
FOCUSbus, máj 2014 
 
 
"A teraz opäť na inú tému." 

 

   

S1. "Zaznamenali alebo nezaznamenali ste informáciu, že v priebehu tohto roka bude na Slovensku prebiehať 
voľba nového predsedu Najvyššieho súdu SR?“  

     

       
 

 

 1) áno, zaznamenal/a    
 

 2) nie, nezaznamenal/a 
9)  nevie/ nespomína si (NEČÍTAŤ!)  

áno nie  nevie  
 

   

 
   

S2. "V súčasnosti je predsedom Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, ktorý opätovne kandiduje na túto funkciu. 

Podľa vás, mal alebo nemal by byť Štefan Harabin opätovne zvolený za predsedu Najvyššieho súdu SR?“  

     

       
 

 

 1) áno, mal by        ---> S4    
 

 2) nie, nemal by *    → *S3 
9)  nevie (NEČÍTAŤ!) ---> S4 

 
áno  nie * 

 
nevie  

 

   

 

*AK S2 = 2  (NEMAL BY BYŤ OPÄŤ ZVOLENÝ) 
   

*S3. "Prečo si myslíte, že by Štefan Harabin nemal byť opätovne zvolený za predsedu Najvyššieho súdu SR?“ 
   

 ZAPÍŠTE ČO NAJPODROBNEJŠIE: ..................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 "Napadá vám ešte nejaký ďalší dôvod?" ...........................................................................................................  
   

 
→→→   PÝTAJTE SA V Š E T K Ý C H  ! ! !  

 

   

S4. "Prezident Slovenskej republiky má právomoc vymenovať predsedu Najvyššieho súdu. Voľba predsedu 
Najvyššieho súdu prebehne v čase, keď bude ešte prezidentom Ivan Gašparovič, ale svoju funkciu začne 
novozvolený predseda Najvyššieho súdu vykonávať v čase, keď už bude prezidentom Andrej Kiska.  

 Kto by mal podľa vás vymenovať novozvoleného predsedu Najvyššieho súdu SR – súčasný prezident Ivan 
Gašparovič alebo až nastávajúci prezident Andrej Kiska?“  

     

       
 

 

 1) súčasný prezident Ivan Gašparovič    
 

 2) nastávajúci prezident Andrej Kiska 
 9)  nevie (NEČÍTAŤ!) 

 
Gašparovič Kiska  nevie  

 

   

 
   

S5. "Čo si myslíte, do akej miery stav súdnictva - teda jeho nezávislosť, vymožiteľnosť práva, dĺžka súdnych konaní a pod. - 
 ovplyvňuje kvalitu života ľudí na Slovensku?" 

   

 "Stav súdnictva :          

 1) veľmi ovplyvňuje kvalitu života ľudí na Slovensku   

        
 

 2) dosť ovplyvňuje    

 3) ovplyvňuje len v malej miere    

 4) vôbec neovplyvňuje kvalitu života ľudí na Slovensku" 
  veľmi 

ovplyvňuje 
dosť 

ovplyvňuje 
len v malej 

miere 
    vôbec 
neovplyvňuje 

   nevie  

 

9)  nevie (NEČÍTAŤ!) 

 


