
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
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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

[Jadro 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?
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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

Q5 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

Iná strana
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Q6a_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:

Stupnica 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.

Q6b. 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]
Q7 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.

Q8_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 do 
10, kde 1 = dôkladne dodržiavam opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu 10 = vôbec 
nedodržiavam opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu.

Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu:

1 = Dôkladne dodržiavam 

10 = Vôbec nedodržiavam
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N1_A. V súčasnosti sa diskutuje o možnom návrate detí do škôl. Ktorý názor na tento 
problém je vám bližší?

Je mi bližší:

1 = Deti by sa mali urýchlene vrátiť do škôl bez ohľadu na epidemiologickú situáciu
2
3
4
5 = Deti by sa nemali vrátiť do škôl, kým nebude epidémia pod kontrolou

9 Neviem sa vyjadriť

N2_A. Pomohlo, alebo nepomohlo podľa vás plošné testovanie pri boji s epidémiou na 
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Slovensku?

Plošné testovanie: 1 = pomohlo veľmi    2    3    4    5 = nepomohlo vôbec

6 neviem sa vyjadriť

N3_A. Niektorí ľudia hovoria, že na zastavenie šírenia epidémie koronavírusu je potrebné 
zaviesť tzv. lockdown (zatvoriť obchody, školy, zaviesť zákaz vychádzania s minimom 
výnimiek) iní hovoria, že treba robiť povinné opakované plošné testovanie všetkých 
obyvateľov Slovenska. 

Ak by ste si mali vybrať z týchto dvoch možností, ku ktorému názoru by ste sa priklonili 
vy?

Zastaviť šírenie epidémie by sme mali prostredníctvom:

1 = lockdownu (zatvorená väčšina obchodov, škôl, zákaz vychádzania s minimom výnimiek)
2
3
4
5 = povinného opakovaného plošného testovania všetkých obyvateľov Slovenska

   
N4. Od začiatku epidémie sme konfrontovaní s väčšími alebo menšími obmedzeniami 
stretávania sa. Ako plánujete stráviť tohtoročné Vianoce?

1. v stretávaní so známymi a príbuznými sa nebudem obmedzovať
2. určite sa stretnem s menej príbuznými a známymi, ale spoločenské kontakty úplne 
neobmedzím
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3. stretávanie obmedzím na blízkych príbuzných
4. Vianoce strávim iba s členmi mojej domácnosti (sám/a)

(Nepýtať sa tých, ktorí si v N4 zvolili možnosť 4)
N5. Plánujete sa pred stretnutím s príbuznými a známymi počas tohtoročných Vianoc dať 
otestovať na ochorenie COVID-19?

1. určite nie
2. skôr nie
3. skôr áno
4. určite áno

N6_A. Niektorí ľudia sa obávajú, že cestovanie počas Vianoc a viac spoločenských 
kontaktov prispejú k opätovnému nárastu počtu infikovaných na nový koronavírus. Do 
akej miery sa prikláňate alebo neprikláňate k týmto obavám vy? 

Prikláňam sa:

1 = Vôbec sa k nim neprikláňam, Vianoce situáciu s koronavírusom nezhoršia.

5 = Úplne sa k nim prikláňam, Vianoce situáciu s koronavírusom zhoršia.

Q9 Keď sa zamyslíte nad tým, ako súčasná slovenská vláda postupuje pri zvládaní 
epidémie koronavírusu, ako ste spokojný s jej doterajším počínaním?
 

1 veľmi spokojný
2 skôr spokojný
3 ani spokojný, ani nespokojný
4 skôr nespokojný
5 veľmi nespokojný

Q10: Keď sa zamyslíte nad činnosťou vlády, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi 
tvrdeniami?

Táto vláda je schopná čeliť zdravotným rizikám spojeným so šírením koronavírusu

Táto vláda je schopná čeliť ekonomickým dôsledkom spôsobeným pandémiou koronavírusu

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

Q11 Keď sa zamyslíte nad tým ako vláda a štátne inštitúcie komunikujú prijímanie 
opatrení v súvislosti s epidémiou koronavírusu, ste:
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1 veľmi spokojný
2 skôr spokojný
3 ani spokojný, ani nespokojný
4 skôr nespokojný
5 veľmi nespokojný

Q12 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

Q13 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
I-Verejnoprávne média 
J - Veľkí zamestnávatelia 

0 = vôbec nedôverujem
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10 = veľmi dôverujem
11 = Neviem posúdiť

Q14_A Keď sa zamyslíte nad správaním iných ľudí vo všeobecnosti, dôverujete im, že sa 
v súvislosti s koronavírusom správajú zodpovedne?

0 = Veľmi dôverujem

10 = Veľmi nedôverujem
    

Q15 Ak by dnes bola dostupná vakcína schválená Európskou úniou na nový koronavírus, 
dali by ste sa zaočkovať?
 
a) áno
b) nie
c) neviem

 
[Filter len odpovede  B a C v Q15]

Q16 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 …

Q17 new 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. 0-3
V určitých situáciách som reagoval/a prehnane. 0-3
Cítil/a som sa smutne a skľúčene. 0-3
Cítil/a som sa veľmi nervózne a musel/a som s tým niečo urobiť. 0-3

Časť 2: Vztahy 

V nasledujúcich otázkach sa budeme pýtať na Vaše vzťahy počas koronakrízy.
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P1 V akom type vzťahu aktuálne žijete? 

1. Nemám aktuálne žiaden vzťah
2. Som rozvedený/á, žijem s novým partnerom/kou
3. Žijem v manželstve, v jednej domácnosti s manželom/manželkou
4. Žijem v manželstve v oddelených domácnostiach (teda nežijem spolu s 
partnerom/partnerkou v jednej domácnosti, i keď sme manželia)
5. Žijem s partnerkou/partnerom bez "papiera", bývame v spoločnej domácnosti
6. Žijem s partnerkou/partnerom bez "papiera", bývame v oddelených domácnostiach

98. Iný (aký?) ......................................................

P1b Zmenil sa tento Váš partnerský status, vzťah počas korona krízy?  

1. Áno
2. Nie

P1b Bola to zmena k lepšiemu, alebo horšiemu?
1. výrazne k lepšiemu
2. k lepšiemu
3. k horšiemu
4. výrazne k horšiemu
9.  nechcem odpovedať

[ Pre tých, čo majú partnerský vzťah (t.j. neuviedli odpoveď 1 na P1) ]

P2. Koľko mesiacov trvá Váš aktuálny vzťah: .......................

[ Pre tých čo majú partnerský vzťah (t.j. neuviedli odpoveď 1 na P1) ]

P3. Zmenil sa váš partnerský vzťah v dôsledku koronakrízy? 
Môj partnerský vzťah sa zmenil...

1. výrazne k lepšiemu
2. k lepšiemu
3. je to rovnaké
4. k horšiemu
5. výrazne k horšiemu
9.  nechcem odpovedať

P4 Zmenila alebo nezmenila koronakríza (napr. obmedzenia pohybu osôb) váš partnerský 
vzťah v nasledujúcich troch oblastiach? (Vieme, že sa jedná o citlivú tému, preto máte aj  
možnosť na tieto otázky neodpovedať.)
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P4.1 Vzájomné porozumenie s partnerom/kou
P4.2 Príťažlivosť a spokojnosť v intímnej oblasti
P4.3 Osobné obohatenie zo vzťahu, spoznávanie seba samého, vnútorná harmónia

1. zmenila ho výrazne k lepšiemu
2. zmenila ho k lepšiemu
3. je to rovnaké
4. zmenila ho k horšiemu
5. zmenila ho výrazne k horšiemu

      9.   nechcem odpovedať

[ Nasledujúce otázky prosíme položiť všetkým, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú 
partnerský vzťah ]

P5 Keď zoberiete do úvahy všetky okolnosti, ako ste v súčasnosti spokojný so svojím 
životom?

Nespokojný        Spokojný    Neviem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88

P6 Ako by ste zhodnotil/a  zmenu kvality svojho života v dôsledku koronakrízy? 
Moja kvalita života sa zmenila...

1. výrazne k lepšiemu
2. k lepšiemu
3. je to rovnaké
4. k horšiemu
5. výrazne k horšiemu

 
  P7 Ako ste spokojná/ý s Vašimi osobnými vzťahmi? 

1. veľmi nespokojná/ý
2. nespokojná/ý
3. ani spokojná/ý, ani nespokojná/ý
4. spokojná/ý
5. veľmi spokojná/ý

P8 Ako ste spokojná/ý so svojim sexuálnym životom?  (Vieme,  že sa jedná o citlivejšiu 
tému, preto máte aj možnosť na túto otázku neodpovedať.)

1. veľmi nespokojná/ý
2. nespokojná/ý
3. ani spokojná/ý, ani nespokojná/ý
4. spokojná/ý
5. veľmi spokojná/ý

9. nechcem odpovedať

11



P9 Ako ste spokojná/ý s podporou, ktorej sa Vám dostáva od Vašich priateľov? *

1. veľmi nespokojná/ý
2. nespokojná/ý
3. ani spokojná/ý, ani nespokojná/ý
4. spokojná/ý
5. veľmi spokojná/ý

Spomeňte si teraz na vzťahy vo vašej domácnosti  pred vypuknutím epidémie COVID-19 na 
Slovensku a v súčasnosti.

P10 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
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