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DOTAZNÍK PRIESKUMU ISSP 2018 Slovensko 
NÁBOŽENSTVO 

VERZIA A 
 

Dobrý deň!  
Volám sa .................... a som anketárom/anketárkou spoločnosti MEDIAN SK, ktorá sa zaoberá prieskumom verejnej mienky, 
sociologickými prieskumami a skúmaním trhu. 
Teraz uskutočňujeme prieskum pre Sociologický ústav SAV v Bratislave. Tento prieskum je zameraný na skúmanie Vašich 
názorov a postojov k náboženstvám. 
Rozhovor bude trvať asi 35 minút. Prieskum je anonymný, Vaše odpovede teda budú spracované hromadne na počítači, spolu 
s odpoveďami 1400 ďalších oslovených občanov. Vaše meno nebude nikde zverejnené. Na každú otázku máte možnosť 
odpovedať aj „neviem“, či neodpovedať. 
Vopred Vám ďakujeme za Váš čas, ochotu a spoluprácu.  
Veľmi si to vážime! 
 

ČASŤ 1: 
 
Q1. Ak by ste teraz mali celkovo posúdiť svoj život v súčasnosti, povedali by ste, že ste viac alebo menej šťastný(á)? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 veľmi šťastný 
2 celkom šťastný 
3 nie veľmi šťastný 
4 vôbec nie šťastný 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Q2. Ak by ste to mali celkovo posúdiť, ako ste spokojný s Vašimi vzťahmi s členmi rodiny? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 úplne spokojný 
2 veľmi spokojný 
3 dosť spokojný 
4 ani spokojný, ani nespokojný 
5 dosť nespokojný 
6 veľmi nespokojný 
7 úplne nespokojný 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
EX3. V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

a. Obaja - muž aj žena by mali prispievať do príjmu domácnosti. 
 

1 jednoznačne súhlasím  
2 súhlasím  
3 ani súhlasím, ani nesúhlasím  
4 nesúhlasím  
5 jednoznačne nesúhlasím  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

b. Celkovo povedané, rodinný život je ukrátený, ak je matka zamestnaná na plný pracovný úväzok. 
 

1 jednoznačne súhlasím  
2 súhlasím  
3 ani súhlasím, ani nesúhlasím  
4  nesúhlasím  
5 jednoznačne nesúhlasím 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
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c. V čase vysokej nezamestnanosti by vydaté ženy mali zostať v domácnosti. 
 

1 jednoznačne súhlasím  
2 súhlasím  
3 ani súhlasím, ani nesúhlasím  
4 nesúhlasím  
5 jednoznačne nesúhlasím 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Q3. Aký je Váš názor na sexuálny pomer vydatej ženy alebo ženatého muža s niekým iným ako s vlastným manželom či 
manželkou? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 je to vždy nesprávne 
2 je to skoro vždy nesprávne 
3 len niekedy je to nesprávne 
4 vôbec to nepovažujem za nesprávne 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Q4. Aký je Váš názor na sexuálny pomer medzi dvoma dospelými rovnakého pohlavia?  
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 je to vždy nesprávne 
2 je to skoro vždy nesprávne 
3 len niekedy je to nesprávne 
4 vôbec to nepovažujem za nesprávne 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Q5. Čo si myslíte Vy osobne - je to nesprávne alebo nie je, keď sa žena rozhodne pre interrupciu v situácii ... 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 

a. Keď má rodina veľmi nízky príjem a nemôže si dovoliť viac detí. 
b. Keď je veľmi pravdepodobné, že dieťa bude vážne poškodené. 

 

1 je to vždy nesprávne 
2 je to skoro vždy nesprávne 
3 len niekedy je to nesprávne 
4 vôbec to nepovažujem za nesprávne 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
EX10. V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 
 

a. Je povinnosťou detí postarať sa o svojich rodičov, keď zostarnú. 
1 úplne súhlasím 
2 skôr súhlasím 
3 ani súhlasím, ani nesúhlasím 
4 skôr nesúhlasím 
5 vôbec nesúhlasím 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

b. Ak je to potrebné, rodičia by mali poskytnúť finančnú pomoc svojim deťom, aj keď sú už dospelé. 
 

1 úplne súhlasím 
2 skôr súhlasím 
3 ani súhlasím, ani nesúhlasím 
4 skôr nesúhlasím 
5 vôbec nesúhlasím  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
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c. Mať aj svoj vlastný život, nezávislý na rodine, nie je vôbec dôležité. 
 

1 úplne súhlasím 
2 skôr súhlasím 
3 ani súhlasím, ani nesúhlasím 
4 skôr nesúhlasím 
5 vôbec nesúhlasím 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Q6. V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením: Poslaním muža je zarábať peniaze, poslaním ženy je 
starať sa o domov a rodinu. 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 úplne súhlasím 
2 skôr súhlasím ako nesúhlasím 
3 rovnako súhlasím ako nesúhlasím 
4 skôr nesúhlasím 
5 vôbec nesúhlasím 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Q7. Povedzte prosím pri každej z uvedených inštitúcií, ako veľmi jej dôverujete ...  
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 
 

a. Národnej rade SR   
b. zamestnávateľskej a podnikateľskej sfére  
c. cirkvám a náboženským organizáciám  
d. súdom a právnemu systému  
e.  verejnému školstvu a vzdelávaciemu systému 
f. Vláde SR 
g. Polícii SR  
h. Prezidentovi SR 
i. zdravotníctvu 

 

1 úplne dôverujem 
2 z väčšej časti dôverujem  
3 čiastočne dôverujem 
4 len málo dôverujem  
5 vôbec nedôverujem   
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Q8. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Predstavitelia cirkví by nemali ovplyvňovať ľudí pri 
hlasovaní vo voľbách. 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 úplne súhlasím 
2 skôr súhlasím 
3 ani súhlasím, ani nesúhlasím 
4 skôr nesúhlasím 
5 vôbec nesúhlasím 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
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Q9. Posúďte, prosím, nasledujúce tvrdenia a povedzte mi, či s nimi súhlasíte, alebo nesúhlasíte. 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 
 

a. Príliš sa spoliehame na vedu a iba nedostatočne na náboženskú vieru. 
b. Keď sa rozhliadneme okolo seba, vidíme, že náboženstvá vnášajú do sveta viac konfliktov ako mieru. 
c. Ľudia s veľmi silnou náboženskou vierou sú často príliš netolerantní voči iným. 

 

1 úplne súhlasím 
2 skôr súhlasím 
3 ani súhlasím, ani nesúhlasím 
4 skôr nesúhlasím 
5 vôbec nesúhlasím   
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Q10. Myslíte si, že cirkvi a náboženské organizácie majú u nás nadmernú, alebo nedostatočnú moc? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 výrazne nadmernú moc  
2 skôr nadmernú moc 
3 primeranú moc 
4 skôr nedostatočnú moc 
5 výrazne nedostatočnú moc 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Q11. Ľudia majú rôzne náboženské vyznania a náboženské názory. Prekážalo alebo neprekážalo by Vám, ak by sa človek 
s náboženským vyznaním alebo názormi, ktoré by sa veľmi odlišovali od Vašich, zosobášil s niekým z Vašich blízkych 
príbuzných (s členom Vašej rodiny)? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 určite neprekážalo 
2 pravdepodobne neprekážalo  
3 pravdepodobne prekážalo  
4 určite prekážalo 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Q12. Niektorí ľudia majú názory, ktoré väčšina považuje za radikálne. Zamyslite sa nad náboženskými extrémistami, teda 
ľuďmi, ktorí veria, že ich náboženstvo je jedinou pravou vierou, a že všetky ostatné náboženstvá by mali byť považované za 
nepriateľské. Myslíte si, že  takýmto ľudom by malo byť dovolené, aby ... 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 

a. Usporadúvali  verejné stretnutia, na ktorých by hlásali svoje názory?  
b. Uverejňovali svoje názory na internete alebo sociálnych sieťach?  

 

1 určite áno 
2 skôr áno 
3 skôr nie 
4 určite nie 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Q13. Povedzte, prosím, ktoré z uvedených tvrdení najlepšie vystihuje Vašu celkovú vieru v Boha (Váš celkový vzťah k Bohu). 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 Neverím v Boha  
2 Neviem, či Boh jestvuje a neverím, že je spôsob ako to zistiť  
3 Neverím v Boha ako osobu (v osobného Boha), ale verím v určitý druh Vyššej moci  
4 V niektorých momentoch v Boha verím, ale v iných nie 
5 Hoci mám pochybnosti, cítim, že verím v Boha 
6 Viem, že Boh existuje a vôbec o tom nepochybujem  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!)  
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Q14. Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vystihuje Vašu celkovú vieru v Boha (Váš celkový vzťah k Bohu) teraz 
a v minulosti? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 Neverím a nikdy som v Boha neveril  
2 Neverím v Boha, ale kedysi som veril  
3 Teraz v Boha verím, ale neveril som vždy 
4 Verím a vždy som veril v Boha  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Q15.  Povedzte prosím, do akej miery veríte v ... 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 
 

a. posmrtný život  
b. nebo  
c. peklo 
d. náboženské zázraky 
e. nadprirodzenú moc mŕtvych predkov  

 

1 určite áno 
2 skôr áno 
3 skôr nie 
4 určite nie 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Q16. Aký je Váš názor na nasledujúce tvrdenia? Vyjadrite pri každom z nich do akej miery s ním súhlasíte alebo 
nesúhlasíte? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 
 

a. Existuje Boh, ktorý sa osobne zaujíma o každého človeka  
b. Ľudia môžu urobiť len málo pre to, aby zmenili priebeh svojho života  
c. Podľa mňa, život má zmysel len preto, lebo Boh existuje  
d. Podľa môjho názoru v živote neexistuje žiadny vyšší zmysel 
e. Život má zmysel len vtedy, keď mu ho človek dá sám 
f. Mám svoj vlastný spôsob ako sa spojiť s Bohom, bez cirkvi a náboženských obradov 

 

1 úplne súhlasím 
2 skôr súhlasím 
3 ani súhlasím, ani nesúhlasím 
4 skôr nesúhlasím 
5 vôbec nesúhlasím   
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Q17. Podľa vášho názoru pristupuje Vaše náboženstvo k mužom a ženám rovnako, k mužom pristupuje lepšie ako k ženám, 
alebo pristupuje lepšie k ženám než k mužom?  
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 nehlásim sa k žiadnemu náboženstvu / žiadne nepraktizujem 
2 pristupuje k mužom a ženám rovnako 
3 pristupuje k mužom lepšie než k ženám  
4 pristupuje k ženám lepšie než k mužom 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
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Q18. K akému náboženskému vyznaniu sa hlásila Vaša matka, keď ste boli dieťa? Bolo to vyznanie ... 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 Rímskokatolícke 
2 Evanjelické a.v.  
3 Gréckokatolícke 
4 Kresťanské reformované (kalvínske)  
5 Pravoslávne  
6 Jehovovi svedkovia 
7 iné kresťanské (ANK.: Vypíšte, ktoré):  ..................................................  
8 Židovské  
9 iné, nie kresťanské (ANK.: Vypíšte, ktoré):  ..................................................  
10 bez vyznania 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

Q19. K akému náboženskému vyznaniu sa hlásil Váš otec, keď ste boli dieťa? Bolo to ... 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 Rímskokatolícke 
2 Evanjelické a.v.  
3 Gréckokatolícke 
4 Kresťanské reformované (kalvínske)  
5 Pravoslávne  
6 Jehovovi svedkovia 
7 iné kresťanské (ANK.: Vypíšte, ktoré):  ..................................................  
8 Židovské  
9 iné, nie kresťanské (ANK.: Vypíšte, ktoré):  ..................................................  
10 bez vyznania 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

Q20. K akému náboženskému vyznaniu ste boli vychovaný Vy? Bolo to ... 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 Rímskokatolícke 
2 Evanjelické a.v.  
3 Gréckokatolícke 
4 Kresťanské reformované (kalvínske)  
5 Pravoslávne  
6 Jehovovi svedkovia 
7 iné kresťanské (ANK.: Vypíšte, ktoré):  ..................................................  
8 Židovské  
9 iné, nie kresťanské (ANK.: Vypíšte, ktoré):  ..................................................  
10 bez vyznania 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

Q21: Keď ste boli dieťa, ako často chodila Vaša matka na bohoslužby? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 nikdy 
2 menej ako raz do roka 
3 raz či dvakrát do roka 
4 niekoľkokrát ročne 
5 asi raz mesačne 
6 2-3krát do mesiaca 
7 takmer každý týždeň 
8 každý týždeň 
9 niekoľkokrát do týždňa 
77 nežil s matkou  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
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Q22. Keď ste boli dieťa, ako často chodil Váš otec na bohoslužby? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 nikdy  
2 menej ako raz do roka   
3 raz či dvakrát do roka  
4 niekoľkokrát ročne  
5 asi raz mesačne  
6 2-3krát do mesiaca  
7 takmer každý týždeň  
8 každý týždeň 
9 niekoľkokrát do týždňa  
77 nežil s otcom  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

Q23. A Vy - keď ste mali asi tak 11 - 12 rokov - ako často ste chodili na bohoslužby? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 nikdy 
2 menej ako raz do roka  
3 raz či dvakrát do roka  
4 niekoľkokrát ročne  
5 asi raz mesačne  
6 2-3krát do mesiaca  
7 takmer každý týždeň  
8 každý týždeň 
9 niekoľkokrát do týždňa  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!)  

 

Q24. Zamyslime sa teraz opäť nad prítomnosťou. Asi ako často sa modlíte? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 nikdy 
2 menej ako raz za rok 
3 približne raz alebo dva razy za rok  
4 niekoľkokrát ročne 
5 približne raz mesačne  
6 2-3 krát mesačne 
7 takmer každý týždeň 
8 každý týždeň 
9 niekoľkokrát týždenne  
10 raz denne  
11 niekoľkokrát denne  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

Q25. Ako často sa zúčastňujete na cirkevných alebo náboženských  podujatiach, navštevujete cirkevné organizácie alebo 
miesta pobožností - okrem účasti na bohoslužbách? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 nikdy  
2 menej ako raz za rok 
3 približne raz alebo dva razy za rok  
4 niekoľkokrát ročne  
5 približne raz mesačne 
6 2-3krát mesačne 
7  takmer každý týždeň 
8 každý týždeň 
9 niekoľkokrát týždenne  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
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Q26. Počas posledných 12 mesiacov, čítali ste alebo ste počúvali čítanie niektorého posvätného textu ako je Biblia, 
budhistická Sútra, Korán, Tóra či iné náboženské písmo? Nepočítajte do toho čítanie uskutočnené počas bohoslužby. 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 áno  
2 nie 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

Q27. Máte doma z náboženských dôvodov nejaký oltárik, kríž, relikviár alebo vystavený nejaký iný náboženský predmet? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1  áno  
2  nie  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

Q28. Ako často navštevujete z náboženských dôvodov nejaké pútnické alebo posvätné miesto? Nepočítajte do toho, prosím, 
miesto, kam zvyčajne chodievate na bohoslužby, ak také miesto máte. 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 nikdy 
2 menej ako raz za rok 
3 približne raz alebo dva razy ročne   
4 niekoľkokrát ročne 
5 približne raz alebo viackrát mesačne 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0  neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

Q29. Považujete sa za človeka založeného ... 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 veľmi silne nábožensky 
2 silne nábožensky  
3 skôr nábožensky 
4 ani nábožensky, ani nenábožensky  
5 skôr nenábožensky 
6 silne nenábožensky 
7 veľmi silne nenábožensky 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!)  

 

Q30. Ktorý z uvedených opisov Vás vystihuje najlepšie? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 Vyznávam náboženstvo a považujem sa za duchovne založeného  človeka so záujmom o duchovno alebo 
nadprirodzeno   
2 Vyznávam náboženstvo, ale nepovažujem sa za duchovne založeného človeka so záujmom o duchovno alebo 
nadprirodzeno  
3 Nevyznávam žiadne náboženstvo, ale považujem sa za duchovne založeného človeka so záujmom o duchovno 
a nadprirodzeno 
4 Nevyznávam žiadne náboženstvo a nepovažujem sa za duchovne založeného človeka so záujmom o duchovno 
a nadprirodzeno 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!)  
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Q31. Súhlasíte, alebo nesúhlasíte s názorom, že ak ľudia žijú náboženským životom, pomáha im to: 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 
 

a. získať  priateľov 
b. získať útechu v ťažkých životných situáciách alebo v čase smútku  

 

1  úplne súhlasím  
2 skôr súhlasím 
3 ani súhlasím, ani nesúhlasím  
4 skôr nesúhlasím 
5 vôbec nesúhlasím 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Q32. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením? „Náboženstvá sú obvykle prekážkou rovnosti medzi ženami 
a mužmi.“ 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 úplne súhlasím  
2 skôr súhlasím 
3 ani súhlasím, ani nesúhlasím 
4 skôr nesúhlasím 
5 vôbec nesúhlasím 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0  neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!)  

 
Q33. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami?   
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 
 

a. Vlády by nemali zasahovať do snáh akéhokoľvek náboženstva šíriť svoju vieru. 
b. Vo všeobecnosti platí, že ľudia patriaci k rôznym náboženstvám nemôžu spolu dobre vychádzať, keď žijú blízko 
seba. 
 

1 úplne súhlasím  
2 skôr súhlasím  
3 ani súhlasím, ani nesúhlasím 
4 skôr nesúhlasím 
5 vôbec nesúhlasím  
99  neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!)  

 
Q34. Súhlasíte, alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 
 

a. Na Slovensku náboženstvo reprezentuje minulosť, a nie budúcnosť. 
b. Na Slovensku je náboženstvo rovnako dôležité pre život v súčasnosti ako bolo v minulosti. 

 

1 úplne súhlasím 
2 skôr súhlasím  
3 ani súhlasím, ani nesúhlasím 
4 skôr nesúhlasím 
5 vôbec nesúhlasím  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Q35. Ako Vy osobne vnímate členov nasledujúcich náboženských skupín? Uveďte na stupnici od 1 po 5 postoje 
k príslušníkom nasledujúcich náboženstiev alebo vyznaní. 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 
 

a. Kresťania  
b. Moslimovia  
c. Hinduisti 
d. Budhisti  
e. Židia 
f. ľudia bez náboženskej viery alebo ateisti 
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1 veľmi pozitívne 
2 skôr pozitívne 
3 ani pozitívne, ani negatívne 
4 skôr negatívne 
5 veľmi negatívne 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
 
 

Q36. Povedali by ste, že váš zdravotný stav  je celkovo ... 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 výborný 
2 veľmi dobrý 
3 dobrý  
4 ako-tak uspokojivý  
5 zlý 
99  neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
EX11. Do akej miery ste boli v priebehu minimálne posledných 6 mesiacov obmedzovaný kvôli zdravotnému problému 
v činnostiach, ktoré ľudia bežne vykonávajú? Povedali by ste, že ste boli: 
 

1 veľmi obmedzovaný 
2 obmedzovaný, ale nie veľmi 
3 vôbec neobmedzovaný 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

FILTER: Na otázku EX11b odpovedajú len tí, ktorí uviedli v otázke EX11 možnosť 1 alebo 2 

 
EX11b. Uviedli ste, že Vás zdravotný problém obmedzil v činnostiach, ktoré ľudia bežne vykonávajú. Ako dlho trvalo toto 
obmedzenie? 
 

1 kratšie ako týždeň 
2 dlhšie ako týždeň, ale kratšie ako mesiac 
3 jeden až dva mesiace 
4 tri mesiace až šesť mesiacov 
5 šesť mesiacov alebo dlhšie 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
ČASŤ 2: OPTIONAL 
 

Opt01. Mohli by ste prosím povedať, ako v posledných rokoch vnímate vývoj v cirkvi, ku ktorej sa hlásite? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 veľmi pozitívne  
2 skôr pozitívne  
3 ani pozitívne, ani negatívne  
4 skôr negatívne  
5 veľmi negatívne  
6 nehlásim sa k žiadnej cirkvi  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
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Opt02. Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vystihuje Váš názor na Bibliu? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 Biblia je živé Božie slovo, ktoré treba brať doslovne, slovo za slovom 
2 Biblia je slovo  inšpirované  Bohom, ale nie všetko treba brať doslovne, slovo za slovom 
3 Biblia je starodávna kniha príbehov, legiend, histórie  a morálnych ponaučení, ktoré zaznamenal človek 
4 netýka sa ma to 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!)  

 

Opt03. Nastal už niekedy vo Vašom živote obrat, kedy ste získali nový a osobnejší vzťah k náboženstvu? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 áno 
2 nie 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!)  

 
Opt04. Teraz sa, prosím, zamyslite nad niečím iným. Považujete nasledujúce tvrdenia za pravdivé alebo za nepravdivé? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 
 

a Amulety pre šťastie alebo talizmany naozaj niekedy prinášajú šťastie. 
b Niektorí ľudia naozaj dokážu predpovedať budúcnosť. 
c Niektorí liečitelia majú naozaj liečiteľské schopnosti dané od Boha. 
d Znamenia v akých sa ľudia narodili, alebo horoskop môžu ovplyvniť ich budúcnosť. 

 

1 určite pravdivé  
2 skôr pravdivé  
3 skôr nepravdivé  
4 určite nepravdivé 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!)  

 
Opt05. Predstavte si, že bol prijatý zákon, ktorý je v konflikte s vašimi náboženskými princípmi a učením. Ako by ste sa 
rozhodli, čo by ste uprednostnili? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 určite by som uprednostnil zákon 
2 pravdepodobne by som uprednostnil zákon 
3 pravdepodobne by som uprednostnil náboženské princípy 
4 určite by som uprednostnil náboženské princípy 
5 nevyznávam žiadne náboženské princípy 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!)  

 
Opt06. Myslíte si, že  vo všeobecnosti sa dá ľuďom veriť, alebo že v styku s inými treba byť veľmi opatrný? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 ľuďom sa takmer vždy dá dôverovať  
2 ľuďom sa zväčša dá dôverovať  
3 človek musí byť zväčša veľmi opatrný v styku s inými ľuďmi 
4 človek musí byť takmer vždy opatrný v styku s inými ľuďmi 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!)  
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Opt07. Súhlasíte, alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Zákony krajiny nemajú byť založené na žiadnom náboženstve. 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 určite súhlasím 
2 skôr súhlasím  
3 ani súhlasím, ani nesúhlasím 
4 skôr nesúhlasím  
5 vôbec nesúhlasím 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!)  

 
EX12. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 
 

a. Všetky náboženské skupiny existujúce na Slovensku by mali mať rovnaké práva. 
b. Musíme rešpektovať všetky náboženstvá. 

 

1 úplne súhlasím 
2 skôr súhlasím 
3 ani súhlasím, ani nesúhlasím 
4 skôr nesúhlasím 
5 vôbec nesúhlasím 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Opt08. Prosím uveďte, či ste nasledovné činnosti robili v minulom roku, či ste ich robili v dávnejšej minulosti alebo či ste ich 
nerobili nikdy. 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 
 

a. meditovanie  
b. praktizovanie jógy, Tai Chi alebo Qi Gong 
c. používanie alternatívnej medicíny (napríklad homeopatie, ajurvedy alebo tradičnej čínskej medicíny)  
d. návšteva „liečiteľa vierou“ alebo účasť na náboženskom liečiteľskom rituáli  
e. konzultácia u veštkyne alebo astrológa  
f. čítanie kníh alebo časopisov so spirituálnou / duchovnou alebo ezoterickou problematikou  

 

1 robil/a som to v minulom roku 
2 robil/a som to dávnejšie v minulosti 
3 nikdy som sa tomu nevenoval/a  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Opt09. Niektorí hovoria, že európska integrácia, európske zjednocovanie už zašlo priďaleko. Iní tvrdia, že integrácia, 
zjednocovanie by sa malo ďalej prehlbovať. Aký je váš názor? Vyjadrite svoj názor na stupnici od 0 do 10, kde číslo 
"0" znamená "integrácia už zašla priďaleko, mala by sa oslabiť" a "10" znamená "integrácia by sa mala ďalej prehlbovať". 
Ktoré číslo na tejto stupnici najlepšie vystihuje váš názor? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

0 integrácia zašla priďaleko 
10 integrácia by sa mala prehlbovať 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Opt10. Niektorým ľuďom sú bližšie skôr liberálne názory, iným konzervatívne. Kam by ste sa vy zaradili na stupnici 0 až 10, 
kde číslo 0 predstavuje liberalizmus a číslo 10 konzervativizmus? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

0 liberálne názory 
10 konzervatívne názory 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
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Opt11. Vy osobne sa obávate príchodu utečencov do Európy, alebo tieto obavy nemáte? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 vôbec sa neobávam 
2 trocha sa obávam 
3 dosť sa obávam 
4 veľmi sa obávam 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Opt12. Do Európy už v poslednom období prišlo mnoho utečencov. Ako by sa k nim Európania mali zachovať? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 výrazne im pomáhať 
2 pomáhať im v obmedzenej miere 
3 pomáhať im len v nevyhnutných prípadoch 
4 vôbec im nepomáhať 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Opt13. Považujete tých, ktorí sa hlásia k nasledujúcim náboženským skupinám za hrozbu, alebo ich za hrozbu nepovažujete? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 
 

a. kresťania  
b. moslimovia  
c. židia  
d. neveriaci  

 

1 veľkú hrozbu  
2 určitú hrozbu  
3 nie príliš veľkú hrozbu  
4 žiadnu hrozbu  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Opt15. Na prvom stupni základných škôl (ZŠ) na Slovensku sa náboženstvo vyučuje ako povinne voliteľný predmet, druhou 
možnosťou je etická výchova. Rodičia, resp. žiaci si musia zvoliť buď náboženstvo alebo etickú výchovu. Máte v domácnosti 
skúsenosti so školskou výučbou detí z toho či onoho predmetu? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 áno 
2 nie 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Opt16. Pozrite si nasledujúcu dvojicu výrokov. Svoje stanovisko vyjadrite, prosím, pomocou stupnice od 1 do 4.  
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 
 

a. Rodičia alebo žiaci sa o voľbe medzi náboženstvom a etickou výchovou rozhodujú úplne slobodne. 
b. Rodičia alebo žiaci sú pri rozhodovaní často vystavení tlaku v prospech náboženstva. 

 

1 úplne súhlasím s výrokom A 
2 skôr súhlasím s výrokom A 
3 skôr súhlasím s výrokom B  
4 úplne súhlasím s výrokom B  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
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EX8. Keď sa stretnete s priateľmi, príbuznými alebo spolupracovníkmi, ako často sa rozprávate o politike? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 často 
2 niekedy 
3 zriedka 
4 nikdy 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
EX9. Ako často ste sa v posledných piatich rokoch vy osobne alebo niektorý váš blízky príbuzný stretli s takým verejným 
činiteľom, ktorý naznačil, že chce alebo si otvorene vypýtal úplatok či protislužbu za poskytnuté výhody? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 ani raz  
2 len výnimočne 
3 niekoľkokrát 
4 pomerne často 
5 veľmi často 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
 
B25. (VOTE_LE): Boli ste voliť v posledných parlamentných voľbách v marci 2016?  
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 áno, volil(a) som 
2 nie, nevolil(a) som → FILTER: pokračovať na otázku Opt19 
3 nemal(a) som vtedy ešte volebné právo → FILTER: pokračovať na otázku Opt19 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) → FILTER: pokračovať na otázku Opt19 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) → FILTER: pokračovať na otázku Opt19 

 

FILTER: Na otázku B26 odpovedajú len tí, ktorí uviedli v otázke B25 možnosť 1. Ostatní pokračujú otázkou Opt19. 

 
B26. (nat_PRTY): Skúste si spomenúť, ktorú politickú stranu, hnutie alebo koalíciu ste vtedy volili? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
ANK.: Na otázku odpovedajú len tí, ktorí v B25 uviedli „áno, volil(a) som“. 
 

1 Strana TIP 
2 Strana moderného Slovenska (SMS) 
3 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) 
4 Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník (DS - Ľudo Kaník) 
5 ŠANCA 
6 SME RODINA - Boris Kollár (SME RODINA - Boris Kollár) 
7 Strana zelených Slovenska (SZS) 
8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO (KOALÍCA (NP+PAS+SĽS)) 
9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDA-MKDSZ) 
10 VZDOR - strana práce (VZDOR) 
11 MOST - HÍD 
12 Slovenská národná strana (SNS) 
13 Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia 
14 Komunistická strana Slovenska (KSS) 
15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ - DS) 
16 SMER - sociálna demokracia (SMER - SD) 
17 Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 
18 Slovenská občianska koalícia (SKOK!) 
19 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko) 
20 #SIEŤ 
21 Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP) 
22 PRIAMA DEMOKRACIA (PD) 
23 Sloboda a Solidarita (SaS) 
96 respondent vhodil neplatný lístok/prázdnu obálku 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

http://www.parlamentne-volby-2016.sk/obycajni-ludia-a-nezavisle-osobnosti-%28olano---nova%29_42.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/demokrati-slovenska---ludo-kanik_45.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/sme-rodina---boris-kollar_32.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/strana-zelenych-slovenska_67.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/koalicia-spolocne-za-slovensko_148.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/madarska-krestanskodemokraticka-aliancia---magyar-keresztenydemokrata-szovetseg_27.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/vzdor---strana-prace_70.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/most---hid_30.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/slovenska-narodna-strana_52.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/komunisticka-strana-slovenska_19.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/slovenska-demokraticka-a-krestanska-unia---demokraticka-strana_50.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/smer---socialna-demokracia_53.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/krestanskodemokraticke-hnutie_23.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/slovenska-obcianska-koalicia_89.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/kotleba---ludova-strana-nase-slovensko_26.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/strana-madarskej-komunity---magyar-kozosseg-partja_56.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/priama-demokracia_44.html
http://www.parlamentne-volby-2016.sk/sloboda-a-solidarita_49.html


15 

Opt19. Budem Vám postupne čítať mená vplyvných zahraničných politických lídrov. Pri každom z nich mi prosím povedzte, či 
ste o ňom už počuli a ak áno, do akej miery ho hodnotíte pozitívne, alebo negatívne. 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť v každom riadku. 
 

a. Andrej Babiš (český premiér) 
b. Recep Erdogan (turecký prezident)  
c. Jaroslav Kaczynski (predseda vládnucej strany Právo a spravodlivosť v Poľsku) 
d. Sebastián Kurz (rakúsky premiér) 
e. Emmanuel Macron (francúzsky prezident) 
f. Theresa Mayová (britská premiérka) 
g. Angela Merkelová (nemecká kancelárka) 
h. Viktor Orbán (maďarský premiér) 
i. Petro Porošenko (ukrajinský prezident) 
j. Vladimír Putin (ruský prezident) 
k. Donald Trump (americký prezident) 
l. Miloš Zeman (český prezident) 

 

1 veľmi pozitívne 
2 skôr pozitívne 
3 skôr negatívne 
4 veľmi negatívne 
5 toho politika poznám, ale neviem ho posúdiť 
7 tohto politika nepoznám 
9 tohto politika neviem posúdiť 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Opt20. Časť verejnosti sa prejavuje podporou tradičnej rodiny (odmietanie registrovaných partnerstiev homosexuálov, 
nezosobášených spolužití a interupcií) a sympatizuje s “pochodmi za život”. Druhá časť verejnosti silne podporuje iné a nové 
formy rodiny, “právo žien na voľbu” a sympatizuje s “dúhovými pochodmi”. K akému názoru sa prikláňate Vy osobne?  
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 určite podporujem hnutie “za tradičnú rodinu” 
2 skôr podporujem hnutie “za tradičnú rodinu” 
3 skôr podporujem hnutia “za nové formy rodiny” 
4 určite podporujem hnutia “za nové formy rodiny” 
5 o tieto veci sa nezaujímam 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Opt21. Boli by ste Vy ochotný podporiť hnutie “za tradičnú rodinu” účasťou na pochode, demonštrácii, podpisom petície? 
Boli by ste ochotný podporiť tých, ktorí hlásajú nové, netradičné formy rodiny? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 Už som niekedy podporil mnou preferovaný pohľad podpisom petície alebo účasťou na pochode 
2  Som ochotný podporiť mnou preferovaný pohľad podpisom petície alebo účasťou na pochode 
3 Nezamýšľam takto verejne prejaviť môj názor 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

ČASŤ 3: POVINNÉ BACKGROUND VARIABLES 
 
Identifikačné znaky /Background variables 
 
B1. (SEX) Pohlavie respondenta: 
ANK: Nepýtajte sa, zaznačte kód. 
 

1 muž 
2 žena 

 
B2. (BIRTH_AGE) V ktorom roku ste sa, prosím, narodili?  
ANK: Zaznačte štvormiestne číslo. 
 

 Zapíšte:  ...........................  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 



16 

B3. (EDUCYRS) Koľko rokov trvalo Vaše doterajšie vzdelávanie? Započítajte všetky roky denného štúdia, aj ak ste školu 
neukončili. Nezabudnite započítať aj základnú školu. Nerátajte opakované ročníky. Nerátajte večerné štúdium. Nezahŕňajte 
do celkového vzdelávania čas strávený na odborných či rekvalifikačných kurzoch. Ak ešte študujete, uveďte počet doteraz 
ukončených rokov štúdia. 
ANK: Zaznačte dvojmiestne číslo. 
 

POČET ROKOV DENNÉHO ŠTÚDIA (aj diaľkového štúdia):  ..............................  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
00 neabsolvoval som formálne vzdelávanie 

 
B4. (nat_DEGR) Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
ANK: “Ukončené” znamená diplom/vysvedčenie/výučný list. 
 

1 neukončená základná škola 
2 ukončená základná škola 
3 základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz (bez výučného listu) 
4 vyučený(á) s výučným listom alebo osvedčením (bez maturity) 
5 odborná škola alebo hospodárska škola (bez maturity) 
6 vyučený(á) s maturitou  
7 úplné stredoškolské odborné s maturitou (napr. priemyslovka, ekonomická škola, obchodná akadémia, stredná 
zdravotná škola)  
8 úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ)  
9 nadstavbové, pomaturitné štúdium  
10 vysoká škola - bakalárske štúdium 
11 vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium (alebo jeho ekvivalent), vrátane titulov MUDr., JUDr., PhDr. a podobne 
12 postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.) 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

B5. (WORK): Vykonávate (vykonávali ste niekedy) platenú prácu? 
ANK: Medzi „platenú prácu“ patria tak zamestnanci, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci, podnikatelia, práca 
pre rodinnú firmu a pod.), ktorí pracujú aspoň jednu hodinu do týždňa. Ak respondent(ka) je momentálne, dočasne na PN, na 
materskej dovolenke a pod., ale inak je zamestnaný(á) (pracuje) kódujte „1“ („v súčasnosti vykonávam platenú prácu“).  
 

1 v súčasnosti vykonávam platenú prácu  
2 v súčasnosti nevykonávam platenú prácu, ale v minulosti som vykonával(a) → FILTER: Pokračovať na otázku B7 
3 nikdy som platenú prácu nevykonával(a) → FILTER: Pokračovať na otázku B13 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!)         → FILTER: Pokračovať na otázku B13 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!)        → FILTER: Pokračovať na otázku B13 

 

FILTER: Na otázku B6 odpovedajú len tí, ktorí uviedli v otázke B5 možnosť 1. Na otázku B7 odpovedajú len tí, ktorí uviedli 
v otázke B5 možnosť 2. Tí, čo uviedli možnosť 3, 99 a 0, pokračujú otázkou B13. 

 

B6. (WRKHRS): Koľko hodín týždenne zvyčajne odpracujete - vrátane nadčasov - v platenej práci? 
ANK: Pokyn pre respondenta: Ak pracujete pre viac zamestnávateľov, alebo ste súčasne zamestnancom a živnostníkom či 
podnikateľom, uveďte prosím celkový počet odpracovaných hodín. 
ANK: Vypíšte dvojmiestne číslo. 
ANK.: Na otázku odpovedajú iba respondenti, ktorí uviedli v otázke B5, že vykonávajú platenú prácu (B5 = 1). 
 

V priemere pracujem (ANK.: vypíšte počet hodín do týždňa, vrátane nadčasov)  ............................  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

Nasledujúce otázky sa týkajú viacerých aspektov Vašej pracovnej situácie.  
Ak máte súčasne viacero zamestnaní alebo ste zamestnaný a zároveň podnikáte, odpovedajte podľa Vášho hlavného 
zamestnania.  
Ak v súčasnosti nepracujete, berte do úvahy svoje posledné zamestnanie.  
Ak ste v starobnom dôchodku, odpovedajte o poslednom Vašom zamestnaní. 
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B7. (EMPREL) Ste/boli ste zamestnanec alebo podnikateľ, živnostník alebo pracujete/ pracovali ste v rodinnom podniku? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
ANK.: Na otázku odpovedajú iba respondenti, ktorí uviedli v otázke B5, že v súčasnosti vykonávajú platenú prácu (B5 = 1), 
v súčasnosti nevykonávajú platenú prácu, ale v minulosti vykonávali (B5 = 2). 
 

1 zamestnanec 
2 podnikateľ / živnostník bez zamestnancov 
3 podnikateľ / živnostník s 1 až 9 zamestnancami 
4 podnikateľ / živnostník s 10 a viac zamestnancami 
5 práca v rodinnom podniku  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
B8. (WRKSUP) Máte / mali ste vo svojom hlavnom zamestnaní podriadených alebo zodpovedáte/ zodpovedali ste za prácu 
iných ľudí? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 áno 
2 nie → FILTER > Pokračovať na otázku B10 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) → FILTER > Pokračovať na otázku B10 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) → FILTER > Pokračovať na otázku B10 

 

FILTER: Na otázku B9 odpovedajú len tí, ktorí uviedli v otázke B8 možnosť 1. Tí, čo uviedli možnosť 2, 99 a 0 odpovedajú až na 
otázku B10. 

 

B9. (NSUP) Koľko máte/mali ste vo svojom hlavnom zamestnaní podriadených alebo za prácu koľkých ľudí 
zodpovedáte/zodpovedali ste? 
ANK: zapíšte počet, päťmiestne číslo. 
ANK.: Na otázku odpovedajú iba respondenti, ktorí odpovedali v otázke B8 (WRKSUP) = 1 (áno). 
 

koľko má/mal(a) podriadených, resp. za koľkých zamestnancov zodpovedá/zodpovedal(a) (ANK.: Vypíšte):  .....................  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

B10. (TYPORG1) Je/bola organizácia, v ktorej pracujete (v ktorej ste pracovali), orientovaná na dosahovanie zisku alebo nie? 
 

1 áno, pracuje/pracoval(a) v organizácii/firme orientovanej na zisk 
2 nie, nepracuje/nepracoval(a) v organizácii/firme orientovanej na zisk 
99  neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

B11. (TYPORG2) Pracujete/pracovali ste u zamestnávateľa z verejného (štátneho) alebo súkromného sektora? 
 

1 mojim zamestnávateľom je/bol štát/verejná správa 
2 mojim zamestnávateľom je/bol súkromná firma/podnikateľ 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

POZNÁMKA: odpoveď na nasledujúcu otázku kódovať v ISCO08 
B12. (ISCO08) Uveďte názov Vášho hlavného zamestnania. Zároveň ho čo najpodrobnejšie opíšte: aká je náplň Vašej 
práce, čo máte na starosti, atď. (Nestačí „robotník“, prosíme o bližšie určenie, napr. robotník pri páse vo výrobe motorov.) 
Použite dve aj viacero slov, nepoužívajte skratky.  
Ak ste / boli ste podnikateľ alebo živnostník, uveďte, v akej oblasti podnikáte / ste podnikali a aká je / bola náplň Vašej práce. 
 

ZAPÍŠTE ČO NAJPODROBNEJŠIE!  
NÁZOV ZAMESTNANIA:   ................................................................................................................  
OBLASŤ, ODBOR:   ................................................................................................................  
NÁPLŇ PRÁCE  (čo robíte, opíšte):   ................................................................................................................  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

Kódovanie na 4 znaky ISCO08 
 

KONIEC FILTRA. Na ďalšie otázky odpovedajú všetci. 
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B13. (MAINSTAT) Ktorá z nasledujúcich odpovedí najlepšie opisuje Vašu súčasnú situáciu?  
Ak momentálne nevykonávate platenú prácu z dôvodu materskej/rodičovskej dovolenky, choroby, prázdnin a podobne, 
odpovedajte prosím ako by to bolo za normálnych okolností. 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1. pracujem (ako zamestnanec, živnostník alebo v rodinnom podniku) 
2. som nezamestnaný/-á a hľadám si prácu 
3. študujem 
4. zaúčam sa 
5. som dlhodobo chorý/-á alebo na invalidnom dôchodku  
6. som dôchodca  
7. som v domácnosti, starám sa o domácnosť, deti alebo iné osoby 
8. iné 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
B14. (PARTLIV) Máte manžela(ku) / stáleho partnera(ku)? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 áno, žijeme v spoločnej domácnosti  
2 áno, ale nežijeme v spoločnej domácnosti 
3 nie, nemám → FILTER: pokračovať na otázku B21 (UNION) 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) → FILTER: pokračovať na otázku B21 (UNION) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) → FILTER: pokračovať na otázku B21 (UNION) 

 

FILTER: Na otázku B1SK odpovedajú len tí, ktorí uviedli v otázke B14 možnosť 1 alebo 2. Tí, čo uviedli možnosť 3, 99 alebo 0, 
odpovedajú až na otázku B21. 

 
Teraz Vám položím niekoľko otázok ohľadom Vášho manžela(ky)/partnera(ky). 
 
B1SK. (SPDEGREE) Aké je najvyššie ukončené vzdelanie Vášho manžela(ky) / partnera(ky)? 
ANK: “Ukončené” znamená diplom / vysvedčenie / výučný list.  
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 neukončená základná škola  
2 ukončená základná škola  
3 základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz (bez výučného listu) 
4 vyučený(á) s výučným listom alebo osvedčením (bez maturity)  
5 odborná škola alebo hospodárska škola (bez maturity)  
6 vyučený(á) s maturitou  
7 úplné stredoškolské odborné s maturitou (napr. priemyslovka, ekonomická škola, obchodná akadémia, stredná 
zdravotná škola)  
8 úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ)  
9 nadstavbové, pomaturitné štúdium  
10 vysoká škola - bakalárske štúdium  
11 vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium (alebo jeho ekvivalent), vrátane titulov MUDr., JUDr., PhDr. a podobne  
12 postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.) 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Nasledujúce otázky sú o pracovnej situácii Vášho/Vašej manžela(ky) - partnera(ky). Pod platenou prácou sa rozumie práca ako 
zamestnanec, živnostník či podnikateľ alebo práca pre rodinný podnik v rozsahu minimálne jednej hodiny týždenne. Ak 
platenú prácu dočasne nevykonáva z dôvodu prechodnej choroby, materskej dovolenky, prázdnin a podobne, odpovedajte 
prosím, ako by to bolo za normálnych okolností.  
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B15. (SPWORK) Vykonával(a) Váš/Vaša manžel(ka)/partner(ka) niekedy platenú prácu? 
ANK: Ak partner/manžel(ka) je momentálne na PN, na materskej dovolenke a pod., ale inak je zamestnaný(á) (pracuje), kódujte 
1 - v súčasnosti vykonáva platenú prácu. 
 

1 v súčasnosti vykonáva platenú prácu → FILTER: Pokračovať na otázku B16 (SPWRKHRS) 
2 v súčasnosti nevykonáva platenú prácu, ale v minulosti vykonával(a) → FILTER: Pokračovať na otázku B17 (SPEMPREL) 
3 nikdy platenú prácu nevykonával(a) → FILTER: Pokračovať na otázku B20 (SPMAINST)  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) → FILTER: Pokračovať na otázku B20 (SPMAINST) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) → FILTER: Pokračovať na otázku B20 (SPMAINST) 

 

FILTER: Na otázku B16 odpovedajú len tí, ktorí uviedli v otázke B15 možnosť 1. Tí, čo uviedli možnosť 2, odpovedajú na otázku 
B17. Tí, čo uviedli možnosť 3, 99 a 0 odpovedajú na otázku B20. 

 
B16. (SPWRKHRS) Koľko hodín týždenne zvyčajne odpracuje Váš manžel(ka)/partner(ka) - vrátane nadčasov - v platenej 
práci? 
ANK: Ak pracuje pre viac zamestnávateľov, alebo je súčasne zamestnancom a živnostníkom či podnikateľom, uveďte prosím 
celkový počet odpracovaných hodín.  
ANK: zaznačte dvojmiestne číslo. 
 

POČET ODPRACOVANÝCH HODÍN TÝŽDENNE VRÁTANE NADČASOV:  ................................  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
Nasledujúce otázky sa týkajú viacerých aspektov pracovnej situácie Vášho/Vašej manžela(ky) - partnera(ky).  
Ak má súčasne viacero zamestnaní alebo je zamestnaný(á) a zároveň podniká, odpovedajte podľa jeho/jej hlavného 
zamestnania.  
Ak v súčasnosti nepracuje, berte do úvahy jeho/jej posledné zamestnanie.  
Ak je v starobnom dôchodku, odpovedajte o jeho/jej poslednom zamestnaní. 
 

B17. (SPEMPREL) Je/bol(a) Váš manžel(ka)/partner(ka)zamestnanec alebo podnikateľ, živnostník alebo pracuje/pracoval(a) 
v rodinnom podniku?  
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 zamestnanec  
2 podnikateľ / živnostník bez zamestnancov  
3 podnikateľ / živnostník so zamestnancami  
4 práca v rodinnom podniku 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

B18. (SPWRKSUP) Má/mal vo svojom hlavnom zamestnaní Váš manžel(ka) - partner(ka) podriadených alebo 
zodpovedá/zodpovedal(a) za prácu iných ľudí? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 áno  
2 nie  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

POZNÁMKA: Odpovede kódovať v ISCO08 
B19. (SPISCO08) Uveďte názov hlavného zamestnania Vášho manžela(ky)/ partnera(ky). Popíšte ho čo najpodrobnejšie: aká 
je/bola náplň jeho/jej práce, čo má na starosti, atď. (Nestačí „robotník“, prosíme o bližšie určenie, napr. robotník pri páse vo 
výrobe motorov.) Použite dve aj viacero slov, nepoužívajte skratky.  
Ak je/bol(a) podnikateľ(ka) alebo živnostník, uveďte, v akej oblasti podniká/podnikal(a) a aká je/bola náplň jeho/jej práce. 
 

ZAPÍŠTE ČO NAJPODROBNEJŠIE!  
NÁZOV ZAMESTNANIA:   ................................................................................................................  
OBLASŤ, ODBOR:  ................................................................................................................  
NÁPLŇ PRÁCE (čo robí, opíšte):  ................................................................................................................  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
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B20. (SPMAINST) Ktorá z týchto odpovedí najlepšie opisuje súčasnú situáciu Vášho manžela(ky)/partnera(ky)? 
Ak Váš manžel(ka) - partner(ka) dočasne nevykonáva platenú prácu z dôvodu materskej/rodičovskej dovolenky, choroby, 
prázdnin a podobne, odpovedajte prosím, ako by to bolo za normálnych okolností. 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 pracuje (ako zamestnanec, živnostník alebo v rodinnom podniku) 
2 je nezamestnaný/-á a hľadá si prácu 
3 študuje 
4 zaúča sa  
5 je dlhodobo chorý/-á alebo na invalidnom dôchodku  
6 je na dôchodku 
7 je v domácnosti, stará sa o domácnosť, deti alebo iné osoby 
8 iné 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

KONIEC FILTRA. Na ďalšie otázky odpovedajú všetci. 
 

B21: (UNION) Ste v súčasnosti alebo ste v minulosti boli členom odborovej organizácie? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 áno, som členom(kou) 
2 nie som, ale v minulosti som bol(a) 
3 nikdy som nebol(a) 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
B22. (nat_RELIG) Hlásite sa k nejakému náboženskému vyznaniu, ak áno, k akému? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 Rímskokatolícke 
2 Evanjelické a.v.  
3 Gréckokatolícke 
4 Kresťanské reformované (kalvínske)  
5 Pravoslávne  
6 Jehovovi svedkovia 
7 iné kresťanské (ANK.: Vypíšte, ktoré):  ..................................................  
8 Židovské  
9 iné, nie kresťanské (ANK.: Vypíšte, ktoré):  ..................................................  
10 bez vyznania 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
B23. (ATTEND) Ako často sa zúčastňujete náboženských obradov (napr. omší a bohoslužieb)? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 niekoľkokrát do týždňa  
2 raz za týždeň  
3 dva-tri -krát za mesiac  
4 raz za mesiac 
5 niekoľkokrát do roka  
6 raz za rok  
7 zriedkavejšie   
8 nikdy 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
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B24. (TOPBOT) V našej spoločnosti sú ľudia, ktorí patria skôr k vyššie postaveným, ale tiež ľudia, ktorí sú bližšie k nižšej 
pozícii. Priložená stupnica je usporiadaná od vrcholu (kód 10) po spodok (kód 1). Kam by ste sa na tejto stupnici zaradili Vy 
osobne?  
ANK: Ukážte respondentovi obrázok! 
 

10 vrchol 
1 spodok 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

 
 
Opt17. Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?  
 

1 KDH 
2 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko  
3 KSS 
4 MOST-HÍD 
5 OĽANO - NOVA 
6 Progresívne Slovensko 
7 SAS 
8 SME RODINA - Boris Kollár 
9 SMER - SD 
10 SMK - MKP 
11 SNS 
12 SPOLU - Občianska demokracia 
13 SZS - Strana zelených Slovenska 
14 inú stranu 
15 nezúčastnil(a) by som sa  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
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Opt18. Ktorú stranu by ste rozhodne nevolili? 
 

1 KDH 
2 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko  
3 KSS 
4 MOST-HÍD 
5 OĽANO - NOVA 
6 Progresívne Slovensko 
7 SAS 
8 SME RODINA - Boris Kollár 
9 SMER - SD 
10 SMK - MKP 
11 SNS 
12 SPOLU - Občianska demokracia 
13 SZS - Strana zelených Slovenska 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
B27. (nat_ETHN) Ku ktorej národnosti alebo národnostiam sa hlásite? Ak to tak cítite, je možné vybrať aj dve národnosti 
súčasne. 
ANK.: Respondent môže uviesť dve možnosti. 
 

1 slovenskej  
2 maďarskej  
3 rómskej 
4 inej, veďte prosím, ku ktorej (ANK.: Vypíšte)  ............................................  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
B28. (HOMPOP) Koľko ľudí žije celkovo vo Vašej domácnosti? Zarátajte aj seba. 
ANK.: Zaznačte dvojmiestne číslo. 
 

POČET VŠETKÝCH ČLENOV DOMÁCNOSTI  .......................................................  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

FILTER: Pokiaľ respondent odpovedal na otázku B28, že žije sám v domácnosti (uviedol počet 1), prejdite na otázku B32. 
Otázky B29 až B31 nastavte na hodnotu 0. 

Ostatní pokračujú otázkou B29. 

 
 
B29. (HHADULT) Koľko dospelých vo veku 18 a viac rokov žije vo Vašej domácnosti? Zarátajte aj seba. 
ANK.: Zaznačte dvojmiestne číslo. 
 

POČET DOSPELÝCH VO VEKU 18 A VIAC V DOMÁCNOSTI  ..............................  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
B30. (HHCHILDR) Koľko detí vo veku od 6 do 17 rokov žije vo Vašej domácnosti?  
ANK.: Zaznačte dvojmiestne číslo. 
 

POČET 6 - 17 ROČNÝCH DETÍ V DOMÁCNOSTI  ..............................  
00 žiadne 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 
B31. (HHTODD) Koľko detí mladších ako 6 rokov žije vo Vašej domácnosti? 
ANK.: Zaznačte dvojmiestne číslo. 
 

POČET DETÍ MLADŠÍCH AKO 6 ROKOV V DOMÁCNOSTI  ..............................  
00 žiadne 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
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B32. (NAT_RINC) Teraz by sme sa radi spýtali na výšku Vašich príjmov. 
Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške Vašich OSOBNÝCH čistých mesačných príjmov. 
Do príjmu zahrňte svoju mzdu, dôchodok, hodnotu stravných lístkov aj všetky ostatné príjmy (napr. rodinné prídavky, 
rodičovský príspevok, štipendium, ...).  
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 do 150 € → FILTER: Pokračujte na otázku B33 
2 151 - 300 € → FILTER: Pokračujte na otázku B33 
3 301 - 450 € → FILTER: Pokračujte na otázku B33 
4 451 - 600 € → FILTER: Pokračujte na otázku B33 
5 601 - 750 € → FILTER: Pokračujte na otázku B33 
6 751 - 900 € → FILTER: Pokračujte na otázku B33 
7 901 - 1.200 € → FILTER: Pokračujte na otázku B33 
8 1.201 - 1.500 € → FILTER: Pokračujte na otázku B33 
9 1.501 - 2.000 € → FILTER: Pokračujte na otázku B33 
10 2.001 --3.000 € → FILTER: Pokračujte na otázku B33 
11 viac ako 3.000 → FILTER: Pokračujte na otázku B33 
12 iná odpoveď (ANK.: Vypíšte) .................................  → FILTER: Pokračujte na otázku B33 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

FILTER: Na otázku B32A odpovedajú len respondenti, ktorí v otázke B32 označili možnosť 99 alebo 0. 
Ostatní pokračujú otázkou B33. 

 
B32A. Na otázku o Vašom príjme neviete alebo ste sa rozhodli neodpovedať. Pre lepšie porozumenie názorom našich 
respondentov by nám veľmi pomohlo, ak by ste nám aspoň povedali, či je Váš čistý mesačný príjem vyšší, nižší alebo sa 
pohybuje v rozmedzí 601 - 750 €? Do príjmu zahrňte svoju mzdu, dôchodok, hodnotu stravných lístkov aj všetky ostatné 
príjmy (napr. rodinné prídavky, rodičovský príspevok, štipendium, ...). 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 môj príjem je nižší ako 601 € 
2 môj príjem sa pohybuje medzi 601 - 750 €  
3 môj príjem je vyšší ako 750 €  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
 

FILTER: Pokiaľ respondent žije v jednočlennej domácnosti (B28 HOMPOP = 1), pokračujte otázkou B34. 

 
 
 

B33. (NAT_INC) Teraz sa chceme opýtať na príjem Vašej DOMÁCNOSTI.  
Domácnosťou rozumieme spoločnú domácnosť manželov alebo partnerov, ktorí žijú sami, s deťmi, prípadne s rodičmi, ale aj 
domácnosť samostatne žijúcich osôb, ktoré spolu hospodária.  
Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške čistých mesačných príjmov všetkých členov 
Vašej domácnosti spolu, keď do neho zahrniete mzdy, dôchodky, štipendiá a všetky ostatné pracovné i nepracovné príjmy. 
Zarátajte, prosím, aj svoj príjem.  
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 do 150 € 
2 151 - 300 € 
3 301 - 450 € 
4 451 - 600 € 
5 601 - 750 € 
6 751 - 900 € 
7 901 - 1.200 € 
8 1.201 - 1.500 € 
9 1.501 - 2.000 € 
10 2.001 --3.000 € 
11 viac ako 3.000 
12 iná odpoveď (ANK.: Vypíšte) 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 
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B34. (MARITAL) Aký je Váš súčasný rodinný stav? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 ženatý/vydatá a žijeme spoločne 
2 ženatý/vydatá, ale žijeme oddelene 
3 slobodný(á) (doteraz nikdy neuzavrel(a) manželstvo)  
4 vdovec/vdova  
5 rozvedený(á) 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

B35. (F_BORN): V ktorej krajine sa narodil Váš otec? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 môj otec sa narodil na Slovensku  
2 môj otec sa narodil v Čechách  
3 môj otec sa narodil inde (ANK.: Vypíšte, kde)  .......................................................  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

B36. (M_BORN): V ktorej krajine sa narodil Vaša matka? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 moja matka sa narodila na Slovensku  
2 moja matka sa narodila v Čechách 
3 moja matka sa narodila inde (ANK.: Vypíšte, kde)  .......................................................  
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0 neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

B37. (URBRURAL) Ako by ste označili typ sídla, v ktorom žijete? 
ANK.: Respondent môže uviesť iba jednu možnosť. 
 

1 väčšie mesto (veľkomesto)  
2 predmestie alebo okraj väčšieho mesta (veľkomesta) 
3 stredne veľké alebo menšie mesto  
4 dedina 
5 farma alebo samota 
99 neviem (ANK.: Neponúkajte!) 
0  neodpovedal (ANK.: Neponúkajte!) 

 

B2SK. Kód obce:  
Kód (ANK.: Vyplňte)  ................................  


