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DOTAZNÍK 

 

Dobrý deň! Volám sa ..... a som anketárom/-kou agentúry FOCUS, ktorá sa zaoberá 
prieskumom trhu a verejnej mienky. Tento prieskum sa venuje otázkam trávenia voľného 
času, kultúry, hodnotám. 
Rozhovor bude trvať približne ..... minút. Výskum je anonymný, to znamená, že vaše 
odpovede budú spracované hromadne na počítačoch spolu s názormi stoviek ďalších 
oslovených občanov a vaše meno nebude nikde zverejnené. 

 

 

KVÓTNE ZNAKY 

R1. POHLAVIE 

1. muž 
2. žena 
 

R2. VEK: Koľko máte rokov? _______ 

 

R4. VZDELANIE: Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie? 

1. základné 
2. stredoškolské bez maturity (vyučený/á) 
3. stredoškolské s maturitou 
4. vysokoškolské 
 

R5. NÁRODNOSŤ: K akej národnosti sa hlásite? 

1. slovenská 
2. maďarská 
3. rómska 
4. rusínska 
5. ukrajinská 
6. česká 
7. nemecká 
8. poľská 
9. chorvátska 
10. srbská 
11. ruská 
12. židovská 
13. bulharská 
14. iná (aká?) .............. 
 
 

R12. VEĽKOSŤ SÍDLA: Koľko obyvateľov má obec/ mesto, kde žijete? 

1. menej ako 500 
2. 500-999  
3. 1 až 2 tisíc 
4. 2 až 5 tisíc 
5. 5-20 tisíc 
6. 20-50 tisíc 
7. 50-100 tisíc 
8. nad 100 tisíc 

 
R13. KRAJ: V ktorom kraji žijete? 

1. Bratislavský 
2. Trnavský 
3. Trenčiansky 
4. Nitriansky 
5. Žilinský 
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6. Banskobystrický 
7. Prešovský 
8. Košický 
 

R14. OKRES .............. 
 
 

KULTÚRA 

 

1. Prosím povedzte, čo Vás napadne,  keď počujete  slovo „kultúra“ . 

 

 

 

2. Prosím povedzte, čo Vás napadne, - keď počujete  slovo „slovenská 

kultúra“ . 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA 

3. Prosím povedzte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte 

s nasledujúcimi výrokmi?  

 

1 úplne súhlasíte  

2 skôr súhlasíte  

3 aj súhlasíte aj nesúhlasíte  

4 skôr nesúhlasíte  

5 vôbec nesúhlasíte 

99 (kód bez popisku) 

 

1. Je dôleţité podporovať kultúru z verejných zdrojov. 

2. Je dôleţité, aby bola kultúra propagovaná v médiách.  

3. Je dôleţité, aby sa deti v škole učili aj o kultúre. 

4. Je dôleţité, aby rodičia viedli deti ku kultúre 

5. Kultúra má dôleţitú funkciu pre spoločnosť. 

6. Zachovanie slovenskej tradičnej kultúry by malo byť podporované z verejných 

zdrojov. 

7. Slovenská tradičná kultúra by mala byť propagovaná v médiách. 

8. Zachovanie tradičnej slovenskej kultúry je dôleţité  pre dnešnú spoločnosť. 

9. Je dôleţité aby škola odovzdávala slovenské kultúrne tradície ďalším generáciám 

10. Je dôleţité, aby sa v rodine odovzdávali slovenské kultúrne tradície ďalším 

generáciám. 

11. Je dôleţité podporovať súčasné umenie z verejných zdrojov. 

12. Je dôleţité, aby sa média venovali súčasnému umeniu. 

13. Súčasné umenie si zaslúţi spoločenské ocenenie. 

14. Deti v škole by sa mali učiť o súčasnom umení. 
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15. Deti v rodine by sa mali učiť o súčasnom umení. 
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4. Prosím, povedzte, či máte televízor? 

 

1. áno 

2. nie 

 

ak o4=1 

 4.1 Koľko hodín denne trávite sledovaním televízie vo Vašom voľnom čase, teda mimo 

Vášho pracovného času? (Anketár: ak respondent vôbec nepozerá TV – zapíšte kód „0“. Ak 

respondent nevie odhadnúť, zapíšte kód „99") 

 

1. V priemerný pracovný deň ........ 

2. V priemerný voľný deň (napr. víkend) ........... 

 

5. Prosím, povedzte, či používate aspoň občas internet? 

 

1. áno 

2. nie  

 

ak o5=1 

5.1 Koľko hodín denne  trávite používaním internetu vo Vašom voľnom čase, teda mimo 

Vášho pracovného času? (Anketár: ak respondent vôbec nepoužíva internet – zapíšte kód 

„0“. Ak respondent nevie odhadnúť, zapíšte kód „99") 

 

1.  V priemerný pracovný deň........ 

2. V priemerný voľný deň (napr. víkend) 

 

 

6. Prosím povedzte, približne koľkokrát ste za posledných 12 mesiacov 

navštívili nasledujúce kultúrne podujatia/inštitúcie?  

 

0.  ani raz ste nenavštívili za posledných 12 mesiacov 

1.  jedenkrát za týţdeň 

2.  asi 2 - 3 krát za mesiac 

3.  asi jedenkrát za mesiac 

4.  3 aţ 6 krát za posledných 12 mesiacov 

5.  1 aţ 2 krát za posledných 12 mesiacov 

99 (kód bez popisku) 

 

A.  múzeum   

B.  hrad, zámok, múzeum v prírode (skanzen), iná kultúrna pamiatka  

C.  galéria, alebo iný výstavný priestor (výstavy výtvarného umenia)  

D.  divadlo - činohra  

E.  divadlo - opera, opereta  

F.  divadlo - muzikál  

G.  divadlo - balet  
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H.  amatérske divadlo (ochotnícke)  

I.  divadelný festival  

J.  kino – multiplex v obchodných centrách  

K.  kino – mimo obchodných centier  

L.  filmový festival  

M.  predstavenie moderného alebo spoločenského tanca  

N.  koncert váţnej hudby  

O.  koncert populárnej hudby  

P.  
podujatie tradičnej ľudovej kultúry (napr. festival, vystúpenie 

ľudových súborov, prezentácia ľudových remesiel) 

 

Q.  diskotéka alebo iná tanečná zábava  

R.  
iné kultúrne podujatie (napr. multiţánrový festival, módna prehliadka, 

prehliadka ateliérov a pod.) 

 

 

 

7. Prosím povedzte, približne koľko filmov si pozriete v jeden bežný mesiac - 

seriály nerátajte? (Anketár: ak respondent nevie odhadnúť, zapíšte kód „99". Ak ani 

jeden film zapíšte kód „0“.) 

Uveďte počet: ........................ 

 

 

8. Ak by ste si mohli vybrať, v akom kine by ste si najradšej pozreli film? 

 

1. Moderná kinosála s ponukou najnovších trhákov 

2. Klasické kino 

3. Filmový klub 

4. Iné (čo?) .............................. 

5. Neradi sledujete filmy v kine  

 

9. Existuje veľa typov filmov. Prosím povedzte, páči sa Vám, nepáči s Vám, 

alebo máte neutrálny postoj k tomu, ak je film...  

 

1 páčia sa  

2 nepáčia sa  

3 neutrálny postoj 

99 (kód bez popisku) 

 

A. ... originálny v prevedení a štýle 

B. ... zábavný 

C. ... pouţíva veľa špeciálnych efektov 

D. ... obsahuje akciu a dobrodruţstvo 

E. ... obsahuje násilné scény 

F. ... romantický 

G. ... komentuje spoločnosť a/alebo súčasné dianie 

 

 

10. Ktoré filmové žánre pozeráte najradšej? Môžete si vybrať najviac 3 

z uvedených možností. 

 

  1.  rodinný, romantický film 

  2.  komédia 

  3.  dráma  
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  4.  animovaný 

  5.  filmy pre deti 

  6.  kriminálny, detektívka 

  7.  akčný, triler, horor 

  8.  fantasy, sci-fi 

  9.  dobrodruţný, western 

10.  historický 

11.  dokument 

12.  muzikál, hudobný 

13.  iný (aký?) …………........................... 

14.  nepozeráte filmy 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA 

11. Ktorým z nasledujúcich činností sa venujete vo svojom voľnom čase?   

 

zobraziť len činnosti vybrané v o11 

12. Z činností, 

o ktorých ste povedali, že sa im venujete vo svojom voľnom čase, ktoré 

považujete Vy osobne za umelecké?  

 

 Otázka č. 

11 

Otázka č. 

12 

1. s

pev, recitácia, hudobná produkcia, 

  

2. t

anec   

  

3. h

ranie v amatérskom (ochotníckom) divadle 

  

4. p

erformatívne umenie, stand up comedy  

  

5. f

ilmografia  

  

6. f

otografovanie a činnosti spojené s fotografiou 

(vyvolávanie, úprava a pod.) 

  

7. k

resba/maľba/sochárstvo/architektúra 

  

8. h

ra na hudobný nástroj 

  

9. p

ísanie básní, poviedok, románov a pod.  

  

10. b

logovanie, vlogovanie  

  

11. t

radičné remeslá (prútikárstvo, drotárstvo, 
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hrnčiarstvo, stolárstvo a pod.) 

12. r

učné práce (vyšívanie, háčkovanie, šitie a pod.) 

  

13. n

avrhovanie dizajnu (úţitkových predmetov, módy, 

architektúry...) 

  

14. g

rafika 

  

15.  

ţiadnej/ ţiadna 

  

99. (kód bez popisku)   

 

 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA 

13. Ako často sa vo 

svojom voľnom čase venujete nasledujúcim činnostiam?  

 

1 kaţdý deň,  

2 aspoň raz za týţdeň,  

3 aspoň raz za mesiac  

4 aspoň raz za rok  

5 nikdy 

99 (kód bez popisku) 

 

A. pozeranie televízie, DVD, filmu na počítači 

a pod. 

1 2 3 4 5 99 

B. nakupovanie, chodenie po obchodoch pre 

radosť a rozptýlenie 

1 2 3 4 5 99 

C. stretávanie sa s príbuznými, ktorí neţijú vo 

vašej domácnosti 

1 2 3 4 5 99 

D. stretávanie sa s priateľmi 1 2 3 4 5 99 

E. hranie kartových alebo stolových hier 1 2 3 4 5 99 

F. lúštenie kríţovky      99 

G. hranie počítačových hier 1 2 3 4 5 99 

H. počúvanie hudby 1 2 3 4 5 99 

I. venovanie sa fyzickým aktivitám, napríklad 

šport, prechádzky, turistika a pod. 

1 2 3 4 5 99 

J. poľovanie, rybárčenie      99 

K. navštevovanie športových podujatí ako divák 1 2 3 4 5 99 

L. upratovanie, domáce práce      99 

M. venovanie sa manuálnym uţitočným prácam, 

napr. práca v záhrade 

1 2 3 4 5 99 

N. cestovanie, chodenie na výlety, poznávacie 

zájazdy 

1 2 3 4 5 99 

O. čítanie novín a časopisov 1 2 3 4 5 99 



8 

P. s

ebavzdelávanie, účasť na workshopoch, diskusiách 

a pod. 

1 2 3 4 5 99 

Q. d

obrovoľníctvo 

1 2 3 4 5 99 

R. n

avštevovanie plesov, diskoték, tanečných zábav 

1 2 3 4 5 99 

S. n

ávštevy hodov, pútí, vinobraní, “foodfestivalov” 

1 2 3 4 5 99 

T. v

arenie, pečenie 

1 2 3 4 5 99 

 

  

14. Ste členom nejakého kultúrneho spolku/klubu/združeniu? 

1. áno, akého? .......................................................... 

2. nie 

 

15. Podieľ

ate sa na organizovaní kultúrnych podujatí alebo vystúpení záujmových 

umeleckých kolektívov?  

1. áno, v rámci zamestnania.  

2. áno, v rámci voľného času 

3. áno, v rámci oboch.  

4. nie 

 

16. Pracuj

ete v odvetví tvorby, spracovania, či manažovania kultúry? 

1. áno 

2. nie 

 

 

HODNOTY 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA 

ak muž (r1=1) 

17. MUZ. Prosím, povedzte pri každom z nasledujúcich opisov, ako veľmi sa Vám 

popisovaná osoba podobá: 

 

1 je úplne ako ja  

2 je takmer ako ja  

3 mierna sa mi podobá  

4 veľmi sa mi nepodobá  

5 nepodobá sa mi 

6 je úplne iná ako ja 
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A. Je preňho dôleţité byť bohatý. Chce mať veľa peňazí a drahé veci. 

B. Je preňho veľmi dôleţité, aby ukázal svoje schopnosti. Chce, aby ľudia obdivovali to, 

čo robí. 

C. Vyhľadáva kaţdú príleţitosť, aby sa mohol zabávať. Je preňho dôleţité robiť veci, 

ktoré mu robia potešenie. 

D. Má rád prekvapenia a vţdy hľadá nové veci, ktoré by vyskúšal. Myslí si, ţe je dôleţité 

robiť v ţivote veľa rôznych vecí. 

E. Byť kreatívny a vynaliezavý je preňho dôleţité. Rád robí veci po vlastnom. 

F. Podľa neho kaţdý človek na svete má byť posudzovaný rovnako. Verí, ţe kaţdý má 

mať rovnaké príleţitosti v ţivote. 

G. Povaţuje za dôleţité pomáhať ľuďom okolo seba. Chce sa postarať o ich blahobyt. 

H. Povaţuje za dôleţité, aby bol slušný a skromný. Nerád priťahuje pozornosť. 

I. Verí, ţe ľudia majú robiť to, čo sa im povie. Myslí si, ţe ľudia majú poslúchať 

pravidlá za kaţdých okolností, dokonca aj keď sa nikto nepozerá. 

J. Ţiť v bezpečnom prostredí je preňho dôleţité. Povaţuje za dôleţité zabrániť 

akýmkoľvek veciam, ktoré môţu ohroziť jeho bezpečie. 

K. Je preňho dôleţité, aby ho ostatní rešpektovali. Chce, aby ľudia robili, čo povie. 

L. Byť úspešným je preňho veľmi dôleţité. Je preňho dôleţité aby dokázal ľuďom, ţe 

všetko úspešne zvládne. 

M. Zabávať sa a cítiť sa dobre je preňho dôleţité. 

N. Vyhľadáva dobrodruţstvá a rád podstupuje riziko. Chce mať vzrušujúci ţivot. 

O. Je dôleţité preňho robiť vlastné rozhodnutia. Má rád slobodu, nechce byť závislý od 

iných. 

P. Je preňho dôleţité načúvať ľuďom, ktorí sú iní ako on. Aj keď s nimi nesúhlasí, stále 

im chce porozumieť. 

Q. Silno verí, ţe ľudia sa majú starať o prírodu. Starať sa o svoje okolie je preňho 

dôleţité. 

R. Je lojálny ku svojim priateľom. Rozdáva sa medzi ľuďmi, ktorí sú mu blízki. 

S. Tradície sú preňho dôleţité. Snaţí sa nasledovať zauţívané zvyky svojho 

vierovyznania a rodiny. 

T. Myslí si, ţe v súčasnom svete nie je dôleţité mať silné puto k jednému národu. 

U. Je preňho dôleţité, aby sa vţdy správal slušne. Snaţí sa vyhnúť všetkému, na čo ľudia 

hovoria, ţe je nesprávne. 

V. Je preňho dôleţité, aby sa vláda postarala o jeho bezpečie voči všetkým hrozbám. Aby 

štát bol silný a dokázal brániť svojich občanov. 

W. Je preňho dôleţité patriť k národu, ku ktorému patria jeho rodičia, a ku ktorému patrili 

jeho predkovia.  

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA 

ak žena (r1=2) 

17ZENA. Prosím, povedzte pri každom z nasledujúcich opisov, ako veľmi sa Vám 

popisovaná osoba podobá: 
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1 je úplne ako ja  

2 je takmer ako ja  

3 mierna sa mi podobá  

4 veľmi sa mi nepodobá  

5 nepodobá sa mi 

6 je úplne iná ako ja 

 

A. Je pre ňu dôleţité byť bohatá. Chce mať veľa peňazí a drahé veci. 

B. Je pre ňu veľmi dôleţité, aby ukázala svoje schopnosti. Chce, aby ľudia obdivovali to, 

čo robí. 

C. Vyhľadáva kaţdú príleţitosť, aby sa mohla zabávať. Je pre ňu dôleţité robiť veci, 

ktoré jej robia potešenie. 

D. Má rada prekvapenia a vţdy hľadá nové veci, ktoré by vyskúšala. Myslí si, ţe je 

dôleţité robiť v ţivote veľa rôznych vecí. 

E. Byť kreatívna a vynaliezavá je pre ňu dôleţité. Rada robí veci po vlastnom. 

F. Podľa nej kaţdý človek na svete má byť posudzovaný rovnako. Verí, ţe kaţdý má 

mať rovnaké príleţitosti v ţivote. 

G. Povaţuje za dôleţité pomáhať ľuďom okolo seba. Chce sa postarať o ich blahobyt. 

H. Povaţuje za dôleţité, aby bola slušná a skromná. Nerada priťahuje pozornosť. 

I. Verí, ţe ľudia majú robiť to, čo sa im povie. Myslí si, ţe ľudia majú poslúchať 

pravidlá za kaţdých okolností, dokonca aj keď sa nikto nepozerá. 

J. Ţiť v bezpečnom prostredí je pre ňu dôleţité. Povaţuje za dôleţité zabrániť 

akýmkoľvek veciam, ktoré môţu ohroziť jej bezpečie. 

K. Je pre ňu dôleţité, aby ju ostatní rešpektovali. Chce, aby ľudia robili, čo povie. 

L. Byť úspešnou je pre ňu veľmi dôleţité. Je pre ňu dôleţité, aby dokázala ľuďom, ţe 

všetko úspešne zvládne. 

M. Zabávať sa a cítiť sa dobre je pre ňu dôleţité. 

N. Vyhľadáva dobrodruţstvá a rada podstupuje riziko. Chce mať vzrušujúci ţivot. 

O. Je dôleţité pre ňu robiť vlastné rozhodnutia. Má rada slobodu, nechce byť závislá od 

iných. 

P. Je pre ňu dôleţité načúvať ľuďom, ktorí sú iní ako ona. Aj keď s nimi nesúhlasí, stále 

im chce porozumieť. 

Q. Silno verí, ţe ľudia sa majú starať o prírodu. Starať sa o svoje okolie je pre ňu 

dôleţité. 

R. Je lojálna ku svojim priateľom. Rozdáva sa medzi ľuďmi, ktorí sú jej blízki. 

S. Tradície sú pre ňu dôleţité. Snaţí sa nasledovať zauţívané zvyky svojho 

vierovyznania a rodiny. 

T. Myslí si, ţe v súčasnom svete nie je dôleţité mať silné puto k jednému národu. 

U. Je pre ňu dôleţité, aby sa vţdy správala slušne. Snaţí sa vyhnúť všetkému, na čo ľudia 

hovoria, ţe je nesprávne. 

V. Je pre ňu dôleţité, aby sa vláda postarala o jej bezpečie voči všetkým hrozbám. Aby 

štát bol silný a dokázal brániť svojich občanov. 

W. Je pre ňu dôleţité patriť k národu, ku ktorému patria jej rodičia, a ku ktorému patrili 

jej predkovia.  
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18. Do akej miery považujete nasledujúce hodnoty za dôležité vo svojom živote? 

Prosím, odpovedzte na škále od 1 do 5, kde 1 znamená veľmi dôležitá hodnota a 5 

znamená vôbec nie je dôležitá hodnota.  

99 (kód bez popisku) 

 

A. zdravie 

B. práca 

C. rodina 

D. priatelia a známi 

E. voľný čas 

F. bohatstvo 

G. politika 

H. náboţenstvo 

I. príslušnosť k národu 

J. dodrţiavanie tradícií 

K. pravidelné kultúrne vyţívanie 

 

19. Teraz Vám prečítam niekoľko skupín, ktorých súčasťou sa cítia byť niektorí iní 

ľudia.  Ktorej z uvedených skupín sa Vy osobne cítite byť súčasťou v prvom rade? 

A v druhom rade?  

 V prvom rade? V druhom rade? 

1. Vaše susedstvo (štvrť) 

a ľudia z neho 

  

2. Vaše mesto/ obec   

3. Váš región    

4. Slovensko   

5. Stredná Európa   

6. Slovania   

7. Európa   

8. Svet ako taký    

9. iné, uveďte..................   

10. ţiadnej z uvedených/ 

ţiadnej ďalšej  

  

 

20. A.    Každá spoločnosť má nejaké smerovanie a ciele, ktoré sa snaží naplniť. 

Keby ste si mali vybrať, ktorý z nasledujúcich cieľov by ste označili za najdôležitejší? A 

ktorý z cieľov by bol druhý najdôležitejší?  

 

 1. najdôleţitejší 2. najdôleţitejší 
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1. Udrţať poriadok v štáte   

2. Dať ľuďom viac moţností 

hovoriť do dôleţitých vládnych 

rozhodnutí 

  

3. Bojovať proti zvyšovaniu cien   

4. Chrániť slobodu prejavu   

 99 (kód bez popisku)   

 

20B. A keby ste si mali vybrať, ktorý z nasledujúcich cieľov by ste označili za 

najdôležitejší? A ktorý z cieľov by bol druhý najdôležitejší?  

 1. najdôleţitejší 2. najdôleţitejší 

1. Vysoká miera ekonomického 

rastu 

  

2. Zaistenie silnej obranyschopnosti   

3. Zabezpečiť, aby ľudia mohli viac 

hovoriť do vecí, ktoré sa dejú na ich 

pracovisku a v ich obciach 

  

4. Pokúsiť sa urobiť naše mestá a 

krajinu krajšími 

  

99 (kód bez popisku)   

 

20C. A ešte keby ste si mali vybrať, ktorý z nasledujúcich cieľov by ste označili za 

najdôležitejší? A ktorý z cieľov by bol druhý najdôležitejší? 

 1. najdôleţitejší 2. najdôleţitejší 

1. Stabilná ekonomika   

2. Smerovanie k humánnejšej, 

ľudskej spoločnosti  

  

3. Smerovanie k spoločnosti, v 

ktorej myšlienky majú väčšiu 

hodnotu neţ peniaze 

  



13 

4. Bojovať proti kriminalite    

99 (kód bez popisku)   

 

DETRADICIONALIZÁCIA 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA 

21. Prosím povedzte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi 

výrokmi.  

 

1 úplne súhlasíte 

2 skôr súhlasíte  

3 aj súhlasíte aj nesúhlasíte  

4 skôr nesúhlasíte  

5 vôbec nesúhlasíte 

99. (kód bez popisku) 

A. Keď ţena chce, môţe mať dieťa ako slobodná matka bez toho, aby mala stáleho 

partnera. 

B. Homosexuálne páry by mali mať moţnosť adoptovať si deti 

C. Je to v poriadku ak dvaja ţijú spolu bez sobáša 

D. K finančnému zabezpečeniu rodiny majú prispievať obaja partneri. 

E. Muţi by mali mať rovnakú zodpovednosť za deti a domácnosť ako ţeny 

F. Pracujúca matka môţe vytvoriť rovnako vrúcny vzťah a pocit bezpečia pre svoje deti 

ako matka, ktorá nie je zamestnaná 

G. Dieťa v predškolskom veku pravdepodobne trpí, ak je jeho matka zamestnaná 

H. Zamestnanie je dobrá vec, ale väčšina ţien aj tak túţi po domácnosti a deťoch 

I. Byť ţenou v domácnosti prináša rovnaké naplnenie ako platená práca 

J. Ak je rodič váţne chorý alebo zoslabnutý, postarať sa o neho je v prvom rade 

povinnosťou jeho dospelých detí 

K. Bez ohľadu na to, aké prednosti a nedostatky majú naši rodičia, vţdy ich musíme 

milovať a ctiť si ich. 

L. Dospelé deti majú svoj vlastný ţivot a nemalo by sa od nich ţiadať, aby obetovali 

svoju ţivotnú úroveň kvôli svojim rodičom 

 

ETNOCENTRIZMUS 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA 

22. Prečítam Vám postupne dvojice výrokov. Pri každej dvojici mi, prosím, 

povedzte, s ktorým výrokom skôr súhlasíte. Svoj názor vyjadrite pomocou škály od 1 do 

9, kde 1 znamená, že úplne súhlasíte s prvým výrokom (A) a 9 znamená, že úplne 

súhlasíte s druhým výrokom (B). Číslo 5 vyjadruje stred. 

99 (kód bez popisky) 

  

výrok A. Som rád, ak som 1 2 3 4 5 6 7 8 9  99 výrok B. Cítim sa dobre len 
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medzi ľuďmi z odlišných 

kultúr. Cítim sa medzi nimi 

dobre. 

medzi Slovákmi.  

 

výrok A. Nezáleţí na tom, z 

akej kultúry ľudia 

pochádzajú. Ak chcú, dokáţu 

spolu ţiť rôzne kultúry. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  99 

výrok B. Ľudia z odlišných 

kultúr sa natoľko odlišujú, ţe 

je pre nich veľmi ťaţké 

spolunaţívať.  

 

výrok A. Na Slovensku by 

mali ţiť ľudia z odlišných 

kultúr, obohatilo by to 

všetkých.  

vedieť čo najviac.   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  99 

výrok B. Slovensko je 

krajinou Slovákov, a tak by 

to malo ostať 

výrok A. Na to, aby sme 

vedeli dobre spolunaţívať, 

musíme o sebe vedieť viac. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  99 

výrok B. Na spoluţitie s 

inými kultúrami nie sú 

potrebné znalosti o nich.  

 

výrok A. Od ľudí z iných 

kultúr sa môţem naučiť, čo 

by som sa inde nenaučil/a.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  99 

výrok B. Nepotrebujem iné 

znalosti ako tie, ktoré 

získavam vo svojom okolí.  

 

výrok A. O menšinách na 

Slovensku sa nevie takmer 

nič. Bolo by dobré, keby sme 

o nich vedeli viac. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  99 

výrok B. Menšiny na 

Slovensku sú dostatočne 

viditeľné. 

 

výrok A. Bolo by dobré, 

keby v našej obci bolo viac 

obyvateľov z odlišných 

kultúr.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  99 

výrok B. Do našej obci by 

nemali chodiť ľudia, ktorí sa 

kultúrne odlišujú. Mohlo by 

to spôsobiť problémy. 

 

výrok A. Rád/a by som sa 

zúčastňoval/a podujatí, kde 

môţem stretnúť ľudí z 

odlišných kultúr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  99 

výrok B. Najradšej trávim 

čas s ľuďmi, ktorí sa odo 

mňa príliš neodlišujú.  

 

výrok A. Občianstvo by 

nemalo byť prideľované na 

základe toho, či sa cudzinci 

prispôsobia Slovákom alebo 

nie.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  99 

výrok B. Ak sa cudzinci 

neprispôsobia Slovákom, 

nemali by dostať občianstvo. 

 

výrok A. Vláda by mala 

poskytovať národnostným 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  99 

výrok B. Vláda by nemala 

podporovať iné národnosti, 
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menšinám pomoc na ochranu 

ich zvykov a tradícií.  

iba Slovákov. 

výrok A. Pre spoločnosť je 

lepšie, keď si skupiny 

udrţiavajú odlišné zvyky a 

tradície.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  99 

výrok B. Je lepšie, keď sa 

skupiny prispôsobia a splynú 

s väčšinou spoločnosti 

výrok A. Slovákom môţe 

byť len niekto, kto sa 

Slovákom narodil. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  99 

výrok B. Slovákom sa môţe 

stať aj niekto, koho rodičia 

nie sú Slováci, ak sa tak 

rozhodne. 

 

 

23. Existujú rôzne názory na prisťahovalcov z iných krajín, ktorí žijú na Slovensku. 

Pod "prisťahovalcami" rozumieme ľudí, ktorí sa prišli usadiť na Slovensko. 

Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi názormi?  

 

1 úplne súhlasíte 

2 skôr súhlasíte  

3 aj súhlasíte aj nesúhlasíte  

4 skôr nesúhlasíte  

5 vôbec nesúhlasíte 

99. (kód bez popisku) 

A. Prisťahovalci prispievajú k rastu kriminality.  

B. Prisťahovalci sú vo všeobecnosti prínosom pre slovenskú ekonomiku. 

C. Prisťahovalci berú prácu ľuďom, ktorí sa narodili na Slovensku.  

D. Prisťahovalci pomáhajú rozvíja slovenskú spoločnosť, lebo prinášajú nové myšlienky 

a kultúru. 

E. Vláda vynakladá príliš veľa peňazí na pomoc prisťahovalcom.  

 

 

24. Teraz Vám prečítam niekoľko výrokov. Prosím povedzte, či daný výrok platí 

alebo neplatí na Vás. 

 

1 platí na mňa 

2 neplatí na mňa 

99. (kód bez popisku) 

 

A. V minulosti som ţil/a v zahraničí  

B. Člen mojej rodiny alebo príbuzný ţije v zahraničí. 

C. V posledných troch rokoch som cestoval/a do zahraničia najmenej trikrát . 

D. Mám priateľov, ktorí sú z iných krajín. 

E. Často pozerám televízne programy alebo filmy v cudzom jazyku 
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F. Často komunikujem s ľuďmi z iných krajín prostredníctvom internetu alebo e-

mailu. 

G. Moja práca zahŕňa aj komunikáciu s ľuďmi zo zahraničia. 

H. Rád/a si vychutnávam jedlo cudzej kuchyne. 

I. Niekedy čítam noviny v cudzom jazyku. 

J. Rád/a čítam zahraničné knihy v pôvodnom jazyku.  

 

 

ak žil/a v zahraničí (o24a=1) 

24.11. Koľko mesiacov ste spolu žili v zahraničí? Spočítajte všetok čas, ktorý ste žili 

v zahraničí a uveďte počet mesiacov SPOLU. ....... mesiacov  
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ak žil/a v zahraničí (o24a=1) 

24. 12 A koľko z tohto času, čo ste žili v zahraničí, ste dokopy žili v Českej republike? 

Spočítajte všetok čas, ktorý ste žili v Českej republike a uveďte počet mesiacov SPOLU. 

............ mesiacov 

 

JAZYK 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA 

25. Prosím, povedzte, do akej miery Vám vadí alebo nevadí ...  

 

1 vôbec mi to nevadí  

2 skôr mi to nevadí  

3 je mi to jedno  

4 skôr mi to vadí  

5 veľmi mi to vadí 

99. (kód bez popisku) 

 

A. ... ak sa niekto na verejnom priestore, napr. na ulici, v obchode, v autobuse 

a pod. rozpráva inak ako po slovensky? 

B. ... ak sa namiesto slovenských názvov pouţívajú názvy v inom jazyku, napr. 

namiesto   stretnutia meeting (čítaj míting), namiesto nápoja drink a podobne? 

C. ... dvojjazyčné nápisy na jazykovo miešaných územiach Slovenska? 

D. ... ak sa v médiách (televízia, rozhlas, noviny) nepouţíva spisovný slovenský 

jazyk? 

E. ... ak niekto rozpráva nárečím? 

F. ... ak niekto rozpráva regionálnym prízvukom? 

 

HISTORICKÁ PAMÄŤ 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA 

26. Do nasledujúceho zoznamu sme zaradili viacero verejne známych osobností z 

dávnejšej i nedávnej minulosti, ale aj zo súčasnosti. Vyberte, prosím, z tohto zoznamu 

najviac tri osobnosti, ktoré si Vy osobne najväčšmi vážite, najväčšmi ich uznávate!  

 

1.Mária Terézia 

2.Sándor Petőfi 

3.Lajos Kossuth 

4.Ľudovít Štúr 

5.Andrej Hlinka 

6.Tomáš G.Masaryk 

7.Milan R.Štefánik 

8.Jozef Tiso 

9.Edvard Beneš 
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10. Alexander Dubček 

11. Gustáv Husák 

12. Václav Havel 

13. Vladimír Mečiar 

14. kardinál Korec 

15. ţiadnu z týchto osobností neuznáva 

16. pozná aspoň niektoré, ale nevie sa rozhodnúť 

17. nepozná ţiadnu z týchto osobností 

99 (kód bez popisku) 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA 

27. Vyberte, prosím, ešte zo zoznamu najviac tri osobnosti, voči ktorým máte najviac 

výhrad!  

 

1. Mária Terézia 

2. Sándor Petőfi 

3. Lajos Kossuth 

4. Ľudovít Štúr 

5. Andrej Hlinka 

6. Tomáš G.Masaryk 

7. Milan R.Štefánik 

8. Jozef Tiso 

9. Edvard Beneš 

10. Alexander Dubček 

11. Gustáv Husák 

12. Václav Havel 

13. Vladimír Mečiar 

14. kardinál Korec 

15. voči ţiadnej z týchto osobností nemá výhrady 

16. pozná aspoň niektoré, ale nevie sa rozhodnúť 

17. nepozná ţiadnu z týchto osobností 

      99 (kód bez popisku) 
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OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA 

28. Od roku 1918 sa u nás odohrali viaceré pozoruhodné historické udalosti. Z 

nasledovného neúplného zoznamu takýchto udalostí vyberte, prosím, najviac päť 

takých, ktoré považujete za najpozitívnejšie!  

 

1. rozpad Rakúsko-Uhorska po 1. svetovej vojne 

2. tzv. Trianonská zmluva, ktorou pripadli mnohé časti Uhorska novovzniknutým štátom 

3. vznik Československa v roku 1918 

4. autonómia Slovenska v rámci Československa (jeseň 1938) 

5. vyháňanie Čechov zo Slovenska na jeseň 1938 

6. vyhlásenie samostatne Slovenskej republiky na jar 1939 

7. arizácia ţidovského majetku za vojnového Slovenského štátu 

8. transporty Ţidov a Rómov zo Slovenska do koncentračných táborov 

9. Slovenské národné povstanie v auguste 1944 

10. obnovenie Československa v roku 1945 

11. odsun Nemcov z Československa v roku 1945 

12. postih Maďarov zo Slovenska po 2. svetovej vojne 

13. znárodnenie po februári 1948 

14. spriemyselnenie (industrializácia) Slovenska v 50. rokoch 

15. reformný (obrodný) proces v prvej polovici roka 1968 

16. obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 

17. proces tzv. normalizácie po roku 1969 (v 70. rokoch) 

18. November 1989 

19. dohoda o odsune sovietskych vojsk z Československa 

20. vznik samostatnej Slovenskej republiky v januári 1993 

21. zrušenie Mečiarových amnestií 

22. vstup do EÚ 

23. vstup do NATO 

24. ţiadna z nich 

25. ţiadnu z týchto udalostí nepozná 

26. pozná udalosti, ale nevie sa rozhodnúť 

99 (kód bez popisku) 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA 

29. A teraz zo zoznamu vyberte, prosím, tie udalosti, ktorí Vy považujete za 

najnegatívnejšie! Môžete vybrať najviac päť udalostí.  

  

1. rozpad Rakúsko-Uhorska po 1. svetovej vojne 

2. tzv. Trianonská zmluva, ktorou pripadli mnohé časti Uhorska novovzniknutým štátom 

3. vznik Československa v roku 1918 

4. autonómia Slovenska v rámci Československa (jeseň 1938) 

5. vyháňanie Čechov zo Slovenska na jeseň 1938 

6. vyhlásenie samostatne Slovenskej republiky na jar 1939 

7. arizácia ţidovského majetku za vojnového Slovenského štátu 
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8. transporty Ţidov a Rómov zo Slovenska do koncentračných táborov 

9. Slovenské národné povstanie v auguste 1944 

10. obnovenie Československa v roku 1945 

11. odsun Nemcov z Československa v roku 1945 

12. postih Maďarov zo Slovenska po 2. svetovej vojne 

13. znárodnenie po februári 1948 

14. spriemyselnenie (industrializácia) Slovenska v 50. rokoch 

15. reformný (obrodný) proces v prvej polovici roka 1968 

16. obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 

17. proces tzv. normalizácie po roku 1969 (v 70. rokoch) 

18. November 1989 

19. dohoda o odsune sovietskych vojsk z Československa 

20. vznik samostatnej Slovenskej republiky v januári 1993 

21. zrušenie Mečiarových amnestií 

22. vstup do EÚ 

23. vstup do NATO 

24. ţiadna z nich 

25. ţiadnu z týchto udalostí nepozná 

26. pozná udalosti, ale nevie sa rozhodnúť 

        99 (kód bez popisku) 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA 

30. Do ktorej kultúry Slovensko podľa Vás historicky patrí: do východnej, alebo do 

západnej?  

1. určite k západnej kultúre 

2. skôr k západnej kultúre 

3. rovnako blízko k západnej i východnej kultúre 

4. skôr k východnej kultúre 

5. určite k východnej kultúre 

6. iná odpoveď [UVEĎTE!]:............. 

7. o takých veciach vôbec neuvaţuje 

8. máte o tom predstavu, ale neviete sa rozhodnúť ako odpovedať 
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OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA 

31. A kam – podľa Vášho priania – by Slovensko v budúcnosti v uvedenom zmysle 

malo patriť?  

1. určite k západnej kultúre 

2. skôr k západnej kultúre 

3. rovnako blízko k západnej i východnej kultúre 

4. skôr k východnej kultúre 

5. určite k východnej kultúre 

6. iná odpoveď [UVEĎTE!]:................. 

7. o takých veciach vôbec neuvaţuje 

8. máte o tom predstavu, ale neviete sa rozhodnúť ako odpovedať 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA 

32. Prosím povedzte, ktoré sviatky alebo pamätné dni z nasledujúceho zoznamu si 

Vy osobne najviac vážite? Vyberte najviac dva najdôležitejšie, vami najuznávanejšie!  

  

1. Deň vzniku SR (1. januára) 

2. Sviatok práce 1. mája 

3. Deň víťazstva nad fašizmom 8. mája 

4. Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda (5. júla) 

5. Výročie SNP (29. augusta) 

6. Deň Ústavy (1. septembra) 

7. Deň boja za slobodu a demokraciu (17. novembra) 

8. Zjavenie pána 

9. ţiadny z nich 

10. iné, vypíšte.................. 

      99 (kód bez popisku) 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA 

33. Všetko okolo nás sa nám môže prihovárať aj ako určitý pozitívny symbol. 

Vyberte z nasledovného zoznamu najviac tri symboly, ktoré Vy osobne uznávate ako 

najsilnejšie a najvzácnejšie!  

1. Devín 

2. Bratislavský hrad 

3. Slavín 

4. Gabčíkovo 

5. Kriváň 

6. Váh 

7. Pamätník SNP v Banskej Bystrici 

8. Matica slovenská 

9. Csemadok 

10. most Márie Valérie v Štúrove 

11. pamätníky sv. Cyrila a sv. Metoda 

12. Tatry 
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13. pamätná doska Jozefovi Tisovi v Bánovciach 

14. Jánošíkova izba v Terchovej 

15. Dunaj 

16. Turul 

17. pamätníky Sándorovi Petőfimu 

18. pamätné tabule zabitým v auguste 1968 / pamätníky obetiam autoritatívnych reţimov 

19. dóm Svätej Alţbety 

20. kosák a kladivo 

21. kresťanský kríţ 

22. Chamsa 

23. Štefánikova mohyla na Bradle 

24. slovenský dvojkríţ 

25. rómska vlajka 

26. vlajka Európskej únie 

27. vlajka Slovenska 

28. vlajka Maďarska 

29. ţiadny z nich 

      99 (kód bez popisku) 

 

DÔVERA 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA  

34. Povedali by ste, že vo všeobecnosti sa väčšine ľudom dá alebo nedá dôverovať? 

Odpovedzte, prosím, pomocou škály od 1 do 9, kde 1 znamená, že väčšine ľudí sa dá 

úplne dôverovať a 9 znamená, že väčšine ľudí sa vôbec nedá dôverovať.  

 

1 – väčšine ľudí sa dá úplne dôverovať 2 3 4 5 6 7 8 9 – väčšine ľudí sa vôbec nedá dôverovať  

      99 (kód bez popisku) 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA  

35. Podľa Vášho názoru do akej miery sa dá alebo nedá dôverovať nasledujúcim 

skupinám ľudí? Odpovedzte, prosím, pomocou škály od 1 do 9, kde 1 znamená, že 

väčšine ľudí z tejto skupiny sa dá úplne dôverovať a 9 znamená, že väčšine ľudí z tejto 

skupiny sa vôbec nedá dôverovať. 

 

1 – väčšine ľudí sa dá úplne dôverovať 2 3 4 5 6 7 8 9 – väčšine ľudí sa vôbec nedá dôverovať 

99 (kód bez popisku) 

 

A. Členovia vašej rodiny 

B. Vaši susedia 

C. Vaši spolupracovníci 

D. Vaši kamaráti 

E. Obyvatelia vášho mesta / obce 

F. Slováci 
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G. Maďari na Slovensku 

H. Rómovia na Slovensku 

I. Rakúšania 

J. Česi 

K. Poliaci 

L. Maďari v Maďarsku 

M. Ukrajinci 

N. Moslimovia 

O. Ţidia 

P. ľudia, ktorých poznáte osobne 

Q. ľudia, ktorých vidíte prvý krát 

R.  ľudia iného náboţenstva 

S. ľudia inej národnosti 

T. ľudia iného výzoru 

U. ľudia inej sexuálnej orientácie 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA  

36. Predstavte si nasledujúce situácie a povedzte, ako by ste sa v nich zachovali. 

 

1 určite áno  

2 skôr áno  

3 skôr nie  

4 určite nie  

99 (kód bez popisku) 

 

A. Odchádzate na týţdeň na dovolenku do zahraničia. Dali by ste kľúče od vášho 

bytu / domu vášmu susedovi, aby u nás polieval kvety kým nie ste doma? 

B. Váš vzdialený známy vás osloví, aby ste mu poţičali menšie mnoţstvo peňazí 

a sľúbi, ţe to vráti. Poţičali by ste mu peniaze? 

C. Idete na nákup do miestneho obchodu na bicykli. Zamkli by ste zámkom svoj 

bicykel kým ste v obchode alebo nie? 

 

D. Cestujete vlakom ale musíte odísť na toaletu. Nechali by ste vašu batoţinu na 

sedadle kým ste preč? 

E. Čakáte na autobusovej zastávke keď k vám pristúpi neznáma osoba a poprosí 

vás aby ste jej poţičali svoj mobilný telefón, lebo sa jej vybil. Poţičali by ste svoj 

mobilný telefón? 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA  

37. V každej krajine sú rozdiely alebo niekedy až konflikty medzi niektorými 

skupinami ľudí. Do akej miery pociťujete konflikt na Slovensku medzi týmito 

skupinami?  

 

1 nepociťujem ţiadny konflikt  
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2 pociťujem malú mieru konfliktu  

3 pociťujem veľkú mieru konfliktu  

4 pociťujem veľmi veľkú mieru konfliktu  

99 (kód bez popisku) 

 

 

 1 

nepociťuje

m žiadny 

konflikt 

2 

pociťujem 

malú 

mieru 

konfliktu 

3 

pociťujem 

veľkú 

mieru 

konfliktu 

4 

pociťujem 

veľmi 

veľkú 

mieru 

konfliktu 

99 

(kód bez 

popisku) 

1. medzi chudobnými 

a bohatými 
     

2. medzi 

nezamestnanými 

a pracujúcimi 

     

3. medzi vedením 

(manaţmentom)a pra

cujúcimi 

     

4. medzi starými 

a mladými 
     

5. medzi muţmi 

a ţenami 
     

6.  medzi Maďarmi 

a Slovákmi 
     

7.  medzi Rómami 

a nerómami 
     

8. medzi veriacimi 

a neveriacimi 
     

9. medzi katolíkmi a 

evanjelikmi 
     

 

 OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA  

38. Do akej miery ste spokojný/á s okolím, kde bývate? Odpovedzte na škále od 1 do 

5, kde 1 znamená, že ste úplne spokojný/á a 5 znamená, že vôbec nie ste spokojný/á. 

 

1 – som úplne spokojný/á 2 3 4 5 – vôbec nie som spokojný/á  

99 (kód bez popisku) 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA  

39. Do akej miery sa cítite bezpečne, keď sa prechádzate v noci vo vašom okolí? 

Uveďte na škále od 1 do 5, kde 1 znamená, že sa cítite úplne bezpečne a 5 znamená, že sa 

vôbec necítite bezpečne. 

 

1- cítim sa úplne bezpečne 2 3 4 5 – necítim sa vôbec bezpečne 

99 (kód bez popisku) 
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OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA  

40. Vo všeobecnosti, do akej miery ste spokojný/á z verejnou bezpečnosťou? Uveďte 

na škále od 1 do 5, kde 1 znamená, že ste úplne spokojný/á a 5 znamená, že vôbec nie ste 

spokojný/á. 

 

1 – som úplne spokojný/á 2 3 4 5 – vôbec nie som spokojný/á  

99 (kód bez popisku) 

 

 

41. Zažili ste v priebehu posledných 12 mesiacov niektorú z nasledujúcich situácií? 

 1. ÁNO 2. NIE 

A. niekto vás okradol   

B. niekto vás obťaţoval alebo vyhráţal 

vám 

  

C. niekto vás sexuálne obťaţoval   

D. niekto vás zbil alebo zranil   

 

42. Ak sa zamyslíte nad tým, že ako často sa cítite byť osamelý/á, povedali by ste, že.. 

 

1. Nikdy sa necítite byť osamelý/á 

2. Občas sa cítite byť osamelý/á, ale nepovaţujete to za problém 

3. Občas sa cítite byť osamelý/á a boli by som rád/a, keby ste mali viac kontaktov s inými 

ľuďmi ako teraz 

4. Často sa cítite byť osamelý/á 

5. Takmer vţdy sa cítite byť osamelý/á 

 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA  

43. Ako často trávite svoj voľný čas s nasledujúcimi ľuďmi AKTÍVNYM spôsobom, 

napr. návštevou kultúrnych a športových podujatí, posedením v kaviarni/bare/ 

reštaurácii, športovaním a pod. 

 

 1. 

kaţdý 

deň 

2.  

aspoň 

raz za 

týţde

ň 

3.  

aspoň 

raz za 

mesiac 

4.  

aspoň 

raz za 

rok 

5. 

Nikdy 

8. 

Netýka 

sa ma 

(nemám 

partnera/ 

partnerk

u; deti 

a pod.)) 

99 (kód 

bez 

popisku) 

1. V

aším/Vašou 

partnerom/pa

rtnerkou 

       

2. S

 Vašimi 

deťmi  
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3.  

Vašou 

rodinou a 

príbuznými 

       

4. S

 priateľmi 

a priateľkami 

       

5. S

 kolegami 

a kolegyňami 

z práce/ 

spoluţiakmi 

zo školy 

       

 

 

44. Ak pomyslíte na Vašich kamarátov – nie na partnera, partnerku alebo rodinných 

príslušníkov - ale na iných ľudí, ktorí sú vám blízki. Máte blízkych kamarátov, s 

ktorými sa môžete dôverne porozprávať o vašich osobných veciach? 

1. Áno 

0. Nie 

 

45. Ak pomyslíte na vašich súčasných alebo bývalých spolupracovníkov/ spolužiakov, 

koľko z nich považujete za svojich blízkych kamarátov? (Anketár: ak respondent odpovie, 

ţe ţiadneho, tak zapíšte „0“). 

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

 

46. Ak pomyslíte na ľudí, ktorí bývajú blízko vás, vo vašom okolí, ale nie sú vaši 

súčasní alebo bývalí spolupracovníci alebo spolužiaci, koľko z nich považujete za svojich 

blízkych kamarátov? (Anketár: ak respondent odpovie, ţe ţiadneho, tak zapíšte „0“). 

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

 

47. Koľko blízkych kamarátov ešte máte okrem spomínaných, teda takých, ktorí nie 

sú členovia vašej rodiny, súčasní alebo bývalí spolupracovníci alebo spolužiaci alebo 

ľudia z vášho bydliska? (Anketár: ak respondent odpovie, ţe ţiadneho, tak zapíšte „0“). 

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

 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA  

48. Do akej miery ste spokojný/á so svojou životnou úrovňou? Pod životnou úrovňou 

rozumieme podmienky, v ktorých žijete a tovar a služby, ktoré si môžete dovoliť kúpiť, 

ako napríklad oblečenie, jedlo, dovolenky, cestovanie. Uveďte na škále od 1 do 5, kde 1 

znamená, že ste úplne spokojný/á a 5 znamená, že vôbec nie ste spokojný/á. 

 

1 – som úplne spokojný/á 2 3 4 5 – vôbec nie som spokojný/á  

99 (kód bez popisku) 

  

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA  
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49. Keď vezmete v úvahu všetky okolnosti, ako ste v súčasnosti spokojný/á so svojím 

životom? Uveďte na škále od 1 do 5, kde 1 znamená, že ste úplne spokojný/á a 5 

znamená, že vôbec nie ste spokojný/á. 

 

1 – som úplne spokojný/á 2 3 4 5 – vôbec nie som spokojný/á  

99 (kód bez popisku) 

 

 

50. Každý z nás sa občas ocitne v situácii, keď potrebuje s niečím pomôcť. Ak by ste 

dostali chrípku a museli by ste ostať v posteli, na koho (osobu alebo inštitúciu) by ste sa 

obrátili ako na prvého s prosbou o pomoc napríklad pri nákupe, príprave jedla alebo 

návšteve lekárne? 

Anketár: ak respondent uvedie meno osoby, tak sa ho dopýtajte, kto táto osoba vo vzťahu 

k respondentovi je. 

 

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

 

51. A na koho (osobu alebo inštitúciu) by ste sa obrátili ako na druhého s prosbou 

o pomoc napríklad pri nákupe, príprave jedla alebo návšteve lekárne? 

Anketár: ak respondent uvedie meno osoby, tak sa ho dopýtajte, kto táto osoba vo vzťahu 

k respondentovi je. 

 

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

 

52. Predstavte si, že by ste sa ocitli v situácii, že by ste si súrne potrebovali požičať 

väčšiu sumu peňazí. Na koho (osobu alebo inštitúciu) ako prvého by ste sa v takej chvíli 

obrátili? 

Anketár: ak respondent uvedie meno osoby, tak sa ho dopýtajte, kto táto osoba vo vzťahu 

k respondentovi je. 

 

 

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

 

 

53. Predstavte si opäť predošlú situáciu, kedy by ste si súrne potrebovali požičať 

väčšiu sumu peňazí. Na koho (osobu alebo inštitúciu) ako druhého by ste sa v takej 

chvíli obrátili? 

Anketár: ak respondent uvedie meno osoby, tak sa ho dopýtajte, kto táto osoba vo vzťahu 

k respondentovi je. 

 

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

 

54. Ako posledné si prosím predstavte, že by ste sa cítili nešťastný alebo v depresii 

a chceli by ste sa o tom s niekým rozprávať. Na koho (osobu alebo inštitúciu) by ste sa 

obrátili ako na prvého?  

Anketár: ak respondent uvedie meno osoby, tak sa ho dopýtajte, kto táto osoba vo vzťahu 

k respondentovi je. 
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..................................... 

 

55. A v rovnakej situácii ako v predošlej otázke, ak by ste sa cítili nešťastný, za kým 

(osobou alebo inštitúciou) pôjdete ako za druhým? 

Anketár: ak respondent uvedie meno osoby, tak sa ho dopýtajte, kto táto osoba vo vzťahu 

k respondentovi je. 

 

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

 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA  

56. Prosím, povedzte, za posledných 12 mesiacov, ako často ste spravili niečo z 

nasledujúcich pre niekoho koho poznáte, ako napríklad príbuzní, priatelia, susedia 

alebo iní známi? 

 

 1 – každý 

deň 

2 – aspoň 

raz za 

týždeň 

3 -  aspoň 

raz za 

mesiac 

4 – aspoň 

raz za rok 

5 –  nikdy 99 

Pomohli ste 

niekomu 

mimo svojej 

domácnosti 

s domácimi 

prácami, 

kaţdodenným

i prácami či 

nákupmi 

      

Poţičali ste 

niekomu väčší 

obnos peňazí 

      

Viedli ste 

rozhovor / 

rozprávali ste 

sa s niekým, 

kto sa cítil 

nešťastný 

alebo 

depresívny  

      

Pomohli ste 

niekomu nájsť 

prácu 

      

 

 

57. Prosím povedzte, či patríte alebo nepatríte do niektorého 

z nasledujúcich dobrovoľných organizácií alebo združení?  
1. áno 0. nie 

Náboţenské alebo cirkevné organizácie   

Vzdelávacie, umelecké, hudobné alebo kultúrne činnosti   

Odbory   
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Politické strany a hnutia   

Ochrana pamiatok, ţivotného prostredia, ekológia, práva zvierat   

Odborné a profesionálne spoločnosti, zdruţenia   

Športové kluby a zdruţenia voľného času   

Humanitárne alebo charitatívne organizácie   

Spotrebiteľské organizácie (Zdruţenie slovenských spotrebiteľov, 

Fórum spotrebiteľov a pod.) 
  

Svojpomocné skupiny, podporné skupiny (zamerané na vzájomnú 

pomoc členov) 
  

Iné organizácie a spolky   

 

DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE 

 

58. Aký je Váš hlavný materinský jazyk ? (Len jedna odpoveď!) 

 

1. Slovenský 

2. Maďarský 

3. Rómsky 

4. Rusínsky 

5. Ukrajinský 

6. Český 

7. Nemecký 

8. Poľský 

9. Chorvátsky 

10. Jidiš 

11. Bulharský 

12. Iný (aký?) .......... 

 

59. Ľudia majú odlišné názory na to, čo pre nich znamená byť (doplniť národnosť 

podľa otázky R5) Nakoľko sa stotožňujete s nasledujúcimi názormi? 

 

1 úplne súhlasíte 

2 skôr súhlasíte 

3 rovnako súhlasíte, ako nesúhlasíte 

4 skôr nesúhlasíte 

5 vôbec nesúhlasíte 

99 (kód bez popisku) 

 

A. Som hrdý/á na to, ţe som (doplniť národnosť podľa otázky R5). 

B. Byť (doplniť národnosť podľa otázky R5) je pre mňa úplne prirodzené, lebo som 

vyrastal/a na (doplniť národnosť podľa otázky R5) kultúre a mojim materinským 

jazykom je (doplniť jazyk podľa otázky 58). 
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C. Byť (doplniť národnosť podľa otázky R5) znamená pre mňa zodpovednosť, lebo je 

dôleţité, aby sme si zachovali vlastnú kultúru, bez ktorej by náš národ nemohol ďalej 

existovať.   

D. Byť (doplniť národnosť podľa otázky R5) je pre mňa politická výzva, lebo národ 

musí byť politicky zjednotený.  

E. Byť (doplniť národnosť podľa otázky R5) je pre mňa nevýhodné, lebo na 

Slovensku sa neviem uplatniť. 

F. Byť (doplniť národnosť podľa otázky R5) pre mňa nie je ničím výnimočným, je to 

rovnaké ako patriť k inému národu.  

G. Otázka národnosti ma vôbec nezaujíma. 

H. Otázka národnosti je citlivou a nebezpečnou témou, je lepšie sa jej vyhýbať. 

 

60. Hlásite sa k nejakému vierovyznaniu. Ak áno, k akému? 

1. Rímskokatolíckej 

2. Evanjelickej 

3. Gréckokatolíckej 

4. Ţidovskej 

5. Reformovanej cirkvi 

6. Inej cirkvi (akej?):....... 

7. K ţiadnej cirkvi/ vierovyznaniu 

 

61. Bez ohľadu na to, ako ste odpovedali v predchádzajúcej otázkou, cítite sa byť/ ste 

súčasťou nejakej náboženskej komunity. Ak áno, akej? 

1. Rímskokatolíckej 

2. Evanjelickej 

3. Gréckokatolíckej 

4. Ţidovskej 

5. Reformovanej cirkvi 

6. Inej cirkvi (akej?):....... 

7. Ţiadnej cirkvi 

 

OTOČTE OBRAZOVKU NA RESPONDENTA  

62. Bez ohľadu na Vašu predchádzajúcu odpoveď, ako často sa zúčastňujete aktivít 

organizovaných cirkvou alebo cirkevnou komunitou?  

 

 

 1. Veľmi 

často  

2. 

Často 

3. 

Niekedy 

4. 

Zriedka 

kedy 

5. 

Nikdy 

99 (bez 

popisku) 

A. Ako často 

sa 

zúčastňujete 

náboženských 

aktivít? 
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B. Ako často 

sa 

zúčastňujete 

kultúrnych, 

spoločenskýc

h aktivít 

organizovaný

ch cirkvou 

alebo 

cirkevnou 

komunitou? 

      

 

 

63. Aký je váš vzťah k náboženstvu, k viere? 

  
1. ste hlboko veriaci/-a 

2. ste veriaci/-a 

3. nie ste rozhodnutý/-á 

4. neveriaci, nie ste nábožensky založený/-á 

5. ste ateista 

99. (bez popisku) 

 

 

64. Aké je Vaše najvyššie ukončené vzdelanie? 

1. základné vzdelanie  

2. vyučená/ý s výučným listom alebo osvedčením   

3. vyučená/ý s maturitou  

4. stredoškolské bez maturity 

5. úplné stredoškolské odborné s maturitou (napr. priemyslovka, ekonomická škola, 

obchodná  

6. akadémia, stredná zdravotná škola)  

7. úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ, vrátane doplneného nadstavbovým  

8. pomaturitným štúdiom)  

9. vysokoškolské I. stupňa (bakalárske štúdium)  

10. vysokoškolské II. stupňa a vyššieho stupňa 

 

65. Aké je najvyššie ukončené vzdelanie... 

 

 Vašej matky Vášho otca Vašej 

partnerky/Vášho 

partnera 

1. základ

né vzdelanie  

 

   

2. vyuče

ná/ý s 
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výučným 

listom alebo 

osvedčením 

3. vyuče

ná/ý s 

maturitou  

 

   

4. stredo

školské bez 

maturity 

 

   

5. úplné 

stredoškolské 

odborné s 

maturitou 

(napr. 

priemyslovka, 

ekonomická 

škola, 

obchodná 

akadémia, 

stredná 

zdravotná 

škola)  

 

   

6. úplné 

stredoškolské 

všeobecné 

(gymnázium, 

SVŠ, vrátane 

doplneného 

nadstavbový

m  

7. pomat

uritným 

štúdiom)  

 

   

8. vysok

oškolské I. 

stupňa 

(bakalárske 

štúdium)  

 

   

9. vysok    
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oškolské II. 

a vyššieho 

stupňa 

 

10. netýka 

sa ma (nemá, 

nepozná 

matku/otca/ 

partnera/ku) 

   

99 (bez popisku)    
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66. Aké je Vaše súčasné ekonomické postavenie?  

 

1. pracujem na plný pracovný úväzok 

2. pracujem na čiastočný pracovný úväzok (na dohodu) 

3. pracujúci/a dôchodca/dôchodkyňa 

4. dôchodca/dôchodkyňa (poberám starobný alebo invalidný dôchodok) 

5. na materskej / rodičovskej dovolenke 

6. nezamestnaný/á 

7. v domácnosti 

8. študent/ka / ţiak/čka 

 

 

67. Aký je Váš rodinný stav? 

 

1. Slobodný/á 

2. Ţijem s partnerom/partnerkou 

3. Vydatá/ţenatý 

4. Rozvedený/rozvedená a v súčasnosti neţije s iným partnerom/ partnerkou 

5. Vdovec/vdova 

 

68. Koľko osôb žije vo vašej domácnosti - vrátane vás, ostatných dospelých a detí?   

(Pod pojmom „domácnosť" rozumieme osoby žijúce v jednom byte alebo dome, ktoré spoločne 
hospodária s finančnými prostriedkami.) 
 
........................................ 

 

69. Koľko detí mladších ako 15 rokov žije vo Vašej domácnosti? 

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

 

70. Aký je čistý mesačný príjem všetkých členov Vašej domácnosti, keď do neho 

zahrniete ich mzdy, dôchodky a ostatné príjmy?  

1. do 500 eur 

2. od 501 do 700 eur 

3. od 701 do 1000 eur 

4. od 1001 do 1500 eur 

5. od 1501 do 2000 eur 

6. viac ako 2000 eur 

7. iná odpoveď (aká?) ................ 

 

71. Ktorá z týchto charakteristík najlepšie vystihuje ako vy hodnotíte súčasný príjem 

Vašej domácnosti? 

1. So súčasným príjmom sa ţije pohodlne. 

2. So súčasným príjmom sa dá vyjsť. 

3. So súčasným príjmom sa vychádza ťaţko. 

4. So súčasným príjmom sa vychádza veľmi ťaţko 
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99. (bez popisku) 

 

72. Ktorý z týchto popisov najlepšie vystihuje typ práce, ktorý v súčasnosti robíte?  

Ak v súčasnosti respondent nepracuje (o66=4,5,6,7): Ktorý z týchto popisov najlepšie 

vystihuje typ práce, ktorú ste vykonávali vo Vašom hlavnom zamestnaní, keď ste 

pracovali? 

1. Odborné alebo technické povolania - ako napríklad: lekár/ka – učiteľ/ka- inţinier/ka – 

umelec/umelkyňa - účtovník/účtovníčka  

2. Vyššie administratívne povolania - ako napríklad: bankár/ka – riadiaci/a 

pracovník/pracovníčka vo veľkých firmách – vysokopostavený vládny 

úradník/úradníčka – odborársky činiteľ/odborárska činiteľka 

3. Úradnícke povolania - ako napríklad: sekretár/ka – úradník/úradníčka – vedúci/a úradu 

- pisár/ka 

4. Povolania súvisiace s predajom - ako napríklad: vedúci/a predaja – majiteľ/ka 

predajne – predavač/ka – poisťovací/a agent/ka   

5. Povolania súvisiace so sluţbami - ako napríklad: majiteľ/ka reštaurácie – policajt/ka – 

čašník/čašníčka – opatrovateľ/ka – holič/ka- ozbrojené sily 

6. Kvalifikovaný/á robotník/robotníčka - ako napríklad: majster/ka – 

mechanik/mechanička motorov – tlačiar/ka – výrobca/výrobkyňa náradia - 

elektrikár/ka 

7. Čiastočne kvalifikovaný/á robotník/robotníčka - ako napríklad: murár/ka – vodič/ka 

verejnej dopravy– stolár – pracovník v konzervárňach– robotník pri výrobe oceľových 

plechov – pekár 

8. Nekvalifikovaný/á robotník/robotníčka - ako napríklad: pomocný/á 

robotník/robotníčka – vrátnik/vrátnička – nekvalifikovaný/á robotník/robotníčka v 

továrni 

9. Robotník/robotníčka na farme/druţstve - ako napríklad: farmár/ka – pomocný/á 

robotník/robotníčka na farme– traktorista/ka - rybár/ka 

10. iné (čo?) ................ 

 

73. V politike ľudia niekedy hovorí o pravici a ľavici. Kam by ste sa umiestnili na tejto 

stupnici, kde 0 znamená ľavica a 10 znamená pravica? 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ľavica           pravica 

99 (bez popisku) 

 

 

Ďakujeme za rozhovor 


