
ÚVOD

Dobrý deň,

agentúra MNFORCE realizuje v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied prieskum, ktorý sa 
týka vášho vnímania aktuálnej situácie na Slovensku. Výsledky prieskumu budú sprístupnené 
inštitúciám na Slovensku, aby boli schopné prijať kvalitnejšie rozhodnutia. Vyplnenie dotazníka 
Vám zaberie približne 15 minút.

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. Okres V ktorom okrese bývate, resp. sa najviac zdržiavate?

- výber okresu

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

1.  do 1000 obyvateľov
2.  1000 až 1999 obyvateľov
3.  2000 až 4999 obyvateľov
4.  5000 až 19 999 obyvateľov
5.  20 000 až 99 999 obyvateľov
6.  100 000 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

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.

1. pracoval/a som ako zamestnanec 
2. pracoval/a som ako živnostník alebo v rodinnom podniku
3. bol/a som nezamestnaný/á a hľadal/a som si prácu
4. študoval/a som
5. zaúčal/a som sa
6. bol/a som dlhodobo chorý/á alebo na invalidnom dôchodku
7. bol som dôchodca
8. bol/a som v domácnosti, staral/a som sa o domácnosť, deti alebo iné osoby
9. 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?
Odpovedajte prosím podľa Vašej aktuálnej situácie v týchto dňoch.

1. nezmenila sa, pracujem rovnako ako pred krízou
2. zmenil/a som prácu, v súčasnosti mám inú prácu ako na začiatku karanténnych opatrení
3. o prácu som prišiel/la, som nezamestnaný/á
4. dostal/a som výpoveď, som vo výpovednej lehote
5. teraz pracujem z domu / mám od zamestnávateľa tzv. “homeoffice”
6. teraz čerpám dovolenku
7. teraz poberám ošetrovné (som na OČRKe) alebo som na PN-ke

Filter: Pýtať sa len, ak SX = 1 - pracoval/a som a SY nie je 3) o prácu som prišiel/la, som 
nezamestnaný/á

Q1 Myslíte si, že vaša pracovná pozícia je ohrozená v súvislosti s epidémiou 
koronavírusu?

       Stupnica 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 rispievajú, 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

Q3 Koľko osôb vrátane Vás žije s vami v spoločnej domácnosti? 

....

Q4 Zúčastnili ste sa parlamentných volieb 29.2.2020?
1.       áno
2.       nie

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

1. DOBRÁ VOĽBA 
2. Sloboda a Solidarita 
3. SME RODINA 
4. ZA ĽUDÍ 
5. Slovenská národná strana 
6. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), 

ZMENA ZDOLA 
7. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia 
8. Kresťanskodemokratické hnutie 
9. SMER - sociálna demokracia 
10. Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť 
11. Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

Časť 1 - vnímanie aktuálnej situácie/vnímanie rizika

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:

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

Q7 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 = bez odpovede

Časť 2 – Dopad pandémie COVID-19 na bežný život

Q8 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 

Spomente si teraz, prosím, na svoje správanie a správanie sa iných ľudí v týchto dňoch.

Q9 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

[z prvej vlny]
Q10 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

Spomente si teraz, prosím, na svoje správanie v týchto dňoch.

Q11 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

Q12 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 



Q13 Pri každom výroku na škále označte ako často ste zažívali uvedené pocity a stavy 
počas obdobia pandémie
Škála: neustále / často / občas / nikdy
 

1.  osamelosť
2.  nervozita
3.  radosť
4.  depresívne pocity
5.  pokoj
6.  úzkosť
7.  hnev

Q14 Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledovnými tvrdeniami.

Počas trvania pandémie….

Mal/a som sa na koho obrátiť, keď som sa cítil/a osamelo.
Mal/a som sa na koho obrátiť, keď som potreboval/a pomoc.
Mal/a som pri sebe ľudí, ktorí by sa v prípade potreby o mňa postarali.

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

Q15 Ako by ste ohodnotili svoj duševný stav po takmer troch mesiacoch trvajúcej 
pandémie? 

1   Môj duševný stav sa výrazne zhoršil  
2  Môj duševný stav sa mierne zhoršil 
3  Môj duševný stav je stále rovnaký   
4  Môj duševný stav mierne zlepšil.
5  Môj duševný stav výrazne zlepšil.

Časť 3: Vnímanie opatrení a vlády, poslušnosť a neposlušnosť 

Q16 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
 

 
Q17 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

0 = vôbec nedôverujem
10 = veľmi dôverujem
11 = neviem
 

   
Q18. V súčasnosti sa hovorí aj o tom, ako zvládajú jednotlivé krajiny pandémiu koronavírusu. 
Pozrite sa prosím, na nižšie uvedený zoznam krajín a odpovedzte na škále kde 1 znamená, že 
krajina pandémiu zvláda veľmi dobre a 5 znamená, že krajina pandémiu zvláda veľmi zle.

1. Čína 
2. USA 
3. Nemecko 
4. Taliansko 
5. Rusko
6. Veľká Británia 
7. Slovensko 
8. Česko 
9. Rakúsko
10. Maďarsko

1. krajina pandémiu zvláda veľmi dobre
2.
3.
4.
5. krajina pandémiu zvláda veľmi zle
6. neviem posúdiť

  
Q19  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 zdravia.

Q20 Zamyslite sa teraz nad tým, ako po skúsenostiach s pandémiou vnímate 
dodržiavanie opatrení a odporúčaní úradov, aj správanie ľudí na Slovensku počas 
korony …

Na škále, kde 1 znamená “vôbec nesúhlasím” a 5 znamená “úplne súhlasím”, prosím, 
vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s nasledovnými tvrdeniami. 

Za každých okolností by som dodržiaval/a odporúčania úradov.
Odporúčania úradov by som dodržiaval/a iba vtedy, ak by som si myslel/a, že majú zmysel. 
Odporúčania úradov by som dodržiaval/a aj v tom prípade, ak by som s nimi nesúhlasil/a. 

Je užitočné počúvať tých, ktorí kritizujú úrady za opatrenia, ktoré prijímajú.
Je užitočné počúvať tých, ktorí navrhujú iné riešenia než sú tie, pre ktoré sa rozhodli úrady. 
Ak úrady robia zlé rozhodnutia, je našou povinnosťou ozvať sa proti nim. 

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

Q21 Keď dodržiavam karanténne opatrenia, je to hlavne preto, aby:
Som chránil/a seba a svoju rodinu
Som chránil/a iných ľudí v mojom okolí

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

Q22  Na škále, kde 1 znamená “vôbec nesúhlasím” a 5 znamená “úplne súhlasím”, 
prosím, vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s nasledovnými tvrdeniami. 

 Ak ja osobne budem dodržiavať pravidlá, pomôže to celej spoločnosti úspešne bojovať s
pandémiou.

 Myslím si, že spoločne sme schopní bojovať proti pandémii koronavírusu.
 Som presvedčený/á, že väčšina ľudí na Slovensku sa prispôsobila pravidlám, ktoré 

stanovili úrady. 
 Som presvedčený/á, že väčšina ľudí na Slovensku počas pandémie konala v záujme 

celej spoločnosti, a nie vo svojom vlastnom záujme. 

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

Q23 Na škále, kde 1 znamená “vôbec nesúhlasím” a 5 znamená “úplne súhlasím”, 
prosím, vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s nasledovnými tvrdeniami. 

• Je skvelé, že mnoho mladých ľudí je dnes pripravených postaviť sa autoritám. (R)
• To, čo naša krajina najviac potrebuje je disciplína, a aby sme všetci jednotne nasledovali 
našich lídrov.
• Božie zákony týkajúce sa manželstva, rodiny a ochrany života treba prísne dodržiavať, kým 
nie je neskoro. 



• Na predmanželskom sexe nie je nič zlé. (R)
• Naša spoločnosť NEpotrebuje tvrdšiu vládu a prísnejšie zákony. (R)
• Ak chceme zachovať právo a poriadok, musíme tvrdo zakročiť voči tým, čo poriadok narušujú. 

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

Q24 Myslíte si, že vo všeobecnosti sa dá väčšine ľudí veriť, alebo že v styku s inými 
treba byť veľmi opatrný?

1. Väčšine ľudí možno dôverovať
2. Opatrnosti v styku s druhými ľuďmi nikdy nie je nazvyš
3. Neviem

Časť 4: Uvoľňovanie opatrení a život po karanténe

Postupné uvoľňovanie pravidiel umožňuje pozvoľný návrat do života aký sme poznali pred 
koronavírusom. Ako by ste sa rozhodli v nasledujúcich situáciách?

Q25.1 Od 1.6. 2020 je možné rozhodnúť sa, či poslať alebo neposlať dieťa v 1. až 5. 
ročníku do školy. Ak by sa na vás obrátili rodičia dieťaťa s otázkou, či majú alebo nemajú
poslať svoje dieťa do školy, čo by ste im poradili?

Ktorý výrok je Vám bližší:

1 = úplne súhlasím s výrokom A
5 = úplne súhlasím s výrokom B

Výrok A: odrádzal by som ich, lebo by sa mohlo nakaziť koronavírusom
Výrok B: poradil by som im aby dieťa do školy poslali

Q25.2. Ak by sa na vás obrátil/a kamarát/ka, ktorý/á zvažuje cestovať na dovolenku 
lietadlom, čo by ste mu/jej poradili?

Ktorý výrok je Vám bližší:

1 = úplne súhlasím s výrokom A
5 = úplne súhlasím s výrokom B

Výrok A: odrádzal/a by som ho/ju, lebo by sa mohol/a nakaziť koronavírusom
Výrok B: poradil/a by som mu/jej aby išiel/išla

Q25.3. Ak by sa na vás obrátil/a kamarát/ka, ktorý/á chce ísť do kina, čo by ste mu/jej 
poradili?

Ktorý výrok je Vám bližší:

1 = úplne súhlasím s výrokom A



5 = úplne súhlasím s výrokom B

Výrok A: odrádzal/a by som ho/ju, lebo by sa mohol/a nakaziť koronavírusom
Výrok B: poradil/a by som mu/jej aby išiel/išla

Q26 Máte školopovinné dieťa, ktoré pred vypuknutím epidémie koronavírusu 
navštevovalo prvú až piatu triedu základnej školy?

a) Áno
b) Nie

ak Q26 = a)
Q27 Krízový štáb rozhodol, že od 1.6.2020 sa školy môžu otvoriť pre žiakov prvého až 
piateho ročníka. Pošlete svoje dieťa alebo svoje deti v júni do školy?

a) Určite áno
b) Skôr áno
c) Skôr nie
d) Určite nie
e) Neviem sa rozhodnúť

[AT porovnanie]
Q28. Ako by mal pokračovať život po koronakríze? 
Prosím vyberte v každom riadku bod medzi oboma výrokmi naľavo a napravo, ktorý 
najlepšie zodpovedá vášmu názoru. Ak sa neviete rozhodnúť, môžete vybrať bod v 
strede.

(Škála: sedem neoznačených bodov medzi oboma výrokmi, automatická rotácia výrokov, viď 
obrázok z online dotazníku )

a) Ochrana životného prostredia a trvalá udržateľnosť musia mať po zvládnutí koronakrízy 
prednosť.

b) Ekonomická výkonnosť Slovenska musí mať po zvládnutí koronakrízy prednosť.

a) Mala by byť k dispozícii široká ponuka zahraničných výrobkov, ktoré si môže každý 
dovoliť.

b) Mali by sme viac kupovať domáce výrobky, aj keď sú drahšie.

a) Pandémia našu spoločnosť pripravila na ďalšie veľké krízy, ktoré môžu prísť
b) Na ďalšie veľké krízy, ktoré môžu prísť, budeme rovnako nepripravení ako na tú 

súčasnú 

a) Na zaistenie hospodárskeho rastu sú potrebné vysoké nároky na výkon v práci.
b) Bolo by lepšie, ak by sme tlak na výkon v práci zmiernili.

a) Po zvládnutí koronakrízy je potrebné, aby ľudia dostali naspäť všetky svoje slobody.
b) Nástroje na dohľad nad správaním ľudí zamerané na ochranu obyvateľstva (napríklad 

prostredníctvom údajov z mobilných telefónov) by mali byť používané aj naďalej.

a) Menej postihnuté krajiny EÚ by mali veľkoryso podporovať tie krajiny EÚ, ktoré boli 
obzvlášť ťažko zasiahnuté.



b) Každá krajina v EÚ by mala byť sama zodpovedná za zvládnutie následkov koronakrízy.

Časť 5: Konšpirácie a očkovanie

Q29 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

Q30 Ak by dnes bola dostupná vakcína na nový koronavírus, dali by ste sa zaočkovať?
 
a) áno
b) nie
c) neviem

Ak Q30 = B a C
Q31 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 ...



 

Časť 6: Environmentálne témy
 
Q32 Na škále, kde 1 znamená “vôbec nesúhasím” a 5 znamená “úplne súhlasím”, prosím,
vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s nasledovnými tvrdeniami. 
Škála: 1 vôbec nesúhasím  – 5 úplne súhlasím, 6 neviem sa vyjadriť 

1. Vláda by v období po korone mala venovať viac pozornosti zeleným/environmentálnym 
témam (znižovanie emisií, obnoviteľné zdroje, recyklácia, ochrana životného prostredia a 
pod.)

2. Vláda by mala prijať opatrenia na posilnenie vnímania dôležitosti očkovania pre spoločnosť
3. Vláda by sa mala viac zamerať na digitalizáciu a elektronické služby štátu
4. Vláda by mala konať proti dezinformáciám a šíreniu nepravdivých informácii
5. Vláda by mala venovať väčšiu pozornosť klimatickým zmenám a ich dôsledkom 
6. Podpora vlády podnikateľom a firmám je v čase pandémie dostatočná
7. Vláda primerane informuje ľudí o fázach uvoľňovania opatrení prijatých v reakcii na 

koronavírus
 

Q33 Na škále, kde 1 znamená “minimálna priorita” a 5 znamená “maximálna priorita”, 
prosím, vyjadrite svoj názor do akej miery by sa uvedené environmentálne témy mali stať
podľa Vás prioritou vlády? 
Škála: 1 minimálna priorita  – 5 maximálna priorita, 6 neviem sa vyjadriť 
 

1.   Triedenie odpadu
2.   Znižovanie miery skládkovania odpadov
3.   Ekologické budovy
4.   Udržanie biodiverzity
5.   Znižovanie emisií skleníkových plynov 
6.   Sprísnenie sankcií za porušovanie zákonov o ochrane životného prostredia
7.   Menej automobilovej dopravy

Q34 Európska komisia si stanovila  ako svoju prioritu realizáciu stratégie s názvom 
Európska zelená dohoda (tzv. The European Green Deal). Aký je Váš názor na túto 
európsku iniciatívu?  

1. Túto iniciatívu poznám, je to výborný plán a stotožňujem sa ním
2. Túto iniciatívu poznám, je to dobrá myšlienka, ale nepodarí sa ju naplniť
3. Túto iniciatívu poznám, je to nezmysel a som proti jej realizácii
4. O tejto iniciatíve viem len málo a neviem sa k nej vyjadriť 
5. O tejto iniciatíve som nikdy nepočul 

 

Q35 Na škále, kde 1 znamená “minimálna priorita” a 5 znamená “maximálna priorita”, 
prosím, vyjadrite svoj názor, do akej miery by sa uvedené oblasti zdravotnej 
starostlivosti mali stať podľa Vás prioritou vlády a Ministerstva zdravotníctva?
Škála: 1 minimálna priorita – 5 maximálna priorita, 6 neviem sa vyjadriť 
 

1. Dlhodobá zdravotná starostlivosť o chronicky chorých
2. Onkológia
3. Dostupnosť všeobecných lekárov



4. Programy zamerané na prevenciu 
5. Očkovanie
6. Duševné zdravie
7. Dostupnosť liekov
8. Opatrovateľská starostlivosť o seniorov
9. Dostupnosť zdravotníckych pomôcok
10. Dostupnosť lekárov špecialistov

 


