
sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_sk_SK_20210506.html[04.02.2022 13:02:08]
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Questions
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CAA001_

Nedávno sme Vám poslali list, ktorý obsahoval aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Dostali ste toto
vyhlásenie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 2

CAA102_

Keďže vyhlásenie o ochrane údajov momentálne nemáte k dispozícii, zhrniem Vám najdôležitejšie body tohto
vyhlásenia. Okrem toho Vám rád/rada zodpoviem všetky otázky týkajúce sa ochrany Vašich údajov. 

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so SHARE-ERIC sú zodpovedné za realizáciu prieskumu.Úlohou
agentúr Go4Insight a ACRC je uskutočňovať rozhovory. 

Účelom tejto štúdie je poskytnúť vedcom údaje o zdraví, sociálno-ekonomickej úrovni a sociálnych a rodinných
vzťahoch, aby mohli nájsť odpovede na otázky týkajúce sa procesu starnutia populácie. 

Účasť na tomto rozhovore je dobrovoľná a informácie sú dôverné. Rozhovor nebudeme nahrávať. Počas rozhovoru
budem zapisovať Vaše odpovede do počítača. Budú uložené len spolu s kódovým číslom. Vaše kontaktné údaje a
mená sú striktne uložené oddelene od informácií, ktoré ste poskytli počas rozhovoru. Vaše kontaktné údaje a mená
sa budú uchovávať iba do konca poslednej vlny zhromažďovania údajov štúdie SHARE. Po skončení individuálnych
rozhovorov sa všetky rozhovory spoja a neskôr sa budú používať len na výskumné účely a žiadny výskumník
nebude poznať Vašu totožnosť. Výsledky analýz sa budú prezentovať iba v anonymizovanej podobe. 

Ak na niektorú otázku nebudete chcieť odpovedať, povedzte mi to a preskočíme ju. Vaša neúčasť nebude mať pre
Vás žiadne dôsledky. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Okrem toho máte niekoľko
ďalších práv na ochranu údajov. Ďalšie informácie o tom, ako môžete získať viac informácií o svojich právach,
Vám  poskytneme v nasledujúcom kroku. 

Je pre nás veľmi dôležité uistiť sa, že ste pochopili všetky informácie - preto sa opýtajte na čokoľvek, čo teraz
potrebujete vedieť. 

Súhlasíte s účasťou na tomto výskume? 

ANKETÁR: Zodpovedzte všetky respondentove otázky.
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno, respondent súhlasil s účasťou.
2. Nie, respondent odmietol účasť. Rozhovor nie je možné uskutočniť.

Page 3

CAA103_

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zúčastniť sa štúdie. Ak potrebujete ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať
zavolaním na telefónne číslo 0911 706 906. Môžeme Vám znova poslať vyhlásenie o ochrane údajov. Chcete, aby
sme Vám zaslali vyhlásenie ešte raz? 

ANKETÁR: Poskytnite respondentovi dostatok času, aby si mohol zapísať telefónne číslo.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno, respondent chce, aby sa mu znovu poslalo vyhlásenie o ochrane údajov.
2. Nie, respondent je dostatočne informovaný.

Page 4

CAA104_

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne vyhlásenia o ochrane údajov, rád/rada Vám ich zodpoviem. Chcel/-a by som
zdôrazniť, že účasť na tomto rozhovore je dobrovoľná a získané informácie sú dôverné. Náš rozhovor sa nebude
nahrávať. Budem len počas nášho rozhovoru zaznamenávať Vaše odpovede do počítača. Vaše odpovede sa použijú
len na výskumné účely a žiadny výskumník nebude poznať vašu totožnosť. Ak na niektorú otázku nebudete chcieť
odpovedať, povedzte mi to a preskočíme ju. 

Je pre nás veľmi dôležité uistiť sa, že ste pochopili všetky informácie - preto sa opýtajte na čokoľvek, čo teraz
potrebujete vedieť. 

Súhlasíte s účasťou na tomto výskume? 

ANKETÁR:Odpovedzte na všetky respondentove otázky.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Vyhlásenie o ochrane údajov bolo poskytnuté. Respondent/-ka súhlasí s účasťou na výskume.
2. Vyhlásenie o ochrane údajov bolo poskytnuté; Respondent/-ka nesúhlasí s účasťou na výskume. Nie je možné

uskutočniť rozhovor.

Page 5

CAA105_

ANKETÁR: Ste si istí, že sa respondent odmietol zúčastniť?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno, respondent odmietol. Ukončiť rozhovor.
2. Nie, respondent súhlasí. Pokračovať v rozhovore.

Page 6

CADN042_

Zaznamenajte pohlavie respondenta (ak nie ste si istí, spýtajte sa)
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Muž
2. Žena

Page 7

CADN002_

V ktorom mesiaci ste sa narodili?
 
Answer type: Integer

Page 8

CADN003_

V ktorom roku ste sa narodili?
 
Answer type: Integer

Page 9

CAS140_

Mnoho ľudí sa cíti staršími alebo mladšími, ako v skutočnosti sú. Na aký vek sa momentálne cítite? 

ANKETÁR: Napíšte vek v rokoch.
 
Answer type: Integer

Page 10

CAHO100_
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ANKETÁR: Robíte rozhovor s prvým respondentom z tejto domácnosti?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 11

CAHO037_

Ako by ste opísali oblasť, kde žijete? 

ANKETÁR: PREČÍTAJTE.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. veľkomesto
2. predmestie alebo okrajová časť veľkomesta
3. veľké mesto
4. malé mesto
5. vidiecka oblasť alebo dedina

Page 12

CAHO136_

V akom type budovy sa nachádza vaša domácnosť? 

ANKETÁR: PREČÍTAJTE.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Samostatný rodinný dom
2. Dom pre jednu alebo dve rodiny v radovej zástavbe alebo dvojdom
3. Bytový dom s viacerými rodinami
4. Opatrovateľské zariadenie alebo zariadenie asistovaného bývania

Page 13

CAHO032_

Koľko izieb máte na osobné užívanie členov domácnosti vrátane spální, ale bez kuchyne, kúpeľní a chodieb a
ďalších izieb, ktoré by ste mohli prenajímať alebo dávať do podnájmu? 

ANKETÁR: Nerátajte ani sklad, pivnicu, podkrovie atď.
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Answer type: Integer

Page 14

CAA010_

Teraz Vám položím niekoľko otázok ohľadne Vášho zdravia.
 
Answer type: None

Page 15

CAPH003_

Povedali by ste, že Vaše zdravie je výborné, veľmi dobré, dobré, slabé alebo zlé?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Výborné
2. Veľmi dobré
3. Dobré
4. Slabé
5. Zlé

Page 16

CAH102_

Ak porovnáte svoje zdravie v súčasnosti s obdobím pred tromi mesiacmi, povedali by ste, že Vaše zdravie sa
zlepšilo, zostalo rovnaké alebo sa zhoršilo?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Zepšilo
2. Zostalo rovnaké
3. Zhoršilo

Page 17

CAH004_

Máte niektorú z nasledujúcich chorôb alebo zdravotných problémov? Odpovedzte prosím áno alebo nie pri každej
chorobe: 

ANKETÁR: Máme tým na mysli, že Vám doktor povedal o tomto stave a že buď sa teraz liečite alebo máte toto
ochorenie. 
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ANKETÁR: PREČÍTAJTE.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH004_1 Zlomenina bedrového kĺbu?
CAH004_2 Diabetes alebo vysoká hladina cukru v krvi?
CAH004_3 Vysoký krvný tlak alebo hypertenzia?
CAH004_4 Srdcový infarkt vrátane infarktu myokardu alebo koronárnej trombózy alebo iný problém so srdcom
vrátane zlyhania srdca?
CAH004_5 Chronické ochorenie pľúc ako chronická brochitída alebo emfyzém?
CAH004_6 Rakovina alebo zhubný nádor vrátane leukémie alebo lymfómu, ale okrem rakoviny kože malého
rozsahu
CAH004_7 Nejaká iná choroba alebo ochorenie?
Categories:
1. Áno
5. Nie
-1. Neviem
-2. Nechcem odpovedať

Page 18

CAPH105_

Do akej miery ste boli kvôli zdravotným problémom obmedzený/á pri vykonávaní bežných činností počas
posledných minimálne 6 mesiacov? 

ANKETÁR PREČÍTAJTE.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Výrazne obmedzený/á
2. Obmedzený/á, ale nie výrazne
3. Bez obmedzenia

Page 19

CAPH089_

Mali ste za posledných šesť mesiacov niektorý z nasledujúcich zdravotných problémov? Prosím odpovedzte áno
alebo nie pri každom probléme. 

ANKETÁR: PREČÍTAJTE.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAPH089_1 Pád
CAPH089_2 Strach z pádu
CAPH089_3 Závrate, mdloby alebo bezvedomie
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CAPH089_4 Únava
Categories:
1. Áno
5. Nie
-1. Neviem
-2. Nechcem odpovedať

Page 20

CAH006_

Užívate pravidelne lieky na predpis?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 21

CAH007_

Užívate niektorý z nasledujúcich liekov? Prosím odpovedzte áno alebo nie pri každom druhu lieku. Lieky na... 

ANKETÁR: PREČÍTAJTE.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH007_1 Vysoký cholesterol?
CAH007_2 Vysoký krvný tlak?
CAH007_3  Cievne alebo cievne mozgové ochorenie?
CAH007_4 Iné ochorenia srdca?
CAH007_5 Cukrovku?
CAH007_6 Chronickú bronchitídu?
CAH007_7 Astma?
Categories:
1. Áno
5. Nie
-1. Neviem
-2. Nechcem odpovedať

Page 22

CAH110_

Opustili ste svoj domov za posledné tri mesiace?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 23

CAH111_

Ako často ste za posledné tri mesiace vykonávali nasledujúce činnosti?  Niekoľkokrát za týždeň, asi raz za týždeň,
menej ako raz za týždeň alebo vôbec?
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH111_3 Stretávanie sa s viac než 5 ľuďmi mimo Vašej domácnosti?
CAH111_6 Išli ste nakupovať?
CAH111_7 Išli ste na poštu, do banky alebo na úrady?
CAH111_8 Išli ste do reštaurácie alebo pohostinstva?
CAH111_11 Odviezli ste sa verejnou dopravou?
Categories:
1. Niekoľkokrát za týždeň
2. Asi raz za týždeň
3. Menej ako raz za týždeň
4. Vôbec
-1. Netýka sa ma
-2. Neviem

Page 24

CAH113_

Venovali ste za posledné tri mesiace osobitnú pozornosť dodržiavaniu odstupu od ostatných, keď ste išli mimo
svojho domova? Bolo to vždy, často, niekedy alebo nikdy?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Vždy
2. Často
3. Niekedy
4. Nikdy

Page 25

CAH116_

Venovali ste za posledné tri mesiace osobitnú pozornosť tomu, aby ste si pri kašlaní alebo kýchaní zakryli ústa
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častejšie, približne rovnako alebo menej často v porovnaní s prvou vlnou pandémie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Častejšie
2. Približne rovnako
3. Menej často

Page 26

CAC140_

V bežný deň za posledné tri mesiace, priemerne koľko ľudí mimo Vašej domácnosti bolo vo Vašej tesnej blízkosti
počas najmenej 15 minút? 

ANKETÁR: Tesná blízkosť znamená vzdialenosť menej ako 2 metre.
 
Answer type: Integer

Page 27

CAC142_

Od vypuknutia korony, odcestovali ste do zahraničia na viac ako 48 hodín?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 28

CAC143_

Koľkokrát ste od vypuknutia Korony odcestovali do zahraničia na viac ako 48 hodín?
 
Answer type: Integer

Page 29

CAH017_

Brali ste nejaké lieky alebo prípravky na prevenciu proti Covid-19? 

ANKETÁR: Lieky alebo prípravky môžu byť vitamíny alebo bežné doplnky stravy.
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 30

CAHC117_

Boli ste zaočkovaný/á proti Covid-19? 

ANKETÁR: Uveďte "Áno", ak bol respondent zaočkovaný aspoň jednou dávkou proti Covid-19.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 31

CAHC118_

Chcete sa dať zaočkovať proti Covid-19? 

ANKETÁR: PREČÍTAJTE.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno, už mám naplánované očkovanie
2. Áno, chcem sa dať zaočkovať
3. Nie, nechcem sa dať zaočkovať
4. Ešte nie som rozhodnutý/á

Page 32

CAHC884_

Dali ste za posledných 12 mesiacov zaočkovať proti chrípke?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 33
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CAHC119_

Dali ste za posledných 6 rokov zaočkovať proti pneumónii, to je pneumokoková vakcína?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 34

CAH020_

Cítili ste sa v poslednom mesiaci nervózny, úzkostný alebo na hrane?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 35

CAH121_1

Bolo to menej, približne rovnako alebo viac ako počas prvej vlny?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej
2. Približne rovnako
3. Viac

Page 36

CAH121_2

Bolo to menej alebo približne rovnako ako počas prvej vlny?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej
2. Približne rovnako

Page 37
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CAMH002_

Boli ste v uplynulom mesiaci smutný/á alebo v depresii? 

ANKETÁR: Ak účastník požiada o vysvetlenie, povedzte, že pod "smutným alebo depresívnym máme na mysli
mizerne, nešťastne alebo pod psa". 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 38

CAMH113_1

Bolo to menej alebo približne rovnako alebo viac ako počas prvej vlny?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej
2. Približne rovnako
3. Viac

Page 39

CAMH113_2

Bolo to menej alebo približne rovnako ako počas prvej vlny?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej
2. Približne rovnako

Page 40

CAMH007_

Mali ste v poslednom čase problémy so spánkom? 

ANKETÁR: NEČÍTAJTE.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Problémy so spánkom alebo zmena spôsobu spania
2. Žiadne problémy so spánkom
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Page 41

CAMH118_1

Bolo to menej alebo približne rovnako alebo viac ako počas prvej vlny?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej
2. Približne rovnako
3. Viac

Page 42

CAMH118_2

Bolo to menej alebo približne rovnako ako počas prvej vlny?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej
2. Približne rovnako

Page 43

CAMH037_

Ako často sa cítite byť osamelý/á? Často, niekedy, alebo takmer nikdy alebo nikdy?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Často
2. Niekedy
3. Takmer nikdy alebo nikdy

Page 44

CAMH148_

Bolo to menej alebo približne rovnako alebo viac ako počas prvej vlny?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej
2. Približne rovnako
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3. Viac

Page 45

CAC001_

Teraz sa Vás opýtam, či ste boli Vy, niekto z Vašej rodiny alebo Vašich susedov a priateľov postihnutí nákazou
koronavirusu.
 
Answer type: None

Page 46

CAC102_

^FL_SincelongC;, mali ste Vy alebo niekto z Vašich blízkych príznaky, ktoré by ste pripisovali nákaze
koronavirusom, napr. kašeľ, horúčku alebo ťažkosti s dýchaním alebo stratu chuti alebo čuchu? 

ANKETÁR: Respondent môže brať do úvahy ľudí, ktorí žijú blízko a aj ľudí, ktorí sú mu blízko citovo, napr. členov
rodiny.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 47

CAC103_

Kto to bol? Povedzte mi, prosím, ich vzťah k Vám. 

ANKETÁR: Skontrolujte všetko uvedené a napíšte počet osôb do kolonky vpravo. 
ANKETÁR: SKÚSTE: "Niekto ďalší?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Respondent
2. Manžel/ka alebo partner/ka
3. Rodič
4. Dieťa
5. Iný člen domácnosti
6. Iný príbuzný mimo domácnosti
7. Sused, priateľ alebo kolega
8. Osoba, ktorá sa o Vás stará
97. Iný
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CAC103_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC103_"

CAC103_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC103_"

CAC103_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC103_"

CAC103_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC103_"

CAC103_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC103_"

CAC103_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC103_"

CAC103_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC103_"

Page 48

CAC104_

(^FL_SinceC;) Boli ste Vy alebo niekto z Vašich blízkych testovaní na koronavírus a výsledok bol pozitívny, čo
znamená, že daná osoba mala koronavírus?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 49

CAC105_

Kto bol pozitívne testovaný? Povedzte mi, prosím, ich vzťah k Vám. 

ANKETÁR: Skontrolujte všetko uvedené a napíšte počet osôb do kolonky vpravo. 
ANKETÁR: SKÚSTE: "Niekto ďalší?"
 
Answer type: Checkboxes
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Categories:
1. Respondent
2. Manžel/ka alebo partner/ka
3. Rodič
4. Dieťa
5. Iný člen domácnosti
6. Iný príbuzný mimo domácnosti
7. Sused, priateľ alebo kolega
8. Osoba, ktorá sa o Vás stará
97. Iný

CAC105_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC105_"

CAC105_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC105_"

CAC105_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC105_"

CAC105_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC105_"

CAC105_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC105_"

CAC105_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC105_"

CAC105_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC105_"

Page 50

CAC120_

Pocítili ste nejaké dlhodobé alebo pretrvávajúce príznaky, ktoré pripisujete svojej Covidovej chorobe? 

ANKETÁR: Označte všetko hodiace sa. 

ANKETÁR: PREČÍTAJTE.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
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1. Únava
2. Kašeľ, upchaté dýchacie cesty, dýchavičnosť
3. Strata chuti alebo čuchu
4. Bolesť hlavy
5. Bolesť tela, bolesť kĺbov
6. Bolesť na hrudníku alebo bolesť brucha
7. Hnačka, nevoľnosť
8. Zmätenosť
97. Iné
98. Žiadne symptómy

Page 51

CAC122_

Užívali ste alebo v súčasnosti užívate nejaké lieky na zmiernenie týchto príznakov?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 52

CAC130_

Koľkokrát ste boli testovaný/á na Covid-19? 

ANKETÁR: Zarátajte prosím aj pozitívne aj negatívne testy. 
ANKETÁR: Prečítajte.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ani raz
2. Len raz
3. 2-5 krát
4. 6-10 krát
5. Viac ako 10 krát

Page 53

CAC131_

Museli ste si za niektorý z týchto testov niečo zaplatiť z vlastných peňazí?
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 54

CAC110_

(^FL_SinceC;) Boli ste Vy alebo niekto z Vašich blízkych hospitalizovaní kvôli infekcii koronavírusom?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 55

CAC111_

Kto bol hospitalizovaný? Povedzte mi, prosím, ich vzťah k Vám. 

ANKETÁR: Skontrolujte všetko uvedené a napíšte počet osôb do políčka vpravo. 
ANKETÁR: SKÚSTE: "Niekto ďalší?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Respondent
2. Manžel/ka alebo partner/ka
3. Rodič
4. Dieťa
5. Iný člen domácnosti
6. Iný príbuzný mimo domácnosti
7. Sused, priateľ alebo kolega
8. Osoba, ktorá sa o Vás stará
97. Iný

CAC111_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC111_"

CAC111_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC111_"

CAC111_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC111_"
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CAC111_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC111_"

CAC111_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC111_"

CAC111_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC111_"

CAC111_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC111_"

Page 56

CAC113_

(^FL_SinceC;) Zomrel niekto z Vašich blízkych v dôsledku infekcie koronavírusom?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 57

CAC114_

Je  mi to veľmi ľúto. Môžete mi povedať, kto to bol? 

ANKETÁR: Skontrolujte všetko uvedené a napíšte počet osôb do políčka vpravo.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
2. Manžel/ka alebo partner/ka
3. Rodič
4. Dieťa
5. Iný člen domácnosti
6. Iný príbuzný mimo domácnosti
7. Sused, priateľ alebo kolega
8. Opatrovateľ
97. Iný

CAC114_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC114_"
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CAC114_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC114_"

CAC114_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC114_"

CAC114_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC114_"

CAC114_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC114_"

CAC114_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC114_"

CAC114_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC114_"

Page 58

CAQ105_

^FL_SincelongC;, zriekli ste sa lekárskeho ošetrenia, pretože ste sa obávali infekcie koronavírusom?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 59

CAQ106_

Akého druhu lekárskeho ošetrenia ste sa zriekli? Odpovedzte áno alebo nie pri každom druhu. Zriekli ste sa ... 

ANKETÁR: PREČÍTAJTE.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ106_1 Vyšetrenie u praktického lekára?
CAQ106_2 Vyšetrenie u špecialistu, vrátane zubného lekára?
CAQ106_3 Plánované lekárske ošetrenie vrátane operácie?
CAQ106_4 Fyzioterapia, psychoterapia, rehabilitácia?
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CAQ106_97 Niektorý iný druh lekárskeho ošetrenia?
Categories:
1. Áno
5. Nie
-1. Neviem
-2. Nechcem odpovedať

Page 60

CAQ110_

^FL_SinceC;, mali ste naplánované lekárske stretnutie, ktoré sa lekár alebo zdravotnícke zariadenie rozhodli odložiť
kvôli Korone?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 61

CAQ111_

Aký druh lekárskeho ošetrenia sa musel odložiť? Odpovedzte áno alebo nie pri každom druhu:  

ANKETÁR: PREČÍTAJTE.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ111_1 Vyšetrenie u praktického lekára?
CAQ111_2 Vyšetrenie u špecialistu, vrátane zubného lekára?
CAQ111_3 Plánované lekárske ošetrenie vrátane operácie?
CAQ111_4 Fyzioterapia, psychoterapia, rehabilitácia?
CAQ111_97 Niektorý iný druh lekárskeho ošetrenia?
Categories:
1. Áno
5. Nie
-1. Neviem
-2. Nechcem odpovedať

Page 62

CAQ115_

^FL_SinceC;, požiadali ste o návštevu u lekára kvôli lekárskemu ošetreniu, no nedostalo sa Vám ho?
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 63

CAQ116_

Aký druh lekárskeho ošetrenia Vám bol zamietnutý? Odpovedzte áno alebo nie pri každom druhu. Zamietli Vám ... 

ANKETÁR: PREČÍTAJTE.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ116_1 Vyšetrenie u praktického lekára?
CAQ116_2 Vyšetrenie u u špecialistu, vrátane zubného lekára?
CAQ116_3 Plánované lekárske ošetrenie vrátane operácie?
CAQ116_4 Fyzioterapia, psychoterapia, rehabilitácia?
CAQ116_97 Niektorý iný druh lekárskeho ošetrenia?
Categories:
1. Áno
5. Nie
-1. Neviem
-2. Nechcem odpovedať

Page 64

CAQ130_

Ktoré z odložených stretnutí u lekára alebo odložených vyšetrení ste už absolvovali? 

ANKETÁR: PREČÍTAJTE.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ130_1 Kontrola u praktického lekára?
CAQ130_2 Kontrola u špecialistu vrátane zubára?
CAQ130_3 Plánované lekárske ošetrenie vrátane operácie?
CAQ130_4 Fyzioterapia, psychoterapia, rehabilitácia?
CAQ130_97 Nejaký iný druh lekárskeho ošetrenia?
Categories:
1. Áno
5. Nie
-1. Neviem
-2. Nechcem odpovedať
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Page 65

CAQ125_

^FL_SinceC;, liečili ste sa v nemocnici?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 66

CAQ127_

Ako ste boli spokojný/á so spôsobom liečenia? Veľmi spokojný/á, trochu spokojný/á, trochu nespokojný/á alebo
veľmi nespokojný/á?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Veľmi spokojný/á
2. Trochu spokojný/á
3. Trochu nespokojný/á
4. Veľmi nespokojný/á

Page 67

CAQ128_

Prečo ste boli nespokojní? 

ANKETÁR: Nechajte respondenta uviesť všetky dôvody a označte všetky hodiace sa.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Dlhá doba čakania
2. Preplnené
3. Doktor a sestričky nemali na mňa čas
4. Nedostatok vybavenia a materiálu
5. Nedostatočné bezpečnostné opatrenia proti infekciám
97. Iné

Page 68

CAQ120_

^FL_SinceC;, navštívili ste lekársku ordináciu alebo iné zdravotnícke zariadenie ako nemocnica?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 69

CAQ121_

Bolo to v súvislosti s koronavírusom?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 70

CAQ122_

Ako ste boli spokojný/á s prístupom a so spôsobom  liečenia? Veľmi spokojný/á, trochu spokojný/á, trochu
nespokojný/á alebo veľmi nespokojný/á?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Veľmi spokojný/á
2. Trochu spokojný/á
3. Trochu nespokojný/á
4. Veľmi nespokojný/á

Page 71

CAQ123_

Prečo ste boli nespokojní? 

ANKETÁR: Nechajte respondenta uviesť všetky dôvody a označte všetky hodiace sa.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Dlhá doba čakania
2. Preplnené
3. Doktor a sestričky nemali na mňa čas
4. Nedostatok vybavenia a materiálu
5. Nedostatočné bezpečnostné opatrenia proti infekciám
97. Iné
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Page 72

CAQ118_

Od vypuknutia korony, koľko lekárskych konzultácií ste mali na diaľku cez telefón, počítač alebo inými
elektronickými zariadeniami či už prostredníctvom videa alebo bez neho?
 
Answer type: Integer

Page 73

CAQ119_

Bolo to menej, približne rovnako alebo viac ako pred vypuknutím Korony?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej
2. Približne rovnako
3. Viac

Page 74

CAW001_

Teraz sa budem pýtať na pracovné následky Korona krízy, najskôr na Vašu situáciu ohľadne práce.
 
Answer type: None

Page 75

CAEP005_

Ktorá z uvedených možností vo všeobecnosti najlepšie opisuje vašu súčasnú situáciu so zamestnaním? 

ANKETÁR: Uveďte kód len jednej možnosti.

ANKETÁR: Len v prípade, že má respondent pochybnosti, uveďte možnosti: 1. Na dôchodku (na dôchodku z vlastnej
práce vrátane na polovičnom dôchodku, čiastočnom dôchodku, predčasnom dôchodku). Pojem Na dôchodku sa
vzťahuje len na tých, ktorí poberajú dôchodok z vlastnej práce. Poberatelia pozostalostných dôchodkov, ktorí
nepoberajú dôchodky z vlastnej práce, sa neuvádzajú kódom ako dôchodcovia. Ak sa nehodí ani jedna z kategórií 2
až 5, treba ich uviesť v inej kategórii. 

ANKETÁR: PREČÍTAJTE.
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Na dôchodku
2. Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (vrátane práce pre rodinnú firmu)
3. Nezamestnaný
4. Trvalo chorý alebo postihnutý
5. Osoba v domácnosti
97. Iné

Page 76

CAW102_

^FL_SincelongC;, stali ste sa nezamestnaným/ou, čerpali ste dovolenku, ostali ste bez práce alebo ste museli
ukončiť podnikanie? 

ANKETÁR: Ukončenie podnikania môže byť dočasné alebo trvalé.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie
99. Netýka sa (napr. je na dôchodku, trvalo chorý/á alebo zdravotne postihnutý, osoba v domácnosti)

Page 77

CAW103_

Ako dlho celkom ste boli nezamestnaný/á, na dovolenke, bez práce alebo ste museli ukončiť podnikanie?  

ANKETÁR: Počet týždňov spolu. Ak je niekoľko udalostí, sčítajte ich.
Zarátajte 4 týždne za každý celý mesiac; zarátajte 1 za časť jedného týždňa.
 
Answer type: Integer

Page 78

CAEP100_

Odišli ste do dôchodku po vypuknutí Korony?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 79
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CAEP101_

Kedy ste šli do dôchodku?
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAEP101_2 Mesiac (1-12): 
Answer type: Integer
CAEP101_1 Rok: 
Answer type: Integer

Page 80

CAEP102_

Odišli ste do dôchodku plánovane, skôr alebo neskôr ako ste plánovali?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Plánovane
2. Skôr ako som plánoval/a
3. Neskôr ako som plánoval/a

Page 81

CAEP103_

Bolo to kvôli vypuknutiu korony?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 82

CAW110_

Počas pandémie niektorí ľudia pracovali doma, iní na ich obvyklom pracovisku a iní na nejakom inom pracovisku.
Ako by ste opísali svoju situáciu ^FL_sinces;? Odpovedzte áno alebo nie pri každom druhu. 

ANKETÁR: Označte všetko hodiace sa. 
ANKETÁR: PREČÍTAJTE.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Pracoval/a z domu
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2. Pracoval/a na obvyklom pracovisku mimo domova
3. Pracoval/a niekde inde, na inom pracovisku

Page 83

CAW111_

Kde ste prevažne pracovali?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Pracoval/a prevažne z domu
2. Pracoval/a prevažne na obvyklom pracovisku mimo domova
3. Pracoval/a prevažne niekde inde

Page 84

CAW117_

Ako bezpečne ste sa cítili z hľadiska zdravia na svojom pracovisku? Bolo to veľmi bezpečne, trochu bezpečne,
trochu nebezpečne alebo veľmi nebezpečne?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Veľmi bezpečne
2. Trochu bezpečne
3. Trochu nebezpečne
4. Veľmi nebezpečne

Page 85

CAW121_

Pracovali ste menej hodín ^FL_sincelongs;? 

ANKETÁR: Týka sa to len času, keď respondent skutočne pracoval. Práca na kratší pracovný čas sa môže týkať
dočasných alebo trvalých zmien v pracovnej dobe respondenta.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 86
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CAW122_

Aký bol najnižší počet odpracovaných hodín v jednom týždni? 

ANKETÁR: Týka sa to len času, keď respondent skutočne pracoval. 
 
Answer type: Integer

Page 87

CAW123_

V ktorom mesiaci a roku to bolo? 

ANKETÁR: Ak respondent uviedol iba jeden mesiac, potom zadajte tento mesiac a rok do časti „Začiatok prvého
výskytu“ a druhú časť nechajte prázdnu. Ak respondent uviedol časové obdobie alebo niekoľko mesiacov, vyplňte
obidve časti.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW123_header1 Začiatok prvého výskytu:
Answer type: None
CAW123_1 Mesiac (1-12):
Answer type: Integer
CAW123_2 Rok:
Answer type: Integer
CAW123_header2 
Posledný výskyt:
Answer type: None
CAW123_3 Mesiac (1-12):
Answer type: Integer
CAW123_4 Rok:
Answer type: Integer

Page 88

CAW124_

Pracovali ste viac hodín  ^FL_sincelongs;? Uveďte, prosím nadčasy. 

ANKETÁR: Pracovať viac hodín sa môže vzťahovať na dočasné alebo trvalé zmeny v pracovnej dobe respondenta.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 89
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CAW125_

Aký bol najvyšší počet odpracovaných hodín v jednom týždni?
 
Answer type: Integer

Page 90

CAW126_

V ktorom mesiaci a roku to bolo? 

ANKETÁR: Ak respondent uviedol iba jeden mesiac, potom zadajte tento mesiac a rok do časti „Začiatok prvého
výskytu“ a druhú časť nechajte prázdnu. Ak respondent uviedol časové obdobie alebo niekoľko mesiacov, vyplňte
obidve časti.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW126_header1 Začiatok prvého výskytu
Answer type: None
CAW126_1 Mesiac (1-12):
Answer type: Integer
CAW126_2 Rok:
Answer type: Integer
CAW126_header2 
Posledný výskyt:
Answer type: None
CAW126_3 Mesiac (1-12):
Answer type: Integer
CAW126_4 Rok:
Answer type: Integer

Page 91

CAE103_

^FL_SincelongC;, dostali ste dodatočnú finančnú podporu v dôsledku Korona krízy od svojho zamestnávateľa,
vlády, príbuzných, priateľov a/alebo iných osôb?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 92

CAE104_

Kto Vám dal túto finančnú podporu? 
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ANKETÁR: Označte všetko hodiace sa. 
ANKETÁR:Skúste: "Niekto ďalší?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Zamestnávateľ
2. Vláda
3. Príbuzní
4. Priatelia
97. Iní

Page 93

CAE114_

Aký druh podpory to bol? 

ANKETÁR: Označte všetko hodiace sa.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Kompenzícia za prácu na kratší pracovný čas
2. Podpora v nezamestnanosti
3. Sociálna pomoc
4. Iné

Page 94

CAE001_

ANKETÁR: Rozprávate sa s prvou osobou z tejto domácnosti?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 95

CAE002_

Teraz sa Vás chcem opýtať na finančnú situáciu Vašej domácnosti.
 
Answer type: None

Page 96
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CAE100_

^FL_sincelongs; bol váš mesačný príjem domácnosti rovnaký každý mesiac?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 97

CAE105_

Aký bol najvyšší celkový mesačný príjem po odpočítaní daní a odvodov, ktorý mala celá Vaša domácnosť, vrátane
akejkoľvek finančnej podpory, ktorú ste dostali, ^FL_sinces;? 

ANKETÁR: Napíšte sumu v eurách.
 
Answer type: Integer

Page 98

CAE106_

V ktorom mesiaci a roku to bolo? 

ANKETÁR: Ak respondent uviedol iba jeden mesiac, potom zadajte tento mesiac a rok do časti „Začiatok prvého
výskytu“ a druhú časť nechajte prázdnu. Ak respondent uviedol časové obdobie alebo niekoľko mesiacov, vyplňte
obidve časti.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE106_header1 Začiatok prvého výskytu:
Answer type: None
CAE106_1 Mesiac (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_2 Rok:
Answer type: Integer
CAE106_header2 
Posledný výskyt:
Answer type: None
CAE106_3 Mesiac (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_4 Rok:
Answer type: Integer

Page 99
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CAE107_

Aký bol najnižší celkový mesačný príjem po odpočítaní daní a odvodov, ktorý mala celá Vaša domácnosť, vrátane
akejkoľvek finančnej podpory, ktorú ste dostali, ^FL_sinces;? 

ANKETÁR: Napíšte sumu v eurách.
 
Answer type: Integer

Page 100

CAE108_

V ktorom mesiaci a roku to bolo? 

ANKETÁR: Ak respondent uviedol iba jeden mesiac, potom zadajte tento mesiac a rok do časti „Začiatok prvého
výskytu“ a druhú časť nechajte prázdnu. Ak respondent uviedol časové obdobie alebo niekoľko mesiacov, vyplňte
obidve časti.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE108_header1 Začiatok prvého výskytu:
Answer type: None
CAE108_1 Mesiac (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_2 Rok:
Answer type: Integer
CAE108_header2 
Posledný výskyt:
Answer type: None
CAE108_3 Mesiac (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_4 Rok:
Answer type: Integer

Page 101

CAE109_

Berúc do úvahy, kedy bol váš celkový mesačný príjem domácnosti najnižší ^FL_sinces;, ktoré druhy príjmu boli
nižšie ako v bežnom mesiaci pred korona krízou? 

ANKETÁR: Označte všetko hodiace sa. 

ANKETÁR: PREČÍTAJTE.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Zárobok
2. Dôchodok
3. Príjem z podnikania
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4. Príjem z prenájmu
5. Výnosy z úrokov, dividendy
6. Podpora od rodiny alebo príbuzných
7. Podpora od vlády
8. Iné, uveďte
98. (Spontánne) Žiadne z uvedených

CAE110_

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAE109_"

Page 102

CASR006_

Vráťte sa späť do doby, keď ste mali okolo 45 rokov. Predstavte si, že by ste mohli zmeniť svoje výdavky a sporenie
od tej doby až doteraz. 

ANKETÁR: PREČÍTAJTE.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Minuli by ste menej a šetrili viac za tie roky?
2. Minuli a šetrili by ste približne rovnako za tie roky?
3. Minuli by ste viac a šetrili by ste menej za tie roky?

Page 103

CACO107_

Ak sa zamyslíte nad celkovým mesačným príjmom Vašej domácnosti ^FL_sinces;, povedali by ste, že vaša
domácnosť dokázala vyžiť s veľkými ťažkosťami, s určitými ťažkosťami, pomerne ľahko alebo ľahko?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. S veľkými ťažkosťami
2. S určitými ťažkosťami
3. Pomerne ľahko
4. Ľahko

Page 104

CAE111_

^FL_SinceC;, potrebovali ste niekedy odložiť pravidelné platby, napríklad nájomné, hypotéku a pôžičky a/alebo
účty za energie
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 105

CAE112_

^FL_SinceC;, potrebovali ste niekedy siahnuť na svoje úspory, aby ste pokryli nevyhnutné každodenné výdavky?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie
9. Nemám úspory (len spontánne)

Page 106

CAE120_

Koľko mesiacov by ste mohli žiť zo svojich úspor v prípade, že by vaša domácnosť prišla o všetky príjmy a príjmy z
podnikania? 

ANKETÁR: Odpoveď je počet mesiacov
 
Answer type: Integer

Page 107

CAS001_

Teraz by som sa chcel/a dozvedieť o druhoch a frekvencii kontaktov, ktoré ste mali s Vašou rodinou a priateľmi,
ktorí nežijú s Vami doma.
 
Answer type: None

Page 108

CAS103_

Ako často ste mali za posledné tri mesiace osobný kontakt, t.j. tvárou v tvár, s nasledujúcimi ľuďmi, ktorí nežijú s
Vami doma? Bolo to denne, niekoľkokrát za týždeň, asi raz za týždeň, menej často alebo nikdy? 

ANKETÁR: Prečítajte každý vzťah a označte príslušnú odpoveď. Ak respondent nemá žiadnych žijúcich rodičov,
deti, vnúčatá alebo príbuzných, kódujte „Netýka sa ma“.
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Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS103_1 Vlastné deti:
CAS103_5 Vlastné vnúčatá:
CAS103_2 Vlastní rodičia:
CAS103_3 Iní príbuzní:
CAS103_4 Iní, ktorí nie sú príbuzní, ale susedia, priatelia alebo kolegovia:
Categories:
1. Denne
2. Niekoľkokrát za týždeň
3. Asi raz za týždeň
4. Menej často
5. Nikdy
99. Netýka sa ma
-1. Neviem
-2. Nechcem odpovedať

Page 109

CAS104_

Ako často ste mali za posledné tri mesiace kontakt telefonicky, e-mailom alebo iným elektronickým zariadením s
nasledujúcimi ľuďmi, ktorí nežijú s Vami doma? (Bolo to denne, niekoľkokrát za týždeň, asi raz za týždeň, menej
často alebo nikdy?) 

ANKETÁR: Prečítajte každý vzťah a uveďte príslušnú odpoveď.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS104_1  Vlastné deti:
CAS104_2  Vlastní rodičia:
CAS104_3  Iní príbuzní:
CAS104_4  Iní, ktorí nie sú príbuzní, napríklad susedia, priatelia alebo kolegovia:
Categories:
1. Denne
2. Niekoľkokrát za týždeň
3. Asi raz za týždeň
4. Menej často
5. Nikdy
-1. Neviem
-2. Odmietam odpovedať

Page 110

CAS110_

Od vypuknutia korony, pomohli ste nasledujúcim ľuďom, ktorí nežijú s Vami doma, zaobstarať nevyhnutné veci,
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napr. jedlo, lieky alebo urobiť núdzové opravy v domácnosti? Odpovedzte, prosím, áno alebo nie ku každej
možnosti. 

ANKETÁR: Prečítajte každý vzťah a označte hodiace sa.
Ak respondent nemá žiadnych žijúcich rodičov, deti alebo príbuzných, kódujte „Netýka sa ma“.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS110_1 Vlastné deti:
CAS110_2 Vlastní rodičia:
CAS110_3 Iní príbuzní:
CAS110_4 Iní, ktorí nie sú príbuzní, napríklad susedia, priatelia alebo kolegovia:
Categories:
1. Áno
5. Nie
99. Netýka sa ma
-1. Neviem
-2. Odmietam odpovedať

Page 111

CAS111_1

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často ste za posledné tri mesiace pomohli vlastným deťom zaobstarať
nevyhnutné veci, napr. jedlo, lieky alebo urobiť núdzové opravy v domácnosti? Menej často, približne rovnako
alebo častejšie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 112

CAS111_2

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často ste za posledné tri mesiace pomohli vlastným rodičom zaobstarať
nevyhnutné veci, napr. jedlo, lieky alebo urobiť núdzové opravy v domácnosti? Menej často, približne rovnako
alebo častejšie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie
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Page 113

CAS111_3

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často ste za posledné tri mesiace pomohli iným príbuzným zaobstarať
nevyhnutné veci, napr. jedlo, lieky alebo urobiť núdzové opravy v domácnosti? Menej často, približne rovnako
alebo častejšie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 114

CAS111_4

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často ste za posledné tri mesiace pomohli iným nie príbuzným ako
susedom, priateľom alebo kolegom zaobstarať nevyhnutné veci, napr. jedlo, lieky alebo urobiť núdzové opravy v
domácnosti? Menej často, približne rovnako alebo častejšie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 115

CAS112_

Od vypuknutia korony, poskytli ste osobnú starostlivosť nasledujúcim ľuďom, ktorí nežijú s Vami
doma? Odpovedzte, prosím, áno alebo nie ku každej možnosti. 

ANKETÁR: Prečítajte každý vzťah a označte všetko hodiace sa.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS112_1 Vlastné deti:
CAS112_2 Vlastní rodičia:
CAS112_3 Iní príbuzní:
CAS112_4 Iní, ktorí nie sú príbuzní, napríklad susedia, priatelia alebo kolegovia:
Categories:
1. Áno
5. Nie
-1. Neviem
-2. Nechcem odpovedať
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Page 116

CAS113_1

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často ste za posledné tri mesiace poskytli osobnú starostlivosť vlastným
deťom? Menej často, približne rovnako alebo častejšie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 117

CAS113_2

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často ste za posledné tri mesiace poskytli osobnú starostlivosť vlastným
rodičom? Menej často, približne rovnako alebo častejšie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 118

CAS113_3

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často ste za posledné tri mesiace poskytli osobnú starostlivosť iným
príbuzným? Menej často, približne rovnako alebo častejšie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 119

CAS113_4

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často ste za posledné tri mesiace poskytli osobnú starostlivosť iným, ktorí
nie sú príbuzní, napríklad susedom, priateľom alebo kolegom? Menej často, približne rovnako alebo častejšie?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 120

CAS115_

Vykonávali ste za posledné tri mesiace nejakú ďalšiu dobrovoľnícku činnosť?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 121

CAS116_

Bolo to menej často, približne rovnako alebo častejšie ako dobrovoľnícka činnosť, ktorú ste vykonávali počas prvej
vlny pandémie.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 122

CAS120_

Od vypuknutia pandémie, pomohli Vám nasledujúci ľudia, ktorí nežijú s Vami doma, zaobstarať nevyhnutné veci,
napr. jedlo, lieky alebo urobiť núdzové opravy v domácnosti? Odpovedzte, prosím, áno alebo nie ku každej
možnosti. 

ANKETÁR: Prečítajte každý vzťah a označte všetko hodiace sa.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS120_1 Vlastné deti:
CAS120_2 Vlastní rodičia:
CAS120_3 Iní príbuzní:
CAS120_4 Iní, ktorí nie sú príbuzní, napríklad susedia, priatelia alebo kolegovia:
Categories:
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1. Áno
5. Nie
-1. Neviem
-2. Nechcem odpovedať

Page 123

CAS121_1

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často Vám za posledné tri mesiace pomohli vlastné deti zaobstarať
nevyhnutné veci? Menej často, približne rovnako alebo častejšie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 124

CAS121_2

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často Vám za posledné tri mesiace pomohli vlastní rodičia zaobstarať
nevyhnutné veci? Menej často, približne rovnako alebo častejšie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 125

CAS121_3

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často Vám za posledné tri mesiace pomohli iní príbuzní zaobstarať
nevyhnutné veci? Menej často, približne rovnako alebo častejšie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 126
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CAS121_4

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často Vám za posledné tri mesiace pomohli iní, ktorí nie sú príbuzní,
napríklad susedia, priatelia alebo kolegovia zaobstarať nevyhnutné veci? Menej často, približne rovnako alebo
častejšie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 127

CAS125_

Za posledné tri mesiace, dostávali ste pravidelnú domácu starostlivosť poskytnutú od niekoho, kto nežije vo Vašej
domácnosti? 

ANKETÁR: Poskytovatelia starostlivosti môžu byť profesionáli, príbuzní alebo priatelia.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 128

CAS130_

Za posledné tri mesiace, bola Vám pravidelne poskytovaná domáca starostlivosť od nasledujúcich ľudí, ktorí
nežijú vo Vašej domácnosti? Odpovedzte, prosím, áno alebo nie ku každej možnosti. 

ANKETÁR: Prečítajte každý vzťah a označte hodiace sa.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS130_1  Vlastné deti:
CAS130_2  Vlastní rodičia:
CAS130_3  Iní príbuzní:
CAS130_4 Iní, ktorí nie sú príbuzní, napríklad susedia, priatelia alebo kolegovia:
CAS130_5 Profesionálni poskytovatelia starostlivosti:
Categories:
1. Áno
5. Nie
-1. Neviem
-2. Nechcem odpovedať
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Page 129

CAS131_1

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často Vám za posledné tri mesiace poskytli domácu starostlivosť vlastné
deti? Menej často, približne rovnako alebo častejšie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 130

CAS131_2

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často Vám za posledné tri mesiace poskytli domácu starostlivosť vlastní
rodičia? Menej často, približne rovnako alebo častejšie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 131

CAS131_3

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často Vám za posledné tri mesiace poskytli domácu starostlivosť iní
príbuzní? Menej často, približne rovnako alebo častejšie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 132

CAS131_4

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často Vám za posledné tri mesiace poskytli domácu starostlivosť iní,
ktorí nie sú príbuzní, napríklad susedia, priatelia alebo kolegovia? Menej často, približne rovnako alebo
častejšie?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 133

CAS131_5

V porovnaní s prvou vlnou pandémie, ako často Vám za posledné tri mesiace poskytli domácu
starostlivosť profesionálni poskytovatelia starostlivosti? Menej často, približne rovnako alebo častejšie?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Menej často
2. Približne rovnako
3. Častejšie

Page 134

CAS126_

Za posledné tri mesiace, museli ste čeliť ťažkostiam pri získavaní potrebnej domácej starostlivosti?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 135

CAS127_

Aké ťažkosti to boli? 

ANKETÁR: Nechajte respondenta spomenúť všetky ťažkosti a označte hodiace sa.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Musel/a som zaplatiť viac, aby som dostal/a potrebnú pomoc
2. Ľudia, ktorí sa o mňa starali, chodievali menej pravidelne ku mne domov
3. Ľudia, ktorí sa o mňa starali, nemohli prísť ku mne domov
4. Nemohol/nemohla som ísť na miesta, na ktoré som potreboval/a, aby sa o mňa postarali, napr. k členom rodiny,

priateľom alebo do opatrovateľských zariadení
5. Iné ťažkosti, uveďte:
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CAS150_

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAS127_"

Page 136

CAIT104_

Od vypuknutia Korony, použili ste aspoň raz internet na posielanie e-mailov, hľadanie informácií, nakupovanie
alebo na akýkoľvek iný účel?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 137

CAIT105_

Je vaše pripojenie na internet vo všeobecnosti dostatočné?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Áno
5. Nie

Page 138

CAIT106_

V dnešnej dobe sa dá veľa vecí robiť online cez internet. Od vypuknutia  korony, používali ste internet na
nasledujúce online aktivity častejšie, približne rovnako, menej často alebo vôbec? 

ANKETÁR: Prečítajte.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAIT106_3 Vyhľadávanie informácií súvisiacich so zdravím
CAIT106_4 Získavanie informácií o službách, ktoré poskytuje štát (napríklad o dávkach, daniach alebo pasoch)
CAIT106_5 Spravovanie financií, ako je online bankovníctvo, platenie účtov alebo platenie daní
CAIT106_6 Nákup alebo predaj tovaru alebo služieb online
Categories:
1. Častejšie
2. Približne rovnako
3. Menej často
4. Vôbec
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-1. Neviem
-2. Nechcem odpovedať

Page 139

CAF001_

Už sme na konci rozhovoru. Bolo to veľa otázok o ťažkých časoch. Ale aj v ťažkých časoch sa v živote dejú dobré
veci. Aký bol váš najlepší zážitok od vypuknutia Korony, inými slovami, niečo, čo Vám prinieslo nádej alebo
šťastie? 

ANKETÁR: NEČÍTAJTE. Nechajte respondenta odpovedať a vyberte vhodnú možnosť.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Hneď niečo uviedol/dla
2. Váhal/a niečo povedať
3. Nič neuviedol/dla

Page 140

CAF002_

A na záver, na čo sa najviac tešíte, že urobíte, keď koronavírus zmizne? 

ANKETÁR: NEČÍTAJTE: Nechajte respondenta odpovedať a vyberte vhodnú možnosť.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Hneď niečo uviedol/dla
2. Váhal/a niečo povedať
3. Nič neuviedol/dla

Page 141

CAF003_

Veľmi pekne Vám ďakujem za spoluprácu. Veľa zdravia!
 
Answer type: None

Page 142

CAF006_

ANKETÁR: Zaznamenajte krstné meno respondenta (opýtajte sa, ak si nie ste istí). Ak respondent nechce uviesť
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svoje krstné meno, zadajte jeho iniciály. 

Nepoužívajte žiadne priezviská.
 
Answer type: String

Page 143

CAF004_

ANKETÁR: Prosím, napíšte akékoľvek poznámky k tomuto rozhovoru, ktoré nám chcete povedať.
 
Answer type: Text

Page 144

CAF005_

ANKETÁR OVERENIE: Kto odpovedal na otázky?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Len respondent
2. Respondent a zástupca
3. Len zástupca

Variables

FL_sinces

Assign variable: String

FL_sincelongs

Assign variable: String

CAA808_

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_1

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_2

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_3
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Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_4

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_97

Sum variable: Numeric

home

Assign variable: String

outcome

Assign variable: String

FL_SinceC

Assign variable: String

FL_lastiwmonth

Assign variable: String

FL_SincelongC

Assign variable: String

Routing
if (1 = 1) {
   assign(home, 'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/markthehousehold/^pidcom;/134')
}
if (iviewmonthCA = 1) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'január')
} elseif (iviewmonthCA = 2) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'február')
} elseif (iviewmonthCA = 3) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'marec')
} elseif (iviewmonthCA = 4) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'apríl')
} elseif (iviewmonthCA = 5) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'máj')
} elseif (iviewmonthCA = 6) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'jún')
} elseif (iviewmonthCA = 7) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'júl')
} elseif (iviewmonthCA = 8) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'august')
} elseif (iviewmonthCA = 9) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'september')
} elseif (iviewmonthCA = 10) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'október')
} elseif (iviewmonthCA = 11) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'november')
} elseif (iviewmonthCA = 12) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'december')
} else {
   assign(FL_lastiwmonth, '')
}
if (iviewyearCA != 0 && iviewyearCA is response) {
   assign(FL_SincelongC, 'Od Vášho posledného rozhovoru v&nbsp;^FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA;')
   assign(FL_sincelongs, 'od Vášho posledného rozhovoru v&nbsp;^FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA;')
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   assign(FL_SinceC, 'Od Vášho posledného rozhovoru')
   assign(FL_sinces, 'od Vášho posledného rozhovoru')
} else {
   assign(FL_SincelongC, 'Od júla 2020')
   assign(FL_sincelongs, 'od júla 2020')
   assign(FL_SinceC, 'Od júla 2020')
   assign(FL_sinces, 'od júla 2020')
}
CAA001_ 
if (CAA001_ = 5) {
   CAA102_ 
   if (CAA102_ = 1) {
      CAA103_ 
   }
} elseif (CAA001_ = 1) {
   CAA104_ 
}
if (CAA102_ = 2 || CAA104_ = 2) {
   CAA105_ 
}
if (CAA102_ = 1 || CAA104_ = 1 || CAA105_ = 2) {
   CADN042_ 
   CADN002_ (dk,rf)
   CADN003_ (dk,rf)
   calculate(CAA808_, _current_date[y] - CADN003_)
   CAS140_ (dk,rf)
   if (mn104 = 1) {
      CAHO100_ 
      if (CAHO100_ = 1) {
         CAHO037_ (dk,rf)
         CAHO136_ (dk,rf)
         CAHO032_ (dk,rf)
      }
   }
   CAA010_ (response)
   CAPH003_ (dk,rf)
   CAH102_ (dk,rf)
   CAH004_ 
   CAPH105_ (dk,rf)
   CAPH089_ 
   CAH006_ (dk,rf)
   if (CAH006_ = 1) {
      CAH007_ 
   }
   CAH110_ (dk,rf)
   if (CAH110_ = 1) {
      CAH111_ 
      CAH113_ (dk,rf)
   }
   CAH116_ (dk,rf)
   CAC140_ (dk,rf)
   CAC142_ (dk,rf)
   if (CAC142_ = 1) {
      CAC143_ (dk,rf)
   }
   CAH017_ (dk,rf)
   CAHC117_ (dk,rf)
   if (CAHC117_ = 5) {
      CAHC118_ (dk,rf)
   }
   CAHC884_ (dk,rf)
   CAHC119_ (dk,rf)
   CAH020_ (dk,rf)
   if (CAH020_ = 1) {
      CAH121_1 (dk,rf)
   } elseif (CAH020_ = 5) {
      CAH121_2 (dk,rf)
   }
   CAMH002_ (dk,rf)
   if (CAMH002_ = 1) {
      CAMH113_1 (dk,rf)
   } elseif (CAMH002_ = 5) {
      CAMH113_2 (dk,rf)
   }
   CAMH007_ (dk,rf)
   if (CAMH007_ = 1) {
      CAMH118_1 (dk,rf)
   } elseif (CAMH007_ = 2) {
      CAMH118_2 (dk,rf)
   }
   CAMH037_ (dk,rf)
   if (CAMH037_ is response) {
      CAMH148_ (dk,rf)
   }
   CAC001_ (response)
   CAC102_ (dk,rf)
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   if (CAC102_ = 1) {
      CAC103_ (dk,rf)
   }
   CAC104_ (dk,rf)
   if (CAC104_ = 1) {
      CAC105_ (dk,rf)
   }
   if ((1 in CAC103_) || (1 in CAC105_)) {
      CAC120_ (dk,rf)
      if ((98 in CAC120_) && (count(CAC120_) > 1)) {
         check('Nemôžete vybrať "Žiadne&nbsp;symptómy" spolu s nejakou inou odpoveďou', CAC120_)
      }
      if (98 ni CAC120_) {
         CAC122_ (dk,rf)
      }
   }
   CAC130_ (dk,rf)
   if (CAC130_ > 1) {
      CAC131_ (dk,rf)
   }
   CAC110_ (dk,rf)
   if (CAC110_ = 1) {
      CAC111_ (dk,rf)
   }
   CAC113_ (dk,rf)
   if (CAC113_ = 1) {
      CAC114_ (dk,rf)
   }
   CAQ105_ (dk,rf)
   if (CAQ105_ = 1) {
      CAQ106_ 
   }
   CAQ110_ (dk,rf)
   if (CAQ110_ = 1) {
      CAQ111_ 
   }
   CAQ115_ (dk,rf)
   if (CAQ115_ = 1) {
      CAQ116_ 
   }
   if (CAQ106_1 = 1 || CAQ111_1 = 1 || CAQ116_1 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_1, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_1, 0)
   }
   if (CAQ106_2 = 1 || CAQ111_2 = 1 || CAQ116_2 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_2, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_2, 0)
   }
   if (CAQ106_3 = 1 || CAQ111_3 = 1 || CAQ116_3 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_3, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_3, 0)
   }
   if (CAQ106_4 = 1 || CAQ111_4 = 1 || CAQ116_4 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_4, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_4, 0)
   }
   if (CAQ106_97 = 1 || CAQ111_97 = 1 || CAQ116_97 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_97, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_97, 0)
   }
   if (Cal_CAQ130_1 = 1 || Cal_CAQ130_2 = 1 || Cal_CAQ130_3 = 1 || Cal_CAQ130_4 = 1 ||
    Cal_CAQ130_97 = 1) {
      CAQ130_ 
   }
   CAQ125_ (dk,rf)
   if (CAQ125_ = 1) {
      CAQ127_ (dk,rf)
      if (CAQ127_ = 3 || CAQ127_ = 4) {
         CAQ128_ (dk,rf)
      }
   }
   CAQ120_ (dk,rf)
   if (CAQ120_ = 1) {
      CAQ121_ (dk,rf)
      CAQ122_ (dk,rf)
      if (CAQ122_ = 3 || CAQ122_ = 4) {
         CAQ123_ (dk,rf)
      }
   }
   CAQ118_ (dk,rf)
   if (CAQ118_ > 0) {
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      CAQ119_ (dk,rf)
   }
   CAW001_ (response)
   CAEP005_ (dk,rf)
   CAW102_ (dk,rf)
   if (CAW102_ = 1) {
      CAW103_ (dk,rf)
   }
   if (CAEP005_ = 1) {
      CAEP100_ (dk,rf)
      if (CAEP100_ = 1) {
         CAEP101_ (dk,rf)
         CAEP102_ (dk,rf)
         if (CAEP102_ = 2 || CAEP102_ = 3) {
            CAEP103_ (dk,rf)
         }
      }
   } elseif (CAEP005_ = 2) {
      CAW110_ (dk,rf)
      if (count(CAW110_) > 1) {
         CAW111_ (dk,rf)
      }
      if ((2 in CAW110_) || (3 in CAW110_)) {
         CAW117_ (dk,rf)
      }
      CAW121_ (dk,rf)
      if (CAW121_ = 1) {
         CAW122_ (dk,rf)
         if (CAW122_ is response) {
            CAW123_ (dk,rf)
         }
      }
      CAW124_ (dk,rf)
      if (CAW124_ = 1) {
         CAW125_ (dk,rf)
         if (CAW125_ is response) {
            CAW126_ (dk,rf)
         }
      }
   }
   CAE103_ (dk,rf)
   if (CAE103_ = 1) {
      CAE104_ (dk,rf)
      if ((1 in CAE104_) || (2 in CAE104_)) {
         CAE114_ (dk,rf)
      }
   }
   CAE001_ 
   if (CAE001_ = 1) {
      CAE002_ (response)
      CAE100_ (dk,rf)
      if (CAE100_ = 5) {
         CAE105_ (dk,rf)
         if (CAE105_ is response) {
            CAE106_ (dk,rf)
         }
         CAE107_ (dk,rf)
         if (CAE107_ is response) {
            CAE108_ (dk,rf)
         }
         CAE109_ (dk,rf)
         if ((98 in CAE109_) && (count(CAE109_) > 1)) {
            check('Nemôžete vybrať "&nbsp;Žíadne z uvedených" spolu s nejakou inou odpoveďou', CAE109_)
         }
      }
      if (CAA808_ > 59 && CAA808_ < 80 && CADN003_ is response) {
         CASR006_ (dk,rf)
      }
      CACO107_ (dk,rf)
      if (CACO107_ = 1 || CACO107_ = 2) {
         CAE111_ (dk,rf)
         CAE112_ (dk,rf)
         if (CAE112_ != 9) {
            CAE120_ (dk,rf)
         }
      }
   }
   CAS001_ (response)
   CAS103_ 
   if (CAS103_1 != 99 || CAS103_2 != 99 || CAS103_3 != 99 || CAS103_4 != 99) {
      CAS104_ 
   }
   CAS110_ 
   if (CAS110_1 = 1) {
      CAS111_1 (dk,rf)
   }
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   if (CAS110_2 = 1) {
      CAS111_2 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_3 = 1) {
      CAS111_3 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_4 = 1) {
      CAS111_4 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99) {
      CAS112_ 
      if (CAS112_1 = 1) {
         CAS113_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_2 = 1) {
         CAS113_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_3 = 1) {
         CAS113_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_4 = 1) {
         CAS113_4 (dk,rf)
      }
   }
   CAS115_ (dk,rf)
   if (CAS115_ = 1) {
      CAS116_ (dk,rf)
   }
   if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99) {
      CAS120_ 
      if (CAS120_1 = 1) {
         CAS121_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_2 = 1) {
         CAS121_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_3 = 1) {
         CAS121_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_4 = 1) {
         CAS121_4 (dk,rf)
      }
   }
   CAS125_ (dk,rf)
   if (CAS125_ = 1) {
      CAS130_ 
      if (CAS130_1 = 1) {
         CAS131_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_2 = 1) {
         CAS131_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_3 = 1) {
         CAS131_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_4 = 1) {
         CAS131_4 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_5 = 1) {
         CAS131_5 (dk,rf)
      }
      CAS126_ (dk,rf)
      if (CAS126_ = 1) {
         CAS127_ (dk,rf)
      }
   }
   CAIT104_ (dk,rf)
   if (CAIT104_ = 1) {
      CAIT105_ (dk,rf)
      CAIT106_ 
   }
   CAF001_ (dk,rf)
   CAF002_ (dk,rf)
   CAF003_ (response)
}
CAF006_ 
CAF004_ 
CAF005_ 
if (CAA105_ = 1) {
   assign(outcome, '219')
} elseif (CAA105_ != 1 && CAF005_ is response) {
   assign(outcome, '131')
} else {
   assign(outcome, '134')
}
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