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DOTAZNÍK - HODYSE 2020 
 

 

 

 

Úvod: Dobrý deň. Volám sa a zastupujem spoločnosť ________, 

ktorá sa zaoberá prieskumom verejnej mienky. V súčasnosti realizujeme prieskum názorov 
medzi obyvateľmi Slovenaka na rôzne témy, ktoré sa týkajú ich života. Rozhovor bude trvať 

..... minút. Výskum je anonymný, to znamená, že vaše odpovede budú spracované hromadne 

na počítačoch spolu s názormi stoviek ďalších oslovených občanov a vaše meno nebude 

nikde zverejnené. Na úvod by som Vás rád/a požiadal/a o pár informácií o vás, ktoré budú 

použité výhradne pri analýze výsledkov, aby sme zistili, či sú rozdiely v názoroch medzi 

obyvateľmi z rôznych skupín spoločnosti. 
 

 
 

r1 R1. Pohlavie 
 

 
 

1 muž 

2 žena 

 

r2 R2. Koľko máte, prosím, rokov? 
 

 

................................ 
 

 

r3 R3. Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie? 
 

 
 

1 neukončená základná škola 

2 ukončená základná škola 

3 stredné bez maturity (učňovka, stredná odborná škola) 

4 úplné stredné s maturitou 

5 vysoká škola - bakalárske štúdium 

6 vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium 

7 postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.) 

 

r4 R4. Aká je, prosím, vaša národnosť? 
 

 
 

1 Slovenská 

2 Maďarská 

3 Iná, prosím uveďte (VYPÍŠTE): ..... 

 
  

typ: Bez odpovědi 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Otevřená otázka - číslo 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Polootevřená otázka - zaškrtávací seznam 
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r5 R5. Veľkosť miesta bydliska (obec, mesto) 

 
 

1 menej ako 500 obyvateľov 

2 500-999 obyvateľov 

3 1 000 – 1 999 obyvateľov 

4 2 000 – 4 999 obyvateľov 

5 5 000 – 9 999 obyvateľov 

6 10 000 – 19 999 obyvateľov 

7 20 000 – 49 999 obyvateľov 

8 50 000 – 99 999 obyvateľov 

9 100 000 a viac obyvateľov (Bratislava, Košice) 

 

r6 R6. Kraj bydliska 
 

 
 

1 Bratislavský 

2 Trnavský 

3 Trenčiansky 

4 Nitriansky 

5 Žilinský 

6 Banskobystrický 

7 Prešovský 

8 Košický 

 
r7 R7 Zúčastnili ste sa na tohtoročných parlamentných voľbách, ktoré sa konali 
29.02.2020? 

 

 
 

1 áno 

2 nie 

3 nemal/a som volebné právo (ešte som nemal/a 18 rokov) 

 
r8 R8. Predstavte si, prosím, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na 

budúci víkend. Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali 
svoj hlas? 

 

 

1 DOBRÁ VOĽBA Rotace 

2 HLAS - SD  Rotace  
 3 KDH  Rotace  
 4 Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko  Rotace  
 5 MOST – HÍD  Rotace  
 6 OľaNO – NOVA – KÚ – ZMENA ZDOLA  Rotace  
 7 Progresívne Slovensko  Rotace  
 8 SaS  Rotace  
 9 SME RODINA  Rotace  
 10 SMER - SD  Rotace  
 11 SMK-MKP  Rotace  
 12 SNS  Rotace  
 13 VLASŤ  Rotace  
 14 ZA ĽUDÍ  Rotace  
 15 Iná strana, uveďte ......................... .....  

99 nevie, nie ste rozhodnutýúá  

100 nezúčastnil/a by som sa  

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Polootevřená otázka - zaškrtávací seznam 
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r9    R9. 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? 

 

 
 

0 0 = liberálne názory 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 = konzervatívne názory 

99 99 - neviem 

 
intt INT. Celkovo ako často používate internet, či už v práci, v škole alebo doma? 

 

 
 

1 viac než 2 hodiny denne 

2 denne asi 1-2 hodiny 

3 denne menej než 1 hodinu 

4 niekoľkokrát za týždeň 

5 asi 1x za týždeň 

6 menej často ako raz za týždeň 

7 nikdy 

 

d1 D1. Keď posúdite všetky okolnosti, môžete o sebe povedať, že ste: 
 

 
 

1 Veľmi šťastný 

2 Celkom šťastný 

3 Nie veľmi šťastný 

4 Vôbec nie šťastný 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 
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d2 D2 Ako by ste celkovo popísali váš súčasný zdravotný stav? Povedali by ste, že 
je: 

 

 
 

1 Veľmi dobrý 

2 Dobrý 

3 Priemerný 

4 Nie dobrý 

5 Vôbec nie dobrý 

 
d3 D3 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 

9 Neviem 

 

d4_1 - d4_6 D4 Chcel/a by som sa spýtať, ako veľmi dôverujete ľuďom patriacim k 
rôznym skupinám. Mohli by ste prosím povedať pre každú osobitne, či ľuďom z tejto 
skupiny dôverujete úplne, do istej miery, nie veľmi alebo vôbec nie? 

 

 
 

d4_1 Vaša rodina  

d4_2 Ľudia vo vašom susedstve  

d4_3 Ľudia, ktorých osobne poznáte  

d4_4 Ľudia, ktorých stretnete po prvýkrát  

d4_5 Ľudia iného náboženstva  

d4_6 Ľudia z iného štátu  
 

1 Úplne dôverujem 

2 Dôverujem do istej miery 

3 Nie veľmi dôverujem 

4 Nedôverujem vôbec 

9 Neviem 

 
d5 D5 Niektorí ľudia majú pocit, že sa slobodne rozhodujú a majú život vo vlastných 

rukách a iní zase, že svoj život a to, čo sa s nimi stane, nemôžu nijako ovplyvniť. 
Vyjadrite prosím, pomocou tejto stupnice od 1 do 10, akú veľkú možnosť máte slobodne 
sa rozhodovať a usmerňovať svoj život. 1 znamená, že vôbec žiadnu a 10 znamená, že 
veľmi veľkú. 

 

 
 

1 1 - Vôbec žiadnu  

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 - Veľmi veľkú  

99 Neviem 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 



5/20  

d6 D6 Keď zoberiete do úvahy všetky okolnosti, ako ste v súčasnosti spokojný so 
svojím životom? Pri odpovedi použite stupnicu od 1 do 10, kde 1 znamená, že ste 
nespokojný/á a 10 znamená, že ste spokojný/á. 

 

 
 

1 1 - Nespokojný 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 - Spokojný 

99 Neviem 

 
d7_1 - d7_16 D7 Pozrite sa, prosím, na tento zoznam a povedzte o každej inštitúcii, 

akú k nej máte dôveru - úplne jej dôverujete, skôr jej dôverujete, nie veľmi jej 
dôverujete alebo jej vôbec nedôverujete? 

 

 
 

d7_1 Cirkvi  Rotace   
 

d7_2 Armáda  Rotace   
 

d7_3 Školstvo  Rotace   
 

d7_4 Vedecké inštitúcie  Rotace   
 

d7_5 Tlač  Rotace   
 

d7_6 Polícia  Rotace   
 

d7_7 Národná rada SR  Rotace  
 

d7_8 Verejná správa, úrady  Rotac   
 

d7_9 Systém sociálneho zabezpečenia  Rotac   
 

d7_10 Európska únia  Rotace  
 

d7_11 Zdravotníctvo  Rotace  
 

d7_12 Súdy a právny systém  Rotace  
 

d7_13 Politické strany  Rotace  
 

d7_14 Vláda  Rotace  
 

d7_15 Prezidentka  Rotace  
 

d7_16 Ústredný krízový štáb  Rotace  
  

1 Úplne dôverujem 

2 Skôr dôverujem 

3 Nie veľmi dôverujem 

4 Vôbec nedôverujem 

9 Neviem 

 
oc1 OC1 Aký je váš postoj k povinnému očkovaniu? 

 

 
 

1 súhlasím s ním 

2 súhlasím, ale mám určité výhrady 

3 skôr nesúhlasím 

4 som úplne proti povinnému očkovaniu 

9 neviem 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 
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oc2_1 - oc2_2 OC2 Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi: 
 

 
 

oc2_1 „Hlavným dôvodom, prečo existuje povinné 
očkovanie, je tlak farmaceutických firiem.“ 

 

oc2_2 „Ľudia – deti aj dospelý – by sa vôbec nemali 
dať očkovať.“ 

 

 

1 rozhodne súhlasím 

2 skôr súhlasím 

3 skôr nesúhlasím 

4 rozhodne nesúhlasím 

9 neviem 

 

do1 DO1 Cítite sa byť ohrozený/á aktuálnou epidémiou koronavírusu? Pri odpovedi 
použite pripravenú 10 bodovú stupnicu, kde 1 znamená, že sa vôbec necítite byť 
ohrozený/á a 10 znamená, že sa cítite byť veľmi ohrozený/á. 

 

 
 

1 1 - vôbec sa necítim ohrozený /á 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 - cítim sa veľmi ohrozený/á 

 

do2_1 - do2_2 DO2 Aké veľké ohrozenie predstavuje podľa vášho odhadu 

koronavírus pre: 
 

 
 

do2_1 ... zdravie Vás osobne?  

do2_2 ... zdravie obyvateľov Slovenska vo 
všeobecnosti? 

 

 

1 veľmi veľké 

2 veľké 

3 stredné 

4 malé 

5 veľmi malé 

9 Neviem posúdiť 

 

do3_1 - do3_2 DO3 Aké veľké ohrozenie predstavuje podľa vášho odhadu 

koronavírus pre: 
 

 
 

do3_1 ... ekonomickú situáciu Vás osobne?  

do3_2 ... ekonomickú situáciu obyvateľov Slovenska 
vo všeobecnosti? 

 

 

1 veľmi veľké 

2 veľké 

3 stredné 

4 malé 

  

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 
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5 veľmi malé 

9 Neviem posúdiť 

 
do4_1 - do4_2 DO4 Aké veľké ohrozenie predstavuje podľa vášho odhadu 
koronavírus pre: 

 

 
 

do4_1 ... doterajší spôsob života Vás osobne?  

do4_2 ... doterajší spôsob života obyvateľov 
Slovenska vo všeobecnosti? 

 

 

1 veľmi veľké 

2 veľké 

3 stredné 

4 malé 

5 veľmi malé 

9 Neviem posúdiť 

 
do5 DO5. Súčasťou preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu je aj povinné 

nosenie rúšok na verejnosti. Do akej miery Vy osobne schvaľujete nosenie rúšok ako 
účinné opatrenie? 

 

 
 

1 úplne schvaľujem 

2 skôr schvaľujem 

3 skôr neschvaľujem 

4 vôbec neschvaľujem 

9 neviem posúdiť 

 

stat STATUS. Skúste si, prosím spomenúť, aká bola Vaša HLAVNÁ pracovná situácia 
k 1. marcu 2020, teda na začiatku koronakrízy? 

 

 
 

1 pracovali ste ako zamestnanec (vrátane práce na dohodu) 

2 podnikali ste 

3 boli ste na starobnom alebo úplnom invalidnom dôchodku 

4 boli ste na materskej/rodičovskej dovolenke, práca v domácnosti 

5 boli ste nezamestnaný/á 

6 študovali ste 

 
Filtr: stat=1 

do6 DO6 Ako sa počas karanténnych opatrení v prvej vlne koronavírusu zmenila táto 
Vaša pracovná situácia? Vyberte najviac dve odpovede. 

 

 
 

1 nezmenila sa, pracoval som rovnako ako pred koronakrízou 

2 zmenil/a som prácu, našiel/a som si novú prácu 

3 o prácu som prišiel/la – dostal/a som výpoveď 

4 pracoval/a som z domu / mal som od zamestnávateľa tzv. “home office” 

5 čerpal/a som dovolenku 

6 poberal/a som ošetrovné (na OČR-ke) alebo som bol/a na PN-ke 

7 iné, uveďte ..... 

 
do7 DO7 Zmenil sa pravidelný mesačný príjem Vašej domácnosti v súvislosti s prvou 
vlnou epidémie koronavírusu? 

 

 
 

 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Polootevřená otázka - možnost více odpovědí 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 
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1 áno, príjem domácnosti sa zvýšil 

2 áno, príjem domácnosti sa znížil 

3 nie, príjem zostal nezmenený 

 
do8 DO8 Zažili ste niektorú z nasledujúcich situácií od začiatku pandémie 
koronavírusu na Slovensku? Môžete vybrať viacero odpovedí. 

 

 
 

1 Úplná strata príjmu 

  výlučně 
11 Strata veľkej časti príjmu (stratili ste viac ako tretinu 

pôvodného zárobku) 

111 Strata menšej časti príjmu (stratili ste menej ako tretinu 
pôvodného zárobku) 

2 Čerpanie osobných úspor skôr ako bolo plánované  

3 Nezamestnanosť, čiastočná nezamestnanosť  

4 Problémy s platením nájomného, účtov, bankových 
pôžičiek 

 

5 Požiadali ste o finančnú pomoc rodinu alebo priateľov  

6 Problém zabezpečiť si primerane kvalitné jedlo  

7 Bankrot, krach  

8 Iné finančné problémy (aké?) ........................ .....  

9 Žiadna z uvedených možností  výlučně  
 

 

do9 DO9 Ľudia majú rôzne názory na ohrozenie, ktoré koronavírus predstavuje a na 
spôsob ako sa s epidémiou vyrovnať. Ktorý z dvojice ponúkaných výrokov je vám bližší, 
s ktorým viac súhlasíte? Odpovedzte pomocou škály od 1 do 5, kde 1 znamená, že 
súhlasíte s výrokom A a 5 znamená, že súhlasíte s výrokom B.  

 

 
 

do9_1 DO9_1 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. 

 

 
 

1 1 - súhlasím s výrokom A 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 - súhlasím s výrokom B 

 
do9_2 DO9_2 A. Vláda má právo obmedziť slobodu pohybu ľudí, aby zastavila 
šírenie koronavírusu. B. Vláda nemá právo obmedzovať osobnú slobodu občanov, ani 
počas pandémie. 

 

 
 

1 1 - súhlasím s výrokom A 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 - súhlasím s výrokom B 

 
do9_3 DO9_3 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 záujmu. 

 

 
 

1 1 - súhlasím s výrokom A 

  

typ: Polootevřená otázka - možnost více odpovědí 

typ: Bez odpovědi 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 
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2 2 

3 3 

4 4 

5 5 - súhlasím s výrokom B 

 

o1 O1 Ak by bola k dispozícii vakcína proti koronavírusu, za ktorú by ste nemuseli 
platiť, dali by ste sa zaočkovať alebo nie? 

 

 
 

1 áno 

2 nie 

9 neviem 

 
Filtr: o1=2 

o2 O2 Čo je hlavným dôvodom Vášho odmietavého postoja k očkovaniu proti 
koronavírusu? Vyberte len jednu odpoveď. 

 

 
 

1 Akákoľvek vakcína môže spôsobiť väčšie problémy ako koronavírus. 

2 Nedôverujem farmaceutickým firmám. 

3 Nemyslím si, že vakcína na koronavírus dokáže pomôcť. 

4 Vakcinácia je iba súčasťou snahy o ovládnutie sveta. 

5 Koronavírus nie je taký škodlivý ako sa nám snažia nahovoriť. 

6 iný dôvod (aký?) ................. ..... 

 
o3_1 - o3_5 O3 Od vypuknutia epidémie sa hovorí o rozličných opatreniach, ktoré 

majú zabrániť jej ďalšiemu šíreniu. Do akej miery dodržiavate nasledujúce opatrenia? 
Odpovedzte na škále od 1 do 5, kde 1 znamená vždy a 5 nikdy. 

 

 
 

o3_1 Od vypuknutia epidémie si častejšie a dlhšie 
umývam ruky. 

 

o3_2 Od vypuknutia epidémie sa snažím na 
verejnosti dodržiavať fyzický odstup od iných 
ľudí. 

 

o3_3 Od vypuknutia epidémie sa snažím obmedziť 
svoju účasť na hromadných podujatiach. 

 

o3_4 Ak by som cítil/a príznaky prechladnutia či 
chrípky nešiel/nešla by som medzi ľudí a 
izoloval/a by som sa doma. 

 

o3_5 Od vypuknutia epidémie nosím v uzavretých 
priestoroch na tvári rúško v prípade, že som 
mimo svojej domácnosti. 

 

 

1 1 - vždy 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 - nikdy 

9 neviem 

 

o4_1 - o4_3 O4 Ak by ste nemuseli za test platiť, išli by ste sami dať otestovať na 

ochorenie Covid-19 (koronavírus) v prípade ak ... 
 

 
 

 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Polootevřená otázka - zaškrtávací seznam 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

 ... máte zdravotné problémy podobné 
koronavírusu (teplota, kašeľ), ale neviete o
tom, že by ste stretli nakazeného? 
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o4_2 ... nemáte zdravotné problémy, ale stretli ste 
sa s nakazenou osobou? 

 

o4_3 ... máte zdravotné problémy podobné 
koronavírusu a stretli ste sa s nakazenou 
osobou? 

 

 

1 1 - určite nie 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 - určite áno 

99 neviem 

 

k1_1 - k1_4 K1 Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? 
Odpovedzte na škále od 1 do 5, kde 1 znamená, že vôbec nesúhlasíte a 5 znamená, že 
úplne súhlasíte. 

 

 
 

k1_1 Väčšina nášho života je ovládaná sprisahaniami 
z tajných miest 

 Rotace  
 

k1_2 Aj keď si myslíme, že žijeme v demokracii, 
stále tu existuje malá skupina ľudí, ktorá 
dokáže ovplyvniť čokoľvek 

 Rotace  
 

k1_3 Voliči nepoznajú ľudí, ktorí skutočne ovládajú 
túto krajinu 

 Rotace  
 

k1_4 Veľké udalosti ako vojny, súčasná kríza alebo 
výsledky volieb sú kontrolované malou 
skupinou ľudí, ktorí v utajení pracujú proti nám 

 Rotace  
 

 

1 1 - vôbec nesúhlasím 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 - úplne súhlasím 

9 neviem 

 
k2 K2 Ľudia si kladú v súvislosti s epidémiou koronavírusu rôzne otázky. Ktorý z 
uvedených výrokov podľa Vás najlepšie vystihuje čo sa stalo? 

 

 
 

1 Vírus sa náhodou preniesol zo zvieraťa na človeka 

2 Vírus bol vytvorený umelo a medzi ľudí unikol náhodou 

3 Vírus bol vytvorený umelo a medzi ľudí bol rozšírený zámerne 

9 Neviem 

 
  

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 
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k3_1 - k3_7 K3 Vyjadrite svoj súhlas či nesúhlas s nasledujúcimi výrokmi: 
Odpovedzte na šlále od 1 do 5, kde 1 znamená, že vôbec nesúhlasíte a 5 znamená, že 
úplne súhlasíte. 

 

 
 

k3_1 Koronavírus bol pravdepodobne vyrobený v 
laboratóriu. 

 Rotace  
 

   
 
 

k3_2 Nie sú žiadne dôkazy, že koronavírus skutočne 

existuje. 

Rotace 

k3_3 Hlásenia o počtoch mŕtvych na koronavírus sú 
umelo nadhodnocované. 

 Rotace  
 

k3_4 Príznaky ochorenia na koronavírus sú v 
skutočnosti len dôsledkami vplyvu žiarenia z 
5G sietí. 

 Rotace  
 

k3_5 Súčasná epidémia je len súčasťou celosvetovej 
snahy o povinné očkovanie . 

 Rotace  
 

k3_6 COVID-19 je bežné vírusové ochorenie 
podobné chrípke. 

 Rotace  
 

k3_7 Očkovanie proti koronavírusu je prípravou na 
čipovanie ľudí. 

 Rotace  
 

 

1 1 - vôbec nesúhlasím  

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 - úplne súhlasím 

9 neviem 

 
p1 P1 Nakoľko Vás zaujíma politika 

 

 
 

1 veľmi ma zaujíma 

2 trochu ma zaujíma 

3 nie veľmi ma zaujíma 

4 vôbec ma nezaujíma 

9 Neviem 

 

p2 P2 Do akej miery ste spokojný/á, resp. nespokojný/á so súčasným fungovaním 
demokracie na Slovensku? 

 

 
 

1 veľmi spokojný 

2 skôr spokojný 

3 rovnako áno, ako nie 

4 skôr nespokojný 

5 veľmi nespokojný 

9 neviem 

 
  

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 
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p3_1 - p3_3 P3 Myslíte si, že vláda na Slovensku by mala alebo nemala mať právo 
urobiť nasledujúce: 

 

 
 

p3_1 Monitorovať ľudí na verejných priestoroch 
prostredníctvom kamier 

 Rotace  
 

p3_2 Monitorovať všetky emailové správy a všetky 
ostatné informácie posielané cez internet 

 Rotace  
 

p3_3 Zbierať informácie o ktoromkoľvek obyvateľovi 
Slovenska bez jeho vedomia 

 Rotace  
 

 

1 určite by mala mať právo 

2 asi by mala mať právo 

3 asi by nemala mať právo 

4 určite by nemala mať právo 

9 Neviem 
 

 

 

p4_1 - p4_4  P4 Teraz Vám opíšeme rôzne druhy politických systémov a zaujíma nás, 
čo si o nich myslíte ako o spôsobe spravovania našej krajiny. Označte prosím odpoveď 
pri každom z nich. 

 

 
 

p4_1 Vláda silného vodcu, ktorý sa nemusí trápiť s 
parlamentom a voľbami 

 Rotace  
 

p4_2 Nie vláda, ale odborníci rozhodujú podľa toho, 
čo sami považujú za najlepšie pre Slovensko 

 Rotace  
 

p4_3 Keď armáda spravuje krajinu  Rotace  
 

p4_4 Demokratický politický systém  Rotace  
  

1 veľmi dobrý 

2 skôr dobrý 

3 skôr zlý 

4 veľmi zlý 

 
p5_1 - p5_6 P5 Do akej miery sú podľa Vás vrcholné štátne inštitúcie (vláda, 

parlament) oprávnené počas koronakrízy pristúpiť k nasledujúcim opatreniam: 
 

 
 

p5_1 zhromažďovať informácie o občanoch žijúcich 
na Slovensku bez ich vedomia 

 Rotace  
 

p5_2 vyhľadávať občanov žijúcich na Slovensku 
prostredníctvom mobilných operátorov 

 Rotace  
 

p5_3 zatvárať z úradnej moci podniky ako 
reštaurácie, hotely, obchody atď. 

 Rotace  
 

p5_4 nariadiť zákaz vychádzania  Rotace  
 

p5_5 pokutovať nedodržiavanie nových opatrení 
(napr. zhromažďovanie viac ako 6 osôb) 

 Rotace  
 

p5_6 získavať informácie o mieste pobytu pozitívne 
testovaných osôb prostredníctvom mobilnej 
aplikácie a zverejňovať ich 

 Rotace  
 

 

1 určite sú oprávnené 

2 pravdepodobne sú oprávnené 

3 pravdepodobne nie sú oprávnené 

4 vôbec nie sú oprávnené 

9 neviem 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 
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p6_1 - p6_4 P6 Do akej miery ste spokojný s prácou a výsledkami súčasnej vládnej 

koalície? Označte prosím odpoveď pri každej z vybraných oblastí: 
 

 
 

p6_1 pri zvládaní epidémie koronavírusu  Rotace  
 

p6_2 v oblasti boja proti korupcii  Rotace  
 

p6_3 pri reforme súdnictva  Rotace  
 

p6_4 v oblasti sociálnej pomoci a podpore  Rotace  
  

1 veľmi spokojný 

2 skôr spokojný 

3 rovnako áno, ako nie 

4 skôr nespokojný 

5 veľmi nespokojný 

9 neviem 

 

p7_1 - p7_5 P7 Ako by sa mali v čase súčasnej koronakrízy prijímať politické 
rozhodnutia v demokratickej spoločnosti? Uveďte do akej miery súhlasíte s uvedenými 
výrokmi. 

 

 
 

p7_1 Je lepšie, keď sa dôležité politické rozhodnutia 
prijímajú na základe vedeckých poznatkov 
nezávislých expertov a nie volených politikov 

 Rotace  
 

p7_2 Vláda sa má držať prijatých rozhodnutí aj keď s 
nimi väčšina občanov nesúhlasí 

 Rotace  
 

p7_3 Zdravie ľudí má byť v každom prípade 
uprednostnené pred záujmami hospodárstva 

 Rotace  
 

p7_4 Vláda musí byť pripravená aj na neočakávané 
dôsledky svojich rozhodnutí, ktoré sa spájajú s 
vysokými finančnými nákladmi . 

 Rotace  
 

p7_5 Vláda má v prvom rade podporiť podnikateľov 
a nie podporovať priamo zamestnancov . 

 Rotace  
 

 

1 úplne súhlasím 

2 skôr súhlasím 

3 rovnako súhlasím ako nesúhlasím 

4 skôr nesúhlasím 

5 vôbec nesúhlasím 

9 neviem 

 

p8_1 - p8_6 P8 Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi názormi? 
 

 
 

p8_1 Keď sa v politike hovorí o "kompromisoch", 
znamená to vlastne, že ide o rezignovanie na 
vlastné princípy. 

 Rotace  
 

p8_2 Väčšina politikov sa stará o vlastné záujmy a 
záujmy bohatých a mocných. 

 Rotace  
 

p8_3 Väčšine politikov možno dôverovať.  Rotace  
 

p8_4 Politické strany sú hlavným problémom 
Slovenska. 

 Rotace  
 

p8_5 Nie politici, ale ľudia by mali rozhodovať v 
dôležitých záležitostiach. 

 Rotace  
 

p8_6 Za poslanca by som mal radšej nezávislého 
občana ako člena politickej strany. 

 Rotace  
 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 
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1 úplne súhlasím 

2 skôr súhlasím 

3 rovnako súhlasím ako nesúhlasím 

4 skôr nesúhlasím 

5 vôbec nesúhlasím 

9 neviem 

 
e1 E1 Vo všeobecnosti, do akej miery Vás trápia problémy životného prostredia? Pri 
odpovedi použite bodovú stupnicu od 0 do 10, kde 0 znamená, že problémy ŽP vás 
vôbec netrápia a 10 znamená, že problémy ŽP vás veľmi trápia. 

 

 
 

0 0  - problémy ŽP ma vôbec netrápia 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 - problémy ŽP ma veľmi trápia 

 

e2_1 - e2_5 E2 Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s každým z nasledujúcich 

tvrdení? 
 

 
 

e2_1 Zriekol by som sa časti svojho príjmu, ak by 
som mal istotu, že sa tieto peniaze použijú na 
ochranu pred znečisťovaním životného 
prostredia 

 Rotace  
 

e2_2 Pre človeka ako som ja je veľmi ťažké urobiť 
niečo zásadnejšie pre životné prostredie 

 Rotace  
 

e2_3 V živote sú dôležitejšie veci ako ochrana 
životného prostredia 

 Rotace  
 

e2_4 Nie je dôvod robiť niečo pre životné prostredie, 
ak to nerobia aj ostatní 

 Rotace  
 

e2_5 Mnohé tvrdenia o ohrozovaní životného 
prostredia sú prehnané. 

 Rotace  
 

 

1 úplne súhlasím 

2 skôr súhlasím 

3 rovnako súhlasím ako nesúhlasím 

4 skôr nesúhlasím 

5 vôbec nesúhlasím 

9 neviem 

 
e3 E3 Uvádzame výroky, ktoré ľudia používajú, keď diskutujú o životnom prostredí 

a ekonomickom raste. Ktorý z týchto výrokov je bližší Vášmu osobnému názoru? 
 

 
 

1 Ochrana životného prostredia by mala mať prednosť, hoci aj za cenu pomalšieho ekonomického rastu a 
určitého úbytku pracovných miest. 

2 Ekonomický rast a rast pracovných miest by mal mať hlavnú prednosť, dokonca aj keď v určitej miere utrpí 
životné prostredie. 

9 neviem 

 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 
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e4 E4 Niektoré krajiny robia pre ochranu životného prostredia na Zemi viac ako 

ostatné. Myslíte si, že Slovensko robí pre životné prostredie …?" 
 

 
 

1 viac ako dosť 

2 tak akurát 

3 príliš málo 

 
e5_1 - e5_3 E5 Do akej miery súhlasíte s nasledovnými tvrdeniami? 

 

 
 

e5_1 Prechod na zelenú ekonomiku v Európskej únii 
bude znamenať vytvorenie dostatočného počtu 
nových pracovných miest v podporovaných 
oblastiach elektromobility, obnovy budov, 
recyklácie, obnoviteľných zdrojov a pod. 

 Rotace  
 

e5_2 Zálohovanie PET fliaš a hliníkových obalov je 
efektívnym spôsobom ochrany prírody. 

Rotace 

e5_3 C.Vláda by mala venovať viac pozornosti 
zeleným/environmentálnym témam (znižovanie 
emisií, obnoviteľné zdroje, recyklácia a pod.). 

 Rotace  
 

 

1 úplne súhlasím 

2 skôr súhlasím 

3 rovnako súhlasím ako nesúhlasím 

4 skôr nesúhlasím 

5 vôbec nesúhlasím 

9 neviem 

 
e6_1 - e6_2 E6 Ako ste spokojný/-á s kvalitou životného prostredia ... Pri odpovedi 
použite bodovú stupnicu od 0 do 10, kde 0 znamená, že ste nespokojný a 10 znamená, 
že ste spokojný. 

 

 
 

e6_1 ... na Slovensku všeobecne?  

e6_2 ... v najbližšom okolí miesta, kde bývate?  
 

1 0 – nespokojný/á 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 

6 5 

7 6 

8 7 

9 8 

10 9 

11 10 – spokojný/á 

 

e7_1 - e7_2 E7 Z nasledovného zoznamu rôznych problémov životného prostredia 
prosím vyberte: 

 

 
 

e7_1 O ktorom probléme si myslíte, že je pre celé 
Slovensko najzávažnejší? 

 Rotace  
 

e7_2 A ktorý problém, sa najviac týka Vás a Vašej 
rodiny? 

 Rotace  
 

 

1 znečistenie ovzdušia  Rotace  
 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 
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2 chemikálie a pesticídy  Rotace  
 3 nedostatok vody  Rotace  
 4 znečistenie vody  Rotace  
 5 rádioaktívny resp. iný vysoko nebezpečný odpad  Rotace  
 6 likvidácia odpadu z domácností  Rotace  
 7 zmena klímy  Rotace  
 8 geneticky upravované potraviny  Rotace  
 9 vyčerpávanie prírodných zdrojov  Rotace  
 10 ani jeden z uvedených  

 
e8_1 - e8_5 E8 Predložíme Vám niekoľko ďalších tvrdení, ktoré sa vyskytujú v 
diskusii o prírode a životnom prostredí. Môžete označiť pri každom z nich, či s ním 
súhlasíte alebo nesúhlasíte? 

 

 
 

e8_1 Približujeme sa ku hraničnému počtu ľudí, 
ktorý Zem dokáže uživiť. 

 Rotace  
 

e8_2 Ľudská vynaliezavosť zabezpečí, že Zem 
zostane vhodným miestom na život. 

 Rotace  
 

e8_3 Ak veci pôjdu naďalej rovnakým smerom, 
čoskoro zažijeme veľkú ekologickú katastrofu. 

 Rotace  
 

e8_4 Rovnováha v prírode je dostatočne silná na to, 
aby sa vyrovnala s dopadmi pôsobenia 
moderných priemyselných štátov. 

 Rotace  
 

e8_5 Pandémia koronavírusu je dôsledkom 
neprimeraných zásahov človeka do prírody. 

 Rotace  
 

 

1 úplne súhlasím 

2 skôr súhlasím 

3 skôr nesúhlasím 

4 vôbec nesúhlasím 

9 neviem 

 

v1 V1. Ako často obvykle sledujete televíziu? 
 

 
 

1 viac než 3 hodiny denne 

2 viac než 2 hodiny, ale nie viac než 3 hodiny denne 

3 1 až 2 hodiny denne 

4 menej než 1 hodinu denne 

5 niekoľkokrát za týždeň 

6 raz za týždeň 

7 niekoľkokrát za mesiac 

8 raz za mesiac 

9 vôbec nie 

 

Filtr: intt IN 1,2,3,4,5,6 

v2 V2 Ako často používate internet pre súkromné účely - teda pre zábavu a voľný 
čas? 

 

 
 

1 viac než 2 hodiny denne, 

2 denne asi 1-2 hodiny 

3 denne menej než 1 hodinu 

4 niekoľkokrát za týždeň 

5 asi 1x za týždeň 

6 menej často 

7 nikdy 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 
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v3 V3 Mohli by ste povedať, aké zmeny v trávení voľného času u Vás nastali v 

súvislosti s pandémiou koronavírusu? 
 

 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 
 

 

1 Nastali veľké zmeny, musel som obmedziť mnohé aktivity 

2 Nastali menšie zmeny, čiastočne som musel obmedziť niektoré činnosti 

3 Nenastali takmer žiadne zmeny, voľný čas trávim tak ako predtým 

 
v4_1 - v4_17 V4 Od začiatku pandémie koronavírusu sa ľudia niektorým 
voľnočasovým aktivitám venujú viac, iné obmedzili, resp. niektorým novým aktivitám sa 
začali venovať a iným sa nevenujú vôbec. Ako je to v prípade týchto voľnočasových 
aktivít u Vás. 

 
 

 
 

v4_1 Čítanie literatúry (beletria, poézia...) Rotace 

v4_2 Sebavzdelávanie (jazyky, kurzy, čítanie 
odbornej literatúry...) 

Rotace 

v4_3 Športovanie, cvičenie Rotace 

v4_4 Zábava na počítači alebo internete (surfovanie, 
chatovanie, hranie hier) 

Rotace 

v4_5 Práca v záhrade, práca v domácom 
hospodárstve, starostlivosť o zvieratá 

Rotace 

v4_6 Opravy a údržba domu, chaty alebo auta Rotace 

v4_7 Ručné práce, napr. šitie, domáce majstrovanie 
(kutilstvo) a pod. 

Rotace 

v4_8 Pestovanie záľub a koníčkov (zberateľstvo, 
rybárstvo, včelárstvo, poľovníctvo a pod.) 

Rotace 

v4_9 Stretávanie sa s príbuznými, ktorí nebývajú vo 
vašej domácnosti 

Rotace 

v4_10 Stretávanie sa s priateľmi a známymi Rotace 

v4_11 Sledovanie televízie Rotace 

v4_12 Sledovanie filmov na DVD, videu, počítači Rotace 

v4_13 Prechádzky, výlety do prírody Rotace 

v4_14 Pasívny odpočinok, ničnerobenie (oddychujem 
doma) 

Rotace 

v4_15 Pomoc deťom pri plnení školských povinností Rotace 

v4_16 Nakupovanie cez internet Rotace 

v4_17 Počúvanie hudby (magnetofón, CD, mp3) Rotace 

 

1 začal/a som sa venovať (pred pandémiou som sa nevenoval) 

2 viac sa venujem ako pred pandémiou 

3 rovnako sa venujem ako pred pandémiou 

4 menej sa venujem ako pred pandémiou 

5 nevenujem sa už vôbec, úplne som skončil/a s touto aktivitou 

6 nikdy som sa tejto aktivite nevenoval/a 

 
v5 V5 Museli ste zmeniť kvôli „korone“ vaše pôvodné plány na tohtoročnú letnú 
dovolenku? 

 
 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 
 

 

1 nemusel/a som nič meniť kvôli korone, pretože som nič neplánoval/a 

2 nemusel/a som nič meniť kvôli korone, letnú dovolenku som strávil/a tak, ako som si ju naplánoval/a 

3 čiastočne som zmenil/a pôvodné plány 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam (baterie) 



20/20  

4 musel/a som úplne zmeniť pôvodné plány 

 
v6 V6 Povedzte prosím, akým spôsobom ste trávili letnú dovolenku v tomto roku. 

 
 

typ: Polootevřená otázka - zaškrtávací seznam 
 

 

1 zostal/a som doma, nikam som necestoval /a 

2 trávil/a som dovolenku na Slovensku 

3 trávil/a som dovolenku v blízkom zahraničí (napr. Česko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko...) 

4 trávil/a som dovolenku pri mori (napr. Chorvátsko, Grécko...) 

5 iné, uveďte ..... 

 
Filtr: v6 IN 2,3,4,5 

v7 V7 Akým dopravným prostriedkom ste cestovali? Ak ste použili viacero 
dopravných prostriedkov, uveďte jeden prevažujúci. 

 

 
 

1 autom 

2 autobusom 

3 vlakom 

4 lietadlom 

5 na bicykli 

6 inak, uveďte ako ..... 

 

v8 V8 Mohli by ste povedať, ako ste obvykle trávili letnú dovolenku pred pandémiou? 
 

 

typ: Polootevřená otázka - zaškrtávací seznam 
 

 

1 obvykle doma, nikam som necestoval 

2 obvykle som trávil dovolenku na Slovensku 

3 obvykle som trávil dovolenku v blízkom zahraničí (napr. Česko, Maďarsko, Rakúsko...) 

4 obvykle som trávil dovolenku pri mori (napr. Chorvátsko, Grécko...) 

6 inak, uveďte ..... 

 
pom9 Na záver už len niekoľko demografických otázok o Vás a Vašej domácnosti. 

Opätovne zdôrazňujeme, že výskum je anonymný a Vaše odpovede budú spracované len 
hromadne spolu s názormi ostatných účastníkov prieskumu. 

 
 

typ: Bez odpovědi 
 

 

 

r10 R10 Hlásite sa k niektorej cirkvi alebo náboženstvu? Ak áno, ku ktorému? 
 

 

typ: Polootevřená otázka - zaškrtávací seznam 
 

 

0 nie, nehlásim sa k žiadnej cirkvi/žiadnemu náboženstvu 

1 Rímskokatolícka cirkev 

2 Evanjelická cirkev a. v. 

3 Gréckokatolícka cirkev 

4 Reformovaná kresťanská cirkev 

5 Pravoslávna cirkev 

6 Jehovovi svedkovia 

7 Židovské náboženské obce 

8 Islam 

9 Budhizmus 

10 Hinduizmus 

11 Iné, prosím uveďte (ZAPÍŠTE) ..... 

 
r11 R11 Ak nepočítate svadby, pohreby a krsty, asi ako často sa v súčasnosti 

zúčastňujete bohoslužieb? 
 

 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 
 

 

typ: Polootevřená otázka - zaškrtávací seznam 
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1 Častejšie ako raz za týždeň 

2 Raz týždenne 

3 Raz za mesiac 

4 Iba v osobitné sviatky 

5 Raz za rok 

6 Menej často 

7 Nikdy, prakticky nikdy 

 

r12 R12 Aký je Váš súčasný rodinný stav? 
 

 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 
 

 

1 Ženatý/vydatá 

2 Žijem spolu s partnerom/partnerkou (bez sobáša) 

3 Vdovec/vdova 

4 Rozvedený/ rozvedená 

5 Žijem oddelene od manžela/manželky 

6 Slobodný/á, nikdy som nebol/a ženatý/vydatá 

 
r13a R13A Spočítajte, prosím, všetky osoby, ktoré žijú vo Vašej domácnosti - teda 

všetky deti, dopelých a nezabudnite na seba. Koľko Vás DOKOPY žije v domácnosti? 
 

 

typ: Otevřená otázka - číslo 
 

 

................................ 

 

r13b_1 - r13b_3 R13B Koľko z toho CELKOVÉHO počtu <#A_r13a#> všetkých členov 
Vašej domácnosti je: 

 
 

typ: Otevřená otázka - číslo (baterie) 
 

 

r13b_1 detí do 10 rokov .... Filtr: r13a>1 

r13b_2 detí od 11 do 18 rokov.... Filtr: r13a>1 

r13b_3 dospelých (18 rokov a viac)......... Filtr: r13a>1 

 
r14a R14a Ste Vy sám/sama v tomto čase zárobkovo činný(á) alebo nie? Prosím 
vyberte jednu z možností, ktorá je pre Váš zamestnanecký stav charakteristická. 
Platená práca 

 
  

typ: Polootevřená otázka - zaškrtávací seznam 
  

 

1 Zamestnanie 30 hodín týždenne a viac 

2 Zamestnanie menej ako 30 hodín týždenne 

3 Samostatne zárobkovo činný (SZČO), podnikanie 

4 Starobný dôchodca 

5 Žena/muž v domácnosti, v domácnosti (nikde inde nie je zamestnaná/ý) 

6 Študent 

7 Nezamestnaná/ý 

8 Invalidný dôchodca 

9 Na materskej alebo rodičovskej dovolenke 

10 Iné, prosím uveďte: ..... 

 

r15 R15 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? 

 
 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 
 

 

1 Veľmi ťažké 

2 Skôr ťažké 

3 Rovnako ľahké, ako ťažké 

4 Skôr ľahké 
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5 Veľmi ľahké 

 
r16 R16 Na zozname čistých mesačných príjmov v eurách prosím označte, v ktorej 

skupine sa nachádza vaša domácnosť. Spočítajte všetky príjmy jej členov (výplaty, 
honoráre, zárobky, dôchodky a iné relevantné príjmy). Vyberte príjmovú skupinu, do 
ktorej patrí vaša domácnosť na základe jej približného celkového čistého mesačného 
príjmu v eurách (po odrátaní všetkých daní a povinných odvodov). 

 
 

typ: Výběr z variant - zaškrtávací seznam 
 

 
 

1 do 500 EUR 

2 501 – 700 EUR 

3 701 – 900 EUR 

4 901 – 1100 EUR 

5 1101 – 1300 EUR 

6 1301 – 1500 EUR 

7 1501 – 1700 EUR 

8 1701 – 1900 EUR 

9 1901 - 2100 EUR 

10 2101 a viac EUR 

11 iná odpoveď (vypíšte?) 

 
finalq Ďakujeme za rozhovor. 

 
  

typ: Bez odpovědi Ukončovací otázka 
  

 

 


