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Rozhovor sa uskutočnil dňa

s respondentom bývajúcim v :...........................................................................................................................................

01 veľmi sa zlepšila 03 je rovnaká 05 veľmi sa zhoršila

02  trochu sa zlepšila 04 trochu sa zhoršila 06 neviem posúdiť

01 bude oveľa lepšia 03 zostane rovnaká 05 bude oveľa horšia

02 bude o trochu lepšia 04 bude o trochu horšia 06 neviem posúdiť

01 veľmi sa zlepšila 03 je rovnaká 05 veľmi sa zhoršila

02  trochu sa zlepšila 04 trochu sa zhoršila 06 neviem posúdiť

01 bude oveľa lepšia 03 zostane rovnaká 05 bude oveľa horšia

02 bude o trochu lepšia 04 bude o trochu horšia 06 neviem posúdiť

01 výrazne sa zvýšili 03 trochu sa zvýšili 05 znížili sa

02 stredne sa zvýšili 04 zostali rovnaké 06 neviem posúdiť

Na otázku č. 5A odpovedajú respondenti, ktorí na otázku č. 5 uviedli odpoveď  01, 02, 03 alebo 05. 

znížili sa o

Slovensku sa zvýšili o (doplňte)        , % (doplňte)        , %

01 ceny sa budú  zvyšovať  rýchlejšie ako doteraz 04 ceny zostanú rovnaké ako teraz

02 ceny sa budú  zvyšovať rovnakým tempom ako doteraz 05 ceny sa budú  znižovať

03 ceny sa budú  zvyšovať pomalšie ako doteraz 06 neviem posúdiť

Na otázku č. 6A odpovedajú respondenti, ktorí na otázku č. 6 uviedli odpoveď  01, 02, 03 alebo 05. 

znížia sa o

Slovensku sa zvýšia o (doplňte)        , % (doplňte)        , %

01 veľmi sa zvýši 03 zostane rovnaká 05 veľmi sa zníži

02 mierne sa zvýši 04 mierne sa zníži 06 neviem posúdiť 

01 je ten správny čas 03 nie je ten správny čas

02 nie je ani správny, ani nesprávny čas 04 neviem posúdiť

01 oveľa viac 03 rovnako 05 oveľa menej

02 o trochu viac 04 o trochu menej 06 neviem posúdiť

01 veľmi vhodný čas na sporenie 03 nie veľmi vhodný čas na sporenie 05 neviem posúdiť

02 dosť vhodný čas na sporenie 04 úplne nevhodný čas na sporenie

01 rozhodne očakávam 03 viac neočakávam ako očakávam 05 neviem

02 viac očakávam ako neočakávam 04 vôbec neočakávam

11   Očakávate alebo neočakávate, že v nasledujúcich 12 mesiacoch vaša domácnosť nasporí nejaké peniaze?

7   Ako sa bude, podľa vašej mienky, vyvíjať na Slovensku nezamestnanosť v nasledujúcich 12 mesiacoch?

8

9

10   Čo myslíte, z pohľadu celkovej hospodárskej situácie na Slovensku je teraz:

5A   O koľko percent sa, podľa vás, zvýšili, resp. znížili spotrebiteľské ceny na Slovensku za uplynulých 12 mesiacov?

6   Aký vývoj spotrebiteľských cien očakávate v nasledujúcich 12 mesiacoch na Slovensku?

6A   O koľko percent sa, podľa vás, zvýšia, resp. znížia spotrebiteľské ceny na Slovensku v nasledujúcich 12 mesiacoch?

Spotrebiteľské ceny na

3   Ako sa, podľa vášho názoru, zmenila celková hospodárska situácia na Slovensku za posledných 12 mesiacov?

4   Ako sa bude, podľa vašej mienky, vyvíjať celková hospodárska situácia na Slovensku v nasledujúcich 12 mesiacoch?

5   Ako sa, podľa vás, vyvíjali spotrebiteľské ceny na Slovensku za posledných 12 mesiacov?

SB   2  - 4

  Ako sa zmenila finančná situácia vašej domácnosti za posledných 12 mesiacov?

2   Čo myslíte, ako sa zmení finančná situácia vašej domácnosti v nasledujúcich 12 mesiacoch?

1
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Kód opytov.Mesiac RokČíslo dotazníka

Spotrebiteľské ceny na

  Čo myslíte, je alebo nie je teraz z pohľadu celkovej hospodárskej situácie na Slovensku správny čas na veľké nákupy

  (nábytok, elektrické spotrebiče, elektronika atď.)?

  Predpokladáte, že v porovnaní s uplynulými 12 mesiacmi v nasledujúcich 12 mesiacoch minie vaša domácnosť viac alebo 

menej peňazí na veľké nákupy (nábytok, elektrické spotrebiče, elektronika atď.)? Minie:

  

  



01 sporíme v značnej miere 03 vystačíme od výplaty do výplaty 05 máme dlhy

02 niečo sporíme 04 musíme vyberať úspory 06 neviem posúdiť

01 rozhodne áno 02 asi áno 03 asi nie 04 rozhodne nie 05 neviem posúdiť

01 rozhodne áno 02 asi áno 03 asi nie 04 rozhodne nie 05 neviem posúdiť

01 rozhodne áno 02 asi áno 03 asi nie 04 rozhodne nie 05 neviem posúdiť

Demografické údaje:

EUR

01 muž 02 žena

16 až 17 rokov 25 až 29 rokov 40 až 49 rokov 60 až 64 rokov

18 až 24 rokov 30 až 39 rokov 50 až 59 rokov 65 a viac rokov

01 slovenská 02 maďarská 03 iná (uveďte).....................................................

01 základné 02 stredné bez maturity 03 stredoškolské s maturitou 04 vysokoškolské

01 áno 02 nie

Na otázku D8A odpovedajú respondenti, ktorí na otázku D7 uviedli odpoveď 01

D8A Pracujete ako: (uveďte zamestnanie podľa ISCO 08)

11 manažér, špecialista  (11-14, 21-26)

12 technický, odborný pracovník (31-35)

13 administratívny pracovník, úradník, pracovník v obchode a službách (41-44, 51-54)

14 kvalifikovaný pracovník  v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, kvalifikovaný robotník, remeselník (61-63, 71-75)

15 operátor, montér strojov, pomocný, nekvalifikovaný robotník (81-83, 91-96)

Na otázku D8B odpovedajú respondenti, ktorí na otázku D7 uviedli odpoveď 02 

D8B V súčasnosti ste:

21 nezamestnaný

22 dôchodca (starobný, predčasný, vdovský, vdovecký, invalidný)

23 ostatní ekonomicky neaktívni (študent, neplatená prax, žena v domácnosti, starostlivosť o dieťa a pod.)

Na otázku D9 odpovedajú respondenti, ktorí na otázku D7 uviedli odpoveď  01 

01 na plný pracovný úväzok 02 na čiastočný pracovný úväzok

D7   Máte platenú prácu (zamestnanie, živnosť  atď.) ?

D4   Uveďte, prosím, koľko máte rokov:

D5   Národnosť:

D6   Najvyššie ukončené vzdelanie:

D9 Pracujete:

D3   Pohlavie:

13   Má vaša domácnosť v úmysle počas nasledujúcich 12 mesiacov kúpiť auto?

14

15

  Plánuje vaša domácnosť kúpiť alebo stavať dom, byt, chatu, chalupu v nasledujúcich 12 mesiacoch (na bývanie, kvôli

  rekreácii, na prenajímanie atď.)?

  Očakávate, že vaša domácnosť minie v najbližších 12 mesiacoch väčšiu sumu peňazí na stavebné úpravy bytu resp. domu 

(napr. zavedenie ústredného kúrenia, prestavba sociálneho zariadenia atď.)?

  Uveďte, prosím, v eurách, aký bol v uplynulom mesiaci čistý mesačný príjem všetkých členov vašej domácnosti spolu.

  Je potrebné spočítať čisté príjmy všetkých členov domácnosti z hlavnej, vedľajšej pracovnej činnosti, príjmy

D1   Uveďte počet členov vašej domácnosti: 

12   Ktoré z  nasledujúcich tvrdení najlepšie vystihuje súčasnú finančnú situáciu vašej domácnosti?

D2
  z poľnohospodárstva, príjmy z podnikania, pripočítať dôchodky, prídavky na deti, rodičovský príspevok, príspevok

  v nezamestnanosti a ostatné príjmy. 


