám opraty; väčšia poslušnosť ZSSR; Rusko zabránilo zmene
režimu v Československu; zmarenie snahy o reformu zo strany ZSSR; upevnenie vplyvu
ZSSR; Rusko obmedzilo tieto demokratické snahy; rozťahovanie Rusov a ich vplyv na
Československo, diktovali, čo máme robiť; Rusi obsadili našu vlasť a zasahovali odvtedy do
všetkého; čistá nadvláda Rusov nad Sk; moc ZSSR na Slovensku; rozťahovanie Rusov
v Československu, diktovali, čo máme robiť; konali sa manifestácie proti sovietskej diktatúre;
Moskovský protokol; Rusi nás viedli ku komunizmu a snažili sa mať nad nami nadvládu;
Rusko obmedzilo tieto demokratické snahy; kolaborácia so ZSSR; vplyv Ruska na našu
ekonomiku)
Brežnev (Brežnev; návrat do starého brežnevovského systému; posilnenie komunizmu na
Slovensku Brežnevom)
20. Upevnenie spojenia so ZSSR (upevnenie spojenia SR-ZSSR; upevnenie spolupráce so
ZSSR; upevnenie vzťahu so Sovietskym zväzom; väčšia spolupráca so ZSSR; upevnenie
ČSSR so Sovietskym zväzom; ZSSR zakročila proti pravicovým snahám v Československu;
posilnenie socializmu Sov. zväzom; rozvoj socializmu pod záštitou ZSSR; upevnenie
socializmu a vplyvu ZSSR; upevnenie vplyvu socializmu a moci ZSSR; udržanie socializmu a
upevnenie moci Sovietskeho zväzu; upevňovanie vzťahov so ZSSR; zlepšenie vzťahu so
Sovietskym zväzom; udržanie zväzku so ZSSR)
21. Faktograficky nesprávne odpovede (brali po vojne majetky; branie majetkov
bezbranným ľuďom; to bolo skôr znárodňovanie; to bolo znárodňovanie; vyvlastňovanie niekto mi zoberie to, čo som si sám vybudoval; znárodňovanie majetkov po roku 1948;
znárodňovanie majetku; po rok 1968; rok 1948; ustálenie situácie v ČSR po 2. svet. Vojne)
22. Konkrétne vymedzené časové obdobia
po roku 1968 (bolo to po r. 1968; normalizácia po roku 1968; obdobie po roku 1968; obdobie
po roku 1968 - výsledkom bolo vydanie Poučenia z krízového vývoja v strane a spoločnosti;
obdobie po roku 1969; po 1968; to bolo po 69; po r. 1968; po r. 1970; vzťahy po roku 1968;
zmena od augusta 1968)
1968-1989 (obdobie 1969 až 1987; obdobie od roku 1968 až po Nežnú revolúciu do
novembra 1989; obdobie od roku 1970 do roku 1989; obdobie po roku 1968 až do novembra
1989; obdobie po roku 1968 až po rok 1989; obdobie od 1968 do konca roku 1989; obdobie
do r. 1989)
70. - 80. roky (70.-80. roky)
70. roky (sedemdesiate roky; v 70. rokoch)
23. Všeobecne kladné hodnotenie (bolo celkom dobre; hospodársky rozmach; pokojné
časy; normálnosť vo všetkom; stabilita; všetko dané na pravú mieru; všetko je usmernené a v
poriadku; zmena k lepšiemu; že sa dalo všetko do poriadku; každý mal istotu; urovnanie po
roku 1968; urovnanie štátu po rok 1968; ustálenie politiky; ustálenosť; všetko prišlo do
normálnych koľají; uviesť veci do normálneho stavu; vytvorenie nových progresívnych metód
v politike; zlepšenie živ. úrovne; šanca na lepší život; pokojné 70. a 80. roky; autorita štátnej
moci; spriemyselňovanie Československa; zlepšenie ekonomiky; zlepšenie hospodárstva;
zlepšenie stavu vtedy oproti terajšiemu režimu; znormalizovanie politiky, nie taký tlak; že
každý pracuje; Rusko zabránilo prevratu v 68. roku; znovuzrodenie, nové začiatky)
24. Všeobecne negatívne hodnotenie (jeden z najnešťastnejších okamihov Slovenska;
nebolo nič moc; nespravodlivosť; negatívnym; nič dobré; niečo absolútne nenormálne;
normalizácia = útlm, niečo rovnaké; situáciu, ktorá chcela nenormálnymi spôsobmi zabrániť,
aby nastal konečne normálny stav; ťažké obdobie pre ľudí; zakrývanie problémov; zlé
obdobie; zlé obdobie pre Československo; zlé obdobie, keď sme sa chceli rovnať Rusom a
nebolo to dobre; zmena k horšiemu; žiadne dobré veci; zapadlo Slnko a bola 20 rokov tma;
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útlm; čudné pomery v ČSSR; chaos; postihnutie občanov a federácie; vyplávali tam rôzni
krajne negatívni ľudia na každom kroku, vo vláde, na pracovisku; obdobie, keď mnoho ľudí
menilo kabáty)
Strach (strach z komunistického režimu; strach; veľký strach z komunizmu; strach čo bude)
Normalizácia nikdy nenastala (k normalizácii nedošlo - rozhodovali chamtiví politici; nikdy
žiadna nebola; normalizácia v Československu sa vôbec podľa mňa neuskutočnila; tá tu v
skutočnosti nikdy nenastala, aspoň ja som to nepocítila)
25. Konkrétne negatívne príklady (boj proti cirkvi; chudoba, hlad; pošliapanie ľudských
práv; potlačenie demonštrácií; potlačenie práv ľudí; peklo najväčšie peklo, vraždy, popravy;
zabíjanie; prehliadky bytov, šikana; Husákove procesy; po vstupe vojsk do našej republiky to
bolo komunistické peklo, obviňovali sa všetci navzájom, vytvorili sa skupiny udavačov, na
koho ukázali prstom, ten sa musel triasť, aj keď bol nevinný; okresanie právomocí a
rozhodovania samostatného Československa; konali sa manifestácie proti komunistickej
diktatúre; vyhadzovanie z práce pre náboženské a politické názory; manifestácie na
námestiach)
26. Prázdny kód
27. Normalizácia = obrodný proces (aj to je to isté nie? aby sa ľuďom lepšie žilo;
budovanie socializmu s ľudskou tvárou; normalizáciu za Dubčeka sme privítali; obrodný
proces; pokračovanie obrodného procesu; prebiehala pod vedením Dubčeka; prevrat so
socializmu k demokracii; proces reforiem; rok 1968, Pražská jar; to isté obdobie; zmiernenie
komunizmu to bolo, také uvoľnenie trochu; zmiernenie silného vplyvu KSČ; zmiernenie
sovietskeho vplyvu; situácia politická aj všeobecná sa dostávala do normálnych koľají,
súkromné vlastníctvo bolo povolené; posilnenie reformistických zmien v KSČ)
28. Zmena (zmena; zmena ekonomického zriadenia; zmena na politickej scéne; zmena
politická; zmena politického systému; zmena politického systému; zmena vo vláde, v
ekonomike; zmena zákonov)
29. Iná odpoveď (asi pád komunizmu!!!; bol to návrat kapitalizmu, predstavte si tých ľudí,
ako vládnu miliónmi; bol zákaz vycestovania občanov do zahraničia, hlavne do kapitalistickej
cudziny; dúfam, že príde konečne niekedy normalizácia Slovenska; charta; jednotná línia pre
všetkých; jednotné ceny; keď sa nič neudialo, aby každý o tom nevedel a ŠTB to všetko
vybavilo po svojom; marxizmus-leninizmus; nástolili sa vtedy zákony ohľadom ľudských práv;
odstránenie mocenských štruktúr zo života; plánované hospodárstvo; pokus o rovnocenné
partnerstvo medzi Východom a Západom; prevzatie politickej moci; rozdelenie štátu; rozpad
Československa; ruská armáda odišla a Československo ostalo bez zmeny; Sovieti sa
museli vzdať pôvodného plánu, vznikla emigrácia; spojenie štátu; spoločný štát Čechov a
Slovákov; stali sme sa chudobní, vládu prevzali bohatí; vtedy aj veľa ľudí emigrovalo;
upevnenie Československa a jej samostatnosti; upevnenie vzťahov s okolitými krajinami; v
Prahe sa zišlo plénum - zvolili nové predsedníctvo; víťazstvo inej skupiny politikov ľavicovej
KSČ; vychovávala som vtedy brata bez mamy; vytvorenie silnej medzinárodnej koalície;
vznik ČSR a SSR; vznik dvoch socialistických republík; vznik nového štátu; z rozprávania
viem, že v spoločnom štáte sa lepšie žilo; začleňovanie sa do systému; zaškatuľkovanie
Československa; zmena vlády, režimu, prechod na demokraciu; zmierniť útlak komunistov;
zmierovanie sa s vyššie uvedenou situáciou; že sovietske vojská opustili naše územie
(okupačne); že štát sa znormalizoval po vojne?; odchod Rusov; hnutie vedené niektorými
politikmi KSČ; zmeny reforiem; upevnenie moci; upevňovanie moci; návrat k novému
hospodárstvu; asi som ešte nežil; ešte som nežila; nemám vlastnú skúsenosť; netýka sa;
nevidím do toho jasne; nezaujíma sa o históriu; tomu nerozumiem; vyvlastnenie pôdy –
družstva; zakladanie roľníckych družstiev; združstevňovanie; nerád si na to spomínam;
zavedenie určitých zmien v KSČ; zreálnenie stavu politiky; Alexander Dubček; Dubček a

68

lepšie časy; Dubčekovské vedenie - občania boli na jeho strane; spája sa s Dubčekom; už si
nepamätám - asi akcie A. Dubčeka; Dubček bol dobrý politik)
všeobecná odpoveď (boháčom nedovolili rozvíjať sa; dobre, že sa to skončilo; lepšie nám
bolo, keď sme boli spolu; nejaká reforma; nezakladala sa na pravde, nebola to vôbec
normalizácia; obdobie, kedy veľa ľudí emigrovalo; pokoj - zdanlivý; politická zmena; politickú
situáciu v Československu; prechod z jedného systému v druhému; prijať nové zákony; štát
zasiahol do životov ľudí, pretože sa snažil o korekciu politiky; tá je stále, a myslím si, že ešte
to potrvá, kým tá normálna normalizácia nastane; to slovo mi je známe, no neviem, či
súviselo s tým rokom 1968; má to niečo s bývalým ZSSR; uplatnenie politickej moci; úprava
niečoho do iného stavu; úpravy zabehnutého; v tom čase bolo ešte priskoro robiť
demokratické zmeny; koniec snov o parlamentnom pluralizme; normalizácia bola za vlády
Gorbačova; podporovali reformy)
99. Neviem + neodpovedal (nemám jasnú predstavu; nemám znalosti; nemám žiadny
názor; neodpovedal, nevie; nepamätám sa; nepočula o tom; nepoznám túto udalosť;
netuším; nepoznám; nevedel odpovedať; nevedela; nevie; nevie - nepozná; nevie o tom
povedať nič; neviem; neviem čo to je; neviem čo to je, ani ma to nezaujíma; neviem o akú
normalizáciu sa jednalo; neviem o čo sa jedná; neviem presne; neviem vám povedať;
neviem, čo to je / bolo; neviem, čoho sa to presne týkalo; neviem, nemám o tom informácie;
neviem, nepamätám si; neviem, nič; nič; nič konkrétne ho nenapadá; nič mi to nehovorí; nič
o tom neviem; nič, nerozmýšľala som o tom; nič, neviem čo to je; o tom neviem nič; to
netuším; už si nepamätám; vie, že niečo zlé, ale nevie čo; zase tu to musím povedať, že
neviem, lebo som o tom nič nepočula)
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Q41_recode_Final

Rekódované odpovede

1. Koniec obrodného procesu 1968 a ukončenie politiky A. Dubčeka
(1. Ukončenie politiky A. Dubčeka + 2. Koniec obrodného procesu 1968)
2. Spojenie s osobnosťou G. Husáka (3)
3. Upevnenie komunistického systému a zavedenie prísnych pravidiel
(5. Upevnenie vlády komunizmu/socializmu + 6. Tvrdá vláda KSČ + 8. Budovanie
socializmu a obnovenie autority štátu + 9. Návrat do starých koľají + 10. Diktatúra
a pritvrdenie + 15. Likvidácia demokratických procesov + 11. Zavedenie prísnych pravidiel +
12. Kontrola/cenzúra a obmedzenie slobody)
4. Rôzne formy útlaku a previerky
(14. Útlak a prenasledovanie + 17. Čistky / previerky)
5. Príchod vojsk VZ a diktatúra ZSSR
(18. Okupácia ČSSR/ Rusi + 19. Diktatúra ZSSR)
6. Upevnenie spojenia so ZSSR (20)
7. Konkrétne vymedzené časové obdobia (22)
8. Všeobecne kladné hodnotenie (23)
9. Negatívne vyjadrenia
(24. Všeobecne negatívne hodnotenie + 25. Konkrétne negatívne príklady)
10. Nesprávne znalosti normalizácie
(27. Normalizácia=obrodný proces + 21. Faktograficky nesprávne odpovede)
11. Iná odpoveď
(29. Iná odpoveď + 28. Zmena)

99. Neviem + neodpovedal
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Q42. Predstavy respondentov o „prestavbe (perestrojke) a glasnosti“ v
Československu
Q42. "Čo si predstavíte, keď sa povie „prestavba (perestrojka) a glasnosť“ v
Československu?“
1. Zmena systému všeobecne
Prestavba režimu (asi prechod na iný systém v ČSSR; pomalá zmena na iný režim;
postupná prestavba režimu; prestavba nejakého systému, zmodernizovanie systému;
prestavba režimu; zmena celého systému; zmena režimu; zmena systému; zmena systému
podľa Ruska; zmena systému postkomunistických krajín; zmena systému v spoločnosti snaha o uskutočnenie; zmena systému, režimu; zmena vlastníctva, celková prestavba
systému; zmena zriadenia; zmeny v režime; schyľovanie sa ku zmenám režimu; kvalitatívna
premena systému; výzva k zmene zriadenia; prestavba systému; prestavba spoločnosti;
prestavba krajiny)
Zmena/Pokus o zmenu/Reforma (niečo zmeniť; niečo zmeniť - prestavať; pokus o zmenu;
pokus o zmeny v ČSSR; pozitívna zmena; premena; prestavba = zmena; program
radikálnych zmien; snaha o zmenu; snaha o zmenu v Československu; snaha o zmeny v
spoločnosti; snaha zmeny k lepšiemu životu; zmena; zmena k lepšiemu; ľady sa pohli;
nejaká reorganizácia; zmena na lepšie vraj, neviem; reforma; reformy)
2. Ekonomická reforma / zmena (asi ekonomická reforma; bola ekonomická zmena;
ekonomická zmena v republike; ekonomická prestavba; ekonomická prestrojka; ekonomická
reforma v Československu; ekonomická zmena riadenia štátu; ekonomická zmena štátu;
ekonomické reformy; ekonomické reformy v socializme; ekonomické zmeny; hospodárska
zmena; hospodárske reformy; iný pohľad na ekonomické problémy daného spoločenského
systému; nejaký ekonomický rozvrat vtedajšieho systému; nová ekonomika a vývoj štátu;
nové ekonomické postoje k vývoju krajín; nový hospodársky systém; obnovenie
hospodárstva v Československu; o reformách a ekonomike; pokus o zlepšenie
hospodárstva; pomalé zmeny ekonomického systému; premena ekonomiky; prestavba ekonomické reformy; ekonomické zmeny; prestavba hospodárstva; reformy zamerané na
obnovu ekonomiky, ktoré komunisti brzdili; snaha o ekonomické zmeny; snaha o posilnenie
ekonomického trhu; ústupky vlády (ekonomické); vytvoriť nové podmienky na riadenia
hospodárstva; vznikla trhová ekonomika; vzrasť ekonomiky; zmena ekonomického systému;
zmena ekonomiky; zmena hospodárstva; zmena v ekonomike štátu, spolupráca; zmena v
hospodárstve; zmeny v ekonomike socializmu; určite reformy v hospodárstve; ekonomické
reformy; lepšie riadenie ekonomiky štátu; ekonomické reformy; nové myšlienky v ekonomike;
obnova stagnácie československého hospodárstva; reorganizáciu ekonomiky na
kapitalistický systém; snahu o hospodársky rast; ekonomická prestavba; nastolenie novej
moci ekonomickej; perestrojka je po rusky, takže keď prestavba, tak to bude niečo so
zmenou v ekonomike; pohyb v ekonomike; ekonomická zmena; ekonomické uvoľnenie;
ekonomické premeny; prestavbu ekonomického systému; snaha o zmenu ekonomiky; zmena
hospodárskeho riadenia štátu; zmena ekonomickej situácie v Československu; zmenu
ekonomiky; znamenala prestavbu ekonomiky; bola to ekonomická voľnosť; ekonomické
reformy)
3. Politická zmena / zmena politiky (je to ruské slovo a znamená zmenu v politike;
nastolenie novej moci politickej; nejaká zmena politického systému; neviem, asi nejaké
zmeny v politike; nové myslenie v politike; niečo so zmenou v politike; pohyb v politike;
politická zmena; politická zmena režimu; politická zmena v ČSR; politické reformy; politické
zmeny; prestavba, zmena politického systému, ktorá sa aj tak nepodarila; prestavbu
politického systému; snaha o zmenu politiky; uvoľnenie politického ovzdušia; zmena polit.
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systému v republike; zmena politického riadenia štátu; zmena politického systému; zmena
politickej situácie v Československu; zmena politickej moci; zmena politiky; zmena v
politickom smere; zmena v politickom živote; polit. zmena v republike; zmena politiky?;
zmeny v politike; šanca na zmeny v politike; revolučné myšlienky na politickú zmenu; boj za
zmenu spoločenského zriadenia)
Zmena v riadení (asi je to zmena v riadení; prestavba vlády; zmena vládneho systému;
zmena vládnutia; prerobiť systém riadenia štátu na iný systém)
Zmeny v KSČ (postupné zmeny v komunistickej strane; zmena systému v KSČ; zmeny vo
vedení KSČ; zmena režimu v KSČ; nové myšlienky v komunistickej strane)
4. Demokratizácia spoločnosti (demokracia po kvapkách; demokratizácia spoločnosti;
nastolenie demokracie; návrat k demokratickým ideám; nejaký demokratizačný proces; od
socializmu k demokracii (prechod); otvorenosť k iným politických myšlienkam; pokus o
nastolenie demokracie a transparentnosti; prechod k demokracii; prechod ku demokratizácii;
presadzovanie demokr. línie v socializme; presadzovanie demokr. línie v socializme; smerom
k demokracii; vznik nových strán; začiatky budovania demokracie v Československu; zmena
k demokratickej spoločnosti; zmena k demokratizácii; zmenu systému na demokraciu; M.
Gorbačov sa snažil vniesť prvky demokracie do socialistického systému; prechod od
socialiticko-komunistického režimu k demokracii; začatie demokratických zmien vo viacerých
krajinách východnej Európy; povolenie demokratickej str. ; návrat k demokracii; väčšia
demokracia; väčšie práva pre ľudí)
5. Reforma alebo odstránenie komunistického systému
komunistická reforma (prestavba komunizmu; prevrat komunistov; reforma komunizmu;
reforma komunizmu v 80-tich rokoch; snaha pozmeniť komunizmus; určitá zmena v
komunizme; zlepšenie komunizmu; komunistické reformy; prebudovanie komunizmu na istý
druh kapitalizmu)
6. Reforma a vylepšenie socializmu (modernizácia socializmu podľa Gorbačova;
modernizovať socializmus podľa Gorbačova; nové prvky socializmu a kvalitatívna premena
systému; obnova socializmu; pokus o obnovu, vylepšenie socializmu; prebudovanie
socializmu; prestavba socializmu; snaha o otvorený socializmus; snaha o prestavbu
socializmu; snaha o vylepšenie socializ.; úsilie o poľudštenie socializmu; zmena
soc.systému; zmena socializmu na ľudskejší systém; zmodernizovať socializmus; zmeniť
socializmus; zmiernenie režimu, prikláňanie sa k ľuďom; reforma vtedajšieho systému;
rekonštrukcia, mierna úprava spoločenského systému; reštrukturalizácia vtedajšieho
systému; socializmus s ľudskou tvárou; Gorbačov z Ruska sa spamätali, že socializmus
musí ísť ináč)
7. Koniec socialistického/komunistického systému
koniec komunizmu (koniec komunizmu; pád komunistického režimu; pád komunizmu, aj v
Rusku, aj v Česko-Slovensku; pomaličký koniec komunizmu; pomalý koniec vedenia jednej
strany; pomalý pád komunizmu; priniesla pomalý koniec komunistickej strany; prvý krok k
pádu komunizmu; ukončenie komunizmu; začiatok pádu komunizmu; koniec totality; začiatok
vzniku pádu komunizmu; pomalý koniec politického monopolu komunistickej strany)
koniec socializmu (koniec socialistického režimu; koniec socializmu; zničenie socializmu;
zrútenie socialistického systému)
oslabenie socializmu (postup. zmírnění socializ.; uvoľnenie prísnosti soc.; začiatok konca
socializmu; postupné uvoľňovanie sily socialistického štátu a vlády)
oslabenie KSČ (začiatok ukončenia vedúcej úlohy KSČ; zmena výsostného postavenia
kádra strany; strata vlády KSČ; oslabenie moci komunistickej strany; oslabovanie moci
komunistického zriadenia)
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8. Oslabenie vplyvu ZSSR a jeho rozpad
koniec ZSSR (koniec ZSSR; odhalenie pravdy o Sovietskom zväze, po ktorom sa Sovietsky
zväz začínal rozpadať; pád sovietskeho režimu; rozbitie východného bloku; rozpad
Sovietskeho zväzu; rozpad ZSSR; začiatok zániku Sovietskeho zväzu; zánik Sovietskeho
zväzu; keď sa Rusko rozdelilo; rozpad Sov. zväzu; rozpadol sa bývalý sovietsky blok;
Sovietsky zväz padol a vznikol nový štát; Rusko a jeho delenie (ZSSR))
oslabenie vplyvu ZSSR (keď prestali ísť podľa vzoru ZSSR; menší vplyv Ruska na ČeskoSlovensko; odpútanie sa od ZSSR; trochu sa uvoľnila politická situácia voči Rusku;
uvoľnenie vplyvu Ruska na ČSSR)
koniec Sovietskej nadvlády (koniec Sovietskej nadvlády; prestal nátlak od Rusov; ukončenie
sovietskej okupácie; zvrhnutie ,,sovietizácie" na Slovensku)
9. ZSSR / Sovietsky zväz / Rusko / Rusi
ZSSR / Sovietsky zväz (bývalý Sovietsky zväz; niečo ZSSR; to bolo niečo s Ruskom alebo
ZSSR; ZSSR; ZSSR - týka sa to hlavne ich histórie; spája sa to s ZSSR; to patrilo ZSSR;
toto sa mi spája s ZSSR; asi niečo v súvislosti so Sovietskym zväzom; spája sa so
Sovietskym zväzom; to bolo niečo so Sovietskym zväzom, ale neviem, čo presne)
Rusko (niečo s Ruskom; Rusko; to bolo v Rusku; v Rusku; je to niečo s Ruskom; začalo sa
to v Rusku; začala sa v Rusku; viem len, že sa to začalo v Rusku; názory z Ruska; niečo z
Ruska - výzva; pochádzalo to z Ruska; prišlo to z Ruska; novinka, ktorá prišla z Ruska)
Rusi (a zase Rusi, museli byť všade; niečo s Rusmi; niečo s Rusmi, alebo tak, usudzuje
podľa toho názvu; opäť Rusi; podpora Rusov; Rusi; Rusi to tu robili, keď tu boli; spojenie s
Rusmi, len zase neviem čo presne; výmysel Rusov; vymysleli Rusi)
10. Reforma v ZSSR (ekonomická a politická reforma v Sovietskom zväze; ekonomické
reformy v Sovietskom zväze; je to pôvodne ruské slovo, reforma v Sovietskom zväze; nejako
prerobili ten Sovietsky zväz; označenie ekonomickej reformy v Sovietskom zväze; prestavba
sovietskeho hospodárstva; reformy a zmena režimu v ZSSR, koncom 80 rokov; silnejšia bola
v Rusku; sovietsky ekonomický systém; začala v Sovietskom zväze a znamenala prestavbu
ekonomiky; od súdruha Gorbačova; zmena riadenia v štáte - prestavba sovietskeho
hospodárstva; zmena systému v Sov. zväze; zmeny v ZSSR; slovo prestavba by mala
znázorňovať prestavbu sovietskeho hospodárstva; obrodný proces v Rusku; Gorbačov, ktorý
odštartoval perestrojku v ZSSR; Gorbačovova reforma; Gorbačovove nové metódy; nové
pravidlá v Rusku, nové Rusko došlo; zmeny v celom ZSSR; bola to prestavba sovietskeho
hospodárstva; obdobie po roku 1980 - nastávajú zmeny v strane a spoločnosti; tam to
súvislo so ZSSR a Gorbačovom; on chcel zmeniť ekonomiku; v roku 1984 prestavba
komunizmu a socializmu; presadzovanie nových zásad v rámci ZSSR)
11. Gorbačov (Gorbačov; Gorbačov - ruský prezident; Gorbačov a spol; Gorbačov s tým
červeným fľakom bol furt v televízii, ale neviem či z toho bolo niečo dobrého; Gorbačov v 80.
rokoch; Gorbačov?; Gorbačova; Gorbačovova politika; je to politika na čele s Gorbačovom;
má to niečo s Gorbačovom, ale to je všetko, čo o tom viem; Michaela Gorbačova; Michail
Gorbačov; Michail Gorbačov s tým začal v Rusku; Michail Gorbačov, ktorý ju začal v ZSSR;
na čele bol Michal Gorbačov; nástup Gorbačova?; nástup M. Gorbačova k moci v
Sovietskom zväze; neviem presne, ale perestrojka má niečo spojené s Gorbačovom;
neviem, asi niečo s Gorbačovom; obdobie po nástupe Gorbačova; perestrojku chcel presadiť
Gorbačov, ale sa mu to nejako nepoodarilo; perestrojku začal Gorbačov; politika Gorbačova;
prezident Gorbačov; príchod Gorbačova; ruský prezident Gorbačov; snaha Gorbačova; spája
sa mi s Gorbačovom - ruským prezidentom; spája sa to s Gorbačovom; súviselo to s
politikou Gorbačova; to bola éra súdruha Gorbačova; to je ruské slovo a neviem, či to
nesúvisí s Gorbačovom; to patrilo Gorbačovovi; to sa spája s Gorbačovom; to ten Gorbačov
hlásal; to už bolo tuším za Gorbačova; to začal Gorbačov; v Československu neviem, len
viem, že tam bol Gorbačov; v Rusku Gorbačov u nás neviem; viem len, že sa to začalo za
vlády M. Gorbačova; vplyv Gorbačova; vplyv Gorbačovovej politiky; vplyv Gorbačových
názorov; výmysel vtedajšieho prezidenta ZSSR Michaila Gorbačova; začal s tým Gorbačov;
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zahájenie reforiem Gorbačova; zavádzal to Gorbačov po dohode s USA; zmeny, ktoré chceli
robiť u nás podľa Gorbačova; obdobie po roku 1980 - vplyvom Gorbačova; to bolo až v roku
1985, tam to súvislo so ZSSR a Gorbačovom; najviac prispel Gorbačov; reformy Gorbačova;
podľa Gorbačova; Gorbačov to často hlásal; na čele s M. Gorbačovom; od súdruha
Gorbačova; Michail Gorbačov; od prezidenta Gorbačova; Gorbačovov vplyv; viedol to
Gorbačov; Gorbačova nepodarená zmena; po nástupe Gorbačova; viedol ju Gorbačov;
figuroval tam vtedy Michail Gorbačov; bol to len Gorbačovov výmysel; to sa spája s
Gorbačovom, mnohí mu pripisujú, že on bol tým spúšťačom čo sa dialo v roku 1989)
12. Vplyv ZSSR/Ruska na Československo (asi vplyv Ruska na Československo; bolo to
"opičenie" sa po vzoru Sovietskeho Ruska; bývalý Sovietsky zväz chcel urobiť to, aby sa u
nás žilo ako u nich; Českopslovensko ide na obraz Sovietskeho zväzu; Československo sa
podriaďuje Sovietskemu zväzu; čím viac sa podobať Sovietskemu zväzu; činnosť Slovenska
riadená Ruskom; ísť podľa vzoru vtedajšieho ZSSR; je to po vzore Ruska; je to podľa
ruského vzoru; keď vládnutie v našom štáte a moc mali Ruská krajina; nadvládu Rusov; naša
prestavba podliehala ZSSR; niečo som o tom počul, ale neviem, čo to presne znamená, asi
že sa išlo podľa toho, čo bolo v Rusku; odkaz Gorbačovovej politiky na Slovensku;
opakovanie všetkého po Rusoch; orientácia na Rusko; perestrojka z Ruska prišla aj k nám;
podľa ruského vzoru; podnety išli z Ruska; podobať sa Sovietskemu zväzu; podriaďovanie
sa Sovietskemu zväzu; pomoc a orientácia na Rusko; pomoc ZSSR; prejsť na ruský vzor;
preorientovanie sa podľa sovietskeho zväzu; prerobenie všetkého podľa vzoru "Sovietsky
zväz"; presahovanie myšlienok zo ZSSR do nášho štátu; prestavba Československa na štýl
sovietskeho hospodárstva; prestavba po vzore ZSSR; prestavba socializmu po vzore, ktorú
chcel Gorbačov; prestavba štátu podľa sovietskeho zväzu; prestaviť Československo, vplyv
ZSSR; priamy vplyv ZSSR; smerovanie na ZSSR; snaha zmeny Ruska cez nás, našu
krajinu; šírenie myšlienok z Ruska; uvádzanie ruských metód do politiky ČSSR; veľké zmeny
pod vedením (ZSSR); vplyv Ruska na dianie v Československu; vplyv Ruska na našu
krajinu; vplyv Rusov na SR; vplyv Rusov na život v Československu; vplyv Rusov, chceli
meniť, čo sme mali v republike; vplyv Sovietskeho zväzu na Československý štát; vplyv
Sovietskeho zväzu na nás štát vo všetkom politika, ekonomika; vplyv sovietskej politiky;
vplyv ZSSR na našom území; vplyv ZSSR na politickú situáciu u nás; zavádzanie ruských
metód; zavádzanie sovietskych pravidiel do výroby v ČSSR; zmeny po vzore Gorbačova v
Rusku; zosúladenie našej ekonomiky s Ruskom?; budovanie socializmu pod taktovkou a
dohľadom Ruska; budovanie spoločnosti podľa vzoru ZSSR; ekonomická zmena štátu podľa
ZSSR; perestrojku začal Gorbačov a chcel aby to prevzali aj ostatné susedné štáty ako
Slovensko, Maďarsko, Poľsko; vplyv Gorbačovovej politiky na dianie v politike v ČSSR;
podľa vzoru ZSSR a Gorbačova; zmena systému podľa Ruska; podľa sovietskeho príkladu;
začalo sa to v Rusku a prišlo to aj k nám; Rusi tu povolili na podnet Gorbačova určité zmeny;
prejsť na ruský vzor v ekonomike a v politike; v Československu sme sa "jej prispôsobovali";
silnejšia bola v Rusku, na Slovensku to bol len dopad; prišla z Ruska - zo socializmu
komunizmus; Rusi v Československu)
Ruská diktatúra (diktát Moskvy...; diktatúra ZSSR; ovládnutie Československa Ruskom;
ovládnutie Ruska nášho štátu; ruská diktatúra; ruská nadvláda; ruská nadvláda nad nami;
slepá poslušnosť diktátu Moskvy; Sovietsky zväz nám určoval čo robiť; tlak Rusov, aby sme
sa im prispôsobili; udržanie nadvlády Ruska; uplatňovanie zásad a všetkého čo ZSSR
diktoval; všetko pod vládou Rusov; vplyv Rusov, diktovali a chceli meniť, čo sme mali
v republike)
Spolupráca so ZSSR/Ruskom (spolupráca s Ruskom; spolupráca s Rusmi; spolupráca so
ZSSR; lepšie vzťahy s Rusmi)
13. Uvoľňovanie komunistického režimu (uvoľnenie; uvoľnenie normalizácie; uvoľnenie
režimu; to už bolo zase za Husáka a Gorbačova, keď sa hovorili o uvoľnení naoko; keď si už
nikto ničím nebol istý, začali poľavovať, zjemňovať tvrdosť, ale predbehol ich rok 1989; prvé
signály uvoľnenia politiky jednej strany KSČ; uvoľnenie komunizmu; uvoľnenie politického
tlaku jednej strany; postupné uvoľňovanie; postupné uvoľňovanie noriem; prenikanie
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uvolňovania totality z Ruska po nástupe Gorbačova; uvoľnenie zákazov; politické uvoľnenie;
uvoľňovanie politckej situácie; menej obmedzení; menšie ústupky; mierne ústupky vlády
(sloboda zhromažďovania, tlače apod.)
14. Sloboda a koniec cenzúry v spoločnosti
cesta ku slobode/sloboda prejavu (cesta ku slobode; čiastočná sloboda; kladný proces vo
vzťahu slobody človeka; ľudia sa už mohli v závodoch kde pracovali ozvať; možnosť
slobodnejšie si vyjadriť svoj názor od roku 1985-1989; možnosť slobodnejšie vyjadriť svoj
názor; možnosť, aby bolo u nás viac politických strán a väčšia sloboda prejavu; neviem
presne, ale asi väčšia sloboda prejavu; no už sa dalo povedať niečo viac nahlas; ozdravenie
vlády - nastala úplná sloboda slova v štáte; sloboda občanov; sloboda prejavu, aj keď tak
nebolo; sloboda slova; sloboda tlače a tiež úplná sloboda slova; sloboda tlače,
zhromažďovania; slobody a právny štát; väčšia sloboda v prejave; viac možností vyjadriť svoj
názor od roku 1985-1989; sloboda tlače; Gorbačov hlási slobodu pre všetkých ľudí; ľudí, ktorí
mali iný názor, už nebudú zatvárať, eštébáci už toľko nechodili; a väčšiu slobodu; sloboda;
sloboda tlače, zhromažďovania - mierne ústupky socialistickej vlády; povolenie vycestovať;
daj ľuďom vyjadriť sa; vznik nezávislých médií; vznik prvých nezávislých médií; povedať svoj
názor; otvorenie hraníc a trhu)
koniec cenzúre (koniec cenzúre; koniec cenzúry; menej cenzúry; zrušenie cenzúry v
médiách; zrušenie cenzúry)
15. Lepšia informovanosť a otvorenosť
väčšia informovanosť (informácie vedené o stave a perspektíve sovietskej spoločnosti;
informovanie o stave spoločnosti; lepší prístup k informáciám; otvorené informovanie o stave
sovietskej spoločnosti; otvorenosť systému voči médiám; informovanosť; zverejnenie negatív
komunizmu; aj viac sme sa dozvedeli; väčšia informovanosť ľudí; glasnosť - otvorená
informovanosť o reformách; zmena informovanosti zo strany štátu; glasnosť informácie a
prestavbe; snaha o informáciách o stave Sovietskej spol.; otvorené informovanie; glasnosť otvorená informovanosť o reformách)
otvorenosť (glasnosť je otvorenosť; politika otvorenosti; otvorenosť; otvorene hovoriť o
reformách; glasnosť je ruské slovo a znamená rozprávať pravdu; otvorenosť - glasnosť v
politike Ruska; otvorenosť sovietskej politiky; otvorenosť systému voči občanom; otvorenosť
v politickom zmysle činnosti štátnych orgánov; verejne priznať chyby komunizmu)
16. Nové myšlienky a nádej
Nové myšlienky (nové myslenie; nové myšlienky; nové názory; nové smery v myslení ľudí;
tzv iné myslenie; zmena niektorých názorov; premena zmýšľania ľudí; prekonanie
zaužívaných ideologických dogiem)
Nádej (myslené to bolo dobre; nádej; prvý závan nádeje; znova veľké očakávanie; nový
život; zrod niečoho úplne nového)
17. Prechod ku kapitalizmu
nástup kapitalizmu (nástup kapitalizmu; pomalý krok ku kapitalizmu; príprava na prechod zo
socializmu ku kapitalizmu; v časoch prestavby začalo do Československa prenikať súkromné
vlastníctvo; začiatok kapitalizmu a finančných skupín; snaha nastoliť kapitalizmus; začátek
přechodu ke kapitalis. společ. - napr. podnikání; prestavba na demokratický kapitalizmus;
snaha o kombináciu socializmu a kapitalizmu; reorganizáciu ekonomiky na kapitalistický
systém; prebudovanie socializmu/komunizmu na istý druh kapitalizmu)
orientácia na západ (orientácia na západ; orientovanie na západ; otvorenie na západ;
postupné otváranie sa svetu; priblíženie západu)
18. Vláda komunistov (komunizmus; nastolenie komunizmu; prechod ku komunizmu;
pripomína mi to komunizmus; to bolo za komunistov; asi niečo za čias vlády komunistov; keď
vládnutie v našom štáte a moc mali komunisti; upevnenie moci komunistov; snaha o
upevnenie moci KSČ)
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19. Iné pozitívne hodnotenia
Budovanie/rozvoj (budovanie ekonomiky; budovanie priehrad; budovanie socializmu;
budovanie spoločnosti; rozvoj socializmu; rozvoj štátu; húževnaté úsilie a odhodlanosť ľudí
zlepšovať podmienky na život)
Uvoľňovanie v náboženských otázkach (začali poľavovať v cirkevných veciach, čím ulahodili
obyčajným ľuďom; na uspokojenie obyčajných ľudí sa uľavovala náboženská otázka; keď už
aj komunisti mali toho dosť, skúsili poľaviť (aj v náboženstve); uvoľnenosť náboženstva)
Koniec Studenej vojny (koniec studenej vojny; skončenie Studenej vojny); Rusko začalo viac
spolupacovať so západom)
Iné pozitívne predstavy (nové tváre v politike; prepustenie stoviek politických väzňov;
vypočutie človeka; výstavba priemyslu, socializácia dedín)
20. Iné negatívne hodnotenia (nafúknuté a nesprávne udávané informácie o
Československu; politické čistky; myslené to bolo dobre, ale napokon sa všetko rozkradlo;
beznádej, strach z budúcnosti; diktovanie čo sa smie a čo nie; na tlak silnejších štátov bolo
nutné zaviesť taký režim, aký nám diktovali; okupovanie; zneužitie práce slušných ľudí;
ilúzia; nebolo to dotiahnutie do konca - len politická bublina; čisto kozmetická úprava
systému; horšie ako predtým, krok späť; komunistické sprostosti; nedomyslený plán na lepší
zajtrajšok; neistota budúcnosti; nič dobré, čo nás mohlo stretnúť; perestrojke v tom čase
nerozumel nikto, čo tým chceli dokázať to vedia len oni; proces, ktorý neuspel; zlé
rozhodovanie našich politikov, prevzali len zlé veci od našich "priateľov"; zmanipulovanie
obyčajných ľudí; to isté, v skutočnosti to nebolo bohvie čo; naši papaláši nesúhlasili; nevie –
ožobračovanie; nič, oblbovanie ľudí; zmena spoločnosti na základe obrovského nesúhlasu
širokého okruhu Slovenska; ekonomické problémy; chaos; hlúposť; nepochopenie podstaty;
prežitok)
21. Faktograficky nesprávne odpovede
odchod vojsk z Československa (asi odchod vojsk z Československa; odchod ruských
vojakov)
príchod vojsk varšavskej zmluvy (nasťahovanie vojakov, previerky; príchod vojsk varšavskej
zmluvy; ruské vojská; to sú zase Rusi, keď nás obsadili; vpád Rusov; vpád vojsk ZSSR)
obrodný proces (obrodné procesy; opätovný návrat k roku 1968; opätovný rok 1968; 1968;
zastavenie obrodného procesu)
Znárodnenie a kolektivizácia (habanie majetku-pozemkov a zakladanie družstva; občanom
zobratie pôdy a vznik družstiev; zakladanie družstiev; zjednocovanie majetku štátu
základanie družstiev; znárodnenie súkromného majetku; znárodňovanie; zobratie pôdy do
družstva)
Iné faktograficky nesprávne odpovede (keď sa rozdelilo Česko a Slovensko, tak museli
zostaviť nový politický systém na oboch stranách; koniec Československa, privatizácia;
zmena kapitalizmu na socializmus; znovuzavedenie vlády jednej stany s miernymi
ústupkami; Jelcin; vracanie majetku súkromníkom)
22. U nás nebola prestavba (nebolo to u nás; nič, u nás nič také nebolo; s československu
prestavba nebola; to sa neuskutočnilo; v československu nič; tá istá odpoveď ako v otázke
41 - v Československu sa vôbec podľa mňa neuskutočnila)
23. Iné všeobecné odpovede
(80.-90.-roky; osemdesiate roky minulého storočia; aktivizácia k činnosti; disidenti hlásali,
písali a čím viac ich zatvárali, tým viac ich bolo počuť; národné podniky premenovali na
štátne, pád Berlínskeho múru; nie všetko bolo štátne; päťročnica 5-ročný plán; roky 1989;
snaha vyšších o udržanie socializmu; socializmus; vyučovanie ruského jazyka na našich
školách; využívanie Rusov; zastavili sa podniky, výroba zastala a všetci začali diskutovať v
Rusku - na Slovensku obdobne; závislosť na Ukrajine; zmena zákonov; zmena zákonov v
Československu; boj o socializmus; ruská veľmoc; normalizácia bola potrebná pre bývalý
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Soviet. zväz; prešlo to do všetkých postkomunistických štátov; niekto sa snažil o niečo, čo
nebolo možné; umelý názov pre šírenie sovietskych ideálov; zmena opatrení v štáte; ruskú
vládu; dohoda medzi Československom a Ruskom; upevnenie moci ČSSR a ZSSR; verejné
vystupovanie proti komunistom; chystanie nežnej revolúcie; keď už boli väznice naplnené
neodsúdenými väzňami, nevedeli čo s tým ďalej; ešte som nežila; chcel robiť niečo nové komunisti; mnoho zmien, ktoré vyústili do pádu Berlínskeho múru; piliere na ktorých stála
reforma; politické aktivity; pre nás obyčajných ľudí to bolo len prevzatie vlády jednej strany
nad druhou stranou; program; snaha o nasýtenie ovce, aby vlk ostal celý; spojenie dvoch
strán (štátov); spolupráca; spolupráca s iným štátom; udržanie (upevnenie) určitého
systému; zmena a prestavba zákonov; zmena reforiem; netýka sa)
Nezrozumiteľná odpoveď (hranice; minulosť; moc; neutrál.; ochrana; politika; ostala v Prahe;
po rusky ani neviem; charita; prestraja sa všetko a každý; tiež to obdobie)
99. Neviem/nič + neodpovedal (ani v tomto prípade neviem, čo by som mala povedať;
nemám znalosti; nemám žiadny názor; nepamätám, netuším; nepozná pojem; nepoznám;
nepoznám také slová; nepoznám túto udalosť; netuším; nevedel odpovedať; nevie; nevie o
tom povedať nič; nevie si na nič spomenúť, nejako to nerieši; neviem; neviem o čo sa jedná;
neviem presne; neviem, ja som neni na tú históriu; nezaujíma sa o históriu; nič; nič ma
nenapadá; nič mi to nehovorí; nič, neviem; niečo sme sa o tom učili v škole, ale už si to
presne nepamätám; nikdy som nepočula; o tom neviem nič; počula som to, ale neviem o čo
ide; tiež mi to nič nehovorí; to nepoznám; to netuším; to neviem, asi sa netýkal mojich
rodičov či babky; to už vôbec neviem; to vôbec neviem, spomínali to v TV často ale čo to
znamená, neviem; už si na to nepamätám; už si nepamätá)
odmietol odpovedať
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Q42_recode_Final

Rekódované odpovede

1. Zmena systému
(1. Zmena systému všeobecne + 2. Ekonomická reforma/zmena + 3. Politická zmena/
zmena politiky)
2. Reforma komunistického systému
(5. Reforma alebo odstránenie komunistického systému + 6. Reforma a vylepšenie
socializmu)
3. Oslabenie a koniec komunistického systému
(7. Koniec socialistického/komunistického systému)
4. ZSSR / Sovietsky zväz / Rusko / Rusi + Vplyv ZSSR/Ruska na Československo
(9. ZSSR / Sovietsky zväz / Rusko / Rusi + 12. Vplyv ZSSR/Ruska na Československo +
8. Oslabenie vplyvu ZSSR a jeho rozpad)
5. Gorbačov (11. Gorbačov + 10. Reforma v ZSSR)
6. Uvoľňovanie, sloboda a demokratizácia spoločnosti
(13. Uvoľňovanie komunistického režimu + 14. Sloboda a koniec cenzúry v spoločnosti +
15. Lepšia informovanosť a otvorenosť + 16. Nové myšlienky a nádej + 4. Demokratizácia
spoločnosti)
7. Prechod ku kapitalizmu (17)
8. Negatívne hodnotenie obdobia
(18. Vláda komunistov + 20. Iné negatívne hodnotenia)
9. Pozitívne hodnotenie obdobia

(19. Iné pozitívne hodnotenia)

10. Faktograficky nesprávne odpovede (21)
11. U nás nebola prestavba (22)
12. Iná odpoveď (23)
99. Neviem/ nič + neodpovedal
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Q43. Predstavy respondentov o Nežnej revolúcii v roku 1989
Q43. "Čo si predstavíte, keď sa povie „Nežná revolúcia v roku 1989“ ?“
1. Koniec komunistického systému
koniec komunizmu ("komanči" dostali stop; pád komunizmu; bola som v tom čase ešte dieťa,
ale viem zo školy, že vtedy padla komunistická vláda; Československo sa zbavilo
komunistického režimu; definitívny pád komunistickej ideológie; je to pád komunizmu; keď
padol komunizmus; keď u nás prestali vládnuť komunisti; komiec vlády komunistickej strany
na Slovensku; komunisti stratili moc; komunisti stratili vládu; koniec a pád komunizmu;
koniec komunistického režimu; koniec komunistického režimu v ČSSR; koniec komunistickej
éry; koniec komunistov; koniec komunizmu; koniec režimu - komunistov; koniec vlády
komunizmu; koniec vlády komunizmu u nás; ľady sa pohli a zobrali so sebou aj komunistickú
éru; náš komunisticky sa zrútil; no to vtedy nastala zmena - súdruhovia z KSČ pekne ticho
odišli; odchod komunizmu; odstránenie komunistického režimu; odstránenie komunistickej
vlády; odstránenie vlády komunistov; pád celého komunistického systému vo vtedajšom
Československu; pád komunistického režimu; pád komunistickej strany; pád komunistickej
vlády; pád komunistov; pád komunizmu; pád komunizmu 17. novembra; pád komunizmu vo
vtedajšom Československu; pád komunizmu? asi áno; pád vlády - koniec komunizmu; pád
vlády komunistov; padla komun. moc; padli komunisti; padnutie komunizmu; padol
komunistický režim; padol komunizmus; prepad komunizmu; porážka komunizmu; revolúcia,
ktorá zvrhla komunistické zriadenie u nás; skončili komunisti; ukončenie komunistického
režimu v ČSSR; ukončenie komunizmu; úplný prepad komunizmu; vôľa ľudí koniec
komunistom; vyhnali komunistov z vlády; vyslobodenie Československa od komunizmu;
zánik komunistického režimu; zánik komunistického režimu u nás; zánik komunistického
zriadenia; zánik komuniszmu u nás; zánik komunizmu u nás; zánik vlády komunizmu;
zlikvidovala komunizmus; zosobňuje pád komunistického režimu; zrušenie komunistického
režimu u nás; zrušenie komunistov; zrušenie komunizmu; zrušenie komunizmu v krajine;
zvrhnutie a pád starých a komunistických štruktúr; zvrhnutie komunistov; zvrhnutie
komunizmu; zvrhnutie komunistického režimu; zvrhnutie vlády komunistov; zvrhnutie vlády
komunizmu; zvrhnutý komunizmus; padla vláda komunistov; skončil sa komunizmus; pád
komunistickej vlády; rozpad komunizmu; demontáž nenávideného komunistického zriadenia;
sa končí 40-ročné obdobie komunizmu; celkový pád komunizmu; odstránenie komunistickej
vlády; začal sa rozklad komunistického režimu; koniec Leninovu režimu; odstavenie bývalých
papalášov od koryta)
2. Koniec socializmu (ďalej sa nedostali, lebo prišla "Nežná rev.", ktorá znamenala koniec
akéhokoľvek socializmu; keď padol socializmus; koniec snom - začína život (čiže) koniec
socializmu; koniec soc. zriadenia; koniec socialistickej doby; koniec socializmu; koniec
socializmu u nás; likvidácia socializmu; neviem, asi pád socializmu, len z počutia; pád
socializmu; revolúcia na odstránenie socializmu; rozpad socialistického zriadenia; rozpad
socializmu; stop socializ.; koniec socializmu; úpad socializmu; zánik socializmu; zánik
socializmu v Československu; zmena - koniec socializmu; zrušenie socialistického režimu;
zvrhnutie socializmu; sa zrušil socializmus; búranie idei socializmu; pád socializmu vo
vtedajšom Československu; zánik socializmu; vyústili k likvidácii socializmu)
3. Koniec totality (dlho očakávaná zmena z totality na demokraciu; koniec totality;
odstúpenie jednej totalitnej vlády; pád totalitného režimu; pád totality; zánik totality; zvrhnutie
totalitného systému; zvrhnutie totalitnej moci; ukončenie total. vlády G. Husáka; zosobňuje
pád totalitného režimu; zvrhnutie totalitného režimu; likvidácia totality)
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4. Pád/zrušenie vedúcej úlohy KSČ (pád vedúcej úlohy ksč; rozpadla sa totalita KSČ;
zrušenie vlády jednej strany; zvrhnutie vlády 1. strany; odbúranie vedúcej úlohy kss; pád
vedúcej úlohy ksč; prestala existovať vedúca úloha ksč; spadla vedúca úloha ksč; zbavenie
vládnutia jednej (komunistickej) strany; zrušenie vedúcej úlohy KSČ; výrazná zmena zrušenie vedúcej úlohy KSČ u nás; konec vlády 1 strany; zhodenie KSČ; zvrhnutie KSČ;
zrušenie kom.strany; koniec KSČ; pád KSČ; odstránenie komunistickej strany; zánik KSČ;
koniec KSČ)
5. Prechod/zmena/prevrat od socializmu/komunizmu na demokraciu/kapitalizmus
(prechod od socializmu k demokracii; prechod od socializmu ku kapitalizmu; prechod
komunizmu na demokraciu; zmena socializmu na demokraciu; zmena socializmu na
kapitalizmus; prevrat socializmu na demokraciu; prevrat socializmu na kapitalizmus; zmena
režimu od socializmu ku kapitalizmu; prevrat komunizmu na kapitalizmus; prechod od
socializmu k demokracii; prevrat od totality k demokracii; obrat v politike a živote štátu od
diktatúry k demokracii; prevrat spoločnosti na demokraciu; zmenu režimu zo socializmu na
kapitalizmus; zmena režimu zo socialistického na kapitalistický; zmena režimu zo socializmu
na demokraciu; prevrat systému v roku 1989 zo socialistického na demokratický; prevrat
socializmu ku kapitalizmu; prevrat socializmu na demokraciu; prevrat socializmu na
kapitalizmus; prevrat zo socializmu na dnešný kapitalizmus)
6. Zmena režimu (došlo k zmene typu zriadenia; zmena režimu; neviem, či bola "nežná", ale
bola to zmena systému na Slovensku; revolučná zmena systému; úplná zmena v štáte,
aspoň z rečí rodičov; zmena režimu u nás; zmena riadenia štátu po roku 1989; zmena
spoločenského režimu; zmena spoločenského systému; zmena spoločenského zriadenia;
zmena systému; zmena systému štátu; zmena systému v našej republike; zmena systému v
SR a ČR; zmeniť režim v štáte; zmenu štátneho zriadenia; zmeny systému; zvrhnutie režimu;
zvrhnutie systému; proces zmeny politického zriadenia v ČSSR; zmena systému v roku
1989; zmena režimu v štáte; zmena systému; zmena politického systému; zhodenie
bývalého režimu; november 1989 zmena systému)
Zmena vlády (zmena vládnutia na našom území; zmena vlády; zmena, pád vlády; "jemné"
odovzdávanie moci politikom; zmena vládnutia; výmena vlády)
Prelom (bol to prelomový rok na našom celom území našej Slovenskej republiky; bol to
prelomový rok, čiže veľká zmena na Slovensku; historický zlom Československa; konečne
nastal pozitívny zlom; prelomový rok na celom území a stal sa symbolom revolúcie;
prelomový rok)
Zmena/reforma (zmeny na Slovensku; zmena; reforma bývalého režimu; reforma vtedajšieho
systému; nástup zmeny; reforma; revolučná zmena; revolučná zmena v ČSSR; zmena
v Československu; zmena orientácie štátu)
7. Zmena politického systému/ zmena politiky (obrat v politike a živote štátu; odmietnutie
politického systému; politická zmena; politická zmena štátu; politické zmeny; prevzatie
politickej moci u nás; výrazné politické zmeny; zmena politckého systému; zmena polit.
systému v republike; zmena politická v republike; zmena politického režimu; zmena
politického zriadenia v štáte; zmena politickej orientácie; zmena politickej moci; zmeniť
politický systém; zmeny v politickom systéme; zmena politického systému; nové politické
zriad.; zmenu politického systému; spoločensko-politický prevrat; sa snažili urobiť politickú
zmenu v štáte; zmena politická; zmena v politickom živote; zmena v politike, ktorá je
podstatnou; snaha zmeniť politický systém; zmena politických strán; zmena politiky na
Slovensku; zmena v politike; chceli zmeniť politiku v našom štáte; chceli zmenu v politike;
prevrat - politický; prevrat systému v politike; pluralizus ve vládnutí; pluralizmus strán; nástup
plurality; viac plurality; obrátenie sa z východu na západ)
8. Zmena ekonomického systému (slogan, označujúci rozpad ekonomického systému v
Československu; zmena ekonom. systému; zmena ekonomická; zmena ekonomiky; zmena
ekonomiky, hospodárstva; zmena v ekonomickom živote; zmena v ekonomike; likvidácia
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ekonomiky v krajine; ekonomická zmena; ekonomické zmeny; zmena ekonomického
systému v republike; zmena ekonomická; zmena ekonomického režimu; zmena ekonomickej
orientácie; nové ekonom. zriad.; zmena ekonomickej situácie)
9. Nastolenie demokracie (boj za demokraciu; demokracia; demokracia ako politický
systém; demokracia na Slovensku; demokracia, môžeme všetko; demokratické zmeny v
Československu; demokratický štát; nastolenie demokracie; nastolenie demokracie v krajine;
nástup demokracie; návrat k demokracii; odvtedy je demokracia u nás; prechod k
demokracii; prechod na demokraciu; prevzatie moci demokratickými silami; príchod
demokracie; uskutočnenie toho, čo sa nepodarilo v roku 1968 - obnova demokracie; veľké
víťazstvo demokratických síl; víťazstvo demokracie; víťazstvo demokratickej únie; vtedy som
mal 11 rokov, tak sa nepamätám, ale asi vtedy nastala na Slovensku demokracia; vtedy
vznikla demokracia; vznik demokracie; vznik demokracie na Slovensku; vznik slobodného
štátu demokratického; začala demokracia; začiatok demokracie; začiatok demokracie u nás;
zrod demokracie; nastala demokracia; nástup demokracie; Československo začalo budovať
demokraciu; prišla demokracia; väčšia demokracia; razom bola demokracia; potom bola
demokracia; nástup demokracie vo vtedajšom Československu; postupný vznik
demokratického štátu; nastolila sa demokracia; sa Slovensko stalo demokratickým štátom;
viac demokracie; vznik demokratického štátu; slobodné voľby, demokracia; začalo sa
demokratické obdobie; nástup demokracie u nás; nástup demokratického režimu)
10. Boj proti komunistom a socializmu (boj proti komunistom (vláde komunizmu); cieľ odstrániť komunistickú stranu v ČR-SR; cieľom bolo vtedy odstrániť koministickú vládu; jej
cieľom bolo odstrániť komunistickú vládu; nespokojnosť občanov s komuniznom;
nespokojnosť s komunistickou vládou; prejav odporu proti totalite komunizmu; snaha o
odstránenie komunistickej vlády; vzbura ľudí proti vláde komunizmu; protesty, ktorých cieľom
bolo odstrániť komunistickú vládu; manifest za zvrhnutie komunizmu; manifestácia za
zvrhnutie komunizmu; pochod študentov za to, aby u nás už nevládli komunisti; študenti
protestovali proti komunistom a potom sa ku nim pridali ostatní a bola z toho nežná
revolúcia; s cieľom odstrániť komunistickú vládu; 17. november, keď celé Československo
vyšlo do miest, ulíc a demonštrovali proti komunistom - vládnucej strane; to bolo keď boli tie
demonštrácie na námestiach, chceli zmenu v politike, aby prestali vládnuť komunisti;
manifestácia mládeže a širokej verejnosti za zvrhnutie komunizmu; manifestácie študentov a
ostatných ľudí za zvrhnutie komunistov; protest študentov a hercov proti komunistom;
štrnganie kľúčami na demonštráciách proti komunizmu)
Boj proti socializmu (revolúcia proti socialistickému zriadeniu; vzbúrenie sa proti socializmu;
zhromažďovania vo veľkých mestách proti socialistickému systému; protesty proti
socializmu)
11. Boj proti režimu (boj proti režimu do roku 1989; dôkaz, že ľud sa vie postaviť
konkrétnemu režimu; ľudia sa vzbúrili proti vláde; nespokojnosť občanov systémom
vládnutia; demonštrovanie proti doterajšiemu systému; protesty za zvrhnutie tvrdého
sovietskeho režimu; vyvrcholenie nespokojnosti z dovtedajším systémom vládnutia; masové
protesty proti vtedajšiemu režimu; manifestácie proti doterajšiemu systému; štrajky za zmenu
v štátnej moci; štrajky za zmenu, proti systému; vzburu proti režimu; protestovali proti
doterajšiemu režimu; masa mladých ľudí, ktorí chceli zmeniť zriadenie v štáte)
12. Nástup kapitalizmu a trhu (nástup kapitalizmu; vznik kapitalizmu; zmena a obrat z
východu na západ; zmena na kapitalizmus; snaha prejsť na kapitalistické zriadenie; prechod
k trhovému hospodárstvu; začiatok tvrdého neľútostného kapitalizmu; nastolenie kapitalizmu;
prechod na kapitalizmus; začiatok kapitalizmu; obrátenie sa na tvrdý kapitalizmus; nastupuje
kapitalizmus; nástup kapitalizmu u nás; prechod ku kapitalizmu; prechod na trhové
hospodárstvo; zmena celého zriadenia na tvrdý kapitalizmus; začiatok tvrdého kapitalizmu;
zmenu na trhové hospodárstvo; voľné podnikanie; nástup voľného trhu; kapitalizmus; "vznik"
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živnostníkov; možnosť podnikať; prevrat komunizmu na kapitalizmus; zavedenie kapitalizmu;
prevrat zo socializmu na dnešný kapitalizmus; ku kapitalizmu)
13. Demonštrácie študentov a občanov / štrajky
Demonštrácie (boli demonštrácie; demonštrácia na námestí; demonštrácie; demonštrovanie;
protestné zhromaždenia; protesty; to bolo keď boli tie demonštrácie na námestiach; masové
demonštrácie v celom Československu; veľká demonštrácia občanov; veľké zhromaždenia
zamestnancov; davové demoštrácie v celom Československu; manif. + demonštrácia na
ulici; nasledovala demonštrácia; demonštrácie na všetkých slovenských mestách; pouličné
demonštrácie na námestiach v Česku aj na Slovensku; nepokoje)
Demonštrácia študentov (demonštrácia študentov; demonštrácie najprv študentov;
demonštrácie študentov; je to už síce 25 rokov, ale pamätám sa, že to boli tie demonštrácie
študentov; masová demonštrácia mladých ľudí; masové pochody organizované študentmi;
mladí ľudia v Prahe demonštrovali; vtedy boli tie demonštrácie študentov; pochod študentov;
veľká demonštrácia študentov; veľké študentské demonštrácie; veľké zhromaždenia
študentov; študentské demonštrácie)
Protest študentov (boj študentov za zmenu pomerov v školstve a vo verejnom živote; keď
deti vyšli do ulíc; pochod študentov; protest študentov; protesty študentov; revolúcia
študentov; revolúcia študentov v novembri; štrajkujúci študenti; študenti ako bojujú za lepší
život; študenti protestovali; študenti vyšli do ulíc; študentské nepokoje; študentské pochody;
študentský protest; vzbura mladých ľudí; vzbura študentov; vzbura študentov v novembri
1989; keď študenti začali štrajkovať; vzbura ľudí, hlavne mladých; 17. 11., študenti
protestovali; vzbura, protest)
Manifestácia (manif. + demonštrácia na ulici; manifestácia; manifestácia občanov;
manifestácie; manifestácie na námestiach; manifestácie v novembri 1989; manifestácia
širokej verejnosti; manifestácie ľudí; masové pochody organizované inteligenciou)
Manifestácia študentov (manifestácia mládeže; manifestácia študentov 17. novembra;
manifestácia študentov; študentské manifestácie; manifestácie študentov; začala sa s
nevinnou manifestáciou/študenti)
Študenti (je to symbol študentskej revolúcie; keď študenti kričali "to je ono!"; masa mladých
ľudí; mládež; od rodičov aj od známych som počula, že to začali študenti v Prahe;
pobláznených študentov; študenti s podporou takmer všetkých ľudí v uliciach; študenti v
Prahe, Bratislave a v iných mestách; študenti v uliciach; študentov; vysokoškoláci; začiatok
revolúcie prostredníctvom študentov; zápal študentov noc pred tým v Mlynskej doline; veľa
ambicioznych mladých ľudí; študenti; masové hnutie mladých ľudí
Ľudia v uliciach (davy ľudí na námestiach; ľudí na ulici; ľudia na námestí; ľudia na ulici; ľudia
na námestiach; ľudia nespokojní s vedením štátu vyšli do ulíc; námestia plné ľudí; plné
námestia ľudí; plné námestia; pochody na námestiach; tisíce ľudí v uliciach, ktorí chceli
zmenu; tribúny a ľudí na námestiach; ulice plné ľudí; ulice plné ľudí aj námestia; veľa ľudí na
námestí; veľké zhromaždenia; vyjdenie ľudí do ulíc; zástupy ľudí v mestách; zhromaždenia
na námestiach; zhromaždenie ľudí; zhromažďovania vo veľkých mestách; 17. november, keď
celé Československo vyšlo do miest, ulíc; zhromaždenia na námestiach; ľudia išli do ulíc;
davy v uliciach; masové zhromaždenia; veľa ľudí na námestiach a v uliciach; námestia plné
ľudí; revolúciu na námestí; občiansky vzdor)
Štrajky (generálny štrajk; masové štrajky; nosenie trikolóry na znak súhlasu so štrajkami;
štrajky za zmenu; z počutia rodičov vie, že išlo o štrajky a mítingy)
14. Nenásilná zmena, bez použitia zbraní (bez boja, bez zbraní; bez krviprelievania došlo k
prevratu; bezkrvavá zmena režimu; bez zbraní sa zrušil socializmus; dobre že bola nežná;
mierna, bez krviprelievania; nenásilná zmena politického systému; nenásilný prechod k
demokracii v Československu; nenásilný proces zmeny; pokojný prechod z totality; revolúcia
bez násilností; revolúcia bez boja, bez straty životov; revolúcia bez bojov, bez obetí;
revolúcia bez fyzického reálneho boja, bez prelievania krvi; revolúcia bez krviprelievania; tam
bola v tom období nekrvavá udalosť; že neboli ľudské obete; že neboli poranení a zabití
ľudia; že to okrem výnimiek všetko prebehlo bez straty na životoch; 16.nov.-29.dec.-
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nekrvavé udalosti, ktoré prebehli ČSR; nekrvavou cestou; bez vojny; nenásilnou formou;
zvrhnutie moci nenásilným spôsobom; zmena v spoločnosti nie násilnou formou; bez násilia;
bez ľudských obetí; bez obetí ľudí; zmena režimu pokojnou cestou; zmena systému
,,nežnou" cestou nie násilím a hrubosťou; nenásilným spôsobom; bez použitia násilia; bez
zásahu armády; bez obetí)
15. Štrnganie kľúčov (cinkanie kľúčami; cinkot kľúčov; crnganie kľúčmi; kľúče; o tom som
počul, keď štrngali kľúčami; štrngalo sa kľúčami; štrnganie kľúčami; štrnganie kľúčami na
námestí; štrnganie kľúčmi na námestiach; štrnganie kľúčov; štrnganie kľúčov na námestiach;
štrnganie ľudí s kľúčmi na námestiach; štrngot kľúčmi; štrngot kľúčov; štrngotanie kľúčmi na
námestí; to viem, poznám, štrngotanie kľúčmi; zvonenie kľúčov na námestiach; rok 1989 štrnganie kľúčami; cinkot kľúčov; štrngajúce kľúče)
16. Eufória, viera a nádej / Zmena k lepšiemu životu (eufória a znovu očakávanie; jemný
ošial; len toľko viem, že ľudia sa oduševňovali a po rokoch takto to dopadlo; nádej; nádej na
lepší život; nádej na lepšie časy; nádej na nový život; nadšenie ľudu; najprv opojenie; snáď
naše detí sa toho dožijú; nová nádej; nová perspektíva a rozvíjanie skôr mladšej generácie;
obdobie, keď sme všetci dúfali v lepší život; očakávanie v niečo lepšie; očakávanie, ktoré sa
postupne naplnilo; rodičia mi hovorili, že verili v to, že bude ľuďom lepšie; sen o pravej
demokracii; sľubné roky k lepšiemu životu; túžba ľudí po lepšom živote; veľké plány mladých
ľudí; viera na lepší začiatok; viera v demokraciu; vízia víťazstva spravodlivosti a pravdy;
očakávanie zmeny; nádej na lepšie časy; nádej, viera, radosť a očakávanie niečoho nového;
pre lepšiu budúcnosť; za lepšiu budúcnosť; ľudia mysleli, že bude lepšie; nové perspektívy;
nadšenie ľudí; veľmi pekné stretnutia občanov plných nádeje; nádej a očakávanie niečoho
lepšieho; s nádejou, že sa niečo zmení; prebudená nádej; bol to zážitok na celý život,
spolupatričnosť a vrúcnosť medzi ľuďmi; prebudenie po štyridsaťročnom spánku; konečne to
prišlo; prebudenie)
Zmena k lepšiemu životu (lepší život; zmena k lepšiemu; zmena u nás k lepšiemu; sľubné
roky k lepšiemu životu; túžba ľudí po lepšom živote; za lepší život; nastolenie lepšieho života;
pre lepšiu budúcnosť)
17. Možnosť cestovať / otvorenie hraníc
voľný pohyb (možnosť otvorenia hraníc; možnosti mladých ľudí pracovať v zahraničí;
otvorené hranice, voľnosť pohybu osôb; otvorenie hraníc; otvorenie hraníc aj do tých štátov,
do ktorých sme nemali vôbec možnosť voľne vycestovať; otvorenie hraníc, možnosť cestovať
za prácou do zahraničia; otvorenie hraníc, voľné cestovanie; otvorili sa hranice; sloboda
cestovania; otvorili nám hranice; voľné cestovanie; voľný pohyb po svete; že môžeme voľne
cestovať; možnosť cestovať po svete, možnosť študovať aj pracovať v inej krajine; voľnosť
pohybu; možnosť cestovať; rozvíjanie skôr mladšej generácie aj v zahraničí; voľný pohyb;
koniec obmedzovania napríklad cestovanie von za hranice do rôznych štátov; zrušenie
hraníc, cestovanie; mohlo sa cestovať)
18. Sloboda všeobecne / sloboda prejavu (návrat k slobode; nežijeme za železnou
oponou, ale môžeme slobodnejšie dýchať; proces slobody občanov; sloboda; sloboda pre
rómov; začala sloboda; boj za slobodu; tešili sa zo slobody; získali sme slobodu od nadvlády
Rusov)
Sloboda prejavu (sloboda názoru) (sloboda prejavu; každý človek môže vyjadriť svoj názor;
koniec mlčania a možnosť slobodne sa vyjadriť; presadenie svojho názoru; sloboda prejavu;
slobodný názor; sloboda tlače, rozhlasu; koniec cenzúry; zrušenie cenzúry)
Sloboda náboženstva (koniec prenasledovania cirkvi; sloboda vyznania; sloboda
náboženstva)
19. Negatívne hodnotenie všeobecne
nič dobré (katastrofa; koniec dobrým časom; najhoršia vec, ktorá sa stala, odvtedy len
padáme do priepasti, pravdaže len obyčajní ľudia, tým hore je dobre; nebolo ju treba; nebolo
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to treba; negatívna udalosť; nesprávny krok ovládaný zo zahraničia; nežná revolúcia
priniesla veľa zlého; nežná revolúcia v úvodzovkách nám priniesla len negatíva; nič dobré;
nič nám to nedonieslo, iba negatíva; nikto nevedel, čo nás čaká, každý chcel cestovať - teraz
môže a nemá za čo, môže kúpiť všetko a nemá na to, tak na čo to celé bolo???; pochovanie
za živa, nás, obyčajných ľudí; pošliapanie ľudských práv, kriminalita; to najhoršie, čo sa
mohlo stať; začiatok ťažkostí pre ľud; všetko čo bolo dobré sa tým pokazilo; nastali horšie
časy; po rokoch takto to dopadlo, všade sú len problémy; teraz zúfalstvo; zmena, ktorá
priniesla veľa negatívneho; zmena, ktorá priniesla veľa problémov; len názov je nežná;
horšia doba)
hlúposť (blbosť to bola; dobrá hlúposť; somarina; to bola poriadna hlúposť; veľká chyba;
veľká hlúposť)
chaos (chaos - viem to iba od rodičov; chaos; začiatok bordelu; začína cirkus; potom chaos;
ale také chaos v hospodářství; do nového politického chaosu; nastal cirkus)
iné negatívne hodnotenie (revolúcia organizovaná komunistickými funkcionármi, aby majetok
štátu mohli privatizovať; uchopenie moci bohatými; nesprávny výklad demokracie; nastolenie
tzv. "demokracie"; nástup akože demokracie; spustenie lavíny korupcie a nespravodlivosti;
všetci komunisti sa majú výborne, podnikajú; drogy, kriminalita; vraždy, samovraždy;
zvýšená kriminalita; do vedenia sa dostali takí, čo o všetkom vedeli; otvorenie sa "k
demokracii"; báli sme sa čo bude; nech už je teraz ako je, ale poviem pravdu, veľmi sa mi to
nepáčilo - útočili na ľudí, ktorí ani nemuseli urobiť niečo zle, teraz je to isté; prechod od
socializmu k "demokracii"; ...dobre už bolo; veľmi nežná nebola; politikov, ktorí chceli získať
moc, neboli všetci schopní vládnuť; plno stresu)
20. Nenaplnené očakávania
cieľ bol dobrý, výsledok zlý (cieľ bol dobrý, výsledok zlý; neudialo sa to, čo si ľudia vtedy
vysnívali; predstavovali sme si lepší život - ale sme sa sklamali; stratená nádej; veľké
ambície ale zlý koniec; zámer bol dobrý, ale nemali sme pustiť ku korytu bývalých
komunistov; ale vývoj sme si predstavovali inak; očakávanie v niečo lepšie, čo sa splnilo len
čiastočne; pamätám si, že fyzicky, často veľmi ťažké práce vykonali ľudia na fabrikách a na
družstvách, tešili sa, že im zmení život k lepšiemu, nestalo sa; touto udalosťou sa oklamali
čestní ľudia, vtedy isto nechceli dosiahnuť to, čo majú dnes; pobláznených študentov, čo si
mysleli, že zmenia svet k lepšiemu, ale je horšie; čakali sme viac zmien, viac lepších vecí;
inak to dopadlo; som sklamaná; nepodarená zmena)
Naivná viera (ilúzia; ilúzia slobody; ľudia si mysleli, že hneď každému dajú také platy ako na
západe; nenaplnené očakávanie; znova ilúzie; zidealizovanie; ilúzia; naivná viera v zázraky)
21. Rozkradnutie štátu (najväčšie rozkradnutie; najväčšie rozkradnutie štátneho majetku v
Európe; rozkrádanie republiky; rozkradnutie Československa; rozkradnutie spoločného
majetku; zbohatnutie Mečiarovcov a Dzurindovcov; zlodejina, krádež každého občana,
veľkého počtu občanov okradol mizerný malý počet ľudí; zopár ľudí si rozdelilo náš štát a
peniaze; začiatok rozkrádania štátneho majetku; začiatok rozkrádania v štáte; zase došlo k
privatizácii za 1€; obohatenie sa komunistických privatizérov; obohatenie sa jednotlivcov;
rozkradlo sa čo sa mohlo; u politikov zvíťazila túžba po moci a bohatstve a veľmi skoro
zabudli na svoje sľuby; systém pre podvodníkov, zbohatlíkov a mafiánov)
22. Oklamanie občanov (blud na občanov; bolo to vopred dohodnuté divadlo; najväčší
podvod 20. storočia v Č-SSR; najväčšie klamstvo, lebo to tak vôbec nebolo; neznášam ten
názov, primitívni študenti sa nechali zmanipulovať; oklamali nás; oklamanie ľudí; oklamanie
mladých ľudí; oklamanie mladých ľudí, nesplnené sľuby; oklamaný národ; podvod; podvod
na ľuďoch, oklamanie; podvod!!!; podvod, čo pripravili cudzie živly a naši disidenti im to
zariadili - ľudí oklamali; politika vlády - zneužitie študentov; sladké reči a oklamanie národa;
touto udalosťou sa oklamali čestní ľudia; umelo vytvorená demonštrácia; využitie
vysokoškolákov; zmanipulovanie más ľudí finančnými skupinami a ich záujmami; zasa
príležitosť pre niektorých ľudí aby využili pád komunizmu pod rúškom dobrého úmyslu;
zneužitie študentov; disidenti zmanipulovali študentov a občanov; oklamanie obyčajných
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ľudí; klamstvo; výmysel novinárov; študentov iba využili; to bola stratená revolúcia; spiknutie
Havla s KSČ)
23. Zhoršenie sociálnej situácie (nezamestnanosť, zhoršenie zdravia pre chudobných;
nárast nezamestnanosti; neistota a chudoba; nezamestnanosť; priniesla ožobračovanie ľudí;
strata sociálnych istôt; zhoršovanie životnej úrovne; spustenie lavíny nezamestnanosti; strata
zamestnania; je omnoho horšie, vtedy sme mohli aspoň žiť, teraz ledva žijeme, malé
dôchodky, všetko drahé, škoda povedať; teraz je veľa bohatých, ešte viac chudobných;
ukradla nám pokoj a istotu; tí, čo vtedy štrngali kľúčami stoja dnes na úrade práce;
zdražovanie, nezamestnanosť, bezdomovci, zadĺženosť; platy nepridali; nie uťahovaní
opaskov; zníženie životnej úrovne ľudí)
24. Prezlečenie kabátov (komunisti sa zmenili na kapitalistov; prevrátenie kabátov; že
nebola nežná, revolúcia skoro nič nezmenila, politici iba zmenili stranu; bývalí funkcionári
prezliekli kabáty a obsadili významné posty, privatizéri; moc v štáte preberajú bývalí
komunisti; nežná revolúcia bola plánovaná pre ľud, znamenala pro chod štebakov do nového
politického chaosu; viac, lebo sú skoro stále rovnakí ľudia pri moci, keď nie oni ich deti alebo
rodinní príbuzní)
25. Rozdelenie Československa/ začiatok konca Československa (oddelenie ČeskoSlovenska; pokojný rozchod dvoch národov do vtedy žijúcich v jednom štáte; rozdelenie
Čechov a Slovákov; rozdelenie Česko-Slovenska; rozdelenie republiky; rozdelenie
Slovenska a Česka; rozpad ČSSR; rozdelenie Československa; potom o pár rokov aj
rozdelenie Československa; začiatok konca Československa; rozkradnutie Československa
a následné rozpadnutie; z počutia rodičov vie, že nasledoval rozpad ČSSR; rozbitím
republiky; potom sa rozdelila republika)
26. Vznik samostatnej SR (možnosť vzniku samostatného štátu SR; obnova slovenského
štátu; vznik nového samostatného štátu; samostatná Slovenská republika v 1993; k vzniku
samostatného Slovenského štátu)
27. Osobnosti Novembra 1989 (V. Havel, M. Kňažko, J. Budaj...)
M. Kňažko (Kňažka; Kňažko; s tým obdobím sa spája meno Kňažko; protestovavali na čele s
Kňažkom proti vtedajšiemu systému)
V. Havel (Havel; Havla; Václav Havel; s tým obdobím sa spája meno Havel; bola som v tom
čase ešte dieťa, ale viem zo školy, že prezidentom sa stal Václav Havel; prezident V.Havel;
Havel prezidentom; Havel na balkóne; p. Havla)
J. Budaj (Budaj; Budaja; Budaja na tribúnach; J. Budaj)
(Mikloška na tribúnach)
28. Disidenti (disidenti; odovzdanie politickej moci do rúk disidentom; boli vedení disidenti; aj
vďaka disidentom; naši disidenti; organizovaný prevrat disidentmi; disidentov)
29. VPN (Verejnosť proti násiliu; VPN - verejnosť proti násiliu; strana VPN)
30. Angažovanosť umelcov
umelci (pochod umelcov; protest hercov; herci; hercov; 17. september - herci, umelci,
speváci) Kubišovú; Kryla; spieval tam Nohavica
31. Iné pozitívne hodnotenia (sľub pomoci, spravodlivosť; ČSR sa zviditeľnila vo svete ako
kultivovaná spoločnosť; krok vpred; prejav vďaky - vďaka staršej generácii, že sa nežije za
zelenou oponou, môžeme slobodne dýchať; úžasná celospoločenská dlhoočakávaná
možnosť skoncovať; vyvrcholenie snáh ľudí, ktorým nebolo jedno v akej spoločnosti žijeme;
začiatok moderného Slovenska; že to bola dobrá revolúcia; obchodovanie, množstvo tovaru
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zo západu, hudba rôzneho žánru; oslobodenie od ZSSR; uvolnenie v spoločnosti; pád
nadvlády Ruska (ZSSR) nad bývalým Československom (ČSSR))
32. Nový začiatok/ nová spoločnosť (prechod zo socializmu do novej spoločnosti;
nastolenie nového režimu; nové zriadenie; nový systém; prechod na nový systém; začiatok
nového systému; vznik nového zriadenia; nastolenie novej vlády; nový život; začala sa nová
demokratická éra; "nová éra" SR; nástup nového života)
33. Prevrat (asi prevrat; bol to obyčajný štátny prevrat, ktorého dôsledky nesieme dodnes...;
nebola nežná - bol to obyčajný prevrat; organizovaný prevrat disidentmi; prevrat; prevrat
inšpirovaný Čechmi; prevrat na terajšie zriadenie; prevrat v Československu; prevrat urobený
zo západu; prevrat v štáte; prevrat úplný; puč v 89 roku...; s pomocou západu zorganizovaný
štátny prevrat u nás; štát.prevrat; spoločensko-politický prevrat; došlo k prevratu; platený
prevrat; novembrový prevrat 1989; umelo vytvorená demonštrácia, skôr či neskôr by to prišlo
a možno sa malo štrajkovať 10x; politický prevrat)
35. Iná odpoveď (17. september - herci, umelci, speváci a mládež v uliciach; Budajka;
Mečiar; myslela som rok 1968; no to bola tá perestrojka; povstanie; škoda, že nenastúpil
Dubček; v októbri začala 90; vplyv západu; v novembri 1989 to bola zamatová revolúcia;
posledná revolúcia; privatizácia; večerné televízne diskusie ( disidenti, komunisti); sviečky;
sviečky, ktoré boli za zmenu života; trikolóra; vytvorte koridor; utvorte koridory; zmena
predchádzajúcej hierarchii hodnôt takmer vo všetkých oblastiach; demonštrácie na všetkých
slovenských mestách v roku 1993?; komunisti; rozbitie KSS; uskutočnil sa prevrat
demokratickej spoločnosti; vznik federácie; vznik federálneho štátu; pád spod Rusov; zmena
strán; totalitná vláda, porušenie ľudských práv a cenzúra - až potom slobodné voľby,
demokracia; sviečková demonštrácia; Dubček; zmena, zásadná zmena v správaní ľudí; ale
to bolo že sametová nie nežná)
všeobecná odpoveď (ol som tam ale toto som nečakal; bolo, to ma už nezaujíma; deň mojich
narodenín; doba, v ktorej žijeme; len z televízie viem, že bola snaha o zmenu života v
Československu; nežná = pokojná ale revolúcia; niečo nutné, čo sa malo stať; normálny sled
dejín; pohyb v politike; politika; program, ktorý zorganizovala určitá skupina ľudí; tú strašnú
zimu, aká vtedy bola, veľa snehu a bolo vidieť nejakú kométu; ulievanie sa 2 či 3 týždne zo
školy, neučilo sa; všetci sedeli pred televízorom a do nekonečna diskutovali (podľa toho, čo
hovorili doma); vzbúriť sa proti niečomu, niekomu; začiatok dnešnej éry; zamatová; závažné
zmeny u nás; zdvihnuté 2 prsty; neviem neprežíval som to; zlyhali elektrikári; zraz mladých v
bratislave; občania požadovali odstúpenie Husáka; udalosti v novembri 1989)
99. Neviem/nič + neodpovedal
neviem/nič (neviem, vtedy som mala len dva roky; nemám znalosti; nenapadá mi nič
konkrétne; nevedel odpovedať; nevie; nič; pre vek nevie zaujať správne stanovisko; radšej
nič; ťažko povedať; nezaujíma sa; nezaujíma sa o históriu; odmietla odpovedať; mal som 1
rok)

86

Q43_recode_Final

Rekódované odpovede

1. Koniec komunistického režimu
(1. Koniec komunistického systému + 2. Koniec socializmu + 3. Koniec totality + 4.
Pád/zrušenie vedúcej úlohy KSČ)
2. Politická a ekonomická zmena
(5. Prechod/zmena/prevrat od socializmu/komunizmu na demokraciu/kapitalizmus + 6.
Zmena režimu + 7. Zmena politického systému/ zmena politiky + 8. Zmena ekonomického
systému + 9. Demokracia/nastolenie demokracie + 12. Nástup kapitalizmu a trhu + 32. Nový
začiatok/nová spoločnosť)
3. Protesty a boj proti komunistickému režimu
(10. Boj proti komunistom a socializmu + 11. Boj proti režimu + 13. Demonštrácie
študentov a občanov/ štrajky + 14. Nenásilná zmena, bez použitia zbraní)
4. Štrnganie kľúčov
5. Eufória, nádej a sloboda
(16. Eufória, viera a nádej/Zmena k lepšiemu životu + 17. Možnosť cestovať/otvorenie
hraníc + 18. Sloboda všeobecne/sloboda prejavu + 31. Iné pozitívne hodnotenia)
6. Negatívne hodnotenia Nežnej revolúcie
(19. Negatívne hodnotenie všeobecne + 20. Nenaplnené očakávania + 21. Rozkradnutie
štátu + 22. Oklamanie občanov + 23. Zhoršenie sociálnej situácie + 24. Prezlečenie kabátov
+ 33. Prevrat)
7. Rozdelenie Československa/ vznik SR
(25. Rozdelenie Československa/začiatok konca Československa + 26. Vznik
samostatnej SR)
8. Osobnosti Novembra 1989/Disidenti/VPN/umelci
(27. Osobnosti Novembra 1989 (V. Havel, M. Kňažko, J. Budaj) + 28. Disidenti + 29.
VPN + 30. Angažovanosť umelcov)
9. Iná odpoveď
99. Neviem/nič + neodpovedal
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Q59. Najpreferovanejšie spôsoby trávenia voľného času
Q59. "Ako najradšej a najčastejšie trávite voľný čas?“
1. Sledovanie televízie / filmov
Pozeranie televízie (televízia; pozerám TV; pozeraním TV; sledovaním TV; doma pri televízii;
pozeranie TV; pozerám televíziu; pozerám televízor; sledovaním televízie; sledujem v
televízii športové prenosy; keď oddychujem pri televízii; sledovanie TV; pri televízii; tv; doma
pri televízore; pozerám televíziu, hlavne šport; pri televízii; sledovaním televízie; pozerám
telku; oddych pred televíziou; už len pasívny šport - pozeranie futbalu; televízia; sledujem
telku; keď si sadnem a pozerám televízor; televízia; oddychujem pri televízii; doma
pozeraním televízie; doma pri televízore; s pozeraním športových zápasov; doma relax pri
TV; slovenské televízie; pozeraním rôznych športových zápasov v televízii; pozeranie
televíznych programov; sleduje televízne seriály; pri TV; rád pozerám športové prenosy;
pozerám šport v TV; pri televízii s pivom v ruke; pozeranie seriálov; sledujem šport v TV;
oddych - pozeranie TV; odpočinkom na gauči pri televízii; oddychom pri televízii; sledovanie
seriálov, telenoviel v TV; televízne seriály; v domácnosti - televízor; rada pozerám televízor)
Filmy (film; pozeranie filmov; pozeranie filmov doma; dobrý film; pozerám filmy; pozeraním
filmov; milujem romantické filmy; pozerám staré české a slovenské filmy)
2. Počúvanie rádia / hudby (počúvam rádio; počúvaním rádia; rádio; pri počúvaní rádia
Lumen; počúvanie rádia)
Počúvanie hudby (počúvanie hudby; pri hudbe; hudba; počúvaním hudby; keď oddychujem
pri dobrej hudbe; počúvanie dobrej hudby; pri muzike; počúvam hudbu)
3. Čítanie kníh (čítanie kníh; čítam knihy; čítam knihy, chodím do knižnice; čítaním kníh;
čítanie krás. literatúry; pri dobrej knihe; čítanie beletrie a odbor. literatúry; čítaním knihy; pri
knihe; čítam dobrú knihu; knihy; pri dobrej knihe; četba knih; literatúra; čítaním kníh keď
nemôžem v noci spať; kniha; číta knihy; relax pri knihe; čítaním beletrie; čítanie literatúry;
čítanie historických kníh; literatúra; historic.knihy - liter.faktu)
Vzdelávanie (ďalšie vzdelávanie, štúdium pre svoju prácu; vzdelávam sa; venujem sa
vzdelávaniu; čítanie odborných kníh; čítaním odbornej literatúry; čítaním kníh a odbornej
literatúry)
4. Čítanie novín / časopisov (čítaním časopisov; noviny; čítaním časopisov a novín; čítanie
ženských časopisov; čítam tlač; čítam časopisy; čítanie časopisov; čítanie novín a časopisov;
s novinami; čítam noviny; čitanie novín; čítaním novín; pri čítaní časopisov; noviny)
5. Čítanie všeobecne (rada čítam; čítanie; čítaním; čítam si; rada čítam; voľný čas mám
stále, trochu čítam; takmer žiadny nemám a ak náhodou, tak si niečo prečítam; čítam,
všetko; venujem sa čítaniu; čítam; keď mám čas tak si čítam)
6. Trávenie času s rodinou, deťmi, vnúčatami (v kruhu rodiny; pomáham dcére s
dieťaťom - teší ma to; venujem sa rodine; s vnúčatami; venujem sa deťom, manželovi; s
rodinou; venuje sa rodine; s mojim partnerom a dcérkou Lili; venujem sa svojej rodine a
vnukom; s rodinou a deťmi; keďže mám malé dieťa, tak sa mu plne venujem a hlavne rodina;
rodina; venujem sa deťom; s rodinou, deťmi; so svojimi vnúčencami; venujem sa deťom; s
deťmi, s mužom; s rodinou návštevou príbuzných rodičov; hlavne s rodinou, s vnúčatami;
trávim najradšej so svojou rodinou a vnúčatami; so svojimi deťmi; relax s rodinou; pomáham
rodičom; v rodinnom kruhu; v spoločnosti mojich blízkych; s deťmi pri ich záľubách; pri
sedení na dvore s rodinou; pri rodičoch; s rodinou a výchovou detí; v kruhu rodiny; spolu s
rodinou; s dcérkou; doma s deľmi; v kruhu svojej rodiny; čas venujem rodine; je v dôchodku,
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venuje sa vnúčatám; so svojimi vnúčatami; venovanie sa deťom; s rodinou a deťmi; s
vnúčatami a deťmi; s rodinou, rodina je pre mňa všetkým; so svojimi deťmi a širšou rodinou;
oddych s rodinou; venuje sa vnúčatám a rodine; doma s rodinou, s deťmi a vnúčatami; so
svojim synom; venujem sa deťom; s rodinou a najbližšími; s rodinou a starými rodičmi; v
kruhu rodiny, rada pomáham svojim deťom, ktoré majú vlastné rodiny; starám sa o deti, teda
s deťmi; s rodinou: s manželom a synom; v kruhu rodiny; starostlivosťou o rodinu; vozím deti
na krúžky; so synom a mužom; voľného času mám málo a keď sa nejaký nájde, tak iba so
svojou rodinou; trávim čas s mojou dcérou; spolu s rodinou; s rodinou kdekoľvek; s rodinou
doma - rozhovormi; staraním sa o svojho syna; idem s rodinou; varovaním vnúčat;
opatrovaním vnúčat, keď sú rodičia v práci; venujem sa svojmu malému synovi; starostlivosť
o vnúčatá; v rodinnom kruhu, s vnúčaťom; keď sa venujem synovi; s dieťaťom; s rodinou
doma krátkodobo; s dcérou a rodinou; doma s rodinou a vnúčatami; v kľude v kruhu rodiny;
voľný čas sa snažím tráviť so svojou rodinou; s deťmi a manželom; keď prídu vnúčatá; spolu
celá rodina; oddychom v kruhu rodiny; varujem vnúčatá; s vnukmi; venovaním sa rodine;
stretávanie sa s rodinou; bavením vnúčat; trávením so svojím synom; s rodičmi; zabávaním
vnúčat; starostlivosť o rodinu; pobyt s rodinou; starám sa o syna a partnerku; najlepšie s
rodinou bez cudzích ľudí; na návšteve u detí; pobyt s vnúčatami; opatrovanie vnúčat;
venujem sa vnúčencom keď prídu; deti; venujem sa synovcovi; rodina a deti; stretnutie s
deťmi a vnúčatami; posedenie s rodinou; hrám sa s pravnúčatami; kúpaním sa s rodinou a
najbližšími; návštevy príbuzných; starám sa o svoju dcéru)
7. Trávenie času s partnerom/partnerkou alebo manželom/manželkou (s partnerkou; s
priateľom; so svojou manželkou; s priateľkou; v prítomnosti priateľa; na návšteve u priateľky;
doma s manželkou; s kočkou; so svojou ženou v posteli; stretnutie s kamarátkou;
prechádzky s priateľkou; so svojou partnerkou; s priateľkou doma; sedením s priateľom v
kaviarni; s mužom; so snúbencom; priateľ; doma s manželom; spoločné záujmy s priateľom;
doma so ženou; chodím s priateľom von)
8. Starostlivosť / opatera člena rodiny (opatrujem chorého manžela; väčšinu voľného času
venujem opatere svojej chorej matky; pomáham rodičom, lebo sú už slabí a chorí; starám sa
nepretržite o chorého manžela a voľný čas vôbec nemám; opatrujem svokru; venujem veľa
času chorému starému otcovi; opatrujem chorého manžela)
9. Zdržuje sa doma (doma; oddych doma; oddychuje doma; v domácnosti; doma sama
väčšinou, nikde nechodí; doma sama; doma v prežívaní staroby; doma - som stará, na
dôchodku, chorá)
10. Stretávanie sa s priateľmi (s priateľmi na diskotéke, alebo na nejakej chate; s priateľmi;
v spoločnosti priateľov; s kamarátkami; v klube dôchodcov, s priateľmi; zábava s
kamarátkami; s kamarátmi; posedenie s priateľmi, popíjanie nápojov; s kamarátmi, užívať si
život, chodiť na párty; na pive s kamarátmi; kamaráti; priatelia; s priateľmi pri autokaroch; pri
pive v krčme; na káve; zabáva sa s kamarátkami; s kamarátmi koncom týždňa - hudba a
zábava; s kamarátmi pri 1-2 fliaš piva; na káve s kamarátkou; posedením pri pive; s
kamarátmi v bare; v kluboch s priateľmi, kamarátmi a známymi; s kamarátmi v krčme, pri
jedle, zábava; navštevujem známych; pri pive s kamarátmi; cez víkendy spolu s kamarátmi; s
kamoškami vonku; s priateľmi a kamarátmi; v krčme; vonku s kamarátmi; s kamošmi; s
kamarátkami; stretnutia s kamarátmi a známymi; s priateľmi na pive; s priateľkami; s
kamarátmi v meste; s kamarátmi pri pive; vonku s kamarátmi; stretnutiami s priateľmi; po
práci s kamarátmi na pive; s priateľmi pri rôznych aktivitách; s kamarátmi vonku; v kruhu
svojich priateľov; s kamarátmi pri vínku; posedenie s priateľmi v bare; s priateľmi pri pive;
vonku s kamarátkami, niekde v podniku na vínku; s priateľmi v klube; v spoločnosti, s
priateľmi; medzi mladými; s priateľmi pri pive; posedenie s priateľmi; som s priateľmi; s
návštevou kamarátov; stretnutia s priateľmi; posedením s kamarátmi; vonku s kamošmi;
kamaráti; posedenie s kamarátmi; sem-tam idem na pivo; s kamoškami; rada trávim svoj
voľný čas aj s priateľmi; so známymi; s priateľmi, s ľuďmi ktorých mám rád; s blízkymi
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priateľmi; v spoločnosti mojich priateľov a kamarátov; návšteva známych; pri pive s
kamarátmi; posedím si s kamarátmi; občas si zájdem aj do krčmy, s kamarátmi na pivo; v
spoločnosti; posedením v kaviarni; medzi kamarátmi; kávička so susedou; stretávam sa s
priateľmi; v sobotu som s priateľmi; stretávanie sa s priateľmi; rozhovory pri pive; stretávka s
kamarátkami; idem si posedieť na vínko, pivko - raz za čas; návšteva známych; kamarátky;
stretnutia s kamarátmi; chodím vonku s partiou; stretávanie sa s dôchodcami; na káve, v
kaviarni; návšteva kaviarne; pri pohári vína; chodím do klubu dôchodcov, stretávam sa s
bývalými kolegyňami; styk s ľuďmi, posedenie v reštaurácii; reštaurácie, s priateľmi a pod.;
stretávanie sa s priateľmi, spolužiakmi)
11. Návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí
Kultúrne podujatia (návšteva kultúrnych podujatí, koncerty; kultúrne akcie; na koncertoch;
kultúrne podujatia; kultúra; na kultúrnych akciách; návšteva kultúrnych podujatí; na koncerte;
na rôznych kult.akciách)
Spoločenské podujatia / zábava / diskotéky (zábava, spoločenské podujatia; mesto, zábava;
zábavou; zábava, posedenia; spoločenské akcie)
Diskotéky (diskotéka, zábava; na diskotékach a zábavách; diskotéky a rôzne akcie, ktoré si
zorganizujeme; na diskotékach; diskotéky; na diskotéke; návšteva diskotéky; disco)
12. Návšteva kina (idem do kina; kino; občas zájdem do kina; návšteva kina; kiná; idem do
kina)
13. Návšteva divadla (mám málo voľného času a vtedy neviem čo skôr - ale keď už, tak
divadlo; návšteva divadla; idem do divadla; v divadle; občas zájdem do divadla)
14. Šport / pohybové aktivity (napr. šport, fitnes, posilňovanie, prechádzky, tanec)
(športom; turistika; športovaním, turistikou; šport; šport, plávanie, beh; plávanie, behanie;
bicyklovaním; venujem sa športu; športová aktivita; športové aktivity; tenis, golf; korčuľujem
sa; šport - basketbal; šport-futsal (aktívne aj pasívne); športujem; športové; pláva;
športovaním; plávanie, bicykel; chodím hrať tenis; turistika, kúpanie; na turistike; turistika,
bicyklovanie; potápanie, hranie golfu; behanie, šport, cyklistika; hrám tenis; aktívne
športujem; športujem, najradšej v posilňovni; futbal a iné druhy športov; posilovaním; v
horách na turistike; pri športe; šport, túry v prírode; keď môžem a mám voľný čas, tak v zime
rada lyžujem, v lete sú to kolieskové korčule; športové aktivity - volejbal, aerobik; v posilňovni
a pri športe; v posilňovni alebo vo fitness centre; bicyklovanie, plávanie; futbal, turistika;
športovanie akéhokoľvek druhu; relax - šport; bicyklovanie, beh; hrám stolný tenis, chodím
do posilňovne; bicykel, posilňovňa; plávanie, beh, turistika; rekreačný beh; cyklistikou;
športom, tenis; hrám futbal; kulturistika; pestovaním športov; na tréningu; hrám futbal,
bicyklujem; šport, posilňovňa; venujem sa športovaniu; šport aktívne; bicyklovanie, turistika;
turistika, cyklistika; bicyklujem, korčuľujem; cykloturistika; hranie futbalu; joga, zumba;
hraním bowlingu; športujem - hrám futbal; chodíme na prechádzky na turistiku; sem tam si
zahrám futbal; pri športovaní; na túrach s kamarátkami; rôzne športové aktivity; niekedy
bicyklujem, behám na bežeckom páse; na bicykli vonku; basketbalové zápasy, tréningy;
lyžovanie; cvičením; rád bicyklujem)
Tanec (tanec; tancujem; na tanečnom krúžku; rada tancujem; tancovanie salsa, latino;
tancovaním)
15. V prírode, vychádzky do prírody (výletmi do prírody; v prírode; chodím do prírody;
výlety v prírode; príroda; starám sa o svoje zdravie, hlavne chodím do prírody; vychádzky do
prírody; strašne rada mám prírodu, takže rada chodím na turistiku; v lese, na horách; na
horách, v lese; prechádzky v lese; oddych v prírode; prechádzky do prírody; keďže som
poľovník, tak najradšej trávim voľný čas v prírode na prechádzke; pobyt v prírode; relaxáciou
- v prírode; aktívnym oddychom - pobyt v prírode; vonku v prírode, na turistike; v prírode prechádzky, obdivovanie prírody; vychádzky do prírody; rada chodievam do prírody na
prechádzky; keď ho mám, idem do prírody - vonku, pešo na bicykli atď.; aktívne, v prírode;
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na prechádzku do prírody; prechádzky, les; niekde v prírode; vo voľnej prírode; vychádzky do
okolia; túry v prírode; chodím rada do prírody, na turistiku; pobytom v prírode; prechádzky
prírodou; pozorujem zvieratá v lese...; chodím do prírody; rád som vonku v prírode)
Prechádzky (prechádzkami; prechádzkami v prírode; prechádzky so psom; prechádzky po
meste; na prechádzke; prechádzky; prechádzky v lese; chodím na prechádzky a do mesta;
prechádzkami po meste; chodím von na prechádzky; prechádzam sa; na prechádzke po
parku v našom meste; vychádzky k Morave; prechádzkami u Moravy; chodím s ním na
prechádzky; prechádzky v prírode)
16. V záhrade / práca v záhrade (práca v okrasnej záhrade; záhrada; prácou na záhrade;
záhradka; fyzickou prácou doma a v záhrade; práca v záhradke; práca v záhrade; pracujem
na políčku; pracujem v záhrade; v záhrade - pri práci s kvetmi; v záhrade pestujem zeleninu;
v záhradke; doma v záhradke; robím v záhrade; doma v záhrade; prácou v záhrade; ja už
mám toho času veľa, ale hlavne práca v záhrade; koníčka - záhrada; keď sa dá a zdravie
dovolí, tak v záhradke; záhradničením - v prírode; vonku v záhrade; relaxujem v záhrade;
prácou vo vinohrade; v záhrade, medzi kvetmi; v záhradke pracujem, sadím; prácou na
záhradke; pracujem v záhradke, aby som si dopestovala zeleninu, ovocie, nemala by som si
to za čo kúpiť; starostlivosťou o záhradku; v záhrade - pestujem zeleniny pre seba aj pre
rodinu; domáce práce - záhrada; chodím najradšej do záhrady; prácou v záhradke; na
záhrade, tak často, ako sa len dá; najradšej ho trávim v záhradke, pestujem zeleninu,
zemiaky a podobnú zeleninu; pestujem na dedine zeleninu, starám sa o stromy, pomáhame
si ako sa dá; na záhradke s prácou aj s oddychom; trochu pracujem v záhrade; rada
pracujem v záhrade; práce v záhradke; mám záhradu a tam sa cítim dobre; relax na
záhradke; záhradkárčením; čas venujem záhrade okolo domu; zbytok voľného času trávim
v záhrade - pestujem zeleniny pre seba; venujem sa záhrade; robím na záhrade - v lete;
najradšej sa venujem záhrade; len tak oddychujem v záhradke)
17. Na chate, chalupe (na chalupe; na našej chate; na chalupe rodičov; oddychovať na
chatu; na chate; na chate v prírode; chalupa)
18. Chov domácich (úžitkových) zvierat (drobnochovateľstvom; domáce zvieratá; pri
mojom chove, mám slepice, kačeny, husi a šecko to opatriť, obstarať, tak tak; starám sa o
zvieratká; chov domácich zvierat; chovám hydinu; okolo domácich zvierat; sliepky, kačice;
starám sa o domáce zvieratá; domáce zvieratká)
19. Manuálne užitočné práce (v dome, okolo domu) (práca okolo domu, pomoc synovi pri
výstavbe jeho domu; pomoc deťom so stavbou rod.domu; okolo rod.domu; opravujem
zariadenie domu; práca pri dome, opravovanie; s prácou okolo domu; zveľaďovaním nášho
obydlia; zveľaďovanie okolia nášho rodinného domu; práca okolo domu; práca okolo
rodinného domu; prácou na obnove domu, ktorý potrebuje menšie opravy; keďže mám
rodinný dom, všetok svoj voľný čas venujem domu, som taký kutil; dieľňa, domáci kutil;
prácou okolo domu; práce pri dome; v dielni; oprava auta, murárske práce; momentálne svoj
voľný čas trávim na stavbe nášho rodinného domu; dom; okolo domu; dvor a drobné opravy
okolo domu; domácim majstrovaním, opravovaním a zveľaďovaním pokazených vecí;
kutilstvo, stolárstvo; domácim majstrovaním; majstrujem s drevom; opravuje autá)
20. Domáce práce, práca v domácnosti
(domáce práce; práce v domácnosti; prácou, ktorú mám doma; domácimi prácami - doma;
domácimi prácami; domácnosť; starám sa o domácnosť; venuje sa domácnosti; robím
domáce práce; doma pri rozličných prácach; pri domácich prácach; upratovanie; práca v
domácnosti; doma, domáce práce; najčastejšie prídem z práce a čakajú ma domáce práce;
zveľaďovaním svojej domácnosti; doma; práca doma; doma robením bežných vecí –
činností; pomáham v domácnosti, nakoľko manželka je chorá, má problémy s chrbticou, tak
čo môžem, tak pomôžem)
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21. Ručné tvorivé/umelecké práce (ručné práce; robím ručné práce - vyšívanie, servítková
technika, dekupáž; štrikujem, háčkujem, vyšívam; háčkovanie, pletenie; ručné práce,
vyšívanie, štrikovanie; vyšívanie; ručné práce - tvorivé dielne (servítková technika); ručnými
prácami; háčkovaním; ručné práce, šitie goblenov; venujem sa ručným prácam; ručné práce
- vyšívanie obrazov; ruč. práce - pletení, háčkování; kutilské práce - pletenie košíkov...;
výroba sviečok, mydiel; vlast. tvorba)
22. Varenie / pečenie (varenie; varením; pečiem torty; pečením; grilovačka; varenie,
pečenie; rada varím; varím rodine; pečenie; varí, pečie; robenie ovocných mís, pečenie;
opekačky, grilovačky)
23. Rybolov, poľovníctvo, hubárstvo, včelárstvo a pod.
(som na dôchodku, voľného času mám dosť, trávim ho pestovaním kvetov; chovám holuby;
chodením na huby; zbieranie hríbov; idem k priehrade na rybačku, do hory na hríby; na
rybách; na rybách, tam relaxujem, načerpávam sily; rybárstvo; ryby, hríby, včely; prácou s
kvetmi; chodím na ryby; rybárčenie; chytám na ryby; poľovaním na zver v prírode; týždenne
chodím na rybolov; chodím na jazero chytať ryby; rybolov; pri vode na rybách; rybačkou;
často chodím do prírody - zber húb, zber liečivých rastlín; rybárčením; hríby; na rybačke;
poľovnícke aktivity; niekedy rybolov; na rybách; chytanie rýb; rastliny, les-huby; včelárstvo;
hubárčenie)
24. Relaxovanie a odpočinok (oddychovanie a relaxácia; rada spím; odpočinok;
oddychujem; nič nerobenie; spím; je chorý, oddychuje; oddychom; oddych na záhrade;
odpočinkom; oddychovaním; spánok; oddychujem, lebo som unavený; odpočinkom na gauči;
vo voľnom čase oddychujem; len tak leží; gauč; spánkom; odpočívam; relaxáciou,
odpočinkom a spánkom; relaxovanie, spánok; relaxujem "ničnerobenie"; relaxom a
odpočinkom; nič nerobením; ničnerobenie; oddychovaním doma; nič nerobením; oddychom
na gauči; nič nerobím; zaháľaním; mám málo voľného času - oddychom; rekreácia; spím, nič
nerobím; oddych zo zdravotných dôvodov; odpočívam; oddych - spánok; relaxujem; oddych,
rekreácia, dovolenka)
25. Cestovanie / výlety (cestovaním; cestovanie; cestujem; cestovaním s rodinou po
Slovensku i do zahraničia; rád cestujem po celom Československu; cestujem a poznávam
nové krajiny a nové kultúry ľudí čo v nich žijú; rada cestujem; výletmi do iných krajín spoznávanie; cestovaním po Slovensku; zahraničné letné dovolenky, mimo leta veľa voľného
času nemám; návšteva pamiatok; výlety na hrady; rôznymi výletmi na miesta, kde som ešte
nebola; chodievame aj na výlety; na výlete; na dovolenke; niekde na výlete; na výlet; ak
dlhšie, tak dovolenka pri vode; na výlete či stanovačke, či Aqua city, alebo na nejaké akcie
pre deti; na výletoch; rodinné výlety; dovolenka)
26. Venovanie sa psovi (prechádzky so psom; na prechádzke so psíkom vonku; venčením
psíka a hraním sa s ním; so svojím psom; prechádzky so psami; so psom; s naším psíkom
na prechádzkach; venujem sa psíkovi; prechádzky so psom; pes; starostlivosť o psa;
prechádzkami so psom; na prechádzku so psíkom; láska k zvieratám, psi)
27. Návšteva športových podujatí (ako divák) (návšteva športových podujatí; na futbale,
hokeji; športové návštevy ako divák; návšteva športového podujatia; športovými podujatiami;
na športových podujatiach; idem na športové zápasy)
28. Motorizmus (motorizmus; jazda autom; jazdou na motorke; chodím na motorke; som
motorkár, to ma baví; mám hobby - motorku a rád pretekám; autá; auto; motorky)
29. Trávenie času na internete, za počítačom (nternet / PC)(počítač; internet; pri pc, hry;
hrám poč. hry; na internete; práca s internetom; počítač, internet; surfovanie na internete;
som pri internete; počítač, hry; hranim počítačových hier; hra na internete; som pri počítači
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na internete; doma pri internete; pri počítači; s počítačom; pri pc; sedím pri počítači;
surfovaním na internete; práca s internetom; večer som na internete; na počítači; trochu
počítač; surfujem po nete; chat, internet; na sociálnych sieťach; pri PC; početujem; hry na
internete; sociálna sieť; práca na počítači; chatujem na facebooku; PC hry a internet;
surfovanie po internete)
30. Iné individuálne záľuby (krížovky, sudoku; lúštim krížovky, vedomostné súťaže;
starostlivosťou o akváriové rybičky, kvety; maľujem; popíjaním kávy a lúštením krížoviek;
krížovky; hrou na hudobný nástroj; krížovkami (lúštenie krížoviek); kreslením; lúštim krížovky;
maľovanie, lúštenie krížoviek; fotografovanie; venujem sa svojim koníčkom - fotografovanie;
venujem sa akvaristike; lúštením krížoviek; sudoka)
31. Iné kolektívne záľuby (folklór - spev; spievam; šachy, kozmetika; hranie na bubnoch;
folklór; hrám v hudobnej skupine; pískanie hokeja; pískaním hokeja; chodím do klubu; v
krúžku DMZ; so žiakmi)
32. Religiózne aktivity (modlím sa; idem do kostola; modlitbou; návšteva kostola; v kostole;
veľmi rada čítam Bibliu; kostol; chodí do kostola; idem do kostola; rada čítam literatúru s
náboženskou tematikou)
33. Pracujem / nemám voľný čas (prácou; prácou v rôznych organizáciách; práca; v práci;
pracujúca žena s rodinou nemá voľný čas, je rada, že všetko stihne; nemám voľný čas; v
práci, keď chcem prežiť; beriem si zmeny v nemocnici, sobotné a nedeľné služby; práca v
občianskych združeniach)
34. Hľadám prácu / zamestnanie (cez deň hľadám prácu; hľadám prácu; hľadaním
zamestnania, brigády)
35. Iná odpoveď (sledovaním športu; rôzne; vonku; murárske práce; vo vani; on má už iba
voľný čas - dôchodca; sex; niekedy chodím po meste a pozerám, čo by som si všetko kúpila,
keby som mala trochu viac peňazí; brigádou; kvalitná whisky; záľuby; koníčky; domáci kútik;
návšteva rôznych nákupných centier; nakupovaním; nákupy)
99. Nevie + neodpovedal
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Q59_recode

Rekódované odpovede

1. Sledovanie audiovizuálnych médií
(1. Sledovanie televízie / filmov + 2. Počúvanie rádia / hudby)
2. Čítanie (kníh, novín, časopisov)
(3. Čítanie kníh + 4. Čítanie novín / časopisov +5. Čítanie všeobecne)
3. Trávenie času s rodinou / s partnerom/partnerkou / s deťmi, vnúčatami
(6. Trávenie času s rodinou, deťmi, vnúčatami + 7. Trávenie času s partnerom/partnerkou
alebo manželom/manželkou + 8. Starostlivosť / opatera člena rodiny + 9. Zdržuje sa doma)
4. Spoločenské a kultúrno-spoločenské aktivity
(10. Stretávanie sa s priateľmi + 11. Návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí + 12.
Návšteva kina + 13. Návšteva divadla)
5. Šport / pohybové aktivity / pobyt v prírode
(14. Šport / pohybové aktivity + 15. V prírode, vychádzky do prírody)
6. Záhrada a chov domácich zvierat
(16. V záhrade / práca v záhrade + 17. Na chate / chalupe + 18. Chov domácich zvierat)
7. Manuálne užitočné práce / Domáce práce
(19. Manuálne užitočné práce + 20. Domáce práce / práca v domácnosti + 21. Ručné
tvorivé/umelecké práce + 22. Varenie / pečenie)
8. Rybolov, poľovníctvo, hubárstvo, včelárstvo a pod.

(23)

9. Relax, výlety, cestovanie
(24. Relaxovanie a odpočinok + 25. Cestovanie / výlety + 26. Venovanie sa psovi + 27.
Návšteva športových podujatí + 28. Motorizmus + 30. Iné individuálne záľuby + 31. Iné
kolektívne záľuby)
10. Trávenie času na internete, za počítačom
11. Religiózne aktivity

(29)

(32)

12. Pracujem / nemám voľný čas (33)
13. Iná odpoveď
(35. Iná odpoveď + 34. Hľadám prácu / zamestnanie)
99. Nevie + neodpovedal
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Q61a. Pravidelne sledované noviny a časopisy vrátane sledovania cez
internet
Q61. Ktoré médiá pravidelne sledujete? Vymenujte pri každom druhu aj ich názvy.
Môžete uviesť až tri najdôležitejšie. Ak niektoré nesledujete, uveďte prosím, že
nesledujete.
A. Sledujete pravidelne noviny a časopisy – vrátane sledovania cez internet? Ak áno,
ktoré?
Kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Názov novín / časopisov
Aktuality.sk
Aktualne.cz
Atlas.sk
Auto magazín
AutoBild / Automoto.sk
Autotuning
Azet.sk
Báječná žena
Balance
Best of
Biker
Blikk
Bratislavské noviny
Bravo Girl!
Brejk
Bývanie
Cosmopolitan
Dáma.sk
Dekor
Dieťa
Dimenzie
Diva.sk
Dobré jedlo
Dom a byt
Dukla
Echo
Ekonóm
Elle
Emma
Epocha
Európa magazín
Eurotelevízia / Televízia
Eva
Evanjelický posol spod Tatier
Extra Plus

Kód
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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Názov novín / časopisov
FIT štýl
Forbes
Geo
Glanc
Gold Man
Harmonia
Historická revue
Hornonitrianske noviny
Hospodárske noviny / HNO
Chvíľka pre teba
idnes.cz
IN Style
Joy
Katolícke noviny
Kiskegyed
Koně a hříbata
Korzár
Korzo
Košicko
Kresťanské noviny
Krížovky
Kroky
Kysuce
Lady
Lesk.sk
Lišiak
Lučenecko
Mama a ja
Mamina
Martinsko
Meglepetés
Milujte sa!
Minikrížovky
Mollie tvorí
Motocross

Kód
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Názov novín / časopisov
Motomagazín
Môj dom
MY
MY Hornonitrianske noviny
MY Naša Orava / Oravské noviny
MY Nitrianske noviny
MY Novohradské noviny
MY Topoľčianske noviny Dnešok
MY Turčianske noviny / Život Turca
MY Žilinské noviny
Naše poľovníctvo
Nezávislé spravodajstvo
Nők lapja
Novinky.cz
Noviny.sk
Nový Čas / Čas.sk
Nový Čas Krížovky
Nový Čas pre ženy
PC Revue
Pekné bývanie
Pes a mačka
Pezinsko
Piešťanský týždeň
Playboy
Plus jeden deň / Pluska.sk
Plus 7 dní
Podvihorlatské noviny
–Poľovníctvo a rybárstvo
Posol
Pošli recept
Považskobystrické novinky
Požiarnik
Praktická Slovenka
Praktická žena
Pravda / Pravda.sk
Prešovský večerník
Príbehy zo života
Profi auto
Profit
Proti proudu
Psychologie dnes
Reflex.cz
Rodina a škola
Roľnícke noviny

Kód
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
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Názov novín / časopisov
M-Rosa
Rytmus života
Senicko-Skalicko
Seznam.cz
Slovenka
Slovensko.sk
Slovenský rybár
Slovo
SME / Sme.sk
SME Žena
Smer
Sninské noviny
Sport
Správy.sk
Star
Staromestské noviny
Story
Szabad Újság
Šarm
Šport
Športové noviny
Tatranský dvojtýždenník
Telemagazín
Teraz.sk
tn.cz
Topky.sk
MY Trenčianske noviny
Trenčiansko
Trend
TV Lux
TV Max
TV Oko
TV Plus
Týždeň
Új Nő
Új Szó
Urob si sám
Vasárnap
Slovenský Včelár
Večerník
Vitalita
Záhorák
Záhrada
Záhradkár
Zázračný svet

Kód

Názov novín / časopisov

161
162
163
164
165
166
167
168

Zdravie
Zem a Vek
Zemplínsky Korzár
Zoznam.sk
Žena a život
Život
Žurnál
Paraméter

170

Iná odpoveď (len program televízny; Google; Markíza (30.6.2010 prestal vychádzať - pozn.
MZ:); dopravné situácie cez internet; internet; internet málo; Lidl- leták; časopis nesledujem,
internet áno; iba miestne + reklamy; odborné časopisy; regionálne noviny; vedecké; Mestské
noviny)

777
999

Nesleduje noviny a časopisy
Neodpovedal
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Rekódované odpovede

Q61a_recode_1
1. Nový Čas / Čas.sk (86)
2. SME / Sme.sk

(124)

3. Pravda / Pravda.sk (106)
4. Plus 7 dní
5. Život

(96)

(166)

6. Slovenka (120)
7. Nový Čas pre ženy (88)
8. Báječná žena

(8)

9. Šport (135)
(135. Šport + 128. Sport + 136. Športové noviny)

10. Tlač zameraná na ekonomiku a podnikanie
(44. Hospodárske noviny / HNO + 144. Trend)
11. Iné denníky a spravodajské portály
(95. Plus jeden deň / Pluska.sk + 1. Aktuality.sk + 2. Aktualne.cz + 3. Atlas.sk + 7. Azet.sk + 46.
idnes.cz + 84. Novinky.cz + 85. Noviny.sk + 115. Roľnícke noviny + 119. Seznam.cz + 129. Správy.sk
+ 139. Teraz.sk + 140. tn.cz + 141. Topky.sk + 164. Zoznam.sk)

12. Iné lifestylové časopisy
(9. Balance + 14. Bravo Girl! + 15. Brejk + 17. Cosmopolitan + 18. Dáma.sk + 19. Dekor + 22. Diva.sk
+ 28. Elle + 29. Emma + 33. Eva + 36. FIT štýl + 39. Glanc + 40. Gold Man + 41. Harmonia + 45.
Chvíľka pre teba + 47. IN Style + 48. Joy + 59. Lady + 60. Lesk.sk + 63. Mama a ja + 64. Mamina +
94. Playboy + 108. Príbehy zo života + 117. Rytmus života + 125. SME Žena + 130. Star + 132. Story
+ 134. Šarm + 156. Vitalita + 161. Zdravie + 165. Žena a život)

13. Iné časopisy pre voľný čas
(4. Auto magazín + 5. AutoBild / Automoto.sk + 6. Autotuning + 11. Biker + 16. Bývanie + 20. Dieťa +
21. Dimenzie + 23. Dobré jedlo + 24. Dom a byt + 30. Epocha + 31. Európa magazín + 32.
Eurotelevízia / Televízia + 37. Forbes + 38. Geo + 51. Koně a hříbata + 56. Krížovky + 61. Lišiak + 68.
Minikrížovky + 69. Mollie tvorí + 70. Motocross + 71. Motomagazín + 72. Môj dom + 81. Naše
poľovníctvo + 87. Nový Čas Krížovky + 90. Pekné bývanie + 99. Poľovníctvo a rybárstvo + 101. Pošli
recept + 104. Praktická Slovenka + 105. Praktická žena + 109. Profi auto + 110. Profit + 113.
Reflex.cz + 122. Slovenský rybár + 138. Telemagazín + 146. TV Max + 147. TV Oko + 148. TV Plus +
152. Urob si sám + 154. Slovenský Včelár + 158. Záhrada + 159. Záhradkár + 160. Zázračný svet +
167. Žurnál)

14. Regionálna tlač
(13. Bratislavské noviny + 25. Dukla + 26. Echo + 43. Hornonitrianske noviny + 52. Korzár + 53. Korzo
+ 58. Kysuce + 73. MY + 74. MY Hornonitrianske noviny + 75. MY Naša Orava / Oravské noviny + 76.
MY Nitrianske noviny + 77. MY Novohradské noviny + 78. MY Topoľčianske noviny Dnešok + 79. MY
Turčianske noviny / Život Turca + 80. MY Žilinské noviny + 93. Piešťanský týždeň + 97.
Podvihorlatské noviny + 102. Považskobystrické novinky + 107. Prešovský večerník + 118. SenickoSkalicko + 127. Sninské noviny + 131. Staromestské noviny + 137. Tatranský dvojtýždenník + 142.
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MY Trenčianske noviny + 155. Večerník + 157. Záhorák + 163. Zemplínsky Korzár + 54. Košicko + 62.
Lučenecko + 65. Martinsko + 92. Pezinsko + 143. Trenčiansko)

15. Tlač národnostných menšín
(12. Blikk + 50. Kiskegyed + 66. Meglepetés + 83. Nők lapja + 133. Szabad Újság + 150. Új Nő + 151.
Új Szó + 153. Vasárnap + 168. Paraméter)

16. Náboženská tlač
(34. Evanjelický posol spod Tatier + 49. Katolícke noviny + 55. Kresťanské noviny + 67. Milujte sa! +
100. Posol + 116. M-Rosa)

17. Iná odborná a profesná tlač
(10. Best of + 27. Ekonóm + 42. Historická revue + 89. PC Revue + 91. Pes a mačka + 103. Požiarnik
+ 112. Psychologie dnes + 114. Rodina a škola)

18. Iné noviny a časopisy
(35. Extra Plus + 57. Kroky + 82. Nezávislé spravodajstvo + 111. Proti proudu + 121. Slovensko.sk +
123. Slovo + 126. Smer + 145. TV Lux + 149. Týždeň + 162. Zem a Vek)

19. Iná odpoveď

(170)

777. Nesleduje noviny a časopisy
999. Neodpovedal
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Rekódované odpovede (inšpirované škálou z roku 1968)

Q61a_recode_2
1. Mienkotvorné denníky

(124. SME / Sme.sk + 106. Pravda / pravda.sk + 44. Hospodárske noviny / HNO)

2. Bulvárne denníky
(86. Nový Čas / Čas.sk + 95. Plus jeden deň / Pluska.sk)

3. Náboženská tlač
(34. Evanjelický posol spod Tatier + 49. Katolícke noviny + 55. Kresťanské noviny + 67. Milujte sa! +
100. Posol + 116. M-Rosa)

4. Iná regionálna a menšinová tlač
14. Regionálna tlač (13. Bratislavské noviny + 25. Dukla + 26. Echo + 43. Hornonitrianske noviny + 52.
Korzár + 53. Korzo + 58. Kysuce + 73. MY + 74. MY Hornonitrianske noviny + 75. MY Naša Orava /
Oravské noviny + 76. MY Nitrianske noviny + 77. MY Novohradské noviny + 78. MY Topoľčianske
noviny Dnešok + 79. MY Turčianske noviny / Život Turca + 80. MY Žilinské noviny + 93. Piešťanský
týždeň + 97. Podvihorlatské noviny + 102. Považskobystrické novinky + 107. Prešovský večerník +
118. Senicko-Skalicko + 127. Sninské noviny + 131. Staromestské noviny + 137. Tatranský
dvojtýždenník + 142. MY Trenčianske noviny + 155. Večerník + 157. Záhorák + 163. Zemplínsky
Korzár + 54. Košicko + 62. Lučenecko + 65. Martinsko + 92. Pezinsko + 143. Trenčiansko)
15. Tlač národnostných menšín (12. Blikk + 50. Kiskegyed + 66. Meglepetés + 83. Nők lapja + 133.
Szabad Újság + 150. Új Nő + 151. Új Szó + 153. Vasárnap + 168. Paraméter)

5. Lifestylové časopisy
(8. Báječná žena + 9. Balance + 14. Bravo Girl! + 15. Brejk + 17. Cosmopolitan + 18. Dáma.sk + 19.
Dekor + 22. Diva.sk + 28. Elle + 29. Emma + 33. Eva + 36. FIT štýl + 39. Glanc + 40. Gold Man + 41.
Harmonia + 45. Chvíľka pre teba + 47. IN Style + 48. Joy + 59. Lady + 60. Lesk.sk + 63. Mama a ja +
64. Mamina + 88. Nový Čas pre ženy + 94. Playboy + 108. Príbehy zo života + 117. Rytmus života +
120. Slovenka + 125. SME Žena + 130. Star + 132. Story + 134. Šarm + 156. Vitalita + 161. Zdravie +
165. Žena a život)

6. Iná odborná a profesná tlač
(10. Best of + 27. Ekonóm + 42. Historická revue + 89. PC Revue + 91. Pes a mačka + 103. Požiarnik
+ 112. Psychologie dnes + 114. Rodina a škola)

7. Časopisy pre voľný čas
(4. Auto magazín + 5. AutoBild / Automoto.sk + 6. Autotuning + 11. Biker + 16. Bývanie + 20. Dieťa +
21. Dimenzie + 23. Dobré jedlo + 24. Dom a byt + 30. Epocha + 31. Európa magazín + 32.
Eurotelevízia / Televízia + 37. Forbes + 38. Geo + 51. Koně a hříbata + 56. Krížovky + 61. Lišiak + 68.
Minikrížovky + 69. Mollie tvorí + 70. Motocross + 71. Motomagazín + 72. Môj dom + 81. Naše
poľovníctvo + 87. Nový Čas Krížovky + 90. Pekné bývanie + 96. Plus 7 dní + 99. Poľovníctvo
a rybárstvo + 101. Pošli recept + 104. Praktická Slovenka + 105. Praktická žena + 109. Profi auto +
110. Profit + 113. Reflex.cz + 122. Slovenský rybár + 138. Telemagazín + 146. TV Max + 147. TV Oko
+ 148. TV Plus + 152. Urob si sám + 154. Slovenský Včelár + 158. Záhrada + 159. Záhradkár + 160.
Zázračný svet + 166. Život + 167. Žurnál)

8. Iné denníky, časopisy a spravodajské portály
(1. Aktuality.sk + 2. Aktualne.cz + 3. Atlas.sk + 7. Azet.sk + 46. idnes.cz + 84. Novinky.cz + 85.
Noviny.sk + 115. Roľnícke noviny + 119. Seznam.cz + 129. Správy.sk + 139. Teraz.sk + 140. tn.cz +
141. Topky.sk + 164. Zoznam.sk) + (135. Šport + 128. Sport + 136. Športové noviny) + (35. Extra Plus
+ 57. Kroky + 82. Nezávislé spravodajstvo + 111. Proti proudu + 121. Slovensko.sk + 123. Slovo +
126. Smer + 145. TV Lux + 149. Týždeň + 162. Zem a Vek)

9. Iná odpoveď

(170)

777. Nesleduje noviny a časopisy
999. Neodpovedal
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Q61b. Pravidelne sledované rozhlasové stanice / rádiá
B. Sledujete pravidelne rádiá? Ak áno, ktoré stanice?
Kód

1

Názov rozhlasovej stanice / rádia

Poznámka / charakteristika

1

Anténa Hitrádio

Anténa Hitrádio vzniklo rebrandingom česko-slovenského Rádia Hey!
3. septembra 2012. Rok po rebrandingu upravilo svoj názov na Rádio
Anténa. Hralo najväčšie slovenské a svetové hity a pýšilo sa
najväčším podielom slovenskej hudby zo všetkých komerčných
rozhlasových staníc. Okrem hudby prinášalo v moderovaných
blokoch informácie a zaujímavosti a každú polhodinu stručné správy
z domova a zo sveta, počasie a dopravný servis. Najväčšie hity ale
na frekvenciách rádia vydržali hrať len niečo vyše dvoch rokov.
Prvého novembra 2014 stanica opäť zmenila hudobný formát a podľa
neho aj názov upravila na Rádio Anténa Rock

2
3
4
5
6
7
8

Bartók Rádió
BBC World Service
Class FM
Český rozhlas 2
Dankó Rádió
Danubia Rádió
Danubius Radio

Maďarské rádio
Britský verejnoprávny rozhlas
Maďarské rádio
Český verejnoprávny rozhlas
Maďarské rádio
Maďarské rádio
Maďarské rádio

9

Dobré rádio

10

Europa 2 (Rádio Okey)

Dobré rádio je lokálne rádio v Košiciach a Prešove. Hrá populárnu
hudbu 80-tych a 90-tych rokov, najmä pre vekovú kategóriu 30+.
Vysielanie okrem hudby tvoria aj informácie, námety, podnety a rady
z rôznych oblastí spoločenského života, kultúry, financií, obchodu,
cestovania a turistiky, motorizmu, stavebníctva, trávenia voľného
času, módy, zdravia a životného štýlu.
Europa 2 je rádio formátu CHR, vysielanie je hudobne aj obsahovo
zamerané prevažne na mladého poslucháča

11
12

Europe 1
Forrás Rádió

Francúzske rádio
Maďarské rádio

13

Frekvence 1

14

Fun Rádio

15
16
17
18
19
20

Hitrádio
Impuls Rádio
Kék Duna Rádió
Kossuth Rádió
Kronehit Radio
Petőfi Rádió

21

Rádio BestFM

22

Rádio Beta

23

Rádio Devín

Frekvence 1 je soukromá celoplošná rozhlasová stanice. Vysílání je
šířeno prostřednictvím vysílačů na velmi krátkých vlnách, v DAB+
sítích a na internetu. Společně s rádii Evropa 2, Rádio Bonton, Dance
radio a Zet patří do mediální skupiny Lagardère Active Radio
International. Je třetí nejposlouchanější celoplošné rádio v Česku
Fun Radio je prvá a najstaršia komerčná stanica na Slovensku vysiela od 10. júna 1990. Momentálne sa hudobným formátom radí k
EHR, je zamerané na mladšieho a progresívnejšieho poslucháča.

Česká stanica
Česká stanica
Maďarské rádio
Maďarské rádio
Rakúske rádio
Maďarské rádio
Rádio Best FM vysiela Classic Hits so zameraním na najväčšie hity
80-tych a 90-tych rokov, slovenskú a českú hudbu nevynímajúc.
Sústredí sa najmä na poslucháčov vo veku 30 až 50 rokov so
stredným a vyšším vzdelaním. Súčasťou vysielania sú okrem
moderovaného program a publicistiky aktuálne správy, počasie a
dopravný servis
Rádio Beta je regionálne rádio pôsobiace od roku 1995, jeho
frekvencie aktuálne pokrývajú mestá na Hornej Nitre a okolie
Trenčína. Rádio sa prezentuje ako "rádio pre celú rodinu",
programová štruktúra a jednotlivé relácie sú zamerané tak, aby
oslovili všetky vekové kategórie
Kultúrno-umelecký okruh RTVS; vo vysielaní dáva priestor
umeleckým, literárno-dramatickým, umeno-vedným rozhlasovým
útvarom, ako aj hudobným žánrom nekomerčného typu - klasickej
hudbe, jazzu, alternatíve, art rocku, folku, šansónu, či
experimentálnej hudbe

1

Poznámky / charakteristiky k rozhlasovým staniciam sú prevzaté z web stránky www.radia.sk, ako aj
z web stránok príslušných staníc.
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Kód

Názov rozhlasovej stanice / rádia

Poznámka / charakteristika

24

Rádio Expres

Rádio Expres sa hudobným formátom Hot AC v prevažnej miere
snaží osloviť poslucháčov vo veku 20 až 40 rokov so stredným a
vyšším vzdelaním. Vysielanie okrem hudby obsahuje spravodajstvo,
dopravný servis a ďalšie informačné a zábavné rubriky

25

Radio Focus

Maďarské rádio

26

Rádio Frontinus

27

Rádio Jemné / Jemné melódie

28

Rádio JIH

29

Rádio Junior

30

Rádio Kiss

31

Rádio Košice

32

Rádio Krokodýl

33

Rádio Lumen

34

Rádio Lux

Vysiela vo francúzsštine

35

Rádio Max

Súkromné lokálne Rádio Max začalo vysielať v novembri 1999 v
Nových Zámkoch, v januári 2005 rozšírilo pokrytie do Nitry.
Programom chce osloviť dynamických poslucháčov vo veku 15-45
rokov, vysielanie je zamerané najmä na zábavu, dobrú náladu a
kvalitnú domácu a zahraničnú hudbu.

36

Rádio Nova

Bulharské rádio

Rádio One

Regionálne Rádio One svojimi FM frekvenciami v súčasnosti pokrýva
prevažne Banskobystrický, Nitriansky a časť Žilinského kraja.
Vysielanie je zamerané na mladého poslucháča, vo vysielaní má
vysoký podiel hudba, najmä novinky z posledných rokov

37

Regionálne rádio Frontinus je hudobne zamerané na všetky
generácie - od najnovších hitov, cez najväčšie hity rokov minulých až
po pravidelné bloky pre jubilantov. Vysiela v Žiline a okolí, na
Kysuciach a v Turčianskej kotline.
Rádio Jemné je súkromná multiregionálna stanica, vysielanie tvoria
moderované bloky s hudbou, informáciami, krátkymi správami,
dopravným servisom a súťažami. Hudobný formát stanice je
prevažne orientovaný na oddychovú a pohodovú hudbu.

Juhomoravské rádio
Rádio Junior je deviaty rohlasový okruh RTVS, adresovaný
najmladším poslucháčom. Je zameraný na rozprávkové hry,
monologické rozprávky, detskú literatúru, programy o hudbe a
pesničky pre deti
Rádio Kiss je regionálna komerčná rozhlasová stanica pre územie
východného Slovenska. Je pokračovateľom jedného z najstarších
regionálnych rádií - Rádia Kiks, ktoré vysiela od roku 1993, najskôr z
Michaloviec, neskôr z Košíc. Rádio sa zameriava na informovanie a
zábavu poslucháčov a poskytuje informácie o kultúre, športe a
regionálnej politike na východnom Slovensku.
Regionálne Rádio Košice vysiela v metropole východu od 7. júla
2007; neskôr rozšírilo pokrytie aj na Prešov, Trebišov a Michalovce, v
krátkom čase pribudne Rožňava. Ambíciou rádia je byť informačným
zdrojom o dianí v mestách, ktoré pokrýva, a ich blízkom okolí. Hudba
má vo vysielaní prevahu, formát "adult oriented radio" (AOR) spája
staršie hity s novinkami melodického rocku a popu. Cieľovou
skupinou sú hlavne aktívni poslucháči so záujmom o kultúrnospoločenské dianie.
Rádio Krokodýl je soukromá rozhlasová stanice, která začala vysílat
na brněnské frekvenci FM 103 již 1. srpna 1994 a na vyškovské
frekvenci FM 102,6 - 6. září 2002... to abyste dva dny v roce
nemuseli hledat další důvod k oslavě. Od července 2005 nás naladíte
také ve Znojmě na FM 96,2 / ve Velkém Meziříčí na FM 89,1. Od léta
2006 taky v Boskovicích na FM 91,9. Nově posilujeme signál v
Hodoníně na 95,4 / Břeclav 99,1 / Žďár nad Sázavou 96,0 / Jihlava
102,3 / Svitavy 96,3.
Kresťanské Rádio Lumen je súkromná rozhlasová stanica s
evanjelizačným charakterom. Začalo vysielať 7. apríla 1993 pod
názvom Rádio Mária, v decembri 1994 prijalo súčasný názov.
Programom sa orientuje na dospelých, starších a chorých,
osamelých, viacdetné rodiny a deti. Prevládajú programy vo
verejnom záujme a nábožensky i duchovne orientované programy.
Oproti ostatným komerčným rádiám má pomerne menší podiel hudby
- najmä domáci i zahraničný pop, folk-rock či blues a gospel zo 60tych až 90-tych rokov, ale aj novinky.

102

Kód

Názov rozhlasovej stanice / rádia

38

Rádio One Rock (Hit FM)

39

Rádio Patria / Pátria Rádió

40

Rádio Piešťany

41

Rádio Prešov

42

Rádio Regina / Slovensko 2

43

Rádio Sever

44

Rádio SiTy

45

Rádio Slovensko / Slovensko 1

46

Rádio Wow

47

Rádio_FM (Rock FM Radio)

Poznámka / charakteristika
Multiregionálne Rádio HIT FM začalo vysielať v roku 1998, pokrývalo
Trenčiansky, Žilinský, časť Trnavského, Nitrianskeho a
Banskobystrického kraja. Poslucháčsku základňu tvorili najmä ľudia
ekonomicky aktívni vo veku od 20 do 50 rokov. Rádio sa v druhej
polovici svojej existencie dlhšiu dobu potýkalo s nedostatkom financií
na prevádzku, čo sa odzrkadľovalo na jeho programe, ktorý postupne
tvoril iba prúd hudby. Koncom roka 2012 po zmene majiteľa sa
snažilo opäť oživiť vysielanie, na istý čas pribudli moderované bloky.
V januári 2013 svoje štúdio presťahovalo do Bratislavy, kde však
vydržalo len krátko. Počas roka 2013 na jeho frekvenciách bolo často
počuť iba šum. Ďalšia zmena majiteľa už priniesla so sebou
kompletný rebranding rádia - 4.3.2014 rádio Hit FM definitívne
zaniklo a na jeho frekvenciách ho vystriedalo Rádio One Rock.
Rádio Patria - piaty rozhlasový okruh RTVS - vysiela pre národnostné
menšiny a etnické skupiny na Slovensku v ich materinských
jazykoch. Hlavným vysielacím jazykom je maďarčina, ukrajinčina a
rusínčina, vysiela sa taktiež rómsky a každé 3 týždne striedavo je
hodinová relácia v češtine, nemčine a poľštine.
Regionálne Rádio Piešťany vysiela od 31.12.2010, poslucháčov chce
osloviť hlavne pestrou a kvalitnou hudbou a oddychom. Hrá to
najlepšie z domácej a zahraničnej produkcie od roku 1960, vyhýba sa
aktuálnym obohratým hitom. Okrem hudby ponúka vo večerných
hodinách aj žánrové relácie, počas dňa je hovoreného slova
minimum.
Lokálne Rádio Prešov vysiela od mája 2008, jeho cieľom je
poskytovať poslucháčom hlavne informácie lokálneho charakteru o
dianí v prešovskom regióne. Hudobne je orientované na všetky
vekové kategórie.
Rádio Regina, druhý rozhlasový okruh RTVS, tvoria tri regionálne
štúdiá v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Štúdiá mapujú
udalosti, predstavujú osobnosti, históriu aj súčasnosť jednotlivých
prislúchajúcich regiónov. 12 hodín denne vysielajú jednotlivé štúdiá
pre svoj región samostatne, zvyšok vysielania je spoločný.
Poslucháči v ňom nájdu správy, reportáže, diskusné relácie a
magazíny, ale aj hudobné programy, fíčre, rozprávky a hry. Hovorené
slovo tvorí takmer polovicu vysielania, hudobne sa Regina orientuje
na populárnu, ľudovú a dychovú hudbu, menšinové žánre, či vážnu
hudbu.
Rádio Sever vysielalo zo Žiliny. Majitelia licencie ho postavili s tímom
z bývalého Rádia Zet a nadviazali na jeho tradíciu. Program bol
zameraný na hovorené slovo, informácie vo verejnom záujme a
regionálne aktuality. Stanica bola v éteri iba približne dva a pol roka začala vysielať 1. marca 2013 a dobrovoľne ukončila vysielanie 30.
septembra 2015.
Lokálne Rádio SiTy vysiela z Bratislavy od roku 2004. Cieľovou
poslucháčskou skupinou sú hlavne mladší aktívni ľudia z hlavného
mesta vo veku od 14 do 35-40 rokov. Vo vysielaní prevláda tanečná
hudba a informácie prevažne z Bratislavy a okolia. Okrem hlavného
mesta má pokrytie aj v Galante.
Rádio Slovensko - prvý rozhlasový okruh RTVS - počas celého dňa
prináša aktuálne spravodajstvo, informácie z kultúry, dopravy,
predpoveď počasia, publicistické programy, rozhovory, priame
prenosy zo športových a spoločenských podujatí, diskusné relácie,
rozhlasové hry, hudobnú a náboženskú publicistiku.
Regionálne Rádio WOW vysiela od júna 2007. Hudobne sa radí k
formátu HOT AC, chce osloviť poslucháča vo veku od 18 do 40
rokov. Vysielanie je zložené z hudby pre všetky generácie najväčších hitov 80-tych, 90-tych rokov a súčastnosti.
Prostredníctvom FM frekvencií vysiela v Bánovciach nad Bebravou,
Partizánskom a Prievidzi.
Štvrtý rozhlasový okruh RTVS - rádio hudobne a tematicky
orientované na náročnejšieho, mlado zmýšľajúceho poslucháča. V
playliste dostáva priestor najmä indie rock, dubstep, hip-hop, world
music, metal, tanečná elektronická hudba, džez, ale aj živé koncerty
slovenských a zahraničných interpretov.

103

Kód
48
49
50
51
52

Názov rozhlasovej stanice / rádia
Radiožurnál Český rozhlas
Retro Rádió
Run radio
Sláger FM (Juventus Rádió)
Slovenský rozhlas / Rozhlas RTVS /
SRo

Poznámka / charakteristika
Český verejnoprávny rozhlas
Maďarské rádio
Francúzske rádio
Maďarské rádio
Verejnoprávny rozhlas (RTVS)
Regionálne rádio Šláger vysiela na Hornom Považí od 1.7.2013 na
frekvenciách po Rádiu Melody FM. Osloviť chce najmä staršiu
generáciu, vysielanie rádia tvorí prúd prevažne slovenských a
českých šlágrov.
Rádio Viva Metropol nadväzuje na vysielanie Rádia Viva, vysiela v
Bratislave a okolí prostredníctvom frekvencií Superádia. Zameriava
sa na dospelého poslucháča, jeho cieľovou skupinou sú produktívni,
aktívni a dynamickí ľudia, ktorých zaujíma dianie okolo seba. Rádio
hrá prevažne najväčšie hity z 60-tych až 90-tych rokov, ale aj kvalitnú
súčasnú produkciu
Regionálne Záhorácke rádio vysiela v okolí Skalice a Senice. V
dennom živom vysielaní ponúka informácie z regiónu, zaujímavosti,
hudobné novinky, súťaže, pozdravy a skladby na želanie. Hudobne je
orientované na aktuálnu produkciu aj staršie hity, vo vysielaní sú aj
relácie zamerané na folkovú a ľudovú hudbu a tiež priestor pre
hudobné pozdravy jubilantom.

53

Šláger Rádio

54

Viva Metropol

55

Záhorácke rádio

56

Český verejnoprávny rozhlas
Český rozhlas Brno
Iná odpoveď (české stanice; hudobné stanice; niekedy; slovenské stanice; regionálne
vysielanie; rómske rádio)

60
77
99

Nesleduje rádiá
Neodpovedal
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Rekódované odpovede

1. Verejnoprávny rozhlas (RTVS)
(23. Rádio Devín + 29. Rádio Junior + 39. Rádio Patria/Pátria Rádió + 42. Rádio Regina/Slovensko 2
+ 45. Rádio Slovensko / Slovensko 1 + 47. Rádio_FM (Rock FM Radio) + 52. Slovenský rozhlas /
Rozhlas RTVS / Sro)

2. Rádio Expres (24)
3. Fun Rádio (14)
4. Rádio Jemné / Jemné melódie (27)
5. Europa 2 (Rádio Okey) (10)
6. Rádio Lumen (33)
7. Regionálne súkromné rozhlasové stanice
(9. Dobré rádio + 22. Rádio Beta + 26. Rádio Frontinus + 30. Rádio Kiss + 31. Rádio Košice
+ 35. Rádio Max + 37. Rádio One + 38. Rádio One Rock (Hit FM) + 40. Rádio Piešťany + 41.
Rádio Prešov + 43. Rádio Sever + 44. Rádio SiTy + 46. Rádio Wow + 53. Šláger Rádio + 54.
Viva Metropol + 55. Záhorácke rádio)
8. České rozhlasové stanice
(5. Český rozhlas 2 + 13. Frekvence 1 + 15. Hitrádio + 16. Impuls Rádio + 28. Rádio JIH +
Rádio Krokodýl + 48. Radiožurnál Český rozhlas + 56. Český rozhlas Brno)
9. Maďarské rozhlasové stanice
(2. Bartók Rádió + 4. Class FM + 6. Dankó Rádió + 7. Danubia Rádió + 8. Danubius Radio +
12. Forrás Rádió + 17. Kék Duna Rádió + 18. Kossuth Rádió + 20. Petőfi Rádió + 25. Radio
Focus + 49. Retro Rádió + 51. Sláger FM (Juventus Rádió)
10. Iné slovenské súkromné stanice
(1. Anténa Hitrádio + 21. Rádio BestFM)
11. Iné zahraničné rozhlasové stanice
(3. BBC World Service + 11. Europe 1 + 19. Kronehit Radio + 34. Rádio Lux + 36. Rádio
Nova + 50. Run radio)
12. Iná odpoveď (60)
77. Nesleduje rádiá
99. Neodpovedal
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Q61c. Pravidelne sledované televízne stanice
C. Sledujete pravidelne televízie? Ak áno, ktoré stanice?
Kód

2

Názov televíznej stanice

Poznámka / charakteristika

1

Animal Planet

Americká TV stanica, ktorá vysiela dokumenty väčšinou z vlastnej
produkcie o divých zvieratách, domácich miláčikoch, veterinároch
a pod.

2
3
4

ATV
AXN
BFM

5

C Music TV

6

CNN

7

Disney Channel

8
9
10
11
12
13

Cubavision
Česká televízia / ČT
ČT 1
ČT 2
ČT 24
ČT Sport

14

Das Erste

15
16
17

Discovery Channel
Duna TV
Duna World

18

Eurosport / Eurosport 2

Maďarská TV stanica
Zahraničná TV stanica
Francúzska TV stanica
C Music TV je medzinárodná hudobná TV stanica, ktorá sa
venuje klasickej a filmovej hudbe
Americká spravodajská TV stanica
Disney Channel je detská televízna stanica v Česku, Maďarsku a na
Slovensku, ktorá vysiela od 19. septembra 2009 so sloganom „Pridajte
sa!“. Je pomenovaná podľa tvorcu Mickey Mousa, Walta Disneyho. Je
zameraná na vekovú kategóriu 3-6 rokov v bloku Playhouse Disney a
na 6-14 rokov v normálnom vysielaní

Kubánska televízna stanica
Česká verejnoprávna TV stanica
Česká verejnoprávna TV stanica
Česká verejnoprávna TV stanica
Česká verejnoprávna TV stanica
Česká verejnoprávna TV stanica
Nemecká TV. Je prá verejná štátna televízna spoločnosť
v Nemecku
Americká súkromná TV stanica
Maďarská štátna TV stanica
Maďarská štátna TV stanica
Eurosport je celoeurópska športová televízna sieť
prevádzkovaná francúzskou televíznou skupinou TF1

19

Fanda

Česká neplatená komerčná televízna stanica patriaca k Nova Group,
která je zameraná hlavne na mužské publikum s vysielaním akčných,
kriminálnych či sci-fi filmov, seriálov a športu. Stanice začala vysielať
14. júla 2012. Tak ako ostatné kanály Nova Group patrí pod spoločnosť
CET 21, ktorá spadá pod CME.

20

FEM 3

Maďarská TV stanica

21

Film Box

FilmBox je česká súkromná televízna stanica, ktorá vysiela výlučne
filmy. Vysiela v Česku, na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku. Filmová
základňa distribučnej spoločnosti SPI International obsahuje 1300
filmov [2] Společnost SPI International patrí k nejväčším nezávislým
distribútorom filmov v strednej Európe.

22
23

Film+
Hallmark Channel

24

HBO

25

History

26
27
28

M1 (MTV 1)
M2 (MTV 2)
MGM

Zahraničná TV stanica zameraná na filmy
Americká TV stanica
Komerčná televizna stanica. Bola založená v roku 1972 v USA.
Vysielanie HBO je spoplatnené a sústredí sa hlavne na filmovú a
seriálovú tvorbu.
(Pôvodne The History Channel from 1995 to 2008) je americký káblový
a satelitný televízny kanál, ktorého majiteľom je A&E Networks,
s majetkovou účasťou rozdelenou medzi The Hearst Corporation and
the Disney–ABC Television Group division of the Walt Disney Company

Maďarská štátna TV stanica
Maďarská štátna TV stanica
Americká TV stanica

2

Poznámky / charakteristiky k televíznym staniciam sú prevzaté z web stránok, ktoré sa venujú
masmédiám a z web stránok príslušných televíznych staníc.
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Kód
29
30
31
32
33
34

Názov televíznej stanice
MTV Music Television
Music Channel (Music 1)
National Geographic Channel
Nova Cinema
Nova Sport
Óčko TV

35

Prima Cool

36
37
38
39
40

Prima Love
Prima TV
Prima Zoom
RTL 2
RTL Klub

41

RTL Television

42
43
44

Ružomberská televízia
Senzi TV
Slovak Sport

Poznámka / charakteristika
Americká hudobná TV stanica
Zahraničná hudobná TV stanica
Americká TV stanica
Česká súkromná TV stanica
Česká súkromná TV stanica
Óčko TV - prvá česká hudobná televízia (FLASHový stream)
Česká súkromná TV stanica. Ide o druhý kanál stanice Prima TV.
Vysielanie je zamerané prevažne na mladú populáciu vo veku 15 až 40
rokov.

Česká súkromná TV stanica zameraná na mladé aktívne ženy.
Česká komerčná televízna stanica
Dokumentárno-vzdelávací TV kanál spoločnosti FTV Prima.
Maďarská komerčná televízia
Maďarská komerčná televízia
RTL Television (RTL), je nemecká súkromná televízna stanica so
sídlom v Kolíne nad Rýnom. Vlastníkom je mediálna skupina RTL
Group. Svojim mixom televiznych show, infotainmentu, talkshow,
seriálov, filmov, kvízov, mydlových opier, športových prenosov a ďalších
formátov se teší v Nemecku dlhodobo najvyššej televiznej sledovanosti.

Mestská Televízia Ružomberok
Slovenská súkromná hudobná televízia
Slovenská športová stanica

45

Smíchov TV

Smíchov je česká neplatená komerčná televízna stanica, patriaca k
Nova Group, ktorá svoj program zameriava výlučne na relácie, seriály či
filmy komediálneho žánru. Stanica začala vysielať 23. januára 2012.
Licenciu na jej vysielanie vlastní spoločnosť CET 21, ktorá spadá pod
zahraničnú spoločnosť CME. Názov stanice neodkazuje na pražskú
štvrť, ale skôr má skrývať smiech a podčiarknuť tak komediálny
charakter stanice. Zaujímavé je tiež logo stanice, ktoré v priebehu
vysielania nepravidelne farebneblikalo.

46

Spektrum TV

Zahraničná TV stanica vysielajúca dokumentárne filny.

47

Sport TV (Sport 1, Sport2)

Zahraničná TV. Sport TV je televízna stanica, ktorá ma kanály Sport 1 a
Sport 2. Vysielajú najmä prenosy z KHL, NFL, MS v hokeji a iných
športových podujatí.

48
49
50
51

Story 4
Slovenská televízia / STV / RTVS
STV 1 / Jednotka / RTVS 1
STV 2 / Dvojka / RTVS 2

52

Šláger TV

53

TA3

54

Telka TV

Maďarská komerčná televízia
Slovenská verejnoprávna televízia (RTVS)
Slovenská verejnoprávna televízia (RTVS)
Slovenská verejnoprávna televízia (RTVS)
Šlágr TV (pre Slovensko je názov Šláger TV) je "československá
ľudová televízia ", s veľmi rôznorodým programom, kde hrajú hlavne
dychovky a kapela Peterka a spol. Od októbra 2012 vysiela aj
prostredníctvom digitálneho pozemného vysielania. Päťročnú zmluvu
na vysielanie v celoplošnom pozemnom multiplexe 3 podpísala na konci
marca 2013 s jej provádzkovateľom, spoločnosťou Czech Digital Group
(CDG). Šláger TV spolupracuje s množstvom hviezd. Dnes ide už
o veľmi populárnu TV, ktorá dává priestor všetkým možným
interpretom.
TA3 je prvá súkromná spravodajská televízna stanica na Slovensku.
Oficiálne vysiela od 23. septembra 2001. Prvé mimoriadne vysielanie sa
však uskutočnilo už 11. septembra 2001 pri príležitosti útoku na
Svetové obchodné centrum. V súčasnosti (od 27. marca 2012) je
generálnym riaditeľom Martin Ilavský. Televíziu spravuje spoločnosť
C.E.N., s.r.o.. Jej majiteľom je spoločnosť Grafobal Group, a. s. V
rokoch 2004 až 2007 bola vlastníkom J&T.
Telka je česká neplatená komerčná televízna stanica patriaca k Nova
Group, v ktorej programe se nachádza ponuka seriálov a programov z
archívu stanice Nova. Stanica začala vysielať 22. februára 2013 pri
príležitosti devätnasťročných narodenín stanice Nova. Tak ako ostatné
kanály Nova Group patrí pod spoločnosť CET 21, ktorá spadá pod
CME.
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Kód

Názov televíznej stanice

Poznámka / charakteristika

55

Travel Channel

Internetová televízia Travel Channel Vám prináša cestovateľské
informácie o dovolenkových destináciách.

56
57
58

TV 1
TV 2
TV Barrandov

59

TV DajTo

60

TV Doma

61
62
63

TV JOJ
TV JOJ Plus
TV Lux

64

TV Markíza

65

TV Noe

66

TV Nova

67

TV Paprika

68

TV Polonia

69

TV Poprad

70

TV Považie

Slovenská komerčná TV stanica, ktorá je najsledovanejšou televíziou
na Slovensku. Vysiela od 31. augusta 1996 a vlastníkom je spoločnosť
CME.
TV Noe („televize dobrých zpráv“) je česká nekomerčná nezisková
televízia a jediná česká televízia špecializujúca sa veľkou časťou svojho
vysielania na kresťanského diváka, predkládá ale divákom aj rôzne
nekonfesné vzdelávacie programy z oblasti histórie a prírodných vied
(najmä astronómie a biológie) alebo rozprávky pre deti.
TV Nova je súkromná česká televízna stanica patriaca do skupiny CME.
TV Nova bola prvou komerčnou televíziou v Česku a zároveň aj vo
Východnej Európe.
TV Paprika je maďarský televízny kanál prevádzkovaný spoločnosťou
AMC Networks International Central Europe
TV Polonia je medzinárodná TV staniva poľskej televízie (TVP). Je
zameraná na poľsky hovoriacich divákov mimo územia Poľska.
Regionálna televízia mesta Poprad a okolie vysiela spravodajský blok a
šport.
TV Považie je regionálna televízia zameriavajúca sa na Trenčiansky
kraj. Vysielanie je dostupné 24 hodín denne.

71

TV Prima Family

Česká komerčná televízna stanica

72

TV Wau

TV Wau je tretia stanica patriaca pod TV JOJ, zameraná je najmä na
cieľovú skupinu mladých žien. Vysielať začala 15. apríla 2013. Vysiela
najmä reality show, lifestylové magazíny, predovšetkým o bývaní,
nakupovaní, varení, prípravách na rodičovstvo, o životnom štýle, o
svadbách, o chudnutí, o plastických operáciách a ďalších „ženských"
témach. Na TV WAU nájdu lifestyle, relácie a seriály, pre každú ženu.

73

TV Wow!

Zahraničná komerčná televízia

74

TV Zemplín

75

Universal Channel

76

VH1

Televízia Zemplín je moderná regionálna televízia. V súčasnosti vysiela
24 hodín denne dvojhodinový program pre obyvateľov Zemplína.
The Universal Channel (predtým Hallmark) je TV stanica, ktorá sa
špecializuje na televízne seriály.
VH1 je americká káblová televízna sieť založená v New York City, ktorá
je vlastnená prostredníctvom Viacom Music and Entertainment Group.
Vysielať začala 1. januára 1985 v starých priestoroch Turner
Broadcasting System's. Pôvodným zámerom stanice bolo stavať na
úspechu MTV hraním hudobných videoklipov, ale so zacielením na
trocha staršiu populáciu než jej sesterská stanica a s orientácoiu na
príjemnejšiu a ľahšiu časť populárnej hudby.

77

Viasat

78

Viasat History

79

Digi Sport

80

Iná odpoveď (hudobné stanice; šport - všetky; len šport; športové kanály; dokumentárne)

777
999

Nesleduje televíziu
Neodpovedal

Maďarská TV stanica
Maďarská TV stanica
Česká súkromná TV stanica
Súkromná slovenská TV Stanica zameraná na filmy a komédie. TV
DajTo je členom skupiny CME a jej vysielanie začalo 20.augusta 2012.
Skromná televízna stanica programovo zameraná na cieľovú skupinu
mladých aktívnych ľudí vo veku 12-54 rokov. Zároveň je to v poradí
druhá televízia vysielajúca na Slovensku, ktorá patrí skupine CME TV
Doma vysiela 24 hodín denne.

Slovenská komerčná TV stanica
Slovenská komerčná TV stanica
Slovenská katolícka televízia

Viasat History je digitálny televízny kanál.t.
Viasat History je digitálny televízny kanál prevádzkovaný spoločnosťou
Viasat, ktorý začal vysielať v roku 2004. Vysiela dokumenty o histórii,
kultúre a spoločnosti.
DIGI Sport športová televízia ktorá vysiela zápasy anglickej Premier
League, talianskej Serie A, francúzskej Ligue 1 a domácej Corgoň ligy.
Vlastník Slovak Telekom.
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Rekódované odpovede 1

1. TV Markíza (64)
2. TV JOJ

(61)

3. Slovenská verejnoprávna televízia (STV / RTVS)
(49. Slovenská televízia / STV / RTVS + 50. STV 1 / Jednotka / RTVS 1 + 51. STV 2 / Dvojka / RTVS)

4. TV Doma
5. TA3

(60)

(53)

6. Česká verejnoprávna televízia (ČT)
(9. Česká televízia / ČT + 10. ČT 1 + 11. ČT 2 + 12. ČT 24 + 13. ČT Sport)

7. Maďarské televízne stanice
(2. ATV + 16. Duna TV + 17. Duna World + 20. FEM 3 + 26. M1 (MTV 1) + 27. M2 (MTV 2) + 39. RTL
2 + 40. RTL Klub + 48. Story 4 + 56. TV 1 + 57. TV 2 + 67. TV Paprika)

8. Iné slovenské súkromné TV stanice
(43. Senzi TV + 44. Slovak Sport + 59. TV DajTo + 62. TV JOJ Plus + 72. TV Wau + 79. Digi Sport)

9. České súkromné TV stanice
(19. Fanda + 21. Film Box + 32. Nova Cinema + 33. Nova Sport + 34. Óčko TV + 35. Prima Cool + 36.
Prima Love + 37. Prima TV + 38. Prima Zoom + 45. Smíchov TV + 52. Šláger TV + 54. Telka TV + 58.
TV Barrandov + 66. TV Nova + 71. TV Prima Family)

10. Iné zahraničné televízne stanice
(1. Animal Planet + 3. AXN + 4. BFM + 5. C Music TV + 6. CNN + 7. Disney Channel + 8. Cubavision
+ 14. Das Erste + 15. Discovery Channel + 18. Eurosport / Eurosport 2 + 22. Film+ + 23. Hallmark
Channel + 24. HBO + 25. History + 28. MGM + 29. MTV Music Television + 30. Music Channel (Music
1) + 31. National Geographic Channel + 41. RTL Television + 46. Spektrum TV + 47. Sport TV (Sport
1, Sport2) + 55. Travel Channel + 68. TV Polonia + 73. TV Wow! + 75. Universal Channel + 76. VH1 +
77. Viasat + 78. Viasat History)

11. Televízie s náboženským zameraním
(63. TV Lux + 65. TV Noe)

12. Regionálne televízie
(42. Ružomberská televízia + 69. TV Poprad + 70. TV Považie + 74. TV Zemplín)

13. Iná odpoveď (80)
(hudobné stanice; šport - všetky; len šport; športové kanály; dokumentárne)

777. Nesleduje televíziu
999. Neodpovedal
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Rekódované odpovede 2

1. Slovenské komerčné televízie
(1. TV Markíza + 2. TV JOJ + 4. TV Doma + 8. Iné slovenské súkromné TV stanice)
2. Slovenská verejnoprávna televízia (STV / RTVS) (3)
3. Slovenská súkromná spravodajská televízia TA3 (5)
4. Česká verejnoprávna televízia (ČT) (6)
5. Maďarské televízne stanice (5)
6. České súkromné TV stanice (9)
7. Iné televízie
(10. Iné zahraničné TV stanice + 11. Televízie s náboženským zameraním + 12. Regionálne televízie)

8. Iná odpoveď (13)
777. Nesleduje televíziu
999. Neodpovedal
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Q72. Oblasti, v akých by predovšetkým mala prebehnúť odluka cirkví od
štátu
Q72. "Ak by na Slovensku prebehla odluka cirkví od štátu, uveďte prosím, v akých
oblastiach by mala prebehnúť predovšetkým?"
1. Zrušiť finančnú podporu štátu cirkvám (aby cirkev nebola dotovaná štátom; aby štát
neprispieval; asi aby nedostávali dotácie zo štátneho rozpočtu; bez dotácií od štátu; cirkev by
už nemala byť dotovaná zo štátneho rozpočtu; cirkev nech sa stará o seba bez štátnej
pomoci; dotácia štátom; dotovanie cirkvi od štátu, inak neviem; hlavne dotácie štátu pre
cirkev; nemali by dostávať dotácie; netreba ich dotovať z rozpočtu štátu; od podpory od štát.
dotácií; podpora cirkvi zo štátneho rozpočtu by nemala byť; v dotáciách pre cirkev; v
ekonomickej sfére - štát by mal menej dotovať cirkvi; v oblasti dotácii od štátu, aby sa im
neprispievalo zo štátneho rozpočtu; v oblasti dotácií zo strany štátu; zrušiť štátne dotácie pre
cirkev; cirkev na Slovensku je tak solventná, že nepotrebuje podporu štátu; dotácie; dotačná
odluka; štát by ju nemusel dotovať; nedotovať ich fungovanie)
Finančné dotovanie cirkvi štátom (aby sme z daní neplatili náklady cirkvi; aby štát
neprispieval finančne na cirkev; aby štát prestal financovať cirkev; asi len vo finančnej
oblasti, nech sú bez peňazí od štátu; cirkev by nemala brať peniaze od štátu, nakoľko nie
všetci Slováci sú pobožní a peniaze môže ísť napr. do zdravotníctva, školstva; cirkev by
nemala byť financovaná vôbec zo štátu; cirkev by nepoberala peniaze z rozpočtu; cirkev by
vôbec nemala byť financovaná štátom; cirkev nemôže byť finančne závislá od štátu; cirkev
sa má zaoberať vierou a nečerpať štátne peniaze; financovanie by nemalo byť zo štátnych
zdrojov; financovanie celej cirkvi štátom; financovanie cirkvi z našich daní; hlavne by cirkev
nemala vyciciavať štát ekonomicky; hlavne financovania; hlavne vo finančnej; koreňom
problému je finančná závislosť cirkvi od štátu, štát platí duchovným, podielajú sa na tom aj
neveriaci; kvôli financiám, štát potrebuje financie na dôležitejšie veci; nefinancovať cirkvi
štátom; predovšetkým štát by nemal financovať; prestať financovať zo štátneho rozpočtu; s
finančnou podporou od štátu; štát by nemal financovať cirkev; štát by nemal materiálne,
finančne podporovať žiadnu cirkev; štát by nemal nič platiť cirkvi; štát by nemal platiť cirkvi
nič; štát by nemal podporovať cirkev; vo financovaní zo strany štátu; vo finančnej podpory od
štátu; cirkev by sa mala financovať bez štátnych dotácií; financie - štát by nemal podporovať
žiadnu cirkev; cirkvi by mali byť financované len z vlastných zdrojov a nie štátnych daní; nie
štát by si mali platiť kňazov aj ostatné výdavky; financovaní zo strany štátu)
Finančná podpora cirkvi (aby cirkev nebola finančne podporovaná; asi finančná; asi finančná
stránka; asi ohľadom financovania; ekonomická - financovanie cirkvi; financovania;
financovanie; financovanie - platy; financovanie cirkvi; financovanie činnosti; finančné
dotovanie, finančná odluka; hlavne v oblasti financovania; najmä v oblasti financovania;
nemali by financovať; neprispievať na nehnuteľnosti; nerozumiem tejto problematike, ale asi
vo financovaní; neviem, asi finančne najskôr; neviem, finančne určite; podpora na kostoly,
celkovo nepodporovať cirkev finančne; predovšetkým finančne; predovšetkým vo forme
financovania; radikálne - žiadne financovanie; spolufinancovanie; spôsob financovania; v
oblasti financovania; v oblasti finančnej podpory; v otázke financovania; v zmene
financovania; vo financovaní cirkvi; vo financovaní, cirkev iba berie a nič inšie; vo finančnej
oblasti; vo finančnom dotovaní cirkvi; vo finančnom podporovaní; z finančnej strany;
financovanie; ekonomika-financovanie; hlavne v spôsobe súčasného financovania; hlavne
nepodporovať cirkev finančne; financovanie si všetko čo súvisí s cirkvou; vo financovaní)
2. Neplatiť kňazov zo štátneho rozpočtu (aby farári neboli platení zo štátneho rozpočtu,
pretože dane platia aj ateisti; aby farári nedostávali plat od štátu; aby štát neplatil farárov; asi
v tom, aby farári neboli platení zo št. rozpočtu; cirkev by si mala platiť svojich zamestnancov;
financovanie farárov; kňazi by si mali sami zarobiť pre seba a nie dostávať plat od štátu;
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neplatiť farárov; neplatiť farárov zo štátneho; platiť svojich zamestnancov; platy duchovných;
platy kňazov by platila cirkev a nie štát; platy kňazov, rehoľ. príslušníkov, biskupov; platy pre
kňazov a ostatných kresťanských hospodárov; podporovať finančne kňazov; štát by mal
prestať platiť kňazov a biskupov; v plate predstaviteľov cirkvi; v platoch pre kňazov; zrušiť
financovanie farárov; financovať kňazov; v platoch kňazov; štát platí duchovným)
3. Ekonomická a finančná odluka
Ekonomická oblasť (ekonomická nezávislosť od štátu; ekonomická oblasť; ekonomické;
ekonomického; ekonomickej; ekonomickej oblasti; ekonomickej, hospodárskej; ekonomicky;
ekonomických; ekonomika; ekonomika nezávislá od štátu; hospodárska, ekonomická; odluka
v ekonomickej oblasti; úplne oddeliť ekonomické záležitosti; v ekonomickej; v ekonomickej
oblasti; v ekonomických oblastiach; v ekonomike; v hospodárskej sfére; v hospodárskej, ako
aj finančnej oblasti; v oblasti ekonomickej; ekonomická závislosť od štátu)
Finančná oblasť (financie) (financie; financií; finančná oblasť; finančná odluka; finančne;
finančnej sfére; finančných; finančných oblastiach; hlavne finančne; hlavne finančné,
hospodárske; hlavne finančných; hlavne vo finančných oblastiach; peniaze; v oblasti financií;
vo financiách; vo finančných sférach; finančné vysporiadanie; vo finančnom vysporiadaní
medzi cirkvou a štátom; poplatky cirkvám; cirkev si vydobyla peniaze od štátu a veľmi
intenzívne "kasíruje" svojich veriacich a tie peniaze sa nikde v účtovníctve neobjavujú, prosto
zmiznú - na ich autá, tv vybavenie, luxusné oblečenie a pod. ; financie - nemôžu ľudia, ktorí
sú ateisti, platiť niečo, čo neuznávajú; neviem ale možná financovanie je dosť diskutované)
4. Prázdny kód
5. Náboženské organizácie by mali byť financované iba členmi a sympatizantmi (aby
náboženské organizácie boli financované iba sympatizantmi; cirkev by si mala vystačiť
peniazmi z milodarov; cirkevníci by si mali platiť kňazov aj ostatné výdavky; kto chce nech si
zaplatí; mala by sa týkať len členov a sympatizantov, resp. dobrovoľníkov, čo sa týka daní a
financovania; mali by žiť iba z darov; nech cirkev žije z milodarov; bolo by dobré, keby
prispievali členovia; cirkev by mala byť podporovaná veriacimi; žiť z darov, čo dostane; nech
na cirkev prispievajú iba veriaci; nech si veriace ovečky platia farárov; platy kňazov by mali
byť od veriacich; platy pre kňazov a ostatných kresťanských hospodárov; cirk. školstvo,
charity, platenie daní, to si majú platiť kresťania; platy farárov nech si platia veriaci; každý
občan nech financuje to, čomu verí; nech si vyskúšajú žiť z príspevkov a nie z peňazí nás
všetkých)
6. Zavedenie cirkevnej dane pre veriacich
Cirkev by mala byť financovaná z daní veriacich (financovanie z daní farníkov; veriaci by
platili dane na podporu svojho náboženstva; zavedenie cirkevnej dane pre členov cirkvi;
platenie daní, to si majú platiť kresťania; cirkevné úrady, inštitúcie, školy by museli byť
financované cirkvou z daní veriacich, ako je to napr. v Nemecku)
7. Cirkev by mala fungovať len z vlastného majetku (aby si cirkev šafárila so svojimi
peniazmi; by mali žiť len z cirkvi; celkom cirkev má dosť peňazí, tak nech nimi rieši svoj chod;
cirkev by mala hospodáriť len z vlastného majetku; cirkev by sa mala financovať sama;
cirkev by sa mala postarať sama, hlavne finančne; cirkev by si mala financovať svoje potreby
sama; cirkev má dosť peňazí zo zvončekov, prijímanie atď; cirkev má dosť peňazí, takže by
mala sama financovať; cirkev má dosť slušné majetkové pomery; cirkev na Slovensku je tak
solventná, že nepotrebuje podporu štátu; cirkev nech hospodári so svojimi majetkami; cirkev
vlastní značné majetky, musí s nimi začať pracovať, a to jej musí stačiť; cirkvi by mali byť
financované len z vlastných zdrojov; hlavne v oblasti samofinancovania cirkví; majetok by
mal živiť cirkev - ich vlastný; nech cirkev žije zo svojho majetku; nech sa cirkev dotuje sama;
nech si hospodária zo svojho; samofinancovanie cirkvi; samostatné sebestačné financovanie
cirkvi; v ekonomických - cirkev má toľko majetku, že nevedia od rozkoše čo niekedy robia,
viď Bezák; vo financiách, kat. cirkev má neskutočne veľa pozemkov; má svoje majetky a nie
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malé; cirkev má dosť peňazí; mala by sa postaviť na vlastné nohy; má dosť značné majetky
a mala by vedieť to využiť a uživiť sa z toho; financovanie z majetku cirkví; cirkev má
dostatok zdrojov na to, aby sa dokázala financovať samostatne, bez podpory štátu; cirkev
má toľko bohatstva, že je sebestačná; cirkev nech sa stará o seba sama; cirkev má veľa
majetku, môže hospodáriť sama; mala by žiť z peňazí, ktoré si zarobí; finančné záležitosti si
riešiť sama; cirkev nepotrebuje majetky; som nábožensky založená, ale aj tak si myslím, že
cirkev má dosť majetku, náboženstvo hlása ku skromnosti)
8. Cirkev by mala platiť dane (aby platili dane zo svojho majetku každoročné; aj cirkev by
mala platiť dane; cirkev by mala platiť dane zo svojich nehnuteľností ako každý iný; platiť
dane; určite, aby odvádzali dane štátu; zdaniť pozemky, nehnuteľnosti; cirkev nech platí
štátu dane a iné poplatky tak ako každý; dostávajú do zvončeka a ani daň z toho
neodvádzajú; dane; zaviesť registračné pokladnice aj do kostolov)
9. Majetkové vysporiadanie (je to v majetkovej sfére, to jest pozemky; jedine v majetkoch;
majetková; majetkové vysporiadanie; majetkovej; majetkovo vyspor.; majetkových; majetky;
majetok cirkvi; najmä vo vlastníctve majetkov; nehnuteľný majetok; rozdelenie majetku a
prechod riadenia pod cirkev; v majetkoch cirkvi; v majetkoprávnych; v majetkovej sfére; v
majetkových oblastiach; v materiálnych oblastiach; viesť svoje majetky; vo vlastníckych
vzťahoch; vyčlenenie majetku cirkvi; vyriešenie majetku v cirkvi; vysporiadanie majetku;
zhodnotenie majetku cirkvi; majetky; v pozemkovej oblasti; pozemky; nehnuteľnosti; cirkev
by mala vrátiť štátu, čo jej nepatrí)
10. Odluka až po vrátení všetkých majetkov cirkvi (aby vrátili cirkvi všetok majetok a
potom môže byť odluka; cirkevné majetky by mali vrátiť štát v celej miere; cirkevné majetky
vracať; hlavne finančná oblasť - štát využíva cirkevné budovy - nech za ne zaplatí alebo ich
vráti cirkvi; najskôr by štát mal vrátiť majetok cirkvi; vrátenie cirkevného majetku zo strany
štátu; vrátiť cirkvi všetok majetok a potom môže byť odluka cirkvi od štátu)
11. Cirkvi sa nemajú miešať do politiky (aby cirkev nemala vplyv na politiku; aby cirkev
nemala žiadny vplyv na riadenie štátu; aby sa farári nemiešali do politiky; aby sa cirkev
nemiešala do politiky; cirkev by nemala podporovať nijakú stranu; cirkev by nemala
vstupovať do politiky; cirkev by nemala zasahovať do politického života; cirkev by nemala
zasahovať do politiky a len venovať sa viere; cirkev by sa nemala miešať do politiky; cirkev
by sa nemala pliesť do politiky; cirkev sa nemá starať do politiky; cirkev sa nesmie miešať do
politiky a opačne; čo sa týka politiky, cirkev by sa nemala miešať do politiky; nemala by mať
vplyv na politické usporiadanie spoločnosti; nemala by sa miešať do politiky v takom
rozsahu; nemiešať sa cirkev do politiky; nezasahovali by do politiky; nezasahovať do
záležitostí štátu....; obmedziť zásahy cirkví do politiky; politický vplyv - duchovní by mali
vykonávať čisto náboženské veci; presadzovanie politických strán v kázňach a tým
presvedčovanie ľudí na politické názory v cirkvi; tiež nech nerieši (voľby napríklad); hlavne
cirkev sa nemá miešať do politiky; farári nútiť veriacich voliť ich stranu; politika by nemala byť
kázaná v kostoloch; nepatrí do politiky; cirkev nemá čo robiť v politike)
Znížiť vplyv politikov na cirkev (miešanie politiky do cirkvi; aby politici nemohli hovoriť do ich
činnosti; aby sa nestaral do cirkvi; aby sa politici nestarali do cirkvi; aby sa štát nestaral čo sa
v cirkvi robí; nemal by rozhodovať o obsadení funkcií v cirkvi, personálne; politici by nemali
mať stranu, ktorá podporuje cirkev; politici by nemali zastupovať cirkev)
V politickej oblasti (politika) (hlavne v politike; keď tak, tak v politike; o politických témach;
politická; politická závislosť od štátu; politických; politika; politikárčenie; v oblasti politickej; v
oblasti politickej moci; v politickom živote; v politických oblastiach; v politike; politická;
politická; zákony)
12. Prázdny kód
13. Prázdny kód
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14. V oblasti školstva (školstvo; školy; v oblasti školstva a vzdelávania; v školstve;
vyučovanie na školách; výuka na školách; vzdelanie; hlavne v školstve aby sa mohol každý
slobodne rozhodnúť; cirkevné školy; školy by museli byť financované cirkvou; zrušiť
financovanie cirkevných škôl)
15. V zdravotníctve a sociálnych službách (v zdravotníctve; zdravotníctve a ich služby;
zdravotníctvo; zdrav. zariadenia; v zdravotníctve; v zdravotníctve - vôbec by nemali byť
spájané; zdravotníctvo, mohli by mať na starosti doliečovanie a starých nevládnych ľudí)
Sociálne služby (hlavne v oblasti sociálnych služieb; sociálne služby, zdravotníctvo; soc.
služby)
16. V masmédiách (masmédiá; v médiách; vo všetkých oblastiach, hlavne médiá)
17. Len čiastočná odluka (cirkev má byť len čiastočne dotovaná štátom; iba podporiť
školstvo soc. služby, zdravot.; mali by zostať iba platy kňazov a ostatné tak ako my ostatní;
nemala by byť úplná odluka cirkvi od štátu, mohlo by to byť tak pol na pol; samofinancovanie
- okrem školstva, sociálnych služieb; štátne príspevky by mali nechať - na rekonštrukcie
pamiatok, nesúhlasím celkom s odlukou; úplná odluka nie je správna, veď je to v záujme
veľa ľudí, aby vyvíjala činnosť a zachránila historické pamiatky; úplná odluka štátu a cirkvi
nie je predstaviteľná; tu ide o historické pamiatky, ktoré treba financovať; kostoly by mal ako
kultúrne pamiatky štát angažovať = financovať opravy; platiť len polovičné výdaje; aby
potrebovali peniaze len na hnuteľné veci)
18. Úplná odluka vo všetkých sférach (ak odluka, tak vo všetkých oblastiach; asi v každej
oblasti; asi vo všetkom; asi vo všetkých oblastiach; celkom, všade; celková odluka; celková,
definitívna odluka; celkovo, vo všetkých oblastiach; cirkev by mala byť samostatná, bez
akýchkoľvek záväzkov navzájom; cirkev by mala pôsobiť ako samostatná inštitúcia; cirkev je
cirkev a štát je štát; cirkvi by mali pôsobiť samostatne; mala by prebehnúť vo všetkých
oblastiach; neviem, asi vo všetkom; štát by nemal mať nič spoločné s cirkvou, ani majetky;
štát je materiálny, cirkev duchov., preto by nemali mať nič spoločné; úplná; úplná odluka
cirkvi od štátu; úplná odluka, cirkev samostatná; úplná odluka, štát nemá financovať cirkev;
úplne vo všetkom; úplne vo všetkých oblastiach; úplne vo všetkých oblastiach by mala byť
odluka; úplne všetko; v celej oblasti; v každej; ve všech; vo všetkom; vo všetkom nech sú
samostatní; vo všetkých; vo všetkých cirkev zasahuje všade; vo všetkých oblastiach; vo
všetkých oblastiach a to úplne; vo všetkých, cirkev nemá čo vyciciavať štát; vo všetkých, čo
sa týka cirkvi; vo všetkých, ktoré ju spájajú so štátom; vo všetkých, štát má kde dávať
peniaze; všade; všade vo všetkých oblastiach; všeobecne vo všetkom)
19. Odluka by nemala byť (finančná odluka od štátu by sa nemala robiť, Slovensko je
kresťanský národ, štát musí podporovať cirkev; nebolo by to správne - cirkev by nemala
peniaze, nesúhlasím s tým; nemala by byť odluka cirkvi od štátu, najmä v sociálnej oblasti;
nemala by prebehnúť; nemala by prebehnúť odluka; nemala by prebehnúť odluka, štát
financuje kadečo, tak prečo nie cirkev, sme kresťanský národ; nemala by prebehnúť v
žiadnej oblasti; nemala by prebiehať; nemala by sa odlúčiť; nemala by sa stať; nemala by sa
stať nijaká odluka; nemala by vôbec byť; nemala by vôbec prebehnúť, som proti odluke cirkvi
od štátu; nemala by, naopak, štát by mal viac hájiť jej záujmy; nemalo by sa to uskutočniť;
nemusí byť; nemý byť!; nemyslím si; nestotožňujem sa s týmto názorom!; neprajem si odluku
od štátu a neviem sa k tomu vyjadriť; nesúhlasím s odlukou cirkvi od štátu; nesúhlasím s
odlukou, neviem si to predstaviť; nesúhlasím s týmto; neviem prečo by mala byť taká odluka
veď si môžu vzájomne pomáhať; neviem, ja za toto nie som; neviem, no asi v žiadnych
oblastiach; nie je to možné; nie som za odluku cirkvi od štátu; nie som zástanca odluky cirkví
od štátu; nie, v žiadnych; podľa mňa v žiadnych by nemala prebehnúť; radšej nie; som proti;
som proti odluke; štát sa hlási, že sme katolícka krajina, tak nech sa podľa toho aj správa; to
by sa nemalo stať; v žiadne oblasti; v žiadnej; v žiadnom prípade by nemalo dôjsť k odluke; v

114

žiadnych; v žiadnych - k odluke nesmie dôjsť; v žiadnych oblastiach; v žiadnych, nebolo by to
dobré, aby sa úplne odlúčila cirkev od štátu; žiadna odluka; žiadne; nie; rešpektovať a
financovať aktivity cirkvi)
20. Iné za nejakú formu odluky (dohodou; financie od štátu by mali byť viac
prehodnocované, aby sa vedelo na čo konkrétne idú; financovanie výstavby chrámov; je to
prechod majetku pod Správu cirkvi; je to vec štátu a cirkvi ako sa dohodnú; malo by sa
stanoviť, ktorým cirkvám, sa koľko financií dá; platenie daní; podporovať niektoré cirkvi...;
pokojnou písomnou formou; prevádzkovanie cirkevných objektov; príspevky na kostol; tak
ako to funguje aj v iných krajinách čo som počula, napr. ako v Rakúsku a som veriaca;
úprava kostolov; v oblasti spoločenského života; voľnočasové aktivity cirkví by nemali byť
financované štátom; mala by prebehnúť, ale neviem ako; v ideologickej; právna; údržba
cirkevných budov a pod.; mocenskej; rozdelenie majetku a prechod riadenia pod cirkev; s
dohodou, lebo historické pamiatky, budovy treba zachovať pre budúcu generáciu; verejné
priestory; oblasti všeobecne verejného záujmu; vyučovať náboženstvo na farách; každý sa
stará o svoje aktivity a vyberá si za to poplatok; mníšske rády by sa mohli financovať viac
sve. Už ich málo vidieť napríklad pri chorých v nemocniciach; aby sa cirkev nedostala do
vedenia; má byť tak, aby veriaci na to nedoplácali, každý chce za všetko peniaze a odkiaľ?;
za vážnych dôvodov ohrozujúcich cirkev)
21. Iná odpoveď (aby sa kňazi mohli oženiť a mali tiež normálny život; aktivita vlastných
členov; byť zamestnaný ako ostatní v cirkvi; cirkev žiada majetky - načo; hlavne platy by si
mali kňazi zaslúžiť; menej cirkevných sviatkov - ako dní pracov. voľna; možnosť si vybrať
partnera podľa seba; nemá prebehnúť od daní štátu; nepodporiť len aktivity vlastných členov;
polícia; rešpektujem dohodu cirkevných predstaviteľov so štátnymi predstaviteľmi; sexualitu;
silu; štát sa musí rozhodnúť; tak asi mu dáva silu žiť, pre niečo žiť a verí v posmrtný život,
má tu nádej; to nezáleží na mne, nech to vyriešia kompetentní ľudia; duchovní; štát by mal
taktiež prestať dotovať Rómov; aby nedávala financie; farári by mali aj pracovať; snahy
vplyvu cirkvi na nečlenov cirkvi; miešanie sa do problémov, do ktorých štát, alebo naopak
cirkev nič nie je; cirkev bezohľadne vyberá poplatky za všetky, skoro i za vzduch; berú
peniaze od štátu a ešte si nechajú za všetko platiť osobitne, ešte si aj požiadajú značku a typ
auta, ktorú im majú veriaci kúpiť!!!; farári mať svoju prácu a to mať druhú prácu; nedáva nič,
veriaci sú horší ľudia ako neveriaci; nemala by byť preferovaná jedna cirkev pred inou; vo
vede)
98. Neviem + nezaujímam sa o to (asi nikde, neviem; nad tým som nikdy nerozmýšľal;
nemám šajnu; nerozmýšľala som o tom; nerozmýšľam o tom; nerozumiem sa tomu;
nerozumiem tejto téme; nerozumiem tomu; netuším; nevidím prepojenie; nevie; nevie uviesť;
nevie, nezamýšľala sa nad tým; neviem; neviem na to odpovedať; neviem o tom, nemám
prehľad; neviem odpovedať; neviem posúdiť; neviem posúdiť rozdelenie; neviem sa k tomu
vyjadriť; neviem si to predstaviť, neviem odpovedať; neviem si to vôbec predstaviť; neviem to
posúdiť; neviem, nemám na to názor; neviem, nerozumiem tomu; neviem, nevyznám sa v
tom; neviem, nikdy som nad tým nepremýšlala a neviem ani čo je všetko financované; nič,
neviem; nie veľmi sa rozumiem tejto téme, ani to veľmi nesledujem, nedokážem sa k tomu
vyjadriť; ťažko povedať, kde všade cirkev zasahuje; to neviem; to neviem definovať; toto ja
neviem posúdiť; vôbec netuším)
(mňa takéto veci vôbec nezaujímajú, treba riešiť nezamestnanosť a nie takéto hlúposti;
neriešim; nevie, nezaujíma sa o to; neviem, neriešim to; neviem, nesledujem to; neviem,
neuvažujem o tom; neviem, nevenujem tomu pozornosť; neviem, nezaujímam sa o to;
nezaoberám sa cirkevnými otázkami; nezaujíma ma náboženstvo ani cirkev; nezaujíma sa o
to; nevie si to predstaviť, nikdy sa o takéto veci nezaujímala)
99. Neodpovedal
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Q72_recode

Rekódované odpovede

1. Finančná odluka
(1. Zrušiť finančnú podporu štátu cirkvám + 2. Neplatiť kňazov zo štátneho rozpočtu + 3.
Ekonomická a finančná odluka)
2. Cirkev by mala fungovať len z vlastných zdrojov alebo z podpory veriacich
(5. Náboženské organizácie by mali byť financované iba členmi a sympatizantmi + 6.
Zavedenie cirkevnej dane pre veriacich + 7. Cirkev by mala fungovať len z vlastného
majetku)
3. Cirkev by mala platiť dane (8)
4. Treba majetkové vysporiadanie
(9. Majetkové vysporiadanie + 10. Odluka až po vrátení všetkých majetkov cirkvi)
5. Odluka v politickej sfére

(11)

6. V oblasti školstva (14)
7. V zdravotníctve a sociálnych službách (15)
8. Čiastočná odluka v rôznych oblastiach (17)
(17. Len čiastočná odluka + 20. Iné za nejakú formu odluky + 16. V masmédiách)
9. Úplná odluka vo všetkých oblastiach (18)
10. Odluka by nemala byť (19)
11. Iná odpoveď (21)
98. Neviem + nezaujímam sa o to
99. Neodpovedal
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Q76. Čo dáva náboženstvo ľuďom, aký má význam pre človeka
Q76. "Čo podľa vášho názoru dáva náboženstvo ľuďom, aký má význam pre človeka?"
1. Mravnosť a morálka (aby ľudia boli mravnejší; lepšia morálka ľudí; lepšiu morálku; malo
by v ľuďoch posilňovať mravné hodnoty; morálku; morálku, dobré vychovanie; morálnoetická podpora; morálnu podporu; mravnosť; prináša mravné princípy; snaží sa udržať
morálku; trpezlivosť v cnostiach; vedie k mravnosti a počestnosti; vyzýva na dodržiavanie
morálnych zásad; lepšie, morálnejšie správanie; určuje morálne hodnoty správania sa na
tomto svete; upevňuje morálku ľudí; vedie k morálnym zásadám; istotu morálnu; dáva
človeku morálku; učí ho morálke; vychováva ho morálne; pre lepší morálnejší život; morálna
podpora; snaží sa byť mravnejší, poctivejší; mravnosť; náuka mravných ponaučení; morálne
hodnoty; vedie k mravnosti)
Hodnoty (iný pohľad na hodnoty; hodnoty, ktoré sa medzi ľuďmi tratia, láska, pomoc
blížnemu, to už mladým nič nehovorí)
2. Úcta k druhým, tolerancia (aby boli k sebe úctiví ľudia; kresťania si viac vážia jeden
druhého; viac bolo rešpektu medzi ľuďmi; viac úctu k človeku; že sa navzájom tolerujú; je to
úcta človeka k človeku; malo by učiť úcte; tolerantnosť voči iným ľuďom)
3. Umožňuje byť lepším človekom (aby boli lepší; ak ho ľudia pochopia, pomôže človeku
byť lepší; byť dobrý; byť lepším počas života na Zemi; byť lepší ako je, alebo sa o to aspoň
pokúšať; chcú byť lepšími; konať viac dobra, byť príkladom iným; lepšie sa správajú; nabáda
ľudí byť lepšími; ovládať sa byť dobrým človekom; povzbudzuje ho v konaní dobra; robí
človeka lepším; robí ho lepším; robí ich lepšími; veľký význam, nábožní ľudia sú dobrí; veľký
význam, veriaci človek je lepší; veriaci majú aspoň nejaké zábrany a snažia sa byť dobrí;
vieru v to, že ľudia budú lepší, keby sa plnili Božie prikázania; vedenie k dobru; povzbudzuje
ich byť lepšími; tým sa stáva lepším voči ostatným ľuďom, ak tak žije; náboženstvo učí
nerobiť zlé veci; viera v Boha nás robí lepšími; dobré správanie sa na Zemi; núti ho byť
lepším; ľudskosť; bez neho sa nedá žiť úplný pekný život)
4. Dáva pravidlá a životné zásady
Pravidlá (dáva im zákony, ktoré musia dodržiavať; poriadok do života; poriadok v živote;
vieru v určité pravidlá; vzor podľa čoho má žiť; na podklade dodržiavania pravidiel; sú to
mantinely na správny spôsob života; pravidlá; pravdidlá v živote; podľa Biblie žiť; svojimi
zákonmi riadi život veriaceho; spoločenské zásady; podľa mňa ma najväčší vplyv na deti,
ako sa správať; dáva človeku pravidlá; dodržiavať náboženské zákony; zásady do života;
chovať sa slušne - dodržiavať prikázania)
5. Slušné správanie / výchova (slušnosť; slušné správanie podľa stanovených hodnôt;
výchova, slušnosť; výchova spoločnosti, ohľaduplnosť k iným; dáva hranice dobra a zla, a
teda správania; význam - každý by sa mal správať ľudsky; výchovný)
6. Desatoro (ak by sa celý svet riadil Desatorom, nepotrebovali by sme žiadne zákony;
Božie prikázania sú jednoduché - keby ich ľudia dodržiavali bol by svet milší, láskavejší a
spravodlivý; desatoro božích prikázaní; dodržiavať náboženské prikázanie, aspoň by sa
mali; nezosmilní, nezabiješ, nepokradneš, božie prikázania sú proti všetkému násiliu; snaží
sa vysvetlovať význam dodržania desiateho prikázania; každý by sa mal správať podľa
desatora Božích prikázaní)
7. Viera v Boha (asi vieru v boha; asi vieru v Boha, teda niekoho, kto ich chráni a pomáha
im; dáva ľuďom vieru v Boha; dáva vieru v Boha; náboženstvo je viera v Boha, božie zákony
majú trvalú platnosť; spája ho s bohom; verím v Boha; viera v Boha; viera v Boha nás robí
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lepšími; viera v niečo božské; vieru v Boha; vieru v boha, ale len veriacim; že človek verí v
Boha; že je boh; myslím si, že pre každého človeka je to niečo iné, ale hlavne asi vieru v
Boha; myslím si, že hlavne pre tých starých ľudí je veľmi dôležité, dáva im vieru v Boha; veriť
v Boha; je s ním Boh, v ktorého verí; ľudia veria v Boha)
8. Viera všeobecne (asi ľudia potrebujú v niečo veriť; asi vieru; človek musí v niečo veriť;
dáva im vieru; dáva ľuďom vieru; dáva mu možnosť vyjadriť svoju vieru; dáva vieru; každý
potrebuje v niečo veriť, aby jeho život niekam smeroval; každý potrebuje v niečo veriť,
posilňuje náboženskú vieru duše; ľud musí v niečo veriť; ľudia potrebujú niečomu veriť; majú
v čo veriť; majú v niečo vieru; možnosť veriť v niečo; možnosť veriť v niečo viac;
náboženstvo dáva ľuďom vieru; nejakú vieru; pomáha mu mať vieru; potreba v niečo veriť;
upevňuje ho vo viere; upevňuje v človeku vieru; určite vieru; určitú vieru nám dáva
náboženstvo; v niečo veriť; viera; viera v niečo človeka posilňuje; viera, bez nej ťažko žije;
viera v niečo, v niekoho; vieru; vieru - má sa k čomu upínať, aj na čo sa vyhovárať; vieru v
niečo; vieru v niečo pre mňa nepochopiteľné; vieru, ktorá pre určitých ľudí je potrebná; že
majú vieru; že môžu veriť v niečo; že niečomu veria; že v niečo verí; majú vieru; držať sa
viery; niečomu veriť; dáva mu možnosť v niečo veriť; šírenie viery, že všetko na svete má
nejaký význam; viera, ktorá podporuje človeka v živote)
9. Viera v posmrtný život (dáva nádej na zmŕtvychvstanie; istotu o posmrtnom živote;
nábožní ľudia veria, že existuje aj iný svet ako je ten náš; nádej na posmrtný život; nádej na
večný život; nádej žiť aj po smrti; nádej, že sa stretneme na druhom svete; pocit možnosti, že
po smrti existuje nový život; posmrtný život; tak vieru, že duša tu bude navždy a bude tam
hore; to, že budú žiť večne; večný život; veria v posmrtný život; viera v niečo lepšie po smrti;
viera v pokračovanie života v nebi; viera v posmrtný život; viera v posmrtný život, bez
chorôb; viera, že život nekončí, ale pokračuje posmrtný život; vieru v posmrtný život; vieru vo
večný život; vieru v to, že dobro vykonané za života sa odzrkadlí v živote po smrti; nádej v
zmŕtvychvstanie; viera v lepší život v nebi, keď už na zemi je chudák; viera v život aj po smrti
človeka - nádej; istotu večného života; vieru vo večný život; zmysel života aj po smrti; pocit
nejakej istoty a nádeje v posmrtnom živote; útechu v posmrtný život; vieru v rovnosť a lásku
po smrti; nádej v posmrtný život)
10. Zbavuje strachu zo smrti (nebáť sa smrti; odbúrava strach zo smrti; žiadny strach zo
smrti; tlmí strach zo smrti; oslabuje strach zo smrti)
11. Viera v lepší život (dáva človeku vieru v lepší život; dáva mu možnosť lepšieho života;
dáva mu možnosť veriť, že sa budeme mať dobre; dáva pocit, že môže byť lepšie; nádej na
lepšiu budúcnosť; nádej v lepšiu budúcnosť; nádej v lepšiu spoločnosť; nejaké očakávania
lepšieho; veriť v lepší život; viera v lepší život; viera v lepšiu budúcnosť; viera v niečo lepšie;
vieru v lepší a krajší život; vieru v lepší život; vieru v lepšie miesto; vieru v lepšiu budúcnosť;
vieru v lepšiu budúcnosť, lepší život; vieru v niečo, že ich čaká niečo lepšie; vieru, že bude
raz lepšie, to povzbudzuje; vieru, že mi bude lepšie; vieru, že všetko bude dobré; istotu v
lepšie zajtrajšky; dáva im vieru v niečo lepšie ako zažívajú; vieru v lepší život, ktorý bude;
lepší život; nádej, bude lepšie; nádej, že možno sa jeho životný údel časom zlepší; bude sa
mať dobre; nádej na lepší život; vieru a nádej na lepšie miesto a časy)
12. Viera v dobro (dáva vieru v dobro, význam - každý by sa mal správať ľudsky, mali by
sme si pomáhať; má dodávať vieru, že keď ľudia budú k sebe dobrí, bude sa im ľahšie žiť;
možnosť veriť v dobro; myslím si, že hlása iba dobro; rozdávanie dobra; za dobré nás čaká
len dobré; veria v dobro; veriť v dobro; viera v dobro; vieru v dobro; nádej v dobro; že človek
za dobré skutky bude odmenený; dôvod byť dobrý a slušný; za dobré nás čaká len dobré;
dobro)
13. Viera v spravodlivosť (dáva mu pocit, nádej na spravodlivosť; nádej na spravodlivosť;
rovnosť medzi ľuďmi; veriť, že je niekde miesto, kde je spravodlivosť a každý sa jej dočká;
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viera v spravodlivosť; spravodlivosť; vieru v spravodlivosť; nádej na lepšiu a spravodlivejšiu
budúcnosť; ľudia sú si rovní)
14. Viera v niečo nadprirodzené (asi vieru v niečo nadprirodzené; nadprirodzené zázraky;
viera v niečo vyššie, ako sme my, čo usmerňuje náš život; vieru v niečo nadprirodzené; vieru
v niečo nadprirodzeného; veriť vo vyššiu moc)
15. Vnútorný / duševný pokoj (asi všetko - ukľudnenie duše; duchovná rovnováha;
duchovnú pohodu; duchovnú rovnováhu; duchovný pokoj; duševný pokoj; duševný pokoj,
pohodu; hľadanie duchovného pokoja; je vyrovnaný; kľud a spokojnosť; kľud na duši; kľudný
život, pohoda; náboženstvo nás naplňuje duchovným pokojom; niektorým ľuďom to dáva
kľud, sú vyrovnanejší; pokoj; pokoj a vyrovnanosť; pokoj človeka; pokoj ducha; pokoj duše;
pokoj duše, stabilita človeka; pokoj na duši; pokoj pre dušu; pokoj v duši; pokoj, kľud;
pokojnejší život; pokojný život; pre niektorých duševný pokoj; pre veriacich pokoj v duši, kľud;
psychickú pohodu; ukľudnenie duše; upokojenie, kľud; vnútorný pokoj; vyrovnanosť;
vysporiadanie sa sám so sebou; záleží od veku a výchovy, ale pokoj; zdá sa mi, že veriaci
ľudia žijú vyrovnanejším životom; život v rovnováhe; dáva mu rovnováhu; kľud, duševný
pokoj; pokoj a psychickú pohodu; ľudia tam hľadajú pokoj; pokoj na duši - balzam na
upokojenie; pokoj v duši, blaho na duši; náboženstvo dáva ľuďom kľud, pokoj; pohodu v tele;
pokoj, spokojnosť; upokojenie; kľudnejší život; upokojuje ich vnútro - dušu; pocit vnútornej
vyrovnanosti; mať vnútorný pokoj; dáva človeku duševné uspokojenie; duchovná spokojnosť;
duchovné uspokojenie; psychické a duševné upokojenie; spokojnejší život; spokojnosť;
vlastné uspokojenie; vnútorné uspokojenie duše; pocit uspokojenia; duševnú spokojnosť;
dáva uspokojenie; pomáha mu spokojnejšie prežiť život tu na Zemi; spokojnosť pre dušu;
spokojnejší život; sú spokojní; spokojnosť; hlavne mier v duši aj medzi ľuďmi; pokoj v duši,
pokoj svedomia; tí, ktorí veria, prijímajú duchovný zmier; mier a kľud; pokojný a mierumilovný
život)
16. Duchovný význam (dáva im duchovný rozmer; duchovne ich naplnia; duchovné pocity;
duchovné vyžitie; duchovno; duchovnosť; duchovnú stránku človeka; duchovný; duchovný
pocit; duchovný priestor pre jeho rozvoj; duchovný rast; duchovný rast občanov; duchovný
rozmer; duchovný rozvoj človeka; duchovný význam; duchovný život; duchovný život rozjímanie; duchovný život je v živote človeka najdôležitejší; duchovný život stále pomáha; je
to duchovná činnosť; je to duchovno; kultivuje ich spiritualitou; majú svoj duchovný život;
náboženstvo má duchovný význam; nejaký duchovný význam; obohacuje duševne; pocit
dochovna; zameranie aj na duchovné veci; životného ducha; dáva mu duchovný rozmer; mať
nejaké duchovno; dáva mu možnosť duševne sa obohatiť; duchovné obohatenie; obohacuje
duchovne; má veľký význam pre duchovné vyžitie; duchovný rast podľa presvedčenia;
duchovné hodnoty sú dôležité; to je viera v duchovné hodnoty, ktoré dodávajú človeku pocit
naplneného života; duševné pookriatie; pocit stretnutia s bohom)
Duchovná podpora (duchovná podpora; duchovnú podporu; duchovnú pomoc; duševná
opora; duševná podpora; náboženstvo vie ľudí povzbudiť; vnútorná podpora; podporu;
duchovné povzbudenie; posilnenie ducha; posilňuje ich to duchovne; povzbudenie;
povzbudenie duchovnej sféry človeka; psychická opora; psychickú podporu do života)
Naplnenie (napĺňa ho; naplnenie; duchovne ich naplnia; napĺňa ich a sú spokojní; napĺňa ich)
Očistenie duše (akési očistenie duše; duchovná obnova; duchovná očista; katarziu očistenie od hriechov, ale len pred sebou samým; viera mi pomáha k duševnej čistote;
vnímam ako liečbu duše; obrodu duše)
17. Relax / terapia (forma terapie; ľudia majú dôvod ísť na prechádzku - do kostola; oddych;
troška úľavy od každodenných starostí; zabudnutie na starosti; možnosť odpútať sa od
každodenných problémov a starostí; terapia; relax, oddych; to, čo je pre neveriacich
psychológ, to je pre veriacich viera; pre veriacich je kňaz psychológom)
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18. Opora všeobecne a útočisko (je ich oporou; je oporou v živote; je pre ľudí oporou, lebo
si myslia, že je niekto, kto im vždy pomôže; nejakú vnútornú oporu; opora; oporu; poskytuje
oporu; vždy keď je človek veriaci, tak mu to pomáha v živote, pomáha to na psychiku;
pomoc; dúfajú, že im Boh pomôže; hľadajú niečo, čo im pomôže; hľadajú tam pomoc, ktorú
sami nedokážu; jednoznačne pomoc pri prežití každodenného života; niektorým pomáha
vyrovnať sa s problémami; pomáha mu v každodennom živote; vždy im to pomôže zvládnuť
ľahšie problémy; asi im pomáha lepšie sa vyrovnať s problémami; barlička; barličku pre ľahší
život, kedy sa môžu spoliehať nie na seba, ale na Boha; ľahšie sa vyrovnávajú
s problémami, neskĺznu...; pomáha mu prekonávať každodenné ťažkosti; pomáha mu ľahšie
prežiť život tu na Zemi; lepšie znáša nespravodlivosť v spoločnosti; obrnenosť voči zlu tohto
sveta; pomoc pri problémoch; problémy sa ľahšie prekonávajú; vysporiadanie sa s rôznymi
životnými situáciami; akési zľahčenie nie vždy pokojného života; oporou pri riešení životných
problémov; ľahšie sa vyrovnávam s problémami; miesto, kde sa utiekam, keď mám
problémy, ktoré neviem vyriešiť; pomoc do života; nábožensky založení ľudia lepšie znášajú
chorobu, nešťastia... ale to neznamená, že sú všetci dobrí; viera, že Boh im pomôže, keď to
budú najviac potrebovať; hľadajú tam pomoc, ktorú sami nedokážu; ľudia sa majú k čomu
utiekať; majú sa k čomu utiekať; miesto, kde sa utiekam, keď mám problémy, ktoré neviem
vyriešiť; veriacim dáva možnosť utiekať sa k niečomu neviditeľnému; spoľahnúť sa na
niekoho; majú sa na koho obrátiť; vedia, že na nič nie sú sami; vieru, že sa o nich niekto
stará; pocit, že niekomu na nich záleží)
19. Opora pri prekonávaní problémov (aby vedeli prekonať väčšie nedostatky života;
človek cíti vnútornú pomoc a silu v ťažkých situáciách; človeku to asi pomáha prežívať ťažké
obdobia; niektorým pomáha preklenúť ťažké obdobia, alebo smútok; niektorým pomáha v
ťažkých životných situáciách (napr. pri úmrtí blízkeho); oslobodzuje ho od zemských trápení
(napr. mu pomáha zvládnuť chorobu, zmieriť sa so smrťou); pomáha človeku prekonávať
ťažké životné udalosti; pomáha im zmieriť sa so životom ak ho nemajú ľahký; pomáha ľuďom
prekonávať životné problémy; pomáha mi prekonať ťažké životné skúšky; pomáha prežiť v
utrpení; pomoc a vyslyšanie pri problémoch; pomoc v ťažkých chvíľach; uľahčuje mu
prekonať ťažké životné situácie; neupadá do zúfalstva; ľuďom pomáha pri ťažkých
situáciách; podpora v zlej situácii; podporuje ho v ťažkých životných situáciách; istotu v
ťažkých životných situáciách, napr. ťažkých chorobách a smrti; možno si myslia, že im
modlenie pomáha pri chorobe; oporu v ťažkých situáciách; dáva im silu prekonať ťažké
životné situácie; trpezlivosť v zlých chvíľach; návod na riešenie niektorých ťažkých situácií;
silu do života aj v najhorších chvíľach; aby nevpadli do zúfalstva; pomáha človeku
prekonávať ťažké časy; majú sa kam obrátiť, keď sa objavia temné stránky života, majú
komu poďakovať a pod.; aby sa ľudia aj v najhorších situáciách mali na koho obrátiť; pomáha
pri ťažkých životných situáciách; v ťažkých situáciách nájdu nádej a potešenie; majú sa o čo
oprieť a kam sa utiekať v zlých časoch; oporu v ťažkých chvíľkach; úľavu v ťažkých
situáciách; oporu v postihnutí, alebo ťažkej chorobe, pri živ. pohromách; obrátenie sa na
Boha v ťažkej chvíli; pomoc v ťažkých životných situáciách, povzbudenie; ochranu v
najťažších chvíľach života; podporu v ťažkých životných situáciách; vieru v ťažkých
chorobách; podporu v ťažkých obdobiach; majú sa o čo oprieť a kam sa utiekať v zlých
časoch; oporu v ťažkých situáciách; oporu v ťažkých chvíľkach; oporu v postihnutí, alebo
ťažkej chorobe, pri živ. pohromách; oporu v ťažkých chvíľach; keď im je zle, tak sa majú ku
komu utiekať; utiekanie sa k Bohu, keď je ťažko)
20. Dáva silu v živote a riešiť problémy (dáva im silu; dáva mu silu; dáva mu silu putovať
životom; dáva mu vnútornú silu ísť ďalej; dáva silu; dodáva im silu v živote; hľadá v ňom silu
keď má problémy; chuť ďalej bojovať proti všetkému zlému; lepšiu duchovnú, alebo
psychickú silu; odhodlanie ísť ďalej; posila; posilňuje; posilňuje ich život; posilu; posilu v
slabostiach života; posiluje to; sila v niečo veriť; silu; silu do života; silu do života a silu riešiť
problémy; silu prekonávať rôzne nástrahy; silu prekonávať rôzne životné prekážky; silu
prekonávať ťažkosti; silu prežiť ťažkosti; silu riešiť svoje problémy; silu vydržať, aj keď sa
človeku nedarí - napr. v práci, v rodinnej oblasti, má zdravotné problémy; vnútornú silu; dáva
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im duchovnú silu; chodia naberať silu; viera v niečo dáva ľuďom silu prekonať ťažké chvíle v
živote, pretože veria v silu, ktorá im pomáha; posilní ich; viera v Boha dá silu človeku v
každodennom živote; dáva silu prekonávať prekážky; viera dodať silu; dodáva silu; silu, že aj
bolesť a trápenie majú zmysel)
21. Istota (dáva pocit istoty; istotu; istotu osobnú; istotu, kľud; istoty v Bohu; je jeho istotou,
pevným bodom v dnešnom uponáhľanom živote; možno istotu utiekať sa aspoň k viere, keď
doba je ťažká; neviem, trochu istoty; pre niekoho úplne životné istoty; uisťuje ich; väčšiu
istotu; dáva ľuďom pocity istoty; istota v živote; istotu v ťažkých chvíľach; dáva ľuďom istotu,
že nie sú sami - Pán Boh vždy pomôže; dáva mu istoty; určitý druh istoty; istota v niečom, čo
pán Boh sľúbil ľuďom aj po smrti; istotu, že Boh existuje; pocit istoty a bezpečia)
22. Útecha (duchovná útecha; možno im dáva útechu; nejaká útecha pre človeka v núdzi;
niekomu útechu; pre niektorých veľmi, nachádzajú v ňom hlavne útechu; útechu; útechu
duši; útechu pri nejakom nešťastí alebo chorobe; útechu v beznádejných situáciách; útechu v
chorobe; utešenie; v čase smútku niektorí hľadajú útechu v tej náboženskej oblasti; útechu v
ťažkých životných situáciách)
23. Modlenie ako útecha (človek si môže rozjímať v kostole; chodia do kostola, modlia sa;
možno si myslia, že im modlenie pomáha pri chorobe; pri riešení problémov sa utiekajú
k modleniu; má sa ku komu modliť; k niečomu sa modliť; modliť sa; dokáže pri modlení
zabudnúť na problémy; utiekajú sa k modleniu, keď je zle)
24. Nádej (dáva človeku nádej; dáva im nádej; dáva im nádej v ťažkých časoch; dáva im
nádej, hlavne starším ľuďom; dáva mu nádej; dáva mu určitú nádej; dáva nádej, že život nie
je zbytočný; dáva nám nádej; hľadá v ňom nádej; je to nádej; nádej; nádej aj v najhorších a
najťažších chvíľach života; nádej aj v najhorších časoch a chvíľach nášho života; nádej
najmä pri chorobách; nádej v obrovskú božiu lásku a milosrdenstvo; nádej v ťažkých
chvíľach; nádej veriť; nádej vo vieru; nádej vo význame pozemského života; nádej, že im
budú hriechy odpustené; nádej, že možno sa jeho životný údel časom zlepší; starým ľuďom
to pomáha, nejaká nádej; trošku takú nádej; veriacim dáva nádej; nádej v ťažkých chvíľach;
dúfať...; nádej, to je potrebné pre život; nádej v zlých časoch; nádej, keď mu neslúži dobré
zdravie a pociťujú samotu; nádej keď potrebujú pomoc; nádej v zlých obdobiach; dáva
človeku nádej v lepší život; dáva nádej, že vám Boh vždy pomôže; nádej v ťažkých časoch;
nádej na polepšenie v hocijakej oblasti)
25. Láska (dáva im božiu lásku; lásku človeku a k životu; lásku k blížnemu; lásku; podnecuje
ho k láske blížnym; uspokojuje duchovnú potrebu byť milovaný a milovať; láska; učí láske
medzi ľuďmi; upevňuje ho v láske; dáva im lásku - len katolícke; lásky k ľuďom; malo by
dávať aj lásku k blížnym - žiaľ nie vždy je to cítiť, často ani v kostole; lásku všetkým ľuďom
bez ohľadov na rasu a farbu pleti; lásku k blížnemu; možnosť veriť v lásku - nie sa len pachtiť
za majetkom; dáva im božiu lásku a milosť)
26. Radosť a optimizmus
Radosť (dáva potešenie; dnes, keď rozdiel medzi bohatými a chudobnými je veľký rozdiel, tí
chudobní nájdu potešenie len v náboženstve; potešenie v ťažkých situáciách; potešenie;
pocit šťastia; byť šťastný; dáva chuť do života; radosť zo života; blaho na duši a následne
radosť; radosť)
Pozitívne myslenie (napĺňa ho pozitívnymi myšlienkami; pozitívne myslenie; pozitívne
myslenie v ťažkých chvíľach; prídu na lepšie myšlienky; usmerňuje ich v pozitívnom myslení;
zbaviť sa zlého myslenia; optimizmus; vieru v pozitívne myslenie; pomáha myslieť pozitívne)
27. Zmysel života (cieľ a zmysel života; dá nám zmysel života; dáva človeku zmysel života;
dáva im zmysel života; dáva zmysel života; dáva zmysel života na zemi; dáva životu človeka
zmysel; dáva životu zmysel; náplň života; význam života; zmysel a cieľ života; zmysel celého
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nášho pozemského života tu na Zemi; zmysel nášho celého života; zmysel žiť; zmysel života;
zmysel života, nie sú tam dôležité materiálne veci; životná náplň; hĺbku života; aby jeho život
niekam smeroval)
28. Pohľad / názor na svet (ideológia do života, ovplyvňuje jeho celkové správanie, vzťahy
s ľuďmi atď.; iný pohľad na svet; je to presvedčenie o určitom spôsobe života; je to určitý
pohľad na život človeka; konkrétny názor na svet; spôsob života ľudí, ich ideológia, základ
ideológie; zamýšľať sa nad sebou samým, nad okolím, na svet; životný štýl; iný pohľad na
svet)
29. Dáva vysvetlenia / odpovede (dáva nám dôkazy o tom, čo všetko pre nás spravil Boh a
Ježiš; hľadanie pravdy; náuka biblie; náuku o Bohu; obraz stvorenia sveta; odpovede na
niektoré otázky; otvorí oči na základe Biblie; pomáha utriediť myšlienky; poznať Bibliu;
umožňuje poznať obsah Biblie; vysvetlenie na niektoré otázky; vysvetľujú Bibliu; vzdelanie,
rozhľad a kultúrne povedomie; jasnú odpoveď - čo ďalej; ľudia potrebujú niečomu veriť, aby
si mohli vysvetliť veci, ktorým nerozumejú; náboženstvo nič, viera im môže dávať odpovede,
zdôvodnenia; poznanie; učenie biblie; odpovedá na základné otázky kam smeruje môj život;
rôzne vysvetlenia)
30. Spolupatričnosť a upevňovanie rodiny
Spolupatričnosť (keď človek verí, vie kam patrí; pocit spolupatričnosti; pocit toho, že
odniekiaľ sme a niekam patríme; pocit, že niekde patria a stretávajú sa; priestor stretnúť sa s
ľuďmi a porozprávať sa; spolupatričnosť; stretávanie ľudí - spolupatričnosť; stretávanie sa
ľudí u spoločenstiev; súdržnosť; zjednocuje ľudí; schádzanie sa na bohoslužbách; možnosť
stretnutia sa s ostatnými veriacimi; pocit spolupatričnosti; spoločenstvo; spolupatričnosť a
vrúcnosť medzi veriacimi; poskytuje útočisko osamelým; podnecuje ho ku dobrým
medziľudským vzťahom; dobré vzťahy medzi ľuďmi; mali by sme si pomáhať)
Upevňuje rodinu (tlmí napätú situáciu v niektorých rodinách; upevňuje rodiny; usporiadaný
rodinný život; pokoj v rodinách)
31. Dáva slobodu (sloboda) (dáva im slobodu prejavu ich svetonázoru; dáva slobodu;
duševnú slobodu; istú slobodu; náboženstvo dáva každému človeku slobodu ducha;
niektorým asi slobodu myslenia; slobodu; slobodu im dáva; väčšiu slobodu; dáva mu
duchovnú slobodu; viera – oslobodzuje; slobodu vierovyznania; oslobodenie)
32. Iné pozitívne vyjadrenia (porozumenie, dôvera...)
Porozumenie (niektorí tam hľadajú pochopenie; upevňuje ho v porozumení; porozumenie;
pochopenie)
Dôvera (dôveru; majú pocit, že môžu dôverovať; zdvôveruje sa vtedy svojmu Bohu; má komu
sa zdôveriť)
Iné pozitívne vyjadrenia (ochota; silné puto; trpezlivosť; vedie k úcte životu; že si ceníme
život; robí človeka zodpovednejším; odvahu žiť; možnosť veriť v priateľstvo; náboženstvo
nekáže byť zlý, drogy, nemravností atď.; vytrvalosť; náboženstvo dáva ľuďom dôstojnosť;
odvahu; má význam - človek by mal v niečo veriť, čo ho pohýňa dopredu; dobrý pocit; je to
veľký význam pre veriacich, je to v našej krajine veľmi potrebné; má veľký význam; nič zlé!;
určite mi v tom kostole nekážu robiť zle; veľký význam; veľký, len aby sa ľudia toho aj
pridržiavali a dodržiavali Božie prikázania a najmä politici; zastáva podstatné miesto v
životoch veriacich ľudí)
33. Demagógia / klamstvo (dáva im iba falošné nádeje a klamy do života; demagógia; kážu
im bludy, nezmysly; naivitu; niektorým ľuďom to vymetie hlavy; oblbne ľudí; oblbuje a
zavádza ľudí; oblbuje ľudí, potom sú ako ovce; ohlupuje ľudí; udržiava ho v nevedomosti;
vymývanie mozgov poslušným ovečkám; zbytočnú vieru, ktorú nevedia dokázať; život v ilúzii,
viera v imaginárno, niekedy až fanatizmus; pre veriacich oblbovanie; žiadny, nechávajú sa
klamať; žiadny, oblbujú ľuďom hlavy)
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34. Iné negatívne vyjadrenia (strach, únik ...)
Strach (aby sme sa niečoho báli; ľudia sa viac boja niečo zlé vykonať; na strach zo zlých
skutkov pred Bohom; náboženstvo učí báť sa Boha; otroctvo, strach vyvoláva; posledná
zábrana; sú bohabojní; ľudia potrebujú niečoho sa báť)
Únik (útek ku viere; útek pred problémami; náboženstvo je len útek pred realitou; únik; útek)
Iné negatívne vyjadrenia (nič pozitívne, je veľa náboženstiev a potom vznikajú zbytočne
vojnové konflikty; skôr ho obmedzuje a prikazuje; poslušnosť; viera v niečo, čo im
oslobodzuje myseľ a tým sú manipulovateľní; fanatizuje ľudí a oberá o peniaze; slepú vieru;
fanatizmus; neschopnosť riešiť sám problémy; cirkev je skorumpovaná, lebo nejde o
náboženstvo - nie je prioritou; ľudí drží v poslušnosti)
35. Je to individuálne / každému niečo iné
(ako pre ktorého, pre mňa osobne to neznamená až tak veľa; iný význam pre veriacich a iný
pre ateistov, pre ateistov žiaden význam; je to individuálne; je to individuálne, každému dáva
niečo iné; je to veľmi subjektívne; každému niečo iné, mne nič; každý má na to iný názor,
každému dá viera niečo iné; každý si ho berie ako ho vníma; každý si musí nájsť svoj
význam; každý si to berie podľa seba; komu ako; myslím si, že pre každého človeka je to
niečo iné; náboženstvo je otázkou svedomia každého jednotlivca; náboženstvo má pre
každého človeka individuálny význam; neviem, každý má iný názor a inak to cíti; niekto ho
potrebuje, niekto nie, niekedy sa to počas života mení; pre každého iný; pre mňa žiadna a čo
komu dáva, to už vie každý sám; pre niektorých ľudí má veľký význam; pre tých, čo veria má
význam, pre neveriacich skoro žiaden; pre tých, ktorí veria veľký, pre nás skôr neveriacich
žiadny; pre veriacich má veľký význam, ale pre neveriacich žiadny; ťažko povedať, ale každý
z nás niečomu verí a tým sa riadi počas života; to je každého osobná vec; význam má len
pre tých, ktorí sú nábožensky založení; nič podstatné - tí čo chcú, tak veria, tí čo nechcú, tak
nie; neviem, to nech si odpovie každý sám; ja som toho názoru, že nech si každý verí tomu
čo chce)
36. Vedie k skromnosti, pokore a čestnosti
Čestnosť (byť čestný; žiť spravodlivo; čestné konanie)
Pokora (je pokorný; malo by učiť pokore; nevie čo, asi pokoru, ale len málo ľuďom; pokora;
pokoru; správať sa a žiť v pokore; učí ho pokore; učí k pokore; vedie ľudstvo k pokore; žiť v
pokore; učí ich pokore; učí pokore)
Skromnosť (skromnosť; učí ich skromnosti; učí skromnosti)
37. Usmerňuje ľudí k lepšiemu životu ("smernice", pravidlá; hovorí mu ako má žiť; určité
smerovanie v živote, usmerňovanie do budúcnosti; udáva spôsob života, zásady;
smerovanie; vedie človeka cestu životom; čo usmerňuje náš život; možno aj pomáha
rozhodovať; učí nás, ako máme žiť, aby sme mohli byť spasení; smerovanie; ukazuje
východiská; božie zákony majú trvalú platnosť, usmerňujú ľudí, aby mali lepší život; určitý
vzor správania; návod k tomu, ako šťastne prežiť svoj život a byť osožný iným ľuďom; návod
ako si zaslúžiť kráľovstvo nebeské; učí ich ako správne žiť; viesť kresťanský život)
38. Ochrana (ochrana pred trestom; ochranná funkcia; pre niektorých ľudí pocit bezpečia;
ochranu; ochranu Boha tu na Zemi; niekoho, kto ich chráni)
39. Pokrytectvo (je iba pre ľudí, ktorí majú hriechy, aby dostali odpustky, inak by tam
nemuseli chodiť; myslia si, že všetko sa dá vymodliť; pocit, že aj keď urobia niečo zlé, bude
im odpustené a idú opäť odznova; myslia si, že cez náboženstvo všetko zlé ospravedlnia;
väčšina nábožných ľudí sú pokrytci; na dedine - aby ho ľudia videli ísť do kostola; malo by
učiť poctivosti, ale to neplatí)
Skrývanie sa za náboženstvo (niektorí sa zaň skrývajú; niektorí sa zaň zakrývajú; svoje
konanie schovávať za náboženstvo; výhovorky, odvolávanie sa vo všetkom na Boha
a náboženstvo)
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40. Iná odpoveď (štát by už nefinancoval cirkev; že môžu chodiť do kostola; niektorí ľudia si
myslia, že pánboh za nich všetko vyrieši; obrady, Vianoce a sviatky cirkevné; ten, kto verí
veľmi, tak asi veľký; určité veci verí je v tom zrodený a vedený od mala; malo by význam,
keby dodržali čo učí Biblia; vieru v niečo viac; zdravie; imaginárna pomoc, hlavne pre starých
ľudí; zmysel smrti; nevím, já mám svou víru)
Tradícia / zvyk (je to len tradícia; zvyk, tradícia; náboženstvo je súčasťou života alebo
niekedy aj zvyk)
Všeobecná odpoveď (asi veľmi nie; je to pre veriacich den. potreba; kto chce veriť, nech si
verí; kto verí, nech si verí; ľudia si vypočujú kázeň; má pre človeka psychologický význam;
má svoje pevné postavenie v ich životoch; má význam iba pre veriacich; podľa toho aké; pre
toho, kto potrebuje, to má význam; pre veriaceho veľký význam; pre veriacich má význam)
41. Nič / žiadny význam (asi žiadny, sú naivní; dnes už asi nie; náboženstvo nedáva ľuďom
nijaký význam; náboženstvo stráca význam v dnešnej modernej dobe; nedala mi nič; nedáva
nič, veriaci sú horší ľudia ako neveriaci; nemá žiaden význam; neviem, mne nedáva nič; nič;
nič, žiadny; pre mňa žiaden; pre mňa žiadny; som veriaci ale mne nedáva nič, neverím
kňazom ani cirkvi, už ma to len znervózňuje; teraz nič, sú skorumpovaní; v dnešnej dobe
určite nič; význam žiadny; žiadny; žiadny nedáva nič)
98. Neviem + nezaujímam sa o to (nemám vedomosti; nevie; neviem; neviem, ja nie som
veľmi nábožensky založený človek, takže pre mňa nie je dôležité; neviem, ja som ateista a
tak som bol aj vychovávaný; neviem, lepší pocit zo seba; neviem, nechodím do kostola;
neviem, nezaoberám sa tým; neviem, pretože nie som veriaca; nezamýšľal sa nad tým; nie
som nábožensky založená - preto neviem; nie som nábožensky založený - neviem; pre mňa
žiadny, takže neviem posúdiť; som ateistka, neviem to definovať)
Nezaujímam sa o to (má význam aj pre veriaceho človeka, ale ja nie som veriaci, absolútne
ma toto všetko nezaujíma; nezaujíma ma to)
99. Neodpovedal (bez odp. ; neodpovedal)
Odmietol odpovedať (odmietla odpovedať; odmietol odpovedať)
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Rekódované odpovede

Q76_recode

1. Pozitívne hodnoty a vzory dobrého života
(1. Mravnosť a morálka + 2. Úcta k druhým, tolerancia + 36. Vedie k skromnosti, pokore
a čestnosti + 37. Usmerňuje ľudí k lepšiemu životu)
2. Umožňuje byť lepším človekom (3)
3. Dáva pravidlá
(4. Dáva pravidlá a životné zásady + 5. Slušné správanie / výchova + 6. Desatoro)
4. Viera v Boha a iné veci mimo tohto sveta
(7. Viera v Boha + 8. Viera všeobecne + 9. Viera v posmrtný život + 10. Zbavuje strachu
zo smrti + 14. Viera v niečo nadprirodzené)
5. Viera v lepší život, dobro a spravodlivosť
(11. Viera v lepší život + 12. Viera v dobro + 13. Viera v spravodlivosť)
6. Vnútorný pokoj a duchovná podpora
(15. Vnútorný / duševný pokoj + 16. Duchovný význam + 23. Modlenie ako útecha + 18.
Opora všeobecne a útočisko + 19. Opora pri prekonávaní problémov + 22. Útecha)
7. Životná sila a istota
(20. Dáva silu v živote a riešiť problémy + 21. Istota + 38. Ochrana)
8. Nádej, láska a radosť
(24. Nádej + 25. Láska + 26. Radosť a optimizmus)
9. Dáva vysvetlenie a názor na svet
(29. Dáva vysvetlenia / odpovede + 28. Pohľad / názor na svet)
10. Spolupatričnosť a upevňovanie rodiny (30)
11. Zmysel života

(27)

12. Dáva slobodu (31)
13. Iné pozitívne vyjadrenia
(32. Iné pozitívne vyjadrenia + 17. Relax/terapia)
14. Demagógia, pokrytectvo a iné negatívne vyjadrenia
(33. Demagógia / klamstvo + 39. Pokrytectvo + 34. Iné negatívne vyjadrenia)
15. Je to individuálne / každému niečo iné (35)
16. Iná odpoveď (40)
17. Nič / žiadny význam (41)
98. Neviem + nezaujímam sa o to
99. Neodpovedal
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Q92a. Okolnosti, za akých respondent zažil príklon k náboženskej viere
alebo jej posilnenie
Q92a. "Ak ste zažili príklon k náboženskej viere alebo jej posilnenie, za akých
okolností sa to stalo?“
1. Úmrtie manžela/ky a inej blízkej osoby v rodine
Úmrtie manžela/ky (po manželovej smrti; po smrti manžela; po smrti manželky som sa začal
ešte viac utiekať k Bohu ako predtým; pri smrti manžela; pri smrti muža; smrť manžela; umrel
mi manžel)
Úmrtie blízkej osoby v rodine (keď otec sa obesil a matka náhle zomrela, našiel som
zmierenie u Boha; po smrti mojich rodičov; pri smrti môjho otca aj kamarátky; smrť
prvorodeného syna)
2. Choroba a zhoršenie zdravotného stavu respondenta alebo člena rodiny
moja choroba / zhoršenie zdravotného stavu (bola som chorá; keď sa zhoršil môj zdravotný
stav, modlila som sa viac a verila som, že mi bude lepšie; oslabenie zdravia; po prekonaní
ťažkej choroby som si uvedomil, že majetok, peniaze, kariéra nestoja za nič, ak nemám
zdravie a duševnú pohodu; prekonala vážnu chorobu; prekonaním chorôb som cez vieru mal
väčšiu silu všetko prekonať; stalo sa to, keď som bola chorá a vtedy som bola bezradná a
zrazu sa mi v nemocnici dal poznať bližšie boh; zhoršenie zdravotného stavu; morálna
pomoc pri chorobe; moje zdravotné problémy; choroby; Boh mi pomáha pri všetkom, najmä v
chorobe; zdravotné problémy)
choroba blízkej osoby v rodine (keď mi ochorela mama; počas choroby mojej mamy; pri
chorobe dieťaťa, kedy som čerpala silu pre ďalšie kroky v mojom živote; prosil som za
zdravie pre moju rodinu a Boh mi pomohol; za uzdravenie rodiny)
3. Zlepšenie zdravotného stavu respondenta / člena rodiny (keď sa mi ocko vyliečil z
ťažkej choroby; považujem to za zázrak; keď som ležala v nemocnici a lekári ma už odpísali
a po úprimnom modlení som cítila ako sa mi zdravotný stav zlepšil; mala som zdravotné
problémy a pomocou viery som ich vyriešila; otecko sa mi uzdravil, keď sme za neho dali
slúžiť svätú omšu; zlepšenie zdravotného stavu; pri uzdravení mojej dcéry z ťažkej choroby)
4. Pomoc pri riešení životných problémov (Boh mi pomáha pri všetkom, pri rôznych
životných problémoch; mala som zlé obdobie v živote; obrátil som sa v ťažkých chvíľach na
vieru; prekonanie ťažkých životných situácií práve s podporou náboženstva a viery, ktorá ma
posilnila a povzbudila v duševnom oslabení a dala mi silu, že všetko má zmysel: dobro aj zlo;
rodinné a pracovné problémy; úspešné zvládnutie záťažovej situácie; v ťažkých životných
skúškach; najmä životné situácie, ktoré by som bez Boha nezvládla, cítila som jeho pomoc;
prekonaním trápení v osobnom živote som cez vieru mal väčšiu silu všetko prekonať; trápili
ma problémy, modlila som sa a vyriešili sa...; udalosťou v rodine; krízové situácie; pri svojej
havárii osobným autom; tragédia v rodine)
5. Vekom a skúsenosťami (ako som starší; keď som sa stával starším, čoraz viac som
chápal zmysel viery; kým so starší, tak moja viera je stále silnejšia; mám už svoje roky;
vekom, žiadne špecifikum; rokmi a skúsenosťami; so stúpajúcim vekom som častejšie začala
navštevovať bohoslužby; vekom a skúsenosťami; vekom; vekom človek dozrieva;
dozrievaním, duchovným rastom; osobná skúsenosť; mala som možnosť spoznať Grécku
ortodoxnú kresťanskú cirkev (odmietam názov „Gréckokatolícka"); získal som viac informácií;
odkedy som na dôchodku, aj do kostola už chodím pravidelne)
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6. Prostredníctvom vlastných detí (počas synovej konfirmácie som s ním chodila do
kostola a pocítila som, že mi to duševne pomáha; pri deťoch; vierou vlastných detí; mám deti
a s tými musím chodiť do kostola; pri narodení mojich detí)
7. Návšteva pútnického miesta / pápeža / stretnutie kňaza (návšteva Lúrd; návšteva sv.
Jána Pavla II.; návštevou pútnickych miest; púte - Lurdy, Šaštín; stretla som kňaza, ktorý bol
múdry a veľmi ľudský)
8. Sloboda vierovyznania po roku 1989 (cítila som, že už nikto ma neprenasleduje pri
účasti náboženských obradov; po novembri 89 začal viacej chodiť do kostola a na omše; po
roku 1989; viac informácií som mohla získať, viac kníh náboženských, viac TV
náboženských relácií; že teraz máme slobodu, môžeme sa stretávať a nikto nás
neprenasleduje; nová spoločenská situácia)
9. Blízkosť vlastnej smrti (keď si človek pripustí, že onedlho opustí tento svet; môj život sa
bude blížiť ku koncu s nádejou, že ak som dobre žila, pôjdem určite do neba; uvedomil som
si, že život je krátky)
10. Výchova od detstva (kresťanské vedenie zo strany rodičov; viera mi dáva silu, bola som
vedená k viere od malička)
11. Iná odpoveď (neprávosť a za tým trest toho, čo to spôsobil; počas tehotenstva; verím
sám sebe, to je moja viera; spoločenské problémy; keď nás šikanovali kvôli bratrancovi kňazovi; nové manželstvo; čím viac čítam Bibliu, moja viera sa posilňuje v živote, hlavne
odvtedy, keď som sa rozviedla; inklinujem k tomu od detstva, hľadanie samej seba; častejšie
navštevujem sväté omše, napĺňa ma to a som spokojnejší v živote; keď človek dospieva, sú
pre neho dôležité iné hodnoty, napr. zdravie, rodina)
99. Neodpovedal
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Q92b. Okolnosti, za akých sa respondent rozišiel s náboženstvom alebo
zažil oslabenie viery
Q92b. "Ak ste sa rozišli s náboženstvom alebo ste zažili oslabenie viery, za akých
okolností sa to stalo?“
1. Sklamanie z predstaviteľov cirkvi a cirkvi ako takej (časom som pochopil, že katolícka
cirkev upadá, nerobí nič pre svojich veriacich; vplyvom zlých skúseností s cirkvou; víno pijú,
vodu kážu; lebo farári iné kážu a inak žijú; nedokázal som stráviť to, čo cirkevní hodnostári
hlásia; nedôvera k cirkevným hodnostárom; nedôvera ku kňazom ohľadom majetkov;
neverím kňazom; neverím kňazom...; pretože zástupcovia sa nesprávajú tak ako kážu; kňazi
iné hlásajú a iné robia; také sklamanie z celého náboženstva)
2. Zlá osobná skúsenosť s prístupom kňazov (negatívny vplyv kňazov na moju osobu;
vyučujúca katechetka, ktorá sa nevedela voči deťom správať (kričanie, hádzanie stoličiek,
vyhrážanie sa, že nás nepripustí k 1.sv.prijímaniu; vplyvom zlých skúseností s farármi; keď
sme potrebovali finančnú pomoc)
Zabránenie prístupu k sviatostiam zo strany kňazov (farár (Kalvinsky) nechcel pokrstiť
našeho vnuka; keď som sa rozviedla, nie mojou vinou a nemohla som ísť na prijímanie;
odmietol ma pokrstiť farár, lebo moji rodičia neboli zosobášení v kostole; pri krste syna - farár
ho nechcel pokrstiť nakoľko sa nenarodil v manželstve; som rozvedená a už nemôžem ísť na
prijímanie)
3. Obohacovanie sa cirkevných predstaviteľov (keď som zistil, že cirkev a kňazi sa
obohacujú na úkor veriach a žijú v neuveriteľnom luxuse; zneužívajú ľudí na peniaze; lebo
farári myslia len na peniaze; náboženstvo prerástlo správnu mieru, obohacuje sa na úkor
ostatných ľudí; nepáči sa mi, že farári žijú v blahobyte a ešte pýtajú milodary od chudobných;
súčasná cirkev je založená nie na viere, ale na bohatstve, ich hlásanie je v rozpore s mojim
názorom)
4. Kauzy spojené s cirkvou a celková nespokojnosť (časom sa prelievalo viac
skutočností, ktoré cirkev nekalo praktizovala; správy - kauzy o farároch; nie som spokojný s
prácou cirkvi; začínam sa zamýšľať k chovaniu cirkev. predstaviteľov a nepáči sa mi to)
Zneužívanie detí / pedofília (zneužívajú decká na sex a to isto biblia im tak robiť nekáže;
pohoršuje ma správanie kňazov - pedofilizmus; zneužívanie detí)
5. Pokrytectvo veriacich
tí čo chodia do kostola, nie sú lepší (nepáči sa mi, že tí, čo boli proti náboženstvu a cirkvi
teraz sedia v kostole v prvej lavici, hlavne učitelia (nič neplatí, čo nás učili); poznala som ľudí,
ktorí chodili do kostola, tam spínali ručičky a vonku to boli grázli; pozorujem veriacich ľudí a
nie sú lepší ako neveriaci, ba v niektorých prípadoch horší; zistila som, že aj najbigotnejší
ľudia sú amorálni, falošní, zákerní)
6. Tragédie a problémy v rodine a vlastnom živote
Úmrtie blízkych osôb v rodine (keď mi zomrela mama, mal som iba 8 rokov; keď mi zomreli
rodičia; osobná záležitosť pri úmrtí starého otca; prišla som o manžela, ochorel a umrel; smrť
(vražda) bratranca; smrť matky; úmrtie syna; vražda v rodine; zomrela mi mama; zomrelo mi
dieťa, manžel; tragédia v rodine)
Choroba (ťažko postihnutý syn; zlý zdravotný stav)
Rodinné problémy (hádky v rodine; po rozvode; rozviedli sme sa s manželom)
Životné problémy (dôležité životné zlomy v rodine, strata zamestnania; stratila som
zamestnanie)
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7. Vytvorenie si vlastného názoru / životné skúsenosti
Dospel som (ako dieťa som k tomu bola vedená a keďže rodičia verili, verila som aj ja, ale
keď som dospela, vytvorila som si vlastný názor; ako som dospela, tak som logicky
pochopila niektoré súvislosti a verím menej; dospel som, čítal som odbornú literatúru; keď
som vyrástla, videla som v tom menší význam; približne v období puberty som zmenila názor
na cirkev a veci s tým súvisiace; rodičia ma viedli k náboženstvu, ale keď som dospela tak
som si urobila vlastný názor na náboženstvo a už nie som tak nábožensky založená ako v
mladosti; rokmi, životnými skúsenosťami; vekom a skúsenosťami; vyrástol som; ako som
vyrástol, menej chodím do kostola; pozorujem a riešim život a hľadám aj iné zdroje o Bohu,
stvorení, ako náboženstvo)
Prirodzeným vývojom myslenia (prirodzeným vývojom myslenia; stalo sa to s mojim
duševným vývojom; vývojom pochopil aké je to naivné; za okolností zistenia podstaty
náboženstva)
8. Nevidel som zmysel viery (nepovažujem to za potrebné; nevidel som zmysel viery;
proste k tomu nemám vzťah, veď je to slobodné rozhodnutie; vnútroné presvedčenie)
9. Boh ma sklamal (ak je Boh spravodlivý, nevzal by mi otca v detstve; Boh ma sklamal
(keby bol, nedovolil by toľko nešťastia); nenašla som útechu v náboženstve, keď som to
potrebovala; prišla som o manžela, ochorel a umrel; žiaľ - zlosť - hnev = nespravodlivosť)
10. Vplyvom okolia / iných ľudí / postupne (preto lebo ľudia v mojom okolí tiež neveria, ich
vplyvom som prestal veriť aj ja; v puberte som sa pridala na stranu tých, čo nechceli veriť a
potom som sa nesnažila vrátiť späť; iní kamaráti; skutočnosti a osobný, verejný názor ho k
tomu donútili)
Postupne to prišlo (behom života; prišlo to postupne, nezáujem o náboženstvo; prišlo to
samé od seba; tak to prišlo; za nijakých, postupne; životom)
Prestal tlak zo strany rodiny (keď mu to doma prestali vravieť; kým som bola malá, matka ma
nútila chodiť do kostola, potom už nie; kým som chodila do školy, rodičia ma nútili, teraz už
nemusím)
11. Málo času a pohodlnosť (bol som za prácou v zahraničí a nemal som veľa možností
zúčastňovať sa slovenských služieb, ale už som späť; mám prácu, ktorá mi zaberie všetok
čas a nezostáva mi čas na náboženstvo; nemám čas; nemám čas sa zúčastňovať
bohoslužieb, som časovo vyťažený; nestíhame, zaneprázdnenosť; terajšie zamestnanie to
menej dovoľuje; únava touto hektickou dobou - menej sa modlím a menej chodím do kostola)
Vlastná pohodlnosť a lenivosť (asi začínam byť pohodlná; je to pohodlné, nechce sa mi ísť
na bohoslužby; lenivosť; nevie, možno z vlastnej lenivosti a pohodlnosti)
12. Iná odpoveď (do kostola chodím len výnimočne; skôr prišlo k oslabeniu formálneho
náhľadu na náboženstvo; naša rodina nie je moc nábožensky založená; prestal som veriť
niekomu čo som veril úplne a oslabilo to moju vieru vo všetkých oblastiach; pochopila som,
že náboženstvo je pre mňa zbytočnou príťažou, zbavila som sa ho ako puta, ktoré ma brzdilo
vo voľnosti; skôr vieru prežívam v sebe ako v kostole; lebo sa diali zlé veci; nemala som čas
rozmýšlať nad takými vecami v puberte)
99. Neodpovedal
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Q93. Názor na existenciu ešte nedoriešených cirkevných alebo
náboženských otázok
Q93. "Keď sa zamyslíte, myslíte si, že sú na Slovensku ešte nedoriešené nejaké
cirkevné alebo náboženské otázky, ktoré treba vyriešiť? Ak áno, tak uveďte ktoré."
1. Vrátiť majetky cirkvám (asi majetky, ktoré boli vzaté cirkvám, ale nie je si istý; majetkové
vlastníctvo cirkví; majetky cirkvi, aby ich spravovali; na pozemkoch sú postavené domy, KD,
cesty - cirkev ich žiada späť; reštitúcie cirkevného majetku; reštitúcie majetku; vrátenie
majetku; vrátenie majetku, odškodnenie)
2. Vysporiadnie majetkových a finančných záležitostí medzi štátom a cirkvami
všeobecne
pozemky a majetky cirkvi (cirkevné majetky; cirkevné objekty a nehnuteľnosti; cirkevné
objekty; kultúrne pamiatky, cirkev chce, aby sa o ne staral štát, ale cirkev chce aj peniaze,
ktoré z toho sú; majetkové otázky; majetkové vyrovnanie; majetkové vysporiadanie a vždy sú
ešte nejaké nedoriešené otázky; majetkové vysporiadanie so štátom; majetku a pozemku hlavne budov; majetky cirkvi; majetky, pozemky; majetok cirkvi; myslím cirkevných majetkov;
napr. majetok, ktorým cirkev disponuje; nárokujú si na vrátenie majetku, ktorý za socializmu
prerobili a veľké peniaze dal štát; nedoriešené majetkové otázky; nedoriešené majetky cirkvi;
nech cirkev už konečne doloží účtovanie a všetky pozemky, ktoré vlastnia; nevysporiadanie
majetkov pre cirkev; otázka majetkov cirkvi; pozemky cirkvi; pozemky; pôda; týkajú sa najmä
majetku cirkvi; užívanie majetku cirkvi štátom; vysporiadanie cirkevného majetku;
vysporiadanie vlastníckeho práva; vysporiadať majetky; predaj pozemkov; majetky; vyriešiť si
majetky a všetky záležitosti okolo svojej cirkvi a farnosti čo majú; cirkevné majetky, zbierky;
áno aj pán Bezák na to upozorňoval celá Trnava a aj kraj majú veľké problémy s pozemkami
a s majetkami; napr. to, že štát nemá kontrolu nad cirkevným najetkom, keď ich platí, mal by
ich aj kontrolovať; my sme boli spoločná farnosť- 3 dediny, okolo kostola sme mali spoločné
pole a teraz ho má tá dedina, čo je pri nej kostol)
Hospodárenie (majetky, hospodárenie; spravovanie cirkevného majetku; štát by mal
kontrolovať účty cirkvi, keď už dostávajú dotácie)
Financovanie cirkvi (ekonomické; financovanie cirkvi; financovanie; financovanie cirkví
dodatočne veriacimi; finančné; je to financovanie cirkví, ľudia nesúhlasia s tým, aby boli
platení z daní ateistov; možno tie dotácie a podpora zo strany štátu; prečo platíme farárov,
keď má hlavne kat. cirkev toľko majetkov?; financie; týkajú sa najmä financovania cirkvi;
cirkev má finančné problémy; milodary)
3. Odluka cirkvi od štátu (napr. odluka cirkvi od štátu; napr. odluka od štátu; oddelenie
cirkvi od štátu; odluka; odluka cirkvi od štátu; odluka cirkví od štátu; odluka cirkvi od štátu,
prečo sa to neriešilo už dávno; odluka cirkvi od štátu, stopercentná; odluka cirkvi od štátu;
kto chce, nech si verí v akékoľvek náboženstvo, ale mimo štát, viera by mala byť osobná;
spomínaná odluka cirkvi od štátu)
4. Daňová povinnosť aj pre cirkev (dane; nech odvádzajú dane a neparazitujú na
spoločnosti; dane, ktoré sa neodvádzajú z príjmu; platiť dane štátu; neplatia dane a nárokujú
si na všetko)
5. Väčšia podpora od štátu pre cirkvi (farári nie sú dostatočne ocenení; farári s vysokou
školou poberú od štátu okolo 400 € plat; finančné prostriedky kňazov; platy; štát by mal
oceniť činnosť cirkvi zo štátneho rozpočtu; viac peňazí na správu kostolov; údržba a opravy
cirkevných pamiatok, pamätihodností, budov a pod.)

130

6. Celibát / zrušenie celibátu / povoliť kňazom ženiť sa (celibát; celibát katolíckych
kňazov; celibát kňazov; či je celibát naďalej nutný; prečo je celibát - je zbytočný; zbytočný
celibát kňazov; zrušenie celibátu; zrušiť celibát)
Možnosť oženiť sa pre kňazov (aby sa kňazi mohli ženiť alebo žiť v celibáte na základe
dobrovoľnosti; farári by sa mali oženiť; mali by nechať len tých, ktorí tam aj patria, preveriť
kňazov a rozhodnúť sa - aby sa mohli ženiť - keď nie tak ich vylúčiť, všade je zmätok; povoliť
sobáš farárov; sobášenie katolíckych farárov)
7. Hriešny život kňazov (hriech kňazov; rôzne nemravné skutky kňazov; určite sú nejaké,
ale nie som veľmi kompetentná sa k tomu vyjadrovať; ale nie všetci kňazi sú rovnakí, aj
medzi nimi sa nájdu takí, ktorí nekonajú v súlade so svojimi sľubmi, ale to by mali riešiť iní;
vodu kážu a víno pijú; škandály; aj kňazi sú len ľudia a nie vždy sa pridržiavajú kňažských
sľubov; pritom sú tam väčšie kreatúry ako obyčajní bezbožníci; hriešne životy kňazov)
8. Obohacovanie sa kňazov (farári sľubovali život v chudobe a v pokání a majú domy s
bazénmi, jazdia na drahých autách; obohacovanie kňazov milodarmi, nikto nedokáže koľko
ich dostal a koľko prizná; obohacovanie sa kňazov)
9. Pedofília niektorých duchovných (hlavne tá pedofília niektorých kňazov; jednoznačné
tresty pri pochybení duchovného - pedofília a podobné prípady; ohľadne pedofílie; pedofília
kňazov; potrestanie pedofilných kňazov podľa zákona a súdu; sex, zneužívanie detí; treba
riešiť kňazov, ktorí zneužívajú deti a sexuálne zneužívajú; zneužívanie detí duchovnými;
zneužívanie detí kňazmi; zneužívanie malých detí v iných cirkvách; trest väčší kňazov, ktorí
zneužili deti; pedofília; zneužívanie detí kňazmi; rôzne kauzy úchylných kňazov; nevyšetrené
prípady zneužitia detí; Prečo je toľko zneužívania duchovnými?)
10. Kauza Bezák (ako je to s tým Bezákom?; arcibiskup Bezák jeho kauza; arcibiskup
Bezák; Bezákov prípad; Bezák; kauza "Bezák"; kauza arcibiskupa Bezáka; kauza Bezák;
kauza p. Bezáka; kauza Róbert Bezák; napr. aká je pravda okolo arcibiskupa Bezáka; návrat
arcibiskupa Bezáka na Slovensku; veriaci by sa mali konečne dozvedieť príčiny odvolania z
funkcie; nevyriešená je kauza Bezák, lebo je to jeden z mála úprimných a čistých ľudí;
Róbert Bezák; treba doriešiť Bezáka to, čo sa vlastne stalo; veci, ktoré sa stali v súvislosti s
pánom Bezákom; toto je voči nemu jedna veľká nespravodlivosť; čítali ste Bezáka?; otázka
Bezák – arcibiskup)
Problémy v Trnave (trnavská cirkev; Trnava a jej nezrovnalosti)
11. Rovnosť šancí aj pre iné cirkvi (dať rovnaké možnosti aj iným tradičným cirkvám na
Slovensku ako rímsko-katolíckej; myslí sa pod náboženstvom len katolíci, ako keby tu iné
náboženstvo nebolo; neinvestovať len pri katolíckych návštevách, štátne sviatky sú určované
tiež podľa RK)
12. Vzťahy v cirkvi (vzťahy v cirkvi; vyriešenie vzťahov vo vnútri cirkvi)
výmena kňazov (je nutné, aby aj kalvínski farári boli striedaní po 5 až 10 rokoch, aby nebol
farár celý život v jednom zbore; u kalvínov trebalo by farárov nechať v jednom zbore len 10
rokov, potom ich biskup mal preložiť do iného zboru)
13. Cirkev by nemala zasahovať do politiky (cirkev by nemala zasahovať do politického
života, nepresadzovať sa v takých oblastiach ako je antikoncepcia, potraty a pod.; cirkev je
politika sama o sebe, štát v štáte a zasahuje do chodu štátu; miešanie sa cirkvi do politiky;
otázky vplyvu a moci cirkevných hodnostárov na politiku a politikov)
14. Vzdelávanie / školstvo (výuka náboženstva na školách; výchovné; školstvo; podpora
náboženstva v školách)
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15. Registrované partnerstvo/ manželstvo (rieši sa otázka uzatvárania manželstiev ľudí
rovnakého pohlavia a takisto ich spoločná výchova detí; vzťahy homosexuálov; zdá sa mi, že
sa riešila otázka registrovaných partnerstiev, s čím cirkev samozrejme nesúhlasí)
16. Diskusia o rodine (otázka, čo tvorí rodinu; klasická rodina - základ zdravého štátu...;
cirkev a rozvedení ľudia; časté rozvody)
17. Prešetrenie činnosti bývalého arcibiskupa Sokola (a ešte by ma zaujímalo, aké je
pozadie za Sokolom; kauza p. Sokola a mnohých ďalších; pánovi Sokolovi to boh spočíta,
len si to neuvedomuje; vyšetriť Sokola; Sokol)
18. Iné negatívne vyjadrenia o cirkvi (cirkev drží ľudí ako stádo oviec, v strachu; treba deti
učiť etike a slušnosti, čestnosti, úcte a pokore, na to netreba cirkev, stačí zdravý sedliacky
rozum; nech sa cirkev stará o seba a nie tam ľuďom vymýva mozgy; peniaze, nátlak na
starých ľudí; myslím, že katolícka cirkev by sa mala ospravedlniť za svoje zlé činy; veľké
majetky cirkevných hodnostárov; cirkev je najbohatšia organizácia - toto kole ľuďom oči;
nehovoriac o tom, že žije na úkor nás všetkých)
19. Iná odpoveď (blíženie jednotlivých cirkví ešte nie sú na patričnej úrovni (ekonemizmus);
kde bol Ježiš od narodenia po jeho 17. rok; kto stvoril boha; otázka antikoncepcie; prienik
cudzích netradičných náboženstiev a siekt na Slovensko; riešenie na spôsob ako žijú kňazi definitívne ich vylúčiť, keď neuznávame, aby sa mohli ženiť - a nie pozerať sa na ich život;
vzťah cirkvi a štátu; zmluva štátu s Vatikánom; aby sa s nahromadeným majetkom rozdelili s
chudobou; treba štátniť cirkevný majetok; spoveď; homosexuálni kňazi; pohreb vykonať aj
pre ateistov a podobne; zjednotiť katolíkov a evanjelikov - čo sa týka výchovy detí a
podobne; majú pomer so ženami; nebezpečné šírenie islamu; podpora zo strany veriacich je
slabá, totiž ani oni nemajú; polemika o interupcii, eutanázii; kňazi; prístup ľavicových politikov
k náboženstvu; napr. ako ťažko je dostať k pápežovi?!)
99. Nevie + neodpovedal (nevie; určite sú, ale neviem sa k tomu vyjadriť a nepoznám
celkom pozadie čo je za tým, tak to neriešim)
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Q93_recode

Rekódované odpovede

1. Vrátiť majetky cirkvám a zvýšenie rôznych foriem finančnej a inej podpory cirkvám
(1. Vrátiť majetky cirkvám + 5. Väčšia podpora od štátu pre cirkvi)
2. Vysporiadnie majetkových a finančných záležitostí medzi štátom a cirkvami
všeobecne (2)
3. Odluka cirkvi od štátu a od politiky
(3. Odluka cirkvi od štátu + 13. Cirkev by nemala zasahovať do politiky)
4. Zdaniť cirkvi a aby bola medzi nimi rovnosť
(4. Daňová povinnosť aj pre cirkev + 11. Rovnosť šancí aj pre iné cirkvi)
5. Celibát / zrušenie celibátu / povoliť kňazom ženiť sa

(6)

6. Prehrešky kňazov a cirkvi
(7. Hriešny život kňazov + 8. Obohacovanie sa kňazov/ obohacovanie sa + 9. Pedofília
niektorých duchovných)
7. Vzťahy vo vnútri cirkvi
(12. Vzťahy v cirkvi + 10. Kauza Bezák + 17. Prešetrenie činnosti bývalého arcibiskupa
Sokola)
8. Vzdelávanie / školstvo

(14)

9. Registrované partnerstvo a rodina
(15. Registrované partnerstvo / manželstvo + 16. Diskusia o rodine)
10. Iné negatívne vyjadrenia o cirkvi

(18)

11. Iná odpoveď (19)
99. Nevie + neodpovedal

133

z19. Náboženské vyznanie rodičov respondenta
z19. K akému náboženskému vyznaniu sa hlásia alebo hlásili vaši rodičia?
z19a. Otec
0. bez vyznania (bez vierovyznania; bez vyznania; k žiadnemu; nijakému; žiadne; žiadne bez vyznania; žiadnemu; neveriaci)
1. rímskokatolícke (katolícke; katolíckeho; katolíckemu; katolík; kresťan - katolík; katolík rímsko; katolík > komunista; kresťanstvo rímskokat.; R. K.; r. katolík; rím. kat.; rim. katolik;
rimo; rimokat.; rimokatolícke; rímokatolík; rímsko – katolícke; rímsko katolík; rímskokat.;
rímskokatolícka; rímskokatolícka cirkev; rímskokatolícke; rímskokatolícke kresťanstvo;
rímsko-katolícke vyznanie; rímskokatolíckeho; rímskokatolíckej; rímskokatolíckemu;
rímskokatolík; RKC)
2. evanjelické a.v. (evanielická cirkev; evanielické; evanielické a. v.; evanjelici; evanjelická;
evanjelická cirkev augsburského vyznania; evanjelické augsburského vyznania; evanjelickej;
evanjelickému; evanjelickému (kresťanskému); evanjelik; kresť. Evanjelická cirkev)
3. gréckokatolícke (gréckokatolícka; gréckokatolícke; gréckokatolíckemu; gréckokatolík;
grékokatolík; gréckokatolícky)
4. kresťanské reformované (kalvínske) (kalvín; kalvinista; kalvínske; kresť. Reformovaná
c.; kresťanské reformované; ref. k. cirkev; ref. k. cirkev na Slovensku; reformát; reformovaná
cirkev; reformované; reformované - kalvinistické; reformovanej; reformovaný)
5. pravoslávne (pravoslávna cirkev; pravoslávne; pravoslávny)
6. Jehovovi svedkovia (Svedkovia Jehovovi; Svedok Jehovov)
7. iné kresťanské vyznanie (Jednota Bratská; kresťan; kresťanstvo)
8. židovské (židovské)
9. iné, nie kresťanské
10. ateista (ateista; (ateista) nijakému; boli ateisti)
11. iná odpoveď (zosnulý; nemám - zomrel; nemám rodičov už; už nemá rodičov)
99. nevie (nevie; neviem; neviem, umrel, keď som bola malá; nepozná rodičov, je
adoptovaný)
100. neodpovedal + odmietol odpovedať (odmietam!)

134

z19b. Matka
0. bez vyznania (bez vyznania; k žiadnemu; nijakému; žiadne; žiadnemu)
1. rímskokatolícke (katolícke; katolíckeho; katolíckemu; katolíčka; katolík; katolík - rímsko;
kresťan – katolíčka; kresťan – katolík; kresťanstvo rímskokat.; R. K.; r. katolíčka; r. katolík;
rím. kat.; rím. katolíčka; rimo; rimokat; rimokatolícke; rímokatolíčka; rimokatolík; rímsko;
rímsko - katolícke; rímsko katolík - kresťan; rímskokatolícka; rímskokatolícka cirkev;
rímskokatolícke; rímskokatolícke kresťanstvo; rímsko-katolícke vyznanie; rímskokatolíckeho;
rímskokatolíckej viery; rímskokatolíckemu; rímskokatolícky; rímskokatolíčka; rímskokatolík;
RKC)
2. evanjelické a.v. (evanielické; evanielické a. v.; evanjelici; evanjelická; evanjelická cirkev
augsburského vyznania; evanjelické augsburského vyznania; evanjelickej; evanjelickému;
evanjelickému (kresťanskému); evanjelička; evanjelickemu a.v.; evanjelička augsburského
vyznania; evanjelik)
3. gréckokatolícke (gréckokatolícka; gréckokatolícka cirkev; gréckokatolícke; grékokatolík;
gréckokatolíckemu; gréckokatolíčka)
4. kresťanské reformované (kalvínske) (kalvín; kalvínka; kalvínske; kresť. Reformovaná c.;
kresťanské reformované; luteránske –> kalvínske; ref. k. cirkev na Slovensku; reformát;
reformovaná cirkev; reformované; reformované - kalvinistické; reformovanej; reformovaný)
5. pravoslávne (pravoslávna; pravoslávna cirkev; pravoslávne)
6. Jehovovi svedkovia (jehovistka; Svedok Jehovov)
7. iné kresťanské vyznanie (Jednota Bratská; kresťanka; kresťanstvo)
8. židovské (židovské)
9. iné, nie kresťanské
10. ateistka (ateista; ateistka; boli ateisti)
11. iná odpoveď (nemám - zomrela; mŕtva)
99. nevie (neviem)
100. neodpovedal + odmietol odpovedať (odmietam!)
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z26. Schopnosť komunikovať v cudzom jazyku
z26. Ktorými cudzími jazykmi sa dohovoríte?
1. anglicky (AJ; ang. jazyk; anglicky; anglicky - mierne pokročilý; anglicky - stredný stupeň;
anglicky - stedný stupeň znalosti "B"; anglický jazyk; anglicky pasívne; anglicky trochu;
anglicky čiastočne; anglickým; anglickým jazykom; angličtina; čiastočne anglicky; možno
anglicky; po anglicky; slabo anglicky; trocha anglicky)
2. nemecky (nemecky; nemecký jazyk; NJ; čiastočne nemecky; nemecky - čiastočne; trochu
aj nemecky; nemčina; nemeckým; čiastočne nemčina; trocha nemecky; nemčinou; nemecky
pasívne; nemeckým jazykom; pasívne nemecky; nemecky - trochu; slabo nemeckým)
3. rusky (rusky; ruský; čiastočne rusky; niečo po rusky; trošku po rusky; čiastočne ruština;
jazyk ruský čiastočne; možno rusky; pasívne - rusky; pasívne po rusky; po rusky; rusky čiastočne; rusky - veľmi dobre; ruský jazyk; trochu možno ešte rusky; trochu rusky)
4. maďarsky (maďarsky; maďarský; maďarčina; ešte maďarsky; iba po maďarsky; len
maďarsky; maďarčina; maďarský jazyk; maďarský je rodný jazyk; po maďarsky; po maďarsky
- ak je to podľa vás cudzí jazyk, ja to považujem za materinský jazyk; po maďarsky - keď je
to podľa Vás cudzí jazyk; čiastočne maďarsky; čiastočne maďarský jazyk; trocha maďarsky;
materský jazyk: maďarský)
5. francúzsky (francúzsky jazyk; francúzsky; čiastočne francúzsky; pasívne francúzsky)
6. taliansky (taliansky; čiast. - taliansky; taliančina)
7. španielsky (španielsky; španielčina)
8. česky (čeština; česky; český; českým jazykom; iba česky; rozumiem češtine)
9. poľsky (poľský; poľsky; čiastočne poľsky; poľština)
10. slovensky (slovensky; iba slovensky; len slovenským; slovenčina; slovensky – slabšie;
slovenským jazykom, ovšem slabšie; ten slovenský; štátny jazyk: slovenský)
11. chorvátsky (chorváčtina; chorvátsky)
12. ukrajinsky (ukrajinský; ukrajinsky)
13. rusínsky (rusínsky)
14. rómsky ( rómsky; rómskym)
15. iný jazyk (hebrejsky; latinsky; grécky, jazyky bývalej Juhoslávie; rumunský)
16. neovláda žiadny jazyk (ani jedným; nehovorí; nehovorím cudzími jazykmi; neovládam
cudzie jazyky; neovládam jazyky; nevie; nevie žiadne; nevie žiadny; neviem asi žiadnym;
neviem cudzie jazyky; neviem žiadny cudzí jazyk; nič; nie; nijakým; nijakými; už neviem nič,
vedela som nemecky, rusky; žiaden; žiadne; žiadne jazyky; žiadny jazyk; žiadny neovláda;
žiadnym cudzím; žiadnym iným)
99. neodpovedal + odmietol odpovedať
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