
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 1000 obyvateľov
2.  1000 až 1999 obyvateľov
3.  2000 až 4999 obyvateľov
4.  5000 až 19 999 obyvateľov
5.  20 000 až 99 999 obyvateľov
6.  100 000 obyvateľov a viac

S5 Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

1.   Základné vzdelanie
2.   Učňovské alebo str. odborné vzdelanie bez maturity
3.   Úplné stredné vzdelanie s maturitou
4.   Vysokoškolské   

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



[pýtať sa všetkých]
Q3 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

Q4 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

Q5 Povedali by ste, že Váš zdravotný stav je celkovo ...? 
   

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

Filter: Pýtať sa len, ak Q1 = 1

Q6 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 



Q7 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

Q8 Koľko osôb vrátane Vás žije s vami v spoločnej domácnosti? (otvorená NUM)

Q9 Máte dieťa alebo deti vo veku do 12 rokov?

1. áno
2. nie

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 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 v týchto dňoch.

Q13 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

Q14 Keď sa zamyslíte nad aktuálne platnými opatreniami na zamedzenie šírenia 
koronavírusu, kam by ste sa zaradili na nasledovnej škále?

1. Dôkladne dodržiavam opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu

10. Vôbec nedodržiavam opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu

Q15 Napomenuli ste v novembri alebo decembri 2021 Vy osobne niekoho cudzieho, aby 
mal/a v interiéri nasadený respirátor alebo rúško? Napríklad v obchode, na úrade, na 
pošte, v autobuse, v nemocnici...

 Áno, napomenul/a som viacerých ľudí
 Áno, napomenul/a som jedného človeka
 Nie, nenapomenul/a som, hoci som bol/a v blízkosti človeka, ktorý nemal nasadené 

rúško/respirátor a vadilo mi to
 Nie, nenapomenul/a som, hoci som bol/a v blízkosti človeka, ktorý nemal nasadené 

rúško/respirátor, no nevadí mi to
 Nie, nenapomenul/a som, pretože som nikoho bez rúška alebo respirátora v interiéri 

nevidel/a
 Nie, pretože som v týchto mesiacoch v interiéri s cudzími ľuďmi nebol/a

 

Q16 Keď ste boli v novembri alebo decembri 2021 v interiéri iba s Vašimi známymi 
(kamarátmi, príbuznými), mali ste nasadené rúška/respirátory?

 Áno, vždy
 Áno, väčšinou



 Niekedy áno, niekedy nie
 Nie, nikdy
 V novembri a decembri 2021 som v interiéri so svojimi známymi nebol/a

 

Q17 Odmietli ste alebo zrušili ste v posledných týždňoch návštevu alebo iné osobné 
stretnutie s niekým z dôvodu, že je lockdown?

 Áno, viackrát
 Áno, raz
 Nie, na návštevu alebo na stretnutie som vždy šiel/a
 Nikto ma počas lockdownu na žiadne stretnutie nevolal, žiadnu návštevu ani stretnutie 

som nemal/a dohodnuté

Len pracujúci respondenti: 

Q18 Keď ste boli v novembri alebo decembri 2021 na pracovisku v interiéri iba s Vašimi 
najbližšími kolegami, mali ste nasadené rúška/respirátory?

 Áno, vždy
 Áno, väčšinou
 Niekedy áno, niekedy nie
 Nie, nikdy
 V práci som s kolegami nebol/a
 V novembri a decembri 2021 som pracoval/a iba z domu

Q19 Myslíte si, že by úmyselné klamstvá o epidémii a očkovaní zverejňované na internete
a v médiách mali byť trestné?
 
1. určite áno
2. skôr áno
3. skôr nie
4. určite nie

Q20 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. Do určitej miery
4. Dosť veľa
5. Veľmi veľa



Q21 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.

Q22. V poslednom období sa na Slovensku odohrali aj protesty pred domami 
epidemiológov podporujúcich očkovanie, či zámerné porušovanie príkazu nosiť rúška v 
niektorých predajniach. Aký je Váš názor na takéto formy prejavovania nesúhlasu s 
pandemickými opatreniami a očkovaním?

1. Súhlasím s nimi a považujem ich za plne primerané situácii
2. Súhlasím s nimi, no mám voči nim aj určité výhrady
3. Nemám na ne vyhranený názor
4. Nesúhlasím s nimi
5. Nepočul/a som o takýchto formách prejavovania nesúhlasu.
  

Q23 Z ktorých zdrojov čerpáte informácie o epidémii koronavírusu? 
(možnosť viacerých odpovedí)

1. televízne spravodajstvo
2. televízne diskusné relácie s predstaviteľmi štátu, zdravotníkmi, vedcami
3. rozhlas
4. sociálne siete (facebook, youtube, instagram, twitter)
5. webové stránky miest a obcí
6. webové stránky štátnych inštitúcii (úrad verejného zdravotníctva, ministerstvá atď.)
7. od rodiny a kamarátov
8. iné – aké:
9. Vyhýbam sa informáciám o epidémii

Q24  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 Q24=1 až 3]
Q25  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)
Q26 Myslíte si, že sa v najbližších mesiacoch nakazíte koronavírusom?

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

Q27 Niektorí ľudia hovoria, že na zmiernenie zdravotných dôsledkov epidémie 
koronavírusu je potrebné zaviesť tzv. lockdown (zatvoriť obchody, školy, zaviesť zákaz 
vychádzania s minimom výnimiek) iní hovoria, že treba robiť povinné opakované 
očkovanie najohrozenejších skupín obyvateľstva. Ak by ste si mali vybrať iba z týchto 
dvoch možností, ku ktorému názoru by ste sa priklonili vy?

Zmierniť zdravotné dôsledky epidémie by sme mali prostredníctvom:

1) tzv. lockdownu (zatvorená väčšina obchodov, škôl, zákaz vychádzania s minimom výnimiek)
2) povinného opakovaného očkovania najohrozenejších skupín obyvateľstva
3) neviem

Q28 Vláda po veľkom náraste prípadov ochorenia a preplnení nemocníc zaviedla na 
Slovensku lockdown. Súhlasíte s takýmto opatrením?

a) rozhodne súhlasím
b) súhlasím
c) nesúhlasím
d) rozhodne nesúhlasím

e) neviem sa vyjadriť

Q29   Aké prísne by podľa vás mali byť v súčasnosti na Slovensku epidemiologické 
opatrenia (lockdown, zákaz vychádzania, zatvorenie niektorých obchodov a služieb a 
pod.)?

a) omnoho prísnejšie



b) trocha prísnejšie
c) také prísne ako sú teraz
d) trochu menej prísne
e) omnoho menej prísne
f) neviem

Q30  Myslíte si, že štát súčasné epidemiologické opatrenia kontroluje dostatočne alebo 
ich kontroluje nedostatočne?

Odpovedajte na škále od 1 = štát opatrenia kontroluje dostatočne po 10 = štát opatrenia 
kontroluje nedostatočne

1 = štát opatrenia kontroluje dostatočne 
2
3
…
10 = štát opatrenia kontroluje nedostatočne

Q31 Šli ste počas jesene 2021, v čase keď vo Vašom okrese platil režim OTP, do 
reštauračného alebo pohostinského zariadenia (napr. na obedové menu, posedieť do 
krčmy alebo do kaviarne)?

 Áno, veľakrát (šesťkrát alebo viac)
 Áno, bol/a som dva až päťkrát
 V čase OTP som bol/a len raz
 Nie, reštauračnom alebo pohostinskom zariadení som v tom čase vôbec nebol/a
 Neviem, čo je režim OTP

Nadväzuje na predchadzajucu otazku = Len tí, ktorí boli v čase OTP v reštauračnom alebo 
pohostinskom zariadení..

Q32 V čase, keď vo Vašom okrese platil režim OTP, skontrolovali Vám pri vstupe do 
reštauračného alebo pohostinského zariadenia covid pass alebo covid test?

 Áno, kontrolovali ma pravidelne
 Áno, skontrolovali ma raz alebo občas, no nie pravidelne
 Nie, covid pass alebo covid test mi nekontrolovali

Vsetci:

Q33 Mali by byť v súčasnej situácii zavreté aj školy plošne na celom Slovensku?
a) áno
b) nie
c) neviem



Q34 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

Q35 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 médiá 
J - Veľkí zamestnávatelia 

0 = vôbec nedôverujem
10 = veľmi dôverujem
11 = neviem

Očkovanie

Q36 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 Q36, nie a neviem)
Q37 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 Q36, nie a neviem)

Q38 Keď sa nad tým zamyslíte, je niečo čo by vás v najbližších týždňoch presvedčilo aby
ste na očkovanie zmenili názor?
(otvorená otázka)

…..

(filter, iba tí z otázky NQ1, nie a neviem)
Q39 Ak by ste si ako nezaočkovaný/á museli vybrať, či zaplatíte pokutu 300 euro alebo si 
v prípade potreby vašej hospitalizácie s COVID-19 budete hradiť časť nákladov za pobyt 
v nemocnici do výšky 1500 euro, ktorú alternatívu by ste si vybrali?

a) uhradiť pokutu 300 euro
b) uhradiť časť nákladov do výšky 1500 euro v prípade mojej hospitalizácie s COVID-19
c) ak by boli len tieto možnosti, dal/a by som sa zaočkovať

Q40 Vláda navrhla rozdať všetkým zaočkovaným (a aj tým, ktorí sa ešte len zaočkujú) 
ľuďom starším ako 60 rokov 300, resp. 200 euro. Súhlasíte s takýmto opatrením?

a) áno
b) nie

c) neviem

(filter, iba tí z otázky NQ1, nie a neviem)
Q41   V súčasnosti sa diskutuje o možnosti odškodnenia za prípadné nežiaduce účinky 
vakcín proti ochoreniu COVID-19. Zmenila by možnosť odškodnenia Váš súčasný postoj 
k očkovaniu? 

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



(filter, iba tí z otázky NQ1, čo povedali, už som sa dal/a zaočkovať)
Q42 Plánujete sa dať zaočkovať treťou dávkou vakcíny (v prípade vakcíny od spoločnosti
Janssen druhou dávkou)?

1. Áno
2. nie 
3. neviem
4. už som sa dal zaočkovať 

Q43 Prehovorili ste niekoho v prvom polroku 2021 (v mesiacoch január až jún) k 
očkovaniu?

 Áno, prehovoril/a som viacerých
 Áno, prehovoril/a som jedného človeka
 Skúšal/a som, no neviem, či sa mi podarilo niekoho prehovoriť
 Skúšal/a som, no nikoho sa mi nepodarilo prehovoriť
 Nie, pretože ľudí som od očkovania práveže odhováral/a
 Nie, pretože o očkovaní som sa síce s ostatnými rozprával/a, no nikoho som 

neprehováral/a
 Nie, pretože o očkovaní som sa s inými ľuďmi vôbec nerozprával/a

Q44 Prehovorili ste niekoho počas jesene 2021 (v mesiacoch september až december) k 
očkovaniu?

 Áno, prehovoril/a som viacerých
 Áno, prehovoril/a som jedného človeka
 Skúšal/a som, no neviem, či sa mi podarilo niekoho prehovoriť
 Skúšal/a som, no nikoho sa mi nepodarilo prehovoriť
 Nie, pretože ľudí od očkovania práveže odhováram
 Nie, pretože o očkovaní sa síce s ostatnými rozprávam, no nikoho neprehováram
 Nie, pretože o očkovaní sa s inými ľuďmi vôbec nerozprávam

Q45 Myslíte si, že očkovanie proti koronavírusu by malo byť povinné?

Očkovanie by ...

a) malo byť povinné pre všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav

b) malo byť povinné pre vybrané skupiny obyvateľstva (napr.: ľudí nad 65 rokov, zdravotníci, 
zamestnanci DSS, policajti, učitelia a pod.)

c) nemalo byť povinné



rozhodne áno
skôr áno
skôr nie
rozhodne nie
neviem

Q47. Súhlasili by ste s tým, aby bola na Slovensku zavedená povinnosť zaočkovať sa 
proti ochoreniu COVID-19 pre seniorov pričom by za nezaočkovanie hrozila pokuta 300 
euro?

1. rozhodne áno
2. áno
3. nie
4. rozhodne nie

Q48 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

 

Q49 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

Q50 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

   
Q51 Niektorí ľudia si myslia, že očkovanie proti COVID-19 by malo byť povinné a 
nezaočkovaným by mala hroziť vysoká pokuta. Iní si myslia, že očkovanie by malo byť 
dobrovoľné a odmenou za očkovanie by mala byť vysoká suma v hotovosti. Ako to vidíte
vy?

Odpovedajte na škále od 1 do 7 kde 1 = Očkovanie by malo byť povinné a za neočkovanie sa 
by mala hroziť vysoká pokuta a 7 = očkovanie by malo byť dobrovoľné a odmenou za očkovanie
by mala byť vysoká suma v hotovosti

1 =  Očkovanie by malo byť povinné a za neočkovanie sa by mala hroziť vysoká pokuta
2. 3. 4. 5. 6.
7 = Očkovanie by malo byť dobrovoľné a odmenou za očkovanie by mala byť vysoká suma v 
hotovosti

8. Neviem

Q52 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

VN1   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
3. stretávanie obmedzím na blízkych príbuzných
4. Vianoce strávim iba s členmi mojej domácnosti (sám/a)



(Nepýtať sa tých, ktorí si v VN1 zvolili možnosť 4)
VN2 Ak sa budete stretávať so známymi a príbuznými, budete brať do úvahy či sú 
zaočkovaní?

1. Áno, budem sa stretávať iba so zaočkovanými
2. Nie, nie budem sa stretávať bez ohľadu na to či sú zaočkovaní
3. Ešte neviem

VN3  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

VN4 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?

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

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

Q53 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.

Q54 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. Zmeny vo vzdelávaní na základných školách a škôlkach
9. Dôchodková reforma
10. Fungovanie súdnictva
11. Digitalizácia štátnej správy
12. Pomoc slovenským poľnohospodárom
13. Neviem


