
Socio-demografické otázky

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

S3.1 Vyberte OKRES, v ktorom bývate, resp. sa najviac zdržiavate:

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

[ otázka pre modelovanie šírenia COVID-19 ]
SA. Koľko mobilných telefónov a SIM kariet používate v obvyklý pracovný deň? 

a) používam jeden mobil s jednou SIM kartou, 
b) používam jeden mobil s dvoma SIM kartami,
c) používam dva mobily a v každom mám len jednu SIM kartu

d) používam dva alebo viac mobilov celkovo s tromi alebo viacerými SIM kartami
e) mobil nepoužívam

SX. Ktorá z nasledujúcich odpovedí najlepšie opisuje Vašu situáciu pred zavedením 
prvých karanténnych opatrení v súvislosti s koronavírusom? Ak ste v tom čase 
nevykonávali platenú prácu z dôvodu materskej / rodičovskej dovolenky, choroby, 
prázdnin a podobne, odpovedajte prosím ako by to bolo za normálnych okolností.

a) pracoval/a som (ako zamestnanec, živnostník alebo v rodinnom podniku)
b) bol/a som nezamestnaný/á a hľadal/a som si prácu
c) študoval/a som
d) zaúčal/a som sa
e) bol/a som dlhodobo chorý/á alebo na invalidnom dôchodku
f) bol som dôchodca
g) bol/a som v domácnosti, staral/a som sa o domácnosť, deti alebo iné osoby
h) iné

Filter: Pýtať sa len, ak SX = a - pracoval/a som

[ Otázka pre tých, čo povedali, že pred začiatkom karantény mali prácu: ]
SY. Ako sa od začiatku karanténnych opatrení zmenila vaša pracovná situácia?
 
a) nezmenila sa, pracujem rovnako ako pred krízou
b) o prácu som prišiel, som nezamestnaný
c) dostal som výpoveď, som vo výpovednej lehote
d) teraz pracujem z domu / mám od zamestnávateľa tzv. “homeoffice”
e) teraz čerpám dovolenku
f) teraz poberám ošetrovné (som na OČR-ke) alebo som na PN-ke

Filter: Pýtať sa len, ak SX = a - pracoval/a som a SY nie je b) som nezamestnaný

[opakovaná otázka z prvej vlny]
Q1 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 

Q2 Ak zoberieme do úvahy celkové príjmy všetkých členov Vašej domácnosti, ktorí do 
nej prispievajú, aké ťažké, alebo ľahké je pre Vašu domácnosti vyjsť s rozpočtom?

1. Veľmi ťažké 
2. Dosť ťažké
3. Ani ľahké, ani ťažké 
4. Dosť ľahké
5. Veľmi ľahké

[opakovaná otázka z prvej vlny]
Q3 Koľko osôb vrátane Vás žije s vami v spoločnej domácnosti? (otvorená NUM)

[opakovaná otázka z prvej vlny]
Q4 Zúčastnili ste sa posledných parlamentných volieb, ktoré sa konali dňa 29.2.2020?

1.       áno
2.       nie

iba ak Q4=1
Q5 Ako ste volili v posledných parlamentných voľbách (dňa 29.2.2020)?

A. DOBRÁ VOĽBA 
B. Sloboda a Solidarita 
C. SME RODINA 
D. ZA ĽUDÍ 
E. Slovenská národná strana 
F. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), 

ZMENA ZDOLA 
G. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia 
H. Kresťanskodemokratické hnutie 
I. SMER - sociálna demokracia 
J. Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť 
K. Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
L. Iné

[opakovaná otázka z prvej vlny]
Q6 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 sa veľmi ohrozený/á  2 3 4 5 6 7 8 9 10= vôbec sa necítim ohrozený /á

[otázka z rakúskeho coronapanelu]
Q7A Aké veľké ohrozenie predstavuje podľa vášho odhadu koronavírus pre: zdravie vás 
osobne a obyvateľov Slovenska vo všeobecnosti?

[otázka z rakúskeho coronapanelu]
Q7B Aké veľké ohrozenie predstavuje podľa vášho odhadu koronavírus pre ekonomickú 
situáciu vás osobne a obyvateľov Slovenska vo všeobecnosti?

Q7C Aké veľké ohrozenie predstavuje podľa vášho odhadu koronavírus pre doterajší spôsob
života vás osobne a obyvateľov Slovenska vo všeobecnosti?

a) pre mňa osobne
b) pre obyvateľov Slovenska

1 = Veľmi veľké
2 = veľké
3 = stredné
4 = malé
5 = veľmi malé
6 = Neviem posúdiť

Ohrozené skupiny

Q8 Na škálach kde 1 znamená “vôbec nesúhlasím” a 5 znamená “úplne súhlasím” , prosím, 
označte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledovnými tvrdeniami:
 
Koronavírusom sú z hľadiska nakazenia najviac ohrození:
1. seniori
2. Rómovia
3. chronicky chorí ľudia
4. zdravotníci a pomáhajúce profesie
5. ľudia ktorí pracujú na miestach s vyššou koncentráciou ľudí 

1 vôbec nesúhlasím
2 skôr nesúhlasím
3 ani súhlas, ani nesúhlas
4 skôr súhlasím
5 úplne súhlasím

[opakovaná otázka z prvej vlny]
Q9 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 

[otázka z rakúskeho coronapanelu]
Q10 Ako to odhadujete: Koľko potrvá, kým sa život na Slovensku vráti zasa do normálu, 
teda bude taký ako pred krízou?

1 = Menej ako 1 mesiac
2 = 1 až 2 mesiace
3 = 3 až 4 mesiace
4 = 5 až 6 mesiacov
5 = viac ako 6 mesiacov
6 = neviem

[opakovaná otázka z prvej vlny]
Q11 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:

1.   úplne
2.   čiastočne
3.   vôbec nie

[opakovaná otázka z prvej vlny]
Q12 Keď sa pohybujete mimo vašej domácnosti, nosíte na tvári rúško prípadne 
respirátor?

1. Áno, vždy
2. Niekedy
3. Nie, nikdy 

Filter ak Q3> 1 teda len ak to nie je jednočlenná domácnosť

[opakovaná otázka z prvej vlny]
Q13 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 



Q14 Keď sa zamyslíte nad tým, ako súčasná slovenská vláda postupuje pri zvládaní 
epidémie koronavírusu, ako ste spokojný s jej doterajším počínaním?
 
Ste:
 
1 = veľmi spokojný
2 = skôr spokojný
3 = ani spokojný, ani nespokojný
4 = skôr nespokojný
5 = veľmi nespokojný
 
  
Q15 Slovenská vláda v súvislosti s epidémiou prijala viaceré opatrenia. Ako ich 
hodnotíte?

a) Uzavretie obchodov a obchodných centier (okrem potravín, drogérií a lekární)
b) Uzavretie škôl a škôlok
c) Uzavretie hraníc
d) Uzavretie niektorých rómskych osád
e) Povinné nosenie rúška na verejnosti
f)  Zákaz voľného pohybu cez veľkonočné sviatky

 
1 = vôbec nesúhlasím s týmto opatrením
10 = úplne súhlasím s týmto opatrením

[A až D otázka z rakúskeho coronapanelu] 
Q16  Keď sa pozriete na nasledovný zoznam: Dôverujete veľmi, dôverujete menej, alebo vôbec
nedôverujete tu vymenovaným inštitúciám v súvislosti s krízou spôsobenou šírením 
koronavírusu?

A – Polícia
B – Zdravotníctvo
C – Vláda
D – Armáda
E – Ústredný krízový štáb
F – Vedecké inštitúcie na Slovensku
G – Prezidentka
H - Premiér

0 = vôbec nedôverujem
10 = veľmi dôverujem
11 = neviem
 
  
Q17  Ľudia majú rôzne názory na ohrozenie, ktoré koronavírus predstavuje a na spôsob 
ako sa s epidémiou vyrovnať. Ktorý z ponúkaných výrokov je vám bližší?
1 = úplne súhlasím s výrokom A
5 = úplne súhlasím s výrokom B



A. Som za to, aby sa život na Slovensku vrátil čo najskôr do normálu, aj ak by to malo 
znamenať, že viac ľudí ochorie na koronavírus.
B. Karanténne opatrenia je nevyhnutné dodržiavať tak dlho, kým trvá riziko ochorenia na
koronavírus.
 
A. Vláda má právo obmedziť slobodu pohybu ľudí, aby zastavila šírenie koronavírusu. 
B. Vláda nemá právo obmedzovať osobnú slobodu občanov, ani počas pandémie.

A. Je vo verejnom záujme, aby politici počas pandémie viac sledovali a kontrolovali občanov. 
B. Politici by nemali zvyšovať mieru kontroly občanov, ani v mene verejného blaha.

Q18 Ľudia si kladú v súvislosti s epidémiou koronavírusu rôzne otázky. Ktorý z 
uvedených výrokov podľa vás najlepšie vystihuje čo sa stalo?
 
a) Vírus sa náhodou preniesol zo zvieraťa na človeka v čínskom meste Wu-chan
b) Vírus bol vytvorený umelo a medzi ľudí unikol náhodou
c) Vírus bol vytvorený umelo a medzi ľudí bol rozšírený zámerne
d) Neviem
 

Q19 Na škálach kde 1 znamená “vôbec nesúhlasím” a 5 znamená “úplne súhlasím” , prosím, 
označte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledovnými tvrdeniami:
 
Najväčšiu hrozbu pre šírenie koronavírusu na Slovensku predstavujú…

1. Rómovia žijúci v osadách
2. bezdomovci
3. ľudia, ktorí nerešpektujú karanténne opatrenia
4. prisťahovalci/cudzinci žijúci na Slovensku
5. ľudia, ktorí sa na Slovensko vracajú zo zahraničia
6. Pendleri (ľudia, ktorí za prácou pravidelne dochádzajú do zahraničia)

1 vôbec nesúhlasím
2 skôr nesúhlasím
3 ani súhlas, ani nesúhlas
4 skôr súhlasím
5 úplne súhlasím

Q20 Na škálach kde 1 znamená “vôbec nesúhlasím” a 5 znamená “úplne súhlasím” , prosím, 
označte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledovnými tvrdeniami:

Škála: 1 vôbec nesúhlasím - 5  úplne súhlasím
 
SJ1. V zásade si myslím, že naša spoločnosť je férová. 
SJ2. Vo všeobecnosti politický systém na Slovensku funguje tak, ako by mal. 
SJ3. Slovenská spoločnosť potrebuje zásadnú zmenu.
SJ4. Slovensko je pre život tá najlepšia krajina na svete. 
SJ5. Väčšina opatrení vlády slúži v prospech občanov. 
SJ6. Každý človek má rovnaké šance na šťastie a blahobyt. 
SJ7. Naša spoločnosť sa z roka na rok zhoršuje. 



SJ8. V našej spoločnosti ľudia zväčša dostanú to, čo si zaslúžia. 
 
1 vôbec nesúhlasím
2 skôr nesúhlasím
3 ani súhlas, ani nesúhlas
4 skôr súhlasím
5 úplne súhlasím

Q21 Stalo sa vám alebo vašim blízkym niekedy počas trvania pandémie, že ste sa pre
zavedené  karanténne  opatrenia  nedostali  k  liekom  alebo  potrebnej  zdravotnej
starostlivosti? Ak áno, ktorých oblastí sa to týkalo? (označte všetky dotknuté oblasti)
a)      Podanie lieku v nemocnici alebo v ambulancii špecialistu
b)      Vyšetrenie u lekára
c)       Plánovaná hospitalizácia / operácia
d)      Dostupnosť liekov v lekárni
e)      Akútny zdravotný zákrok /operácia
f)        Iné
g)       Nemám takúto skúsenosť

Q21A (v predošlej  otázke odpoveď A) V prípade akej medicínskej oblasti ste sa stretli s
obmedzeniami pri podaní lieku? 
 

a)    Onkológia
b)    Kardiológia
c)   Gastroenterológia
d)    Hematológia
e)  Reumatológia
f)      Neurológia
g)   Dermatológia
h)   Alergológia, imunológia
h)  Iné, prosím uveďte
ch) nechcem odpovedať

 

Q21B (v predošlej otázke odpoveď D) Aké lieky máte problém v súčasnosti dostať?  
 
a)     Lieky proti bolesti
b)     Lieky na dlhodobé / chronické ochorenie
c)     Lieky na zníženie horúčky
d)     Vitamíny a výživové doplnky
e)     ...

 
 
Q22 Ak by dnes bola dostupná vakcína na nový koronavírus, dali by ste sa zaočkovať?
 
a) áno
b) nie
c) neviem

 



Q22A (odpovede  B / C?) Čo je dôvodom Vášho odmietavého postoja k očkovaniu proti
koronavírusu?

a)     Akákoľvek vakcína môže spôsobiť väčšie problémy ako koronavírus 
b)     Nedôverujem farmaceutickým firmám
c)     Nemyslím si, že vakcína na koronavírus dokáže pomôcť
d)     Nemôžem sa dať očkovať z iných zdravotných dôvodov

      e)     Koronavírus nie je taký škodlivý ako sa nám snažia nahovoriť…
f)      Iné ...

 
Q23 Do  akej  miery  súhlasíte  s  nasledujúcimi  tvrdeniami  o  vplyve  koronakrízy  na
budúcnosť slovenského zdravotníctva? (Škála)
 

a)  Súčasná  kríza  pomôže  naštartovať  zmeny  vedúce  k  lepšiemu  systému  zdravotnej
starostlivosti.

b)     Do systému zdravotnej starostlivosti sa dostane viac financií.
c)     Zvýši sa záujem o očkovanie.
d)     Porastie spoločenský status zdravotníckych pracovníkov.
e)     V zdravotníctve vplyvom krízy nebude dosť peňazí na lieky.
f)      Dôvera ľudí v slovenské zdravotníctvo sa zvýši. 

1 vôbec nesúhlasím
2 skôr nesúhlasím
3 ani súhlas, ani neúhlas
4 skôr súhlasím
5 úplne súhlasím

Q24 V čase epidémie sa na Slovensku vystriedali vlády. Ktorá vláda podľa vás zvládala 
túto krízu lepšie?

1. Vláda Petra Pellegriniho
2. Vláda Igora Matoviča
3. Obidve vlády krízu zvládali približne rovnako
4. Neviem posúdiť


