
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 - 69 rokov
7.   70 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 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   

S6 K akej národnosti sa hlásite?

1. Slovenskej
2. Maďarskej
3. Rómskej
4. Rusínskej
5. inej

Q1  Ktorá z nasledujúcich odpovedí najlepšie opisuje Vašu aktuálnu situáciu? Ak v 
súčasnosti nevykonávate platenú prácu z dôvodu materskej / rodičovskej dovolenky, 
choroby, dovolenky / prázdnin a podobne, odpovedajte prosím ako by to bolo za 
normálnych okolností.

1. pracujem ako zamestnanec 
2. pracujem ako živnostník alebo v rodinnom podniku
3. som nezamestnaný/á a hľadám si prácu
4. študujem
5. zaúčam sa
6. som dlhodobo chorý/á alebo na invalidnom dôchodku
7. som dôchodca
8. som v domácnosti, starám sa o domácnosť, deti alebo iné osoby
9. iné

[ak povedal, že Q1 = 1, 2]
Q2 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

Q3 Pracovali ste v mesiacoch december 2020 až marec 2021 z domu alebo na 



pracovisku?

1. Pracoval/a som iba z domu
2. Pracoval/a som väčšinou z domu a na pracovisko som chodil/a iba výnimočne
3. Pracoval/a som niekedy na pracovisku a niekedy z domu (tak pol na pol)
4. Pracoval/a som väčšinou na pracovisku a iba občas z domu
5. Pracoval/a som iba na pracovisku, hoci by sa moja práca dala vykonávať aj z domu
6. Pracoval/a som iba na pracovisku, pretože moja práca sa z domu vykonávať nedá
7. V období december 2020 až marec 2021 som nepracoval/a
8. Iné:   ......
9. Neviem 
10. Nechcem odpovedať

[pýtať sa všetkých]
Q4 Ponúkame zoznam rôznych typov povolaní. Ktoré z týchto povolaní vykonávate? 
Ak už nepracujete, alebo ste nezamestnaný/á odpovedajte podľa vášho posledného 
zamestnania.

   
1. Odborné a technické pozície (napr. lekár, učiteľ, technik, umelec, hlavný účtovník)
2. Vyššia administratíva (napr. bankár, manažér vo väčšom podniku, vysoký štátny 

úradník)
3. Administratívne práce (napr. asistentka, účtovník, bankový úradník, štátny 

zamestnanec)
4. Obchod (napr. predavačka, majiteľka obchodu, nákupca)
5. Služby (napr. majiteľ reštaurácie, policajt, servírka, kaderníčka, zdravotná sestra)
6. Kvalifikovaný pracovník (napr. majster, mechanik, elektrikár, krajčírka)
7. Čiastočne kvalifikovaný pracovník (napr. vodič autobusu, murár, tesár)
8. Nekvalifikovaný pracovník (napr. vrátnik, robotník v továrni, upratovačka)
9. Pracovník v poľnohospodárstve (napr. robotník, traktorista)
10. Majiteľ alebo manažér poľnohospodárskeho podniku
11. Nikdy som nepracoval/a

Šťastie a spokojnosť

[ISSP 2017]
Q5 Ak vezmete do úvahy všetky okolnosti, ako ste v súčasnosti celkovo spokojný/á 
so svojím životom?

   
1. úplne spokojný/á
2. veľmi spokojný/á
3. skôr spokojný/á
4. rovnako spokojný/á ako nespokojný/á
5. skôr nespokojný/á
6. veľmi nespokojný/á
7. úplne nespokojný/á



[ISSP 2017]
Q6 Povedali by ste, že Váš zdravotný stav je celkovo ...? 

   
1. výborný
2. veľmi dobrý
3. dobrý
4. ako-tak uspokojivý
5. zlý

Core dotazníka

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

Q7 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 

Q8 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

Q9 Koľko osôb vrátane Vás žije s vami v spoločnej domácnosti? (otvorená NUM)

Q10 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 Q10=1
Q11 Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas? 

1. DOBRÁ VOĽBA

2. HLAS -SD

3. KDH

4. Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko



5. Aliancia – Szövetség (spoločná strana SMK-MKP, Most-Híd a Összefogás-
Spolupatričnosť)

6. OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA

7. Progresívne Slovensko

8. SaS

9. SME RODINA

10. SMER -SD

11. REPUBLIKA
12.SNS

13.VLASŤ

14.ZA ĽUDÍ

Iná strana

Q12 Čo by ste povedali, nakoľko politický systém na Slovensku dovoľuje ľuďom ako ste 
vy mať vplyv na politiku?

1. Vôbec nie
2. Veľmi málo
3. Trochu
4. Veľa
5. Vo veľkej miere

Q13 V poslednom období sa na Slovensku konalo niekoľko protestov proti očkovaniu 
a opatreniam zavedeným v súvislosti s koronavírusovou pandémiu. Aký je Váš názor na 
tieto protesty?

1. Podporujem ich a aj som sa takého protestu zúčastnil/a.
2. Podporujem ich, ale nezúčastnil/a som sa takého protestu.
3. Ohľadne protestov nemám vyhranený názor.
4. Odsudzujem tieto protesty.
5. Nepočul/a som o týchto protestoch.

Q14a 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



Spomeňte si teraz, prosím, na svoje správanie v týchto dňoch.

Q14B 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

Q15 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

   

Q16 Vyjadrite svoj súhlas či nesúhlas s nasledujúcimi výrokmi:

Odpovedzte na škále od 1 do 5, kde 1 znamená, že vôbec nesúhlasíte a 5 znamená, že 
úplne súhlasíte.

a: Koronavírus bol vyrobený v laboratóriu a zámerne rozšírený medzi ľudí

b: Nie sú žiadne dôkazy, že koronavírus skutočne existuje

c: Hlásenia o počtoch mŕtvych na koronavírus sú umelo nadhodnocované

d: Súčasnú epidémiu niekto vyvolal len preto, aby mohol ľahšie ovládať ľudí

e: Súčasná epidémia je len súčasťou celosvetovej snahy o povinné očkovanie

f: Vakcíny proti koronavírusu boli vyvinuté s cieľom škodiť ľuďom

 

vôbec nesúhlasím                                                                 úplne súhlasím           neviem

1                      2                      3                     4                      5                                 6

Q17 Nakazili ste sa vy, niekto vo vašej domácnosti alebo váš blízky známy / kamarát 
koronavírusom?



(vyberte všetko, čo je relevantné)

1. Nakazil/a 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 Q17=1 až 3]
Q18 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

(Pýtať sa všetkých)
Q19 Myslíte si, že sa v najbližších mesiacoch nakazíte koronavírusom?

1. Áno
2. Skôr áno
3. Skôr nie
4. Nie
5. Neviem

(len Q19 =1, 2, 3)
Q20 Ak by ste sa nakazili, aký vážny priebeh ochorenia u seba očakávate?

1. Bude to bez príznakov alebo takmer bez príznakov
2. Bude to ako bežná viróza či chrípka
3. Bude to horšie ako chrípka, ale nebude potrebná hospitalizácia
4. Bude to výrazne horšie ako chrípka a bude potrebná aj hospitalizácia

Q21 Na Slovensku zažívame tretiu vlnu epidémie koronavírusu. 

Myslíte si, že jej následky (počty mŕtvych a hospitalizovaných) budú väčšie alebo menšie
ako boli v predchádzajúcej vlne?

1. budú omnoho väčšie
2. budú trochu väčšie
3. budú približne rovnaké
4. budú trochu menšie
5. budú omnoho menšie
6. neviem



Q22 Myslíte si, že po skúsenosti z predchádzajúcich vĺn ste Vy osobne pripravený/á 
zvládať aktuálnu vlnu pandémie?

1. z hľadiska duševnej pohody
1 vôbec nie som pripravený - 5 som veľmi dobre pripravený 

2. z finančného hľadiska 
1 vôbec nie som pripravený - 5 som veľmi dobre pripravený 

Q23 Ak by počas tretej vlny opäť došlo veľkému nárastu prípadov a preplneniu 
nemocníc a vláda by pristúpila k plošnému lockdownu (napr. zatváranie škôl, podnikov, 
obmedzenie pohybu vo všetkých okresoch), súhlasili alebo nesúhlasili by ste s takýmito 
opatreniami?

1 = vôbec by som s nimi nesúhlasil/a 2 3 4 5 = úplne by som s nimi súhlasil/a

Q24 Keď sa zamyslíte nad tým, ako súčasná slovenská vláda postupuje pri zvládaní 
epidémie koronavírusu, ako ste spokojný/á s jej doterajším počínaním?

Ste:
1 = veľmi spokojný/á
2 = skôr spokojný/á
3 = ani spokojný/á, ani nespokojný/á
4 = skôr nespokojný/á
5 = veľmi nespokojný/á

Q25 Keď sa pozriete na nasledovný zoznam: Dôverujete veľmi, dôverujete menej, alebo 
vôbec nedôverujete tu vymenovaným inštitúciám v súvislosti s krízou spôsobenou šírením 
koronavírusu?

Použite škálu od 0 do 10, kde 0 = vôbec nedôverujem a 10 = veľmi dôverujem.

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 médiá 
J - Veľkí zamestnávatelia 

11 = neviem posúdiť



Očkovanie

Q26 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 Q26, nie a neviem)
Q27 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. Nemôžem si vybrať tú vakcínu, ktorú chcem
7. Epidémia je na ústupe, už to nie je potrebné
8. Iné 

(filter, iba tí z otázky Q26, čo povedali, už som sa dal/a zaočkovať)
Q28 RK Ak bude pre vás dostupná tretia dávka vakcíny, dáte sa ňou zaočkovať?

1. Áno
2. nie 
3. neviem

(len pre nezaočkovaných)
Q29 MB Rozhodli ste sa, že sa nezaočkujete. Myslíte si, že by ste toto rozhodnutie 
oľutovali, ak by ste dostali COVID-19 a museli by ste byť hospitalizovaný/á?

1. Určite by som oľutoval/a, že som sa nedal/a zaočkovať
2. Asi by som oľutoval/a, že som sa nedal/a zaočkovať
3. Asi by som neoľutoval/a, že som sa nedal/a zaočkovať
4. Určite by som neoľutoval/a, že som sa nedal/a zaočkovať
5. Neviem

(len zaočkovaní)
Q30 Váhali ste, či sa dať zaočkovať?

 Nie, vôbec som neváhal/a 



 Áno, trochu som váhal/a 
 Áno, veľmi som váhal/a

(Iba tí, ktorí váhali sa dať zaočkovať:)
Q31 Čo Vás nakoniec presvedčilo (aký argument, dôvod, aké okolnosti), aby ste sa dali
zaočkovať?

Otvorená otázka ................ 

(len pre zaočkovaných)
Q32 Ak by ste sa mohli rozhodnúť o očkovaní bez akýchkoľvek tlakov (zo strany svojej
rodiny, okolia, zamestnávateľa, vlády a pod.), dali by ste sa aj tak zaočkovať?

 Áno
 Nie
 Neviem

Q33 Radili ste sa o tom, či sa dať zaočkovať vakcínou proti Covid-19 s 
lekárom/lekárkou?

 Áno, radil/a som sa so svojim lekárom/lekárkou
 Neradil/a som sa so svojim lekárom/lekárkou, no s iným/inou, ktorého/ú osobne poznám
 Nie, ohľadom toho, či sa dať zaočkovať, som sa s lekárom/lekárkou neradil/a

(nepýtať sa jednočlenných domácností)
Q34 JL5 Sú dospelí členovia Vašej domácnosti, vo veku 18 a viac rokov, zaočkovaní?

 áno všetci 
 väčšina je zaočkovaná 
 polovica je a polovica nie je 
 väčšina nie je zaočkovaná 
 nikto nie je zaočkovaný

Q35 JL6 Sú dospelí členovia Vašej širšej rodiny (rodičia, súrodenci, starí rodičia, deti, 
vnúčatá, ujovia/tety, bratranci/sesternice, synovci/netere) zaočkovaní?

 áno všetci 
 väčšina je zaočkovaná 
 asi polovica je a polovica nie je 
 väčšina nie je zaočkovaná 
 nikto nie je zaočkovaný 
 neviem

Q36 Zúčastnili ste sa počas posledných mesiacov (júl - august - september) udalosti, na 
ktorej boli spolu dlhšiu dobu členovia piatich alebo viacerých domácností (napríklad 
svadba, pohreb, krstiny, veľká rodinná oslava alebo pobyt na spoločnej chate)?



 Áno 
 Nie

(Len ak boli na takej udalosti)
Q37 Zaujímali sa organizátori tejto udalosti, či ste zaočkovaný/á?

 Áno
 Nie
 Neviem 
 Nechcem odpovedať

Q38 Zaujímalo Vás (pred príchodom na udalosť), či budú účastníci zaočkovaní vakcínou 
proti Covid-19?

 Áno zaujímalo ma to a rozhodol/a som sa zúčastniť sa, až keď som vedel/a, že všetci 
dospelí, ktorí tam prídu, sú zaočkovaní. 

 Áno zaujímalo ma to a rozhodol/a som sa zúčastniť sa, až keď som vedel/a, že väčšina 
dospelých, ktorí tam prídu, sú zaočkovaní. 

 Áno zaujímalo ma to, no rozhodol/a som sa zúčastniť sa udalosti bez ohľadu na to, či sú 
ľudia, ktorí tam prídu, zaočkovaní. 

 Nie, nezaujímalo ma to. 
 Neviem 
 Nechcem odpovedať

Q39 Sú Vaši najbližší kolegovia na Vašom pracovisku zaočkovaní?

 Áno, všetci 
 Áno, väčšina 
 Asi polovica je a polovica nie je 
 Iba niektorí, väčšina nie je 
 Nikto nie je zaočkovaný 
 Neviem, no zaujímalo by ma to 
 Neviem a ani ma to nezaujíma

Q40 Zaujímal sa Váš zamestnávateľ alebo Vás nadriadený v práci o to, či ste 
zaočkovaný/á?

 Áno 
 Nie
 Neviem 
 Nechcem odpovedať

Q41 Myslíte si, že očkovanie proti koronavírusu by malo byť povinné?



rozhodne áno
skôr áno
skôr nie
rozhodne nie
neviem posúdiť

Očkovanie by ...

a) malo byť povinné pre všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav
b) malo byť povinné pre vybrané skupiny obyvateľstva (napr.: ľudi nad 65 rokov, zdravotníci, 
zamestnanci DSS, policajti, učitelia a pod.)
c) nemalo byť povinné
   

[ISSP 2011]

Q42 Predstavte si, že dvaja ľudia s ochorením COVID-19 potrebujú pripojiť na umelú 
pľúcnu ventiláciu. Jeden z nich sa nechcel dať zaočkovať lebo sa obával vedľajších 
účinkov vakcíny, druhý sa zaočkovať nemohol zo zdravotných dôvodov. Ktorý z nich by, 
podľa Vás, mal byť na prístroj pripojený ako prvý?

1. Pacient, ktorý sa nemohol dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov
2. Pacient, ktorý sa nechcel dať zaočkovať kvôli obavám z vedľajších účinkov
3. To, či sa niekto chcel alebo nechcel dať zaočkovať by nemalo hrať úlohu
4. Neviem posúdiť

MOTIVÁTORY 

Q43 Predstavte si, že by sa na vás obrátil váš známy s otázkou, či má dať zaočkovať 
svoju 13-ročnú dcéru proti koronavírusu. Čo by ste mu poradili?

Poradil/a by som mu …

a) aby dal dcéru čo najrýchlejšie zaočkovať
b) aby ešte chvíľu počkal, či sa potvrdí, že vakcíny sú bezpečné a potom dal dcéru zaočkovať
c) aby dcéru zaočkovať nedal

Q44 Predstavte si, že by sa na vás obrátil váš známy s otázkou, či má dať zaočkovať 
svojho 7-ročného syna proti koronavírusu. Čo by ste mu poradili?

Poradil/a by som mu …

a) aby dal syna čo najrýchlejšie zaočkovať
b) aby ešte chvíľu počkal, či sa potvrdí, že vakcíny sú bezpečné a potom dal syna zaočkovať
c) aby syna zaočkovať nedal



Q45 Niektorí ľudia si myslia, že vláda príliš zvýhodňuje zaočkovaných na úkor 
nezaočkovaných, iní si myslia, že zaočkovaných nezvýhodňuje dostatočne. Ktorý pohľad
je vám bližší?

Odpovedajte na škále od 1 do 7 kde 1 = Vláda príliš zvýhodňuje zaočkovaných a 7 = Vláda 
zaočkovaných nezvýhodňuje dostatočne

1. Vláda príliš zvýhodňuje zaočkovaných
2. 3. 4. 5. 6.
7. Vláda zaočkovaných nezvýhodňuje dostatočne

Q46 Niektorí ľudia si myslia, že vláda príliš tlačí nezaočkovaných do očkovania, iní si 
myslia, že nerobí pre očkovanie nezaočkovaných dosť. Ako to vidíte vy?

Odpovedajte na škále od 1 do 7 kde 1 =  Vláda príliš tlačí nezaočkovaných do očkovania a 7 = 
Vláda nerobí dosť na to, aby sa nezaočkovaní zaočkovali

1. Vláda príliš tlačí nezaočkovaných do očkovania
2. 3. 4. 5. 6.
7. Vláda nerobí dosť na to, aby sa nezaočkovaní zaočkovali

Q47 Keď porovnáte slovenskú spoločnosť v súčasnosti s tým ako to bolo pred 
príchodom koronakrízy v marci 2020, povedali by ste, že sa naša spoločnosť zmenila 
skôr k lepšiemu alebo sa zmenila skôr k horšiemu? 

Od príchodu koronakrízy sa …

1. naša spoločnosť zmenila skôr k lepšiemu
2.
3.
4.
5.
6.
7. naša spoločnosť zmenila skôr k horšiemu

Q48 Keď porovnáte ľudí na Slovensku v súčasnosti s tým akí boli pred príchodom 
koronakrízy, povedali by ste, že sa zmenili skôr k lepšiemu alebo skôr k horšiemu? 

Od príchodu koronakrízy sa …



1. ľudia na Slovensku zmenili skôr k lepšiemu
2.
3.
4.
5.
6.
7. ľudia na Slovensku zmenili skôr k horšiemu

Q49 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

Q50 Európska komisia pripravila finančný Plán obnovy,  ktorého cieľom je podporiť
ekonomiky krajín EÚ zasiahnuté koronakrízou. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi
výrokmi: 

 škála: Úplne súhlasím/skôr súhlasím/skôr nesúhlasím/vôbec nesúhlasím + neviem posúdiť

1. O pláne obnovy mám dostatok informácií.
2. Na to, aby sa na Slovensku žilo lepšie, sú potrebné reformy. 
3. Verím, že peniaze z Plánu obnovy pomôžu Slovensku napredovať.
4. Plán obnovy je významnou pomocou z EÚ pre Slovensko.
5. Neverím, že peniaze z Plánu obnovy sa využijú tam, kde to Slovensko najviac potrebuje.
6. Dôverujem, že peniaze z Plánu obnovy budú na Slovensku použité transparentne.
7. Bez financií z Plánu obnovy sa potrebné reformy nepodarí uskutočniť.

Q51 Ktoré  z  uvedených  oblastí  budú  podľa  vašich  informácií  na  Slovensku
financované z Plánu obnovy?

 škála: Možnosť označiť viacero odpovedí (rotovať) 

1. Zelená obnova budov
2. Budovanie cyklociest a modernizácia železníc
3. Modernizácia nemocníc a optimalizácia ich siete



4. Podpora vedy, výskumu, inovácií
5. Zmena spôsobu riadenia vysokých škôl
6. Podpora výroby v automobilkách
7. Otváranie nových ambulancií
8. Fungovanie súdnictva
9. Digitalizácia štátnej správy
10. Pomoc slovenským poľnohospodárom
11. Neviem

Q52 Vyjadrite  prosím  na  škále,  kde  1  znamená  “vôbec  nesúhlasím”  a  5  znamená
“úplne súhlasím”, svoj súhlas alebo nesúhlas s nasledovnými tvrdeniami. 
Škála: 1 vôbec nesúhlasím, 2 skôr nesúhlasím, 3 skôr súhlasím, 4 úplne súhlasím, 99 neviem

1.      V súčasnosti vnímam prejavy klimatickej zmeny na Slovensku.
2.     Vláda  by  v  období  po  korone  mala  venovať  viac  pozornosti  environmentálnym

témam  (ako  sú  napr.  znižovanie  emisií,  obnoviteľné  zdroje,  recyklácia,  ochrana
životného prostredia a pod.)

3.     Očakávam, že klimatické zmeny v najbližších 10 rokoch výrazne ovplyvnia život na
Slovensku.

4.      Kvôli klimatickým zmenám sa snažím zmeniť spôsob svojho života.
5.     Chudobní  sú  častejšie  vystavení  environmentálnym  problémom,  ako  sú  napr.

znečistený vzduch, voda, vyššia hladina hluku alebo hromadiaci sa odpad.
6.      Klimatická kríza nie je, je to len mediálna bublina
7.     Rastúce množstvá odpadu čoraz viac zaťažujú životné prostredie a majú vplyv na

zmenu klímy

Q53 Ľudia majú rôzne názory na klimatické zmeny a ich dopad na Slovensko. Ktorý z
ponúkaných výrokov je vám bližší?
1 = úplne súhlasím s výrokom A
2 = skôr súhlasím s výrokom A
3 = skôr súhlasím s výrokom B
4 = úplne súhlasím s výrokom B

Q53A A. Mám väčšie  obavy z klimatických zmien a ich dopadov ako z toho,  či  sa podarí
obnoviť ekonomiku po pandémii.
B. Mám väčšie obavy zo stavu ekonomiky po pandémii ako z klimatických zmien a ich dopadov.
  
Q53B A. V boji proti klimatickým zmenám je dôležité začať od seba, bez ohľadu na štát a jeho
opatrenia.
B. Hlavnou silou v boji  proti klimatickým zmenám by mal byť štát, aktivity a vplyv mňa, ako
jednotlivca, nie sú až tak dôležité.



Q54 Vyjadrite prosím svoj názor na škále, kde 1 znamená “minimálna priorita” a 5 
znamená “maximálna priorita”, do akej miery by sa uvedené environmentálne témy mali 
stať podľa Vás prioritou vlády? 
Škála: 1 minimálna priorita  – 5 maximálna priorita, 99 neviem sa vyjadriť 
 
a) Systém triedenia odpadu
b) Podpora výstavby ekologických budov
c) Znižovanie emisií skleníkových plynov 
d) Sprísnenie sankcií za porušovanie zákonov o ochrane životného prostredia
e) Znižovanie miery skládkovania odpadov a viac recyklácie 
f) Menej automobilovej dopravy


