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
2. 18 - 29 rokov
3. 30 - 39 rokov
4. 40 - 49 rokov
5. 50 - 59 rokov
6. 60 - 69 rokov
7. 70 a viac rokov

=>ScreenOut

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 999 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 marci 2020 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pracoval/a som ako zamestnanec
pracoval/a som ako živnostník alebo v rodinnom podniku
bol/a som nezamestnaný/á a hľadal/a som si prácu
študoval/a som
zaúčal/a som sa
bol/a som dlhodobo chorý/á alebo na invalidnom dôchodku
bol som dôchodca
bol/a som v domácnosti, staral/a som sa o domácnosť, deti alebo iné osoby
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 v marci 2020 zmenila vaša pracovná
situácia?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

[ak povedal, že SY = 1, 2, 4]
SY1. Využívate v tomto období vo vašom zamestnani možnosť pracovať niektoré dni v
týždni z domu (tzv. homeoffice)?
1. Áno, pracujem z domu po všetky dni v týždni
2. Áno, pracujem z domu niektoré dni v týždni
3. Nie
[pýtať sa všetkých]
SZ. Ponúkame zoznam rôznych typov povolaní. Ktoré z týchto povolaní vykonávate? Ak
už nepracujete, alebo ste nezamestnaný/á odpovedajte podľa vášho posledného

zamestnania.
a) Odborné a technické pozície (napr. lekár, učiteľ, technik, umelec, hlavný účtovník)
b) Vyššia administratíva (napr. bankár, manažér vo väčšom podniku, vysoký štátny
úradník)
c) Administratívne práce (napr. asistentka, účtovník, bankový úradník, štátny
zamestnanec)
d) Obchod (napr. predavačka, majiteľka obchodu, nákupca)
e) Služby (napr. majiteľ reštaurácie, policajt, servírka, kaderníčka, zdravotná sestra)
f) Kvalifikovaný pracovník (napr. majster, mechanik, elektrikár, krajčírka)
g) Čiastočne kvalifikovaný pracovník (napr. vodič autobusu, murár, tesár)
h) Nekvalifikovaný pracovník (napr. vrátnik, robotník v továrni, upratovačka)
i) Pracovník v poľnohospodárstve (napr. robotník, traktorista)
j) Majiteľ alebo manažér poľnohospodárskeho podniku
k) Nikdy som nepracoval/a

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.
2.
3.
4.
5.

Veľmi ťažké
Dosť ťažké
Ani ľahké, ani ťažké
Dosť ľahké
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

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?
1. Dôkladne dodržiavam opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu
10. Vôbec nedodržiavam opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu
Q9 Keď sa vo vašej práci stretávate s kolegami - nosíte alebo nenosíte rúško /
respirátor?
1. Áno, vždy
2. Áno, vo väčšine prípadov
3. Áno, niekedy
4. Nie
5. V práci sa s kolegami nestretávam
6. Nepracujem / nemám prácu / som dôchodca

Q10. 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
b) Vírus bol vytvorený umelo a medzi ľudí unikol náhodou
c) Vírus bol vytvorený umelo a medzi ľudí bol rozšírený zámerne
d) Neviem
Q11 K1. Nakazili ste sa vy, niekto vo vašej domácnosti alebo váš blízky známy / kamarát
koronavírusom?
(vyberte všetko, čo je relevantné)
1. Nakazil som sa ja
2. Nakazil sa jeden alebo viacerí členovia mojej domácnosti
3. Nakazil sa jeden alebo viacerí moji blízki známi / kamaráti
4. Nie.
[len ak K1=1 až 3]
Q12 K2. Povedali ste, že vy, jeden alebo viacerí členovia vašej domácnosti alebo jeden
alebo viacerí vaši blízki známi / kamaráti sa nakazili koronavírusom. Malo toto ochorenie
u vás alebo u niekoho z týchto ľudí vážny priebeh?
(Ak poznáte viacerých nakazených, odpovedajte, prosím podľa toho, kto mal najťažší priebeh)

1. Áno, ochorenie bolo smrteľné
2. Áno, bola potrebná hospitalizácia
3. Áno, bolo to horšie ako chrípka (vysoké teploty, silný kašeľ, ...), ale nebola potrebná
hospitalizácia
4. Nie
Q13 V porovnaní s podobne veľkými krajinami v súčasnosti na Slovensku zomiera na
koronavírus oveľa viac ľudí. Ľudia majú rôzne názory na to, koho je to chyba. Ponúkame
dva výroky. Vašou odpoveďou na škále od 1 po 7 prosím vyberte, ktorý z výrokov je
bližšie vášmu pohľadu.
1. Je to chyba štátu, lebo neprijal dostatočné opatrenia na zamedzenie šírenia epidémie
2. 3. 4. 5. 6.
7. Je to chyba ľudí, ktorí sa nakazil, lebo si nedávali dostatočný pozor.
9. Nie je to nikoho chyba, vývoj epidémie nevieme ovplyvniť.
[otázka z výskumu CVVM SOÚ AV ČR, Naša spoločnosť – špeciál november 2020, december
2020, február 2021]
Q14 Robíte v súvislosti so šírením koronavírusu niektoré z týchto opatrení?
a) obmedzenie stretávania sa s inými ľuďmi (rodinou, priateľmi, kolegami, obchodnými
partnermi, a pod.)
b) zakrývanie úst a nosa na verejnosti (nosenie rúšok, respirátorov a pod.)
Škála: 1. rozhodne áno, 2. skôr áno, 3. skôr nie, 4. rozhodne nie
Q15 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
Q16 T1. V závislosti na epidemiologickej situácii v okrese platí v súčasnosti povinnosť sa
ísť raz za týždeň alebo menej často otestovať na koronavírus.
Zúčastnili ste sa v poslednom období tohoto pravidelného testovania?
1. áno
2. nie

[T1=2]
Q17 T2. Odpovedali ste, že ste sa pravidelného testovania nezúčastnili. Vyberte prosím
hlavný dôvod, prečo ste sa takto rozhodli:
a) nedôverujem vláde a jej epidemiologickým opatreniam
b) bojím sa nakazenia pri testovaní
c) nemyslím si, že testovanie pri boji s epidémiou pomôže
d) nevychádzam veľmi medzi ľudí, nemám sa kde nakaziť
e) mám viac ako 65 rokov a testovanie pre mňa nie je povinné
f) ochorenie Covid19 som už prekonal a testovanie pre mňa nie je povinné
g) som zaočkovaný a testovanie pre mňa nie je povinné
f) iné (vypíšte).......
Q18 T3. Využili ste niekedy to, že ste mali negatívny antigénový test, na stretnutie s
rodinou alebo priateľmi v interiéri?
1. Áno, využil som to opakovane
2. Áno, využil som to raz
3. Nie
[Ak T3 = 1 a 2]
Q19 T4. Spomeňte si na posledné takéto stretnutie. Predstavte si, že by ste pred ním
nemali možnosť dať sa otestovať. Stretli by ste sa s rodinou alebo priateľmi v interiéri aj
v takomto prípade?
1. Určite áno
2. Skôr áno
3. Skôr nie
4. Určite nie
Q20 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 rieš\enie pandémie
F – Vedecké inštitúcie na Slovensku
G – Prezidentka
I - Verejnoprávne médiá
J - Veľkí zamestnávatelia
0 = vôbec nedôverujem
10 = veľmi dôverujem
11 = neviem

Q21 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
[ Otázky o poslušnosti z májovej vlny (výber) ]
Q22 Zamyslite sa teraz nad tým, ako po roku pandémie vnímate potrebu dodržiavania
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 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
Q23 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

Očkovanie

Q24 NQ1 Dnes sú dostupné vakcíny na nový koronavírus, plánujete sa dať zaočkovať?




Áno
Nie
Neviem



Už som sa dal/a zaočkovať

(filter, iba tí z otázky NQ1, nie a neviem)
Q25 Čo je dôvodom Vášho odmietavého postoja k očkovaniu proti koronavírusu?
1. Akákoľvek vakcína môže spôsobiť väčšie problémy ako koronavírus
2. Nedôverujem farmaceutickým firmám
3. Nemyslím si, že vakcína na koronavírus dokáže pomôcť
4. Nemôžem sa dať očkovať z iných zdravotných dôvodov
5. Koronavírus nie je taký škodlivý ako sa nám snažia nahovoriť…
6. Iné

(pýtať sa všetkých okrem NQ1=4 už je zaočkovaný)
Q26 Na Slovensku sa v súčasnosti očkuje alebo plánuje očkovať rozličnými vakcínami proti
koronavírusu. Predstavte si, že dnes máte možnosť dať sa zaočkovať jednou konkrétnou
vakcínou. Dali by ste sa zaočkovať, ak by to bola vakcína:
a)
b)
c)
d)

Pfizer/BioNTech
Moderna
Astra Zeneca
Sputnik V

Možnosť odpovede pri každej vakcíne:
1. Áno
2. nie
3. neviem
Q27 V súčasnej dobe sa diskutuje o možnosti vakcinácie ruskou vakcínou Sputnik. Čo si jej
použití na Slovensku myslíte?
a) som za jej používanie, ale až po schválení európskymi úradmi (Európska lieková agentúra)
b) som za jej používanie a úplne stačí aj jej schválenie slovenskými úradmi (Štátny ústav na kontrolu
liečiv)
c) mala by sa používať aj bez schválenia
d) som proti používaniu tejto vakcíny na Slovensku
e) som proti akejkoľvek vakcíne
f) neviem
Očkovací plán
Q28_A Jediným kritériom pre určenie poradia v očkovaní proti COVID-19 je dnes vek, pričom tento
systém nezohľadňuje iné parametre, ako sú napríklad život ohrozujúce chronické ochorenia srdca,

pľúc, onkologické choroby alebo napr. diabetes. Ktorý z uvedených výrokov je Vám v tejto
súvislosti bližší?
výrok A. Vek ako rozhodujúce kritérium pre poradie v očkovaní je správny prístup
výrok B. O poradí na očkovanie by nemal rozhodovať len vek, ale malo by zohľadňovať zdravotný stav
ľudí so život ohrozujúcim ochorením
1 = úplne súhlasím s výrokom A
5 = úplne súhlasím s výrokom B
Q29 Slovensko má tzv. očkovací plán, ktorý určuje to v akom poradí budú ľudia na Slovensku
zaočkovaní. Do akej miery sa cítite byť informovaný o tomto očkovacom pláne?
a.
b.
c.
d.
e.

Som veľmi dobre informovaný/á
Som dobre informovaný/á
Som čiastočne informovaný/á
Mám len minimum informácií
Nemám o nej žiadne informácie

Q30_A Veríte, že sa štátu do konca roka 2021 podarí zaočkovať na Slovensku dostatok ľudí na to,
aby sa koronavírus prestal na Slovensku šíriť?
1 = áno, považujem to za veľmi pravdepodobné 2 3 4 5 = nie, považujem to za veľmi nepravdepodobné,
6 neviem posúdiť

MOTIVÁTORY
(filter, iba tí z otázky NQ1, nie a neviem)
Q31 Čo z uvedeného by zmenilo Váš postoj k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19?
Skutočnosť, že by som poznal presný dátum môjho očkovania už dnes
Možnosť, vybrať si spomedzi vakcín schválených Európskou úniou (napríklad Pfizer/BionTech)
Možnosť, vybrať si spomedzi vakcín používaných inde vo svete (napríklad Sputnik 5)
Načasovanie očkovania tak, aby som nemusel/a sedieť v čakárni spolu s inými ľuďmi
Technicky jednoduchý proces registrácie a výberu presného termínu
Vlastný výber očkovacieho miesta
Ak by som mal bez očkovania obmedzený vstup do niektorých verejných priestorov (kino, plaváreň,
posilňovňa a pod.)
8. Ak by som bez očkovania nemohol cestovať do zahraničia
9. Ak by mi za očkovanie ponúkli peniaze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 Určite by to zmenilo môj postoj 2 3 4 5 Určite by to môj postoj nezmenilo

(filter, iba tí z otázky NQ1, nie a neviem)

Q32 Predstavte si, že by ste sa mohli dať zaočkovať na niektorom z nižšie uvedených miest.
Zvýšilo by to vašu ochotu dať sa zaočkovať?
1.
2.
3.
4.

Očkovanie u všeobecného lekára
Očkovanie na mieste zamestnania/ v priestoroch školy
Očkovanie vo vašej farnosti/kostole
Očkovanie na mestskom úrade





Áno
Nie
Neviem

Q33 Do akej miery ovplyvnili či ovplyvňujú Vašu ochotu dať či nedať sa zaočkovať
nasledujúce faktory?
1.
2.
3.
4.
5.

Ochrana vlastného zdravia
Ochrana zdravia blízkych
Budovanie kolektívnej imunity
Jednoduchšie medzinárodné cestovanie
Možnosť bez obáv navštevovať spoločenské podujatia a miesta s vysokou
koncentráciou ľudí

Stupnica 1 = veľmi ovplyvňuje 2 3 4 5 = vôbec neovplyvňuje
(filter, iba tí z otázky NQ1, nie)
Q34 Do akej miery by ovplyvnili Vášu ochotu dať sa zaočkovať nasledujúce okolnosti?

1. Podmienenie medzinárodného cestovania očkovaním
2. Podmienenie navštev spoločenských podujatí a miest s vysokou koncentráciou ľudí očkovaním
3. Podmienenie výkonu môjho zamestnania
Stupnica 1 = Veľmi by ovplyvnili 2 3 4 5 = vôbec by neovplyvnili, 6 neviem
Q35 Do akej miery je pri Vašom rozhodovaní sa o očkovaní dôležitý názor:
1.
2.
3.
4.
5.

Najbližšej rodiny
Blízkych priateľov
Môjho všeobecného lekára
Blízkej osoby, ktorá má lekárske alebo farmaceutické vzdelanie
Nikoho, rozhodujem sa sám/a,

Stupnica 1= veľmi dôležitý 2 3 4 5= vôbec nie dôležitý, 6 = neviem posúdiť

Q37 Ako veľmi dôverujete v súvislosti s informáciami o očkovaní proti ochoreniu Covid-19
nasledovným inštitúciám a zdrojom informácií?

Použite škálu od 1 do 5, kde 1 = veľmi dôverujem a 5 = vôbec nedôverujem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vláde SR
Slovenským vedcom
Európskej únii
Svojmu lekárovi
Informáciám na internete a sociálnych sieťach
Informáciám od známych a príbuzných
Informáciám od osobností spoločenského života
Informáciám celoštátnych televízií a denníkov

Q38 Predstavte si obdobie, keď už sú rozličné vakcíny proti koronavírusu bez obmedzenia
prístupné pre každého, kto sa chce dať zaočkovať. Myslíte si, že pre zaočkovaných by mali platiť
miernejšie epidemiologické opatrenia ako pre nezaočkovaných (ktorým by bolo napríklad
obmedzené cestovanie do zahraničia či návštevy hromadných podujatí)?
1. Áno
2. Nie
3. Neviem

Q39 Aké veľké ohrozenie predstavuje podľa vášho odhadu koronavírus pre dostupnosť
zdravotnej starostlivosti (napr. vyšetrenie u lekára, hospitalizácia, operácia, preventívna
prehliadka…) pre vás osobne a obyvateľov Slovenska vo všeobecnosti?
1 = veľmi veľké / 5 = veľmi malé / 0 = neviem
a) pre mňa osobne
b) pre obyvateľov Slovenska

Q40 Stalo sa Vám alebo vašim najbližším v rodine niekedy počas trvania pandémie, že ste
sa pre zavedené karanténne opatrenia nedostali k potrebnej zdravotnej starostlivosti? Ak
áno, ktorých oblastí sa to týkalo? (označte všetky dotknuté oblasti)
a) Podanie lieku v nemocnici alebo v ambulancii špecialistu
b) Vyšetrenie u lekára
c) Plánovaná hospitalizácia / operácia
d) Dostupnosť liekov v lekárni
e) CT, MRI, sonografia, röntgen
f) Akútny zdravotný zákrok /operácia
g) Iné
h) Ja ani moji blízki nemajú takúto skúsenosť

Q41 (v predošlej otázke odpoveď A) V prípade akej medicínskej oblasti ste sa stretli s
obmedzeniami pri podaní lieku?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Onkológia
Kardiológia
Gastroenterológia
Hematológia
Pľúcne
Reumatológia
Neurológia
Psychiatria
Dermatológia
Alergiológia, imunológia
Iné, prosím uveďte
Nechcem odpovedať

Q42 (v predošlej otázke odpoveď B, C, F) V prípade akej medicínskej oblasti ste sa stretli s
obmedzeniami zdravotnej starostlivosti? (rotovať)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Onkológia
Kardiológia
Gastroenterológia
Hematológia
Pľúcne
Reumatológia
Neurológia
Psychiatria
Dermatológia
Alergiológia, imunológia
Iné, prosím uveďte
Nechcem odpovedať

Q43 Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o vplyve koronakrízy na
budúcnosť slovenského zdravotníctva?
1 = vôbec nesúhlasím / 5 = úplne súhlasím / 6 neviem posúdiť
a) Súčasná kríza pomôže naštartovať zmeny vedúce k lepšiemu systému zdravotnej
starostlivosti.
b) Do systému zdravotnej starostlivosti sa dostane “po korone“ viac financií.

c) Porastie spoločenský status zdravotníckych pracovníkov.
d) V zdravotníctve vplyvom krízy nebude dosť peňazí na lieky.
e) Dôvera ľudí v slovenské zdravotníctvo sa zvýši.
f) Koronakríza spôsobí, že v zdravotníctve bude väčšia pozornosť venovaná starostlivosti v
oblasti duševného zdravia
Q44 Ako vnímate nasledujúce výroky, týkajúce sa súčasnej situácie v liečbe a poskytovaní
zdravotnej starostlivosti na Slovensku 1 vôbec nesúhlasím / 5 úplne súhlasím / 6 neviem
a) Slovenskí pacienti sú liečení modernými liekmi, bežnými vo vyspelých európskych krajinách
b) Liečebné postupy a štandardy bežné vo vyspelých krajinách Európy, ako napr. Nemecko a
Rakúsko sú dodržiavané v zdravotnej starostlivosti aj u nás
c) Dostupnosť zdravotnej starostlivosti zameranej na duševné zdravie je u nás dobrá
d) Onkologickí pacienti u nás vždy dostávajú potrebné lieky
Q45 Označte, ktorým z uvedených oblastí by mal štát venovať prioritne pozornosť
(rotovať)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Posilnenie starostlivosti v oblasti duševného zdravia
Zlepšenie dostupnosti ambulantnej starostlivosti lekárov - špecialistov
Modernizácia prístrojového vybavenia nemocníc
Zvýšenie mzdy lekárov
Zvýšenie mzdy zdravotných sestier
Zabezpečenie potrebného počtu zdravotníkov v systéme
Rekonštrukcia a výstavba nemocníc
Vyčlenenie dostatku financií na moderné a inovatívnej lieky
Iné
Neviem

Q46 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.
Prežíval/a som pocity hnevu.

