
1  
Manžel/ka 
Partner/ka 
Dieťa 
Zať/nevesta 
Rodič 
Svokor/svokra 
Súrodenec 
Vnuk/vnučka 
Iný príbuzný (upresniť) 
Iná nepríbuzná osoba (upresniť) 
Ex-manžel/ka; ex-partner/ka 



2  
1. žiadne školské vzdelanie 
2. nedokončené základné vzdelanie 
3. základné vzdelanie (8. a 9. trieda, meštianska škola, zvláštna a špeciálna škola) 
4. učilište dvojročné bez maturity (stredné vzdelanie bez maturity, stredné vzdelanie bez 
výučného listu) 
5. učilište trojročné bez maturity (stredné vzdelanie bez maturity, stredné vzdelanie bez 
výučného listu) 
6. stredné odborné učilište trojročné alebo štvorročné s maturitou (vyučenie s maturitou) 
7. stredná odborná škola s maturitou SOŠ (priemyslovka, úplne stredné odborné vzdelanie s 
maturitou) 
8. stredné všeobecné vzdelanie s maturitou 
9. gymnázium (stredné všeobecné vzdelanie s maturitou, lýceum) 
95. ešte neukončil školu/stále študuje 
97. iné 



3  
1. žiadne odborné alebo vysokoškolské vzdelanie 
2. nedokončené vyššie alebo vysokoškolské vzdelanie (bez titulu alebo záverečnej skúšky) 
3. konzervatórium (5. a 6. ročník, absolutórium) 
4. pomaturitné vzdelanie s diplomom: vyššia odborná škola (titul DiS, nadstavba) 
5. vysokoškolské bakalárske štúdium (titul Bc, BA, BSc) 
6. vysokoškolské magisterské vzdelanie (titul Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., 
PhDr., RNDr., JUDr., PharmDr., ThLic., ThDr., PaedDr., RSDr.) 
7. vysokoškolské vedecké, postgraduálne štúdium ((titul Ph.D., Th.D., CSc.) 
95. stále študuje 
97. Iné 



4  
1. ženatý/vydatá a žijúci spolu s manželkou/manželom 
2. registrované partnerstvo, druh/družka 
3. ženatý/vydatá, žijúci oddelene od manželky/manžela 
4. nebol nikdy ženatý/nebola nikdy vydatá 
5. rozvedený/rozvedená 
6. vdovec/vdova 



5  
1. príjem zo zamestnania (vrátane samozamestnávania) 
2. finančná pomoc od manžela alebo partnera 
3. materské príspevky od štátu, zamestnávateľa alebo inej inštitúcie 
4. rodinné prídavky od štátu alebo iných inštitúcií 
5. finančná podpora rodiny (nie od manžela, partnera) a priateľov 
6. predaj aktív alebo výber z bankových účtov 
97. iné 



6  
1. v tej istej domácnosti 
2. v tej istej budove 
3. vo vzdialenosti menej než 1 kilometer 
4. vo vzdialenosti 1 až 5 kilometrov 
5. vo vzdialenosti 5 až 25 kilometrov 
6. vo vzdialenosti 25 až 100 kilometrov 
7. vo vzdialenosti 100 až 500 kilometrov 
8. vo vzdialenosti nad 500 kilometrov 



7  
1. zamestnaný na plný úväzok 
2. zamestnaný na čiastočný úväzok 
3. samostatne zárobkovo činná osoba alebo práca pre rodinnú firmu 
4. nezamestnaný 
5. v odbornej príprave/rekvalifikácii/vzdelávaní 
6. rodičovská dovolenka 
7. na dôchodku alebo na predčasnom dôchodku 
8. trvalo chorý alebo postihnutý 
9. starostlivosť o domácnosť alebo rodinu 
97. iné 



8  
1. žil/a v detskom domove 
2. vychovávala ho/ju pestúnska rodina 
3. evakuovaný/á alebo premiestnený/á počas vojny 
4. bol/a v zajateckom tábore 
5. bol/a vo väzení 
6. bol/a v pracovnom tábore 
7. bol/a v koncentračnom tábore 
8. bol/a hospitalizovaný/á v zariadení pre chorých na tuberkulózu 
9. bol/a umiestnený/á v psychiatrickej nemocnici 
10. žil/a ako bezdomovec 1 mesiac a viac 
96. žiadna z týchto možností 



9  
1. internátna škola alebo vysokoškolský internát 
2. detský domov alebo sirotinec 
3. ubytovacie zariadenie ozbrojených služieb 
4. psychiatrická klinika 
5. iná nemocnica 
6. zariadenie pre seniorov 
7. väzenie 
8. vojenský väzenský tábor 
9. pracovný tábor 
10. koncentračný tábor 
11. utečenecký tábor 
12. náboženská inštitúcia 
97. iné 



10  
1. Bratislavský kraj 
2. Trnavský kraj 
3. Trenčiansky kraj 
4. Nitriansky kraj 
5. Žilinský kraj 
6. Banskobystrický kraj 
7. Prešovský kraj 
8. Košický kraj 



11  
1. kúpené alebo postavené z vlastných prostriedkov 
2. kúpené alebo postavené pomocou pôžičky alebo hypotéky 
3. kúpené alebo postavené s pomocou rodiny 
4. získané ako dedičstvo 
5. získané ako dar 
6. nadobudnuté iným spôsobom 



12  
1. matka 
2. otec 
3. svokra 
4. svokor 
96. ani jedna z možností 



13  
1. biologická mama 
2. biologický otec 
3. adoptívna, nevlastná matka 
4. adoptívny, nevlastný otec 
5. biologický/í brat/bratia alebo biologická/é sestra/sestry 
6. adoptívny/i, nevlastný/í brat/bratia alebo adoptívna/e, nevlastná/é sestra/sestry 
7. starý/í rodič/rodičia 
8. iný/í príbuzný/í 
9. iný/í nie príbuzný/í 



14  
1. vaňa 
2. dodávka studenej tečúcej vody 
3. dodávka teplej tečúcej vody 
4. vnútorné WC 
5. ústredné kúrenie 
96. žiadna z týchto možností 



15  
1. žiadna alebo veľmi málo (0 - 10 kníh) 
2. dosť na zaplnenie jednej poličky (11 - 25 kníh) 
3. dosť na zaplnenie jednej knižnice (26 - 100 kníh) 
4. dosť na zaplnenie dvoch knižníc (101 - 200 kníh) 
5. dosť na zaplnenie dvoch alebo viacerých knižníc (viac než 200 kníh) 



16  
1. často 
2. niekedy 
3. zriedkakedy 
4. nikdy 



17  
1. zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba 
2. nezamestnaný/á a uchádzač o zamestnanie 
3. nezamestnaný/á, ale nehľadá prácu 
4. krátkodobé zamestnanie (kratšie než 6 mesiacov) 
5. chorý/á alebo postihnutý/á 
6. starostlivosť o domácnosť alebo rodinu 
7. voľný čas, cestovanie alebo žiadna činnosť 
8. starobný dôchodok 
9. školenie 
10. ďalšie denné vzdelávanie 
11. vojenská služba (nie profesionálna služba), vojnový zajatec alebo podobné postavenie 
12. správa vlastného majetku 
13. dobrovoľnícka alebo komunitná práca 
14. nútená práca alebo väzenie 
15. exil alebo vyhnanstvo 
16. pracovný tábor 
17. koncentračný tábor 
97. iné 



18  
1. poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo, rybolov 
2. ťažba a dobývanie 
3. priemyselná výroba 
4. dodávka elektriny, plynu a vody 
5. stavebníctvo 
6. veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel motocyklov a osobných a 
domácich prístrojov 
7. hotely a reštaurácie 
8. doprava, skladovanie a komunikácie 
9. finančné sprostredkovanie 
10. činnosti v oblasti nehnuteľností, prenájmu a podnikanie 
11. verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie 
12. vzdelávanie 
13. zdravotníctvo a sociálna práca 
14. iné komunitné, spoločenské a osobné služby 



19  
1. rozhodne súhlasím 
2. súhlasím 
3. nesúhlasím 
4. rozhodne nesúhlasím 



20  
1. dal/a som výpoveď 
2. bol/a som prepustený/á 
3. na základe vzájomnej dohody 
4. môj podnik alebo kancelária boli zatvorené. 
5. uplynulo obdobie dočasného zamestnania. 
6. odišiel/a som do dôchodku. 
97. iný dôvod 



21  
1. podpora zo strany manžela/manželky alebo partnera/partnerky 
2. podpora zo strany rodiny (nie od manžela/manželky alebo partnera/partnerky) a priateľov 
3. súkromné alebo verejné poistenie pre prípad postihnutia 
4. príspevky alebo dotácie od štátnych alebo iných inštitúcií 
5. predaj majetku 
6. spotrebovanie finančného majetku alebo bankových účtov 
97. iné 



22  
1. infekčná choroba (napr. osýpky, ružienka, plané kiahne, príušnice, tuberkulóza, záškrt, 
šarlach) 
2. detská obrna 
3. astma 
4. dýchacie problémy, iné než astma 
5. alergie (iné než astma) 
6. ťažká hnačka 
7. meningitída/encefalitída 
8. chronické problémy s ušami 
9. porucha reči 
10. problémy so zrakom napriek používaniu okuliarov 
96. žiadna z týchto možností 



23  
1. silné bolesti hlavy alebo migrény 
2. epilesia, záchvaty alebo kŕče 
3. emocionálny, nervový alebo psychiatrický problém 
4. zlomené kosti, fraktúry 
5. zápal slepého čreva 
6. detská cukrovka alebo vysoký krvný cukor 
7. srdcové potiaže 
8. leukémia alebo lymfóm 
9. rakovina alebo zhubný nádor (okrem rakoviny kože malého rozsahu)  
10. krivica, mäknutie kostí, rachitída 
96. žiadna z týchto možností 
97. iné vážne zdravotné problémy 



24  
1. bolesti chrbta 
2. artritída vrátane osteoartritídy a reumatizmu 
3. osteoporóza 
4. angína alebo srdcový infarkt (vrátane infarktu myokardu alebo koronárnej trombózy) 
5. iné ochorenie srdca 
6. diabetes alebo vysoká hladina cukru v krvi 
7. mŕtvica 
8. astma 
9. dýchacie problémy, iné než astma (napr. bronchitída, chronické obštruktívne pľúcne 
ochorenie) 
10. tuberkulóza 
11. silné bolesti hlavy alebo migrény 
96. žiadna z týchto možností 



25  
1. leukémia alebo lymfóm 
2. rakovina alebo zhubný nádor (okrem rakoviny kože malého rozsahu)  
3. emocionálny, nervový alebo psychiatrický problém 
4. únava, napr. s myalgickou encefalomyelitidou, sklerózou multiplex 
5. gynekologické/ženské problémy 
6. problémy so zrakom 
7. infekčná choroba (napr. pásový opar, príušnice, tuberkulóza, HIV) 
8. alergie (iné než astma, napr. intolerancia na potraviny, senná nádcha) 
96. žiadna z týchto možností 
97. iné 



26  
1. odopreté povýšenie 
2. pridelenie práce s nižšou mierou zodpovednosti 
3. pracovné úlohy pod úrovňou vašej kvalifikácie 
4. obťažovanie zo strany vedúceho alebo kolegov 
5. nižšia mzda 
96. žiadna z týchto možností 



27  
1. obmedzenie mojej príležitosti vykonávať platenú prácu 
2. negatívny vplyv na môj rodinný život 
3. pozitívny vplyv na môj rodinný život 
4. sťaženie môjho spoločenského života 
5. obmedzenie mojich voľnočasových aktivít 
6. impulz k rozhodnutiu, čo najlepšie si užiť život 
7. otvorenie nových možností 
96. žiadna z týchto možností 
97. iné 



28  
1. túto starostlivosť som si nemohol/a dovoliť 
2. táto starostlivosť nebola pokrytá zdravotným poistením 
3. nemal/a som zdravotné poistenie 
4. na túto starostlivosť som nemal/a čas 
5. o tejto starostlivosti som nemal/a dostatok informácií 
6. táto starostlivosť nebola obvyklá 
7. túto starostlivosť nebolo kde obdržať v blízkosti domu 
8. táto starostlivosť nebola považovaná za nutnú 
97. iné dôvody 



29  
1. Keď som mal/a 0-15 rokov. 
2. Keď som mal/a 16 - 25 rokov. 
3. Keď som mal/a 26 - 40 rokov. 
4. Keď som mal/a 41 - 55 rokov. 
5. Keď som mal/a 56 - 65 rokov. 
6. Keď som mal/a 66 - 75 rokov. 
7. Keď som mal/a viac než 75 rokov. 



30  
1. túto starostlivosť som si nemohol/a dovoliť 
2. táto starostlivosť nebola pokrytá zdravotným poistením 
3. nemal/a som zdravotné poistenie 
4. na túto starostlivosť som nemal/a čas 
5. o tejto starostlivosti som nemal/a dostatok informácií 
6. táto starostlivosť nebola obvyklá 
7. túto starostlivosť nebolo kde obdržať v blízkosti domu 
8. táto starostlivosť nebola považovaná za nutnú 
97. iné dôvody 



31  
1. uväznenie 
2. pracovný tábor 
3. koncentračný tábor 
4. deportácia, násilné presídlenie alebo útek 
5. účasť na vojenských operáciách/bojoch 
6. vážne poškodenie zdravia alebo úraz 
7. smrť 
96. ani jedna z možností 



32  
1. srdcový infarkt vrátane infarktu myokardu alebo koronárnej trombózy alebo iný problém so 
srdcom vrátane zlyhania srdca 
2. vysoký krvný tlak alebo hypertenzia 
3. vysoký krvný cholesterol 
4. mŕtvica alebo cievne mozgové ochorenie 
5. diabetes alebo vysoká hladina cukru v krvi 
6. chronické ochorenie pľúc ako chronická brochitída alebo emfyzém 
10. rakovina alebo zhubný nádor vrátane leukémie alebo lymfómu, ale okrem rakoviny kože 
malého rozsahu 
11. žalúdočný alebo duodenálny vred, peptický vred 
12. Parkinsonova choroba 
13. šedý zákal 
14. zlomenina bedrového kĺbu  
15. iné zlomeniny 
16. Alzheimerova choroba, demencia, organický mozgový syndróm, senilita alebo iná 
závažná porucha pamäte 
18. iné afektívne alebo emocionálne poruchy vrátane úzkosti, nervových alebo 
psychiatrických problémov 
19. reumatická artritída 
20. osteoartróza alebo iná forma reumatizmu 
21. chronické ochorenie obličiek 
96. žiadne 
97. iné ochorenia, ktoré neboli spomenuté 



33  
1. pád  
2. strach z pádu  
3. závrate, mdloby alebo bezvedomie 
4. únava 
96. žiadne 



34  
1. chrbát 
2. bedrá 
3. kolená 
4. iné kĺby 
5. ústa/zuby 
6. iné časti tela, nie kĺby 
7. Všetko 



35  
1. lieky na vysoký cholesterol 
2. lieky na vysoký krvný tlak 
3. lieky na cievne alebo cievne mozgové ochorenia 
4. lieky na iné ochorenia srdca 
6. lieky na cukrovku 
7. lieky na bolesti alebo zápaly kĺbov 
8. lieky na iné bolesti (napr. bolesti hlavy, chrbta atď.) 
9. lieky na poruchy spánku 
10. lieky na úzkosť alebo depresiu 
11. lieky na osteoporózu 
13. lieky na pálenie žalúdka 
14. lieky na chronickú bronchitídu 
15. lieky na potlačenie zápalu (len glukokortikoidy alebo steroidy) 
96. žiadne 
97. iné lieky, ktoré ešte neboli spomenuté 



36  
1. prejdenie 100 metrov 
2. sedenie asi počas 2 hodín 
3. vstávanie zo stoličky po dlhom sedení 
4. vyjdenie niekoľkých poschodí po schodoch bez prestávky 
5. vyjdenie o jedno poschodie vyššie bez prestávky 
6. zohnutie sa, kľačanie alebo čupenie 
7. natiahnutie alebo zdvihnutie rúk nad úroveň pliec 
8. ťahanie alebo tlačenie veľkých predmetov, ako napríklad obývačkové kreslo 
9. dvíhanie alebo nosenie predmetov nad 5 kg, ako napr. ťažké tašky s nákupom 
10. zdvihnutie malej mince zo stola 
96. žiadna z týchto možností 



37  
1. obliekanie vrátane obúvania a natiahnutia ponožiek 
2. prejdenie po izbe 
3. kúpeľ alebo sprchovanie 
4. jedenie, napríklad pokrájanie jedla 
5. ukladanie do postele alebo vstávanie z postele 
6. používanie toalety vrátane sadnutia si a vstávania 
7. používanie mapy na orientáciu na cudzom mieste 
8. varenie jedla 
9. nakupovanie potravín 
10. telefonovanie 
11. užívanie liekov 
12. vykonávanie prác okolo domu alebo v záhrade 
13. spravovanie peňazí, ako napríklad platenie účtov a kontrolovanie výdavkov 
14. samostatné opustenie domácnosti a používanie dopravných služieb 
15. pranie osobnej bielizne 
96. žiadna z týchto možností 



38  
1. vychádzková palica 
2. chodúľka 
3. manuálny invalidný vozík  
4. elektrický invalidný vozík 
5. vozík alebo skúter 
6. špeciálne pomôcky na príjem potravy 
7. osobné poplašné zariadenie na privolanie pomoci 
8. tyče, držadlá, zábradlia (na uľahčenie pohybu a udržanie rovnováhy)  
9. zvýšená toaletná misa s opierkami/bez opierok 
10. inkontinenčné plienky 
96. žiadna z týchto možností 
97. iné veci (špecifikujte) 



39  
 



40  
1. každý deň alebo takmer každý deň 
2. päť alebo šesť dní v týždni 
3. tri alebo štyri dni v týždni 
4. raz alebo dvakrát za týždeň 
5. raz alebo dvakrát za mesiac 
6. zriedkavejšie než raz za mesiac 
7. ani raz za posledné 3 mesiace 



41  
1. každý deň 
2. 3- až 6-krát za týždeň 
3. dvakrát za týždeň 
4. raz za týždeň 
5. menej často než raz týždenne 



42  
1. Pomôcky a prístroje (napr. invalidné vozíky, chodúľky s kolieskami alebo bez koliesok, 
vychádzkové palice a barly, ortézy, protézy)  
2. Ambulančné ošetrenia (napr. fyzioterapia, pracovná terapia, osteoterapia, homeopatia, 
poradenská psychológia, chiropraxia)  
96. žiadna z týchto možností 



43  
1. pomoc s osobnou starostlivosťou (napr. ukladanie do postele alebo vstávanie z postele, 
obliekanie, kúpanie a sprchovanie) 
2. pomoc s domácimi prácami (napr. upratovanie, žehlenie, varenie) 
3. rozvoz stravy (t.j. hotové jedlá poskytované obcou alebo súkromnou službou) 
4. pomoc s inými činnosťami (napr. naplnenie dávkovača liekov) 
96. žiadna z vyššie uvedených možností 



44  
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 



45  
1. získal/získala som nárok na verejný dôchodok 
3. získal/získala som nárok na súkromný dôchodok 
4. ponúkli mi predčasný odchod do dôchodku s osobitnými benefitmi alebo bonusom 
5. prepustili ma (napríklad do predčasného dôchodku) 
6. mám slabé zdravie 
7. zlý zdravotný stav príbuzného alebo priateľa 
8. spoločný odchod do dôchodku spolu s manželom, manželkou/partnerom, partnerkou 
9. trávenie viac času s rodinou 
10. užívanie si života 



46  
1. Zmena typu zamestnania (napríklad zo závislého zamestnania na samostatne zárobkovú 
činnosť) 
2. zmena zamestnávateľa 
3. povýšenie 
4. zmena miesta výkonu práce 
5. zmena trvania zmluvy (zo zmluvy na dobu neurčitú na dobu určitú alebo naopak) 
96. žiadna z vyššie uvedených možností 



47  
1. verejný starobný dôchodok (z I. dôchodkového piliera) 
3. verejný predčasný dôchodok (dôchodok pred dosiahnutím dôchodkového veku)  
4. verejné nemocenské dávky 
5. verejný dôchodok z invalidného poistenia 
8. verejná podpora v nezamestnanosti 
9. verejný pozostalostný dôchodok za vášho manžela/manželku alebo partnera/partnerku 
11. verejný dôchodok pre účastníkov odboja 
12. verejné príspevky na dlhodobú starostlivosť 
13. dávky sociálnej podpory  
96. žiadna z týchto možností 



48  
1. platby životného poistenia od súkromnej poisťovne 
2. pravidelná súkromná anuita alebo súkromné platby osobného dôchodku 
3. výživné 
4. pravidelné platby od dobročinných organizácií 
5. platby z poistenia dlhodobej starostlivosti od súkromnej poisťovne 
96. žiadna z týchto možností 



49  
1. verejný starobný dôchodok 
2. verejný predčasný dôchodok alebo dôchodok pred dosiahnutím dôchodkového veku  
3. verejné poistenie pre prípad invalidity, invalidný dôchodok 
4. súkromný (zamestnanecký) starobný dôchodok 
5. súkromný (zamestnanecký) predčasný dôchodok 



50  
1. osobná starostlivosť, napr. obliekanie, kúpanie alebo sprchovanie, príjem potravy, 
ukladanie do postele alebo vstávanie z postele, používanie toalety 
2. praktická pomoc v domácnosti, napr. s bežnými opravami, prácou v záhrade, dopravou, 
nakupovaním, domácimi prácami 
3. pomoc s úradmi, ako napr. vypĺňanie dotazníkov, riešenie finančných alebo právnych 
záležitostí 



51  
1. ubytovanie (izba) 
2. jedlá 
3. opatera a starostlivosť 
4. rehabilitácia a iné zdravotné služby 
5. pranie bielizne 
6. poplatky a služby, ako napr. voda, elektrina, plyn alebo kúrenie 
7. iné výdavky 
96. žiadna z vyššie uvedených možností 



52  
1. dôchodky (váš alebo vášho manžela/vašej manželky) 
2. iné zdroje príjmu, ako napr. nájomné z nehnuteľností, anuity atď. 
3. aktíva a úspory (vaše a vášho manžela/vašej manželky) vrátane životných poistiek 
4. príspevky od detí a vnúčat 
5. príspevky na bývanie alebo iné verejné príspevky 
6. platby z verejného poistenia dlhodobej starostlivosti 
7. platby zo súkromného poistenia dlhodobej starostlivosti 
97. iné zdroje príjmov (špecifikujte) 



53  
1. majiteľ 
2. člen družstva 
3. prenajímateľ 
4. podnájomník 
5. zadarmo, bez nájomného 



54  
1. širšie dvere a chodby 
2. rampy alebo vstupy na úrovni cesty 
3. zábradlia na ruky 
4. automatické alebo ľahko otvárateľné dvere alebo brány 
5. úpravy v kúpeľni alebo na WC 
6. úpravy v kuchyni 
7. sedačkové plošiny alebo rodinný výťah 
8. poplašné zariadenia (tlačidlové alarmy, detektory...) 
96. žiadna z týchto možností 
97. iné (špecifikujte) 



55  
1. farma 
2. voľne stojaci rodinný dom alebo dom pre dve rodiny 
3. dom pre jednu alebo dve rodiny v radovej zástavbe alebo dvojdom 
4. budova s 3 až 8 bytmi 
5. budova s 9 a viac bytmi, ale max. 8 poschodiami 
6. výšková budova s 9 a viac poschodiami 
7. obytný komplex so službami pre starších ľudí (rezidenčný domov alebo chránené bývanie, 
ale nie zariadenie pre seniorov) 
8. zariadenie pre seniorov 



56  
1. veľkomesto 
2. predmestie alebo okrajová časť veľkomesta 
3. veľké mesto 
4. malé mesto 
5. vidiecka oblasť alebo dedina 



57  
1. dlhy za autá a iné vozidlá (dodávky/motorky/člny atď.) 
2. dlhy na kreditných kartách/obchodných kartách 
3. pôžičky (z banky, stavebnej sporiteľne alebo inej finančnej inštitúcie) 
4. dlhy príbuzným alebo priateľom 
5. študentské pôžičky 
6. neuhradené účty (za telefón, elektrinu, kúrenie, nájomné) 
96. žiadna z týchto možností 
97. iné 



58  
1. vykonávanie dobrovoľníckej alebo charitatívnej práce 
4. návšteva vzdelávacieho alebo školiaceho kurzu 
5. návšteva športového, spoločenského alebo iného klubu 
7. zapojenie do politickej alebo komunitnej organizácie 
8. čítanie kníh, časopisov alebo novín 
9. riešenie slovných alebo číselných hier, ako sú krížovky alebo sudoku 
10. hranie kariet alebo hier, ako napríklad šach. 
96. žiadna z týchto možností 



59  
1. rozhodne nesúhlasím 
2. skôr nesúhlasím 
3. ani súhlas, ani nesúhlas 
4. skôr súhlasím 
5. rozhodne súhlasím 



60  
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61  
1. akceptovanie veľmi vysokého finančného rizika s očakávaním veľmi vysokého zisku 
2. akceptovanie nadpriemerného finančného rizika s očakávaním nadpriemerného zisku 
3. akceptovanie priemerného finančného rizika s očakávaním priemerného zisku 
4. nie je ochotný podstúpiť finančné riziká 
 


