
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?
 

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 = a - pracoval/a som a SY nie je b) som nezamestnaný

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 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

Q3 Koľko osôb vrátane Vás žije s vami v spoločnej domácnosti? (otvorená NUM)

Filter: pýtať sa len, ak v Q3 > 1

Q3A Ktorá odpoveď lepšie zodpovedá tomu, s kým bývate vo vašej  domácnosti?

1. Bývam v domácnosti len s členmi mojej najbližšej rodiny (partner/ka, deti) 

2. Bývam v domácnosti aj s členmi širšej rodiny (nie len s partnerom/kou či deťmi) či inými 
ľuďmi

Q3B Ktorá z ponúkaných odpovedí najlepšie vystihuje to, v akom byte alebo dome 
bývate? Bývam ...

1. v byte s balkónom
2. v byte bez balkóna
3. v dome s malou záhradou
4. v dome s veľkou záhradou

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

Q5A 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?

Bližšie sú mi názory:

0 - liberálne názory 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - konzervatívne názory

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

[otázka z rakúskeho coronapanelu]
Q7A Aké veľké ohrozenie predstavuje podľa vášho odhadu koronavírus pre zdravie 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

[otázka z rakúskeho coronapanelu]
Q7B Aké veľké ohrozenie predstavuje podľa vášho odhadu koronavírus pre ekonomickú
situáciu 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

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

Q7D -  Aké veľké ohrozenie predstavuje podľa vášho odhadu koronavírus pre dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti pre 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

Q8.1 Nižšie nájdete kalendár od decembra 2019 do augusta 2021, ktorý zobrazuje trojmesačné 
obdobia. Prosím, na škálach pri každom období vyjadrite svoj názor na to, ako závažná bola 
hrozba koronavírusu v minulosti, aká závažná je táto hrozba v súčasnosti, a aká závažná bude 
v budúcnosti.

0 = vôbec nie závažná 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 = mimoriadne závažná

december 2019 - február 2020
marec 2020 - máj 2020
jún 2020 - august 2020
september 2020 - november 2020 (súčasnosť)
december 2020 - február 2021
marec 2021 - máj 2021
jún 2021 - august 2021

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 

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 zamyslíte nad tým, ako samospráva v meste alebo v obci kde bývate 
postupovala a 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
  
Q18 Keď sa zamyslíte nad tým ako vláda a štátne inštitúcie komunikujú prijímanie 
opatrení v súvislosti s epidémiou koronavírusu, ste:

1 = veľmi spokojný
2 = skôr spokojný
3 = ani spokojný, ani nespokojný
4 = skôr nespokojný
5 = veľmi nespokojný
 
Q19 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 –  Odborné poradné orgány vlády pre riešenie pandémie 
F – Vedecké inštitúcie na Slovensku
G – Prezidentka

0 = vôbec nedôverujem
10 = veľmi dôverujem
11 = neviem
 

     
Q20 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?

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

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

Ktorý výrok je Vám bližší:

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

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

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

Ktorý výrok je Vám bližší:

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

Q25.4. Ak by sa na vás obrátil/a kamarát/ka, ktorý/á chce ísť na večeru do reštaurácie, čo 
by ste mu/jej poradili?

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

Ktorý výrok je Vám bližší:

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

Q25.5a Žiaci 1. stupňa v súčasnosti nemajú povinnosť nosiť rúško v triedach. Ak by sa 
na Vás obrátil kamarát, ktorého dieťa 2.9. 2020 nastúpilo do 1. triedy ZŠ s otázkou, či má 
napriek tomu jeho dieťa nosiť rúško, čo by ste mu poradili?

a) odrádzal by som ho, lebo rúško nezabráni šíreniu koronavírusu
b) poradil by som mu, aby dieťa nosilo rúško ako ochranu pred koronavírusom

Q25.5b Vláda nariadila, aby prvé dva týždne školskej dochádzky žiaci na 2. stupni ZŠ a 
stredoškoláci povinne nosili rúška v triedach. Do akej miery súhlasíte s týmto 
opatrením?



1 = úplne s ním súhlasím
2 = čiastočne s ním súhlasím
3 = ani súhlas, ani nesúhlas
4 = čiastočne s ním nesúhlasím
5 = vôbec s ním nesúhlasím
 

Q26 Čo si myslíte, z akého dôvodu ľudia dodržiavajú opatrenia proti šíreniu koronavírusu
(nosenie rúšok, rozostupy, dezinfekcia rúk):
Odpovedajte na škále od 1 = nie je to dôležitý dôvod po 5 = je to veľmi dôležitý dôvod
 

      a) Chcú chrániť seba
b) Chcú chrániť druhých
c) Obávajú sa reakcií ostatných ľudí
d) Obávajú sa sankcií zo strany verejných inštitúcií (pokuta, nevpustenie do priestoru, 
vykázanie z priestoru)
e)   Je pre nich dôležité za každých okolností poslúchať nariadenia úradov
f)    Dôverujú nariadeniam úradov

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 Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi: 

1) V priebehu najbližších 12 mesiacov bude k dispozícii účinná vakcína proti ochoreniu 
COVID-19

2) V priebehu najbližších 12 mesiacov bude k dispozícii účinný liek na COVID-19
3) Vírus spôsobujúci COVID-19 zmutuje do menej nebezpečnej formy a špeciálna liečba 

nebude potrebná  

Škála: 1 Úplne súhlasím - 5 vôbec nesúhlasím, 6 = neviem  

Q31 Ak by dnes bola dostupná vakcína na nový koronavírus schválená Európskou úniou,
dali by ste sa zaočkovať?
 



a) áno
b) nie
c) neviem

 

Filter Q31=(odpovede  B / C?)
Q32 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 ...

Q33 Predstavte si situáciu, že by Vám zamestnávateľ nariadil povinnosť dať sa zaočkovať proti
ochoreniu Covid-19, pričom by uhradil potrebné náklady. Ako by ste na túto situáciu reagovali:

1) Dal by som bez problémov zaočkovať
2) Nesúhlasím s takýmto typom nariadenia, ale dal by som sa zaočkovať
3) Nedal by som sa zaočkovať a zo zamestnania by som odišiel
4)  Neviem   

Časť 6: Leto

Q34: Ovplyvnila epidémia nového koronavírusu spôsob akým bežne trávite leto?

1. výrazne ovplyvnila 
2. čiastočne ovplyvnila
3. vôbec neovplyvnila

Q35: Do akej miery ovplyvnila epidémia nového koronavírusu realizáciu nasledovných 
aktivít počas tohtoročného leta

 

Škála:

Aktivitu som zrušil kvôli Covid-19 / Aktivitu som realizoval napriek Covid-19 / Aktivitu 
som nemal v pláne

 
A.      Dovolenka v zahraničí
B.      Dovolenka na Slovensku
C.      Svadba



D.      Významné rodinné udalosti a stretnutia
E.       Letné festivaly  
F.       Návštevy kúpaliska a aquaparku
G.      Kultúrne podujatia (koncerty, divadlá, hody)
H.      Návštevy diskoték, barov a klubov 

Q36: Ako ste aj, napriek obmedzeniam, prežili leto? Prosím, vyjadrite svoju spokojnosť 
na škále, kde 1 "znamená som veľmi spokojný" a 5 "znamená som veľmi nespokojný."

leto som prežil: 

1 = som veľmi spokojný/á 2 3 4 5 = som veľmi nespokojný/á
 

  Časť 7: Regiony 

Q37 Zmenilo sa pod vplyvom epidémie koronavírusu vnímanie toho v akom type 
sídla (obce) by ste chceli žiť ?

Vyberte jednu najvhodnejšiu odpoveď.

1 áno

2 skôr áno

3 skôr nie

4 nie

  

Q38 Ak by ste si  s ohľadom na epidémiu koronavírusu  mohli  vybrať na bývanie  
ľubovoľný typ  sídla (obce), aký typ by to bol?

Vyberte jednu najvhodnejšiu odpoveď.

1 väčšie mesto

2 menšie mesto

3 vidiek s dobrou dostupnosťou mesta

4 vidiek čo najďalej od mesta

5 typ sídla nie je dôležitý



6 neviem

 

  

Q39 Kde ste počas obdobia naprísnejších karanténnych opatrení trávili väčšinu 
času?

Vyberte jednu najvhodnejšiu odpoveď

1 Doma - nezmenil som miesto bývania

2 Odišiel som mimo môjho obvyklého bydliska

 

  

Q40
Vlastníte alebo máte k dispozícii  nejakú rekreačnú nehnuteľnosť? (chatu, 
chalupu, apartmán)

1 áno

2 nie

3 nie, ale zvažujeme si ju zabezpečiť

 

 

Q41 Ktoré oblasti života v mieste vášho bydliska, boli  pre Vás a Vašu rodinu v 
období epidémie koornavírusu  najdôležitejšie?

Na škále od 1  (málo dôležité ) do 5 (veľmi dôležité) označte nasledujúce oblasti:

Hodnotené 
oblasti

málo 
dôležité

veľmi 
dôležité

netýka sa, nie je v obci

A vybavenosť 
obce obchodmi,
službami

1 2 3 4 5 6



B dostupné 
školské a 
predškolské 
zariadenia

1 2 3 4 5 6

C zdravotnícke 
zariadenia a 
zdravotnícke 
služby v obci

1 2 3 4 5 6

D zariadenia pre 
voľný čas v obci

1 2 3 4 5 6

E kultúra, kultúrne
podujatia v obci

1 2 3 4 5 6

F dostatok 
zelene, prírodné
danosti miesta

1 2 3 4 5 6

G dobre fungujúca
samospráva a 
jej podporné 
aktivity

1 2 3 4 5 6

H dobrá dopravná
dostupnosť z 
obce a do obce

1 2 3 4 5 6

I miestna 
komunita, 
fungujúce 
susedstvo

1 2 3 4 5 6

J
mať možnosť si 
dopestovať 
vlastné ovocie a
zeleninu

1 2 3 4 5 6

K možnosti 
športového 
vyžitia

1 2 3 4 5 6



 

 Q42 Uvažujete pod vplyvom epidémie koronavírusu o  presťahovaní z obce  vášho 
bydliska (myslí sa obec kde bývate, resp. sa najviac zdržiavate)?

Vyberte jednu najvhodnejšiu odpoveď.

1 áno

2 skôr áno

3 skôr nie

5 nie

 

Q43 Ak sa zamyslíte nad svojim bývaním v kontexte epidémie 
koronavírusu, aké oblasti by ste chceli zmeniť? Čo vám na Vašom 
bývaní chýba, resp. čo by ste potrebovali?

Potreboval by som/ chcel by
som:

áno čiastočne nie netýka sa

A bezpečnejšie prostredie 1 2 3 4

B lepšiu  dostupnosť do 
práce

1 2 3 4

C lepšiu dostupnosť do 
mesta

1 2 3 4

D iné sociálne zloženie 
obyvateľov  obce

1 2 3 4

E väčšie možnosti  
zdravotnej starostlivosti

1 2 3 4

F lepšiu vybavenosť obce 
(obchody, služby)

1 2 3 4

G väčšie možnosti 
vzdelávania

1 2 3 4

H väčšie možnosti 
športového vyžitia

1 2 3 4



I prírodu, atraktívnejšie 
prírodné prostredie

1 2 3 4

J lepšiu technickú 
vybavenosť obce

1 2 3 4

K komunitu, fungujúce 
susedstvo

1 2 3 4

L bývať bližšie k ostatnej 
rodine

1 2 3 4

M záhradu 1 2 3 4

N mať možnosť si 
dopestovať vlastné 
ovocie a zeleninu

1 2 3 4

O rodinný dom 1 2 3 4

P balkón, terasu 1 2 3 4

Q Nič by som nechcel zmeniť 1 2 3 4

 

 

Q44 Poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí v dôsledku epidémie 
koronavírusu uvažujú  o nejakej  zmene v bývaní?

1 áno, poznám

2 nie, nepoznám

 


