
S1 Ste: 

1. muž 

2. žena 

 

S2 Uveďte prosím váš vek: 

1. 17 a menej rokov =>ScreenOut 

2. 18 - 29 rokov 

3. 30 - 39 rokov 

4. 40 - 49 rokov 

5. 50 - 59 rokov 

6. 60 a viac rokov 

 

S3 V ktorom kraji bývate, resp. sa najviac zdržiavate? 

1. Bratislavský kraj 

2. Trnavský kraj 

3. Trenčiansky kraj 

4. Nitriansky kraj 

5. Banskobystrický kraj 

6. Žilinský kraj 

7. Prešovský kraj 

8. Košický kraj 

 

S4 Koľko obyvateľov má mesto resp. obec, v ktorom teraz bývate, resp. kde sa najviac zdržiavate? 

1. do 4999 obyvateľov 

2. 5001 až 19 999 obyvateľov 

3. 20 000 až 99 999 obyvateľov 

4. 100 001 obyvateľov a viac 

 

S5 Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? 

1. Základné vzdelanie 

2. Učňovské alebo str. odborné vzdelanie bez maturity 

3. Úplné stredné vzdelanie s maturitou 

4. Vysokoškolské vzdelanie 

 

Časť 1 - vnímanie aktuálnej situácie  

Q1. Cítite sa byť ohrozený/á aktuálnou epidémiou koronavírusu? Odpovedajte na stupnici od 1 po 

10, kde 1= cítim sa veľmi ohrozený/á 10= vôbec sa necítim ohrozený /á 

 

Epidémiou koronavírusu sa: 

 

1= cítim veľmi ohrozený/á  2 3 4 5 6 7 8 9 10= vôbec necítim ohrozený /á 

 

Q2 Z ktorých zdrojov čerpáte informácie o epidémii koronavírusu? (multiple) 



1.  televízne spravodajstvo 

2.  televízne diskusné relácie s predstaviteľmi štátu, zdravotníkmi, vedcami 

3.  rozhlas 

4.  sociálne siete (facebook, youtube, instagram, twitter) 

5.  webové stránky miest a obcí 

6.  webové stránky štátnych inštitúcii (úrad verejného zdravotníctva, ministerstvá atď.) 

7.  od rodiny a kamarátov 

8.  iné – aké: 

9.  Vyhýbam sa informáciám o  epidémii 

Q3 Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledovnými tvrdeniami? 

Škála: úplne súhlasím/ súhlasím/ nesúhlasím/ úplne nesúhlasím 

1. Opatrenia prijaté v súvislosti s epidémiou koronavírusu sú príliš prísne. 
2. Opatrenia prijaté v súvislosti s epidémiou koronavírusu sú primerané. 
3. Opatrenia prijaté v súvislosti s epidémiou koronavírusu sú nedostačujúce. 

 

Q4 Podľa modelu vypracovanom Inštitútom zdravotnej politiky sa situácia na Slovensku v máji 

resp. júni v súvislosti s koronavírusom výrazne zhorší. Myslíte si, že vláda a zdravotníctvo túto 

situáciu zvládnu? Odpovedajte na stupnici od 1 po 10, kde 1=vôbec by situáciu NEzvládla/o 

10=situáciu by úplne zvládla/o. 

Zhoršenú situáciu s koronavírusom by vláda:  

Zhoršenú situáciu s koronavírusom by zdravotníctvo:  

 

1=vôbec by Nezvládla/o 

10= úplne zvládla/o 

 

 

Q5 Ako dlho predpokladáte, že budú ešte obmedzenia zavedené vládou trvať? 

1. 1 týždeň 

2. 2 týždne 

3. 3 týždne 

4. 1 mesiac 

5. 2 mesiace 

6. 3 mesiace 

7. Viac ako 3 mesiace 
 
Q6 Zaregistrovali ste niektorú z nasledovných iniciatív, ktoré vznikli ako reakcia na epidémiu 

koronavírusu?  

 

Škála áno/ nie 

 

1. Zbierka „Kto pomôže Slovensku“  



2. Fond ESET na podporu účinnej diagnostiky  

3. Zbierka pre umelcov „Aby kultúra žila„ 

4. „IT Firmy pomôžte Slovensku“ 

 
 

Q7 Ktoré firmy sa podľa vás zodpovedne zapojili do riešenia situácie v súvislosti s epidémiou 

koronavírusu?  

(otvorená otázka, viac možností odpovede – jednej riadok jedna firma)   

 
Q8 Ako by mali zamestnávatelia a firmy zodpovedne pristúpiť k situácii?   (multiple) 

1. Umožniť zamestnancom home office (prácu z domu)  

2. Venovali finančné prostriedky na riešenie situácie 

3. Začať vyrábať nové produkty, ktoré sú teraz potrebné (napr. rúška, dezinfekcie, ochranné 

odevy...) 

4. Vytvoriť vlastnú grantovú schému 

5. Umožniť zamestnancom, aby sa mohli starať o rodinných príslušníkov  

 

Q9 Ste v súčasnosti zamestnaný/á? 

1. áno  

2. nie 

skry ak Q9=nie 

Q10 Myslíte si, že vaša pracovná pozícia je ohrozená v súvislosti s epidémiou koronavírusu? Svoju 

odpoveď vyjadrite na stupnici od 1 po 10, kde 1= veľmi ohrozená a 10 =vôbec nie je ohrozená. 

Moja pracovná pozícia je: 1= Veľmi ohrozená 2 3 4 5 6 7 8 9 10=Vôbec nie je ohrozená  

 

Q11 Zmenil sa pravidelný mesačný príjem Vašej domácnosti v súvislosti s epidémiou koronavírusu? 

1. príjem domácnosti sa zvýšil 

2. príjem domácnosti sa znížil 

3. zostal nezmenený 

Q12 Zmenili ste v posledných 2 týždňoch svoje nákupné správanie: 

1.  Áno – nakupujem viac ako doteraz 

2.  Áno – nakupujem menej ako doteraz 

3.  Nie – nakupujem ako zvyčajne 

 

Q13 V súvislosti s epidémiou koronavírusu, nakúpili ste zásoby potravín väčšie ako zvyčajne? 

1. áno 

2. nie 



iba ako Q13=áno 

Q14 Zásoby akých potravín a výrobkov ste si nakúpili? 

1. potraviny (cestoviny, ryža, múka, cukor, olej, konzervy...) 

2. nápoje  

3. dezinfekčné prostriedky do domácnosti 

4. dezinfekciu na ruky a dezinfekčné mydlá 

5. drogériu – prací prášok, aviváž, prostriedok na umývanie riadu 

6. hygienické papierové vreckovky a toaletný papier 

7. Iné – čo: 

Q15 Čoho sa v súvislosti s dostupnosťou tovarov a služieb najviac obávate: (1 odpoveď) 

1. Nedostatku tovaru v obchodoch 

2. Skrátenie otváracích hodín predajní – nestihnem nakúpiť 

3. Obmedzenie počtu otvorených predajní 

4. Prídelový systém – budem si môcť kúpiť iba obmedzený počet kusov (kg) z daného 

tovaru 

5. Nedostatok personálu v predajniach 

6. Obmedzenie výberu hotovosti v bankách  

7. Iné – aké: 

8. Neobávam sa ničoho z vyššie uvedeného 

Q16 Koľko osôb vrátane Vás žije s vami v spoločnej domácnosti? (otvorená NUM) 

Q16A Koľko osôb vo vašej domácnosti je zamestnaných? Ak ste zamestnaný aj vy, započítajte 
prosím aj seba. (otvorená NUM) 
 
Q16B Koľko osôb vo vašej domácnosti poberá starobný dôchodok? Ak dôchodok poberáte aj vy, 
započítajte prosím aj seba. (otvorená NUM) 
 
Q16C Koľko osôb vo vašej domácnosti navštevuje základnú, strednú alebo vysokú školu? Ak do 
školy chodíte aj vy, započítajte prosím aj seba. (otvorená NUM) 

Q17 Koľko ste zaplatili za posledný týždeň za nákup potravín a drogérie pre vašu domácnosť 

1. Suma v eurách: .... 

2. Neviem/ Nepamätám si 

Q18 Obmedzili ste nákup dlhšie plánovaných tovarov do domácnosti ako napr. domáce spotrebiče 

(chladnička, práčka, umývačka, vysávač...), auto, nábytok atď? 

1. Obmedzil/a som nákup, nevieme čo nás čaká 

2. Obmedzil/a som nákup, lebo sa mi zmenšil príjem / prišiel som o prijem 

3. Neobmedzil/a som svoje nákupy 

4. Neplánoval/a som nákup tovarov do domácnosti 

 
 



Časť A - Čerpacie stanice 

 
NEARCHIVOVANÁ ČASŤ DOTAZNÍKU - 13 otázok 
 
 

časť B – Tel. operátori 
 
NEARCHIVOVANÁ ČASŤ DOTAZNÍKU - 9 otázok 
 

 
časť C – Dopad epidémie COVID-19 na bežný život: 
 

C1 Zmenili ste v súvislosti s epidémiou koronavírusu svoje správanie?  

 

Škála: áno/ nie 

1. Vyhýbam sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí 

2. Sledujem vo zvýšenej miere spravodajstvo (TV správy, rozhlas, internet, sociálne 

siete, oficiálne webové stránky miest a obcí... atď.) 

3. Zdravšie sa stravujem, aby som mal vyšší prísun vitamínov 

4. Viac dbám na hygienu (častejšie si umývam ruky, používam dezinfekciu... atď.) 

5. Ostal som pracovať z domu (home office) 

6. Nakúpil som si zásoby trvanlivých potravín 

7. Zrušil som plánované zájazdy a dovolenky 

8. Nakúpil som si zásoby dezinfekčných pomôcok – gély, mydlá na ruky, čistiace 

prostriedky 

9. Obmedzil som kontakty s priateľmi a rodinou 

C2  Ako výrazne zasiahli váš bežný život nasledovné opatrenia a obmedzenia zamerané na 

zastavenia šírenia koronavírusu? Odpovedajte na stupnici od 1 do 10, kde 1=vôbec ma nezasiahli 

a 10=veľmi ma zasiahli. 

 

(škála 1= vôbec ma nezasiahli  2 3 4 5 6 7 8 9 10= veľmi ma zasiahli, Neviem posúdiť)  

1. Zastavenie výroby v podnikoch   

2. Nutnosť práce z domu  

3. Uzatvorenie škôl a materských škôl  

4. Obmedzenie nákupov  

5. Uzatvorenie hraníc  

6. Obmedzenie stretávania sa  

7. Zatvorenie divadiel, kín a knižníc  

8. Skrátenie otváracích hodín úradov  (polícia, mestské úrady, kataster, atď.) 

9. Zatvorenie pohostinstiev a kaviarní   

10. Obmedzenie fungovanie reštaurácií  

11. Zatvorenie nákupných centier  

12. Zatvorenie lyžiarskych stredísk, aquaparkov, plavární    

13. Obmedzenie taxislužieb  



14. Obmedzená dostupnosť niektorých zdravotných služieb/výkonov 

C3  Spôsobili obmedzenia, že ste prvýkrát vyskúšali niektorú z týchto služieb? 
 
Škála: áno/ nie   

1. Online nákup – nákup cez internet 

2. Donáška jedla  

3. Elektronické podanie dokumentov na úrade 

 

C4 Obmedzili ste sociálny a spoločenský kontakt s inými ľuďmi a rodinou v súvislosti s epidémiou 

koronavírusu? (nenavštevujete sa s priateľmi, nevyhľadávate spoločnosť iných ľudí atď.)?  

 

Kontakt s ľuďmi mimo mojej domácnosti som obmedzil/a: 

 

1. úplne 

2. čiastočne 

3. vôbec nie 

 

C5 A keď sa zamyslíte nad ostatnými ľuďmi mimo vašej domácnosti, povedali by ste, že vo 

všeobecnosti obmedzili alebo neobmedzili kontakty s ľuďmi ktorí nežijú s nimi v spoločnej 

domácnosti? 

 

1. úplne obmedzili kontakty 

2. čiastočne obmedzili kontakty 

3. vôbec neobmedzili kontakty 

 

C6 Keď sa pohybujete mimo vašej domácnosti, nosíte na tvári rúško prípadne respirátor? 

 

1. áno, vždy 

2. niekedy 

3. nie, nikdy 

 

 

C7 Súhlasíte s tým, aby vláda monitorovala dodržiavanie karantény pomocou údajov o pohybe 

mobilných telefónov? 

 

1. Úplne súhlasím 

2. Súhlasím 

3. Nesúhlasím 

4. Úplne nesúhlasím 

5. Neviem 

 

 

C8 Ako trávite svoj voľný čas v čase prijatých obmedzení v súvislosti s koronavírusom? 



 

1. Viac času venujem pozeraniu televízie 

2. Začal som viac čítať knihy 

3. Trávim čas na internete a sociálnych sieťach 

4. Telefonujem si viac s rodinou a priateľmi 

5. Chodím na prechádzky do prírody 

6. Trávim čas na záhrade 

7. Využívam čas na upratovanie domácnosti a triedenie vecí 

8. Viac sa venujem deťom – spoločné čítanie, spoločenské hry, kreatívne tvorenie... 

9. Relaxujem – viac spím 

10. Iné  - aké: 

 

 

C9 Keďže v súčasnosti v súvislosti s epidémiou koronavírusu nie je možné stretávať sa s priateľmi 

a príbuznými, využívate respektíve naučili ste sa využívať nové zariadenia a aplikácie, aby ste mohli 

byť v kontakte? 

 

A) Videohovory cez aplikácie ako Skype, Whats up, Facetime 

B) Písanie/ správy cez facebook, whats up, sms 

C) Telefonovanie cez mobilný telefón 

D) Telefonovanie cez pevnú linku 

 

1. využíval som aj pred tým 

2. nevyužíval som ale ZAČAL som využívať 

3. nevyužívam ani neplánujem využívať 

 

C10 Ako by ste zhodnotili vzťahy vo vašej domácnosti po zavedení obmedzení v súvislosti 

s epidémiou koronavírusu? 

 

1. Vzťahy v našej domácnosti sa veľmi zlepšili 

2. Vzťahy v našej domácnosti sa trochu zlepšili 

3. Vzťahy zostali rovnaké 

4. Vzťahy v našej domácnosti sa trochu zhoršili 

5. Vzťahy v našej domácnosti sa veľmi zhoršili 

 

 

C11 Zúčastnili ste sa posledných parlamentných volieb, ktoré sa konali dňa 29.2.2020? 

 

1. áno  

2. nie 

 

iba ak C11=1 

C12 Ako ste volili v posledných parlamentých voľbách (dňa 29.2.2020)? 

 

1. Volil som niektorú zo strán súčasnej koalície (OĽANO, SAS, Sme rodina, Za Ľudí) 



2. Volil som niektorú zo strán súčasnej opozície (SMER, ĽSNS) 

3. Volil som stranu, ktorá sa nedostala do parlamentu  

 

 

C13 Kde bývate? 

 

1. vlastný rodinný dom 

2. vlastný byt (v osobnom alebo družstevnom vlastníctve) 

3. prenajatý rodinný dom 

4. nájomný byt v štátnom alebo obecnom vlastníctve 

5. nájomný byt v súkromnom vlastníctve 

6. podnájom časti bytu, domu 


