
 

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 

 
Core dotazníka 

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

Q1_A 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) 

 

Q4 Predstavte si, prosím, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na budúci  

víkend. Zúčastnili by ste sa ich? 

1. áno 

2. nie 

 iba ak Q4=1 

Q5New Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?  

1. DOBRÁ VOĽBA 

2. HLAS -SD 

3. KDH 

4. Kotlebovci –ĽS Naše Slovensko 

5. MOST -HÍD 

6. OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA 

7. Progresívne Slovensko 

8. SaS 

9. SME RODINA 

10. SMER -SD 

11. SMK-MKP 

12. SNS 

13. VLASŤ 

14. ZA ĽUDÍ 

15. Iná 

 

Q6_A 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 

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/a: 



 

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_A Keď sa zamyslíte nad aktuálne platnými opatreniami na zamedzenie šírenia 
kornavírusu, kam by ste sa zaradili na nasledovnej škále? Odpovedajte na stupnici od 1 po 
10, kde 1 = dôkladne dodržiavam opatrenia na zamedzenie šírenia kornavírusu 10 = vôbec 
nedodržiavam opatrenia na zamedzenie šírenia kornavírusu. 
 
Opatrenia na zamedzenie šírenia kornavírusu: 

1 = Dôkladne dodržiavam 

10 = Vôbec nedodržiavam 
 
 
Q16 Keď sa zamyslíte nad tým, ako súčasná slovenská vláda postupuje pri zvládaní 
epidémie koronavírusu, ako ste spokojný s jej doterajším počínaním? 
  
 
1 = veľmi spokojný/á 
2 = skôr spokojný/á 
3 = ani spokojný/á, ani nespokojný/á 
4 = skôr nespokojný/á 
5 = veľmi nespokojný/á 
 
   
Q18 Keď sa zamyslíte nad tým ako vláda a štátne inštitúcie komunikujú prijímanie 
opatrení v súvislosti s epidémiou koronavírusu, ste: 
 
 
1 = veľmi spokojný/á 
2 = skôr spokojný/á 
3 = ani spokojný/á, ani nespokojný/á 
4 = skôr nespokojný/á 
5 = veľmi nespokojný/á 
         

 

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 len ak Q31 odpovede b) a c) 
[automaticky rotované možnosti] 
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 … 
 
 

Q32A_A Niektorí ľudia hovoria, že nosenie rúšok nie je zdraviu škodlivé, iní hovoria, že 
nosenie rúška spôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) a 
považujú nosenie rúšok za zdravie škodlivé.  
Ktorý z ponúkaných výrokov je vám bližší? 

Výrok A: Nosenie rúšok nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého 
(CO2) a nie je zdraviu škodlivé. 
Výrok B: Nosenie rúška spôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) a 
škodí zdraviu. 
 
súhlasím s výrokom:  
   
  1 = úplne súhlasím s výrokom A     2  3  4   5 = úplne súhlasím s výrokom B 
  
 
[automaticky rotované možnosti] 
Q33 Prečítajte si pozorne každý výrok a z čísel uvedených pri ňom vyberte to (0, 1, 2, 3), ktoré 
najlepšie vystihuje pocity, ktoré ste prežívali počas minulého týždňa. 
 

0 - Neplatilo to pre mňa vôbec 
1 - Platilo to pre mňa niekedy 
2 - Platilo to pre mňa značnú časť času 
3 - Platilo to pre mňa väčšinu času 
  

Neprežíval/a som žiadne pozitívne pocity.  
V určitých situáciách som reagoval/a prehnane.  
Cítil/a som sa smutne a skľúčene. 
Cítil/a som sa veľmi nervózne a musel/a som s tým niečo urobiť.  
 
 
Časť 2- prevencia 
 
Q34 Kedy ste naposledy boli na preventívnej prehliadke u všeobecného lekára? 
  

a) v priebehu posledného pol roka 
b) viac ako pred 6 mesiacmi a menej ako pred 2 rokmi 
c)  viac ako pred 2 rokmi 
d) na preventívnej prehliadke som ešte nebol ani raz 



 

  
Q35 Ako často chodíte na preventívne prehliadky k všeobecnému lekárovi? 
 
  

a) na preventívne prehliadky chodím pravidelne každý rok =35A 
b) na preventívne prehliadky chodím pravidelne každé dva roky =35A 
c)  na preventívne prehliadky chodím zriedkavejšie ako raz za dva roky =35B 
d) na preventívne prehliadky nechodím vôbec = 35C 

  
[automaticky rotované možnosti] 
35A Aké sú dôvody prečo chodíte pravidelne na preventívne prehliadky k všeobecnému 
lekárovi? Označte najviac tri odpovede. 

  
a)    Máme v rodine zdravotné problémy, preto sa sledujem 
b)    Ak mi niečo zistia, môžem sa skôr začať liečiť 
c)     Pravidelne ma na prehliadky pozýva môj lekár 
d)    Preventívne prehliadky sú dôležité pre moje zdravie 
e)    Iné (uveďte) 

  
35B Na preventívne prehliadky k všeobecnému lekárovi chodíte len zriedkavo. Prečo?  
Označte najviac tri odpovede. 

  
a)    Cítim sa zdravý/á 
b)    Neviem, že by som mal chodiť pravidelne na preventívne prehliadky 
c)     Nemám čas chodiť po lekároch 
d)    Lekárov riešim, až keď musím 
e)    Mám strach z vecí, ktoré by mi mohli zistiť 
f)      Odrádza ma dlhé čakanie v čakárni   
g)    Preventívne prehliadky sú zbytočné 
h)    Iné (uveďte) 

  
 

35C Na preventívne prehliadky k všeobecnému lekárovi nechodíte. Prečo? Označte 
najviac tri odpovede. 

  
a)    Cítim sa zdravý/á 
b)    Neviem, že by som mal chodiť pravidelne na preventívne prehliadky 
c)     Nemám čas chodiť po lekároch 
d)    Lekárov riešim, až keď musím 
e)    Mám strach z vecí, ktoré by mi mohli zistiť 
f)      Odrádza ma dlhé čakanie v čakárni   
g)    Preventívne prehliadky sú zbytočné 
h)    Iné (uveďte) 

  
  
(odpovedajú respondenti 2A 2B 2C ) 
[automaticky rotované možnosti] 
Q36 Označte, ktoré z uvedených výkonov boli súčasťou Vašej ostatnej preventívnej 
prehliadky u všeobecného lekára: 
  

a)    Rozhovor  a posúdenie celkového zdravotného stavu 
b)    Odmeranie telesnej výšky 
c)     Odmeranie telesnej hmotnosti 
d)    Kontrola pulzu a tlaku krvi 



 

e)    Odber krvi 
f)      Vyšetrenie moču 
g)    Vyšetrenie prítomnosti krvi v stolici 
h)    Vyšetrenie EKG 
i)      Poradenstvo o zdravom spôsobe života 
j)      Informovanie o potrebných očkovaniach 
k)     Odporučenie ďalších potrebných vyšetrení 
l)      Iné – aké: ...  

  
  
Q37 Čo by ste privítali, aby sa do budúcna zo strany všeobecného lekára pri  
preventívnej prehliadke zmenilo? 
(odpovedajú respondenti 2A 2B 2C ); počet odpovedí nie je limitovaný 
  

a. Viac času na celkové zhodnotenie zdravotného stavu po skončení prehliadky 
b. Väčší záujem lekára, nemala by to byť len formalita 
c. Lepšie vysvetlenie v prípade potreby ďalších vyšetrení  
d. Viac informácii (poradenstvo), čo mám zmeniť, aby som zostal zdravý   
e. Iné, uveďte 
f. Nič ďalšie nie je potrebné (ak odpovie f), nemal by mať možnosť označiť iné odpovede) 

  
  
Q38 Čo by Vás do budúcna motivovalo chodiť na preventívne prehliadky pravidelne? 
počet odpovedí nie je limitovaný 
  

a. Presné načasovanie prehliadky, aby som nemusel/a u lekára čakať 
b. Upozornenie od mojej zdravotnej poisťovne, že mám na prehliadku prísť 
c. Načasovanie prehliadky tak, aby som nemusel/a v čakárni sedieť spolu s chorými ľuďmi 
d. Upozornenie od môjho všeobecného lekára, že mám na prehliadku prísť 
e. Nižšie platby za zdravotné poistenie, ako bonus za preventívnu prehliadku 
f. Ak by som mohol/mohla preventívnu prehliadku a následné vyšetrenia absolvovať na jednom mieste 
g. Iné (uveďte) 
h. Nič z vyššie uvedených možností 

  
Q39 Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami. Použite 
stupnicu od 1 do 5, kde 1 = vôbec nesúhlasím a 5 = absolútne súhlasím. 
 
1 = vôbec nesúhlasím 2 3 4 5 = absolútne súhlasím 
  

a. Preventívne prehliadky odhalia včasné štádiá ochorení 
b. Preventívne prehliadky môžu motivovať k zmene životného štýlu 
c. Za neúčasť na preventívnych prehliadkach by mali byť pokuty 
d. Preventívne prehliadky sú hlavne pre ľudí starších ako 50 rokov 
e. Ak by som si bol istý, že v čakárni nestretnem chorých ľudí, išiel by som na preventívnu 

prehliadku aj počas obdobia pandémie COVID-19 
f. Preventívne prehliadky odhalia rizikové faktory ochorení 
g. Za pravidelnú účasť na preventívnych prehliadkach by ľudia mali byť pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti zvýhodnení 
h. Na preventívne prehliadky by mali chodiť len ľudia, ktorí majú dlhodobo zdravotné 

problémy  
i. Kvôli pandémií COVID-19 by som v súčasnosti za žiadnych okolností nešiel na 

plánovanú preventívnu prehliadku 
  
  



 

Q40 Čo by podľa Vás pomohlo, aby ste aj počas pandémie COVID-19 bez obáv absolvovali 
preventívnu prehliadku u všeobecného lekára? 
(ak odpovie e, f, nemal by mať možnosť označiť iné z odpovedí) 
  

a)    Presné načasovanie vyšetrenia, bez sedenia v čakárni spolu s chorými ľuďmi 
b)    Dôsledné dodržiavanie všetkých odporúčaných proti epidemických opatrení 
c)     Povinné rýchlotesty pre všetkých, ktorí vstupujú do zdravotníckeho zariadenia 
d)    Iné – čo: ... 
e)    Nič, aj v dnešnej situácii chodím k všeobecnému lekárovi bez obáv 
f)      Nič, na preventívne prehliadky zásadne nechodím 

 

Časť 3: Dôvera: 

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 
H – Verejnoprávne média  
I – Veľkí zamestnávatelia  
 
 
0 = vôbec nedôverujem 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 = veľmi dôverujem  11 = neviem posúdiť 
 

Q41 Keď sa zamyslíte nad činnosťou vlády, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi 
tvrdeniami? 

1= úplne súhlasím 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = vôbec nesúhlasím 

a) Táto vláda je schopná čeliť zdravotným rizikám spojeným so šírením koronavírusu 

b) Táto vláda je schopná čeliť ekonomickým dôsledkom spôsobeným pandémiou 

koronavírusu 

[automaticky rotované možnosti] 
Q42 Keď sa zamyslíte nad informáciami týkajúcimi sa opatrení zavedených v súvislosti s 
epidémiou koronavírusu, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami?  

a) Informácie týkajúce sa zavedených opatrení v súvislosti s koronavírusom sú ľahko 

dostupné. 

b) Komunikácia štátnych orgánov ohľadne koronavírusu je jasná a zrozumiteľná. 

c) Zavedené opatrenia v súvislosti s koronavírusom sú dobre zdôvodnené.   

d) Prijímanie opatrení v súvislosti s koronavírusom je transparentné 

e) Prijímanie opatrení v súvislosti s koronavírusom je predvídateľné 

f) Opatrenia v súvislosti s koronavírusom sú založené na vedeckých dôkazoch 



 

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

 
Q43_A Keď sa zamyslíte nad správaním iných ľudí vo všeobecnosti, dôverujete im, že sa 
v súvislosti s koronavírusom správajú zodpovedne? 

0 = Veľmi dôverujem 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 = Veľmi nedôverujem 

 
 
Q44 Keď sa zamyslíte nad reakciou veľkých zamestnávateľov na koronakrízu, do akej 
miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi o tom, čo by veľkí 
zamestnávatelia mali urobiť: 

 
a) Pravidelne testovať svojich zamestnancov na koronavírus 
b) Ponúknuť svojim zamestnancom úhradu očkovania proti chrípke na náklady 

zamestnávateľa 
c) Zatvoriť svoje výrobné či obchodné prevádzky 
d) Ak im to dovoľuje povaha práce, mali by umožniť zamestnancom pracovať z domu  
e) Inovovať svoje produkty s cieľom pomôcť ľuďom zvládnuť dopady koronakrízy  
f) Chrániť pracovné miesta aj za cenu ohrozenia existencie firmy 
g) Nemajú robiť nič, reagovať na koronakrízu je úlohou štátu  

 
1-rozhodne súhlasím 
2-súhlasím 
3-ani súhlasím, ani nesúhlasím 
4-nesúhlasím 
5-rozhodne nesúhlasím 

 
 
Q45 Najbližší víkend plánuje vláda realizovať celoplošné testovanie obyvateľstva na 
ochorenie COVID-19. Do akej miery s týmto opatrením súhlasíte alebo nesúhlasíte? 

 
 
1-rozhodne súhlasím 
2-súhlasím 
3-ani súhlasím, ani nesúhlasím 
4-nesúhlasím 
5-rozhodne nesúhlasím 
 


