
Expand All

IF (SampID = FirstTime)

ELSE

SuccesfullyInstalled
Dotazník bol úspešne inštalovaný a spustený. Zavrite rozhovor.; <button>
1. Pokračujte.

IF ((XT_Active = Empty OR (XT_Active = 0))

DN801_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS)
Nedávno sme vám poslali list, ktorý obsahoval aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Teraz vám znovu dám toto vyhlásenie a 
rád/rada zodpoviem akékoľvek vaše otázky.

Chcel/-a by som zdôrazniť, že účasť na tomto rozhovore je dobrovoľná a získané informácie sú dôverné. 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.

Súhlasíte s účasťou na tomto výskume?

Podajte vyhlásenie respondentovi. Odpovedzte na všetky jeho/jej otázky.
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.

IF (DN801_Intro = a2)

ENDIF
IF (DN801_Intro = a1)

DN803_AreYouSure (SURE REFUSE TO PARTICIPATE)
Ste si istí, že sa respondent odmietol zúčastniť?
1. Áno, respondent odmietol. Ukončiť rozhovor.
2. Nie, respondent dal súhlas. Pokračovať v rozhovore.

DN001b_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS B)
Chcel/a by som začať tým, že Vám položím niekoľko otázok týkajúcich sa Vašej osoby.
1. Pokračujte.

DN042_Gender (MALE OR FEMALE)
POZOROVANIE
Zaznamenajte pohlavie respondenta (ak nie sti si istí, spýtajte sa)
1. muž
2. žena

DN043_BirthConf (CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH)
Môžem si overiť niektoré údaje? Narodili ste sa: Fill; ^FLYearFill;?
1. áno
5. nie

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF
IF (DN043_BirthConf = a1)

ELSE

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

DN802_INTRObirth (INTRO BIRTH)
V ktorom mesiaci a roku ste sa narodili?
1. Pokračujte.

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF

DN002_MoBirth (MONTH OF BIRTH)
Mesiac:
1. január
2. február
3. marec
4. apríl
5. máj
6. jún
7. júl
8. august
9. september
10. október
11. november
12. december

DN003_YearBirth (YEAR OF BIRTH)
Rok:
NUMBER [1900..2020]

DN004_CountryOfBirth (COUNTRY OF BIRTH)
Narodili ste sa na území dnešnej Slovenskej republiky?
1. áno
5. nie



IF (DN004_CountryOfBirth = a5)

ENDIF
DN007_Citizenship (CITIZENSHIP COUNTRY)

Máte slovenské štátne občianstvo?
1. áno
5. nie

IF (DN007_Citizenship = a1)

ELSE

ENDIF
IF (((((MN001_Country = a1 OR (MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a8) OR (MN001_Country = a19) OR 

(MN001_Country = a22))

ENDIF
DN504_CountryOfBirthMother (COUNTRY BIRTH MOTHER)

V ktorej krajine sa narodila vaša matka?
STRING

DN505_CountryOfBirthFather (COUNTRY BIRTH FATHER)
V ktorej krajine sa narodil váš otec?
STRING

DN010_HighestEdu (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED)
Pozrite sa prosím na kartu 1. Z uvedených druhov škôl, aké je vaše najvyššie ukončené základné alebo stredoškolské 
vzdelanie?
Ak respondent uvedie zahraničný stupeň vzdelania/ vysvedčenie, opýtajte sa, či môže priradiť tento stupeň vzdelania k 
niektorej z ponúknutých kategórií. Ak nemôže, použite možnosť "iné" a zadajte ho (nasledujúca obrazovka).
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

IF (DN010_HighestEdu = a97)

ENDIF
DN012_FurtherEdu (FURTHER EDUCATION)

Pozrite sa prosím na kartu 2. Aké vyššie odborné alebo vysokoškolské vzdelanie ste ukončili?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ; Ak respondent odpovedá, že ešte navštevuje školu/odbornú školu alebo učilište, 
opýtajte sa, či dosiahol niektorý zo stupňov vzdelania na karte.

DN005_OtherCountry (OTHER COUNTRY OF BIRTH)
V ktorej krajine ste sa narodili? Uveďte prosím názov krajiny, do ktorej patrilo vaše rodisko v čase vášho narodenia.
STRING

DN006_YearToCountry (YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY)
V ktorom roku ste sa presťahovali do Slovenskej republiky?
NUMBER [1875..2020]

DN503_NationalitySinceBirth (NATIONALTIY SINCE BIRTH)
Narodili ste sa so štátnym občianstvom Československa alebo Slovenskej republiky?
1. áno
5. nie

IF (DN503_NationalitySinceBirth = a5)

ENDIF

DN502_WhenBecomeCitizen (WHEN CITIZEN)
V ktorom roku ste získali štátne občianstvo Československa alebo Slovenskej republiky?
NUMBER [1900..2020]

IF (DN007_Citizenship = a5)

ENDIF

DN008_OtherCitizenship (OTHER CITIZENSHIP)
Aké je vaše štátne občianstvo?
STRING

DN009_WhereLived (WHERE LIVED SINCE 1989)
Táto otázka sa v SR nepoužíva.
1. GDR
2. FRG
3. Elsewhere

DN011_OtherHighestEdu (OTHER HIGHEST EDUCATION)
Aké iné základné alebo stredoškolské vzdelanie ste ukončili?
STRING



ELSE

ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (DN044_MaritalStatus = a1) OR ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = 

Empty)))

SET OF 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

IF ((97 IN (DN012_FurtherEdu))

ENDIF
DN041_YearsEdu (YEARS EDUCATION)

Koľko rokov ste strávili v dennej forme vzdelávania?
Denná forma vzdelávania

*zahŕňa: vyučovanie, zapájanie do praktických úloh alebo štúdium, ktoré je kontrolované alebo absolvovanie skúšok

*nezahŕňa: prácu na plný úväzok, domáce vzdelávanie, špeciálne pracovné školenia, večernú školu, súkromný odborný 
výcvik, diaľkové štúdium, atď.  
NUMBER [0..25]

DN013_WhichOtherEdu (OTHER EDUCATION)
Aké iné vyššie odborné alebo vysokoškolské vzdelanie ste ukončili?
STRING

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF

DN044_MaritalStatus (MARITAL STATUS CHANGED)
Zmenil sa váš rodinný stav od nášho posledného rozhovoru?
1. Áno, rodinný stav sa zmenil
5. Nie, rodinný stav sa nezmenil

DN014_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Prosím, pozrite sa na kartu 3.
Aký je Váš rodinný stav?
Ak manželstvo stále trvá, ale partner z akéhokoľvek dôvodu nežije v domácnosti, napríklad je v zariadení pre seniorov, 
nemocnici, vo väzení, atď., uveďte kód 3.
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

IF (DN014_MaritalStatus = a1)

ELSE

IF (MN026_FirstResp = 1)

ENDIF

DN015_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
V ktorom roku ste sa oženili/vydali?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN015_YearOfMarriage = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - DN015_YearOfMarriage < MN808_AgeRespondent - 12) [Rok 
uzatvorenia manželstva by mal byť aspoň 12 rokov po roku narodenia respondenta! Ak je rok správny, 
stlačte prosím "suppress" a vložte vysvetľujúcu poznámku.;]

IF (DN014_MaritalStatus = a2)

ELSE

DN016_YearOfPartnership (YEAR of REGISTERED PARTNERSHIP)
V ktorom roku ste si zaregistrovali partnerstvo?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN014_MaritalStatus = a3)

DN017_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
V ktorom roku ste sa [{oženili}/ {vydali}]?



ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty) AND (((DN014_MaritalStatus = a3 OR 

(DN014_MaritalStatus = a5) OR (DN014_MaritalStatus = a6)))

ENDIF

ELSE

ENDIF

NUMBER [1905..2020]

IF (DN014_MaritalStatus = a5)

ELSE

ENDIF

DN018_DivorcedSinceWhen (SINCE WHEN DIVORCED)
V ktorom roku ste sa rozviedli?
Ak ste sa rozviedli viac než raz, uveďte rok posledného rozvodu.

IF (DN014_MaritalStatus = a6)

ENDIF

DN019_WidowedSinceWhen (SINCE WHEN WIDOWED)
V ktorom roku ste sa stali [vdovou/ vdovcom]?
Uveďte rok smrti partnera/partnerky.

DN020_AgePart (AGE OF PARTNER)
V ktorom roku sa narodil/a [váš/ vaša][bývalý/ bývalá/ posledný/ posledná][manžel/ manželka]?
Uveďte rok narodenia posledného partnera/poslednej partnerky.
NUMBER [1895..2005]

DN021_HighestEduPart (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER)
Pozrite sa prosím na kartu 1. Aký najvyšší stupeň základného alebo stredoškolského vzdelania dosiahol/la 
[Váš/Vaša][bývalý/ bývalá/ zosnulý/ zosnulá][manžel/ manželka]?
Ak respondent uvedie zahraničný stupeň vzdelania/ vysvedčenie, opýtajte sa, či môže priradiť tento stupeň 
vzdelania k niektorej z ponúknutých kategórií. Ak nemôže, použite možnosť iné a zadajte ho (nasledujúca 
obrazovka).
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

IF (DN021_HighestEduPart = a97)

ENDIF
DN023_FurtherEduPart (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER)

Pozrite sa prosím na kartu 2. Aké vyššie odborné alebo vysokoškolské vzdelanie[dosiahol váš/ dosiahla vaša]
[bývalý/ bývalá/ zosnulý/ zosnulá][manžel/ manželka]?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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

IF ((97 IN (DN023_FurtherEduPart))

DN022_OtherHighestEduPart (OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED)
Aké ďalšie vysvedčenie alebo aký stupeň vzdelania [Váš/ Vaša][bývalý/ bývalá/ posledný/ posledná][manžel/ 
manželka] získal/a?
STRING



ENDIF
IF (Sec_DN1.DN801_Intro = a1)

ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF
DN038_IntCheck (INTERVIEWER CHECK DN)

SKONTROLUJTE: Kto odpovedal na otázky v tejto časti?
1. len respondent
2. respondent a zástupca
3. len zástupca

ENDIF
ENDIF

DN024_WhichOtherEduPart (OTHER EDUCATION PARTNER)
Aké iné vyššie odborné alebo vysokoškolské vzdelanie [absolvoval váš/ absolvovala vaša][bývalý/ bývalá/ 
zosnulý/ zosnulá][manžel/ manželka]?
STRING

DN040_PartnerOutsideHH (PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD)
Máte partnera/partnerku, ktorý/á žije mimo tejto domácnosti?
1. áno
5. nie

IF (((SN IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

IF (MN030_socnet = 1)

SN014_Privacy (INTRODUCTION PRIVACY SN)

Na nasledujúcu skupinu otázok by mal respondent odpovedať v súkromí. Ak sú v danej chvíli v miestnosti ďalšie 
osoby, prosím, upozornite ich, že časť rozhovoru je osobná a každý respondent by mal na ňu odpovedať sám.

Začnite sekciu bez zástupcu. Ak respondent nie je schopný odpovedať na ktorúkoľvek otázku sám, 
stlačte CTRL-K pri príslušnej otázke.
1. Nie je potrebné vysvetľovať, rozhovor s respondentom je v súkromí
2. Vysvetlený súkromný charakter rozhovoru tretím osobám, opustili miestnosť
3. Vysvetlený súkromný charakter rozhovoru tretím osobám, neopustili miestnosť

IF (SN014_Privacy = RESPONSE)

SN001_Introduction (INTRODUCTION SN)
Teraz sa vás budem pýtať na vzťahy s iými ľuďmi. Väčšina ľudí sa s druhými rozpráva o dobrých aj zlých 
veciach, ktoré sa im stali, o problémoch, ktoré majú alebo o vážnych starostiach, ktoré môžu mať. Ak sa 
obzriete späť za posledných 12 mesiacov, s ktorými ľuďmi sa najčastejšie rozprávate o dôležitých veciach? 
Týmito ľuďmi môžu byť členovia vašej rodiny, priatelia, susedia alebo ďalší známi. Uveďte, prosím, krstné 
mená týchto ľudí.
1. Pokračujte.

IF (SN001_Introduction = Refusal)

ELSE

LOOP cnt := 1 TO 6

IF ((cnt > 1 AND ([cnt - 1].SN002a_NoMore = a5))

ELSE

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore (Any more)
Existujú ešte ďalší ľudia (s ktorými sa často rozprávate o veciach, ktoré sú 
pre vás dôležité)?
Kliknite '1. áno' hneď, keď je zrejmé, že existujú aj ďalší
1. áno
5. nie

IF (piIndex = 7)

ELSE

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Povedzte mi, prosím, krstné meno osoby, s ktorou sa [NAJČASTEJŠIE/ 
často] rozprávate o veciach, ktoré sú pre vás dôležité:
[ak respondent nevie menovať žiadnu osobu, napíšte 991]
STRING



ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse (ANY MORE)

Existuje ešte niekto ďalší, kto je pre Vás veľmi dôležitý z nejakého iného dôvodu?
1. áno
5. nie

IF (SN003a_AnyoneElse = a1)

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR 

(SN002_Roster = 991))

ELSE

ENDIF

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Aký vzťah má k vám ^SN002_Roster;?
Ak treba, napovedzte: takže táto osoba je Váš/Vaša...
1. manžel/manželka/partner/partnerka
2. matka
3. otec
4. svokra
5. svokor
6. nevlastná matka
7. nevlastný otec
8. brat
9. sestra
10. dieťa
11. nevlastné dieťa/dieťa vášho súčasného partnera/partnerky
12. zať
13. nevesta
14. vnuk/vnučka
15. starý rodič
16. teta
17. strýc
18. neter
19. synovec
20. iný príbuzný
21. priateľ
22. (bývalý) kolega/spolupracovník
23. sused
24. bývalý manžel/bývalý partner alebo bývalá manželka/bývalá partnerka
25. kňaz, farár alebo iný duchovný
26. terapeut alebo iný profesionálny pomocný pracovník
27. pomocník v domácnosti/poskytovateľ domácej zdravotnej starostlivosti
96. žiadna z týchto možností

SN003_AnyoneElse (FIRST NAME OF ROSTER 7)
Povedzte mi, prosím, krstné meno osoby, ktorá je pre vás dôležitá z nejakého iného dôvodu. 
STRING

IF (SN003_AnyoneElse = RESPONSE)

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore (Any more)
Existujú ešte ďalší ľudia (s ktorými sa často rozprávate o veciach, ktoré sú 
pre vás dôležité)?
Kliknite '1. áno' hneď, keď je zrejmé, že existujú aj ďalší
1. áno
5. nie

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR 

(SN002_Roster = 991))

ELSE

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Povedzte mi, prosím, krstné meno osoby, s ktorou sa [NAJČASTEJŠIE/ 
často] rozprávate o veciach, ktoré sú pre vás dôležité:
[ak respondent nevie menovať žiadnu osobu, napíšte 991]
STRING

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Aký vzťah má k vám ^SN002_Roster;?
Ak treba, napovedzte: takže táto osoba je Váš/Vaša...



ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork > 0)

ENDIF

ENDIF
[7] 

ENDIF

1. manžel/manželka/partner/partnerka
2. matka
3. otec
4. svokra
5. svokor
6. nevlastná matka
7. nevlastný otec
8. brat
9. sestra
10. dieťa
11. nevlastné dieťa/dieťa vášho súčasného partnera/partnerky
12. zať
13. nevesta
14. vnuk/vnučka
15. starý rodič
16. teta
17. strýc
18. neter
19. synovec
20. iný príbuzný
21. priateľ
22. (bývalý) kolega/spolupracovník
23. sused
24. bývalý manžel/bývalý partner alebo bývalá manželka/bývalá partnerka
25. kňaz, farár alebo iný duchovný
26. terapeut alebo iný profesionálny pomocný pracovník
27. pomocník v domácnosti/poskytovateľ domácej zdravotnej starostlivosti
96. žiadna z týchto možností

SN008_Intro_closeness (INTRODUCTION CLOSENESS)
Teraz by som vám rád/rada položil/a niekoľko otázok týkajúcich sa ľudí, ktorí sú vám blízki.
1. Pokračujte.

LOOP cnt := 1 TO 7

IF (NOT((((SN_Roster[cnt].SN002_Roster = DontKnow OR (SN_Roster
[cnt].SN002_Roster = Refusal) OR (SN_Roster[cnt].SN002_Roster = Empty) OR 
(SN_Roster[cnt].SN002_Roster = 991)))

IF (FLRosterName <> Empty)

IF ((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11))

IF (MN006_NumFamR <> 1)

IF (num_of_preloadchildren > 0)

SN018_PreloadMatch (LINK TO PRELOAD CHILD)
Uviedli ste svoje dieťa ^FLRosterName;. Chcel/a by som 
si overiť, či toto dieťa spomenul/a váš/vaša partner/ka 
alebo bolo spomenuté v predchádzajúcom rozhovore.
Označte dieťa, ak je uvedené v zozname
^PreloadChild[1];
^PreloadChild[2];
^PreloadChild[3];
^PreloadChild[4];
^PreloadChild[5];
^PreloadChild[6];
^PreloadChild[7];
^PreloadChild[8];
^PreloadChild[9];
^PreloadChild[10];
^PreloadChild[11];
^PreloadChild[12];
^PreloadChild[13];
^PreloadChild[14];
^PreloadChild[15];
^PreloadChild[16];
^PreloadChild[17];
^PreloadChild[18];
^PreloadChild[19];
^PreloadChild[20];
96. iné dieťa ;

IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND 
(SN018_PreloadMatch <> a96))

ELSE

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Uveďte, aké pohlavie má 
^FLRosterName; ^localRelationText;
1. muž
2. žena

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)



ELSE

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

Pozrite sa, prosím, na kartu 4

Kde býva ^FLRosterName; ^localRelationText;?
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

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Uveďte, aké pohlavie má 
^FLRosterName; ^localRelationText;
1. muž
2. žena

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Pozrite sa, prosím, na kartu 4

Kde býva ^FLRosterName; ^localRelationText;?
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

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Pozrite sa, prosím, na kartu 4

Kde býva ^FLRosterName; ^localRelationText;?
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

IF ((FLRosterRelation = a1 AND ((MN002_Person[1].MaritalStatus = 
a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2)))

ELSE

IF (((((((FLRosterRelation = a3 OR (FLRosterRelation = a5) OR 
(FLRosterRelation = a7) OR (FLRosterRelation = a8) OR 
(FLRosterRelation = a12) OR (FLRosterRelation = a17) OR 
(FLRosterRelation = a19))

ELSE

ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))

IF (((((((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = 
a4) OR (FLRosterRelation = a6) OR (FLRosterRelation = 
a9) OR (FLRosterRelation = a13) OR (FLRosterRelation = 
a16) OR (FLRosterRelation = a18))

ELSE

ENDIF

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Uveďte, aké pohlavie má 
^FLRosterName; ^localRelationText;
1. muž
2. žena

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Pozrite sa, prosím, na kartu 4

Kde býva ^FLRosterName; ^localRelationText;?
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



ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork = 0)

ELSE

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))

ENDIF
SN009_Network_Closeness (Network Closeness)

Ako blízko sa cítite k osobe ^FLRosterName; ^localRelationText;?
Prečítajte. ;
1. Nie veľmi blízko
2. Trochu blízko
3. Veľmi blízko
4. Mimoriadne blízko

IF (FLRosterRelation = a1)

ELSE

ENDIF

ENDIF
ENDIF

IF (NOT(SN006_NetworkProximity = a1))

ENDIF

SN007_NetworkContact (NETWORK CONTACT)
Za posledných 12 mesiacov, ako často ste boli v kontakte s 
osobou ^FLRosterName; ^localRelationText; či už osobne, 
telefonicky alebo písomne, alebo emailom alebo 
prostredníctvom iného elektronického zariadenia?
1. denne
2. niekoľkokrát týždenne
3. asi raz za týždeň
4. asi raz za dva týždne
5. asi raz za mesiac
6. zriedkavejšie než raz za mesiac
7. nikdy

IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
V ktorom roku sa 
^FLRosterName; ^localRelationText; narodil/a?
Ak respondent nevie presný rok narodenia, požiadajte ho, aby 
ho odhadol
NUMBER [1875..2020]

IF (NOT((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11)))

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
V ktorom roku sa 
^FLRosterName; ^localRelationText; narodil/a?
Ak respondent nevie presný rok narodenia, požiadajte ho, aby 
ho odhadol
NUMBER [1875..2020]

IF (((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11) 
AND (MN006_NumFamR <> 1))

ENDIF

IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND 
(SN018_PreloadMatch <> a96))

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN 

MEMBER)
V ktorom roku sa 
^FLRosterName; ^localRelationText; narodil/a?
Ak respondent nevie presný rok narodenia, 
požiadajte ho, aby ho odhadol
NUMBER [1875..2020]

SN017_Network_Satisfaction (EMPTY NETWORK SATISFACTION)
Uviedli ste, že neexistuje nikto, s kým by ste sa rozprávali o dôležitých záležitostiach a nikto, kto 
je z nejakého iného dôvodu pre vás dôležitý. Na škále od 0 do 10, pričom 0 znamená úplne 
nespokojný/á a 10 znamená úplne spokojný/á, ako ste spokojný/á s touto situáciou?
NUMBER [0..10]

SN012_Network_Satisfaction (NETWORK SATISFACTION)
Celkovo, na škále od 0 do 10, pričom 0 znamená úplne nespokojný/á a 10 znamená úplne 
spokojný/á, ako spokojný/á ste so [vzťahom, ktorý máte s osobou, o ktorej / vzťahmi, ktoré 
máte so všetkými ľuďmi, o ktorých ] sme sa práve rozprávali?
NUMBER [0..10]



ENDIF
LOOP X := 1 TO 14

ENDIF

IF ((pName[X] <> Empty AND (pName[X] <> ))

IF (NOT((((((((((((((FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1] = Empty AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[8] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[9] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[10] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[11] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[12] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[13] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[14] = Empty)))

ELSE

THIS_INTERVIEW (Link to)
[Možno si spomínate, že ste v minulom rozhovore uviedli tiež niekoľkých ľudí, ktorí boli v 
tom čase pre Vás dôležití.][Teraz by sme radi porovnali týchto ľudí s tými, ktorých ste 
uviedli dnes, aby sme zistili, koho ste znovu spomenuli a koho nie.]

V minulom rozhovore ste uviedli ^piName; ^piRelation;. Uviedli ste ho/ju aj dnes?
Ak respondent potvrdí, že meno ^piName; bolo dnes spomenuté, NAJPRV pohľadajte 
meno ^piName; v zozname uvedenom nižšie a uveďte príslušné číslo.

Ak meno ^piName; nebolo dnes spomenuté, napíšte 96 (Osoba nebola tentoraz znovu 
spomenutá).

Osoby tentoraz spomenuté:
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7];
96. Osoba tentokrát nespomenutá ;

IF ((THIS_INTERVIEW = RESPONSE AND (THIS_INTERVIEW <> a96))

ELSE

ENDIF

IF (piRelation <> TempRelationshipString)

ENDIF

SN840_Confirm (Confirm mismatched relation)
Vzťah s osobou ^piName;, ktorý ste minule uviedli, že je to ^piRelation;, je 
iný, ako vzťah, ktorý ste uviedli teraz: ^TempRelationshipString;. Je to tá 
istá osoba?
Ak respondent povie, že ^piName; bol/a nesprávne spojený/á, vráťte sa 
späť pomocou ľavej šípky a opravte odpoveď.
1. Áno, tá istá osoba

IF (THIS_INTERVIEW = a96)

ENDIF

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Čo je hlavným dôvodom, že ste tentoraz nespomenuli meno 
^piName; ^piRelation;?
1. Zabudol/dla som, ^piName; by mal/a byť zahrnutý/á
2. Presťahoval/a som sa
3. ^piName; sa presťahoval/a
4. ^piName; zomrel/a
5. Ochorel/a som alebo som mal/a zdravotný problém
6. ^piName; ochorel/a alebo mal/a zdravotný problém
7. Respondent si nespomína na menovanú osobu
8. Už nie sme si blízki
9. Chyba, ^piName; BOL/A tentoraz spomenutý/á
97. Iný dôvod

CHECK: (NOT((SN023_whathappnd = a9 AND (THIS_INTERVIEW = a96))) 
[Vráťte sa, prosím, na predchádzajúcu otázku a správne prepojte túto 
osobu._start; ^piName; Vráťte sa, prosím, na predchádzajúcu otázku a 
správne prepojte túto osobu._end;]

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Čo je hlavným dôvodom, že ste tentoraz nespomenuli meno ^piName; ^piRelation;?
1. Zabudol/dla som, ^piName; by mal/a byť zahrnutý/á
2. Presťahoval/a som sa
3. ^piName; sa presťahoval/a
4. ^piName; zomrel/a
5. Ochorel/a som alebo som mal/a zdravotný problém
6. ^piName; ochorel/a alebo mal/a zdravotný problém
7. Respondent si nespomína na menovanú osobu
8. Už nie sme si blízki
9. Chyba, ^piName; BOL/A tentoraz spomenutý/á
97. Iný dôvod



ENDIF
DN888_IntroductionDNTwo

Teraz vám položím niekoľko otázok týkajúcich sa vašej osoby.
1. Pokračujte.

IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5 OR (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))

ENDIF

ENDIF
SN841_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SN)

SKONTROLUJTE: Kto odpovedal na otázky v tejto sekcii?
1. Respondent
2. Sekcia nebola zodpovedaná (rozhovor so zástupcom)

ENDLOOP
SN015_Who_present (WHO WAS PRESENT)

Uveďte, kto bol prítomný počas tejto sekcie.

Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. Respondent sám
2. Partner/ka prítomný/á
3. Dieťa/deti prítomné
4. Iný/í

CHECK: (NOT((count(SN015_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (SN015_Who_present)))) [Nemôžete vybrať - 
respondent sám - spolu s akoukoľvek inou kategóriou.;]

ENDIF

ENDIF
[X] 

IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Žije ešte [vaša/ váš][biologická/ biologický][matka/ otec]?
1. áno
5. nie

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
V ktorom roku [zomrela vaša/ zomrel váš][matka/ otec]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Koľko rokov [mala vaša/ mal váš][matka/ otec], keď [zomrela/ zomrel]?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Koľko rokov má teraz [vaša/ váš][matka/ otec]?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Vek by mal 
byť aspoň o 10 rokov vyšší než je vek respondenta. Ak je vek správny, stlačte prosím 
"Potvrdiť" a napíšte poznámku na vysvetlenie.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Koľko rokov má teraz [vaša/ váš][matka/ otec]?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Vek by mal byť 
aspoň o 10 rokov vyšší než je vek respondenta. Ak je vek správny, stlačte prosím "Potvrdiť" 
a napíšte poznámku na vysvetlenie.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)



Pozrite sa, prosím, na kartu 5. Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje situáciu týkajúcu sa zamestnania 
[Vašej/ Vášho][matky/ otca], keď ste mali približne 10 rokov?
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

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Pozrite sa, prosím, na kartu 1.  Aký je najvyšší stupeň základného alebo stredoškolského vzdelania, ktorý[Vaša/ 
Váš][matka/ otec] získal/a?
Ak respondent uvedie zahraničný stupeň vzdelania/ vysvedčenie, opýtajte sa, či môže priradiť tento stupeň 
vzdelania k niektorej z ponúknutých kategórií. Ak nemôže, použite možnosť "iné" a zadajte ho (nasledujúca 
obrazovka).
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

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Pozrite sa, prosím, na kartu 2. Aký stupeň vysokoškolského alebo vyššieho odborného vzdelania[vaša/ váš][matka/ 
otec] má?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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.)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Akú prácu vykonával/a [Vaša/ Váš][matka/ otec], keď ste mali približne10 rokov? Povedzte, prosím, presný 
názov.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Teraz budem hľadať toto povolanie v našej databáze oficiálnych povolaní.
Prepíšte názov povolania a vyberte zo zoznamu povolanie, ktoré sa mu najviac podobá. Ak pôjdete 
dolu, uvidíte viac povolaní.

Ak ste nenašli povolanie, požiadajte respondenta, aby ináč nazval povolanie alebo aby ho obširnejšie 
alebo detailnejšie opísal.

Ak aj tak nemôžete nájsť podobné povolanie, napíšte 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Potvrďte, že ste vybrali správny názov povolania:
^DN029c_JobOfParent10Code;

Ak to nie je správny názov, vráťte sa a vyberte také povolanie zo zoznamu, ktoré sa mu najviac 
podobá.
1. Potvrďte a pokračujte

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Aké ďalšie vysvedčenie alebo stupeň vzdelania[vaša/ váš][matka/ otec] získal/a?
STRING



ELSE

ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[2]

95. stále študuje
97. Iné

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Aké iné vysokoškolské alebo vyššie odborné vzdelanie[vaša/ váš][matka/ otec] získal/a?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Pozrite sa prosím na kartu 4. Kde býva [Vaša/ Váš][matka/ otec]?
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

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Aké je podľa vás zdravie [vašej/ vášho][matky/ otca]? Je podľa vás
Prečítajte. ;
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Ako často ste mali počas posledných dvanástich mesiacov kontakt so [svojou/ svojím][matkou/ 
otcom], či už osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom iného elektronického 
zariadenia?
1. denne
2. niekoľkokrát týždenne
3. asi raz za týždeň
4. asi raz za dva týždne
5. asi raz za mesiac
6. zriedkavejšie než raz za mesiac
7. nikdy

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Aké je podľa vás zdravie [vašej/ vášho][matky/ otca]? Je podľa vás
Prečítajte. ;
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á

IF (piParentAlive = 1)

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Žije ešte [vaša/ váš][biologická/ biologický][matka/ otec]?
1. áno
5. nie

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
V ktorom roku [zomrela vaša/ zomrel váš][matka/ otec]?
NUMBER [1800..2020]



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Koľko rokov [mala vaša/ mal váš][matka/ otec], keď [zomrela/ zomrel]?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Koľko rokov má teraz [vaša/ váš][matka/ otec]?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Vek by mal 
byť aspoň o 10 rokov vyšší než je vek respondenta. Ak je vek správny, stlačte prosím 
"Potvrdiť" a napíšte poznámku na vysvetlenie.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Koľko rokov má teraz [vaša/ váš][matka/ otec]?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Vek by mal byť 
aspoň o 10 rokov vyšší než je vek respondenta. Ak je vek správny, stlačte prosím "Potvrdiť" 
a napíšte poznámku na vysvetlenie.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Pozrite sa, prosím, na kartu 5. Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje situáciu týkajúcu sa zamestnania 
[Vašej/ Vášho][matky/ otca], keď ste mali približne 10 rokov?
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

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Pozrite sa, prosím, na kartu 1.  Aký je najvyšší stupeň základného alebo stredoškolského vzdelania, ktorý[Vaša/ 
Váš][matka/ otec] získal/a?
Ak respondent uvedie zahraničný stupeň vzdelania/ vysvedčenie, opýtajte sa, či môže priradiť tento stupeň 
vzdelania k niektorej z ponúknutých kategórií. Ak nemôže, použite možnosť "iné" a zadajte ho (nasledujúca 
obrazovka).
1. žiadne školské vzdelanie
2. nedokončené základné vzdelanie

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Akú prácu vykonával/a [Vaša/ Váš][matka/ otec], keď ste mali približne10 rokov? Povedzte, prosím, presný 
názov.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Teraz budem hľadať toto povolanie v našej databáze oficiálnych povolaní.
Prepíšte názov povolania a vyberte zo zoznamu povolanie, ktoré sa mu najviac podobá. Ak pôjdete 
dolu, uvidíte viac povolaní.

Ak ste nenašli povolanie, požiadajte respondenta, aby ináč nazval povolanie alebo aby ho obširnejšie 
alebo detailnejšie opísal.

Ak aj tak nemôžete nájsť podobné povolanie, napíšte 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Potvrďte, že ste vybrali správny názov povolania:
^DN029c_JobOfParent10Code;

Ak to nie je správny názov, vráťte sa a vyberte také povolanie zo zoznamu, ktoré sa mu najviac 
podobá.
1. Potvrďte a pokračujte



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

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

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Pozrite sa, prosím, na kartu 2. Aký stupeň vysokoškolského alebo vyššieho odborného vzdelania[vaša/ váš][matka/ 
otec] má?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Aké ďalšie vysvedčenie alebo stupeň vzdelania[vaša/ váš][matka/ otec] získal/a?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Aké iné vysokoškolské alebo vyššie odborné vzdelanie[vaša/ váš][matka/ otec] získal/a?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Pozrite sa prosím na kartu 4. Kde býva [Vaša/ Váš][matka/ otec]?
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

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Ako často ste mali počas posledných dvanástich mesiacov kontakt so [svojou/ svojím][matkou/ 
otcom], či už osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom iného elektronického 
zariadenia?
1. denne
2. niekoľkokrát týždenne
3. asi raz za týždeň
4. asi raz za dva týždne
5. asi raz za mesiac
6. zriedkavejšie než raz za mesiac
7. nikdy



ENDIF
IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5 OR (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1))

ENDIF
[2] 

ELSE

ENDIF

ENDIF

Aké je podľa vás zdravie [vašej/ vášho][matky/ otca]? Je podľa vás
Prečítajte. ;
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Aké je podľa vás zdravie [vašej/ vášho][matky/ otca]? Je podľa vás
Prečítajte. ;
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á

IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Žije ešte [vaša/ váš][biologická/ biologický][matka/ otec]?
1. áno
5. nie

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
V ktorom roku [zomrela vaša/ zomrel váš][matka/ otec]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Koľko rokov [mala vaša/ mal váš][matka/ otec], keď [zomrela/ zomrel]?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Koľko rokov má teraz [vaša/ váš][matka/ otec]?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Vek by mal 
byť aspoň o 10 rokov vyšší než je vek respondenta. Ak je vek správny, stlačte prosím 
"Potvrdiť" a napíšte poznámku na vysvetlenie.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Koľko rokov má teraz [vaša/ váš][matka/ otec]?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Vek by mal byť 
aspoň o 10 rokov vyšší než je vek respondenta. Ak je vek správny, stlačte prosím "Potvrdiť" 
a napíšte poznámku na vysvetlenie.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Pozrite sa, prosím, na kartu 5. Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje situáciu týkajúcu sa zamestnania 
[Vašej/ Vášho][matky/ otca], keď ste mali približne 10 rokov?
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

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Pozrite sa, prosím, na kartu 1.  Aký je najvyšší stupeň základného alebo stredoškolského vzdelania, ktorý[Vaša/ 
Váš][matka/ otec] získal/a?
Ak respondent uvedie zahraničný stupeň vzdelania/ vysvedčenie, opýtajte sa, či môže priradiť tento stupeň 
vzdelania k niektorej z ponúknutých kategórií. Ak nemôže, použite možnosť "iné" a zadajte ho (nasledujúca 
obrazovka).
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

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Pozrite sa, prosím, na kartu 2. Aký stupeň vysokoškolského alebo vyššieho odborného vzdelania[vaša/ váš][matka/ 
otec] má?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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.)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Akú prácu vykonával/a [Vaša/ Váš][matka/ otec], keď ste mali približne10 rokov? Povedzte, prosím, presný 
názov.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Teraz budem hľadať toto povolanie v našej databáze oficiálnych povolaní.
Prepíšte názov povolania a vyberte zo zoznamu povolanie, ktoré sa mu najviac podobá. Ak pôjdete 
dolu, uvidíte viac povolaní.

Ak ste nenašli povolanie, požiadajte respondenta, aby ináč nazval povolanie alebo aby ho obširnejšie 
alebo detailnejšie opísal.

Ak aj tak nemôžete nájsť podobné povolanie, napíšte 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Potvrďte, že ste vybrali správny názov povolania:
^DN029c_JobOfParent10Code;

Ak to nie je správny názov, vráťte sa a vyberte také povolanie zo zoznamu, ktoré sa mu najviac 
podobá.
1. Potvrďte a pokračujte

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Aké ďalšie vysvedčenie alebo stupeň vzdelania[vaša/ váš][matka/ otec] získal/a?
STRING



ELSE

ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[1]

95. stále študuje
97. Iné

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Aké iné vysokoškolské alebo vyššie odborné vzdelanie[vaša/ váš][matka/ otec] získal/a?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Pozrite sa prosím na kartu 4. Kde býva [Vaša/ Váš][matka/ otec]?
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

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Aké je podľa vás zdravie [vašej/ vášho][matky/ otca]? Je podľa vás
Prečítajte. ;
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Ako často ste mali počas posledných dvanástich mesiacov kontakt so [svojou/ svojím][matkou/ 
otcom], či už osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom iného elektronického 
zariadenia?
1. denne
2. niekoľkokrát týždenne
3. asi raz za týždeň
4. asi raz za dva týždne
5. asi raz za mesiac
6. zriedkavejšie než raz za mesiac
7. nikdy

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Aké je podľa vás zdravie [vašej/ vášho][matky/ otca]? Je podľa vás
Prečítajte. ;
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á

IF (piParentAlive = 1)

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Žije ešte [vaša/ váš][biologická/ biologický][matka/ otec]?
1. áno
5. nie

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
V ktorom roku [zomrela vaša/ zomrel váš][matka/ otec]?
NUMBER [1800..2020]



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Koľko rokov [mala vaša/ mal váš][matka/ otec], keď [zomrela/ zomrel]?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Koľko rokov má teraz [vaša/ váš][matka/ otec]?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Vek by mal 
byť aspoň o 10 rokov vyšší než je vek respondenta. Ak je vek správny, stlačte prosím 
"Potvrdiť" a napíšte poznámku na vysvetlenie.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Koľko rokov má teraz [vaša/ váš][matka/ otec]?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Vek by mal byť 
aspoň o 10 rokov vyšší než je vek respondenta. Ak je vek správny, stlačte prosím "Potvrdiť" 
a napíšte poznámku na vysvetlenie.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Pozrite sa, prosím, na kartu 5. Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje situáciu týkajúcu sa zamestnania 
[Vašej/ Vášho][matky/ otca], keď ste mali približne 10 rokov?
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

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Pozrite sa, prosím, na kartu 1.  Aký je najvyšší stupeň základného alebo stredoškolského vzdelania, ktorý[Vaša/ 
Váš][matka/ otec] získal/a?
Ak respondent uvedie zahraničný stupeň vzdelania/ vysvedčenie, opýtajte sa, či môže priradiť tento stupeň 
vzdelania k niektorej z ponúknutých kategórií. Ak nemôže, použite možnosť "iné" a zadajte ho (nasledujúca 
obrazovka).
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)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Akú prácu vykonával/a [Vaša/ Váš][matka/ otec], keď ste mali približne10 rokov? Povedzte, prosím, presný 
názov.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Teraz budem hľadať toto povolanie v našej databáze oficiálnych povolaní.
Prepíšte názov povolania a vyberte zo zoznamu povolanie, ktoré sa mu najviac podobá. Ak pôjdete 
dolu, uvidíte viac povolaní.

Ak ste nenašli povolanie, požiadajte respondenta, aby ináč nazval povolanie alebo aby ho obširnejšie 
alebo detailnejšie opísal.

Ak aj tak nemôžete nájsť podobné povolanie, napíšte 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Potvrďte, že ste vybrali správny názov povolania:
^DN029c_JobOfParent10Code;

Ak to nie je správny názov, vráťte sa a vyberte také povolanie zo zoznamu, ktoré sa mu najviac 
podobá.
1. Potvrďte a pokračujte



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

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

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Pozrite sa, prosím, na kartu 2. Aký stupeň vysokoškolského alebo vyššieho odborného vzdelania[vaša/ váš][matka/ 
otec] má?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Aké ďalšie vysvedčenie alebo stupeň vzdelania[vaša/ váš][matka/ otec] získal/a?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Aké iné vysokoškolské alebo vyššie odborné vzdelanie[vaša/ váš][matka/ otec] získal/a?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Pozrite sa prosím na kartu 4. Kde býva [Vaša/ Váš][matka/ otec]?
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

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Aké je podľa vás zdravie [vašej/ vášho][matky/ otca]? Je podľa vás
Prečítajte. ;
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Ako často ste mali počas posledných dvanástich mesiacov kontakt so [svojou/ svojím][matkou/ 
otcom], či už osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom iného elektronického 
zariadenia?
1. denne
2. niekoľkokrát týždenne
3. asi raz za týždeň
4. asi raz za dva týždne
5. asi raz za mesiac
6. zriedkavejšie než raz za mesiac
7. nikdy



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND 

(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive = Empty)))

ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND 

(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive = Empty)))

ENDIF
IF (((CH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
[1] 

ELSE

ENDIF

ENDIF

3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Aké je podľa vás zdravie [vašej/ vášho][matky/ otca]? Je podľa vás
Prečítajte. ;
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á

DN034_AnySiblings (EVER HAD ANY SIBLINGS)
Máte súrodencov?
Uveďte aj nebiologických súrodencov.
1. áno
5. nie

IF (DN034_AnySiblings = a1)

ENDIF

DN035_OldestYoungestBetweenChild (OLDEST YOUNGEST CHILD)
Keď sa rozprávame o vašich súrodencoch, boli ste najstaršie dieťa, najmladšie dieťa alebo niekde uprostred?
1. Najstaršie
2. Najmladšie
3. Uprostred

DN036_HowManyBrothersAlive (HOW MANY BROTHERS ALIVE)
Koľko máte bratov, ktorí ešte žijú?
Uveďte aj nebiologických bratov.
NUMBER [0..20]

DN037_HowManySistersAlive (HOW MANY SISTERS ALIVE)
Koľko máte sestier, ktoré ešte žijú?
Uveďte aj nebiologické sestry.
NUMBER [0..20]

IF (MN006_NumFamR = 1)

CH001_NumberOfChildren (NUMBER OF CHILDREN)
Teraz vám položím niekoľko otázok týkajúcich sa vašich detí. Koľko máte žijúcich detí? Vymenujte prosím všetky 
vlastné deti, deti v pestúnskej starostlivosti, adoptované a nevlastné deti[vrátane detí] [vášho manžela/ vašej 
manželky/ vášho partnera/ vašej partnerky] [{Name of partner/spouse}].
NUMBER [0..20]

CHECK: (NOT((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND ((CH001_NumberOfChildren = 0 OR 
(CH001_NumberOfChildren = Empty)))) [Uviedli ste deti vSekcii o socialnej sieti, prosím, opravte.;] IF 
(CH001_NumberOfChildren > 0)

IF ((NOT(Preload.PreloadedChildren[1].Name = Empty) OR (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0))

ELSE

ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

CH201_ChildByINTRO (INTRO PRELOADED CHILDREN)
Teraz prečítam zoznam všetkých detí, o ktorých sme hovorili [dnes/ dnes alebo počas 
predchádzajúceho rozhovoru].

Niektoré z vašich detí môžu byť na tomto zozname uvedené dvakrát, iné môžu byť vynechané alebo je 
možné, že nám chýbajú informácie o niektorých deťoch alebo sú tieto informácie nesprávne.

Chcel/a by som s vami prejsť tento zoznam a ubezpečiť sa, že máme úplné a správne informacie o 
všetkych biologických, adoptovaných a nevlastných deťoch a deťoch v pestúnskej starostlivosti. 
Zaujímame sa o deti, ktoré žijú.
1. Pokračujte.

CH603_IntroTextChildren (INTRO IF NO SN OR PRELOADED CHILDREN)
Chceli by sme sa dozvedieť viac o [tomto dieťati/ týchto deťoch. Začnime s najstarším dieťaťom]. Opäť 
vás prosím: zarátajte všetky biologické, adoptované a nevlastné deti a deti v pestúnskej starostlivosti 
[vrátane detí vášho manžela/ vrátane detí vašej manželky/ vrátane detí vášho partnera/ vrátane detí 
vašej partnerky].
1. Pokračujte.



IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom = Empty))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Dieťa bolo spomenuté v sociálnej sieti a môže sa teda 
vyskytnúť dvakrát. Prosím skontrolujte to a pokiaľ je to isté dieťa v zozname dvakrát, vyberte 
možnosť 6 namiesto 97.;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými vlastnými biologickými, adoptovanými  deťmi, 
deťmi v pestúnskej starostlivosti  a nevlastnými deťmi [vrátane detí] [vášho 
manžela/ vašej manželky/ vášho partnera/ vašej partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, vymažte druhý zápis dieťaťa  možnosťou "6. Áno, 
ale už bolo spomenuté skôr", a nechajte prvý zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo rok narodenia dieťaťa je nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od ktorého/ktorej žije respondent oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými vlastnými biologickými, adoptovanými  
deťmi, deťmi v pestúnskej starostlivosti  a nevlastnými deťmi [vrátane 
detí] [vášho manžela/ vašej manželky/ vášho partnera/ vašej partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, vymažte druhý zápis dieťaťa  možnosťou "6. 
Áno, ale už bolo spomenuté skôr", a nechajte prvý zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo rok narodenia dieťaťa je nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od ktorého/ktorej žije respondent 
oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými vlastnými biologickými, adoptovanými  
deťmi, deťmi v pestúnskej starostlivosti  a nevlastnými deťmi [vrátane 
detí] [vášho manžela/ vašej manželky/ vášho partnera/ vašej partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, vymažte druhý zápis dieťaťa  možnosťou "6. 
Áno, ale už bolo spomenuté skôr", a nechajte prvý zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo rok narodenia dieťaťa je nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od ktorého/ktorej žije respondent 
oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.



ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; mužského alebo ženského pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; mužského alebo ženského pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
V ktorom roku sa ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
V ktorom roku sa ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; mužského alebo ženského pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
V ktorom roku sa ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

S ktorým dieťaťom, ktoré už bolo spomenuté predtým, je 
^FL_CHILD_NAME; [{identický}/ {identická}]?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];



ELSE

ENDIF
[cnt]

IF ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = 
Response))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Dieťa bolo spomenuté v sociálnej sieti a môže sa teda 
vyskytnúť dvakrát. Prosím skontrolujte to a pokiaľ je to isté dieťa v zozname dvakrát, 
vyberte možnosť 6 namiesto 97.;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými vlastnými biologickými, adoptovanými  
deťmi, deťmi v pestúnskej starostlivosti  a nevlastnými deťmi [vrátane 
detí] [vášho manžela/ vašej manželky/ vášho partnera/ vašej partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, vymažte druhý zápis dieťaťa  možnosťou "6. 
Áno, ale už bolo spomenuté skôr", a nechajte prvý zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo rok narodenia dieťaťa je nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od ktorého/ktorej žije respondent 
oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was 
loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými vlastnými biologickými, 
adoptovanými  deťmi, deťmi v pestúnskej starostlivosti  a nevlastnými 
deťmi [vrátane detí] [vášho manžela/ vašej manželky/ vášho 
partnera/ vašej partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, vymažte druhý zápis dieťaťa  
možnosťou "6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr", a nechajte prvý 
zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo rok narodenia dieťaťa je 
nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od ktorého/ktorej žije respondent 
oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was 
loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými vlastnými biologickými, 
adoptovanými  deťmi, deťmi v pestúnskej starostlivosti  a nevlastnými 
deťmi [vrátane detí] [vášho manžela/ vašej manželky/ vášho 
partnera/ vašej partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, vymažte druhý zápis dieťaťa  
možnosťou "6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr", a nechajte prvý 
zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo rok narodenia dieťaťa je 
nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od ktorého/ktorej žije respondent 
oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)



ELSE

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; mužského alebo ženského pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; mužského alebo ženského pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
V ktorom roku sa ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
V ktorom roku sa ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; mužského alebo ženského pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
V ktorom roku sa ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

S ktorým dieťaťom, ktoré už bolo spomenuté predtým, je 
^FL_CHILD_NAME; [{identický}/ {identická}]?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];



ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was 
loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými vlastnými biologickými, 
adoptovanými  deťmi, deťmi v pestúnskej starostlivosti  a nevlastnými 
deťmi [vrátane detí] [vášho manžela/ vašej manželky/ vášho 
partnera/ vašej partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, vymažte druhý zápis dieťaťa  
možnosťou "6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr", a nechajte prvý 
zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo rok narodenia dieťaťa je 
nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od ktorého/ktorej žije respondent 
oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was 
loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými vlastnými biologickými, 
adoptovanými  deťmi, deťmi v pestúnskej starostlivosti  a 
nevlastnými deťmi [vrátane detí] [vášho manžela/ vašej 
manželky/ vášho partnera/ vašej partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, vymažte druhý zápis dieťaťa  
možnosťou "6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr", a nechajte 
prvý zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo rok narodenia dieťaťa je 
nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od ktorého/ktorej žije 
respondent oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was 
loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými vlastnými biologickými, 
adoptovanými  deťmi, deťmi v pestúnskej starostlivosti  a 
nevlastnými deťmi [vrátane detí] [vášho manžela/ vašej 
manželky/ vášho partnera/ vašej partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, vymažte druhý zápis dieťaťa  
možnosťou "6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr", a nechajte 
prvý zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo rok narodenia dieťaťa je 
nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od ktorého/ktorej žije 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Dieťa bolo spomenuté v sociálnej sieti a môže sa 
teda vyskytnúť dvakrát. Prosím skontrolujte to a pokiaľ je to isté dieťa v zozname 
dvakrát, vyberte možnosť 6 namiesto 97.;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF
ENDIF

respondent oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; mužského alebo ženského 
pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; mužského alebo ženského 
pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
V ktorom roku sa ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
V ktorom roku sa ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; mužského alebo ženského pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
V ktorom roku sa ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

S ktorým dieťaťom, ktoré už bolo spomenuté predtým, je 
^FL_CHILD_NAME; [{identický}/ {identická}]?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - 
sn_start - 1].Name = Response))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = 
Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child was 
loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými vlastnými biologickými, 
adoptovanými  deťmi, deťmi v pestúnskej starostlivosti  a 
nevlastnými deťmi [vrátane detí] [vášho manžela/ vašej 
manželky/ vášho partnera/ vašej partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, vymažte druhý zápis dieťaťa  
možnosťou "6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr", a nechajte 
prvý zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo rok narodenia dieťaťa je 
nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od ktorého/ktorej žije 
respondent oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child 
was loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými vlastnými 
biologickými, adoptovanými  deťmi, deťmi v pestúnskej 
starostlivosti  a nevlastnými deťmi [vrátane detí] [vášho 
manžela/ vašej manželky/ vášho partnera/ vašej 
partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, vymažte druhý zápis 
dieťaťa  možnosťou "6. Áno, ale už bolo spomenuté 
skôr", a nechajte prvý zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo rok narodenia dieťaťa 
je nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od ktorého/ktorej žije 
respondent oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Dieťa bolo spomenuté v sociálnej sieti a 
môže sa teda vyskytnúť dvakrát. Prosím skontrolujte to a pokiaľ je to isté dieťa 
v zozname dvakrát, vyberte možnosť 6 namiesto 97.;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF

ELSE

ENDIF

[6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how the child 
was loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými vlastnými 
biologickými, adoptovanými  deťmi, deťmi v pestúnskej 
starostlivosti  a nevlastnými deťmi [vrátane detí] [vášho 
manžela/ vašej manželky/ vášho partnera/ vašej 
partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, vymažte druhý zápis 
dieťaťa  možnosťou "6. Áno, ale už bolo spomenuté 
skôr", a nechajte prvý zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo rok narodenia dieťaťa 
je nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od ktorého/ktorej žije 
respondent oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; mužského alebo 
ženského pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; mužského alebo 
ženského pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
V ktorom roku sa ^CH004_FirstNameOfChild; 
narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
V ktorom roku sa ^CH004_FirstNameOfChild; 
narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

ENDIF

NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; mužského alebo ženského 
pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
V ktorom roku sa ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 
OR (piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 
0)) AND (CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH 

CHILD)

S ktorým dieťaťom, ktoré už bolo spomenuté predtým, je 
^FL_CHILD_NAME; [{identický}/ {identická}]?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a5 AND (Child[cnt - 
1].CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ELSE
%CHECK[check_1_[cnt]]%

IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = RESPONSE AND (Child[cnt - 
1].CH001a_ChildCheck <> a5))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR 
(imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on how 
the child was loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými vlastnými 
biologickými, adoptovanými  deťmi, deťmi v 
pestúnskej starostlivosti  a nevlastnými deťmi 
[vrátane detí] [vášho manžela/ vašej manželky/ 
vášho partnera/ vašej partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, vymažte druhý 
zápis dieťaťa  možnosťou "6. Áno, ale už bolo 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty)))) 
[Dieťa bolo spomenuté v sociálnej sieti a môže sa teda vyskytnúť 
dvakrát. Prosím skontrolujte to a pokiaľ je to isté dieťa v zozname 
dvakrát, vyberte možnosť 6 namiesto 97.;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

spomenuté skôr", a nechajte prvý zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo rok narodenia 
dieťaťa je nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od 
ktorého/ktorej žije respondent oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on 
how the child was loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými 
vlastnými biologickými, adoptovanými  
deťmi, deťmi v pestúnskej starostlivosti  a 
nevlastnými deťmi [vrátane detí] [vášho 
manžela/ vašej manželky/ vášho partnera/ 
vašej partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, vymažte 
druhý zápis dieťaťa  možnosťou "6. Áno, ale 
už bolo spomenuté skôr", a nechajte prvý 
zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo rok 
narodenia dieťaťa je nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od 
ktorého/ktorej žije respondent oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on 
how the child was loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými 
vlastnými biologickými, adoptovanými  
deťmi, deťmi v pestúnskej starostlivosti  a 
nevlastnými deťmi [vrátane detí] [vášho 
manžela/ vašej manželky/ vášho partnera/ 
vašej partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, vymažte 
druhý zápis dieťaťa  možnosťou "6. Áno, ale 
už bolo spomenuté skôr", a nechajte prvý 
zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo rok 
narodenia dieťaťa je nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od 
ktorého/ktorej žije respondent oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše ďalšie]
dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;



ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše ďalšie]
dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; mužského 
alebo ženského pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; mužského 
alebo ženského pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
V ktorom roku 
sa ^CH004_FirstNameOfChild; 
narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
V ktorom roku 
sa ^CH004_FirstNameOfChild; 
narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše ďalšie]
dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; mužského alebo 
ženského pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
V ktorom roku sa ^CH004_FirstNameOfChild; 
narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

S ktorým dieťaťom, ktoré už bolo 
spomenuté predtým, je ^FL_CHILD_NAME; 
[{identický}/ {identická}]?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];



ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> Empty OR 
(NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty)))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR 
(imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text based on 
how the child was loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými 
vlastnými biologickými, adoptovanými  
deťmi, deťmi v pestúnskej starostlivosti  a 
nevlastnými deťmi [vrátane detí] [vášho 
manžela/ vašej manželky/ vášho partnera/ 
vašej partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, vymažte 
druhý zápis dieťaťa  možnosťou "6. Áno, ale 
už bolo spomenuté skôr", a nechajte prvý 
zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo rok 
narodenia dieťaťa je nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od 
ktorého/ktorej žije respondent oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text 
based on how the child was 
loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými 
vlastnými biologickými, 
adoptovanými  deťmi, deťmi v 
pestúnskej starostlivosti  a 
nevlastnými deťmi [vrátane 
detí] [vášho manžela/ vašej 
manželky/ vášho partnera/ vašej 
partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, 
vymažte druhý zápis dieťaťa  
možnosťou "6. Áno, ale už bolo 
spomenuté skôr", a nechajte prvý 
zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo 
rok narodenia dieťaťa je nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od 
ktorého/ktorej žije respondent 
oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté 
skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = 
Empty)))) [Dieťa bolo spomenuté v sociálnej sieti a môže 
sa teda vyskytnúť dvakrát. Prosím skontrolujte to a pokiaľ 
je to isté dieťa v zozname dvakrát, vyberte možnosť 6 
namiesto 97.;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF
ENDIF

Máte [{dynamic constructed text 
based on how the child was 
loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými 
vlastnými biologickými, 
adoptovanými  deťmi, deťmi v 
pestúnskej starostlivosti  a 
nevlastnými deťmi [vrátane 
detí] [vášho manžela/ vašej 
manželky/ vášho partnera/ vašej 
partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, 
vymažte druhý zápis dieťaťa  
možnosťou "6. Áno, ale už bolo 
spomenuté skôr", a nechajte prvý 
zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo 
rok narodenia dieťaťa je nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od 
ktorého/ktorej žije respondent 
oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté 
skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše 
ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše 
ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; 
mužského alebo ženského pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; 
mužského alebo ženského pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

IF (CH006_YearOfBirthChildN = 
Empty)

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

V ktorom roku 
sa ^CH004_FirstNameOfChild; 
narodil/a?



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

Uveďte/potvrďte rok 
narodenia.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

V ktorom roku 
sa ^CH004_FirstNameOfChild; 
narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok 
narodenia.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má [toto/ vaše 
ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; mužského 
alebo ženského pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH 

CHILD N)
V ktorom roku 
sa ^CH004_FirstNameOfChild; narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND 
(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

S ktorým dieťaťom, ktoré už bolo 
spomenuté predtým, je 
^FL_CHILD_NAME; [{identický}/ 
{identická}]?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((cnt = 1 AND (GridSize > 0))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 
OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)



ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed text 
based on how the child was 
loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad všetkými 
vlastnými biologickými, 
adoptovanými  deťmi, deťmi v 
pestúnskej starostlivosti  a 
nevlastnými deťmi [vrátane 
detí] [vášho manžela/ vašej 
manželky/ vášho partnera/ vašej 
partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené dvakrát, 
vymažte druhý zápis dieťaťa  
možnosťou "6. Áno, ale už bolo 
spomenuté skôr", a nechajte prvý 
zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie alebo 
rok narodenia dieťaťa je nesprávne.]
[3. Nie, dieťa partnera/partnerky, od 
ktorého/ktorej žije respondent 
oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. Nie]
[6. Áno, ale už bolo spomenuté 
skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed 
text based on how the child 
was loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad 
všetkými vlastnými 
biologickými, adoptovanými  
deťmi, deťmi v pestúnskej 
starostlivosti  a nevlastnými 
deťmi [vrátane detí] [vášho 
manžela/ vašej manželky/ 
vášho partnera/ vašej 
partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené 
dvakrát, vymažte druhý zápis 
dieťaťa  možnosťou "6. Áno, 
ale už bolo spomenuté skôr", 
a nechajte prvý zápis]
Zhrnutie za deti:;
1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie 
alebo rok narodenia dieťaťa je 
nesprávne.]
[3. Nie, dieťa 
partnera/partnerky, od 
ktorého/ktorej žije respondent 
oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. 
Nie]
[6. Áno, ale už bolo 
spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Máte [{dynamic constructed 
text based on how the child 
was loaded}]?

Zamyslite sa ešte raz nad 
všetkými vlastnými 
biologickými, adoptovanými  
deťmi, deťmi v pestúnskej 
starostlivosti  a nevlastnými 
deťmi [vrátane detí] [vášho 
manžela/ vašej manželky/ 
vášho partnera/ vašej 
partnerky].
[Ak bolo dieťa uvedené 
dvakrát, vymažte druhý zápis 
dieťaťa  možnosťou "6. Áno, 
ale už bolo spomenuté skôr", 
a nechajte prvý zápis]
Zhrnutie za deti:;



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty)))) [Dieťa bolo spomenuté v sociálnej sieti 
a môže sa teda vyskytnúť dvakrát. Prosím 
skontrolujte to a pokiaľ je to isté dieťa v zozname 
dvakrát, vyberte možnosť 6 namiesto 97.;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF
ENDIF

1. Áno
[2. Áno, ale meno, pohlavie 
alebo rok narodenia dieťaťa je 
nesprávne.]
[3. Nie, dieťa 
partnera/partnerky, od 
ktorého/ktorej žije respondent 
oddelene.]
[4. Nie, dieťa zomrelo.]
[5. Nie, dieťa je neznáme./ 5. 
Nie]
[6. Áno, ale už bolo 
spomenuté skôr.]
[97. Nie, iný dôvod]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = 

Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má 
[toto/ vaše ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má 
[toto/ vaše ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = 

Empty))

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; 
mužského alebo ženského 
pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade 
nejasností.
1. muž
2. žena

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; 
mužského alebo ženského 
pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade 
nejasností.
1. muž
2. žena

IF (CH006_YearOfBirthChildN
= Empty)

ELSE

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

V ktorom roku 
sa ^CH004_FirstNameOfChild; 
narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok 
narodenia.
NUMBER [1875..2020]



ENDLOOP
CH203_Done (CHILD GRID DONE)

Uistite sa, že zoznam detí je úplný. Ak zoznam nie je úplný alebo správny, vráťte sa pomocou klávesy [Page 
up].
Zhrnutie za deti:_overview;
1. Pokračujte.

IF (NumberOFReportedChildren > 0)

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
ENDIF

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

V ktorom roku 
sa ^CH004_FirstNameOfChild; 
narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok 
narodenia.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Aké [správne] krstné meno má 
[toto/ vaše ďalšie] dieťa?
Napíšte/potvrďte krstné meno.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Je ^CH004_FirstNameOfChild; 
mužského alebo ženského pohlavia?
Spýtajte sa len v prípade nejasností.
1. muž
2. žena

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
V ktorom roku 
sa ^CH004_FirstNameOfChild; 
narodil/a?
Uveďte/potvrďte rok narodenia.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND 
(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

S ktorým dieťaťom, ktoré už 
bolo spomenuté predtým, je 
^FL_CHILD_NAME; 
[{identický}/ {identická}]?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];



CH302_NatChild (ALL CHILDREN NATURAL CHILD)
[Je toto dieťa spoločným biologickým dieťaťom/ Je toto dieťa biologickým dieťaťom/ Sú všetky tieto deti 
spoločnými biologickými deťmi/ Sú všetky tieto deti biologickými deťmi] vás [a vášho súčasného 
manžela/ a vašej súčasnej manželky/ a vášho súčasného partnera/ a vašej súčasnej partnerky]?
1. áno
5. nie

IF (CH302_NatChild = a5)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

CH303_WhatChildren (NOT NATURAL CHILDREN)
Ktoré z detí nie sú vaše [spoločné biologické/ biologické] deti [s vaším súčasným 
manželom/ s vašou súčasnou manželkou/ s vaším súčasným partnerom/ s vašou 
súčasnou partnerkou]?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. zosnulé dieťa (deti) ;

IF ((i IN (CH303_WhatChildren))

IF (MN002_Person[1].MaritalStatus = a3)

ELSE

ENDIF
IF ((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2))

ENDIF
IF (NOT((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1)))

ENDIF
IF (CH102_RNatChild = a5)

ENDIF
IF (CH103_PNatChild = a5)

CH102_RNatChild (CHILD NATURAL RESPONDENT)
Je ^FLChildname; vaše biologické dieťa?
1. áno
5. nie

CH103_PNatChild (CHILD NATURAL PARTNER)
Je ^FLChildname; biologické dieťa [vášho/ vašej] [{súčasného}/ {súčasnej}]
[manžela/ manželky/ partnera/ partnerky] [{Name of partner/spouse}]?
1. áno
5. nie

CH104_RExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP RESPONDENT)
Je ^FLChildname; dieťaťom z vášho predošlého vzťahu?
1. áno
5. nie

IF (((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = 
a2) AND (CH104_RExChild = a5))

ENDIF

CH105_PExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP PARTNER)
Je ^FLChildname; dieťaťom z predošlého vzťahu [vášho/ vašej]
[{súčasného}/ {súčasnej}] [manžela/ manželky/ partnera/ partnerky]
^FL_CH105_5;?
1. áno
5. nie

CH106_RAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY RESPONDENT)
Adoptovali ste ^FLChildname;?
1. áno
5. nie



ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (NOT((((((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1) OR (CH104_RExChild

= a1) OR (CH105_PExChild = a1) OR (CH106_RAdoptChild = a1) OR (CH107_PAdoptChild
= a1)))

ENDIF
[i] 

CH107_PAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY PARTNER)
[{Adoptoval}/ {Adoptovala}] [váš súčasný/ vaša súčasná] [manžel/ manželka/ 
partner/ partnerka] [{Name of partner/spouse}] ^FLChildname;?
1. áno
5. nie

CH108_FosterChild (IS FOSTERCHILD)
Je ^FLChildname; dieťa v pestúnskej starostlivosti?
1. áno
5. nie

IF ((.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a2))

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF
IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].CONTACT = RESPONSE)

ELSE

ENDIF

CH014_ContactChild (CONTACT WITH CHILD)
Ako často ste mali počas posledných dvanástich mesiacov kontakt s 
^CH004_FirstNameOfChild;, či už osobne, telefonicky, e-mailom alebo 
prostredníctvom iného elektronického zariadenia?
1. denne
2. niekoľkokrát týždenne
3. asi raz za týždeň
4. asi raz za dva týždne
5. asi raz za mesiac
6. zriedkavejšie než raz za mesiac
7. nikdy

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].DISTANCE <> Empty)

ELSE

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Pozrite sa na kartu 4.

Kde žije ^CH004_FirstNameOfChild;?
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

CH012_MaritalStatusChildN (MARITAL STATUS OF CHILD)
Pozrite sa na kartu 3.

Aký rodinný stav má ^CH004_FirstNameOfChild;?
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

IF (CH012_MaritalStatusChildN > 2)

CH013_PartnerChildN (DOES CHILD HAVE PARTNER)
Má ^CH004_FirstNameOfChild; partnera/partnerku, ktorý/ktorá s [ním/ ňou]
žije?
1. áno
5. nie



ELSE

ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)

ENDIF
IF (CH007_ChLWh = a1)

ELSE

ENDIF

ENDIF

CH015_YrChldMoveHh (YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD)
V ktorom roku sa ^CH004_FirstNameOfChild; odsťahoval/a z domácnosti rodičov?
Treba brať do úvahy posledné odsťahovanie. Napíšte "2999", ak dieťa stále býva 
doma (napr. s rozvedenou matkou). Napíšte "9997" ak dieťa nikdy nežilo v 
rodičovskom dome.
NUMBER [1900..9997]

IF (CH015_YrChldMoveHh = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (((CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild OR 
(CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [Rok by 
mal byť vyšší alebo rovnaký ako rok narodenia. Ak je rok správny, stlačte 
prosím "Potvrdiť" a napíšte poznámku na vysvetlenie.;] CHECK: 
((((CH015_YrChldMoveHh >= 1900 AND (CH015_YrChldMoveHh <= 2020) OR 
(CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [Rok 
musí byť väčší ako 1900 a menší alebo rovný 2020.;]

IF (MN104_Householdmoved = 1)

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Pozrite sa na kartu 4.

Kde žije ^CH004_FirstNameOfChild;?
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

CH016_ChildOcc (CHILD OCCUPATION)
Pozrite sa na kartu 6.

Vykonáva ^CH004_FirstNameOfChild; nejaké zamestnanie?
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

IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))

CH017_EducChild (CHILD EDUCATION)
Pozrite sa na kartu 1.

Aký je najvyšší stupeň základného alebo stredoškolského vzdelania, ktorý  
 ^CH004_FirstNameOfChild; získal/a?
Ak respondent uvedie zahraničný stupeň vzdelania/ vysvedčenie, opýtajte sa, či 
môže priradiť tento stupeň vzdelania k niektorej z ponúknutých kategórií. Ak 
nemôže, použite možnosť iné a zadajte ho (nasledujúca obrazovka).
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



ENDLOOP IF (MN101_Longitudinal = 1)
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF

IF (CH017_EducChild = 97)

ENDIF
CH018_EdInstChild (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)

Pozrite sa na kartu 2.

Aké stupne vyššieho odborného alebo vysokoškolského vzdelania 
^CH004_FirstNameOfChild; má?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;

Ak respondent odpovie, že ešte stále navštevuje školu/odbornú školu alebo učilište, 
opýtajte sa, či dosiahol niektorý zo stupňov vzdelania uvedených na karte.
SET OF 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

IF ((97 IN (CH018_EdInstChild))

ENDIF
CH019_NoChildren (NUMBER OF CHILDREN OF CHILD)

Má ^CH004_FirstNameOfChild; deti? Ak áno, koľko detí?
Zarátajte všetky biologické, adoptované, nevlastné deti a deti v pestúnskej 
starostlivosti vrátane detí manžela/manželky alebo partnera/partnerky.
NUMBER [0..25]

IF (CH019_NoChildren > 0)

ENDIF

CH817_OtherEducChild (CHILD OTHER EDUCATION)
Aké ďalšie osvedčenia o absolvovaní školy alebo školské tituly získal/a 
^CH004_FirstNameOfChild;?  
STRING

CH818_OtherEdInstChild (OTHER FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)
Aký ďalší stupeň vyššieho alebo odborného vzdelania 
získal/a ^CH004_FirstNameOfChild;?
STRING

CH020_YrBrthYCh (YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD)
V ktorom roku sa narodilo [najmladšie] dieťa, ktorého rodičom je 
^CH004_FirstNameOfChild;?
NUMBER [1875..2020]

IF (numberofcheckedpreloadchildren > 0)

CH507_IntroCheckChildren (INTRODUCTION TEXT CHILDREN CHECK)
Chceli by sme si aktualizovať informácie, ktoré máme o [vašom dieťati/ vašich deťoch].
1. Pokračujte.

CH524_LocationCheckChildren (CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED)
[Zmenilo vaše dieťa/ Zmenilo niektoré z vašich detí] bydlisko od rozhovoru v 
^FLLastInterviewMonthYear;?
1. áno
5. nie

IF (CH524_LocationCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

CH525_LocationWhom (WHICH CHILD)
Ktoré dieťa sa odsťahovalo?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1)

ENDIF
IF (NOT(MN104_Householdmoved = 1))

ENDIF

^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. zosnulé dieťa (deti) ;

LOOP i := 1 TO 20

ENDLOOP

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Pozrite sa prosím na kartu 4: Kde býva ^FL_CH526_1;?
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

[i] 

IF (((i IN (CH525_LocationWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 AND 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Pozrite sa prosím na kartu 4: Kde býva ^FL_CH526_1;?
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

[i] 

CH508_SchoolCheckChildren (CHECK SCHOOL CHANGED)
Pozrite sa na kartu 1.

Získalo od rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear; [vaše dieťa/ niektoré z vašich detí]
niektoré z osvedčení o absolvovaní školy uvedených na tejto karte?
1. áno
5. nie

IF (CH508_SchoolCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

CH509_SchoolWhom (WHICH CHILD)
Ktoré dieťa?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];



ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

^FLChild[20];
21. zosnulé dieťa (deti) ;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Aké najvyššie vysvedčenie o ukončení vzdelania alebo stupeň 
vzdelania ^FL_CH510_1; získal/a?
Ak respondent uvedie zahraničný stupeň vzdelania/ 
vysvedčenie, opýtajte sa, či môže priradiť tento stupeň 
vzdelania k niektorej z ponúknutých kategórií. Ak nemôže, 
použite možnosť iné a zadajte ho (nasledujúca obrazovka).
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

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Aké ďalšie ovedčenia o absolvovaní školy alebo školské 
tituly získal/a ^FL_CH510_1;?
STRING

IF (((i IN (CH509_SchoolWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Aké najvyššie vysvedčenie o ukončení vzdelania alebo stupeň 
vzdelania ^FL_CH510_1; získal/a?
Ak respondent uvedie zahraničný stupeň vzdelania/ 
vysvedčenie, opýtajte sa, či môže priradiť tento stupeň 
vzdelania k niektorej z ponúknutých kategórií. Ak nemôže, 
použite možnosť iné a zadajte ho (nasledujúca obrazovka).
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)



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

95. ešte neukončil školu/stále študuje
97. iné

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Aké ďalšie ovedčenia o absolvovaní školy alebo školské 
tituly získal/a ^FL_CH510_1;?
STRING

CH511_DegreeCheckChildren (CHECK DEGREE CHANGED)
Pozrite sa na kartu 2.

Získalo od rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear; [vaše dieťa/ niektoré z vašich detí]
niektorý zo stupňov vyššieho vzdelania alebo odbornej prípravy uvedených na tejto karte?
1. áno
5. nie

IF (CH511_DegreeCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH512_DegreeWhom (WHICH CHILD)
Ktoré dieťa?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. zosnulé dieťa (deti) ;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Aké stupne vyššieho vzdelávania alebo odbornej prípravy 
^FL_CH513_1; získal/a?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;

Ak respondent odpovie ""ešte ja zapojený/á do vyššieho 
vzdelávania alebo odbornej prípravy"", opýtajte sa, či už 
absolvoval/a niektorý zo stupňov vzdelávania uvedených na 
karte.
SET OF 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.)



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

95. stále študuje
97. Iné

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Aký ďalší stupeň vyššieho vzdelania alebo odbornej 
prípravy má ^FL_CH513_1;?
STRING

IF (((i IN (CH512_DegreeWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Aké stupne vyššieho vzdelávania alebo odbornej prípravy 
^FL_CH513_1; získal/a?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;

Ak respondent odpovie ""ešte ja zapojený/á do vyššieho 
vzdelávania alebo odbornej prípravy"", opýtajte sa, či už 
absolvoval/a niektorý zo stupňov vzdelávania uvedených na 
karte.
SET OF 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

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Aký ďalší stupeň vyššieho vzdelania alebo odbornej 
prípravy má ^FL_CH513_1;?
STRING

CH514_MaritalStatusCheckChildren (CHECK MARITAL STATUS CHANGED)
Zmenil sa od rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear; rodinný stav [vášho dieťaťa/ 
niektorého z vašich detí]?
1. áno
5. nie

IF (CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

CH515_MaritalStatusWhom (WHICH CHILD)
Rodinný stav ktorého dieťaťa sa zmenil?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];



ENDIF
CH517_BecomeParent (CHECK GRANDCHILDREN CHANGED)

Stalo sa od rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear; [vaše dieťa/ niektoré z vašich detí]
rodičom nového dieťaťa?
Uveďte prosím všetky biologické, adoptované a nevlastné deti a deti v pestúnskej 
starostlivosti vrátane detí manžela/ky alebo partnera/ky.
1. áno
5. nie

IF (CH517_BecomeParent = a1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

ENDLOOP

^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. zosnulé dieťa (deti) ;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Pozrite sa prosím na kartu 3. Aký rodinný stav má [{meno 
dieťaťa}]?
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

[i] 

IF (((i IN (CH515_MaritalStatusWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Pozrite sa prosím na kartu 3. Aký rodinný stav má [{meno 
dieťaťa}]?
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

[i] 

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH518_ParentWhom (WHICH CHILD)
Ktoré z detí sa stalo rodičom ďalšieho dieťaťa?
Uveďte všetky deti, ktorých sa to týka.
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. zosnulé dieťa (deti) ;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)



ENDIF
IF (((PH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
CH021_NoGrandChild (NUMBER OF GRANDCHILDREN)

Ked hovoríme o vnúčatách, koľko vnúčat máte dohromady vy [a váš/ a vaša][manžel/ manželka/ partner/ 
partnerka]?
Vrátane vnúčat z predchádzajúcich vzťahov.
NUMBER

IF (CH021_NoGrandChild > 0)

ENDIF
CH023_IntCheck (WHO ANSWERED QUESTIONS IN SECTION CH)

SKONTROLUJTE:
Kto odpovedal na otázky v tejto sekcii?
1. len respondent
2. respondent a zástupca
3. len zástupca

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDLOOP

ELSE

ENDIF

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
Koľko detí má [{meno dieťaťa}] dohromady?
NUMBER [0..25]

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
V ktorom roku sa narodilo [toto dieťa/ najmladšie z 
týchto detí]?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [Rok by mal byť väčší 
alebo rovný roku posledného rozhovoru. Ak je rok 
uvedený správne, stlačte, prosím,  "Potvrdiť" a 
napíšte poznámku na vysvetlenie.;]

IF (((i IN (CH518_ParentWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
Koľko detí má [{meno dieťaťa}] dohromady?
NUMBER [0..25]

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
V ktorom roku sa narodilo [toto dieťa/ najmladšie z 
týchto detí]?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [Rok by mal byť väčší 
alebo rovný roku posledného rozhovoru. Ak je rok 
uvedený správne, stlačte, prosím,  "Potvrdiť" a 
napíšte poznámku na vysvetlenie.;]

CH022_GreatGrChild (HAS GREAT-GRANDCHILDREN)
Máte vy [alebo váš/ alebo vaša] [manžel/ manželka/ partner/ partnerka] pravnúčatá?
1. áno
5. nie

PH001_Intro (INTRO HEALTH)
Teraz vám položím niekoľko otázok týkajúcich sa vášho zdravia.
1. Pokračujte.

PH003_HealthGen2 (HEALTH IN GENERAL QUESTION 2)
Aký je podľa vás váš zdravotný stav?
Prečítajte. ;
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á



4. dostatočný/á
5. zlý/á

PH004_LStIll (LONG-TERM ILLNESS)
Niektorí ľudia majú chronické alebo dlhodobé zdravotné problémy. Chronickými alebo dlhodobými problémami máme na 
mysli také, ktoré vás trápili alebo pravdepodobne budú trápiť dlhšie obdobie. Máte takéto zdravotné problémy, ochorenia, 
postihnutie alebo ťažkosti?
Vrátane duševných problémov.
1. áno
5. nie

PH005_LimAct (LIMITED ACTIVITIES)
Do akej miery ste boli kvôli zdravotným problémom obmedzený/á pri vykonávaní bežných činností počas posledných 
minimálne 6 mesiacov?
Prečítajte. ;
1. Vážne obmedzený/obmedzená
2. Obmedzený/obmedzená, ale nie vážne
3. Nebol/a som obmedzený/obmedzená

IF ((MN808_AgeRespondent <= 75 AND (MN024_NursingHome = a1))

ENDIF
PH006_DocCond (DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS)

Pozrite sa prosím na kartu 7. [Povedal vám niekedy lekár, že ste mali/ Máte v súčasnosti] niektorý zo zdravotných 
problémov na karte? [Týmto máme na mysli, že vám lekár povedal, že máte toto ochorenie a že sa momentálne v 
súvislosti s tým liečite alebo vás toto ochorenie sužuje.] Povedzte mi prosím číslo alebo čísla týchto problémov.
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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

CHECK: (NOT((count(PH006_DocCond) > 1 AND ((96 IN (PH006_DocCond)))) [Nemôžete vybrať "96" spolu s inou 
odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] IF ((a97 IN (PH006_DocCond))

ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 21

PH061_LimPaidWork (PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK)
Máte zdravotný problém alebo postihnutie, ktoré obmedzuje druh alebo rozsah platenej práce, ktorú môžete 
vykonávať?
1. áno
5. nie

PH007_OthCond (OTHER CONDITIONS)
Aké iné zdravotné problémy ste mali?
Vyšetrenie
STRING

IF ((cnt IN (PH006_DocCond))

IF (piIndexSub = 10)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
V ktorom orgáne alebo v akej časti tela máte alebo ste mali rakovinu?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. mozog
2. ústna dutina
3. hrtan
4. hltan
5. štítna žľaza
6. pľúca
7. prsník
8. pažerák
9. žalúdok
10. pečeň
11. pankreas
12. oblička
13. prostata
14. semenník
15. vaječník
16. krčok maternice
17. maternica
18. hrubé črevo alebo konečník
19. mechúr
20. koža
21. lymfa
22. leukémia
97. iný orgán



ENDLOOP IF ((97 IN (PH006_DocCond))

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Koľko ste mali približne rokov, keď vám lekár po prvýkrát povedal, že máte [srdcový infarkt alebo iný 
problém so srdcom/ vysoký krvný tlak/ vysoký cholesterol v krvi/ mŕtvicu alebo cievnu mozgovú 
príhodu/ diabetes alebo vysokú hladinu cukru v krvi/ chronické pľúcne ochorenie/ rakovinu/ žalúdočný 
alebo duodenálny vred/ Parkinsonovu chorobu/ šedý zákal/ zlomeninu bedrového kĺbu/ iné zlomeniny/ 
Alzheimerovu chorobu, demenciu alebo inú závažnú poruchu pamäte/ afektívnu alebo emocionálnu 
poruchu/ reumatickú artritídu/ osteoartrózu alebo inú formu reumatizmu/ chronické ochorenie 
obličiek]?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Vek musí byť nižší alebo rovnaký ako 
respondentov vek.;]

IF (piIndexSub = 10)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
[22] 

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
V ktorom orgáne alebo v akej časti tela máte alebo ste mali rakovinu?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. mozog
2. ústna dutina
3. hrtan
4. hltan
5. štítna žľaza
6. pľúca
7. prsník
8. pažerák
9. žalúdok
10. pečeň
11. pankreas
12. oblička
13. prostata
14. semenník
15. vaječník
16. krčok maternice
17. maternica
18. hrubé črevo alebo konečník
19. mechúr
20. koža
21. lymfa
22. leukémia
97. iný orgán

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Koľko ste mali približne rokov, keď vám lekár po prvýkrát povedal, že máte [srdcový infarkt alebo iný problém 
so srdcom/ vysoký krvný tlak/ vysoký cholesterol v krvi/ mŕtvicu alebo cievnu mozgovú príhodu/ diabetes 
alebo vysokú hladinu cukru v krvi/ chronické pľúcne ochorenie/ rakovinu/ žalúdočný alebo duodenálny vred/ 
Parkinsonovu chorobu/ šedý zákal/ zlomeninu bedrového kĺbu/ iné zlomeniny/ Alzheimerovu chorobu, 
demenciu alebo inú závažnú poruchu pamäte/ afektívnu alebo emocionálnu poruchu/ reumatickú artritídu/ 
osteoartrózu alebo inú formu reumatizmu/ chronické ochorenie obličiek]?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Vek musí byť nižší alebo rovnaký ako 
respondentov vek.;]

PH072_HadCondition (HAD CONDITION)
[V súvislosti s niektorými ochoreniami by sme chceli presne vedieť, čo sa stalo v priebehu niekoľkych posledných 
rokov.
] Mali ste od nášho posledného rozhovoru, ktorý bol v mesiaci ^FLLastInterviewMonthYear;, [srdcový infarkt/ 
mŕtvicu alebo vám diagnostikovali cievne mozgové ochorenie/ diagnostikovanú rakovinu/ zlomeninu bedrového 
kĺbu]?
1. áno
5. nie

IF (PH072_HadCondition = a1)

IF (piIndex = 3)

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
V ktorom orgáne alebo v akej časti tela máte alebo ste mali rakovinu?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. mozog
2. ústna dutina
3. hrtan
4. hltan
5. štítna žľaza
6. pľúca
7. prsník
8. pažerák



ENDIF
[1] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[V súvislosti s niektorými ochoreniami by sme chceli presne vedieť, čo sa stalo v priebehu niekoľkych posledných 
rokov.
] Mali ste od nášho posledného rozhovoru, ktorý bol v mesiaci ^FLLastInterviewMonthYear;, [srdcový infarkt/ 
mŕtvicu alebo vám diagnostikovali cievne mozgové ochorenie/ diagnostikovanú rakovinu/ zlomeninu bedrového 
kĺbu]?
1. áno
5. nie

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

V ktorom roku ste mali naposledy [srdcový infarkt/ mŕtvicu alebo cievne mozgové ochorenie/ rakovinu/ 
zlomeninu bedrového kĺbu]
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

V ktorom mesiaci to bolo?
1. január
2. február
3. marec
4. apríl
5. máj
6. jún
7. júl
8. august
9. september
10. október
11. november
12. december

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Koľko [srdcových infarktov/ mŕtvic alebo cievnych mozgových ochorení/ prípadov rakoviny/ zlomenín 
bedrového kĺbu] ste mali od nášho posledného rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;
1
2
3 alebo viac

9. žalúdok
10. pečeň
11. pankreas
12. oblička
13. prostata
14. semenník
15. vaječník
16. krčok maternice
17. maternica
18. hrubé črevo alebo konečník
19. mechúr
20. koža
21. lymfa
22. leukémia
97. iný orgán

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Rok by mal byť väčší alebo 
rovný roku posledného rozhovoru. Ak je rok uvedený správne, stlačte, prosím,  "Potvrdiť" a napíšte 
poznámku na vysvetlenie.;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Mesiac sa musí rovnať alebo 
byť väčší ako mesiac posledného rozhovoru. Ak je mesiac správny, stlačte "Potvrdiť" a vložte poznámku 
na vysvetlenie.;]

IF (piIndex = 3)

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
V ktorom orgáne alebo v akej časti tela máte alebo ste mali rakovinu?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. mozog
2. ústna dutina
3. hrtan
4. hltan
5. štítna žľaza
6. pľúca
7. prsník
8. pažerák
9. žalúdok
10. pečeň
11. pankreas
12. oblička
13. prostata
14. semenník
15. vaječník
16. krčok maternice
17. maternica
18. hrubé črevo alebo konečník
19. mechúr
20. koža
21. lymfa
22. leukémia
97. iný orgán



ENDIF
[2] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[V súvislosti s niektorými ochoreniami by sme chceli presne vedieť, čo sa stalo v priebehu niekoľkych posledných 
rokov.
] Mali ste od nášho posledného rozhovoru, ktorý bol v mesiaci ^FLLastInterviewMonthYear;, [srdcový infarkt/ 
mŕtvicu alebo vám diagnostikovali cievne mozgové ochorenie/ diagnostikovanú rakovinu/ zlomeninu bedrového 
kĺbu]?
1. áno
5. nie

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

V ktorom roku ste mali naposledy [srdcový infarkt/ mŕtvicu alebo cievne mozgové ochorenie/ rakovinu/ 
zlomeninu bedrového kĺbu]
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

V ktorom mesiaci to bolo?
1. január
2. február
3. marec
4. apríl
5. máj
6. jún
7. júl
8. august
9. september
10. október
11. november
12. december

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Koľko [srdcových infarktov/ mŕtvic alebo cievnych mozgových ochorení/ prípadov rakoviny/ zlomenín 
bedrového kĺbu] ste mali od nášho posledného rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;
1
2
3 alebo viac

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Rok by mal byť väčší alebo 
rovný roku posledného rozhovoru. Ak je rok uvedený správne, stlačte, prosím,  "Potvrdiť" a napíšte 
poznámku na vysvetlenie.;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Mesiac sa musí rovnať alebo 
byť väčší ako mesiac posledného rozhovoru. Ak je mesiac správny, stlačte "Potvrdiť" a vložte poznámku 
na vysvetlenie.;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

V ktorom roku ste mali naposledy [srdcový infarkt/ mŕtvicu alebo cievne mozgové ochorenie/ rakovinu/ 
zlomeninu bedrového kĺbu]
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

V ktorom mesiaci to bolo?
1. január
2. február

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
V ktorom orgáne alebo v akej časti tela máte alebo ste mali rakovinu?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. mozog
2. ústna dutina
3. hrtan
4. hltan
5. štítna žľaza
6. pľúca
7. prsník
8. pažerák
9. žalúdok
10. pečeň
11. pankreas
12. oblička
13. prostata
14. semenník
15. vaječník
16. krčok maternice
17. maternica
18. hrubé črevo alebo konečník
19. mechúr
20. koža
21. lymfa
22. leukémia
97. iný orgán

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Rok by mal byť väčší alebo 
rovný roku posledného rozhovoru. Ak je rok uvedený správne, stlačte, prosím,  "Potvrdiť" a napíšte 
poznámku na vysvetlenie.;]



ENDIF
[3] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[V súvislosti s niektorými ochoreniami by sme chceli presne vedieť, čo sa stalo v priebehu niekoľkych posledných 
rokov.
] Mali ste od nášho posledného rozhovoru, ktorý bol v mesiaci ^FLLastInterviewMonthYear;, [srdcový infarkt/ 
mŕtvicu alebo vám diagnostikovali cievne mozgové ochorenie/ diagnostikovanú rakovinu/ zlomeninu bedrového 
kĺbu]?
1. áno
5. nie

IF (PH072_HadCondition = a1)

3. marec
4. apríl
5. máj
6. jún
7. júl
8. august
9. september
10. október
11. november
12. december

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Koľko [srdcových infarktov/ mŕtvic alebo cievnych mozgových ochorení/ prípadov rakoviny/ zlomenín 
bedrového kĺbu] ste mali od nášho posledného rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;
1
2
3 alebo viac

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Mesiac sa musí rovnať alebo 
byť väčší ako mesiac posledného rozhovoru. Ak je mesiac správny, stlačte "Potvrdiť" a vložte poznámku 
na vysvetlenie.;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

V ktorom roku ste mali naposledy [srdcový infarkt/ mŕtvicu alebo cievne mozgové ochorenie/ rakovinu/ 
zlomeninu bedrového kĺbu]
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

V ktorom mesiaci to bolo?
1. január
2. február
3. marec
4. apríl
5. máj
6. jún
7. júl
8. august
9. september
10. október
11. november
12. december

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
V ktorom orgáne alebo v akej časti tela máte alebo ste mali rakovinu?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. mozog
2. ústna dutina
3. hrtan
4. hltan
5. štítna žľaza
6. pľúca
7. prsník
8. pažerák
9. žalúdok
10. pečeň
11. pankreas
12. oblička
13. prostata
14. semenník
15. vaječník
16. krčok maternice
17. maternica
18. hrubé črevo alebo konečník
19. mechúr
20. koža
21. lymfa
22. leukémia
97. iný orgán

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Rok by mal byť väčší alebo 
rovný roku posledného rozhovoru. Ak je rok uvedený správne, stlačte, prosím,  "Potvrdiť" a napíšte 
poznámku na vysvetlenie.;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Mesiac sa musí rovnať alebo 
byť väčší ako mesiac posledného rozhovoru. Ak je mesiac správny, stlačte "Potvrdiť" a vložte poznámku 
na vysvetlenie.;]



ENDIF
PH089_Frailty_Symptoms (BOTHERED BY SYMPTOMS)

Pozrite sa prosím na kartu 8. Mali ste za posledných 6 mesiacov niektorý zo zdravotných problémov uvedených na tejto 
karte? Uveďte prosím príslušné číslo alebo čísla.
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 1. pád
2. strach z pádu
3. závrate, mdloby alebo bezvedomie
4. únava
96. žiadne

CHECK: (NOT((count(PH089_Frailty_Symptoms) > 1 AND ((96 IN (PH089_Frailty_Symptoms)))) [Nemôžete vybrať "96" 
spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]
PH084_TroubledPain (TROUBLED BY PAIN)

Máte bolesti?
1. áno
5. nie

IF (PH084_TroubledPain = a1)

ENDIF
PH011_CurrentDrugs (CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK)

Naša ďalšia otázka sa týka liekov, ktoré užívate. Pozrite sa prosím na kartu 10. Užívate momentálne lieky aspoň raz 
týždenne v dôsledku problémov uvedených na tejto karte?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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

CHECK: (NOT((count(PH011_CurrentDrugs) > 1 AND ((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))) [Nemôžete vybrať "96" spolu s inou 
odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] IF (NOT((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))

ENDIF
PH012_Weight (WEIGHT OF RESPONDENT)

Koľko približne vážite?
Hmotnosť v kilogramoch:
NUMBER [0..250]

CHECK: (NOT(((PH012_Weight >= 125 OR (PH012_Weight <= 40) AND (PH012_Weight = RESPONSE))) [Prosím overte: 
Váha respondenta; TOSTRING(PH012_Weight) kg, je to správne? Ak nie, opravte odpoveď. Ak je odpoveď správna, stlačte 
"Potvrdiť" a pokračujte.         ;]
PH065_CheckLossWeight (CHECK LOSS WEIGHT)

Schudli ste za posledných 12 mesiacov?
1. Áno
5. Nie

IF (PH065_CheckLossWeight = a1)

ENDIF
[4] 

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Koľko [srdcových infarktov/ mŕtvic alebo cievnych mozgových ochorení/ prípadov rakoviny/ zlomenín 
bedrového kĺbu] ste mali od nášho posledného rozhovoru v ^FLLastInterviewMonthYear;
1
2
3 alebo viac

PH085_PainLevel (HOW BAD PAIN)
Aké výrazné boli alebo sú tieto bolesti väčšinu času? Boli alebo sú
Prečítajte. ;
1. Mierne
3. Stredne silné
5. Silné

PH087_PainJointLoc (SIX MONTHS BOTHERED BY PAIN)
Pozrite sa na kartu 9. V ktorých častiach tela cítite bolesť?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 1. chrbát
2. bedrá
3. kolená
4. iné kĺby
5. ústa/zuby
6. iné časti tela, nie kĺby
7. Všetko

CHECK: (NOT((count(PH087_PainJointLoc) > 1 AND ((7 IN (PH087_PainJointLoc)))) [Nemôžete vybrať "Po mšetko"" 
spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]

PH082_PolyPharmacy (AT LEAST FIVE PER DAY)
Užívate počas bežného dňa aspoň päť rôznych liekov? Uveďte prosím lieky, ktoré vám predpísal lekár, lieky, ktoré 
si kupujete bez receptu, a výživové doplnky, ako sú vitamíny a minerály.
1. áno
5. nie

PH095_HowMuchLostWeight (HOW MUCH LOSS WEIGHT)
Koľko kilogramov ste schudli?
Len úbytok hmotnosti v celých kg, napr. 1 kg, 2 kg, 3 kg atď.



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
PH041_UseGlasses (USE GLASSES)

Zvyknete nosiť okuliare alebo kontaktné šošovky?
Všetky typy okuliarov, teda aj okuliare len na čítanie.
1. áno
5. nie

IF (PH041_UseGlasses = a1)

ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a2 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))

ELSE

ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a3 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))

ELSE

ENDIF
PH745_HaveHearingAid (HAVE HEARING AID)

Máte načúvací prístroj?
1. áno
5. nie

NUMBER [1..50]

PH066_ReasonLostWeight (REASON LOST WEIGHT)
Prečo ste schudli?
Prečítajte. ;
1. Kvôli chorobe
2. Držali ste špeciálnu diétu
3. Aj kvôli chorobe aj kvôli držaniu špeciálnej diéty
97. Iné dôvody straty hmotnosti

PH013_HowTall (HOW TALL ARE YOU?)
Aká je vaša výška?
výška v centimetroch:
NUMBER [60..230]

CHECK: (NOT(((PH013_HowTall >= 200 OR (PH013_HowTall <= 130) AND (PH013_HowTall = RESPONSE))) [Prosím 
overte: miery respondenta; TOSTRING(PH013_HowTall) centimetrov, je to správne? Ak nie, opravte odpoveď. Ak je 
odpoveď správna, stlačte "Potvrdiť" a pokračujte.         ;]

PH690_BifocGlasLenses (USE BIFOCAL GLASSES/LENSES)
Aký druh okuliarov alebo kontaktných šošoviek nosíte?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ; Prečítajte. ;
SET OF 1. bifokálne okuliare alebo multifokálne (progresívne) okuliare alebo kontaktné šošovky
2. okuliare alebo kontaktné šošovky na čítanie (jednoohniskové sklá)
3. okuliare alebo kontaktné šošovky do diaľky (jednoohniskové sklá)
4. iné okuliare alebo kontaktné šošovky

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Aký dobrý je váš zrak do diaľky, napríklad pri rozoznávaní priateľa na druhej strane ulice [pri obvyklom používaní 
okuliarov alebo kontaktných šošoviek]? Je podľa vás
Prečítajte. ;
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Aký dobrý je váš zrak do diaľky, napríklad pri rozoznávaní priateľa na druhej strane ulice [pri obvyklom používaní 
okuliarov alebo kontaktných šošoviek]? Je podľa vás
Prečítajte. ;
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Aký dobrý je váš zrak na krátku vzdialenosť, napríklad pri čítaní bežných novín [pri obvyklom používaní okuliarov 
alebo kontaktných šošoviek]?

Je podľa vás
Prečítajte. ;
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Aký dobrý je váš zrak na krátku vzdialenosť, napríklad pri čítaní bežných novín [pri obvyklom používaní okuliarov 
alebo kontaktných šošoviek]?

Je podľa vás
Prečítajte. ;
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á



IF (PH745_HaveHearingAid = a1)

ENDIF
PH046_Hearing (HEARING)

Je váš sluch [pri používaní načúvacieho prístroja ako zvyčajne]...
Prečítajte. ;
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á

PH048_HeADLa (HEALTH AND ACTIVITIES)
Pozrite sa prosím na kartu 11. Povedzte mi prosím, či máte ťažkosti pri vykonávaní každodenných činností uvedených na 
tejto karte. Neuvádzajte ťažkosti, ktoré pretrvávajú kratšie než tri mesiace.
Overenie: sú ešte ďalšie? Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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

CHECK: (NOT((count(PH048_HeADLa) > 1 AND ((96 IN (PH048_HeADLa)))) [Nemôžete vybrať "96" spolu s inou odpoveďou. 
Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]
PH049_HeADLb (MORE HEALTH AND ACTIVITIES)

Pozrite sa prosím na kartu 12. Povedzte mi prosím, či máte problémy s vykonávaním týchto činností z dôvodu fyzického, 
duševného, emocionálneho problému alebo problému s pamäťou. Neuvádzajte opäť ťažkosti, ktoré pretrvávajú kratšie než 
tri mesiace.
Overenie: sú ešte ďalšie? Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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

CHECK: (NOT((count(PH049_HeADLb) > 1 AND ((96 IN (PH049_HeADLb)))) [Nemôžete vybrať "96" spolu s inou odpoveďou. 
Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] IF (NOT(((((96 IN (PH048_HeADLa) OR (PH048_HeADLa = DontKnow) OR 
(PH048_HeADLa = Refusal) AND ((((96 IN (PH049_HeADLb) OR (PH049_HeADLb = DontKnow) OR (PH049_HeADLb = 
Refusal))))

ENDIF
PH059_UseAids (USE OF AIDS)

Pozrite sa prosím na kartu 13. Používate niektoré z vecí uvedených na tejto karte?
Č. 7. Uveďte len osobné prístroje používané na privolanie pomoci v prípade pádu atď.
SET OF 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)

CHECK: (NOT((count(PH059_UseAids) > 1 AND ((96 IN (PH059_UseAids)))) [Nemôžete vybrať "96" spolu s inou odpoveďou. 
Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] IF ((a97 IN (PH059_UseAids))

PH045_UseHearingAid (USE HEARING AID)
Nosíte zvyčajne načúvací prístroj?
1. áno
5. nie

PH050_HelpAct (HELP ACTIVITIES)
Ak sa zamyslíte nad činnosťami, s ktorými máte problémy, pomáha vám niekto s týmito činnosťami?
Vrátane Vášho partnera/ Vašej partnerky alebo iných osôb v domácnosti
1. áno
5. nie

IF (PH050_HelpAct = a1)

ENDIF

PH051_HelpMeetsN (HELP MEETS NEEDS)
Vyhovuje podľa vás pomoc, ktorú dostávate, vašim potrebám?
Prečítajte. ;
1. Vždy
2. Zvyčajne
3. Niekedy
4. Skoro nikdy



ENDIF
IF (((BR IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
PH054_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH)

SKONTROLUJTE: Kto odpovedal na otázky v tejto časti?
1. len respondent
2. respondent a zástupca
3. len zástupca

PH659_UseAidsOther (USE OF AIDS)
Aké iné predmety?
STRING

BR001_EverSmokedDaily (EVER SMOKED DAILY)
Nasledujúce otázky sa týkajú fajčenia a konzumácie alkoholických nápojov. Fajčili ste niekedy cigarety, cigary, cigarky 
alebo fajku každý deň počas obdobia aspoň jedného roka?
1. áno
5. nie

IF (BR001_EverSmokedDaily = a1)

ENDIF
BR039_Drinklastsevendays (ANY DRINK LAST SEVEN DAYS)

Vypili ste počas posledných 7 dní aspoň jeden alkoholický nápoj?
1. áno
5. nie

IF (BR039_Drinklastsevendays = a1)

ENDIF
BR623_SixOrMoreDrinks (HOW OFTEN SIX OR MORE DRINKS LAST 3 MONTHS)

Pozrite sa na kartu 15.

Ako často ste za posledné tri mesiace vypili pri jednej príležitosti šesť a viac jednotiek alkoholických nápojov?
Štandardné jednotky alkoholických nápojov sú uvedené na predchádzajúcej karte.
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

BR015_PartInVigSprtsAct (SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS)
Chceli by sme sa spýtať na typ a rozsah fyzickej aktivity, ktorú vykonávate v každodennom živote. Ako často vykonávate 
intenzívnu fyzickú činnosť, ako napríklad športovanie, ťažká fyzická práca v domácnosti alebo zamestnanie, ktoré 
zahŕňa fyzickú prácu?
Prečítajte. ;
1. Viac ako raz za týždeň
2. Raz za týždeň
3. Jeden až trikrát za mesiac
4. Skoro nikdy alebo nikdy

BR016_ModSprtsAct (ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY)
Ako často vykonávate činnosti, ktoré si vyžadujú miernu úroveň energie, ako napríklad práca v záhrade, umývanie auta 
alebo prechádzka?
Prečítajte. ;
1. Viac ako raz za týždeň
2. Raz za týždeň
3. Jeden až trikrát za mesiac
4. Skoro nikdy alebo nikdy

BR026_DairyProd (HOW OFTEN SERVING OF DAIRY PRODUCTS)

BR002_StillSmoking (SMOKE AT THE PRESENT TIME)
Fajčíte v súčasnosti?
1. áno
5. nie

BR003_HowManyYearsSmoked (HOW MANY YEARS SMOKED)
Koľko rokov spolu [fajčíte/ ste fajčili]?
Nezahŕňajte obdobia, keď respondent nefajčil.

Označte 1, ak respondent fajčil kratšie než jeden rok.
NUMBER [1..99]

BR005_WhatSmoke (WHAT DO OR DID YOU SMOKE)
Čo [fajčíte/ ste fajčili]^FL_BR005_2;[pred tým, než ste prestali]?
Cigarety zahŕňajú aj vlastnoručne šúľané cigarety. Prečítajte. ; Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. cigarety
2. fajku
3. cigary alebo cigarky
4. elektronické cigarety s nikotínovým roztokom

IF ((1 IN (BR005_WhatSmoke))

ENDIF

BR006_AmManCig (AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY)
Koľko cigariet [fajčíte/ ste fajčili]^FL_BR006_2;^FL_BR006_3; priemerne denne?
NUMBER [0..120]

BR040_Drinklastsevendays (HOW OFTEN DRINKS LAST SEVEN DAYS)
Pozrite sa prosím na kartu 14, ktorá znázorňuje štandardné jednotky alkoholických nápojov. Koľko jednotiek 
alkoholických nápojov ste spolu vypili za posledných 7 dní?
Otvorte prosím brožúrku a vypočítajte počet jednotiek za týždeň spolu s respondentom. Ak alkohol nebol 
konzumovaný, uveďte "0". Zaokrúhlite prosím na najbližšie celé číslo.
NUMBER [0..200]



ENDIF
IF (((CF IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

Pozrite sa prosím na kartu 16. Ako často skonzumujete počas bežného týždňa porciu mliečnych výrobkov, napríklad pohár 
mlieka, syr v sendviči, jogurt alebo dávku vysokoproteínového doplnku stravy?
1. každý deň
2. 3-6-krát za týždeň
3. dvakrát za týždeň
4. raz za týždeň
5. menej často než raz týždenne

BR027_LegumesEggs (HOW OFTEN A WEEK SERVING OF LEGUMES OR EGGS)
(Pozrite sa na kartu 16.) Ako často skonzumujete počas bežného týždňa porciu strukovín, fazule alebo vajec?
1. každý deň
2. 3-6-krát za týždeň
3. dvakrát za týždeň
4. raz za týždeň
5. menej často než raz týždenne

BR028_MeatWeek (HOW OFTEN A DAY DO YOU EAT MEAT, FISH OR POULTRY)
(Pozrite sa na kartu 16.)
Ako často počas bežného týždňa konzumujete mäso, ryby alebo hydinu?
1. každý deň
2. 3-6-krát za týždeň
3. dvakrát za týždeň
4. raz za týždeň
5. menej často než raz týždenne

IF ((BR028_MeatWeek > a2 AND (MN032_socex = 1))

ENDIF
BR029_FruitsVegWeek (HOW OFTEN A WEEK DO YOU CONSUME A SERVING OF FRUITS OR VEGETABLES)

(Pozrite sa na kartu 16.)
Ako často konzumujete počas bežného tyždňa porciu ovocia alebo zeleniny?
1. každý deň
2. 3-6-krát za týždeň
3. dvakrát za týždeň
4. raz za týždeň
5. menej často než raz týždenne

BR017_IntCheck (INTERVIEWER CHECK BR)

SKONTROLUJTE: Kto odpovedal na otázky v tejto časti?
1. len respondent
2. respondent a zástupca
3. len zástupca

BR033_MeatAfford (MEAT AFFORD)
Povedali by ste, že nekonzumujete mäso, ryby alebo hydinu častejšie, pretože...
Prečítajte. ;
1. nemôžete si dovoliť jesť ich častejšie
2. z iných dôvodov

CF019_CFInstruct (INSTRUCTION FOR CF)

Toto je časť venovaná kognitívnemu testu. Počas vypracovania tejto sekcie nesmú byť prítomné tretie osoby.

Začiatok sekcie, v ktorej nie je dovolené uvádzať údaje prostredníctvom zástupcu. Ak respondent nedokáže samostatne 
odpovedať na žiadnu z týchto otázok, pri každej otázke stlačte CTRL-K.
1. Pokračujte.

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
CF003_DateDay (DATE-DAY OF MONTH)

Časť tejto štúdie sa zaoberá pamäťou a schopnosťou rozmýšľať o veciach. Najprv sa vás spýtam na dnešný dátum. Ktorý 
deň mesiaca je dnes?
Uveďte kód, či bol deň mesiaca (^FLDay;) uvedený správne.
1. Deň mesiaca uvedený správne
2. Deň mesiaca uvedený nesprávne/nevie deň

CF004_DateMonth (DATE-MONTH)
Ktorý mesiac je teraz?
Uveďte kód, či bol mesiac (;) uvedený správne.
1. Mesiac uvedený správne
2. Mesiac uvedený nesprávne/nevie mesiac

CF005_DateYear (DATE-YEAR)
Ktorý rok je teraz?
Uveďte kód, či bol rok (^FLYear;) uvedený správne.

CF001_SRRead (SELF-RATED READING SKILLS)
Teraz by som vám chcel položiť niekoľko otázok o vašich schopnostiach čítať a písať. Ako by ste ohodnotili svoju 
schopnosť čítať v každodennom živote? Je táto schopnosť podľa vás...
Prečítajte. ;
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á

CF002_SRWrite (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Ako by ste ohodnotili svoju schopnosť písať v každodennom živote? Je táto schopnosť podľa vás...
Prečítajte. ;
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á



1. Rok uvedený správne
2. Rok uvedený nesprávne/nevie rok

CF006_DayWeek (DAY OF THE WEEK)
Môžete mi povedať, ktorý deň týždňa je dnes?
Správna odpoveď: (^FLToday;)
1. Deň týždňa uvedený správne
2. Deň týždňa uvedený nesprávne/nevie deň

CF103_Memory (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Ako by ste ohodnotili svoju súčasnú pamäť? Povedali by ste, že je výborná, veľmi dobrá, dobrá, dostatočná alebo zlá?
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á

IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

ENDIF
CF007_Learn1Intro (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING)

Teraz prečítam z obrazovky počítača zoznam slov. Zámerne sme vypracovali dlhý zoznam, a preto bude pre každého ťažké 
zapamätať si všetky slová. Väčšina ľudí si zapamätá len niektoré. Počúvajte prosím pozorne, pretože zoznam slov nebudem 
opakovať. Keď skončím, požiadam vás, aby ste nahlas povedali čo najviac slov, ktoré si pamätáte, v akomkoľvek poradí. Je 
to jasné?
Pripravte si brožúrku.
1. Pokračujte.

IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

CF820_MemoryChange (SELF-RATED MEMORY CHANGE)
V porovnaní s dátumom ^FLLastInterviewMonthYear;, povedali by ste, že vaša pamäť je teraz lepšia, približne 
rovnaká, alebo horšia než bola vtedy?
1. Lepšia
2. Rovnaká
3. Horšia

CF101_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Môžeme začať?
Počkajte, pokým sa na obrazovke neobjavia slová.
Zapíšte si slová na papier.
Poskytnite jednu minútu na spomenutie si.
Zapíšte všetky slová, na ktoré si respondent správne spomenul.
1. Začať test

IF (NOT((((CF104_Learn1 = RESPONSE OR (CF105_Learn1 = RESPONSE) OR (CF106_Learn1 = RESPONSE) OR 
(CF107_Learn1 = RESPONSE)))

ENDIF
IF (MN025_RandomCF102 = 1)

ELSE

CF102_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING SHOW MOVIE)
;
1. Pokračujte.

CF104_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Povedzte mi teraz všetky slová, ktoré si pamätáte.
SET OF 1. Hotel
2. Rieka
3. Strom
4. Koža
5. Zlato
6. Obchod
7. Papier
8. Dieťa
9. Kráľ
10. Kniha
96. Žiadne z uvedených

CHECK: (NOT((count(CF104_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF104_Learn1)))) [Nemôžete vybrať "96" spolu s inou 
odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

ELSE

CF105_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Povedzte mi teraz všetky slová, ktoré si pamätáte.
SET OF 1. Obloha
2. Oceán
3. Zástava
4. Dolár
5. Manželka
6. Stroj
7. Domov
8. Zem
9. Univerzita
10. Maslo
96. Žiadne z uvedených

CHECK: (NOT((count(CF105_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF105_Learn1)))) [Nemôžete vybrať "96" spolu 
s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

CF106_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Povedzte mi teraz všetky slová, ktoré si pamätáte.



ENDIF
IF (NOT(CF010_Animals = RESPONSE))

ENDIF
IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

SET OF 1. Žena
2. Skala
3. Krv
4. Kút
5. Topánky
6. List
7. Dievča
8. Dom
9. Dolina
10. Motor
96. Žiadne z uvedených

CHECK: (NOT((count(CF106_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF106_Learn1)))) [Nemôžete vybrať "96" 
spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 4)

ENDIF

CF107_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Povedzte mi teraz všetky slová, ktoré si pamätáte.
SET OF 1. Voda
2. Kostol
3. Lekár
4. Palác
5. Oheň
6. Záhrada
7. More
8. Dedina
9. Dieťa
10. Stôl
96. Žiadne z uvedených

CHECK: (NOT((count(CF107_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF107_Learn1)))) [Nemôžete 
vybrať "96" spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]

CF009_VerbFluIntro (VERBAL FLUENCY INTRO)
Teraz mi vymenujte čo najviac rôznych zvierat, ktoré vám zídu na um. Máte na to jednu minútu. Pripravte sa, 
začnite.
Poskytnite presne jednu minútu. Ak sa respondent zastaví pred uplynutím času, požiadajte ho/ju, aby skúsil/skúsila 
uviesť viac slov. Ak 15 sekúnd mlčí, zopakujte základný pokyn ("Vymenujte mi všetky zvieratá, ktoré vám zídu na 
um.")
Časový limit sa nepredlžuje, ak je potrebné zopakovať inštrukciu.
1. Pokračujte.

IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF

CF810_AnimalsVideo (VERBAL FLUENCY SCORE)
2;
Výsledok je súčet všetkých správnych zvierat. Za správny sa považuje akýkoľvek člen ríše zvierat, či už 
reálny alebo mýtický, okrem opakovaní a vlastných mien. Každý z nasledujúcich príkladov sa ráta ako 
samostatné zviera: názov druhu a ďalšie súvisiace plemená v rámci druhu, pomenovanie samca, samice a 
mláďaťa v rámci druhu.
1. Pokračujte.

CF010_Animals (VERBAL FLUENCY SCORE)
2;
Výsledok je súčet všetkých správnych zvierat. Za správny sa považuje akýkoľvek člen ríše zvierat, či už reálny alebo 
mýtický, okrem opakovaní a vlastných mien. Každý z nasledujúcich príkladov sa ráta ako samostatné zviera: názov 
druhu a ďalšie súvisiace plemená v rámci druhu, pomenovanie samca, samice a mláďaťa v rámci druhu. Uveďte 
počet zvierat (0..100).
NUMBER [0..100]

CF011_IntroNum (INTRODUCTION NUMERACY)
Teraz by som sa vám chcel položiť niekoľko otázok, ktoré sa týkajú toho, ako ľudia používajú čísla v každodennom 
živote.
Ak je to potrebné, vyzvite respondenta, aby sa pokúsil odpovedať na každú numerickú otázku.
1. Pokračujte.

CF012_NumDis (NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000)
Ak pravdepodobnosť, že človek dostane nejakú chorobu, je 10 %, koľko ľudí z 1000 (tisíca) by dostalo túto chorobu?
Nečítajte odpovede.
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Iná odpoveď

IF (CF012_NumDis <> a1)

CF013_NumHalfPrice (NUMERACY-HALF PRICE)
Obchod počas výpredaja predáva všetok tovar za polovičnú cenu. Pred výpredajom stojí gauč 300 ^FLCurr;. 
Koľko bude stáť vo výpredaji?
Nečítajte odpovede.



ENDIF
CF108_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 1)

Teraz vám dám príklady na odčítanie čísel. Koľko je 100 mínus 7?
Respondent nemôže používať papier ani pero. Ak respondent namiesto odčítania pripočíta 7, môžete zopakovať otázku.
NUMBER

IF ((CF108_Serial < 99999998 AND (NOT((CF108_Serial = Refusal OR (CF108_Serial = DontKnow))))

ENDIF
IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

ENDIF
IF (CF012_NumDis = a1)

ENDIF

1. 150 ^FLCurr;
2. 600 ^FLCurr;
97. Iná odpoveď

CF014_NumCar (NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE)
Predajca ojazdených áut predáva auto za 6 000 ^FLCurr;. To sú dve tretiny z ceny, ktorú stálo ako nové. 
Koľko stálo nové auto?
Nečítajte odpovede. Respondent nemôže používať papier a pero.
1. 9 000 ^FLCurr;
2. 4 000 ^FLCurr;
3. 8 000 ^FLCurr;
4. 12 000 ^FLCurr;
5. 18 000 ^FLCurr;
97. Iná odpoveď

IF (CF014_NumCar = a1)

ENDIF

CF015_Savings (AMOUNT IN THE SAVINGS ACCOUNT)
Povedzme, že na sporiacom účte máte 2 000 ^FLCurr;. Účet zarobí desať percent úrokov každý rok. 
Koľko budete mať na účte po uplynutí dvoch rokov?
Nečítajte odpovede.
1. 2 420 ^FLCurr;
2. 2 020 ^FLCurr;
3. 2 040 ^FLCurr;
4. 2 100 ^FLCurr;
5. 2 200 ^FLCurr;
6. 2 400 ^FLCurr;
97. Iná odpoveď

CF109_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 2)
A odrátajte od výsledku 7.
Toto je druhé odčítanie.
NUMBER

IF ((CF109_Serial < 99999998 AND (NOT((CF109_Serial = Refusal OR (CF109_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF110_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 3)
A odrátajte od výsledku 7.
Toto je tretie odčítanie.
NUMBER

IF ((CF110_Serial < 99999998 AND (NOT((CF110_Serial = Refusal OR (CF110_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF111_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 4)
A odrátajte od výsledku 7.
Toto je štvrté odčítanie.
NUMBER

IF ((CF111_Serial < 99999998 AND (NOT((CF111_Serial = Refusal OR (CF111_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF112_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 5)
A odrátajte od výsledku 7.
Toto je piate odčítanie.
NUMBER

IF (CF101_Learn1 <> Refusal)

IF (MN025_RandomCF102 = 1)

CF113_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Pred chvíľou som vám prečítal zoznam slov a vy ste zopakovali tie, ktoré ste si zapamätali. Povedzte mi 
prosím, ktoré slová si pamätáte teraz?
Napíšte slová na pripravený papier. Poskytnite jednu minútu na vymenovanie zapamätaných slov. 
Uveďte slová, ktoré respondent správne uviedol.
SET OF 1. Hotel
2. Rieka
3. Strom
4. Koža
5. Zlato
6. Obchod
7. Papier
8. Dieťa
9. Kráľ
10. Kniha
96. Žiadne z uvedených

CHECK: (NOT((count(CF113_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF113_Learn4)))) [Nemôžete vybrať "96" spolu 
s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

ELSE

ENDIF

CF114_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Pred chvíľou som vám prečítal zoznam slov a vy ste zopakovali tie, ktoré ste si zapamätali. 
Povedzte mi prosím, ktoré slová si pamätáte teraz?
Napíšte slová na pripravený papier. Poskytnite jednu minútu na vymenovanie zapamätaných 
slov. Uveďte slová, ktoré respondent správne uviedol.
SET OF 1. Obloha
2. Oceán
3. Zástava
4. Dolár
5. Manželka
6. Stroj
7. Domov
8. Zem
9. Univerzita
10. Maslo
96. Žiadne z uvedených

CHECK: (NOT((count(CF114_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF114_Learn4)))) [Nemôžete vybrať "96" 
spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

ELSE

ENDIF

CF115_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Pred chvíľou som vám prečítal zoznam slov a vy ste zopakovali tie, ktoré ste si 
zapamätali. Povedzte mi prosím, ktoré slová si pamätáte teraz?
Napíšte slová na pripravený papier. Poskytnite jednu minútu na vymenovanie 
zapamätaných slov. Uveďte slová, ktoré respondent správne uviedol.
SET OF 1. Žena
2. Skala
3. Krv
4. Kút
5. Topánky
6. List
7. Dievča
8. Dom
9. Dolina
10. Motor
96. Žiadne z uvedených

CHECK: (NOT((count(CF115_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF115_Learn4)))) [Nemôžete 
vybrať "96" spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]

CF116_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Pred chvíľou som vám prečítal zoznam slov a vy ste zopakovali tie, ktoré ste si 
zapamätali. Povedzte mi prosím, ktoré slová si pamätáte teraz?
Napíšte slová na pripravený papier. Poskytnite jednu minútu na vymenovanie 
zapamätaných slov. Uveďte slová, ktoré respondent správne uviedol.
SET OF 1. Voda
2. Kostol
3. Lekár
4. Palác
5. Oheň
6. Záhrada
7. More
8. Dedina
9. Dieťa
10. Stôl
96. Žiadne z uvedených

CHECK: (NOT((count(CF116_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF116_Learn4)))) [Nemôžete 
vybrať "96" spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]

CF821_CountingBackIntro1 (COUNTING BACKWARDS INTRO 1)
Teraz sa pokúste počítať odzadu tak rýchlo, ako môžete, od čísla, ktoré Vám poviem. Poviem Vám, kedy máte 
zastaviť.

Prosím začnite od: 20.
Kliknite na "1. Pokračujte" hneď, ako prečítate číslo.
1. Pokračujte.

CF822_CountingBackTrial1 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 1 END)

Kliknite na "1. Pokračujte", hneď ako respondent uvedie 10 čísel, alebo sa zastaví alebo požiada, aby mohol začať 
odznovu.
1. Pokračujte.

CF823_CountingBackStop1 (COUNTING BACKWARDS STOP 1)
Teraz môžete zastaviť. Ďakujem.
Uveďte Správne, ak respondent počítal bez chyby odzadu od 19 do 10 alebo od 20 do 11.
Umožnite respondentovi znovu začať, ak si to želá.
1. Správne
5. Nesprávne
6. Chce znovu začať

IF (CF823_CountingBackStop1 = 6)



ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent > 64)

ENDIF
CF830_DrawInfinity (DRAW INFINITY)

Pozrite sa na kartu 17. Teraz Vás prosím, aby ste nakreslili tento obrázok.
Nalistujte prázdnu stranu v bloku a podajte ju respondentovi. Hodnotenie: Obrázok je správny, ak sa obidve ležaté 
osmičky pretnú a nevyzerajú ako kružnice.
1. Správny obrázok;
5. Nesprávny obrázok;
7. Nemôže kresliť kvôli fyzickým obmedzeniam (napr. trasú sa ruky, slabý zrak) 

CF831_DrawCube (DRAW CUBE)
Pozrite sa na kartu 18. Teraz, prosím, nakreslite tento obrázok.
Nalistujte v bloku ďalšiu prázdnu stranu a podajtu ju respondentovi. Respondent môže počas kreslenia opravovať 
chyby. Ak sa respondentovi nepáči prvý nákres a chce ho ešte raz nakresliť, môžete mu to dovoliť a potom budete 
hodnotiť druhý nákres.
1. Celý obrázok je správny. Kocka má 12 hrán, aj keď proporcie nie sú celkom presné. ;
2. Čiastočne správny obrázok. Kocka má menej ako 12 hrán, no celkový tvar kocky je zachovaný. ;
5. Nesprávny obrázok
7. Kreslenie nie je možné kvôli fyzickým obmedzeniam (napr. trasúce sa ruky, slabý zrak)

CF832_DrawClockFaceIntro (DRAW CLOCK FACE INTRO)
A teraz nakreslite ciferník hodín s číslami, ale bez ručičiiek.
Otvorte v bloku ďalšiu prázdnu stranu a podajte ju respondentovi.

Stlačte "1. Pokračujte", ak sú hodiny a ciferník hotové alebo ak respondent skončí. Respondent môže počas 
kreslenia opravovať chyby Ak sa respondentovi nepáči prvý nákres a chce ho ešte raz nakresliť, môžete mu to 
dovoliť a potom budete hodnotiť druhý nákres.
1. Pokračujte.

CF833_DrawClockFaceAllCorrect (DRAW CLOCK FACE ALL CORRECT)

NEČÍTAJTE: Skontrolujte: 
Je tam primeraný kruh a je 12 čísel správne rozmiestnených v rámci kruhu?

Správne príklady: ;
1. áno
5. nie
7. Nemôže kresliť kvôli fyzickým obmedzeniam (napr. trasú sa ruky, slabý zrak) 

IF (CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a5)

CF824_CountingBackIntro2 (COUNTING BACKWARDS INTRO 2)
Pokúste sa ešte raz.

Číslo, od ktorého máte odzadu počítať, je: 20.

Kliknite na "1. Pokračujte" hneď, ako prečítate číslo.

CF825_CountingBackTrial2 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 2 END)

Kliknite na "1. Pokračujte",  hneď ako respondent uvedie 10 čísel, alebo sa zastaví.

CF826_CountingBackStop2 (COUNTING BACKWARDS STOP 2)
Teraz môžete zastaviť. Ďakujem.
Vyberte Správne, ak respondent počítal odzadu od 19 do 10 alebo od 20 do 11 bez chyby.
1. Správne
5. Nesprávne

CF827_ObjectScissors (OBJECT SCISSORS)
Teraz sa vás budem pýtať na mená ľudí alebo vecí.

Čo zvyčajne používajú ľudia na strihanie papiera?
Považujte za správnu odpoveď, ak sa názov používa na Slovensku alebo v nejakom regióne
1. Správne uvedené (nožnice, nožničky, rezačka, atď.)
5. Nesprávne uvedené

CF828_ObjectCactus (OBJECT CACTUS)
Ako sa nazýva pichľavá rastlina, ktorá rastie na púšti?
Považujte za správnu odpoveď, ak sa názov používa na Slovensku alebo v nejakom regióne
1. Správne uvedené (kaktus alebo druh kaktusu)
5. Nesprávne uvedené

CF829_ObjectPharmacy (OBJECT PHARMACY)
Kam si ľudia chodia kupovať lieky?
Považujte za správnu odpoveď, ak sa tam dajú kúpiť lieky
1. Správne uvedené (lekáreň, atď.)
2. Nesprávne uvedené

CF834_DrawClockFace_12 (DRAW CLOCK FACE 12)

NEČÍTAJTE: Skontrolujte:

Je tam všetkých 12 čísel? Nezáleží na tom, či sú nesprávne rozmiestnené alebo sú mimo kruhu.

Správne príklady: ;
1. áno
5. nie

IF (CF834_DrawClockFace_12 = a5)

CF835_DrawClockFace_Circle (DRAW CLOCK FACE CIRCLE)



ENDIF
CF017_Factors (CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE FUNCTION TEST)

Vyskytli sa nejaké faktory, ktoré mohli ovplyvniť výkon respondenta počas testov? Ak chcete pridať poznámku, použite 
CTRL+M.
1. áno
5. nie

CF018_IntCheck (WHO WAS PRESENT DURING CF)

KONTROLA ROZHOVORU: KTO BOL PRÍTOMNÝ POČAS TOHTO ROZHOVORU?

Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. Len respondent
2. Bol/a prítomný/á partner/ka
3. Bolo/i prítomné dieťa/deti
4. Iné osoby

CHECK: (NOT((count(CF018_IntCheck) > 1 AND ((a1 IN (CF018_IntCheck)))) [Nemôžete vybrať - respondent sám - spolu s 
akoukoľvek inou kategóriou.;] CHECK: (NOT((Sec_CH.NumberOFReportedChildren = 0 AND ((a3 IN (CF018_IntCheck)))) 
[Predtým ste odpovedali, že nemáte deti.;]
CF719_EndNonProxy (NON PROXY)

KONTROLA: Kto zodpovedal otázky v tomto module?
1. respondent
2. sekcia nezodpovedaná (rozhovor so zástupcom)

IF (CF719_EndNonProxy = 2)

ENDIF
IF (((CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a1 OR (CF834_DrawClockFace_12 = a1) OR (CF835_DrawClockFace_Circle

= a1))

ENDIF

ENDIF

NEČÍITAJTE: Skontrolujte, prosím:
Je tam správny kruh?
1. áno
5. nie

CF836_DrawClockHands (DRAW CLOCK HANDS)
A teraz pridajte ručičky na desať minút po piatej.
Kliknite na "1. Pokračujte", ak sú ručičky nakreslené alebo ak respondent skončí.
1. Pokračujte.

CF837_DrawClockHandsAllCorrect (DRAW CLOCK HANDS ALL CORRECT)

NEČÍTAJTE: Skontrolujte:
Sú obidve ručičky správne nakreslené? To znamená: majú rôznu dĺžku a sú nakreslené pri správnych číslach?
Môžete sa opýtať, ktorá ručička je malá a ktorá veľká.

Správny príklad: ;
1. áno
5. nie

IF (CF837_DrawClockHandsAllCorrect = a5)

ENDIF

CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect (DRAW CLOCK HANDS 2 HANDS LENGTH INCORRECT)

NEČÍTAJTE: Skontrolujte, prosím:
Sú obidve ručičky na správnom mieste, ale ich dĺžka je zamenená?
1. áno
5. nie

IF (CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect = a5)

ENDIF

CF839_DrawClockHands1HandCorrect (DRAW CLOCK HANDS 1 HAND CORRECT)

NEČÍTAJTE: Skontrolujte:
Je jedna ručička pri správnom čísle a má správnu dĺžku?
Nezáleží na tom, či druhá ručička chýba alebo je nesprávne nakreslená.

Správne príklady: ;
1. áno
5. nie

CF840_ProxyIntro (PROXY INTRO)

Obráťte sa, prosím, na ZÁSTUPCU respondenta a priamo sa ho/jej spýtajte na kognitívne (poznávacie) schopnosti 
respondenta.

Nasledujúce otázky budú položené zástupcovi respondenta v súkromí, bez prítomnosti respondenta alebo ďalších 
ľudí.

Táto časť zaberie asi 2 minúty.
1. Pokračujte.

CF841_ProxyMemory (PROXY MEMORY)
Teraz by som vám rád/rada položil/a niekoľko otázok (ako osobe, ktorá bude odpovedať v mene respondenta). 

Časť tejto štúdie sa venuje ľudskej pamäti a schopnosti premýšľať o veciach.



Ako by ste hodnotili pamäť respondenta (^FLRespondentName;) v súčasnosti?
Povedali by ste, že je výborná, veľmi dobrá, dobrá, dostatočná alebo zlá?
1. výborný/á
2. veľmi dobrý/á
3. dobrý/á
4. dostatočný/á
5. zlý/á

CF842_ProxyMemoryChange (PROXY MEMORY CHANGE)
Ak to porovnáte s obdobím spred dvoch rokov, povedali by ste, že pamäť respondenta (^FLRespondentName;) je 
teraz lepšia, približne rovnaká alebo horšia, než bola pred tým?
1. Lepšia
2. Rovnaká
3. Horšia

CF843_ProxyMemoryFamily (PROXY MEMORY FAMILY)
Ak to porovnáte s obdobím spred dvoch rokov, ako je na tom ^FLRespondentName; s:
pamätaním si takých vecí, týkajúcich sa širšej rodiny a priateľov, ako zamestnanie, narodeniny a adresy?
Zlepšilo sa to, veľmi sa to nezmenilo alebo sa to zhoršilo?

1. Zlepšilo sa to
2. Veľmi sa to nezmenilo
3. Zhoršilo sa to
4. Nedá sa použiť; respondent nerobí činnosť

CF844_ProxyMemoryEvents (PROXY MEMORY EVENTS)
Ak to porovnáte s obdobím spred dvoch rokov, ako je na tom ^FLRespondentName; s:

pamätaním si vecí, ktoré sa nedávno udiali?

(Zlepšilo sa to, veľmi sa to nezmenilo alebo sa to zhoršilo?) 
1. Zlepšilo sa to
2. Veľmi sa to nezmenilo
3. Zhoršilo sa to
4. Nedá sa použiť; respondent nerobí činnosť

CF845_ProxyMemoryConversations (PROXY MEMORY CONVERSATIONS)
Ak to porovnáte s obdobím spred dvoch rokov, ako je na tom ^FLRespondentName; so:

spomenutím si na rozhovory spred niekoľkých dní?

(Zlepšilo sa to, veľmi sa to nezmenilo alebo sa to zhoršilo?)
1. Zlepšilo sa to
2. Veľmi sa to nezmenilo
3. Zhoršilo sa to
4. Nedá sa použiť; respondent nerobí činnosť

CF846_ProxyMemoryDate (PROXY MEMORY DATE)
Ak to porovnáte s obdobím spred dvoch rokov, ako je na tom ^FLRespondentName; s:

pamätaním si, aký je deň a mesiac?

(Zlepšilo sa to, veľmi sa to nezmenilo alebo sa to zhoršilo?)
1. Zlepšilo sa to
2. Veľmi sa to nezmenilo
3. Zhoršilo sa to
4. Nedá sa použiť; respondent nerobí činnosť

CF847_ProxyMemoryLearning (PROXY MEMORY LEARNING)
Ak to porovnáte s obdobím spred dvoch rokov, ako je na tom ^FLRespondentName; s:

učením sa nových vecí celkovo?

(Zlepšilo sa to, veľmi sa to nezmenilo alebo sa to zhoršilo?)
1. Zlepšilo sa to
2. Veľmi sa to nezmenilo
3. Zhoršilo sa to
4. Nedá sa použiť; respondent nerobí činnosť

CF848_ProxyMemoryDecisions (PROXY MEMORY DECISIONS)
Ak to porovnáte s obdobím spred dvoch rokov, ako je na tom ^FLRespondentName; s:

narábaním s peniazmi pri nakupovaní?

(Zlepšilo sa to, veľmi sa to nezmenilo alebo sa to zhoršilo?)
1. Zlepšilo sa to
2. Veľmi sa to nezmenilo
3. Zhoršilo sa to
4. Nedá sa použiť; respondent nerobí činnosť

CF849_ProxyMemoryFinances (PROXY MEMORY FINANCES)
Ak to porovnáte s obdobím spred dvoch rokov, ako je na tom ^FLRespondentName; s:

narábaním s financiami, čo sa týka [jeho/ jej] dôchodku alebo pri styku s bankou?

(Zlepšilo sa to, veľmi sa to nezmenilo alebo sa to zhoršilo?)
1. Zlepšilo sa to
2. Veľmi sa to nezmenilo
3. Zhoršilo sa to
4. Nedá sa použiť; respondent nerobí činnosť

CF850_ProxyGettingLost (PROXY GETTING LOST)
Ak sa teraz zamyslíte nad jeho/jej súčasným správaním, stratil/a sa niekedy v známom prostredí?
1. áno
5. nie

CF851_ProxyWanderOff (PROXY WANDER OFF)
Zatúlal/a sa niekedy a [sám/ sama] sa nevrátil/a?
1. áno
5. nie



ENDIF
IF (((MH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

CF852_ProxyLeftAlone (PROXY LEFT ALONE)
Môže byť ponechaný/á sám/sama na hodinu?
1. áno
5. nie

CF853_ProxyNonExisting (PROXY NON EXISTING)
Vidí alebo počuje niekedy veci, ktoré tam v skutočnosti nie sú?
1. áno
5. nie

CF854_End_proxy (END PROXY)

Toto je koniec otázok kladených v súkromí zástupcovi respondenta.
1. Pokračujte.

CF855_Who_present (WHO PRESENT)

Skontrolujte, kto bol okrem zástupcu prítomný počas tejto sekcie.

 Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. Len sám ZÁSTUPCA respondenta 
2. Respondent prítomný
3. Partner prítomný
4. Dieťa/deti prítomné
5. Iný/í

CHECK: (NOT((count(CF855_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (CF855_Who_present)))) [Nemôžete vybrať - 
respondent sám - spolu s akoukoľvek inou kategóriou.Proxy;]

MH001_Intro (INTRO MENTAL HEALTH)
Predtým sme hovorili o vašom fyzickom zdraví a teraz sa budeme zaoberať vašou psychickou pohodou - ako sa cítite, keď 
zoberieme do úvahy všetko, čo sa deje okolo vás?
Začiatok sekcie, v ktorej nie je dovolené uvádzať údaje prostredníctvom zástupcu. Zástupca nie je povolený. Ak 
respondent nie je prítomný alebo nie je schopný vyjadriť súhlas so samostatnou účasťou, stlačte CTRL-K pri každej 
otázke.
1. Pokračujte.

MH002_Depression (DEPRESSION)
Boli ste v uplynulom mesiaci smutný/á alebo v depresii?
Ak účastník požiada o spresnenie, uveďte, že pod pojmom "smútok" alebo "depresia" máme na mysli skľúčenosť alebo 
skleslosť.
1. áno
5. nie

MH003_Hopes (HOPES FOR THE FUTURE)
Aké sú vaše očakávania do budúcnosti?
Zaznamenajte len to, či sú uvedené nejaké očakávania alebo nie.
1. Nejaké očakávania uviedol/la
2. Žiadne očakávania neuviedol/la

MH004_WishDeath (FELT WOULD RATHER BE DEAD)
Mali ste v uplynulom mesiaci pocit, že by ste radšej nežili?
1. Akákovek zmienka o samovražedných pocitoch alebo prianí nežiť
2. Žiadne také pocity

MH005_Guilt (FEELS GUILTY)
Máte sklony obviňovať sa alebo máte nejaký pocit viny?
1. Očividne má prehnaný pocit viny alebo sebaobviňovania
2. Žiadne také pocity
3. Spomenul/a pocit viny alebo sebaobviňovania, no nie je jasné, či ide o očividný alebo prehnaný pocit viny alebo 
sebaobviňovania

IF (MH005_Guilt = a3)

ENDIF
MH007_Sleep (TROUBLE SLEEPING)

Mali ste v poslednom čase problémy so spánkom?
1. Problémy so spánkom alebo sa nedávno zmenil spôsob spánku
2. Žiadne problémy so spánkom

MH008_Interest (LESS OR SAME INTEREST IN THINGS)
Aký bol Váš záujem o veci počas uplynulého mesiaca?
1. Uviedol/uviedla menší záujem než obvykle
2. Neuviedol/neuviedla stratu záujmu
3. Nedá sa určiť alebo sa odpoveď nedá kódovať

IF (MH008_Interest = a3)

ENDIF
MH010_Irritability (IRRITABILITY)

Boli ste v poslednom čase podráždený/á?
1. áno
5. nie

MH006_BlameForWhat (BLAME FOR WHAT)
Za čo máte pocit viny?
Poznámka: Uveďte možnosť 1 len vtedy, ak ide o prehnaný pocit viny jednoznačne nad rámec okolností. Skutočná 
vina je často veľmi malá, ak vôbec existovala. Oprávnená alebo primeraná vina sa označí možnosťou 2.
1. Príklad(y) predstavuje/ú očividne prehnaný pocit viny alebo sebaobviňovania
2. Príklad(y) nepredstavuje/ú očividne prehnaný pocit viny alebo sebaobviňovania, alebo stále ostáva nejasné, či sa 
jedná o očividný alebo prehnaný pocit viny alebo sebaobviňovania

MH009_KeepUpInt (KEEPS UP INTEREST)
Takže si udržiavate záujem?
1. áno
5. nie



ENDIF
IF (((HC IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

MH011_Appetite (APPETITE)
Aká bola vaša chuť do jedla za uplynulý mesiac?
1. Znížená chuť do jedla
2. Neuvedená znížená chuť do jedla
3. Nedá sa určiť alebo sa odpoveď nedá kódovať

IF (MH011_Appetite = a3)

ENDIF
MH013_Fatigue (FATIGUE)

Mali ste počas uplynulého mesiaca príliš málo energie na to, aby ste robili veci, ktoré ste chceli robiť?
1. áno
5. nie

MH014_ConcEnter (CONCENTRATION ON ENTERTAINMENT)
Ako je to s Vaším sústredením? Môžete sa sústrediť napríklad na televízny program, film alebo rozhlasový program?
1. Problémy sústrediť sa na zábavný program
2. Nespomenul/a žiadne také problémy

MH015_ConcRead (CONCENTRATION ON READING)
Dokážete sa sústrediť na to, čo čítate?
1. Problémy sústrediť sa na čítanie
2. Nespomenul/a žiadne také problémy

MH016_Enjoyment (ENJOYMENT)
Čomu, akej aktivite, ste sa nedávno venovali s radosťou?
1. Nespomenul/a žiadnu príjemnú aktivitu
2. Spomenul/a NEJAKÚ radosť/potešenie z aktivity

MH017_Tear (TEARFULNESS)
Plakali ste niekedy za uplynulý mesiac?
1. áno
5. nie

MH033_Intro (INTRODUCTION HOW MUCH YOU FEEL)
Teraz prečítam niekoľko výrokov a prosím Vás, aby ste povedali, ako často mávate uvedený pocit: často, niekedy, takmer 
nikdy alebo nikdy.
1. Pokračujte.

MH034_companionship (HOW OFTEN LACK COMPANIONSHIP)
Ako často máte pocit, že vám chýba spoločnosť?
Prečítajte. ;
1. často
2. niekedy
3. takmer nikdy alebo nikdy

MH035_LeftOut (HOW OFTEN LEFT OUT)
Ako často máte pocit, že si vás nevšímajú?
Ak je to potrebné, zopakujte.
1. často
2. niekedy
3. takmer nikdy alebo nikdy

MH036_Isolated (HOW OFTEN ISOLATED)
Ako často máte pocit, že ste od ostatných izolovaný/á?
Ak je to potrebné, zopakujte.
1. často
2. niekedy
3. takmer nikdy alebo nikdy

MH037_lonely (HOW OFTEN LONELY)
Ako často sa cítite byť osamelý/á?
Ak je to potrebné, zopakujte.
1. často
2. niekedy
3. takmer nikdy alebo nikdy

MH032_EndNonProxy (NON PROXY)

SKONTROLUJTE: Kto odpovedal na otázky v tejto sekcii?
1. respondent
2. sekcia nezodpovedaná (rozhovor so zástupcom)

MH012_EatMoreLess (EATING MORE OR LESS)
Jedli ste teda viac alebo menej než zvyčajne?
1. Menej
2. Viac
3. Ani viac ani menej

HC801_Intro (INTRO HEALTH CARE)
Teraz Vám položím niekoľko otázok ohľadne vašich návštev u lekára a vášho zdravotného poistenia.
1. Pokračujte.

HC125_Satisfaction_with_Insurance (SATISFACTION WITH INSURANCE)
Začnime vaším zdravotným poistením. Ako ste vo všeobecnosti spokojný/á s pokrytím vášho základného zdravotného 
poistenia/národného zdravotného systému? Ste
Prečítajte. ;
1. Veľmi spokojný/á
2. Čiastočne spokojný/á
3. Čiastočne nespokojný/á
4. Veľmi nespokojný/á

HC113_SuppHealthInsurance (ANY SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE)
Máte nejaké dodatočné zdravotné poistenie, ktoré pokrýva služby, na ktoré sa nevzťahuje základné zdravotné 
poistenie/národný zdravotný systém/tretí platca? Tieto služby môžu byť napríklad hospitalizácia, zdravotné vyšetrenia, 
návštevy lekára, zubná starostlivosť, iné ošetrenia alebo lieky.
1. áno
5. nie



HC116_LongTermCareInsurance (HAS LONGTERM CARE INSURANCE)
Máte niektoré z nasledujúcich štátnych alebo súkromných poistení dlhodobej starostlivosti? 
Prečítajte. ; Uvedte kódy všetkých odpovedí. ; V prípade nejasností vysvetlite: Poistenie dlhodobej starostlivosti pomáha 
pokryť náklady dlhodobej starostlivosti. Vo všeobecnosti pokrýva domácu starostlivosť, asistované žitie, starostlivosť o v 
dennom centre pre dospelých, starostlivosť v hospici a pobyt v domove dôchodcov alebo podobnom zariadení pre seniorov. 
Niektoré zo služieb dlhodobej starostlivosti môžu byť kryté z Vášho zdravotného poistenia.
(poznámka: na Slovensku nie je)
1. štátne poistenie
2. súkromné povinné poistenie
3. súkromné dobrovoľné/doplnkové poistenie
96. žiadne

CHECK: (NOT((count(HC116_LongTermCareInsurance) > 1 AND ((a96 IN (HC116_LongTermCareInsurance)))) [Nemôžete 
vybrať "96" spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]
HC602_STtoMDoctor (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR)

Za posledných 12 mesiacov, teda od ^FLLastYearMonth;, približne  koľkokrát celkom ste navštívili lekára alebo sa 
rozprávali o svojom zdraví s lekárom alebo s kvalifikovanou/registrovanou zdravotnou sestrou? Neuvádzajte návštevy u 
zubára a pobyty v nemocnici, ale uveďte návštevy pohotovosti a ambulantné ošetrenia.
Zarátajte aj kontakty prostredníctvom telefónu alebo iným spôsobom.
NUMBER [0..366]

IF (HC602_STtoMDoctor > 0)

ENDIF
HC884_Flu (FLU)

Dali ste sa za posledný rok, t. j. od ^FLLastYearMonth;, zaočkovať proti chrípke?
1. áno
5. nie

HC885_EyeExam (EYE EXAM)
Boli ste za posledné dva roky, t. j. od ^FLTwoYearsBackMonth;, na očnom vyšetrení u očného odborníka ako je oftalmológ 
alebo optik?
1. áno
5. nie

IF (MN002_Person[1].Gender = a2)

ENDIF
HC887_ColonCancerScreening (COLON CANCER SCREENING)

Niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti robia testy ako test na zistenie skrytej krvi vo vašej stolici, sigmoidoskopiu 
alebo kolonoskopiu, aby zistili rakovinu hrubého čreva.
Robili vám za posledné dva roky, t. j. od ^FLTwoYearsBackMonth;, niektorý z týchto testov?
1. áno
5. nie

HC010_SNaDentist (SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST)
Navštívili ste za uplynulých dvanásť mesiacov, to znamená od ^FLLastYearMonth;, zubára alebo dentálneho hygienika?
Uveďte aj bežné kontroly, návštevy v súvislosti s protézou a stomatologické konzultácie.
1. áno
5. nie

HC012_PTinHos (IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS)
Boli ste za uplynulých dvanásť mesiacov, to znamená od ^FLLastYearMonth;, [hospitalizovaný/ hospitalizovaná] v 
nemocnici s pobytom (cez noc)? Uveďte pobyt v zdravotníckych, chirurgických, psychiatrických a iných špecializovaných 
zariadeniach.
1. áno
5. nie

IF (HC012_PTinHos = a1)

HC876_ContactsGP (CONTACTS GP)
Koľko z týchto kontaktov sa týkalo všeobecného lekára alebo lekára vo vašom zdravotníckom zariadení?
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC876_ContactsGP > HC602_STtoMDoctor)) [Číslo nemôže byť väčšie ako celkový počet kontaktov.;]
HC877_ContactsSpecialist (CONTACTS SPECIALISTS)

Koľko z týchto kontaktov sa týkalo špecialistu, okrem zubára a návštev pohotovosti?
Špecialista môže byť napríklad očný lekár, gynekológ, kardiológ, psychiater, reumatológ, ortopéd, 
otorhinolaryngológ (ušný, nosný, krčný lekár), geriater, neurológ, gastroenterológ, radiológ...
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC877_ContactsSpecialist > HC602_STtoMDoctor)) [Číslo nemôže byť väčšie ako celkový počet 
kontaktov.;]

HC886_Mammogram (MAMMOGRAM)
Boli ste za posledné dva roky, t. j. od ^FLTwoYearsBackMonth;, na mamografickom vyšetrení (rontgene prsníkov)?
1. áno
5. nie

HC013_TiminHos (TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL)
Koľkokrát ste boli pacientom nemocnice s pobytom (cez noc) za uplynulých dvanásť mesiacov?
Zarátajte len samostatné pobyty.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC013_TiminHos = 1)

ELSE

HC888_TypeHos (TYPE HOSPITALISATION ONCE)
Išlo o plánovanú alebo urgentnú hospitalizáciu?
1. Plánovaná hospitalizácia
2. Urgentná hospitalizácia

IF (HC013_TiminHos > 1)

HC890_TypeHosSeveral (TYPE HOSPITALISATION MORE THAN ONCE)
Boli všetky tieto pobyty v nemocnici plánované alebo alebo boli všetky urgentné alebo oboje?
1. Plánované
2. Urgentné
3. Oboje



ENDIF
HC064_InOthInstLast12Mon (IN OTHER INSTITUTIONS LAST 12 MONTHS)

Boli ste za uplynulých dvanásť mesiacov pacientom s pobytom v inom zariadení zdravotnej starostlivosti (nie v nemocnici), 
napríklad v zariadeniach na zdravotnú rehabilitáciu, rekonvalescenciu atď.? Nerátajte prosím pobyty v domovoch 
dôchodcov/rezidenčných zariadeniach starostlivosti o seniorov.
1. áno
5. nie

IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1)

ENDIF
HC841_ForgoCareCost (FORGO CARE COST)

Pozrite sa na kartu 19. Ktorých z nasledujúcich typov starostlivosti ste sa museli zriecť za posledných 12 mesiacov kvôli 
cene, ktorú by ste museli zaplatiť?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 1. Vyšetrenie/ošetrenie všeobecného lekára
2. Vyšetrenie/ošetrenie lekára špecialistu
3. Lieky
4. Zubné vyšetrenie/ošetrenie
5. Očné vyšetrenie/ošetrenie
6. Domáca starostlivosť
7. Platená domáca starostlivosť
96. Žiadne z uvedených
97. Iná starostlivosť, ktorá nebola spomenutá

CHECK: (NOT((count(HC841_ForgoCareCost) > 1 AND ((a96 IN (HC841_ForgoCareCost)))) [Nemôžete vybrať "96" spolu s 
inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]
HC843_ForgoCareUnav (FORGO CARE UNAVAILABLE)

Pozrite sa na kartu 19. Ktorých z nasledujúcich typov starostlivosti ste sa museli zriecť za posledných 12 mesiacov kvôli 
tomu, že neboli dostupné alebo neboli ľahko dostupné?
Vysvetlite "dostupné": primerane blízko domu, otvorené v primeranom čase (z hľadiska respondenta)

Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 1. Vyšetrenie/ošetrenie všeobecného lekára
2. Vyšetrenie/ošetrenie lekára špecialistu
3. Lieky
4. Zubné vyšetrenie/ošetrenie
5. Očné vyšetrenie/ošetrenie
6. Domáca starostlivosť
7. Platená domáca starostlivosť
96. Žiadne z uvedených
97. Iná starostlivosť, ktorá nebola spomenutá

CHECK: (NOT((count(HC843_ForgoCareUnav) > 1 AND ((a96 IN (HC843_ForgoCareUnav)))) [Nemôžete vybrať "96" spolu s 
inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]
HC889_HealthLiteracy (HEALTH LITERACY)

Ako často potrebujete od niekoho pomoc, keď čítate návody, letáčiky alebo iné písané dokumenty od vášho lekára alebo 
lekárnika?
1. Vždy
2. Často
3. Občas
4. Málokedy
5. Nikdy

IF (MN024_NursingHome = a1)

ENDIF
HC014_TotNightsinPT (TOTAL NIGHTS STAYED IN HOSPITAL)

Koľko nocí dohromady ste strávili v nemocnici za uplynulých dvanásť mesiacov?
NUMBER [1..365]

ENDIF

HC066_TotNightStayOthInst (TOTAL NIGHTS STAYED IN OTHER INSTITUTIONS)
Koľko nocí dohromady ste strávili v inom zariadení (nie v nemocnici ani v zariadení pre seniorov) za uplynulých 
dvanásť mesiacov?
NUMBER [1..365]

HC127_AtHomeCare (TYPE OF HOME CARE)
Hovorili sme o možných ťažkostiach s vykonávaním rôznych činností kvôli zdravotným problémom. Pozrite sa prosím 
na kartu 20. Behom posledných 12 mesiacov, to znamená od ^FLLastYearMonth;, využili ste u Vás doma niektorú 
odbornú alebo platenú službu, uvedenú na tejto karte, kvôli fyzickým, duševným, emocionálnym problémom alebo 
kvôli problému s pamäťou?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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

CHECK: (NOT((count(HC127_AtHomeCare) > 1 AND ((a96 IN (HC127_AtHomeCare)))) [Nemôžete vybrať "96" spolu 
s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] IF ((a1 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
IF ((a2 IN (HC127_AtHomeCare))

HC033_WksNursCare (WEEKS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
Počas koľkých týždňov ste za uplynulých dvanásť mesiacov využili odbornú alebo platenú pomoc osobnej 
starostlivosti u vás doma?
ZARÁTAJTE 4 TÝŽDNE ZA KAŽDÝ CELÝ MESIAC. ZARÁTAJTE 1 ZA ČASŤ JEDNÉHO TÝŽDŇA.
NUMBER [1..52]

HC034_HrsNursCare (HOURS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
Koľko hodín týždenne ste priemerne využívali odbornú alebo platenú službu týkajúcu sa osobnej starostlivosti 
u vás doma?
ZAOKRÚHLITE NA CELÉ HODINY.
NUMBER [1..168]

HC035_WksDomHelp (WEEKS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)



ENDIF
IF (NOT(MN029_linkage = 0))

ENDIF
HC063_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HC)

SKONTROLUJTE:
Kto odpovedal na otázky v tejto sekcii?
1. len respondent
2. respondent a zástupca
3. len zástupca

ENDIF
IF ((a3 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
HC029_NursHome (IN A NURSING HOME)

Strávili ste za uplynulých dvanásť mesiacov, to znamená od ^FLLastYearMonth;, noc v zariadení pre 
seniorov/domove s opatrovateľskou službou?
Ak sa respondent definitívne presťahoval do zariadenia pre seniorov pred menej ako 12 mesiacmi, uveďte odpoveď 1 
(áno dočasne).
1. Áno, dočasne
3. Áno, nastálo
5. Nie

CHECK: (NOT(HC029_NursHome = a3)) [Na začiatku tohto rozhovoru ste uviedli, že respondent nežije v 
opatrovateľskom zariadení. Teraz ste uviedli, že respondent žije trvalo v opatrovateľskom zariadení. Napíštete prosím 
poznámku na vysvetlenie.;] IF ((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))

ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1)

ENDIF
IF ((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))

ENDIF

Počas koľkých týždňov ste za uplynulých dvanásť mesiacov využili odbornú alebo platenú pomoc na práce v 
domácnosti (pretože ste ich nemohli samostatne vykonávať pre zdravotné problémy)?
ZARÁTAJTE 4 TÝŽDNE ZA KAŽDÝ CELÝ MESIAC. ZARÁTAJTE 1 ZA ČASŤ JEDNÉHO TÝŽDŇA.
NUMBER [1..52]

HC036_HrsDomHelp (HOURS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
Koľko hodín týždenne ste priemerne využívali takúto odbornú alebo platenú službu?
ZAOKRÚHLITE NA CELÉ HODINY.
NUMBER [1..168]

HC037_WksMoW (WEEKS RECEIVED MEALS-ON-WHEELS)
Počas koľkých týždňov ste za uplynulých dvanásť mesiacov využili rozvoz stravy, pretože ste si nemohli 
pripravovať jedlo samostatne pre zdravotné problémy?
ZARÁTAJTE 4 TÝŽDNE ZA KAŽDÝ CELÝ MESIAC.
NUMBER [1..52]

HC751_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Bola medzi pomocným alebo dohliadajúcim personálom aspoň jedna (certifikovaná) zdravotná sestra?
1. áno
5. nie

HC031_WksNursHome (WEEKS STAYED IN A NURSING HOME)
Koľko týždňov ste dohromady strávili v zariadení pre seniorov alebo v domove s opatrovateľskou službou za 
uplynulých 12 mesiacov?
Zarátajte 4 týždne za každý celý mesiac. Zarátajte 1 za časť jedného týždňa.
NUMBER [1..52]

HC696_OOP_NursingHomeYesNo (PAYED ANYTHING OUT OF POCKET NURSING HOME)
Zaplatili ste si Vy sám/sama za pobyty v zariadení pre seniorov alebo za pobyty v rezidenčných zariadeniach 
opatrovateľskej služby za uplynulých dvanásť mesiacov?
1. áno
5. nie

IF (HC696_OOP_NursingHomeYesNo = a1)

ENDIF

HC097_OOP_NursingHomeAmount (HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET NURSING HOME)
Koľko ste dohromady zaplatili za pobyty v zariadení pre seniorov alebo za pobyty v rezidenčných 
zariadeniach opatrovateľskej služby za uplynulých dvanásť mesiacov?
Uveďte sumu v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC097_OOP_NursingHomeAmount = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 2) OR (MN029_linkage = 3))

IF ((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 3))

LI004_Intro (LINKING INTRO)
Teraz zmeníme tému. Výskumníci tohto prieskumu sa zaujímajúo pracovný život ľudí na Slovensku. Dôležité 
výskumné otázky boli zodpovedané na základe údajov, ktoré zozbieral [nemecký dôchodkový fond]. Chceli by 
sme prepojiť odpovede z rozhovorov s údajmi [nemeckého dôchodkového fondu]. Z dôvodov ochrany údajov 
to nemožno vykonať bez vášho súhlasu. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné. Chcel/a by som vás 
poprosiť o súhlas.

Dám vám teraz niekoľko minút, aby ste si mohli prečítať tento formulár.
Vezmite 2 formuláre o súhlase a 1 podajte respondentovi. Zodpovedzte všetky respondentove otázky.
1. Formulár o súhlase pre prepojenie bol poskytnutý



ENDIF
IF (((EP IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (((MN029_linkage = 2 AND (LI006_consent = a1) OR ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1)))

ENDIF
LI809_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN LI)

CHECK: Who answered the questions in this section?
1. Respondent
2. Sekcia nebola zodpovedaná (rozhovor so zástupcom)

LI001_Number (ID RECORD LINKAGE)

Zoberte druhý formulár týkajúci sa súhlasu a napíšte 6-miestne kľúčové číslo (vpravo hore na formulári) do 
CAPI.
STRING

LI002_Number_Check (ID RECORD LINKAGE AGAIN)

ZOPAKUJTE ČÍSLO.
STRING

IF ((LI001_Number = RESPONSE AND (LI002_Number_Check = RESPONSE))

ENDIF
LI003_Consent (LINKAGE COMPLETED)

Do you consent to the linkage with data of the [German Pension Fund] as described in the form?
Súhlasil respondent s týmto prepojením údajov?

Ak je to potrebné, pomôžte respondentovi.Preškrtnite formulár, ak respondent odmietne dať súhlas.

Vložte formulár so súhlasom do obálky (adresovanej na DRV) a vhoďte ju do poštovej schránky.

Čistý formulár si ponechá respondent.
1. Yes. R consented.
2. R is still unsure.
5. No. R refused.

CHECK: (LI001_Number = LI002_Number_Check) [hodnoty by mali byť rovnaké;]

IF (MN029_linkage = 2)

ENDIF

LI006_consent (LINKAGE CONSENT QUESTION)
Úvod a otázka týkajúca sa súhlasu (KAŽDÁ KRAJINA UVEDIE SVOJ ŠPECIFICKÝ ÚVOD A OTÁZKU 
TÝKAJÚCU SA SÚHLASU)
Poskytnite respondentovi informácie týkajúce sa súhlasu o prepojení. Zodpovedzte všetky jeho otázky.
Respondent udelil súhlas, informácie o súhlase zostali respondentovi
Nesúhlas

LI007_SSN (SOCIAL SECURITY NUMBER)
What is your Social Security Number?
Enter the 10 digit SSN without spaces or dashes into the CAPI. If SSN is not accepted, set a remark by 
pressing Ctrl+M. Then press Ctrl+R to continue with the interview.
STRING

IF ((MN029_linkage = 2 AND (LI007_SSN = RESPONSE))

ELSE

ENDIF

CHECK: (checked = 1) [SSN je nesprávne. Skúste prosím ešte raz!;]

IF ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1))

ENDIF

LI008_SSN_Check (SOCIAL SECURITY NUMBER)
Please repeat your Social Security Number.
Enter the 10 digit SSN without spaces or dashes into the CAPI. Add a remark by pressing Ctrl+M 
for any problem.
STRING

IF ((LI007_SSN = RESPONSE AND (LI008_SSN_Check = RESPONSE))

ENDIF
CHECK: (LI007_SSN = LI008_SSN_Check) [hodnoty by mali byť rovnaké;]

IF (MN024_NursingHome = a1)

EP001_Intro (INTRODUCTION EMPLOYMENT AND PENSIONS)
Teraz vám položím niekoľko otázok týkajúcich sa vášho súčasného zamestnania.
1. Pokračujte.

EP005_CurrentJobSit (CURRENT JOB SITUATION)
Pozrite sa prosím na kartu 21. Ktorá z uvedených možností vo všeobecnosti najlepšie opisuje vašu súčasnú situáciu 
so zamestnaním?
Uveďte kód len jednej možnosti. Len v prípade, že má respondent pochybnosti, uveďte možnosti: 1. dôchodca 
(dôchodok z vlastnej práce vrátane polovičného dôchodku, čiastočného dôchodku, predčasného dôchodku). Pojem 
dôchodca sa vzťahuje len na 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.
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

IF ((EP005_CurrentJobSit = a1 AND (MN041_retireinfo = 1))

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit <> a2)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

EP329_RetYear (RETIREMENT YEAR)
V ktorom roku ste odišli do dôchodku?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP329_RetYear = RESPONSE)

ENDIF
EP328_RetMonth (RETIREMENT MONTH)

Pamätáte si, v ktorom mesiaci to bolo?
1. január
2. február
3. marec
4. apríl
5. máj
6. jún
7. júl
8. august
9. september
10. október
11. november
12. december

EP064_ResForRet (MAIN REASON FOR EARLY RETIREMENT)
Pozrite sa prosím na kartu 22. Z akých dôvodov ste odišli do dôchodku?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 1. získal/získala som nárok na dôchodok z povinného dôchodkového systému (z I. piliera)
2. získal/získala som nárok na ďalší dôchodok z povinného dôchodkového systému (z II. piliera)
3. získal/získala som nárok na dôchodok zo súkromnej zamestnaneckej schémy (z III. piliera)
4. ponúkli mi predčasný odchod do dôchodku s osobitnými benefitmi alebo bonusom
5. pred odchodom do dôchodku ma prepustili
6. z dôvodu zlého zdravotného stavu
7.z dôvodu zlého zdravotného stavu príbuzného alebo priateľa
8. spoločný odchod do dôchodku spolu s manželom, manželkou/partnerom, partnerkou
9. trávenie viac času s rodinou
10. užívanie si života

CHECK: (NOT(EP329_RetYear < MN002_Person[1].Year16)) [Rok odchodu do dôchodku je pred 16. 
narodeninami. Ak je rok správny, stlačte prosím "Potvrdiť" a napíšte poznámku na vysvetlenie.;]

EP337_LookingForJob (LOOKING FOR JOB)
Hľadáte si momentálne prácu?
1. áno
5. nie

EP067_HowUnempl (HOW BECAME UNEMPLOYED)
Mohli by ste nám povedať, ako ste sa stali [{nezamestnaný}/ {nezamestnaná}]? Dôvod:
Prečítajte. ; V prípade sezónnych pracovníkov, uveďte kód 5.
1. Pretože sa vaše pracovné miesto zrušilo alebo sa podnik zavrel
2. Pretože ste odišli
3. Pretože vás prepustili
4. Po vzájomnej dohode medzi vami a vaším zamestnávateľom
5. Pretože sa skončilo vaše dočasné zamestnanie
6. Pretože ste sa presťahovali do iného mesta
97. Z iného dôvodu

EP002_PaidWork (DID ANY PAID WORK)
[Zaujímame sa o vaše pracovné skúsenosti od nášho posledného rozhovoru.] Vykonávali ste nejakú platenú 
prácu [od nášho posledného rozhovoru v/ počas posledných štyroch týždňov], či už ako zamestnanec alebo 
samostatne zárobkovo činná osoba, aj keď to bolo len na niekoľko hodín?
1. áno
5. nie

IF ((((EP005_CurrentJobSit = 4 OR (EP005_CurrentJobSit = 5) OR (EP005_CurrentJobSit = 97) AND 
(EP002_PaidWork = a5))

ENDIF

EP006_EverWorked (EVER DONE PAID WORK)
Vykonávali ste niekedy platenú prácu?
1. áno
5. nie

IF ((EP005_CurrentJobSit = a2 OR (EP002_PaidWork = a1))

EP125_ContWork (CONTINUOUSLY WORKING)
Uveďte prosím všetky platené zamestnania alebo práce, ktoré ste vykonávali od 
^FLLastInterviewMonthYear; až do súčasnosti. Pracovali ste počas tohto obdobia bez prerušenia?
Dovolenka sa neráta ako prerušenie.
1. áno
5. nie



ENDIF
IF (EP125_ContWork = a1)

ENDIF
IF (EP125_ContWork = a5)

EP141_ChangeInJob (CHANGE IN JOB)
Pozrite sa prosím na kartu 23. Aj keď ste od ^FLLastInterviewMonthYear; pracovali bez prerušenia, 
zažili ste niektoré zo zmien uvedených na tejto karte?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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

CHECK: (NOT((count(EP141_ChangeInJob) > 1 AND ((96 IN (EP141_ChangeInJob)))) [Nemôžete vybrať 
"96" spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Od ktorého mesiaca a roku ste [pracovali/ boli nezamestnaný/nezamestnaná]? MESIAC: ROK:
1. január
2. február
3. marec
4. apríl
5. máj
6. jún
7. júl
8. august
9. september
10. október
11. november
12. december

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Od ktorého mesiaca a roku ste [pracovali/ boli nezamestnaný/nezamestnaná]? MESIAC 
^EP127_PeriodFromMonth; ROK
1. 2005 alebo skôr
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Do ktorého mesiaca a roku ste [pracovali/ boli nezamestnaný/nezamestnaná]? MESIAC: ROK:
Ak obdobie trvá, uveďte 13. dnes
1. január
2. február
3. marec
4. apríl
5. máj
6. jún
7. júl
8. august
9. september
10. október
11. november
12. december
13. dnes

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

[Pracovali ste za mzdu/ Boli ste nezamestnaný/nezamestnaná] aj v iných obdobiach od 
^FLLastInterviewMonthYear;?

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Do ktorého mesiaca a roku ste [pracovali/ boli nezamestnaný/nezamestnaná]? MESIAC: 
^EP129_PeriodToMonth; ROK:
do roku
1. 2005 alebo skôr
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020



ENDIF
IF ((((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP006_EverWorked = a1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5) OR 

((((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP005_CurrentJobSit = a5) AND (EP002_PaidWork = a1) AND (EP335_Today = 
a5)))

ENDIF

1. áno
5. nie

[1] LOOP cnt := 2 TO 20

ENDLOOP

IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)

ENDIF

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Od ktorého mesiaca a roku ste [pracovali/ boli nezamestnaný/nezamestnaná]? MESIAC: 
ROK:
1. január
2. február
3. marec
4. apríl
5. máj
6. jún
7. júl
8. august
9. september
10. október
11. november
12. december

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Od ktorého mesiaca a roku ste [pracovali/ boli nezamestnaný/nezamestnaná]? MESIAC 
^EP127_PeriodFromMonth; ROK
1. 2005 alebo skôr
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Do ktorého mesiaca a roku ste [pracovali/ boli nezamestnaný/nezamestnaná]? MESIAC: 
ROK:
Ak obdobie trvá, uveďte 13. dnes
1. január
2. február
3. marec
4. apríl
5. máj
6. jún
7. júl
8. august
9. september
10. október
11. november
12. december
13. dnes

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

[Pracovali ste za mzdu/ Boli ste nezamestnaný/nezamestnaná] aj v iných obdobiach od 
^FLLastInterviewMonthYear;?
1. áno
5. nie

[cnt] 

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Do ktorého mesiaca a roku ste [pracovali/ boli nezamestnaný/nezamestnaná]? 
MESIAC: ^EP129_PeriodToMonth; ROK:
do roku
1. 2005 alebo skôr
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

EP069_ResStopWork (REASON STOP WORKING)
Povedali ste, že momentálne ste v domácnosti, ale v minulosti ste vykonávali platenú prácu. Prečo ste prestali 
pracovať?
Prečítajte. ; Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. Pre zdravotné problémy.
2. Bolo to príliš unavujúce.
3. Bolo príliš drahé najať si niekoho, aby sa postaral o domácnosť alebo rodinu.
4. Pretože ste sa chceli starať o deti alebo o vnúčatá.
5. Pretože vás prepustili alebo zatvorili vaše pracovisko alebo kanceláriu.
6. Pretože rodinný príjem bol dostatočný.
7. Aby ste sa mohli starať o staršieho alebo chorého člena rodiny.
97. iné

IF (((EP005_CurrentJobSit <> a3 AND ((EP125_ContWork = a5 OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2 AND 
(EP002_PaidWork = a5))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75))

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

ENDIF
IF ((EP325_UnEmpl = a1 OR (EP005_CurrentJobSit = a3))

EP325_UnEmpl (UNEMPLOYED)
Boli ste niekedy v období od ^FLLastInterviewMonthYear; nezamestnaný/á?
1. áno
5. nie

EP632_Intro (INTRODUCTION WHEN UNEMPLOYED)
Teraz vám položím otázky týkajúce sa období od nášho posledného rozhovoru doteraz, počas ktorých 
ste boli [{nezamestnaný}/ {nezamestnaná}].
1. Pokračujte.

EP633_Intro (INTRODUCTION DATES UNEMPLOYED)
Kedy ste boli [{nezamestnaný}/ {nezamestnaná}]? Uveďte prosím začiatok a koniec každého obdobia 
nezamestnanosti:
1. Pokračujte.

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Od ktorého mesiaca a roku ste [pracovali/ boli nezamestnaný/nezamestnaná]? MESIAC: ROK:
1. január
2. február
3. marec
4. apríl
5. máj
6. jún
7. júl
8. august
9. september
10. október
11. november
12. december

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Od ktorého mesiaca a roku ste [pracovali/ boli nezamestnaný/nezamestnaná]? MESIAC 
^EP127_PeriodFromMonth; ROK
1. 2005 alebo skôr
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Do ktorého mesiaca a roku ste [pracovali/ boli nezamestnaný/nezamestnaná]? MESIAC: ROK:
Ak obdobie trvá, uveďte 13. dnes
1. január
2. február
3. marec
4. apríl
5. máj
6. jún
7. júl
8. august
9. september
10. október
11. november
12. december
13. dnes

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)



ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

[Pracovali ste za mzdu/ Boli ste nezamestnaný/nezamestnaná] aj v iných obdobiach od 
^FLLastInterviewMonthYear;?
1. áno
5. nie

[21] LOOP cnt := 22 TO 40

Do ktorého mesiaca a roku ste [pracovali/ boli nezamestnaný/nezamestnaná]? MESIAC: 
^EP129_PeriodToMonth; ROK:
do roku
1. 2005 alebo skôr
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Od ktorého mesiaca a roku ste [pracovali/ boli nezamestnaný/nezamestnaná]? MESIAC: 
ROK:
1. január
2. február
3. marec
4. apríl
5. máj
6. jún
7. júl
8. august
9. september
10. október
11. november
12. december

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Od ktorého mesiaca a roku ste [pracovali/ boli nezamestnaný/nezamestnaná]? MESIAC 
^EP127_PeriodFromMonth; ROK
1. 2005 alebo skôr
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Do ktorého mesiaca a roku ste [pracovali/ boli nezamestnaný/nezamestnaná]? MESIAC: 
ROK:
Ak obdobie trvá, uveďte 13. dnes
1. január
2. február
3. marec
4. apríl
5. máj
6. jún
7. júl
8. august
9. september
10. október
11. november
12. december
13. dnes

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Do ktorého mesiaca a roku ste [pracovali/ boli nezamestnaný/nezamestnaná]? 
MESIAC: ^EP129_PeriodToMonth; ROK:
do roku
1. 2005 alebo skôr
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012



ENDIF
IF (((EP005_CurrentJobSit = a2 OR ((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP002_PaidWork = a1)) OR 

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

[Pracovali ste za mzdu/ Boli ste nezamestnaný/nezamestnaná] aj v iných obdobiach od 
^FLLastInterviewMonthYear;?
1. áno
5. nie

[cnt] 

9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP008_Intro1 (INTRODUCTION CURRENT JOB)
Nasledujúce otázky sa týkajú vášho súčasného hlavného zamestnania.
Vrátane sezónnej práce. Hlavné zamestnanie je zamestnanie, v ktorom respondent odpracuje najviac hodín. 
Ak odpracuje rovnaký počet hodín vo viacerých zamestnaniach, uveďte to, v ktorom poberá vyšší príjem.
1. Pokračujte.

EP009_EmployeeOrSelf (EMPLOYEE OR SELF-EMPLOYED)
Ste v tomto zamestnaní zamestnancom v súkromnom sektore, vo verejnom sektore alebo samostatne 
zárobkovo činná osoba?
1. zamestnanec v súkromnom sektore
2. zamestnanec vo verejnom sektore
3. samostatne zárobkovo činná osoba

IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (NOT((a96 IN (EP141_ChangeInJob))) OR (EP125_ContWork = a5))

EP010_CurJobYear (START OF CURRENT JOB (YEAR))
V ktorom roku sa začalo toto zamestnanie?
NUMBER [1940..2020]

IF (EP010_CurJobYear = RESPONSE)

ENDIF
EP616_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)

Ako sa toto zamestnanie označuje? Uveďte prosím presný názov alebo označenie.
STRING

IF (NOT(EP616_NTofJob = Refusal))

ENDIF
EP018_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Pozrite sa prosím na kartu 24. V akom type podniku, odvetví alebo v akom type služieb pracujete?
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

CHECK: (NOT( YEAR(SYSDATE()) - EP010_CurJobYear10 > MN808_AgeRespondent)) [Rok by mal 
byť aspoň 10 rokov po roku narodenia. Ak je rok správny, stlačte prosím "Potvrdiť" a napíšte 
poznámku na vysvetlenie.;]

EP616c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Teraz budem hľadať vaše povolanie v našej databáze oficiálnych povolaní.
Prepíšte názov povolania a vyberte zo zoznamu povolanie, ktoré sa mu najviac podobá. Ak 
pôjdete dolu, uvidíte viac povolaní.

Ak ste nenašli povolanie, požiadajte respondenta, aby ináč nazval povolanie alebo aby ho 
obširnejšie alebo detailnejšie opísal.

Ak aj tak nemôžete nájsť podobné povolanie, napíšte 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsA 
IF ((NOT(EP616c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP616c_NTofJobCode = 991)))

ENDIF

EP616d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Potvrďte, že ste vybrali správny názov povolania:
^EP616c_NTofJobCode;

Ak to nie je správny názov, vráťte sa a vyberte také povolanie zo zoznamu, ktoré sa mu 
najviac podobá. 
1. Potvrďte a pokračujte



ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF
EP013_TotWorkedHours (TOTAL HOURS WORKED PER WEEK)

Koľko hodín týždenne pracujete zvyčajne v tomto zamestnaní (rátajú sa aj platené alebo neplatené nadčasy, 
ale nerátajú sa prestávky na jedlo)?
Otázka sa týka "bežného" pracovného týždňa. Sezónny zamestnanec, ktorý pracuje 40 hodín týždenne počas 
troch mesiacov v roku, odpovedá 40.
NUMBER [0..168]

IF (EP013_TotWorkedHours = RESPONSE)

ENDIF

IF (EP009_EmployeeOrSelf = 3)

ENDIF
IF ((EP009_EmployeeOrSelf = a1 OR (EP009_EmployeeOrSelf = 2))

ENDIF

EP024_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Koľko podriadených zamestnancov máte v tejto práci?
Neráta sa respondent. Rátajú sa len osoby, ktoré pracujú pre respondenta alebo pod jeho 
dohľadom.

Prečítajte. ;
0. Žiadneho
1. 1 až 5
2. 6 až 15
3. 16 až 24
4. 25 až 199
5. 200 až 499
6. 500 a viac

EP811_TermJob (TERM OF JOB)
V tejto práci ste mali zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú?
Ak Vás respondent požiada, tak vysvetlite, že zmluva na dobu určitú obsahuje vopred stanovený 
dátum ukončenia zmluvy.
1. Na dobu určitú
2. Na dobu neurčitú
3. Bez zmluvy (len ak odpovedal spontánne)

CHECK: (EP013_TotWorkedHours < 71) [Skontrolujte prosím, počet hodín sa zdá byť príliš vysoký.;]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

EP025_Intro (INTRODUCTION WORK SATISFACTION)
Pozrite sa na kartu 25. V súvislosti s vaším súčasným zamestnaním by sme sa chceli opýtať, či 
rozhodne súhlasíte, súhlasíte, nesúhlasíte alebo či rozhodne nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi.
Začiatok modulu, v ktorom nie je dovolené uvádzať údaje prostredníctvom zástupcu. Pokiaľ respondent 
nie je schopný sám zodpovedať nasledujúce otázky, zadajte pri každej otázke CTRL-K.
1. Pokračujte.

EP026_SatJob (SATISFIED WITH JOB)
Pri zohľadnení všetkých okolností som so svojím zamestnaním spokojný/á. Rozhodne súhlasíte, 
súhlasíte, nesúhlasíte alebo rozhodne nesúhlasíte?
Ukážte kartu 25
1. rozhodne súhlasím
2. súhlasím
3. nesúhlasím
4. rozhodne nesúhlasím

EP027_JobPhDem (JOB PHYSICALLY DEMANDING)
Moja práca je fyzicky náročná. Rozhodne súhlasíte, súhlasíte, nesúhlasíte alebo rozhodne nesúhlasíte?
Ukážte kartu 25
1. rozhodne súhlasím
2. súhlasím
3. nesúhlasím
4. rozhodne nesúhlasím

EP028_TimePress (TIME PRESSURE DUE TO A HEAVY WORKLOAD)
Som pod neustálym časovým tlakom vzhľadom na vysoké pracovné vyťaženie. (Rozhodne súhlasíte, 
súhlasíte, nesúhlasíte alebo rozhodne nesúhlasíte?)
Ukážte kartu 25
1. rozhodne súhlasím
2. súhlasím
3. nesúhlasím
4. rozhodne nesúhlasím

EP029_LitFreeWork (LITTLE FREEDOM TO DECIDE HOW I DO MY WORK)
Mám veľmi malý priestor na rozhodovanie, ako budem vykonávať svoju prácu. (Rozhodne súhlasíte, 
súhlasíte, nesúhlasíte alebo rozhodne nesúhlasíte?)
Ukážte kartu 25
1. rozhodne súhlasím
2. súhlasím
3. nesúhlasím
4. rozhodne nesúhlasím

EP030_NewSkill (I HAVE AN OPPORTUNITY TO DEVELOP NEW SKILLS)
Mám možnosť rozvíjať nové zručnosti. (Rozhodne súhlasíte, súhlasíte, nesúhlasíte alebo rozhodne 
nesúhlasíte?)
Ukážte kartu 25
1. rozhodne súhlasím
2. súhlasím
3. nesúhlasím
4. rozhodne nesúhlasím

EP031_SuppDiffSit (SUPPORT IN DIFFICULT SITUATIONS)



ENDIF
IF (((EP005_CurrentJobSit = a2 OR ((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP002_PaidWork = a1)) OR 

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 AND (((EP006_EverWorked = a1 OR (EP005_CurrentJobSit = a1) OR 

(EP005_CurrentJobSit = a3)))

ENDIF

Dostávam primeranú podporu v ťažkých situáciách. (Rozhodne súhlasíte, súhlasíte, nesúhlasíte alebo 
rozhodne nesúhlasíte?)
Ukážte kartu 25
1. rozhodne súhlasím
2. súhlasím
3. nesúhlasím
4. rozhodne nesúhlasím

EP032_RecognWork (RECEIVE THE RECOGNITION DESERVING FOR MY WORK)
Dostávam uznanie za svoju prácu, ktoré si zaslúžim. (Rozhodne súhlasíte, súhlasíte, nesúhlasíte alebo 
rozhodne nesúhlasíte?)
Ukážte kartu 25
1. rozhodne súhlasím
2. súhlasím
3. nesúhlasím
4. rozhodne nesúhlasím

EP033_SalAdequate (SALARY OR EARNINGS ARE ADEQUATE)
Vzhľadom na moje úsilie a moje výsledky [je môj plat/ je môj zárobok] primeraný. (Rozhodne 
súhlasíte, súhlasíte, nesúhlasíte alebo rozhodne nesúhlasíte?)
Ukážte kartu 25. V prípade pochybností vysvetlite: máme na mysli primeraný vzhľadom na vykonanú 
prácu.
1. rozhodne súhlasím
2. súhlasím
3. nesúhlasím
4. rozhodne nesúhlasím

EP034_JobPromPoor (PROSPECTS FOR JOB ADVANCEMENT ARE POOR)
Moje [vyhliadky na povýšenie v zamestnaní/ vyhliadky na postup v zamestnaní] sú zlé. (Rozhodne 
súhlasíte, súhlasíte, nesúhlasíte alebo rozhodne nesúhlasíte?)
Ukážte kartu 25
1. rozhodne súhlasím
2. súhlasím
3. nesúhlasím
4. rozhodne nesúhlasím

EP035_JobSecPoor (JOB SECURITY IS POOR)
Moje pracovné miesto nie je isté. (Rozhodne súhlasíte, súhlasíte, nesúhlasíte alebo rozhodne 
nesúhlasíte?)
Ukážte kartu 25
1. rozhodne súhlasím
2. súhlasím
3. nesúhlasím
4. rozhodne nesúhlasím

IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF

EP036_LookForRetirement (LOOK FOR EARLY RETIREMENT)
Ak sa zamyslíte nad vaším súčasným zamestnaním, chceli by ste z tohto zamestnania odísť do 
dôchodku tak skoro, ako sa len bude dať?
1. áno
5. nie

EP037_AfraidHRet (AFRAID HEALTH LIMITS ABILITY TO WORK BEFORE REGULAR RETIREMENT)
Máte obavy, že váš zdravotný stav obmedzí vašu schopnosť pracovať v tomto zamestnaní pred 
zvyčajným odchodom do dôchodku?
1. áno
5. nie

EP007_MoreThanOneJob (CURRENTLY MORE THAN ONE JOB)
Doteraz sme hovorili o Vašom hlavnom zamestnaní, resp. hlavnej práci. Máte v súčasnosti aj druhé 
zamestnanie alebo prácu okrem Vášho hlavného zamestnania?
Prosím, berte do úvahy len platené práce/zamestnania.
1. áno
5. nie

EP048_IntroPastJob (INTRODUCTION PAST JOB)
Teraz sa budeme rozprávať o vašom poslednom zamestnaní [pred vaším odchodom do dôchodku/ predtým, 
než ste stratili zamestnanie].
1. Pokračujte.

EP050_YrLastJobEnd (YEAR LAST JOB END)
V ktorom roku sa skončilo vaše posledné zamestnanie?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP050_YrLastJobEnd = RESPONSE)

ENDIF
EP649_YrsInLastJob (YEARS WORKING IN LAST JOB)

Koľko rokov ste pracovali v poslednom zamestnaní?
Ak respondent pracoval vo viacerých zamestnaniach, otázka sa vzťahuje na zamestnanie, ktoré považuje za 
hlavné. Zahrňte aj obdobia neplatenej dovolenky. 1 v prípade 6 mesiacov a viac, 0 v prípade menej než 6 
mesiacov.
NUMBER [0..99]

IF (EP649_YrsInLastJob = RESPONSE)

CHECK: ( YEAR(SYSDATE()) - EP050_YrLastJobEnd10 < MN808_AgeRespondent) [Rok by mal byť aspoň 
10 rokov po roku narodenia. Ak je rok správny, stlačte prosím "Potvrdiť" a napíšte poznámku na 
vysvetlenie.;]



ENDIF
EP203_IntroEarnings (INTRO INDIVIDUAL INCOME)

Chceli by sme sa teraz opýtať na váš zárobok a príjem za uplynulý rok, to znamená v roku ^FLLastYear;.
1. Pokračujte.

EP204_AnyEarnEmpl (ANY EARNINGS FROM EMPLOYMENT LAST YEAR)
Poberali ste v roku ^FLLastYear; nejakú mzdu, plat alebo iný zárobok zo závislého zamestnania?
1. áno
5. nie

IF (EP204_AnyEarnEmpl = a1)

ENDIF

ENDIF
EP051_EmployeeORSelf (EMPLOYEE OR A SELF EMPLOYED IN LAST JOB)

Pracovali ste v tomto zamestnaní ako zamestnanec v súkromnom sektore, zamestnanec vo verejnom sektore 
alebo samostatne zárobkovo činná osoba?
1. Zamestnanec v súkromnom sektore
2. Zamestnanec vo verejnom sektore
3. Samostatne zárobkovo činná osoba

EP152_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)
Ako sa toto zamestnanie označovalo? Uveďte prosím presný názov alebo označenie.
STRING

IF (NOT(EP152_NTofJob = Refusal))

ENDIF
EP054_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Pozrite sa prosím na kartu 24. V akom type podniku, odvetví alebo v akom type služieb ste pracovali?
Uveďte kód odpovede 1..14.
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

IF (EP051_EmployeeORSelf = 3)

ENDIF

CHECK: (EP649_YrsInLastJob < MN808_AgeRespondent) [Číslo by malo byť nižšie alebo rovnaké ako 
vek respondenta. Ak je vek správny, stlačte prosím "Potvrdiť" a napíšte poznámku na vysvetlenie.;]

EP152c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Teraz budem hľadať vaše povolanie v našej databáze oficiálnych povolaní.
Prepíšte názov povolania a vyberte zo zoznamu povolanie, ktoré sa mu najviac podobá. Ak pôjdete 
dolu, uvidíte viac povolaní.

Ak ste nenašli povolanie, požiadajte respondenta, aby ináč nazval povolanie alebo aby ho obširnejšie 
alebo detailnejšie opísal.

Ak aj tak nemôžete nájsť podobné povolanie, napíšte 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsB 
IF ((NOT(EP152c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP152c_NTofJobCode = 991)))

ENDIF

EP152d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Potvrďte, že ste vybrali správny názov povolania:

^EP152c_NTofJobCode;

Ak to nie je správny názov, vráťte sa a vyberte také povolanie zo zoznamu, ktoré sa mu najviac 
podobá.
1. Potvrďte a pokračujte

EP061_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Koľko podriadených zamestnancov ste mali?
Prečítajte odpovede.
0. Žiadneho
1. 1 až 5
2. 6 až 15
3. 16 až 24
4. 25 až 199
5. 200 až 499
6. 500 a viac

EP205_EarningsEmplAT (EARNINGS EMPLOYMENT PER YEAR AFTER TAXES)
Aký vysoký bol váš približný ročný príjem zo zamestnania v roku ^FLLastYear; po odrátaní všetkých daní a 
odvodov? Uveďte aj všetky dodatočné alebo mimoriadne alebo paušálne platby, ako sú bonusy, 13. plat, vianočný 
alebo dovolenkový bonus.
Suma v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP205_EarningsEmplAT = NONRESPONSE)

[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl (INCOME FROM SELF-EMPLOYMENT LAST YEAR)

Mali ste nejaký príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti alebo práce pre rodinný podnik v roku ^FLLastYear;?
1. áno
5. nie

IF (EP206_AnyIncSelfEmpl = a1)

ENDIF
EP303_Intro (INTRODUCTION INCOME FROM PUBLIC PENSIONS)

Teraz vám položíme niekoľko otázok týkajúcich sa príjmu z dôchodku z povinného dôchodkového systému (z I. piliera)
a dávok. Chceme vedieť sumy, intervaly vyplácania týchto platieb a tiež to, ako dlho  ich poberáte.
1. Pokračujte.

EP671_IncomeSources (INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR)
Pozrite sa prosím na kartu 26. Poberali ste v roku ^FLLastYear; príjem z niektorých z nasledujúcich zdrojov?
Nemocenské dávky dostávajú ľudia ako náhradu mzdy v prípade krátkodobej choroby.

Invalidný dôchodok dostávajú ľudia v prípade dlhodobej choroby, úrazu alebo invalidity, ktorá ich obmedzuje alebo im 
zabraňuje v návrate do práce.

Podpora v nezamestnanosti je poskytovaná ľuďom, ktorí stratili svoju prácu a je poskytovaná len počas obmedzeného 
obdobia. Oprávnenosť poberania je ovplyvnená predchádzajúcou pracovnou históriou.

Štátne poistenie/príspevky pre prípad dlhodobej starostlivosti: zahŕňa platby v hotovosti určené na zabezpečenie potrieb 
dlhodobej starostlivosti; príjem nemusí nevyhnutne závisieť od predchádzajúcich platieb poistného.

Dávky sociálnej podpory predstavujú hotovosť alebo poukazy slúžiace ako záchranná sieť pre zabezpečenie minimálnych 
potrieb v hmotnej núdzi pre tých, ktorí nemajú zdroje zo zamestnania alebo ostatných dôchodkov.

Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 1. starobný dôchodok z povinného dôchodkového systému (z I. piliera)

3. predčasný starobný dôchodok z povinného dôchodkového systému (z I. piliera)
4. štátne nemocenské dávky
5. štátny invalidný dôchodok

8. štátna podpora v nezamestnanosti
9. štátny vdovský/vdovecký dôchodok po manželovi/manželke alebo  partnerovi/partnerke

11. štátny dôchodok pre obete vojny alebo účastníkov odboja 
12. štátne poistenie/príspevky pre prípad dlhodobej starostlivosti
13. dávky sociálnej podpory
96. žiadna z týchto možností

CHECK: (NOT((count(EP671_IncomeSources) > 1 AND ((96 IN (EP671_IncomeSources)))) [Nemôžete vybrať "96" spolu s 
inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] LOOP cnt := 1 TO 13

ENDIF

EP207_EarningsSelfAT (EARNINGS PER YEAR AFTER TAXES FROM SELF-EMPLOYMENT)
Aký vysoký bol váš približný ročný príjem zo samostatnej zárobkovej čínnosti v roku ^FLLastYear; po odrátaní 
všetkých daní a odvodov a po zaplatení všetkych materiálov, vybavenia alebo tovaru, ktoré používate v práci?
Suma v ^FLCurr;.
NUMBER

IF (EP207_EarningsSelfAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF ((cnt IN (EP671_IncomeSources))

EP078_AvPaymPens (TYPICAL PAYMENT OF PENSIONS)
Aká vysoká bola približne zvyčajná platba [Vášho starobného dôchodku z povinného dôchodkového systému 
(z I. piliera)/ Vášho predčasného starobného dôchodku (z I. piliera)/ Vašich štátnych nemocenských dávok/ 
Vášho štátneho invalidného dôchodku/ Vašej štátnej podpory v nezamestnanosti/ Vášho štátneho vdovského 
alebo vdoveckého dôchodku po manželovi/manželke, partnerovi/partnerke/ Vášho štátneho dôchodku pre 
obete vojny alebo účastníkov odboja / Vašich štátnych príspevkov pre prípad dlhodobej starostlivosti/ Vašich 
dávok sociálnej podpory] v roku ^FLLastYear; po zdanení?
Suma v ^FLCurr;.

Ide o bežnú, typickú, pravidelnú platbu okrem mimoriadnych platieb, ako sú bonusy, 13. plat, paušálne 
platby atď.

Na časové obdobie sa spýtam v ďalšej otázke: mohlo by to byť napríklad mesačne, štvrťročne alebo týždenne.

Respondent by mal povedať, aká vysoká bola zvyčajná platba počas tohto obdobia uvedeného v otázke.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP078_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
EP074_PeriodBenefit (PERIOD OF INCOME SOURCE)

Aké obodobie pokrývala platba?
Neuvádzajte paušálne platby. Na toto sa budeme pýtať neskôr.
1. Jeden týždeň
2. Dva týždne
3. Jeden kalendárny mesiac/4 týždne
4. Tri mesiace/13 týždňov
5. Šesť mesiacov/26 týždňov
6. Celý rok/52 týždňov
97. Iné (uveďte)

IF (EP074_PeriodBenefit = a97)

[Unfolding Bracket Sequence]

EP075_OthPeriodBenefits (OTHER PERIOD OF RECEIVING BENEFITS)



ENDLOOP
EP624_OccPensInc (HAD OCCUPATIONAL PENSION INCOME SOURCES)

Okrem dôchodkov z povinného dôchodkového systému (dôchodky z I. piliera), môžu byť aj ďalšie dôchodky z povinného 
dôchodkového systému z II. piliera. Poberali ste v roku ^FLLastYear; niektorý z týchto typov dôchodkov?
Ďalší starobný dôchodok z povinného dôchodkového systému (z II. piliera), ďalší predčasný starobný dôchodok z 
povinného dôchodkového systému (z II. piliera), invalidný dôchodok alebo pozostalostný dôchodok z povinného 
dôchodkového systému (z II. piliera) vášho manžela/manželky alebo partnera/ partnerky.
1. áno
5. nie

IF (EP624_OccPensInc = a1)

ENDIF

ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource (HOW MANY MONTHS RECEIVED INCOME SOURCE)

Koľko mesiacov dohromady ste poberali [starobný dôchodok z povinného dôchodkového systému (z I. 
piliera)/ predčasný starobný dôchodok z povinného dôchodkového systému (z I. piliera)/ štátne nemocenské 
dávky/ štátny invalidný dôchodok/ štátnu podporu v nezamestnanosti/ štátny vdovský alebo vdovecký 
dôchodok po manželovi/manželke, partnerovi/partnerke/ štátny dôchodok pre obete vojny alebo účastníkov 
odboja / štátne príspevky pre prípad dlhodobej starostlivosti/ dávky sociálnej podpory] v roku ^FLLastYear;?
Nie koľko platieb bolo vyplatených, ale časové obdobie. Príklad: dôchodok bol poberaný celý rok, odpoveď je 
12. V prípade, že respondent začal poberať platbu v novembri, odpoveď je 2.
NUMBER [1..12]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP612_WhenSource_long = a5))

ENDIF
EP081_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Poberali ste nejakú ďalšiu dodatočnú platbu alebo mimoriadnu či paušálnu platbu z [Vášho starobného 
dôchodku z povinného dôchodkového systému (z I. piliera)/ Vášho predčasného starobného dôchodku z 
povinného dôchodkového systému (z I. piliera)/ Vašich štátnych nemocenských dávok/ Vášho štátneho 
invalidného dôchodku/ Vašej štátnej podpory v nezamestnanosti/ Vášho štátneho vdovského alebo 
vdoveckého dôchodku po manželovi/manželke, partnerovi/partnerke/ Vášho štátneho dôchodku pre obete 
vojny alebo účastníkov odboja/ Vašich štátnych príspevkov pre prípad dlhodobej starostlivosti/ Vašich dávok 
sociálnej podpory] v priebehu roka ^FLLastYear;?
Uistite sa, aby respondent pri odpovedi na túto otázku zohľadnil všetky dodatočné/mimoriadne/paušálne 
platby, ktoré poberal (vrátane bonusov, 13. platu, vianočného príplatku a príplatku na dovolenku).
1. áno
5. nie

IF (EP081_LumpSumPenState = a1)

ENDIF
[cnt] 

Zaznamenajte iné obdobie.
STRING

EP612_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Poberali ste po prvýkrát [starobný dôchodok z povinného dôchodkového systém (z I. piliera)/ 
predčasný starobný dôchodok z povinného dôchodkového systému (z I. piliera)/ štátne nemocenské 
dávky/ štátny invalidný dôchodok/ štátnu podporu v nezamestnanosti/ štátny vdovský alebo vdovecký 
dôchodok po manželovi/manželke, partnerovi/partnerke/ štátny dôchodok pre obete vojny alebo 
účastníkov odboja/ štátne príspevky pre prípad dlhodobej starostlivosti/ dávky sociálnej podpory] pred 
naším posledným rozhovorom v ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. Áno, pred posledným rozhovorom
5. Nie, po poslednom rozhovore

EP213_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
V ktorom roku ste prvýkrát dostali[starobný dôchodok z povinného dôchodkového systému (z I. 
piliera)/ predčasný starobný dôchodok z povinného dôchodkového systému (z I. piliera)/ štátne 
nemocenské dávky/ štátny invalidný dôchodok/ štátnu podporu v nezamestnanosti/ štátny vdovský 
alebo vdovecký dôchodok po manželovi/manželke, partnerovi/partnerke/ štátny dôchodok pre obete 
vojny alebo účastníkov odboja/ štátne príspevky pre prípad dlhodobej starostlivosti/ dávky sociálnej 
podpory]?
V prípade, že ste dávku poberali počas života nepravidelne (napr. dávku v nezamestnanosti za rozličné 
obdobia nezamestnanosti), uveďte prvú platbu v prípade súčasne vyplácanej dávky, NIE prvú dávku v 
živote.
NUMBER [1930..2020]

IF (EP213_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP213_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [Rok by 
mal byť vyšší alebo rovnaký ako rok narodenia. Ak je rok správny, stlačte prosím "Potvrdiť" a 
napíšte poznámku na vysvetlenie.;]

EP082_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Akú približnú sumu ste dohromady poberali ako dodatočné alebo mimoriadne platby v roku 
^FLLastYear; z [tohto Vášho starobného dôchodku z povinného dôchodkového systému (z I. piliera)/ 
tohto Vášho predčasného starobného dôchodku z povinného dôchodkového systému (z I. piliera)/ 
týchto Vašich štátnych nemocenských dávok/ tohto Vášho štátneho invalidného dôchodku/ tejto Vašej 
štátnej podpory v nezamestnanosti/ tohto Vášho štátneho vdovského alebo vdoveckého dôchodku po 
manželovi/manželke, partnerovi/partnerke/ tohto Vášho štátneho dôchodku pre obete vojny alebo 
účastníkov odboja / týchto Vašich štátnych príspevkov pre prípad dlhodobej starostlivosti/ týchto 
Vašich dávok sociálnej podpory]?
Suma v ^FLCurr;. Uveďte všetky dodatočné alebo mimoriadne platby
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP082_TotAmountLS = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP678_AvPaymPens (APPROXIMATE ANUAL PAYMENT OF PENSIONS)
Aký vysoký bol váš približný ročný príjem zo všetkých zamestnaneckých dôchodkov v roku ^FLLastYear; po odrátaní 
všetkých daní?



ENDIF
EP089_AnyRegPay (ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED)

Pozrite sa prosím na kartu 27. Poberali ste počas roka ^FLLastYear; niektoré z nasledujúcich pravidelných platieb alebo 
dávok?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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

CHECK: (NOT((count(EP089_AnyRegPay) > 1 AND ((96 IN (EP089_AnyRegPay)))) [Nemôžete vybrať "96" spolu s inou 
odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] LOOP cnt := 1 TO 5

Suma v ^FLCurr;. Nezohľadňujte prosím dodatočné alebo mimoriadne, či paušálne (jednorazové) platby, ako sú 
bonusy, 13. plat, vianočný alebo dovolenkový bonus.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP678_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP621_WhenSource_long = a5))

ENDIF
EP681_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Poberali ste nejakú ďalšiu dodatočnú platbu alebo mimoriadnu či paušálnu (jednorazovú) platbu z niektorého z 
vašich zamestnaneckých dôchodkov v roku ^FLLastYear;?
Ustite sa, aby respondent pri odpovedi na túto otázku zohľadnil všetky dodatočné alebo mimoriadne, či paušálne 
(jednorazové) platby, ktoré poberal (vrátane bonusov, 13. platu, vianočného príplatku a príplatku na dovolenku).
1. áno
5. nie

IF (EP681_LumpSumPenState = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

EP621_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Začali ste poberať váš prvý zamestnanecký dôchodok pred naším posledným rozhovorom v 
^FLLastInterviewMonthYear;?
Prvý zamestnanecký dôchodok je prvý zamestnanecký dôchodok, ktorý začal respondent poberať.
1. Áno, pred posledným rozhovorom
5. Nie, po poslednom rozhovore

EP613_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
V ktorom roku ste začali poberať prvý zamestnanecký dôchodok?
Prvý zamestnanecký dôchodok je prvý zamestnanecký dôchodok, ktorý začal respondent poberať.
NUMBER [1930..2020]

IF (EP613_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP613_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [Rok by mal 
byť vyšší alebo rovnaký ako rok narodenia. Ak je rok správny, stlačte prosím "Potvrdiť" a napíšte 
poznámku na vysvetlenie.;]

EP682_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Akú približnú sumu ste dohromady poberali ako dodatočné alebo mimoriadne, či paušálne (jednorazové) 
platby v roku ^FLLastYear; z vašich zamestnanenckých dôchodkov po odrátaní daní?
Suma v ^FLCurr;. Uveďte všetky dodatočné alebo mimoriadne, či paušálne (jednorazové) platby.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP682_TotAmountLS = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF ((cnt IN (EP089_AnyRegPay))

EP094_TotalAmountBenLP (TOTAL AMOUNT IN THE LAST PAYMENT)
Aká vysoká bola priemerná suma [vašich platieb zo životného poistenia od súkromnej poisťovne/ vášho 
súkromného ročného dôchodku alebo súkromných osobných dôchodkových platieb/ vášho výživného/ vašich 
pravidelných platieb od dobročinných organizácií/ vašich poistných platieb dlhodobej starostlivosti] v roku 
^FLLastYear; po odrátaní všetkých daní a odvodov?
Suma v ^FLCurr;. Neuvádzajte paušálne platby. Na toto sa budeme pýtať neskôr.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP094_TotalAmountBenLP = NONRESPONSE)

ENDIF
EP090_PeriodPaym (PERIOD RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

Aké obdobie pokrývala táto platba?
1. Jeden týždeň
2. Dva týždne
3. Jeden kalendárny mesiac/4 týždne
4. Tri mesiace/13 týždňov
5. Šesť mesiacov/26 týždňov
6. Celý rok/52 týždňov
97. Iné (uveďte)

IF (EP090_PeriodPaym = a97)

[Unfolding Bracket Sequence]

EP091_OthPeriodPaym (OTHER PERIOD OF RECEIVING REGULAR PAYMENTS)

Špecifikujte iné.



ENDLOOP IF ((MN024_NursingHome = a1 AND (MN808_AgeRespondent < 76))
ENDIF

ENDIF
EP096_MonthsRegPaym (MONTHS RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

Koľko mesiacov ste dohromady poberali [platby zo životného poistenia/ súkromné ročné dôchodky alebo 
súkromné osobné dôchodkové platby/ výživné/ pravidelné platby od dobročinných organizácií/ poistné platby 
dlhodobej starostlivosti] v roku ^FLLastYear;?
NUMBER [1..12]

EP092_AddPayments (ADDITIONAL PAYMENTS FOR THIS BENEFIT IN LAST YEAR)
Poberali ste v roku ^FLLastYear; dodatočné alebo paušálne platby z [vašich platieb zo životného poistenia/ 
vášho súkromného ročného dôchodku alebo súkromných osobných dôchodkových platieb/ vášho výživného/ 
vašich pravidelných platieb od dobročinných organizácií/ vašich poistných platieb dlhodobej starostlivosti]?
1. áno
5. nie

IF (EP092_AddPayments = a1)

ENDIF
[cnt] 

STRING

EP209_AddPaymAT (ADDITIONAL PAYMENTS AFTER TAXES)
Koľko ste približne poberali vo forme dodatočných platieb po odrátaní všetkých daní a odvodov?
Suma v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP209_AddPaymAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP097_PensClaim (PENSION CLAIMS)
Teraz budeme hovoriť o dôchodku, na ktorý možno budete mať nárok v budúcnosti, ale ktorý v súšasnosti 
nepoberáte.
Pozrite sa prosím na kartu 28. Budete mať v budúcnosti nárok aspoň na jeden z dôchodkov, ktoré sú na karte 
uvedené a ktoré v súčasnosti nepoberáte?
1. áno
5. nie

IF (EP097_PensClaim = a1)

EP098_TypeOfPension (TYPE OF PENSION YOU WILL BE ENTITLED TO)
Na aký druh alebo druhy dôchodku budete mať nárok?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;

Respondent nesmie tieto dôchodky poberať už v súčasnosti.
SET OF 1. starobný dôchodok z povinného dôchodkového systému (z I. piliera)
2. predčasný starobný dôchodok z povinného dôchodkového systému (z I. piliera)
3. invalidný dôchodok
4. ďalší starobný dôchodok z povinného dôchodkového systému (z II. piliera) alebo starobný dôchodok zo 
zamestnaneckej dôchodkovej schémy (z III. piliera)
5. ďalší predčasný starobný dôchodok z povinného dôchodkového systému (z II. piliera) alebo predčasný 
starobný dôchodok zo zamestnaneckej dôchodkovej schémy (z III. piliera)

LOOP cnt := 1 TO 5

IF ((cnt IN (EP098_TypeOfPension))

EP102_CompVolun (COMPULSORY OF VOLUNTARY PLAN OR FUND)
Je účasť na [tomto starobnom dôchodku z povinného dôchodkového systému (z I. piliera)/ 
tomto predčasnom starobnom dôchodku z povinného dôchodkového systému (z I. piliera)/ 
tomto invalidnom dôchodku/ tomto ďalšom starobnom dôchodku z povinného dôchodkového 
systému (z II. piliera) alebo starobnom dôchodku zo zamestnaneckej dôchodkovej schémy (z 
III. piliera)/ tomto ďalšom predčasnom starobnom dôchodku z povinného dôchodkového 
systému (z II. piliera) alebo predčasnom starobnom dôchodku zo zamestnaneckej dôchodkovej 
schémy (z III. piliera)] povinná alebo dobrovoľná?
1. Povinná
2. Dobrovoľná

EP103_YrsContrToPlan (YEARS CONTRIBUTING TO PLAN)
Koľko rokov ste prispievali/prispievate na[starobný dôchodok z povinného dôchodkového 
systému (z I. piliera)/ predčasný starobný dôchodok z povinného dôchodkového systému (z I. 
piliera)/ poistenie pre prípad postihnutia, invalidný dôchodok/ ďalší starobný dôchodok z 
povinného dôchodkového systému (z II. piliera) alebo starobný dôchodok zo zamestnaneckej 
dôchodkovej schémy (z III. piliera)/ ďalší predčasný starobný dôchodok z povinného 
dôchodkového systému (z II. piliera) alebo predčasný starobný dôchodok zo zamestnaneckej 
dôchodkovej schémy (z III. piliera)] ?
Je potrebné započítať aj príspevok zamestnávateľa.
NUMBER [0..75]

CHECK: (EP103_YrsContrToPlan <= MN808_AgeRespondent) [Číslo by malo byť nižšie alebo 
rovnaké ako vek respondenta. Ak je vek správny, stlačte prosím "Potvrdiť" a napíšte poznámku na 
vysvetlenie.;]
EP106_ExpRetAge (EXPECTED AGE TO COLLECT THIS PENSION)

V akom veku očakávate, že začnete poberať platby tohto dôchodku po prvýkrát?
NUMBER [30..75]

CHECK: (NOT((EP106_ExpRetAge < MN808_AgeRespondent AND (EP106_ExpRetAge = 
RESPONSE))) [Očakávaný vek by mal byť vyšší alebo rovnaký ako terajší vek. Ak je vek správny, 
stlačte prosím "Potvrdiť" a napíšte poznámku na vysvetlenie.;] IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

EP609_PWExpPensStatAge (EXPECTED AMOUNT OF PENSION BENEFIT)
Zamyslite sa prosím nad obdobím, keď začnete poberať tento dôchodok. Aká vysoká bude 
prvá mesačná dávka [Vášho starobného dôchodku z povinného dôchodkového systému (z 
I. piliera)/ Vášho predčasného starobného dôchodku z povinného dôchodkového systému 
(z I. piliera)/ Vášho invalidného dôchodku/ Vášho ďalšieho starobného dôchodku z 
povinného dôchodkového systému (z II. piliera) alebo starobného dôchodku zo 



ENDIF
IF (((IT IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
IF (((GS IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
EP210_IntCheck (WHO ANSWERED SECTION EP)

Kto odpovedal na otázky v tejto časti?
1. len respondent
2. respondent a zástupca
3. len zástupca

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

zamestnaneckej dôchodkovej schémy (z III. piliera)/ Vášho ďalšieho predčasného 
starobného dôchodku z povinného dôchodkového systému (z II. piliera) alebo 
predčasného starobného dôchodku zo zamestnaneckej dôchodkovej schémy (z III. 
piliera)] po zdanení?
Suma v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IT004_UseWWW (USE WORLD WIDE WEB)

Použili ste za uplynulých 7 dní aspoň raz internet na zasielanie e-mailu, vyhľadávanie informácií, uskutočnenie nákupu 
alebo na nejaký iný účel?
Nejaký iný účel môže byť četovanie, sociálne siete, skypovanie, atď.
1. áno
5. nie

IT005_Continue (INTRO IT MODULE)
Teraz sa budeme rozprávať o počítačoch.
1. Pokračujte.

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

ELSE

ENDIF
IT003_PC_skills (PC skills)

Ako by ste ohodnotili svoje počítačové zručnosti? Sú podľa vás
Prečítajte. ;
1. Výborné
2. Veľmi dobré
3. Dobré
4. Priemerné
5. Slabé
6. Nikdy som nepracoval/a s počítačom (LEN SPONTÁNNE)

IT001_PC_work (CURRENT JOB REQUIRES COMPUTER)
Vyžaduje si vaše súčasné zamestnanie používanie počítača?
Počítač môže byť buď PC (osobný počítač) alebo tablet (I-Pad alebo podobné zariadenie) alebo smartphone (s 
prístupom na internet).
1. áno
5. nie

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1)

ENDIF

IT002_PC_work (LAST JOB REQUIRED COMPUTER)
Vyžadovalo si vaše posledné zamestnanie pred odchodom do dôchodku používanie počítača?
Počítač môže byť buď PC (osobný počítač) alebo tablet (I-Pad alebo podobné zariadenie) alebo 
smartphone (s prístupom na internet).
1. áno
5. nie

GS700_Intro (INTRO HANDGRIP MEASURED)
Teraz by sme chceli pomocou stisku ruky zmerať, aké máte silné ruky. Požiadam vás, aby ste stlačili silomer tak silno, ako 
to bude možné - iba na pár sekúnd, potom ruku budete môcť uvoľniť. Ukážem vám ako.
Predveďte meranie pomocou silomeru.

Začiatok Sekcie bez zástupcu. Zástupca nie je povolený.

Pokiaľ respondent nie je schopný absolvovať test sám, zadajte CTRL-K pri každej otázke.
1. Pokračujte.

GS701_Willingness (WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED)
Budem merať striedavo vašu pravú a ľavú ruku, obe ruky dvakrát. Súhlasíte s tým, že zmeriam silu vašich rúk?
1. Respondent súhlasí s meraním
2. Respondent odmietol meranie
3. Respondent nie je schopný podrobiť sa meraniu

IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))

GS010_WhyNotCompl (WHY NOT COMPLETED GS TEST)

Prečo respondent nedokončil test sily stisnutia? Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. Respondent mal pocit, že to nebude bezpečné.
2. ANKETÁR mal pocit, že to nebude bezpečné.
3. Respondent odmietol, neuviedol dôvod.
4. Respondent sa pokúsil, ale nebol schopný dokončiť test.
5. Respondent nerozumel inštrukcii.



ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))

ENDIF
IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))

ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))

6. Respondent sa za uplynulých 6 mesiacov podrobil operácii, resp. utrpel zranenie alebo mal opuchliny na oboch 
rukách.
97. Iné (špecifikujte)

IF ((a97 IN (GS010_WhyNotCompl))

ENDIF

GS011_OthReason (OTHER REASON)

Špecifikujte iný dôvod.
STRING

GS002_RespStatus (RECORD RESPONDENT STATUS)

Zaznamenajte stav respondenta
1. Respondent môže použiť obe ruky
2. Respondent nie je schopný použiť pravú ruku
3. Respondent nie je schopný použiť ľavú ruku

GS003_StopTest (END OF TEST BECAUSE RESPONDENT IS UNABLE OR NOT WILLING TO DO TEST)
PRERUŠENIE TESTU ANKETÁROM
Meranie sily sa neuskutoční.
1. Pokračujte.

IF (GS002_RespStatus = a1)

ENDIF
GS705_IntroTest (INTRODUCTION TO TEST)

Vezmite formulár a riaďte sa inštrukciami pre meranie sily stisku ruky.

Po ukončení merania kliknite na "1. Pokračujte." 
1. Pokračujte.

IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a2))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a2))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))

ENDIF

GS004_DominantHand (DOMINANT HAND)
Ktorá ruka je vaša dominantná ruka?
Prirodzená obojručnosť je vrodený stav, keď je osoba schopná používať obe ruky rovnako, pričom tento stav 
nebol naučený.
1. Pravá ruka
2. Ľavá ruka
3. Obojručnosť

GS006_FirstLHand (FIRST MEASUREMENT, LEFT HAND)
ĽAVÁ RUKA, PRVÉ MERANIE.
Zaznamenajte výsledky na najbližšie celé číslo.
NUMBER [0..100]

GS008_FirstRHand (FIRST MEASUREMENT, RIGHT HAND)
PRAVÁ RUKA, PRVÉ MERANIE.
Zaznamenajte výsledky na najbližšie celé číslo.
NUMBER [0..100]

GS007_SecondLHand (SECOND MEASUREMENT, LEFT HAND)
ĽAVÁ RUKA, DRUHÉ MERANIE.
Zaznamenajte výsledky na najbližšie celé číslo.
NUMBER [0..100]

IF (GS007_SecondLHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS007_SecondLHand <= GS006_FirstLHand - 20 OR (GS007_SecondLHand >= 
GS006_FirstLHand20))) [Rozdiel medzi prvým a druhým meraním s ľavou rukou je veľmi veľký. Zapísali 
ste správne čísla?;]

GS009_SecondRHand (SECOND MEASUREMENT, RIGHT HAND)
PRAVÁ RUKA, DRUHÉ MERANIE.
Zaznamenajte výsledky na najbližšie celé číslo.
NUMBER [0..100]

IF (GS009_SecondRHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS009_SecondRHand <= GS008_FirstRHand - 20 OR (GS009_SecondRHand >= 
GS008_FirstRHand20))) [Rozdiel medzi prvým a druhým meraním s ľavou rukou je veľmi veľký. Zapísali 
ste správne čísla?R;]



ENDIF
IF (((AX IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

GS012_Effort (HOW MUCH EFFORT R GAVE)

Akú silu vyvinul respondent počas tohto merania?
1. Respondent vynaložil plné úsilie
2. Respondentovi bránila vynaložiť plné úsilie choroba, bolesť, alebo iné symptómy alebo ťažkosti
3. Nezdá sa, že by respondent vynaložil plné úsilie, no nemal k tomu žiadny zjavný dôvod

GS013_Position (THE POSITION OF R FOR THIS TEST)

V akej polohe bol respondent pri tomto teste?
1. Stál
2. Sedel
3. Ležal

GS014_RestArm (R RESTED HIS/HER ARMS ON A SUPPORT)

Oprel si respondent ruky pri výkone tohto testu?
1. áno
5. nie

IF (MN038_axelero = 1)

AX001_Introduction (INTRO ACCELEROMETER)
Teraz Vás 
Show instruction booklet with pictures and explain. 

Start of a Non-proxy section. No proxy allowed. If the respondent is not present or not capable to give consent to 
participation on her/his own, press CTRL-K at each question.
1. Pokračujte.

AX002_Willingness (WILLINGNESS TO PARTICIPATE IN AX STUDY)
If you participate, you will wear this small meter on the upper leg, day and night, for 8 days. This means 8 x 24 
hours. You do not need to move more or less than you usually do. We want to capture how much you sit, sleep and 
move around in your every day life. The motion measures are downloaded by us from the meter and are processed 
in an anonymized format. I emphasize that participation in this measurement is fully voluntary. 

Would you be willing to participate in this special measurement?
There are no exclusion criteria for the participation in this study. We are also interested in people who move very 
little or state to not move at all.
1. áno
5. nie

IF (AX002_Willingness <> a1)

AX003_Reasons (REASON WHY R DOES NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

Please select the reason why R is not willing to participate in the accelerometry study. Read only if unclear: 
“May I ask what the main reason is for you to refrain from participating?” Do not read out the answers.
1. R believes he/she is not active enough
2. R considers him/herself too old
3. R cannot participate because of work or hobby
4. R will be absent for a longer time
5. R considers it too complicated or too burdensome
6. R considers it as a violation of privacy
7. R prefers not to participate because of allergy/sensitive skin
97. Other (Specify)

IF (AX003_Reasons = a1)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a2)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a3)

AX007_NotActive (REFUSAL CONVERSION NOT ACTIVE)
I understand that you consider yourself not active enough. For this study, it is important that not only 
active people participate but also people who are not so active or even disabled. Only then can the 
researchers get a complete picture of health and activity in the [country´s] population. If we would 
include only active persons, the health and activity of the ageing population would appear better than 
it actually is. Your participation in the study is hence very valuable. 
Would you now be willing to participate in this special measurement?
1. Yes
5. No

AX008_TooOld (REFUSAL CONVERSION TOO OLD)
I understand that you consider yourself too old. For this study, it is important that not only younger 
persons participate but also older persons. Only then can the researchers get a complete picture of 
health and activity in the [country´s] population. If we would include only healthy and younger 
persons, the health and activity of the ageing population would appear better than it actually is. Your 
participation in the study is hence very valuable. 
Would you now be willing to participate in this special measurement?
1. Yes
5. No

AX009_WorkOrHobby (REFUSAL CONVERSION WORK OR HOBBY)
I understand that you consider the device to be limiting in pursuing your work or hobbies. The device is 
very small, lightweight, and easy to wear. You do not have to worry about it during your daily 
activities. You don't have to turn it on or off, it works by itself. Most people who wear it almost forget 
they are wearing it. 
Would you now be willing to participate in this special measurement?
1. Yes
5. No



ENDIF
IF (((SP IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
IF ((((((((AX002_Willingness = a1 OR (AX007_NotActive = a1) OR (AX008_TooOld = a1) OR (AX009_WorkOrHobby

= a1) OR (AX010_Absence = a1) OR (AX011_NoBurden = a1) OR (AX012_Privacy = a1) OR (AX013_Skin = a1))

ELSE

ENDIF

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a4)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a5)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a6)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a7)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a97)

ENDIF

AX010_Absence (REFUSAL CONVERSION ABSENCE)
You indicated that you will be absent for a longer time. You only have to wear the accelerometer for 8 
consecutive days. Only if you will be absent all the time until June 2020 you cannot participate. If you 
will be absent for a few weeks, for example for holidays or work, we can take that into account and 
send you the accelerometer in another week. 
Would you now be willing to participate in this special measurement?
1. Yes
5. No

AX011_NoBurden (REFUSAL CONVERSION NO BURDEN)
I understand that you consider participation too complicated or burdensome. The only thing you have 
to do is to wear the accelerometer for 8 consecutive days. It is very small and lightweight, easy to 
attach, and you do not have to worry about it. You don´t have to turn it on or off, or do anything else 
with it during the wear, it works by itself. Most people who wear it almost forget they are wearing it. 
After the 8 days, you can simply return it to us in the envelop that comes with it. You will get [country 
incentive] for your participation. 
Would you now be willing to participate in this special measurement?
1. Yes
5. No

AX012_Privacy (REFUSAL CONVERSION PRIVACY)
If I understand correctly, you think that wearing the device would give access to your private and 
sensitive data. The device is not GPS-enabled, your exact location cannot be recorded. The device 
simply measures the number and intensity of your movements and nothing else. There is no possibility 
to track your whereabouts or to measure any other information. 
Would you now be willing to participate in this special measurement?
1. Yes
5. No

AX013_Skin (REFUSAL CONVERSION SKIN)
If I understand correctly, you think the tape with which you attach the device will damage your skin or 
provoke an allergic reaction. The tape is specially designed for longer weartime on the skin. It is used 
for medical purposes where people have to wear devices directly on the skin for a longer period than 
eight days. The risk of an allergic reaction is therefore very small. 
Would you now be willing to participate in this special measurement?
1. Yes
5. No

AX004_OtherReasons (OTHER REASON WHY NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

Please specify other reason.
STRING

AX006_Outro (THANK YOU YES AX)
Thank you. I will contact you again when your participation will start. We have a limited number of activity 
meters available, so it is possible that we cannot provide one to everyone within the fieldwork period. If you 
are one of the persons who do get one, you will receive the meter by post and I will contact you again. Please 
be aware that it might take several weeks until you receive a device and get contacted by me again. When 
you receive a device, please make sure to start wearing it as soon as possible. 

We will now continue with the next topic.
1. Pokračujte.

AX005_ThankYouNo (THANK YOU NO AX)
Thank you. We will now continue with the next topic.
1. Pokračujte.

SP001_Intro (INTRODUCTION SP)
Ďalšie otázky sa týkajú pomoci, ktorú ste poskytli ľuďom, ktorých poznáte, alebo ktorú ste dostali od ľudí, ktorých poznáte.
1. Pokračujte.

SP002_HelpFrom (RECEIVED HELP FROM OTHERS)
Pozrite sa prosím na kartu 29. Ak sa zamyslíte nad uplynulými dvanástimi mesiacmi, poskytol vám iný člen rodiny žijúci 
mimo vašej domácnosti, priateľ alebo sused nejakú pomoc uvedenú na tejto karte?
1. áno
5. nie

IF (SP002_HelpFrom = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)



Ktorý ^FL_SP003_1; člen rodiny žijúci mimo vašej domácnosti, priateľ alebo sused vám pomáhal počas uplynulých 
dvanástich mesiacov?
1. manžel/manželka/partner/partnerka
2. matka
3. otec
4. svokra
5. svokor
6. nevlastná matka
7. nevlastný otec
8. brat
9. sestra
10. dieťa
11. nevlastné dieťa/dieťa vášho súčasného partnera/partnerky
12. zať
13. nevesta
14. vnuk/vnučka
15. starý rodič
16. teta
17. strýc
18. neter
19. synovec
20. iný príbuzný
21. priateľ
22. (bývalý) kolega/spolupracovník
23. sused
24. bývalý manžel/bývalý partner alebo bývalá manželka/bývalá partnerka
25. kňaz, farár alebo iný duchovný
26. terapeut alebo iný profesionálny pomocný pracovník
27. pomocník v domácnosti/poskytovateľ domácej zdravotnej starostlivosti
96. žiadna z týchto možností

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

ELSE

ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

Pozrite sa prosím na kartu 29. Aký druh pomoci vám poskytla táto osoba za uplynulých dvanásť mesiacov?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
Ako často dohromady ste za uplynulých dvanásť mesiacov dostali pomoc od tejto osoby? Bolo to...
Prečítajte. ;
1. približne denne
2. zhruba každý týždeň
3. zhruba každý mesiac
4. menej často

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ktoré dieťa?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. iné dieťa ;

IF (SP027_WhatChild = a96)

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Record child´s name
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Je to ^FL_SP028_2;, čo ste spomenuli pred tým?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. iná osoba ;



IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Pozrite sa prosím na kartu 29.)
Poskytol vám iný člen rodiny žijúci mimo vašej domácnosti, priateľ alebo sused, osobnú starostlivosť alebo 
praktickú pomoc v domácnosti?
1. áno
5. nie

IF (HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Ktorý ^FL_SP003_1; člen rodiny žijúci mimo vašej domácnosti, priateľ alebo sused vám pomáhal počas 
uplynulých dvanástich mesiacov?
1. manžel/manželka/partner/partnerka
2. matka
3. otec
4. svokra
5. svokor
6. nevlastná matka
7. nevlastný otec
8. brat
9. sestra
10. dieťa
11. nevlastné dieťa/dieťa vášho súčasného partnera/partnerky
12. zať
13. nevesta
14. vnuk/vnučka
15. starý rodič
16. teta
17. strýc
18. neter
19. synovec
20. iný príbuzný
21. priateľ
22. (bývalý) kolega/spolupracovník
23. sused
24. bývalý manžel/bývalý partner alebo bývalá manželka/bývalá partnerka
25. kňaz, farár alebo iný duchovný
26. terapeut alebo iný profesionálny pomocný pracovník
27. pomocník v domácnosti/poskytovateľ domácej zdravotnej starostlivosti
96. žiadna z týchto možností

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

ELSE

ENDIF

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ktoré dieťa?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. iné dieťa ;

IF (SP027_WhatChild = a96)

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Record child´s name
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Je to ^FL_SP028_2;, čo ste spomenuli pred tým?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. iná osoba ;



ENDIF
SP008_GiveHelp (GIVEN HELP IN THE TIME SINCE THE LAST INTERVIEW)

Teraz sa vás spýtam na pomoc, ktorú ste vy poskytli iným. Pozrite sa prosím na kartu 29. Poskytli ste za uplynulých 
dvanásť mesiacov osobne nejakú pomoc uvedenú na tejto karte členovi rodiny žijúcemu mimo vašej domácnosti, 
priateľovi alebo susedovi?
OTÁZKA SA NETÝKA OPATERY VAŠICH VLASTNÝCH VNÚČAT. TOTO JE PREDMETOM NESKORŠEJ OTÁZKY SP014.
1. áno
5. nie

IF (SP008_GiveHelp = a1)

ENDLOOP
ENDIF

SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)
Pozrite sa prosím na kartu 29. Aký druh pomoci vám poskytla táto osoba za uplynulých dvanásť 
mesiacov?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
Ako často dohromady ste za uplynulých dvanásť mesiacov dostali pomoc od tejto osoby? Bolo to...
Prečítajte. ;
1. približne denne
2. zhruba každý týždeň
3. zhruba každý mesiac
4. menej často

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt1] 

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Pozrite sa prosím na kartu 29.)
Poskytol vám iný člen rodiny žijúci mimo vašej domácnosti, priateľ alebo sused, osobnú 
starostlivosť alebo praktickú pomoc v domácnosti?
1. áno
5. nie

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
Ktorému [inému] členovi rodiny žijúcemu mimo vašej domácnosti, priateľovi alebo susedovi ste pomohli 
[najčastejšie] za uplynulých dvanásť mesiacov?
1. manžel/manželka/partner/partnerka
2. matka
3. otec
4. svokra
5. svokor
6. nevlastná matka
7. nevlastný otec
8. brat
9. sestra
10. dieťa
11. nevlastné dieťa/dieťa vášho súčasného partnera/partnerky
12. zať
13. nevesta
14. vnuk/vnučka
15. starý rodič
16. teta
17. strýc
18. neter
19. synovec
20. iný príbuzný
21. priateľ
22. (bývalý) kolega/spolupracovník
23. sused
24. bývalý manžel/bývalý partner alebo bývalá manželka/bývalá partnerka
25. kňaz, farár alebo iný duchovný
26. terapeut alebo iný profesionálny pomocný pracovník
27. pomocník v domácnosti/poskytovateľ domácej zdravotnej starostlivosti
96. žiadna z týchto možností

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ktoré dieťa?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. iné dieťa ;



ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Pozrite sa prosím na kartu 29. Aký druh pomoci ste poskytli tejto osobe za uplynulých dvanásť mesiacov?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
Ako často dohromady ste za uplynulých dvanásť mesiacov poskytli pomoc tejto osobe? Bolo to...
Prečítajte. ;
1. približne denne
2. zhruba každý týždeň
3. zhruba každý mesiac
4. menej často

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Record child´s name
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Je to ^FL_SP030_2;, čo ste spomenuli pred tým?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. iná osoba ;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Pozrite sa prosím na kartu 29.) Poskytli ste osobnú starostlivosť alebo praktickú pomoc v domácnosti inému 
členovi rodiny žijúcemu mimo vašej domácnosti, priateľovi alebo susedovi?
1. áno
5. nie

IF (HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1)

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
Ktorému [inému] členovi rodiny žijúcemu mimo vašej domácnosti, priateľovi alebo susedovi ste 
pomohli [najčastejšie] za uplynulých dvanásť mesiacov?
1. manžel/manželka/partner/partnerka
2. matka
3. otec
4. svokra
5. svokor
6. nevlastná matka
7. nevlastný otec
8. brat
9. sestra
10. dieťa
11. nevlastné dieťa/dieťa vášho súčasného partnera/partnerky
12. zať
13. nevesta
14. vnuk/vnučka
15. starý rodič
16. teta
17. strýc
18. neter
19. synovec
20. iný príbuzný
21. priateľ
22. (bývalý) kolega/spolupracovník
23. sused
24. bývalý manžel/bývalý partner alebo bývalá manželka/bývalá partnerka
25. kňaz, farár alebo iný duchovný
26. terapeut alebo iný profesionálny pomocný pracovník
27. pomocník v domácnosti/poskytovateľ domácej zdravotnej starostlivosti
96. žiadna z týchto možností

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ktoré dieťa?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];



ENDIF
IF ((Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0 OR (MN039_NumGrCh > 0))

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Pozrite sa prosím na kartu 29. Aký druh pomoci ste poskytli tejto osobe za uplynulých dvanásť 
mesiacov?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
Ako často dohromady ste za uplynulých dvanásť mesiacov poskytli pomoc tejto osobe? Bolo to...
Prečítajte. ;
1. približne denne
2. zhruba každý týždeň
3. zhruba každý mesiac
4. menej často

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt2] 

^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. iné dieťa ;

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Record child´s name
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Je to ^FL_SP030_2;, čo ste spomenuli pred tým?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. iná osoba ;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Pozrite sa prosím na kartu 29.) Poskytli ste osobnú starostlivosť alebo praktickú pomoc v 
domácnosti inému členovi rodiny žijúcemu mimo vašej domácnosti, priateľovi alebo susedovi?
1. áno
5. nie

SP014_LkAftGrCh (LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
Opatrovali ste za uplynulých dvanásť mesiacov pravidelne alebo príležitostne [vaše vnúča/ vaše vnúčatá] v 
neprítomnosti rodičov?
1. áno
5. nie

IF (SP014_LkAftGrCh = a1)

SP015_ParentLkAftGrChild (PARENTS FROM GRANDCHILDREN)
Ktorému/ým z vašich detí, čo [je rodičom vnúčaťa/ sú rodičmi vnúčat], ste sa oň/o nich starali?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];



ENDIF
IF (MN013_HHSize > 1)

ENDIF

^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. zosnulé dieťa (deti) ;

LOOP cnt3 := 1 TO 20

ENDLOOP

IF ((cnt3 IN (SP015_ParentLkAftGrChild))

ENDIF

SP016_HowOftGrCh (HOW OFTEN DO YOU LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
Priemerne ako často ste sa starali o dieťa (deti) osoby ^FLChildName; za uplynulých dvanásť 
mesiacov? Bolo to...
Prečítajte. ;
1. približne denne
2. zhruba každý týždeň
3. zhruba každý mesiac
4. menej často

[cnt3] 

SP018_GiveHelpInHH (GIVEN HELP TO SOMEONE IN THE HOUSEHOLD)
Teraz sa budeme rozprávať o pomoci v rámci vašej domácnosti. Pomáhali ste niekomu z vašej domácnosti 
pravidelne počas uplynulých dvanástich mesiacov s osobnou starostlivosťou, ako napríklad umývanie, vstávanie 
alebo obliekanie?
Slovom "pravidelne" myslíme denne alebo takmer denne minimálne počas troch mesiacov. Nechceme zaznamenávať 
pomoc počas krátkodobej choroby člena rodiny.
1. áno
5. nie

IF (SP018_GiveHelpInHH = a1)

SP019_ToWhomGiveHelpInHH (TO WHOM GIVEN HELP IN THIS HOUSEHOLD)
Kto je to?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 1. manžel/manželka/partner/partnerka
2. matka
3. otec
4. svokra
5. svokor
6. nevlastná matka
7. nevlastný otec
8. brat
9. sestra
10. dieťa
11. nevlastné dieťa/dieťa vášho súčasného partnera/partnerky
12. zať
13. nevesta
14. vnuk/vnučka
15. starý rodič
16. teta
17. strýc
18. neter
19. synovec
20. iný príbuzný
21. priateľ
22. (bývalý) kolega/spolupracovník
23. sused
24. bývalý manžel/bývalý partner alebo bývalá manželka/bývalá partnerka
25. kňaz, farár alebo iný duchovný
26. terapeut alebo iný profesionálny pomocný pracovník
27. pomocník v domácnosti/poskytovateľ domácej zdravotnej starostlivosti
96. žiadna z týchto možností

CHECK: (NOT((count(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))) 
[Nemôžete vybrať "96" spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] IF (((a10 IN 
(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) OR ((a11 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))

SP031_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ktoré dieťa (deti)?
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];



ENDIF
IF ((NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)) AND (NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH049_HeADLb))))

ELSE

ENDIF

^FLChild[20];
96. iné dieťa ;

IF ((a96 IN (SP031_WhatChild))

ENDIF

SP025_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Zaznamenajte meno dieťaťa.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP032_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Sú to osoby/a, ktoré ste spomenuli pred tým?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. iná osoba ;

SP020_RecHelpPersCareInHH (SOMEONE IN THIS HOUSEHOLD HELPED YOU REGULARLY WITH PERSONAL CARE)
Pomáhal vám niekto z vašej domácnosti počas uplynulých dvanástich mesiacov pravidelne s osobnou 
starostlivosťou, ako napríklad umývanie, vstávanie alebo obliekanie?
Slovom "pravidelne" myslíme denne alebo takmer denne minimálne počas troch mesiacov. Nechceme 
zaznamenávať pomoc počas krátkodobej choroby.
1. áno
5. nie

IF (SP020_RecHelpPersCareInHH = a1)

SP021_FromWhomHelpInHH (WHO HELPES YOU WITH PERSONAL CARE IN THE HOUSEHOLD)
Kto je to?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 1. manžel/manželka/partner/partnerka
2. matka
3. otec
4. svokra
5. svokor
6. nevlastná matka
7. nevlastný otec
8. brat
9. sestra
10. dieťa
11. nevlastné dieťa/dieťa vášho súčasného partnera/partnerky
12. zať
13. nevesta
14. vnuk/vnučka
15. starý rodič
16. teta
17. strýc
18. neter
19. synovec
20. iný príbuzný
21. priateľ
22. (bývalý) kolega/spolupracovník
23. sused
24. bývalý manžel/bývalý partner alebo bývalá manželka/bývalá partnerka
25. kňaz, farár alebo iný duchovný
26. terapeut alebo iný profesionálny pomocný pracovník
27. pomocník v domácnosti/poskytovateľ domácej zdravotnej starostlivosti
96. žiadna z týchto možností

CHECK: (NOT((count(SP021_FromWhomHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP021_FromWhomHelpInHH)))) 
[Nemôžete vybrať "96" spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] IF (((a10 IN 
(SP021_FromWhomHelpInHH) OR ((a11 IN (SP021_FromWhomHelpInHH)))

SP033_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ktoré dieťa (deti)?
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];



ENDIF
IF (((FT IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
SP022_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SP)

SKONTROLUJTE:
Kto odpovedal na otázky v tejto sekcii?
1. len respondent
2. respondent a zástupca
3. len zástupca

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. iné dieťa ;

IF ((a96 IN (SP033_WhatChild))

ENDIF

SP026_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Record child´s name
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP034_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Sú to osoby/a, ktoré ste spomenuli pred tým?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. iná osoba ;

IF (piMode = a1)

ELSE

ENDIF
IF (MN007_NumFinR = 1)

IF (piMode = a2)

ENDIF

CM003_RespFin (CHOICE RESPONDENT FINANCE)
Počas tohto rozhovoru vám položíme niekoľko otázok týkajúcich sa financií domácnosti a rodiny, napríklad 
vašich úspor na starobu a finančnej podpory deťom a iným príbuzným. Tieto otázky položíme len jednému z 
vás. Kto z vás by mohol najlepšie odpovedať na otázky o vašich financiách?
Uveďte kód len jedného respondenta na finančné otázky.
1. ^MN002_Person[1].Name;
2. ^MN002_Person[2].Name;

FT001_Intro (INTRODUCTION FINANCIAL TRANSFERS)
Niektorí ľudia poskytujú finančné alebo vecné dary alebo podporujú iných, napríklad rodičov, deti, vnúčatá, iného 
príbuzného alebo priateľov či susedov, a niektorí ľudia pomoc neposkytujú.
1. Pokračujte.

FT002_GiveFiGift250 (GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Zamyslite sa teraz prosím nad uplynulými dvanástimi mesiacmi. Nezohľadňujeme teraz spoločné bývanie ani 
spoločné stravovanie: poskytli ste vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] nejaký finančný 
alebo vecný dar alebo podporu nejakej osobe v rámci alebo mimo vašej domácnosti vo výške ^FL250; ^FLCurr; 
alebo viac?
Pod finančným darom máme na mysli darovanie peňazí alebo uhradenie špecifických druhov nákladov, ako napríklad 
zdravotná starostlivosť alebo poistenie, školné, prvá splátka na dom. Neuvádzajte pôžičky ani dary charitám.
1. áno
5. nie

IF (FT002_GiveFiGift250 = a1)

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Komu [inému] ste poskytli vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] finančný dar alebo 
pomoc [za uplynulých dvanásť mesiacov]? [Uveďte prosím osobu, ktorej ste dali alebo pomohli najviac.]
Nástroj umožňuje prechádzať slučkou "darovanie" až trikrát.
1. manžel/manželka/partner/partnerka
2. matka
3. otec
4. svokra
5. svokor
6. nevlastná matka
7. nevlastný otec
8. brat
9. sestra
10. dieťa
11. nevlastné dieťa/dieťa vášho súčasného partnera/partnerky
12. zať
13. nevesta
14. vnuk/vnučka



15. starý rodič
16. teta
17. strýc
18. neter
19. synovec
20. iný príbuzný
21. priateľ
22. (bývalý) kolega/spolupracovník
23. sused
24. bývalý manžel/bývalý partner alebo bývalá manželka/bývalá partnerka
25. kňaz, farár alebo iný duchovný
26. terapeut alebo iný profesionálny pomocný pracovník
27. pomocník v domácnosti/poskytovateľ domácej zdravotnej starostlivosti
96. žiadna z týchto možností

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ktoré dieťa?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. iné dieťa ;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Zaznamenajte meno dieťaťa.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Je to ^FL_FT033_2;, čo ste pred tým spomenuli?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. iná osoba ;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Stále sa zameriavame na uplynulých dvanásť mesiacov. Dali ste vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ 
manželka/ partner/ partnerka] inej osobe v rámci alebo mimo tejto domácnosti finančný alebo vecný 
dar alebo podporu vo výške ^FL250; ^FLCurr; alebo viac?
1. áno
5. nie

IF (FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1)

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Komu [inému] ste poskytli vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka]
finančný dar alebo pomoc [za uplynulých dvanásť mesiacov]? [Uveďte prosím osobu, ktorej ste 
dali alebo pomohli najviac.]
Nástroj umožňuje prechádzať slučkou "darovanie" až trikrát.
1. manžel/manželka/partner/partnerka
2. matka
3. otec
4. svokra
5. svokor
6. nevlastná matka
7. nevlastný otec
8. brat
9. sestra
10. dieťa
11. nevlastné dieťa/dieťa vášho súčasného partnera/partnerky
12. zať



ENDIF
FT008_Intro2 (INTRODUCTION RECEIVE)

Pýtali sme sa vás na finančné alebo vecné dary alebo podporu, ktorú ste niekomu poskytli. Teraz by sme sa chceli 
spýtať, či ste takéto dary alebo podporu dostali.
1. Pokračujte.

FT009_RecFiGift250 (RECEIVED FINANCIAL GIFT OF 250 OR MORE)
Zamyslite sa prosím nad uplynulými dvanástimi mesiacmi. Nezohľadňujeme teraz spoločné bývanie ani spoločné 
stravovanie: dostali ste vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] nejaký finančný alebo vecný 
dar alebo podporu od nejakej osoby v rámci alebo mimo vašej domácnosti vo výške ^FL250; ^FLCurr; alebo viac?
Pod finančným darom máme na mysli darovanie peňazí alebo uhradenie špecifických druhov nákladov, ako napríklad 
zdravotná starostlivosť alebo poistenie, školné, prvá splátka na dom. Neuvádzajte pôžičky ani dedičstvo.
1. áno
5. nie

IF (FT009_RecFiGift250 = a1)

ENDLOOP
ENDIF

13. nevesta
14. vnuk/vnučka
15. starý rodič
16. teta
17. strýc
18. neter
19. synovec
20. iný príbuzný
21. priateľ
22. (bývalý) kolega/spolupracovník
23. sused
24. bývalý manžel/bývalý partner alebo bývalá manželka/bývalá partnerka
25. kňaz, farár alebo iný duchovný
26. terapeut alebo iný profesionálny pomocný pracovník
27. pomocník v domácnosti/poskytovateľ domácej zdravotnej starostlivosti
96. žiadna z týchto možností

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt1] 

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ktoré dieťa?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. iné dieťa ;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Zaznamenajte meno dieťaťa.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Je to ^FL_FT033_2;, čo ste pred tým spomenuli?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. iná osoba ;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Stále sa zameriavame na uplynulých dvanásť mesiacov. Dali ste vy [alebo][váš/ vaša]
[manžel/ manželka/ partner/ partnerka] inej osobe v rámci alebo mimo tejto domácnosti 
finančný alebo vecný dar alebo podporu vo výške ^FL250; ^FLCurr; alebo viac?
1. áno
5. nie



FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Kto [iný] poskytol vám [alebo][vášmu/ vašej][manželovi/ manželke/ partnerovi/ partnerke] finančný dar 
alebo pomoc [za uplynulých dvanásť mesiacov]?[Uveďte prosím osobu, ktorá vám darovala alebo pomohla 
najviac.]
Program umožňuje zobraziť obrazovku s možnosťami až trikrát.
1. manžel/manželka/partner/partnerka
2. matka
3. otec
4. svokra
5. svokor
6. nevlastná matka
7. nevlastný otec
8. brat
9. sestra
10. dieťa
11. nevlastné dieťa/dieťa vášho súčasného partnera/partnerky
12. zať
13. nevesta
14. vnuk/vnučka
15. starý rodič
16. teta
17. strýc
18. neter
19. synovec
20. iný príbuzný
21. priateľ
22. (bývalý) kolega/spolupracovník
23. sused
24. bývalý manžel/bývalý partner alebo bývalá manželka/bývalá partnerka
25. kňaz, farár alebo iný duchovný
26. terapeut alebo iný profesionálny pomocný pracovník
27. pomocník v domácnosti/poskytovateľ domácej zdravotnej starostlivosti
96. žiadna z týchto možností

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ktoré dieťa?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. iné dieťa ;

IF (FT034_WhatChild = a96)

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Zaznamenajte meno dieťaťa.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Je to ^FL_FT035_2;, čo ste pred tým spomenuli?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. iná osoba ;

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Stále sa zameriavame na uplynulých dvanásť mesiacov.) Dala nejaká osoba v rámci tejto domácnosti 
alebo mimo nej,vám [alebo][vášmu/ vašej][manželovi/ manželke/ partnerovi/ partnerke] nejaký 
finančný alebo vecný dar alebo podporu vo výške ^FL250; ^FLCurr; alebo viac?
1. áno
5. nie



IF (FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1)

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Kto [iný] poskytol vám [alebo][vášmu/ vašej][manželovi/ manželke/ partnerovi/ partnerke]
finančný dar alebo pomoc [za uplynulých dvanásť mesiacov]?[Uveďte prosím osobu, ktorá vám 
darovala alebo pomohla najviac.]
Program umožňuje zobraziť obrazovku s možnosťami až trikrát.
1. manžel/manželka/partner/partnerka
2. matka
3. otec
4. svokra
5. svokor
6. nevlastná matka
7. nevlastný otec
8. brat
9. sestra
10. dieťa
11. nevlastné dieťa/dieťa vášho súčasného partnera/partnerky
12. zať
13. nevesta
14. vnuk/vnučka
15. starý rodič
16. teta
17. strýc
18. neter
19. synovec
20. iný príbuzný
21. priateľ
22. (bývalý) kolega/spolupracovník
23. sused
24. bývalý manžel/bývalý partner alebo bývalá manželka/bývalá partnerka
25. kňaz, farár alebo iný duchovný
26. terapeut alebo iný profesionálny pomocný pracovník
27. pomocník v domácnosti/poskytovateľ domácej zdravotnej starostlivosti
96. žiadna z týchto možností

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ktoré dieťa?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. iné dieťa ;

IF (FT034_WhatChild = a96)

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Zaznamenajte meno dieťaťa.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Je to ^FL_FT035_2;, čo ste pred tým spomenuli?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. iná osoba ;

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Stále sa zameriavame na uplynulých dvanásť mesiacov.) Dala nejaká osoba v rámci tejto 
domácnosti alebo mimo nej,vám [alebo][vášmu/ vašej][manželovi/ manželke/ partnerovi/ 
partnerke] nejaký finančný alebo vecný dar alebo podporu vo výške ^FL250; ^FLCurr; 
alebo viac?
1. áno
5. nie



ENDIF
FT015_EverRecInh5000 (EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE)

[Nerátajte žiadny veľký dar, o ktorom ste už hovorili/ Od nášho rozhovoru v], dostali ste vy [alebo][váš/ vaša]
[manžel/ manželka/ partner/ partnerka][niekedy/ {Preloaded month and year}] dar alebo ste zdedili peniaze, veci 
alebo majetok v hodnote viac než ^FL5000; ^FLCurr; ?
Neuvádzajte dary, ktoré ste už spomenuli.
1. áno
5. nie

IF (FT015_EverRecInh5000 = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
[cnt2] 

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

Od koho ste vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] dostali tento dar alebo dedičstvo?
1. manžel/manželka/partner/partnerka
2. matka
3. otec
4. svokra
5. svokor
6. nevlastná matka
7. nevlastný otec
8. brat
9. sestra
10. dieťa
11. nevlastné dieťa/dieťa vášho súčasného partnera/partnerky
12. zať
13. nevesta
14. vnuk/vnučka
15. starý rodič
16. teta
17. strýc
18. neter
19. synovec
20. iný príbuzný
21. priateľ
22. (bývalý) kolega/spolupracovník
23. sused
24. bývalý manžel/bývalý partner alebo bývalá manželka/bývalá partnerka
25. kňaz, farár alebo iný duchovný
26. terapeut alebo iný profesionálny pomocný pracovník
27. pomocník v domácnosti/poskytovateľ domácej zdravotnej starostlivosti
96. žiadna z týchto možností

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

ELSE

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Zamyslite sa nad najväčším darom alebo dedičstvom, ktoré ste dostali.] V ktorom roku ste dar dostali 
vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka]?
NUMBER [1905..2020]

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ktoré dieťa?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. iné dieťa ;

IF (FT036_WhatChild = a96)

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Zaznamenajte meno dieťaťa.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Je to ^FL_FT037_2;, čo ste pred tým spomenuli?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];



ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt3 := 2 TO 5

ENDIF

^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. iná osoba ;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Získali ste vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] nejaký ďalší dar alebo 
dedičstvo v hodnote väčšej ako ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT020_5;?
1. áno
5. nie

IF (FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

Od koho ste vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] dostali tento dar 
alebo dedičstvo?
1. manžel/manželka/partner/partnerka
2. matka
3. otec
4. svokra
5. svokor
6. nevlastná matka
7. nevlastný otec
8. brat
9. sestra
10. dieťa
11. nevlastné dieťa/dieťa vášho súčasného partnera/partnerky
12. zať
13. nevesta
14. vnuk/vnučka
15. starý rodič
16. teta
17. strýc
18. neter
19. synovec
20. iný príbuzný
21. priateľ
22. (bývalý) kolega/spolupracovník
23. sused
24. bývalý manžel/bývalý partner alebo bývalá manželka/bývalá partnerka
25. kňaz, farár alebo iný duchovný
26. terapeut alebo iný profesionálny pomocný pracovník
27. pomocník v domácnosti/poskytovateľ domácej zdravotnej starostlivosti
96. žiadna z týchto možností

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

ELSE

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Zamyslite sa nad najväčším darom alebo dedičstvom, ktoré ste dostali.] V ktorom roku 
ste dar dostali vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka]?
NUMBER [1905..2020]

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ktoré dieťa?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. iné dieťa ;

IF (FT036_WhatChild = a96)

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Zaznamenajte meno dieťaťa.
STRING



ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE (EVER GIVEN GIFT 5000 OR MORE)

[Nerátajte žiadny veľký dar, o ktorom ste už hovorili/ Od nášho posledného rozhovoru v], poskytli ste vy [alebo]
[váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka]^FL_FT025_7;[niekedy] peňažný, vecný alebo majetkový dar v 
hodnote viac než ^FL5000; ^FLCurr; ?
Neuvádzajte dary, ktoré ste už spomenuli.
1. áno
5. nie

IF (FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt3] 

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Je to ^FL_FT037_2;, čo ste pred tým spomenuli?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. iná osoba ;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Získali ste vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] nejaký ďalší dar 
alebo dedičstvo v hodnote väčšej ako ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT020_5;?
1. áno
5. nie

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

Komu ste dali vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] tento dar?
1. manžel/manželka/partner/partnerka
2. matka
3. otec
4. svokra
5. svokor
6. nevlastná matka
7. nevlastný otec
8. brat
9. sestra
10. dieťa
11. nevlastné dieťa/dieťa vášho súčasného partnera/partnerky
12. zať
13. nevesta
14. vnuk/vnučka
15. starý rodič
16. teta
17. strýc
18. neter
19. synovec
20. iný príbuzný
21. priateľ
22. (bývalý) kolega/spolupracovník
23. sused
24. bývalý manžel/bývalý partner alebo bývalá manželka/bývalá partnerka
25. kňaz, farár alebo iný duchovný
26. terapeut alebo iný profesionálny pomocný pracovník
27. pomocník v domácnosti/poskytovateľ domácej zdravotnej starostlivosti
96. žiadna z týchto možností

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Zamyslite sa nad najväčším darom, ktorý ste dali.] V ktorom roku ste dali vy [alebo][váš/ vaša]
[manžel/ manželka/ partner/ partnerka] dar?
NUMBER [1905..2020]

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ktoré dieťa?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];



ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt4 := 2 TO 5

^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. iné dieťa ;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Zaznamenajte meno dieťaťa.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Je to ^FL_FT039_2;, čo ste pred tým spomenuli?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. iná osoba ;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Dali ste vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] nejaký ďalší dar v hodnote viac 
než ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. áno
5. nie

IF (FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

Komu ste dali vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] tento dar?
1. manžel/manželka/partner/partnerka
2. matka
3. otec
4. svokra
5. svokor
6. nevlastná matka
7. nevlastný otec
8. brat
9. sestra
10. dieťa
11. nevlastné dieťa/dieťa vášho súčasného partnera/partnerky
12. zať
13. nevesta
14. vnuk/vnučka
15. starý rodič
16. teta
17. strýc
18. neter
19. synovec
20. iný príbuzný
21. priateľ
22. (bývalý) kolega/spolupracovník
23. sused
24. bývalý manžel/bývalý partner alebo bývalá manželka/bývalá partnerka
25. kňaz, farár alebo iný duchovný
26. terapeut alebo iný profesionálny pomocný pracovník
27. pomocník v domácnosti/poskytovateľ domácej zdravotnej starostlivosti
96. žiadna z týchto možností

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Zamyslite sa nad najväčším darom, ktorý ste dali.] V ktorom roku ste dali vy [alebo]
[váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] dar?
NUMBER [1905..2020]

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Ktoré dieťa?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];



ENDIF
IF (((HO IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
FT021_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN FT)

SKONTROLUJTE:
Kto odpovedal na otázky v tejto sekcii?
1. len respondent
2. respondent a zástupca
3. len zástupca

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt4] 

^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. iné dieťa ;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Zaznamenajte meno dieťaťa.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Je to ^FL_FT039_2;, čo ste pred tým spomenuli?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. iná osoba ;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Dali ste vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] nejaký ďalší dar v 
hodnote viac než ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. áno
5. nie

IF ((MN008_NumHHR = 1 AND (MN024_NursingHome = a1))

ENDIF
IF (MN008_NumHHR = 1)

HO001_Place (INTERVIEW IN HOUSE R)

Prebieha rozhovor v dome alebo byte respondenta?
1. áno
5. nie

IF (MN024_NursingHome = a2)

HO061_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Teraz vám položím niekoľko otázok týkajúcich sa vášho bývania. Koľko rokov žijete vo vašom súčasnom dome 
či byte?
Zaokrúhlite na celé roky.
NUMBER [1..120]

HO662_PayNursHome (OUT OF POCKET FOR NURSING HOME)
Musíte platiť "zo svojich vlastných peňazí" za ubytovanie v zariadení pre seniorov? "Zo svojich vlastných 
peňazí" znamená hradenie nákladov, ktoré neprepláca súkromné ani verejné poistenie a ani nie sú pokryté 
dávkami. Náklady môžu byť výdavky na izbu, stravovanie, starostlivosť, pranie alebo poplatky a služby, ako 
sú voda, elektrina, plyn alebo kúrenie atď.
1. áno
5. nie

IF (HO662_PayNursHome = a1)

HO665_LastPayment (LAST PAYMENT)
Môžete odhadnúť, koľko zaplatíte zo svojich vlastných peňazí počas bežného mesiaca?
Suma v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO665_LastPayment = NONRESPONSE)



ELSE

ENDIF
HO075_OwnRealEstate (OWN REAL ESTATE)

Vlastníte ďalšie domy alebo byty, chaty, iné nehnuteľnosti, pozemky alebo lesy vrátane bytu, v ktorom ste 
bývali predtým, než ste začali bývať v tomto opatrovateľskom zariadení?
Neuvádzajte prosím: dohody o spoločnom využívaní, vlastný podnik.
1. áno
5. nie

IF (HO075_OwnRealEstate = a1)

ENDIF

ENDIF
HO666_PayCoverNursHome (PAYMENT COVERING NURSING HOME)

Pozrite sa prosím na kartu 30. Čo pokrývala táto platba?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;. Ak je to potrebné, prečítajte.
SET OF 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

CHECK: (NOT((count(HO666_PayCoverNursHome) > 1 AND ((96 IN (HO666_PayCoverNursHome)))) 
[Nemôžete vybrať "96" spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]
HO080_NHCosts (INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)

Je dôležité porozumieť tomu, ako ľudia riešia náklady na zariadenie pre seniorov. Máme ešte jednu 
otázku, aby sme posúdili, ako to riešite. Pozrite sa prosím na kartu 31. Ktorý z týchto zdrojov príjmu 
sa využíva na pokrytie vašich nákladov?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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)

IF ((a97 IN (HO080_NHCosts))

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO081_OtherNHCosts (OTHER INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)
Aké iné zdroje príjmov sa využívajú?
STRING

HO076_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
Akú hodnotu by podľa vás mali v súčasnosti tieto nehnuteľnosti, ak by ste ich predali?
Ak respondent vlastní majetok v zahraničí, uveďte jeho hodnotu v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO076_ValueRE = 0 AND (HO076_ValueRE = RESPONSE))) [Hodnota by mala byť vyššia 
než nula.;] IF (HO076_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO077_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Mali ste nejaký príjem alebo najomné z týchto nehnuteľností v roku ^FLLastYear;?
1. áno
5. nie

IF (HO077_RecIncRe = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO078_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Aký vysoký príjem alebo nájomné po odrátaní daní ste mali z týchto nehnuteľností počas roka 
^FLLastYear;?
Suma v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO078_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN024_NursingHome = a1)

HO002_OwnerTenant (OWNER, TENANT OR RENT FREE)
Pozrite sa prosím na kartu 32. Vaša domácnosť (rodina) býva v byte alebo dome ako
Prečítajte. ;
1. majiteľ
2. člen družstva
3. prenajímateľ
4. podnájomník
5. zadarmo, bez nájomného

IF (((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2) OR (HO002_OwnerTenant = a5))

HO067_PaymSimDwel (PAYMENT SIMILAR DWELLING)
Koľko by ste dnes podľa vášho názoru platili mesačné nájomné za podobný byt, nezariadený, na 
voľnom trhu?
Nezahŕňajte poplatky a služby, ako sú elektrina alebo kúrenie. Suma v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]



ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))

CHECK: (NOT((HO067_PaymSimDwel = 0 AND (HO067_PaymSimDwel = RESPONSE))) [Hodnota 
by mala byť vyššia než nula.;] IF (HO067_PaymSimDwel = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO003_Period (RENT PAYMENT PERIOD)
[Vrátime sa k vášmu súčasnému nájomnému a zameriame sa na vašu poslednú platbu/ Ak sa 
zameriame na vašu poslednú platbu nájomného], aké obdobie to pokrylo? Bolo to
Prečítajte. ;
1. týždeň
2. mesiac
3. tri mesiace
4. šesť mesiacov
5. rok
97. iné časové obdobie

IF (HO003_Period = a97)

ENDIF
HO605_LastPayment (LAST PAYMENT)

Aká vysoká bola vaša posledná hrubá platba nájomného, to znamená bez odrátania podpôr a 
dávok, ktoré môžete poberať?
Suma v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO605_LastPayment = 0 AND (HO605_LastPayment = RESPONSE))) [Hodnota by 
mala byť vyššia než nula.;] IF (HO605_LastPayment = NONRESPONSE)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3)

ENDIF
HO007_LastPayIncl (LAST PAYMENT INCLUDE ALL CHARGES AND SERVICES)

Zahŕňala vaša posledná platba všetky poplatky a služby, ako sú poplatky za vodu, odvoz 
odpadu, udržiavanie spoločných priestorov, elektrina, plyn alebo kúrenie?
1. áno
5. nie

IF (HO007_LastPayIncl = a5)

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))

ENDIF

HO004_OthPer (OTHER PERIOD)
Aké iné obdobie máte na mysli?
STRING

[Unfolding Bracket Sequence]

HO079_SocialHousing (SOCIAL HOUSING)
Žijete v sociálnom byte či dome alebo v bývaní, ktoré prenajíma obec alebo v niečom 
podobnom?
1. áno
5. nie

HO008_ExtRentIncl (CHARGES AND SERVICES)
Koľko ste zaplatili za poplatky a služby, ktoré neboli zahrnuté vo vašom nájomnom, počas 
[posledného týždňa/ posledného mesiaca/ posledných troch mesiacov/ posledných 
šiestich mesiacov/ posledného roka]?
Suma v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO008_ExtRentIncl = 0 AND (HO008_ExtRentIncl = RESPONSE))) [Hodnota 
by mala byť vyššia než nula.;] IF (HO008_ExtRentIncl = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO010_BehRent (BEHIND WITH RENT)
Stalo sa niekedy počas uplynulých dvanástich mesiacov, že ste meškali s úhradou 
nájomného viac než dva mesiace?
1. áno
5. nie

HO070_PercHouseOwn (PERCENTAGE HOUSE OWNED)
Aké percento alebo aký podiel tohto bytu vlastníte vy [a][váš/ vaša][manžel/ manželka/ 
partner/ partnerka]?
Uveďte percento.

V prípade partnerov: Požadované percento sa vzťahuje na súčet oboch podielov.
0 je povolená len vtedy, ak ani jeden z partnerov nevlastní žiadny podiel!
NUMBER [0..100]

IF (HO070_PercHouseOwn > 0)

IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

HO611_AcqProp (HOW PROPERTY ACQUIRED)
Pozrite sa prosím na kartu 33. Ako ste nadobudli túto nehnuteľnosť?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ; Kódujte 6 pokiaľ respondent získal nehnuteľnosť 
od štátu zdarma.



ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a5)

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))

ENDIF

ENDIF
HO013_MortLoanProp (MORTGAGES OR LOANS ON PROPERTY)

Máte na túto nehnuteľnosť hypotéku alebo pôžičky?
1. áno
5. nie

IF (HO013_MortLoanProp = a1)

ENDIF

SET OF 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

HO012_YearHouse (YEAR ACQUIRED THE HOUSE)
V ktorom roku to bolo?
NUMBER [1900..2020]

HO014_YrsLMortLoan (YEARS LEFT OF MORTGAGE OR LOAN)
Koľko rokov budete ešte splácať hypotéku alebo pôžičky za túto nehnuteľnosť?
Ak je to menej než jeden rok, napíšte kód 1. Ak je to viac než 50 rokov, alebo nie 
je presný počet rokov, napíšte kód 51.
NUMBER [1..51]

HO015_AmToPayMortLoan (AMOUNT STILL TO PAY ON MORTGAGE OR LOAN)
Ešte koľko musíte vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka]
zaplatiť za hypotéky alebo pôžičky, mimo úrokov?
Celková suma v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO015_AmToPayMortLoan = 0 AND (HO015_AmToPayMortLoan = 
RESPONSE))) [Hodnota by mala byť vyššia než nula.;] IF 
(HO015_AmToPayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO017_RepayMortgLoans (REGULARLY REPAY MORTGAGE OR LOANS)

Splácate pravidelne hypotéky alebo pôžičky?
1. áno
5. nie

IF (HO017_RepayMortgLoans = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO620_RegRepayMortLoan (AMOUNT REGULAR REPAYMENTS ON MORTGAGE OR LOAN)
Koľko ste zaplatili za všetky hypotéky a pôžičky na túto nehnuteľnosť za 
uplynulých dvanásť mesiacov?
Suma v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO620_RegRepayMortLoan = 0 AND 
(HO620_RegRepayMortLoan = RESPONSE))) [Hodnota by mala byť vyššia než 
nula.;] IF (HO620_RegRepayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO022_BehRepayMortLoan (BEHIND WITH REPAYMENTS MORTGAGE OR LOAN)

Stalo sa niekedy počas uplynulých dvanástich mesiacov, že ste meškali s 
úhradou týchto splátok viac než dva mesiace?
1. áno
5. nie

[Unfolding Bracket Sequence]

HO023_SuBLAcc (SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
[Prenajímate/ Dávate do podnájmu] časti tohto domu alebo bytu?
1. áno
5. nie

IF (HO023_SuBLAcc = a1)

ENDIF

HO074_IncSuBLAcc (INCOME FROM SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
Aký príjem alebo aké nájomné ste vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ 
partnerka] získali za prenájom tohto domu alebo bytu počas ^FLLastYear; po odrátaní 
daní?
Suma v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO074_IncSuBLAcc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO024_ValueH (VALUE OF THE HOUSE)
Koľko eur by ste podľa Vášho názoru dostali, keby ste teraz predali svoju nehnuteľnosť?
Suma v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO024_ValueH = 0 AND (HO024_ValueH = RESPONSE))) [Hodnota by mala byť 
vyššia než nula.;] IF (HO024_ValueH = NONRESPONSE)



ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
HO633_SpecFeat (SPECIAL FEATURES IN THE HOUSE)

Pozrite sa prosím na kartu 34. Ktoré z nasledujúcich zariadení, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným 
postihnutím alebo zdravotnými problémami, má váš dom alebo byt?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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)

CHECK: (NOT((count(HO633_SpecFeat) > 1 AND ((96 IN (HO633_SpecFeat)))) [Nemôžete vybrať "96" 
spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] IF ((a97 IN (HO633_SpecFeat))

ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO032_NoRoomSqm (NUMBER OF ROOMS)
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]?
Nerátajte ani sklad, pivnicu, podkrovie atď.
NUMBER [1..25]

HO631_SpecFeat (OTHER SPECIAL FEATURES)

Uveďte iné zariadenia.
STRING

HO034_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Koľko rokov už bývate v súčasnom byte alebo dome?
Zaokrúhlite na celé roky.
NUMBER [0..120]

IF (NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty))

ENDIF
IF (HO001_Place = a5)

HO060_PartnerYrsAcc (PARTNER YEARS IN ACCOMMODATION)
Koľko rokov býval/a[váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] vo vašom 
súčasnom byte alebo dome?
Zaokrúhlite na celé roky.
NUMBER [0..120]

HO636_TypeAcc (TYPE OF BUILDING)
Pozrite sa prosím na kartu 35. V akom type budovy sa nachádza vaša domácnosť?
Prečítajte. ;

Opatrovateľské zariadenie poskytuje svojim obyvateľom všetky nasledujúce služby: 
podávanie liekov, 24-hodinová osobná asistencia a dohľad (nemusí to byť zdravotná 
sestra), ubytovanie a stravu.
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. opatrovateľské zariadenie

IF ((HO636_TypeAcc = a7 OR (HO636_TypeAcc = a8))

ENDIF
HO043_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Koľko schodov je potrebné vystúpiť (alebo zísť), aby ste sa dostali k hlavnému vstupu do 
vášho bytu?
Neuvádzajte schody, ktoré nie je potrebné vyjsť, pretože budova má výťah.
1. Do 5
2. 6 až 15
3. 16 až 25
4. Viac ako 25

HO037_CityTown (AREA WHERE YOU LIVE)
Pozrite sa prosím na kartu 36. Ako by ste opísali oblasť, kde žijete?
Prečítajte. ;
1. veľkomesto
2. predmestie alebo okrajová časť veľkomesta
3. veľké mesto

HO782_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Je medzi pomocným alebo dohliadajúcim personálom aspoň jedna (certifikovaná) 
zdravotná sestra?
1. áno
5. nie



ENDIF
IF (((HH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
HO041_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HO)

SKONTROLUJTE: Kto odpovedal na otázky v tejto časti?
1. len respondent
2. respondent a zástupca
3. len zástupca

ENDIF

ENDIF
HO026_OwnSecHome (OWN SECONDARY HOMES ETC)

Vlastníte vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] ďalšie obytné priestory, chaty, 
iné nehnuteľnosti, pozemky alebo lesy?
Neuvádzajte prosím: dohody o spoločnom využívaní, vlastný podnik.
1. áno
5. nie

IF (HO026_OwnSecHome = a1)

ENDIF

ENDIF
HO054_Elevator (ELEVATOR)

Má váš dom výťah?
1. áno
5. nie

4. malé mesto
5. vidiecka oblasť alebo dedina

HO027_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
Akú hodnotu by podľa vás mali v súčasnosti tieto nehnuteľnosti, ak by ste ich predali?
Ak vlastní majetok v zahraničí, uveďte jeho hodnotu v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO027_ValueRE <= 0 AND (HO027_ValueRE = RESPONSE))) [Hodnota by mala 
byť vyššia než nula.;] IF (HO027_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO029_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Mali ste vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] príjem alebo najomné z 
týchto nehnuteľností v roku ^FLLastYear;?
1. áno
5. nie

IF (HO029_RecIncRe = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO030_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Aký vysoký príjem alebo nájomné ste mali vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ 
partner/ partnerka] z týchto nehnuteľností počas roka ^FLLastYear; po odrátaní daní?
Suma v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO030_AmIncRe = 0 AND (HO030_AmIncRe = RESPONSE))) [Hodnota by 
mala byť vyššia než nula.;] IF (HO030_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN008_NumHHR = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

HH001_OtherContribution (OTHER CONTRIBUTION TO HOUSEHOLD INCOME)
Hoci je možné, že sme sa vás [alebo iných členov Vašej domácnosti] na niektoré podrobnosti pýtali už skôr, 
je pre nás dôležité, aby sme sa ešte raz vrátili k ekonomickej situácii Vašej domácnosti, aby sme všetkému 
správne porozumeli. Prispieval v minulom roku ^FLLastYear; k príjmom Vašej domácnosti niektorý člen 
rodiny, ktorý nie je spomenutý v tomto rozhovore?
Ak je to potrebné, prečítajte mená vhodných osôb: účastníkmi tohto rozhovoru sú ^MN015_Eligibles;
1. áno
5. nie

HH010_OtherIncome (INCOME FROM OTHER SOURCES)
Niektoré domácnosti dostávajú platby, ako napríklad príspevok na bývanie, prídavky na deti, príspevok v 
hmotnej núdzi atď. Poberala vaša domácnosť alebo niektorý člen domácnosti niektorú z uvedených dávok v 
roku ^FLLastYear;?
1. áno
5. nie

IF (HH010_OtherIncome = a1)

ENDIF

HH011_TotAddHHinc (ADDITIONAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST YEAR)
Uveďte prosím približnú celkovú výšku príjmu z týchto dávok, ktoré ste poberali ako domácnosť v roku 
^FLLastYear; po odrátaní všetkých daní a odvodov.
Poskytovateľom je tu štát alebo miestny orgán. Suma v ^FLCurr;.
NUMBER

CHECK: (NOT((HH011_TotAddHHinc <= 0 AND (HH011_TotAddHHinc = RESPONSE))) [Hodnota by mala 
byť vyššia než nula.;] IF (HH011_TotAddHHinc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
IF (((CO IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

HH014_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HH)

SKONTROLUJTE: Kto odpovedal na otázky v tejto časti?
1. len respondent
2. respondent a zástupca
3. len zástupca

IF (MN008_NumHHR = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

CO001_Intro1 (INTRODUCTION TEXT)
Teraz by sme vám chceli položiť niekoľko otázok týkajúcich sa obvyklých výdavkov vašej domácnosti a ako je 
na tom vaša domácnosť finančne.
1. Pokračujte.

CO002_ExpFoodAtHome (AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME)
Zamyslite sa nad uplynulými 12 mesiacmi. Koľko vaša domácnosť približne minula na potraviny, ktoré sa 
skonzumovali doma, za bežný mesiac?
Suma v ^FLCurr;.
NUMBER

CHECK: (NOT((CO002_ExpFoodAtHome <= 0 AND (CO002_ExpFoodAtHome = RESPONSE))) [Hodnota by mala 
byť vyššia než nula.;] IF (CO002_ExpFoodAtHome = NONRESPONSE)

ENDIF
CO003_ExpFoodOutsHme (AMOUNT SPENT ON FOOD OUTSIDE THE HOME)

Stále sa zameriavame na uplynulých 12 mesiacov: Koľko vaša domácnosť približne minula na potraviny, ktoré 
sa skonzumovali mimo domu, za bežný mesiac?
Suma v ^FLCurr;.
NUMBER

IF (CO003_ExpFoodOutsHme = NONRESPONSE)

ENDIF
CO010_HomeProducedFood (CONSUME HOME PRODUCED FOOD)

Konzumujete vy [a iní členovia vašej domácnosti] zeleninu, ovocie alebo mäso, ktoré ste si sami dopestovali, 
vyprodukovali, chytili alebo nazbierali?
1. áno
5. nie

IF (CO010_HomeProducedFood = a1)

ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth (TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH)

Aký bol priemerný mesačný celkový čistý príjem celej Vašej domácnosti po odpočítaní daní a odvodov v 
^FLLastYear;?
Zadajte sumu v ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((HH017_TotAvHHincMonth <= 0 AND (HH017_TotAvHHincMonth = RESPONSE))) [Hodnota by 
mala byť vyššia než nula.;] IF (HH017_TotAvHHincMonth = NONRESPONSE)

ENDIF
CO007_AbleMakeEndsMeet (IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS MEET)

Ak sa zamyslíme nad celkovým mesačným príjmom vašej domácnosti, povedali by ste, že vaša domácnosť 
finančne vychádza...
Prečítajte. ;
1. S veľkými problémami
2. S určitými problémami
3. Celkom ľahko
4. Ľahko

IF (MN032_socex = 1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

CO011_ValHomeProducedFood (VALUE OF HOME PRODUCED FOOD)
Ak sa zameriame na uplynulých 12 mesiacov: aká vysoká je hodnota potravín vyprodukovaných doma, 
ktoré ste skonzumovali počas bežného mesiaca? Inými slovami: Koľko by ste zaplatili za tieto 
potraviny, keby ste si ich museli kúpiť?
Uveďte sumu v ^FLCurr;.
NUMBER

IF (CO011_ValHomeProducedFood = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

CO206_AffordExpense (AFFORD EXPENSE)
Mohla by si vaša domácnosť dovoliť zaplatiť neočakávané výdavky vo výške 400; ^FLCurr; bez toho, že 
by ste si museli požičať peniaze?
1. áno
5. nie

CO209_PovertyPutUpWithCold (PUT UP WITH COLD)
Museli ste za uplynulých 12 mesiacov niekedy znášať chlad, aby ste ušetrili náklady na kúrenie a znížili 
tak vaše životné náklady?
1. áno
5. nie



ENDIF
IF (((SR IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

CO009_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN CO)

SKONTROLUJTE: Kto odpovedal na otázky v tejto časti?
1. len respondent
2. respondent a zástupca
3. len zástupca

IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59) AND (MN808_AgeRespondent < 80))

SR001_Intro (INTRO SR MODULE)
Teraz by som vám položil/a niekoľko otázok o úsporách, ktoré ste si možno ušetrili, keď ste boli mladší/ia. 
Začiatok Sekcie bez zástupcu. Nie je povolený zástupca. Ak respondent nie je schopný odpovedať na žiadnu z 
týchto otázok sám, stlačte pri každej otázke CTRL-K.
1. Pokračujte.

SR002_PositiveShocks (POSITIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)
Pozrite sa na kartu 37. Niekedy sa stane, že niečo ľudí v živote prekvapí, čo im pomôže zlepšiť stav ich financií viac 
než očakávali. 
Prihodilo sa Vám niečo z nasledujúcich situácií?
"Manžel/ka" zahŕňa aj nezosobášené páry.

Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. Môj plat alebo príjem bol vyšší, než sa očakávalo
2. Plat alebo príjem môjho manžela/ky bol vyšší, než sa očakávalo
3. Išiel/išla som do dôchodku neskôr, než sa očakávalo
4. Môj manžel/ka išiel/išla do dôchodku neskôr, než sa očakávalo
5. Výdavky domácnosti boli nižšie než sa očakávalo
6. Mojim/našim investíciám alebo podnikaniu sa darilo lepšie, než sa očakávalo
7. Získanie finančnej pomoci od rodiny (mojej alebo manžela/ky)
8. Získanie dedičstva (môjho alebo manžela/ky)
9. Dôchodkové dávky (moje alebo manžela/ky) boli vyššie než sa očakávalo
97. Iné (uveďte) ALEBO
96. Nie, nič z toho sa neudialo

CHECK: (NOT((count(SR002_PositiveShocks) > 1 AND ((96 IN (SR002_PositiveShocks)))) [Nemôžete vybrať "96" 
spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] IF ((a97 IN (SR002_PositiveShocks))

ENDIF
SR004_NegativeShocks (NEGATIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)

Pozrite sa na kartu 38. Niekedy sa stane, že niečo ľudí v živote nepríjemne prekvapí, čo im môže zhoršiť stav ich 
financií viac než očakávali. 
Prihodilo sa Vám niečo z nasledujúcich situácií?
"Manžel/ka" zahŕňa aj nezosobášené páry

Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. Horšie zdravie, čo malo vplyv na schopnosť pracovať (moju alebo manžela/ky)
2. Neočakávané vysoké zdravotné výdavky (moje alebo manžela/ky)
3. Nezamestnanosť (moja alebo manžela/ky)
4.Odchod do dôchodku skôr, než sa očakávalo (môj alebo manžela/ky)
5. Plat alebo príjem bol nižší, než sa očakávalo (môj alebo manžela/ky)
6. Mojim/našim Investíciám alebo podnikaniu sa darilo horšie, než sa očakávalo
7. Potreba poskytnúť finančnú pomoc členom rodiny (mojej alebo manžela/ky)
8. Rozvod alebo rozchod
9. Úmrtie v rodine
10.  Iné vysoké výdavky, nie zdravotné (moje alebo manžela/ky)
11. Dôchodkové dávky (moje alebo manžela/ky) boli nižšie než sa očakávalo
97. Iné (uveďte) ALEBO
96. Nie, nič z toho sa neudialo

CHECK: (NOT((count(SR004_NegativeShocks) > 1 AND ((96 IN (SR004_NegativeShocks)))) [Nemôžete vybrať "96" 
spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] IF ((a97 IN (SR004_NegativeShocks))

ENDIF
IF (SRHindSight_Random = 1)

ELSE

SR003_OtherPositiveShock (OTHER POSITIVE SHOCK)

Uveďte, prosím, ďalšie príjemné prekvapenie.
STRING

SR005_OtherNegativeShock (OTHER NEGATIVE SHOCK)

Uveďte, prosím, ďalšie nepríjemné prekvapenie.
STRING

SR006_HindsightSaving (HINDSIGHT SAVING)
Vráťte sa späť do doby, keď ste mali okolo 45 rokov. Predstavte si, že by ste mohli zmeniť svoje výdavky 
alebo sporenie od tej doby až doteraz. Šetrili by ste
Prečítajte. ;
1. viac za tie roky?
2. približne rovnako za tie roky?
3. menej za tie roky?

IF ((SRHindSight_Random = 2 OR (SRHindSight_Random = 3))

SR007_HindsightSpending (HINDSIGHT SPENDING)
Vráťte sa späť do doby, keď ste mali okolo 45 rokov. Predstavte si, že by ste mohli zmeniť svoje 
výdavky alebo sporenie od tej doby až doteraz. 
Prečítajte. ;



ENDIF
IF ((((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR006_HindsightSaving = 3) OR (SR007_HindsightSpending = 1) OR 

(SR007_HindsightSpending = 3))

ENDIF
IF ((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR007_HindsightSpending = 1))

ELSE

ENDIF

1. Minuli by ste menej a ušetrili viac za tie roky?
2. Minuli aj ušetrili by ste približne rovnako za tie roky?
3. Minuli by ste viac a ušetrili menej za tie roky?

SR008_RegretIntensity (REGRET INTENSITY)
Ako veľmi si želáte, aby ste mohli zmeniť svoje výdavky a sporenie?
Prečítajte. ;
1. Veľmi silno
2. Silno
3. Trochu
4. Vôbec nie

SR009_WhereSpendLess (WHERE SPEND LESS)
Pozrite sa na kartu 39. Aby ste mohli viac ušetriť, musíte menej minúť.
Pri ktorých z nasledujúcich druhov výdavkov ste pravdepodobne mohli minúť menej?
Ak má respondent iný názor než manžel/ka, respondent by mal uviesť svoj vlastný názor.

Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. Bývanie
2. Strava
3. Oblečenie
4. Spotrebiče a vybavenie domácnosti
5. Auto
6. Dovolenka
7. Voľný čas (chodiť/stravovať sa vonku, koníčky, atď)
8. Vzdelanie detí alebo iné výdavky na deti
9. Poskytovanie finančnej pomoci
97. Iné (uveďte) ALEBO
96. Žiadny spôsob, ktorým by sa dali znížiť výdavky. Nedá sa ešte viac šetriť ALEBO
10. Musel/a/i by som/sme viac alebo dlhšie pracovať.

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess)) OR (((2 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((3 IN (SR009_WhereSpendLess) AND 
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((4 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((5 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) 
OR (((6 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((7 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((8 IN (SR009_WhereSpendLess) AND 
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((9 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((97 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))))) 
[Nemôžete vybrať "96" spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] IF ((a97 IN 
(SR009_WhereSpendLess))

ENDIF

SR010_OtherWhereSpendLess (OTHER WHERE SPEND LESS)

Uveďte, prosím, iný druh výdavkov.
STRING

IF ((SR006_HindsightSaving = 3 OR (SR007_HindsightSpending = 3))

SR011_WhereSpendMore (WHERE SPEND MORE)
Pozrite sa na kartu 40. Aby ste menej ušetrili, mohli ste viac míňať.
Na ktoré z nasledujúcich druhov výdavkov by ste boli míňali viac?
Ak má respondent iný názor než manžel/ka, respondent by mal uviesť svoj vlastný názor.

Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. Bývanie
2. Strava
3. Oblečenie
4. Spotrebiče a vybavenie domácnosti
5. Auto
6. Dovolenka
7. Voľný čas (chodiť/stravovať sa vonku, koníčky, atď)
8. Vzdelanie detí alebo iné výdavky na deti
9. Poskytovanie finančnej pomoci
97. Iné (uveďte) ALEBO
96. Nechcel/a/i by som/sme viac míňať ALEBO
10. Menej by som pracoval/-a alebo skôr odišiel/odišla do dôchodku./Menej by sme pracovali alebo 
skôr odišli do dôchodku.

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore)) OR 
(((2 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((3 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((4 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((5 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((6 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((7 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((8 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((9 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((97 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))))) [Nemôžete vybrať "96" spolu s 
inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] IF ((a97 IN (SR011_WhereSpendMore))

ENDIF

SR012_OtherWhereSpendMore (OTHER WHERE SPEND MORE)

Uveďte, prosím, ďalší druh výdavkov.
STRING



ENDIF
IF (((AS IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
SR013_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SR)

SKONTROLUJTE: Kto odpovedal na otázky v tejto sekcii?
1. Respondent
2. Sekcia nebola zodpovedaná (rozhovor so zástupcom)

ENDIF

IF (MN007_NumFinR = 1)

AS001_Intro1 (INTRODUCTION 1 TO ASSETS)
Ďalšie otázky sa zameriavajú na rôzne formy šetrenia a investícií, ktoré máte vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ 
manželka/ partner/ partnerka].
1. Pokračujte.

AS065_HasIndRetAcc (HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Máte momentálne vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] nejaké peniaze na osobných 
dôchodkových účtoch?
Osobný dôchodkový účet je dôchodkový program, ktorý človeku umožňuje každý rok uložiť určitú sumu peňazí, 
ktoré sa potom (čiastočne) vyberajú v dôchodkovom veku. Peniaze na dôchodkovom účte sú majetkom sporiteľa a 
sú oddelené od peňazí dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
1. áno
5. nie

IF (AS065_HasIndRetAcc = a1)

ENDIF
AS066_HasContSav (HAS CONTRACTUAL SAVING)

Sporíte vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] momentálne peniaze v rámci stavebného 
sporenia?
Stavebné sporenie: účet vo finančnej inštitúcii, ktorý akumuluje peniaze, ktoré sa majú použiť na kúpu domu alebo 
bytu.
1. áno
5. nie

IF (AS066_HasContSav = a1)

IF (MN005_ModeQues <> a1)

ENDIF
IF ((MN005_ModeQues = a1 OR ((AS020_IndRetAcc = a1 OR (AS020_IndRetAcc = a3)))

ENDIF
IF ((AS020_IndRetAcc = a2 OR (AS020_IndRetAcc = a3))

ENDIF

AS020_IndRetAcc (WHO HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Kto má osobné dôchodkové účty? Vy, [váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka][alebo]
[obaja]?
1. Len respondent
2. Len [manžel/ manželka/ partner/ partnerka]
3. Obaja

AS021_AmIndRet (AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Akú sumu máte momentálne na osobných dôchodkových účtoch?
Uveďte sumu v ^FLCurr;; uveďte kód sumy len za respondenta.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS021_AmIndRet = Empty)) [Zadajte prosím hodnotu.;] IF (AS021_AmIndRet = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS023_IndRetStockBo (INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Sú tieto osobné dôchodkové účty hlavne v akciách alebo hlavne v dlhopisoch?
1. Hlavne v akciách
2. Rovnako v akciách aj dlhopisoch
3. Hlavne v dlhopisoch

[Unfolding Bracket Sequence]

AS024_PAmIndRet (PARTNER AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Koľko má momentálne [váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] na osobných dôchodkových 
účtoch?
Suma v ^FLCurr;. Uveďte kód sumy len za partnera.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS024_PAmIndRet = Empty)) [Zadajte prosím hodnotu.;] IF (AS024_PAmIndRet = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS026_PIndRetStockBo (PARTNER INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Sú tieto osobné dôchodkové účty hlavne v akciách alebo hlavne v dlhopisoch?
1. Hlavne v akciách
2. Rovnako v akciách aj dlhopisoch
3. Hlavne v dlhopisoch

[Unfolding Bracket Sequence]

AS027_AmContSav (AMOUNT CONTRACTUAL SAVING)
Koľko peňazí máte vy [a][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] momentálne v stavebnom 
sporení?
Uveďte sumu v ^FLCurr;; uveďte kód celkovej sumy za oboch partnerov.
NUMBER [0..100000000000000000]



ENDIF
AS067_HasLifeIns (HAS LIFE INSURANCE)

Vlastníte momentálne vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] životnú poistku?
1. áno
5. nie

IF (AS067_HasLifeIns = a1)

ENDIF
AS064_HasMutFunds (HAS MUTUAL FUNDS)

Máte momentálne vy[alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] peniaze v podielových fondoch alebo 
na spravovaných investičných účtoch?
Podielový fond je forma investovania, ktorú založí finančná inštitúcia, ktorá zozbiera peniaze od mnohých investorov 
a poskytne ich manažérovi, a ten ich investuje do akcií, dlhopisov a iných finančných produktov.
1. áno
5. nie

IF (AS064_HasMutFunds = a1)

ENDIF
AS063_HasStocks (HAS STOCKS)

Máte momentálne vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] nejaké peniaze v akciách alebo 
podieloch, ktoré sú kótované alebo nekótované na burze?
Akcie sú forma investície, ktorá človeku umožňuje vlastniť časť spoločnosti a dáva mu právo získať dividendy.
1. áno
5. nie

IF (AS063_HasStocks = a1)

ENDIF
AS062_HasBonds (HAS BONDS)

Máte momentálne vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] nejaké peniaze v štátnych alebo 
podnikových dlhopisoch?
Dlhopisy sú dlhový nástroj emitovaný štátom alebo spoločnosťou s cieľom požičať si kapitál.
1. áno
5. nie

IF (AS062_HasBonds = a1)

CHECK: (NOT(AS027_AmContSav = Empty)) [Zadajte prosím hodnotu.;] IF (AS027_AmContSav = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS029_LifeInsPol (LIFE INSURANCE POLICIES TERM OR WHOLE LIFE)
Sú vaše životné poistky termínované poistky, kapitalové životné poistky alebo obe formy?
Termínovaná životná poistka poskytuje krytie počas stanoveného obdobia a vyplatí vopred určenú sumu len v 
tom prípade, že poistník zomrie v danom období. Na druhej strane kapitálové životné poistenie má aj sporivý 
prvok, ktorého hodnota časom rastie, a suma môže byť vyplatená v mnohých splátkach počas určitého 
obdobia alebo celá naraz.
1. Termínované životné poistky
2. Kapitálové životné poistky
3. Obe formy
97. Iné

IF ((AS029_LifeInsPol = a2 OR (AS029_LifeInsPol = a3))

ENDIF

AS030_ValLifePol (FACE VALUE LIFE POLICIES)
Aká vysoká je nominálna hodnota kapitálových životných poistiek, ktoré vlastníte vy [a][váš/ vaša]
[manžel/ manželka/ partner/ partnerka]?
Suma v ^FLCurr; ; uveďte kód celkovej sumy za oboch partnerov
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (AS030_ValLifePol = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS017_AmMutFunds (AMOUNT IN MUTUAL FUNDS)
Koľko máte momentálne vy [a][váš/ vaša]^FL_AS017_3; v podielových fondoch alebo na spravovaných 
investičných účtoch?
Suma v ^FLCurr;; uveďte kód celkovej sumy za oboch partnerov.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS017_AmMutFunds = Empty)) [Zadajte prosím hodnotu.;] IF (AS017_AmMutFunds = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS019_MuFuStockBo (MUTUAL FUNDS MOSTLY STOCKS OR BONDS)

Sú tieto podielové fondy a spravované investičné účty investované hlavne do akcií alebo hlavne do dlhopisov?
1. Hlavne do akcií
2. Rovnako do akcií aj dlhopisov
3. Hlavne do dlhopisov

[Unfolding Bracket Sequence]

AS011_AmStocks (AMOUNT IN STOCKS)
Koľko približne máte momentálne vy [a][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] v akciách alebo 
podieloch, ktoré sú kótované alebo nekótované na burze?
suma v ^FLCurr;; uveďte kód celkovej sumy za oboch partnerov
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS011_AmStocks = Empty)) [Zadajte prosím hodnotu.;] IF (AS011_AmStocks = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS007_AmBonds (AMOUNT IN BONDS)



ENDIF
AS060_HasBankAcc (HAS BANK ACCOUNT)

Máte momentálne vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] bankový účet bežný alebo sporiaci?
1. áno
5. nie

IF (AS060_HasBankAcc = a1)

ENDIF
IF ((((AS060_HasBankAcc = a1 OR (AS062_HasBonds = a1) OR (AS063_HasStocks = a1) OR 

(AS064_HasMutFunds = a1))

ENDIF
AS641_OwnFirm (OWN FIRM COMPANY BUSINESS)

Vlastníte momentálne vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] firmu, spoločnosť alebo podnik, 
či už vo výlučnom alebo v spoločnom vlastníctve?
1. áno
5. nie

IF (AS641_OwnFirm = a1)

ENDIF
AS649_NumCars (NUMBER OF CARS)

Koľko áut vlastníte vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka]? Nerátajte podnikové autá a autá 
na leasing.
NUMBER [0..10]

IF (AS649_NumCars > 0)

Koľko máte približne vy [a][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] v štátnych alebo podnikových 
dlhopisoch?
Uveďte sumu v ^FLCurr;; uveďte kód celkovej sumy za oboch partnerov.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((AS007_AmBonds = Empty AND (NOT(AS007_AmBonds = NONRESPONSE)))) [Zadajte prosím 
hodnotu.;] IF (AS007_AmBonds = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS003_AmBankAcc (AMOUNT BANK ACCOUNT)
Koľko približne máte momentálne vy [a][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] na bankových 
účtoch bežných alebo sporiacich?
suma v ^FLCurr;; uveďte celkovú sumu za oboch partnerov
NUMBER

CHECK: (NOT(AS003_AmBankAcc = Empty)) [Zadajte prosím hodnotu.;] IF (AS003_AmBankAcc = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS070_IntIncome (INTEREST OR DIVIDEND)
Aké vysoké úroky alebo dividendy ste získali vy [a][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] z 
úspor na bankových účtoch, z dlhopisov, akcií alebo podielových fondov v roku ^FLLastYear;? Uveďte prosím 
sumu po zdanení.
Uveďte sumu v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS070_IntIncome = Empty)) [Zadajte prosím hodnotu.;] IF (AS070_IntIncome = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS044_ShareFirm (PERCENTAGE SHARE FIRM OWNED)
Koľko percent alebo aký podiel v tejto firme, spoločnosti alebo podniku vlastníte vy [alebo][váš/ vaša]
[manžel/ manželka/ partner/ partnerka]?
Uveďte percentá. Ak je to menej než 1 percento, uveďte 1.
NUMBER [1..100]

IF (AS044_ShareFirm = RESPONSE)

ENDIF
IF (AS044_ShareFirm = NONRESPONSE)

ENDIF
AS642_AmSellFirm (AMOUNT SELLING FIRM)

Ak by sa táto firma, spoločnosť alebo podnik predala a vyplatili by sa všetky jej dlhy, koľko peňazí by z toho 
zostalo vám [alebo][vášmu/ vašej][manželovi/ manželke/ partnerovi/ partnerke]?
Suma v ^FLCurr; ; uveďte kód celkovej sumy za oboch partnerov
NUMBER

CHECK: (NOT((AS642_AmSellFirm = 0 AND (AS642_AmSellFirm = RESPONSE))) [Hodnota by mala byť nižšia 
alebo vyššia než nula.;] CHECK: (NOT(AS642_AmSellFirm = Empty)) [Zadajte prosím hodnotu.;] IF 
(AS642_AmSellFirm = NONRESPONSE)

ENDIF

CHECK: (AS044_ShareFirm <= 100) [Percentuálna hodnota by mala byť nižšia alebo rovná 100.;]

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

AS051_AmSellingCars (AMOUNT SELLING CARS)
Ak by ste predali [toto/ tieto][auto/ autá], koľko peňazí by ste približne dostali?
suma v ^FLCurr;; uveďte kód celkovej sumy za oboch partnerov
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS051_AmSellingCars = Empty)) [Zadajte prosím hodnotu.;] IF (AS051_AmSellingCars = 
NONRESPONSE)



ENDIF
IF (((AC IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
AS054_OweMonAny (OWE MONEY)

Ďalšia otázka sa týka peňazí, ktoré dlhujete. Nezohľadňujú sa pritom hypotéky alebo peniaze dlžné za pozemky, 
nehnuteľnosti alebo firmy (ak ich máte). Ak sa pozriete na kartu 41, máte momentálne niektoré z týchto druhov 
dlhov vy [alebo][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka]? Ak áno, ktoré?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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

CHECK: (NOT((count(AS054_OweMonAny) > 1 AND ((a96 IN (AS054_OweMonAny)))) [Nemôžete vybrať "96" spolu s 
inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] IF (NOT(((96 IN (AS054_OweMonAny) AND (count
(AS054_OweMonAny) = 1)))

ENDIF
AS057_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN AS)

SKONTROLUJTE: Kto odpovedal na otázky v tejto časti?
1. len respondent
2. respondent a zástupca
3. len zástupca

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS055_AmOweMon (AMOUNT OWING MONEY IN TOTAL)
Ak nezohľadníme hypotéky alebo peniaze dlžné za pozemky, nehnuteľnosti alebo firmy, koľko peňazí 
dohromady dlhujete vy [a][váš/ vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka]
suma v ^FLCurr;; uveďte kód celkovej sumy za oboch partnerov
NUMBER

IF (AS055_AmOweMon = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AC011_Intro (INTRODUCTION WELL-BEING)
Zaujíma nás, čo si ľudia vo všeobecnosti myslia o svojom živote.
Začiatok Sekcie bez zástupcu. Zástupca nie je povolený. Ak respondent nie je schopný odpovedať na ktorúkoľvek otázku 
sám, stlačte CTRL-K pri každej takejto otázke.
1. Pokračujte.

AC012_HowSat (HOW SATISFIED WITH LIFE)
Na stupnici od 0 do 10, pričom 0 znamená úplnú nespokojnosť a 10 znamená úplnú spokojnosť, [aký spokojný/ aká 
spokojná] ste so svojím životom?
NUMBER [0..10]

AC013_Intro (INTRODUCTION CASP ITEMS)
Pozrite sa prosím na kartu 42. Teraz vám prečítam výroky, ktoré zvyknú ľudia používať pri opise svojho života alebo toho, 
ako sa cítia. Chceli by sme vedieť, ako často - ak vôbec - ste zažili nasledujúce pocity alebo myšlienky: často, niekedy, 
zriedkakedy alebo nikdy.
1. Pokračujte.

AC014_AgePrev (AGE PREVENTS FROM DOING THINGS)
Ako často si myslíte, že váš vek vám bráni robiť veci, ktoré by ste chceli robiť?
Karta 42. Prečítajte. ;
1. často
2. niekedy
3. zriedkakedy
4. nikdy

AC015_OutofContr (OUT OF CONTROL)
Ako často máte pocit, že veci, ktoré sa vám stanú, sú mimo vašej kontroly?
Karta 42. Prečítajte. Need;
1. často
2. niekedy
3. zriedkakedy
4. nikdy

AC016_LeftOut (FEEL LEFT OUT OF THINGS)
Ako často máte pocit, že vás iní ignorujú?
Karta 42. Prečítajte. Need;
1. často
2. niekedy
3. zriedkakedy
4. nikdy

AC017_DoWant (DO THE THINGS YOU WANT TO DO)
Ako často si myslíte, že môžete robiť veci, ktoré chcete robiť?
Karta 42. Prečítajte. Need;
1. často
2. niekedy
3. zriedkakedy
4. nikdy

AC018_FamRespPrev (FAMILY RESPONSIBILITIES PREVENT)
Ako často si myslíte, že rodinné povinnosti vám bránia robiť to, čo chcete robiť?
Karta 42. Prečítajte. Need;
1. často
2. niekedy
3. zriedkakedy
4. nikdy



AC019_ShortMon (SHORTAGE OF MONEY STOPS)
Ako často si myslíte, že nedostatok peňazí vám bráni robiť veci, ktoré chcete robiť?
Karta 42. Prečítajte. Need;
1. často
2. niekedy
3. zriedkakedy
4. nikdy

AC020_EachDay (LOOK FORWARD TO EACH DAY)
Ako často sa tešíte na každý deň?
Karta 42. Prečítajte. Need;
1. často
2. niekedy
3. zriedkakedy
4. nikdy

AC021_LifeMean (LIFE HAS MEANING)
Ako často máte pocit, že váš život má zmysel?
Karta 42. Prečítajte. Need;
1. často
2. niekedy
3. zriedkakedy
4. nikdy

AC022_BackHapp (LOOK BACK ON LIFE WITH HAPPINESS)
Ako často sa obzriete naspäť vo svojom živote s pocitom šťastia?
Karta 42. Prečítajte. Need;
1. často
2. niekedy
3. zriedkakedy
4. nikdy

AC023_FullEnerg (FEEL FULL OF ENERGY)
Ako často sa v takýchto dňoch cítite [plný/ plná] energie?
Karta 42. Prečítajte. Need;
1. často
2. niekedy
3. zriedkakedy
4. nikdy

AC024_FullOpport (FULL OF OPPORTUNITIES)
Ako často máte pocit, že váš život je plný príležitostí?
Karta 42. Prečítajte. Need;
1. často
2. niekedy
3. zriedkakedy
4. nikdy

AC025_FutuGood (FUTURE LOOKS GOOD)
Ako často máte pocit, že vaša budúcnosť vyzerá dobre?
Karta 42. Prečítajte. Need;
1. často
2. niekedy
3. zriedkakedy
4. nikdy

IF (MN024_NursingHome = a1)

AC001_Intro (INTRODUCTION AC ACTIVITIES)
Teraz mám niekoľko otázok týkajúcich sa aktivít, ktorým sa venujete.
1. Pokračujte.

AC035_ActPastTwelveMonths (ACTIVITIES IN LAST YEAR)
Pozrite sa prosím na kartu 43: vykonávali ste počas uplynulých dvanástich mesiacov niektorú z činností, uvedených 
na tejto karte? Ak áno, ktorú?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
SET OF 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

CHECK: (NOT((count(AC035_ActPastTwelveMonths) > 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))) [Nemôžete 
vybrať "96" spolu s inou odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] IF ((count(AC035_ActPastTwelveMonths) = 1 
AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))

ELSE

AC038_HowSatisfiedNoAct (SATISFIED WITH NO ACTIVITIES)
Uviedli ste, že nevykonávate žiadnu z činností uvedených na karte 43. Na stupnici od 0 do 10, kde 0 znamená 
úplnú nespokojnosť a 10 znamená úplnú spokojnosť, ako spokojný/á ste s touto situáciou?
NUMBER [0..10]

IF ((((((((a1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths) OR ((a4 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a5 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a7 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a8 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a9 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a10 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)))

LOOP cnt1 := 1 TO 10

IF ((cnt1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths))

AC036_HowOftAct (HOW OFTEN ACTIVITY IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Ako často ste za uplynulých dvanásť mesiacov [][][vykonávali dobrovoľnícku alebo 
charitatívnu prácu/ navštívili vzdelávací alebo školiaci kurz/ navštívili športový, 
spoločenský alebo iný klub/ pôsobili v politickej alebo komunitnej organizácii/ čítali knihy, 



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
ENDIF

ENDLOOP
AC037_HowSatisfied (SATISFIED WITH ACTIVITIES)

Na stupnici od 0 do 10, pričom 0 znamená úplnú nespokojnosť a 10 znamená úplnú spokojnosť,
ako spokojný/á ste s činnosťami, ktoré ste spomenuli?
NUMBER [0..10]

ENDIF

časopisy alebo noviny/ riešili slovné alebo číselne hry, ako sú krížovky alebo sudoku/ hrali 
karty alebo hry, ako napríklad šach.]?
Prečítajte. ;.
1. Takmer denne
2. Takmer každý týždeň
3. Takmer každý mesiac
4. Menej často

[cnt1] 

AC700_BigFiveIntro (INTRODUCTION BIG FIVE)
Pozrite sa prosím na kartu 44. Teraz uvediem niekoľko charakteristík, ktoré sa na vás môžu, ale nemusia vzťahovať. 
Uveďte prosím, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi.
1. Pokračujte.

AC701_Reserved (BIG FIVE - RESERVED)
Považujem sa za rezervovaného človeka. S týmto výrokom:
Prečítajte. ;
1. rozhodne nesúhlasím
2. skôr nesúhlasím
3. ani súhlas, ani nesúhlas
4. skôr súhlasím
5. rozhodne súhlasím

AC702_Trust (BIG FIVE - TRUST)
Považujem sa za človeka, ktorý vo všeobecnosti dôveruje iným. S týmto výrokom:
Prečítajte, ak je to potrebné.
1. rozhodne nesúhlasím
2. skôr nesúhlasím
3. ani súhlas, ani nesúhlas
4. skôr súhlasím
5. rozhodne súhlasím

AC703_Lazy (BIG FIVE - LAZY)
Považujem sa za človeka so sklonmi k lenivosti. S týmto výrokom:
Prečítajte, ak je to potrebné.
1. rozhodne nesúhlasím
2. skôr nesúhlasím
3. ani súhlas, ani nesúhlas
4. skôr súhlasím
5. rozhodne súhlasím

AC704_Relaxed (BIG FIVE - RELAXED)
Považujem sa za uvoľneného človeka, ktorý dobre zvláda stres. S týmto výrokom:
Prečítajte, ak je to potrebné.
1. rozhodne nesúhlasím
2. skôr nesúhlasím
3. ani súhlas, ani nesúhlas
4. skôr súhlasím
5. rozhodne súhlasím

AC705_FewInterests (BIG FIVE - FEW INTERESTS)
Považujem sa za človeka, ktorý sa zaujíma o umenie. S týmto výrokom:
Prečítajte, ak je to potrebné.
1. rozhodne nesúhlasím
2. skôr nesúhlasím
3. ani súhlas, ani nesúhlas
4. skôr súhlasím
5. rozhodne súhlasím

AC706_Outgoing (BIG FIVE - OUTGOING)
Považujem sa za otvoreného, spoločenského človeka. S týmto výrokom:
Prečítajte, ak je to potrebné.
1. rozhodne nesúhlasím
2. skôr nesúhlasím
3. ani súhlas, ani nesúhlas
4. skôr súhlasím
5. rozhodne súhlasím

AC707_FindFault (BIG FIVE - FINDFAULT)
Považujem sa za človeka so sklonom hľadať chyby u druhých. S týmto výrokom:
Prečítajte, ak je to potrebné.
1. rozhodne nesúhlasím
2. skôr nesúhlasím
3. ani súhlas, ani nesúhlas
4. skôr súhlasím
5. rozhodne súhlasím

AC708_Thorough (BIG FIVE - THOROUGH JOB)
Považujem sa za svedomitého človeka. S týmto výrokom:
Prečítajte, ak je to potrebné.
1. rozhodne nesúhlasím
2. skôr nesúhlasím
3. ani súhlas, ani nesúhlas
4. skôr súhlasím
5. rozhodne súhlasím

AC709_Nervous (BIG FIVE - NERVOUS)



ENDIF
IF (((TE IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
AC740_Outro (NON PROXY)

KONTROLA: Kto zodpovedal otázky v tejto sekcii?
1. respondent
2. sekcia nezodpovedaná (rozhovor so zástupcom)

Považujem sa za človeka, ktorý ľahko znervóznie. S týmto výrokom:
Prečítajte, ak je to potrebné.
1. rozhodne nesúhlasím
2. skôr nesúhlasím
3. ani súhlas, ani nesúhlas
4. skôr súhlasím
5. rozhodne súhlasím

AC710_Imagination (BIG FIVE - IMAGINATION)
Považujem sa za človeka s aktívnou predstavivosťou. S týmto výrokom:
Prečítajte, ak je to potrebné.
1. rozhodne nesúhlasím
2. skôr nesúhlasím
3. ani súhlas, ani nesúhlas
4. skôr súhlasím
5. rozhodne súhlasím

AC711_Kind (BIG FIVE - KIND)
Považujem sa za rozvážneho človeka, ktorý je milý takmer ku každému. S týmto výrokom:
Prečítajte. Need;
1. rozhodne nesúhlasím
2. skôr nesúhlasím
3. ani súhlas, ani nesúhlas
4. skôr súhlasím
5. rozhodne súhlasím

IF (MN101_Longitudinal = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

TE001_intro (INTRO TIME EXPENDITURE)
Nasledujúce otázky sa budú týkať toho, ako ste strávili včerajší deň.
1. Pokračujte.

TE002_Weekday (WHAT DAY YESTERDAY)

Nečítajte.

Ktorý deň bol VČERA?
1. pondelok
2. utorok
3. streda
4. štvrtok
5. piatok
6. sobota
7 nedeľa

TE003_YesterdaySpecial (NORMAL DAY YESTERDAY)
Zamyslite sa nad VČERAJŠÍM DŇOM, ktorým bol/a [pondelok/ utorok/ streda/ štvrtok/ piatok/ sobota/ 
nedeľa], od rána až do konca dňa. Zamyslite sa, kde ste boli, čo ste robili, s kým ste boli a ako ste sa cítili. 
Bol pre vás včerajší deň bežným dňom alebo ste robili niečo neobvyklé, prihodilo sa niečo zlé alebo dobré?
Prečítajte. ;
1. Áno - proste bežný deň
2. Nie - cez deň sa prihodili neočakávané zlé alebo stresujúce veci
3. Nie - cez deň sa prihodili neočakávané dobré veci

TE004_Chores_INTRO (TIME SPENT ON CHORES)
Pokračujte v premýšľaní o včerajšku, od rána až do konca dňa a o množstve času, ktorý ste venovali rôznym 
aktivitám počas celého dňa.
Koľko času ste včera venovali domácim prácam ako upratovanie, pranie, nakupovanie, varenie, práca v 
záhrade, atď.?
NEPATRÍ SEM starostlivosť o seba, o deti, o rodičov či o ostatných členov rodiny.
Ak si respondent nie je istý, tak [ho/ ju] požiadajte, aby odhadol/odhadla množstvo času najlepšie, ako vie.

Ak respondent nevenoval žiadny čas konkrétnej aktivite, napíšte 0 do obidvoch políčok.

Ak respondent venoval napríklad jeden a pol hodiny konkrétnej aktivite, tak napíšte 1 hodina a 30 minút.

Ak respondent venoval 40 minút konkrétnej aktivite, napíšte 0 hodín a 40 minút.
1. Pokračujte.

TE005_Chores_Hrs (HOURS SPENT ON CHORES)
Hodiny:
NUMBER [0..24]

TE006_Chores_Mts (MINUTES SPENT ON CHORES)
Minúty:
NUMBER [0..59]

TE010_PersonalCare_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CARE)
Koľko času ste včera venovali osobnej starostlivosti, ako je umývanie, obliekanie, jedenie, návšteva 
holičstva/kaderníctva, návšteva lekára, apod.?
1. Pokračujte.

TE011_PersonalCare_Hrs (HOURS SPENT ON PERSONAL CARE)
Hodiny:
NUMBER [0..24]

TE012_PersonalCare_Mts (MINUTES SPENT ON PERSONAL CARE)
Minúty:



NUMBER [0..59]

TE013_Children_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CHILDREN)
Koľko času ste včera venovali aktivitám s vašimi deťmi, vnúčatami, s deťmi, o ktoré sa staráte alebo s deťmi, 
na ktoré dávate pozor? Máme na mysli umývanie, obliekanie, hranie sa, odprevádzanie do školy/iné činnosti, 
pomc pri domácich úlohách, apod.
Dospelé deti sa neberú do úvahy.
1. Pokračujte.

TE014_Children_Hrs (HOURS SPENT ON CHILDREN)
Hodiny:
NUMBER [0..24]

TE015_Children_Mts (MINUTES SPENT ON CHILDREN)
Minúty:
NUMBER [0..59]

TE016_HelpParents_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARENTS)
Koľko času ste včera venovali pomáhaniu svojim rodičom alebo svokrovcom?
Máme na mysli pomoc pri administratívnych prácach, umývaní, obliekaní, sprevádzaní k doktorovi, apod.
Uveďte aj čas strávený s nevlastnými a adoptívnymi rodičmi.
1. Pokračujte.

TE017_HelpParents_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARENTS)
Hodiny:
NUMBER [0..24]

TE018_HelpParents_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARENTS)
Minúty:
NUMBER [0..59]

IF ((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1))

ENDIF
TE022_HelpOther_Intro (TIME SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)

Koľko času ste včera venovali pomáhaniu ďalším členom rodiny alebo iným ľuďom, ktorých poznáte?
NEPATRÍ SEM pomáhanie [Vášmu manželovi alebo/ Vašej manželke alebo/ Vášmu partnerovi alebo/ Vašej 
partnerke alebo] rodičom a deťom, o ktorých ste sa už zmienili. 
Ak je potrebné, zopakujte: napr. pomoc pri administratívnych činnostiach, umývaní, obliekaní alebo 
sprevádzaní k doktorovi, apod.
1. Pokračujte.

TE023_HelpOther_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Hodiny:
NUMBER [0..24]

TE024_HelpOther_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Minúty:
NUMBER [0..59]

TE025_Leisure_Intro (TIME SPENT ON LEISURE)
Koľko času ste včera venovali voľnočasovým činnostiam? 

Máme na mysli pozeranie TV, sociálne médiá, šport, záľuby, rozhovory s priteľmi alebo rodinou, ísť von, apod.
1. Pokračujte.

TE026_Leisure_Hrs (TIME SPENT ON LEISURE)
Hodiny:
NUMBER [0..24]

TE027_Leisure_Mts (MINUTES SPENT ON LEISURE)
Minúty:
NUMBER [0..59]

TE031_Admin_Intro (TIME SPENT ON ADMINISTRATION)
Koľko času ste včera venovali administratívnej práci a vlastným rodinným financiám?
1. Pokračujte.

TE032_Admin_Hrs (HOURS SPENT ON ADMINISTRATION)
Hodiny:
NUMBER [0..24]

TE033_Admin_Mts (MINUTES SPENT ON ADMINISTRATION)
Minúty:
NUMBER [0..59]

TE034_PaidWork_Intro (TIME SPENT ON PAID WORK)
Koľko času ste včera venovali platenej práci? Platenou prácou môže byť zamestnanie alebo 
samozamestnanie/samostatné podnikanie. 
NEPATRÍ sem čas venovaný cestovaniu do práce a z práce, ale PATRIA sem nadčasové hodiny. 
1. Pokračujte.

TE035_PaidWork_Hrs (HOURS SPENT ON PAID WORK)
Hodiny:
NUMBER [0..24]

TE036_PaidWork_Mts (MINUTES SPENT ON PAID WORK)

TE019_HelpPartner_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARTNER)
Koľko času ste včera venovali pomáhaniu [svojmu manželovi/ svojej manželke/ svojmu 
partnerovi/ svojej partnerke]?
Máme na mysli pomoc pri administratínych prácach, umývaní, obliekaní, sprevádzaní [ho/ju] k 
doktorovi, apod.
1. Pokračujte.

TE020_HelpPartner_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARTNER)
Hodiny:
NUMBER [0..24]

TE021_HelpPartner_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARTNER)
Minúty:
NUMBER [0..59]



Minúty:
NUMBER [0..59]

TE037_VoluntaryWork_Intro (TIME SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Koľko času ste včera venovali dobrovoľníckej práci?

*NEPATRIA sem domáce práce, pomáhanie členom rodiny, starostlivosť o deti a ostatné činnosti, ktoré ste už 
spomenuli.
Príkladom je dobrovoľnícka práca pre cirkevné, vzdelávacie, politické, zdravotnícke alebo iné charitatívne 
organizácie
1. Pokračujte.

TE038_VoluntaryWork_Hrs (HOURS SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Hodiny:
NUMBER [0..24]

TE039_VoluntaryWork_Mts (MINUTES SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Minúty:
NUMBER [0..59]

IF ((((TE035_PaidWork_Hrs > 0 OR (TE036_PaidWork_Mts > 0) OR (TE038_VoluntaryWork_Hrs > 0) OR 
(TE039_VoluntaryWork_Mts > 0))

ENDIF
TE046_Napping_Intro (TIME SPENT ON NAPPING)

Koľko času ste včera venovali driemaniu alebo odpočívaniu počas dňa? Nemyslí sa spánok počas noci.
1. Pokračujte.

TE047_Napping_Hrs (HOURS SPENT ON NAPPING)
Hodiny:
NUMBER [0..24]

TE048_Napping_Mts (MINUTES SPENT ON NAPPING)
Minúty:
NUMBER [0..59]

TE049_Sleeping_Intro (TIME SPENT ON SLEEPING)
Koľko času ste včera venovali spánku počas noci?
1. Pokračujte.

TE050_Sleeping_Hrs (HOURS SPENT ON SLEEPING)
Hodiny:
NUMBER [0..24]

TE051_Sleeping_Mts (MINUTES SPENT ON SLEEPING)
Minúty:
NUMBER [0..59]

TE052_OtherActivities (DID SPEND TIME ON OTHER ACTIVITIES)
Venovali ste včera nejaký čas ďalším činnostiam, na ktoré sme sa ešte nepýtali?
1. áno
5. nie

IF (TE052_OtherActivities = 1)

ENDIF
IF (((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1) AND 

((TE026_Leisure_Hrs > 0 OR (TE027_Leisure_Mts > 0)))

TE040_Travel_Intro (TIME SPENT ON TRAVEL)
Rozmýšľajte ďalej o včerajšku, od rána až do konca dňa.

Koľko času ste včera venovali cestovaniu do práce či dobrovoľníckej práce a späť?
Napíšte nulu, ak respondent v predošlom dni nepracoval
1. Pokračujte.

TE041_Travel_Hrs (HOURS SPENT ON TRAVEL)
Hodiny:
NUMBER [0..24]

TE042_Travel_Mts (MINUTES SPENT ON TRAVEL)
Minúty:
NUMBER [0..59]

TE053_WhatActivities (OTHER ACTIVITIES SPEND TIME ON)
Aká to bola činnosť alebo aké to boli činnosti?
STRING

TE054_TimeOtherActivities_Intro (TIME SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Koľko času ste včera venovali tejto činnosti alebo týmto činnostiam?
Ak bola uvedená viac ako jedna ďalšia činnosť, spočítajte spolu časy za všetky uvedené činnosti.
1. Pokračujte.

TE055_TimeOtherActivities_Hrs (HOURS SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Hodiny:
NUMBER [0..24]

TE056_TimeOtherActivities_Mts (MINUTES SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Minúty:
NUMBER [0..59]

TE057_PartnerActivities_Intro (TIME SPENT WITH PARTNER)
Uviedli ste, že ste včera venovali ^FL_TE057_3; hod. a ^FL_TE057_4; min. na voľnočasové aktivity.
Uveďte, prosím, koľko z tohto času ste strávili spolu s [vaším manželom/ vašou manželkou/ vaším 
partnerom/ vašou partnerkou].
Ak respondent nestrávil v rámci voľnočasových aktivít žiadny čas spolu s [manželom/ manželkou/ 
partnerom/ partnerkou], napíšte 0.
1. Pokračujte.

TE058_PartnerActivities_Hrs (HOURS SPENT WITH PARTNER)



ENDIF
IF (((EX IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

ENDIF
TE060_IntCheck (INTERVIEWER CHECK TE)

SKONTROLUJTE:

Kto odpovedal na otázky v tejto sekcii?
1. len respondent
2. respondent a zástupca
3. len zástupca

Hodiny:
NUMBER [0..24]

TE059_PartnerActivities_Mts (MINUTES SPENT WITH PARTNER)
Minúty:
NUMBER [0..59]

CHECK: ( *(60, TE058_PartnerActivities_Hrs)TE059_PartnerActivities_Mts <= *(60, TE026_Leisure_Hrs)
TE027_Leisure_Mts) [Nemôžete stráviť s partnerom viac času na voľnočasové aktivity, ako je celkový čas 
strávený na voľnočasové aktivity.;]

EX601_NonProxy (INTRO EX_PROXY)

Začiatok Sekcie bez zástupcu. Zástupca nie je povolený. Ak respondent nie je prítomný alebo nie je schopný dať súhlas s 
jeho/jej samostatnou účasťou, pri každej otázke stlačte CTRL-K.
1. Pokračujte.

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
EX001_Introtxt (INTRODUCTION AND EXAMPLE)

Teraz vám položím otázky týkajúce sa toho, s akou pravdepodobnosťou by podľa vás mohli nastať rôzne situácie. Keď vám 
položím otázku, uveďte číslo od 0 do 100. Ukážeme si to na príklade a začneme s počasím. Keď sa pozriete na kartu 45, 
aká je podľa vás pravdepodobnosť, že zajtra bude slnečné počasie? Napríklad "90" by znamenalo, že je 90-percentná 
pravdepodobnosť, že bude slnečné počasie. Môžete povedať ľubovoľné číslo od 0 do 100.
NUMBER [0..100]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent < 101)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

EX029_FreqPrayer (PRAYING)
Teraz sa chcem spýtať na modlenie. Ako často sa v súčasnosti modlíte?
Prečítajte. ;
1. Viac ako raz za deň
2. Raz denne
3. Niekoľkokrát za týždeň
4. Raz za týždeň
5. Menej ako raz za týždeň
6. Nikdy

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF

EX007_GovRedPens (GOVERNMENT REDUCES PENSION)
(Pozrite sa prosím na kartu 45.) Aká je pravdepodobnosť, že vláda pred vaším odchodom do dôchodku zníži 
dôchodok, na ktorý máte nárok?
NUMBER [0..100]

IF (MN808_AgeRespondent < 61)

ENDIF
EX008_GovRaisAge (GOVERNMENT RAISES RETIREMENT AGE)

(Pozrite sa prosím na kartu 45.) Aká je pravdepodobnosť, že vláda pred vaším odchodom do dôchodku zvýši 
dôchodkový vek?
NUMBER [0..100]

EX025_ChWrkA65 (CHANCE TO WORK AFTER AGE OF 63)
(Pozrite sa prosím na kartu 45.) Ak sa zamyslíte nad vašou prácou vo všeobecnosti a nielen nad vaším 
súčasným zamestnaním, aká je pravdepodobnosť, že budete pracovať na plný úväzok aj po dosiahnutí 
veku 63 rokov?
NUMBER [0..100]

EX009_LivTenYrs (LIVING IN TEN YEARS)
(Pozrite sa prosím na kartu 45.) Aká je pravdepodobnosť, že sa dožijete veku ^FLAgeTen; rokov alebo vyššieho 
veku?
NUMBER [0..100]

EX801_ChancesNoMoney (CHANCES RUN OUT OF MONEY)
Aká je podľa vás pravdepodobnosť, že sa vám niekedy v budúcnosti minú peniaze?
NUMBER [0..100]

EX802_FinancialCompared (FINANCIAL SITUATION COMPARED)
Aká je vaša súčasná finančná situácia v porovnaní s tým, čo ste očakávali vo svojojm živote, keď ste mali tak 45 
rokov?

Je vaša súčasná finančá situácia
Prečítajte. ;



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

1. lepšia, než ste očakávali?
2. taká, ako ste očakávali?
3 horšia, než ste očakávali?

EX026_Trust (TRUST IN OTHER PEOPLE)
Teraz vám položím otázku týkajúcu sa toho, ako vnímate iných ľudí. Povedali by ste vo všeobecnosti, že väčšinou sa 
dá ľuďom dôverovať alebo že v kontakte s inými ľuďmi musíte byť veľmi opatrný? Nepozerajte sa už na kartu 45 a 
vyjadrite prosím svoj postoj na stupnici od 0 do 10, kde 0 znamená, že nikdy si nemôžete byť dostatočne istý, a 10 
znamená, že väčšinou sa dá ľuďom dôverovať.
NUMBER [0..10]

EX110_RiskAv (RISK AVERSION)
Pozrite sa prosím na kartu 46. Keď ľudia investujú svoje úspory, môžu si vybrať medzi investíciami, ktoré prinášajú 
nízky výnos s nízkym rizikom straty peňazí, napríklad bankový účet alebo bezpečný dlhopis, alebo medzi 
investíciami s vysokým výnosom, ale aj vyšším rizikom straty peňazí, napríklad akcie alebo podiely. Ktorý z výrokov 
na karte vyjadruje najlepšie mieru finančného rizika, ktoré ste [{ochotný}/ {ochotná}] znášať pri sporení alebo 
investovaní?
Prečítajte odpovede len vtedy, ak je to potrebné. Ak sa uvedie viac než jedna odpoveď, použite prvú kategóriu, 
ktorá platí.
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

EX111_XYZ_Planning_Horizon (PLANNING HORIZON)
Ktorý z nasledujúcich časových úsekov je pre vás najdôležitejší pri plánovaní sporenia a výdavkov?
Prečítajte. ;
Možnosť "niekoľko najbližších mesiacov" zahŕňa aj "niekoľko najbližších dní" a "niekoľko najbližších týždňov"
1. Niekoľko najbližších mesiacov
2. Budúci rok
3. Niekoľko budúcich rokov
4. Budúcich 5-10 rokov
5. Dlhšie než 10 rokov

IF (MN005_ModeQues = a2)

EX800_PartInterv (PARTNER PARTICIPATES AFTERWARDS)

Bude sa hneď následne robiť rozhovor s partnerom (alebo zástupcom partnera)?

Nezabudnite, že: Rozhovory so zástupcom sú povolené len v prípade straty sluchu, problémov s rečou alebo 
ťažkostí s koncentráciou.
1. áno
5. nie

IF (EX800_PartInterv = a5)

EX101_IntroPartInfo (INTRODUCTION PARTNER INFORMATION)
Predtým než skončíme, mohli by uviesť niekoľko informácií aj o [vašom/ vašej][manželovi, ktorý/ 
manželke, ktorá/ partnerovi, ktorý/ partnerke, ktorá] neposkytuje dnes rozhovor?
1. Pokračujte.

EX602_PartYrsEduc (PARTNER YEARS OF EDUCATION)
Koľko rokov [chodil váš/ chodila vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] do školy?
"Chodiť do školy" znamená "denné vyučovanie alebo štúdium", ktoré * zahŕňa: vyučovanie, zapojenie 
do praktickej práce alebo štúdium pod odborným dohľadom alebo absolvovanie skúšok * nezahŕňa: 
prácu na plný úväzok, domáce vyučovanie, diaľkové štúdium, špeciálne praktické zaškolenie, večerné 
kurzy, súkromnú odbornú prípravu na čiastočný úväzok alebo flexibilné formy vyššieho odborného 
štúdia alebo štúdium na čiastočný úväzok atď.
NUMBER [0..999]

EX603_PartJobSit (PARTNER CURRENT JOB SITUATION)
Pozrite sa prosím na kartu 47. Ako by ste vo všeobecnosti opísali súčasnú situáciu so zamestnaním 
[vášho/ vašej][manžela/ manželky/ partnera/ partnerky]?
Prečítajte. ;
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

IF (EX603_PartJobSit = a2)

EX613_LastJobPartner (NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Čo bolo posledné zamestnanie [vášho/ vašej][manžela/ manželky/ partnera/ partnerky]
^FL_EX613_3;?
STRING

IF (NOT(EX613_LastJobPartner = Refusal))

EX613c_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Teraz budem hľadať toto povolanie v našej databáte oficiálnych povolaní.
Prepíšte názov povolania a zo zoznamu vyberte povolanie, ktoré sa mu najviac podobá. 
Ak pôjdete dolu, nájdete viac povolaní.

Ak ste nenašli názov povolania, požiadajte respondenta, aby sa pokúsil ináč nazvať 
povolanie alebo aby ho obširnejšie alebo detailnejšie opísal.

Ak aj tak nemôžete nájsť vhodné podobné povolanie, napíšte 9911
STRING



ENDIF
IF (((IV IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
IF (MN040_ex123consent = 1)

ENDIF
IF (MN001_Country <> a24)

ENDIF
EX024_Outro2 (THANK YOU FOR PARTICIPATION)

Ďakujem. Toto bola posledná otázka. Chceli by sme sa vám ešte raz poďakovať za účasť v tomto prieskume. Vieme, že to 
bol dlhý a náročný dotazník, ale vaša pomoc bola skutočne dôležitá. Svojou účasťou ste výskumným pracovníkom pomohli 
porozumieť tomu, aký vplyv má starnutie obyvateľstva v Európe na našu budúcnosť.
1. Pokračujte.

ENDIF
EX023_Outro (NON PROXY)

KONTROLA: Kto zodpovedal otázky v tomto module?
1. respondent
2. sekcia nezodpovedaná (rozhovor so zástupcom)

ENDIF

ENDIF
IF ((EX603_PartJobSit <> a1 AND (EX603_PartJobSit <> a2))

ENDIF
IF (((EX603_PartJobSit = a1 OR (EX603_PartJobSit = a2) OR (EX104_PartEvWork = a1))

ENDIF

ENDIF

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(EX613c_LastJobPartnerCode = Empty) AND (NOT(EX613c_LastJobPartnerCode

= 991)))

ENDIF

EX613d_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NEXT)

Potvrďte, že ste vybrali správny názov povolania:
^EX613c_LastJobPartnerCode;

Ak to nie je správny názov, vráťte sa a vyberte také povolanie zo zoznamu, ktoré 
sa mu najviac podobá.
1. Potvrďte a pokračujte

EX104_PartEvWork (PARTNER EVER DONE PAID WORK)
[Vykonával váš/ Vykonávala vaša][manžel/ manželka/ partner/ partnerka] niekedy platenú 
prácu?
1. áno
5. nie

EX105_PartEmp (PARTNER EMPLOYEE OR A SELF-EMPLOYED)
V [jeho/ jej][poslednom/ súčasnom] zamestnaní [bol/a/ je][váš/ vaša][manžel/ manželka/ 
partner/ partnerka] zamestnancom v súkromnom sektore, zamestnancom vo verejnom sektore 
alebo samostatne zárobkovo činná osoba?
1. Zamestnanec v súkromnom sektore
2. Zamestnanec vo verejnom sektore
3. Samostatne zárobkovo činná osoba

EX123_Consent (CONSENT TO RECONTACT)
Aby sa dalo skúmať, ako sa mení život ľudí, keď starnú, je dôležité osloviť tých istých ľudí každé dva roky. Z tohto 
dôvodu dúfame, že Vám nebude prekážať, ak si v našich materiáloch ponecháme vaše meno a adresu, aby sme sa s 
vami mohli opäť skontaktovať. Súhlasíte s tým?
Dajte respondentovi podpísať vyjadrenie súhlasu. Ak sa respondent pýta alebo váha, povedzte, že môže v čase 
opätovného kontaktovania rozhovor odmietnuť.
1. Súhlas s opätovným kontaktovaním
5. Nesúhlas s opätovným kontaktovaním

EX106_HandOutA (HAND OUT DROP-OFF QUESTIONNAIRE)

Táto časť sa na Slovensku neskúma. Stlačte CTRL+R, aby ste mohli pokračovať.
STRING

IV001_Intro (INTRODUCTION TO IV)

TÁTO ČASŤ SA TÝKA VÁŠHO POZOROVANIA POČAS ROZHOVORU A MÁ SA VYPLNIŤ PO KAŽDOM UKONČENOM 
INDIVIDUÁLNOM ROZHOVORE.
1. Pokračujte.

IF ((((((((((((((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a2 OR (Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR 
(Sec_PH.PH054_IntCheck = a2) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck = a2) OR 
(Sec_BR.BR017_IntCheck = a3) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a2) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3) OR 
(Sec_CH.CH023_IntCheck = a2) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck = a2) OR 
(Sec_SP.SP022_IntCheck = a3) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a2) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3) OR 
(Sec_HO.HO041_IntCheck = a2) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck = a2) OR 
(Sec_HH.HH014_IntCheck = a3) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a2) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3) OR 
(Sec_AS.AS057_IntCheck = a2) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3))

IV020_RelProxy (RELATIONSHIP PROXY)
Zástupca respondenta odpovedal na niektoré alebo na všetky otázky, ktoré sme mali pripravené pre osobu 
^FLRespondentName;. V akom príbuzenskom vzťahu je zástupca respondenta s osobou ^FLRespondentName;?
1. Manžel/Manželka/Partner/Partnerka
2. Dieťa/Zať/Nevesta
3. Rodič/Svokor/Svokra
4. Súrodenec
5. Vnuk/Vnučka



ENDIF
IV002_PersPresent (THIRD PERSONS PRESENT)

Boli počas rozhovoru (alebo jeho časti) s respondentom ^FLRespondentName; prítomné (okrem zástupcu respondenta) iné 
tretie osoby?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. nie
2. manžel/manželka/partner/partnerka
3. rodič alebo rodičia
4. dieťa alebo deti
5. iní príbuzní
6. iné prítomné osoby

CHECK: (NOT((count(IV002_PersPresent) > 1 AND ((1 IN (IV002_PersPresent)))) [Nemôžete vybrať "Nikto" spolu s inou 
odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] IF (NOT(((a1 IN (IV002_PersPresent) AND (count(IV002_PersPresent) = 
1)))

ENDIF
IV004_WillingAnswer (WILLINGNESS TO ANSWER)

Ako by ste opísali ochotu ^FLRespondentName; odpovedať?
1. Veľmi dobre
2. Dobre
3. Priemerne
4. Zle
5. Na začiatku dobre, ale zhoršila sa počas rozhovoru
6. Zle na začiatku, no zlepšila sa počas rozhovoru

IF (IV004_WillingAnswer = a5)

ENDIF
IV007_AskClarification (RESP. ASK FOR CLARIFICATION)

Požiadal/požiadala ^FLRespondentName; o objasnenie niektorej otázky?
1. Nikdy
2. Skoro nikdy
3. Ako-kedy
4. Často
5. Veľmi často
6. Vždy

IV008_RespUnderstoodQst (RESPONDENT UNDERSTOOD QUESTIONS)
Mali ste celkovo dojem, že ^FLRespondentName; otázkam rozumel/rozumela?
1. Nikdy
2. Skoro nikdy
3. Ako-kedy
4. Často
5. Veľmi často
6. Vždy

IV018_HelpShowcards (HELP NEEDED READING SHOWCARDS)
Potreboval respondent akúkoľvek pomoc pri čítaní kariet počas rozhovoru?
1. Áno, kvôli problémom so zrakom
2. Áno, kvôli problémom s gramotnosťou
3. Nie

IF (MN008_NumHHR = 1)

6. Iný príbuzný/á
7. Zamestnanec opatrovateľského zariadenia
7. Pomocník v domácnosti
9. Priateľ/Priateľka/Známy/Známa
10. Iný/á

IV003_PersIntervened (INTERVENED IN INTERVIEW)
Zasahovali tieto osoby do rozhovoru?
1. Áno, často
2. Áno, príležitostne
3. Nie

IV005_WillingnessWorse (WHY WILLINGNESS WORSE)
Prečo sa ochota respondenta odpovedať počas rozhovoru zhoršila?
Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. Respondent strácal záujem.
2. Respondent strácal koncentráciu alebo bol unavený.
3. Iné dôvody, uveďte prosím ktoré.

IF ((a3 IN (IV005_WillingnessWorse))

ENDIF

IV006_OthReason (WHICH OTHER REASON)
Aký iný dôvod?
STRING

IF ((Sec_HO.HO001_Place = a1 OR (MN024_NursingHome = a2))

IV009_AreaLocationBldg (WHICH AREA BUILDING LOCATED)
V akej oblasti sa nachádza budova?
1. Veľké mesto
2. Predmestie alebo okrajová časť veľkého mesta
3. Stredne veľké mesto
4. Malé mesto
5. Vidiecka oblasť alebo dedina

IV610_TypeBuilding (TYPE OF BUILDING)
V akom type budovy sa nachádzala domácnosť?
Opatrovateľské zariadenie poskytuje svojim obyvateľom všetky tieto služby: podávanie liekov, 24-hodinová 
osobná asistencia a dohľad (nemusí to byť zdravotná sestra), ubytovanie a stravu.
1. Dom na farme
2. Samostatný rodinný dom pre jednu alebo dve rodiny
3. Rodinný dom pre jednu alebo dve rodiny v radovke alebo dvojdom
4. Budova s 3 až 8 bytmi



ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF
IV019_InterviewerID (INTERVIEWER ID)

Vaše identifikačné číslo anketára:
STRING

CHECK: (NOT((IV019_InterviewerID = OR (NOT(IV019_InterviewerID = RESPONSE)))) [Zadajte prosím hodnotu.;]
IV017_Outro (OUTRA IV)

Ďakujeme vám za vyplnenie tejto časti.
1. Pokračujte.

ENDIF

5. Budova s 9 a viacerými bytmi, ale s nie viac ako 8 poschodiami
6. Výšková budova s 9 a viac poschodiami
7. Bytový komplex so službami pre starších ľudí (bytová dom alebo chránené bývanie, ale nie zariadenie pre 
seniorov)
8. Opatrovateľské zariadenie

IF ((IV610_TypeBuilding = a7 OR (IV610_TypeBuilding = a8))

ENDIF
IV012_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Koľko schodov je potrebné vystúpiť (alebo zísť), aby ste sa dostali k hlavnému vstupu bytu domácnosti?
Neuvádzajte schody, ktoré nie je potrebné vyjsť, pretože dom má výťah.
1. Do 5
2. 6 až 15
3. 16 až 25
4. Viac ako 25

IV621_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Je súčasťou pomocného alebo dozorného personálu aspoň jedna (certifikovaná) zdravotná sestra?
1. áno
5. nie

IF (XT_Active = 1)

XT104_SexDec (SEX OF DECEDENT)

Zaznamenajte pohlavie zosnulého (v prípade neistoty sa spýtajte).
1. muž
2. žena

XT001_Intro (INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW)
[{meno zosnulej osoby}] sa pred ^FL_XT001_2; smrťou zapojil/a do štúdie SHARE. [Jeho/ Jej] prispenie bolo veľmi cenné. Bolo 
by pre nás veľmi dôležité získať informácie o jeho/jej poslednom roku života. Všetky zozbierané informácie sú prísne dôverné a 
anonymné.
1. Pokračujte.

XT006_ProxSex (PROXY RESPONDENT'S SEX)

Uvedte pohlavie zástupcu respondenta.
1. muž
2. žena

XT002_Relation (RELATIONSHIP TO THE DECEASED)
Predtým, než vám začnem klásť otázky o poslednom roku života osoby [{Name of the deceased}], mohli by ste mi prosím 
povedať, v akom vzťahu ste boli so zosznulým/ou?
V prípade nejasností špecifikujte: "Vy ste teda boli [jeho/ jej]..."
1. Manžel alebo manželka alebo partner alebo partnerka
2. Syn alebo dcéra
3. Zať alebo nevesta
4. Syn alebo dcéra manžela, manželky alebo partnera, partnerky
5. Vnuk alebo vnučka
6. Súrodenec
7. Iný príbuzný (uveďte)
8. Iný nie príbuzný (uveďte)

IF (XT002_Relation = a7)

ENDIF
IF (XT002_Relation = a8)

ENDIF
XT005_HowOftCont (HOW OFTEN CONTACT LAST TWELVE MONTHS)

Ako často ste mali počas posledných dvanástich mesiacov [jeho/ jej] života kontakt s [{meno zosnulej osoby}], či už osobne, 
telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom iného elektronického zariadenia?
1. denne
2. niekoľkokrát týždenne
3. asi raz za týždeň
4. asi raz za dva týždne
5. asi raz za mesiac
6. zriedkavejšie než raz za mesiac
7. nikdy

IF (XT002_Relation <> a1)

XT003_OthRel (OTHER RELATIVE)

Špecifikujte iný príbuzný
STRING

XT004_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

Špecifikujte iná nepríbuzná osoba
STRING



ENDIF
XT101_ConfDecYrBirth (CONFIRMATION DECEASED YEAR OF BIRTH)

Teraz sa budeme rozprávať o zosnulom/zosnulej. Aby sme sa uistili, že máme o [{meno zosnulej osoby}] správne informácie, 
môžete potvrdiť, že [sa narodil/ sa narodila] v [{mesiac a rok narodenia zosnulej osoby}]?
1. áno
5. nie

IF (XT101_ConfDecYrBirth = a5)

ENDIF
XT008_MonthDied (MONTH OF DECEASE)

Chceli by sme zistiť viac o okolnostiach, ako [{meno zosnulej osoby}] [zomrel/ zomrela]. V ktorom mesiaci a roku [zomrel/ 
zomrela]? MESIAC: ROK:
Mesiac
1. január
2. február
3. marec
4. apríl
5. máj
6. jún
7. júl
8. august
9. september
10. október
11. november
12. december

XT009_YearDied (YEAR OF DECEASE)
V ktorom mesiaci a ROKU zomrel/a?

MESIAC:
^XT008_MonthDied;
ROK:
Rok
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016
12. 2017
13. 2018
14. 2019
15. 2020

XT010_AgeDied (AGE AT THE MOMENT OF DECEASE)
Koľko rokov [mal/ mala] [{meno zosnulej osoby}], keď [zomrel/ zomrela]?
vek v rokoch
NUMBER [20..120]

XT109_DecMarried (DECEASED MARRIED AT TIME OF DEATH)
[Bol/ Bola] [{meno zosnulej osoby}] [ženatý/ vydatá], keď [zomrel/ zomrela]?
1. áno
5. nie

XT039_NumChild (NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END)
Koľko detí [mal/ mala] [{meno zosnulej osoby}], ktoré ešte žili, keď [zomrel/ zomrela]? Zarátajte aj všetky biologické, 
adoptované a nevlastné deti a deti v pestúnskej starostlivosti.
NUMBER [0..999]

XT011_CauseDeath (THE MAIN CAUSE OF DEATH)
Čo bolo hlavnou príčinou [jeho/ jej] smrti?
Prečítajte, ak je to potrebné.
1. Rakovina
2. Srdcová príhoda
3. Porážka
4. Iná kardiovaskulárna choroba ako zlyhanie srdca, arytmia

XT007_YearBirth (YEAR OF BIRTH PROXY)
Môžete mi povedať rok vášho narodenia?
NUMBER [1900..2003]

XT802_IntroDecBirth (DECEASED INTRO BIRTH)
V ktorom mesiaci a roku sa ^FL_XT802_1; narodil/a?
1. Pokračujte.

XT102_DecMonthBirth (DECEASED MONTH OF BIRTH)
Mesiac:
1. január
2. február
3. marec
4. apríl
5. máj
6. jún
7. júl
8. august
9. september
10. október
11. november
12. december

XT103_DecYearBirth (DECEASED YEAR OF BIRTH)
Rok:
NUMBER [1900..2010]



5. Ochorenie dýchania
6. Ochorenie zažívacieho traktu ako žalúdočný vred, črevný zápal
7. Závažné infekčné ochorenie ako pneumonia, infekcia krvi alebo chrípka
9. Nehoda alebo samovražda
97. Iné (uveďte)

IF (XT011_CauseDeath = a97)

ENDIF
IF (XT011_CauseDeath <> a8)

XT012_OthCauseDeath (OTHER CAUSE OF DEATH)

Špecifikujte inú príčinu smrti
STRING

XT013_HowLongIll (HOW LONG BEEN ILL BEFORE DECEASE)
Ako dlho [bol/ bola] [{meno zosnulej osoby}] [chorý/ chorá] predtým, než [zomrel/ zomrela]?
Prečítajte. ;
1. Menej ako jeden mesiac
2. Jeden mesiac a viac, ale menej ako 6 mesiacov
3. Šesť mesiacov a viac, ale menej ako jeden rok
4. Jeden rok a viac
5. (spontánne) Nebol/a chorý/á pred tým, než [zomrel/ zomrela]

XT014_WhereDied (PLACE OF DYING)
[Zomrel/ Zomrela]
Prečítajte. ;
1. v [jeho/ jej] vlastnom dome
2. v dome inej osoby
3. v nemocnici
4. v opatrovateľskom zariadení
5. v bytovom dome, v chránenom bývaní alebo domove pre seniorov
6. v hospici
7. pri prevoze do zdravotníckeho zariadenia
97. Niekde inde

IF (XT014_WhereDied = a3)

ELSE

ENDIF
XT615_TimesInHosp (TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)

V poslednom roku predtým, než [zomrel/ zomrela], počas koľkých rôznych príležitostí [bol/ bola] [{meno zosnulej osoby}]
v nemocnici, hospici alebo zariadení pre seniorov?
NUMBER [0..999]

IF (XT615_TimesInHosp > 0)

XT750_ICU (IN INTENSIVE CARE UNIT)
Stalo sa to na jednotke intenzívnej starostlivosti?
1. áno
5. nie

IF (XT750_ICU = a5)

ENDIF

XT751_palcareinpoatienthospice (PALLIATIVE CARE OR INPATIENT HOSPICE)
Stalo sa to v paliatívnej starostlivosti alebo hospitalizačnej jednotke hospicu?
1. áno
5. nie

IF (XT014_WhereDied = a4)

ELSE

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Bola súčasťou dozorujúceho personálu alebo asistenčných služieb aspoň jedna (certifikovaná) zdravotná 
sestra?
1. áno
5. nie

XT752_inpatienthospice (INPATIENT HOSPICE)
Stalo sa to v hospitalizačnej jednotke hospicu?
1. áno
5. nie

IF (XT014_WhereDied = a5)

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Bola súčasťou dozorujúceho personálu alebo asistenčných služieb aspoň jedna (certifikovaná) 
zdravotná sestra?
1. áno
5. nie

XT753_hospiceresidential (RESIDENTIAL PROVIDED BY HOSPICE)
Poskytoval hospic rezidenčné ubytovanie?
1. áno
5. nie

XT016_TotalTimeHosp (TOTAL TIME IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)
Počas posledného roku [svojho] života, aký dlhý čas [strávil/ strávila] [{meno zosnulej osoby}] dohromady v 
nemocniciach, hospicoch alebo zariadeniach pre seniorov?
Nečítajte



ENDIF
XT756_IntroCare (CARE INTRO)

Nasledujúce otázky sa budú týkať starostlivosti, ktorú [{meno zosnulej osoby}] dostal/a v poslednom mesiaci svojho 
života. Prosím odpovedajte na tieto otázky na základe vašej skúsenosti a skúsenosti zosnulého/zosnulej, keď sa o [neho/ 
ňu] starali.
1. Pokračujte.

IF (NOT((((XT014_WhereDied = a6 OR (XT751_palcareinpoatienthospice = a1) OR (XT752_inpatienthospice = a1) OR 
(XT753_hospiceresidential = a1)))

ENDIF
XT758_medicinepain (MEDICINE FOR PAIN)

Mal/a [{Name of the deceased}] v poslednom mesiaci svojho života bolesti alebo užíval/a lieky proti bolesti?
1. áno
5. nie

IF (XT758_medicinepain = a1)

ENDIF
XT760_troublebreathing (TROUBLE BREATHING)

Mal/a [{Name of the deceased}] v poslednom mesiaci svojho života problémy s dýchaním?
1. áno
5. nie

IF (XT760_troublebreathing = a1)

ENDIF
XT762_anxietysadness (ANXIETY SADNESS)

Mal/a [{Name of the deceased}] v poslednom mesiaci svojho života pocit úzkosti alebo smútku?
1. áno
5. nie

IF (XT762_anxietysadness = a1)

ENDIF
XT764_personalcare (PERSONAL CARE NEEDS MET)

Ako často boli uspokojené osobné potreby [zosnulého/ zosnulej] - ako napríklad kúpanie, obliekanie a výmena posteľnej 
bielizne - tak, ako by mali byť?
Prečítajte. ;
1. Vždy
2. Zvyčajne
3. Niekedy
4. Nikdy
5. Pomoc pri osobnej starostlivosti nebola potrebná alebo vyžadovaná

XT765_staff (STAFF CARING AND RESPECTFULL)
Počas [jeho/ jej] posledného mesiaca života, celkovo ako často bol personál, ktorý sa o [neho/ ňu] staral, príjemný, 
starostlivý a zdvorilý?
Pod personálom rozumieme profesionálny personál, ktorý je platený (niekým) za svoje služby. Patria sem doktori, 
sestričky, sociálni pracovníci, duchovní, ošetrovatelia, terapeuti a ďalší personál.
Prečítajte. ;.
1. Vždy
2. Zvyčajne
3. Niekedy

1. Menej ako jeden týždeň
2. Jeden týždeň a viac, ale menej ako jeden mesiac
3. Jeden mesiac a viac, ale menej ako 3 mesiace
4. 3 mesiace a viac, ale menej ako 6 mesiacov
5. 6 mesiacov a viac, ale menej ako jeden rok
6. Celý rok

XT757_hospiceorpalliativecare (HOSPICE OR PALLIATIVE CARE)
[Dostal/ Dostala] [{meno zosnulej osoby}] v posledných štyroch týždňoch svojho života nejakú starostlivosť v 
hospici alebo paliatívnu starostlivosť?
Pod hospicom máme na mysli paliatívnu starostlivosť pre nevyliečiteľne alebo vážne chorých pacientov, ktorá sa 
poskytuje doma alebo v nejakej inštitúcii. Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je paliatívna 
starostlivosť prístup, ktorý zlepšuje kvalitu života pacientov a ich rodín, ktorí čelia chorobe ohrozujúcej život, 
prostredníctvom prevencie a zmiernenia utrpenia formou včasnej identifikácie a primeraného vyhodnotenia a 
utíšenia bolesti a zmiernenia iných problémov, či už fyzických, psychosociálnych alebo spirituálnych.
1. áno
5. nie

IF (XT757_hospiceorpalliativecare = a5)

ENDIF

XT754_reasonnocare (REASON NOT HOSPICE)
Z akého dôvodu [nebol/ nebola] v hospici alebo v paliatívnej starostlivosti?
Prečítajte. ;
1. Nebolo potrebné alebo žiadané
2. Bolo potrebné alebo žiadané, ale nebolo k dispozícii
3. Bolo potrebné alebo žiadané, ale príliš drahé

XT759_medicineamount (MEDICATION AMOUNT)
Dostával/a zosnulý/zosnulá príliš veľa, príliš málo alebo primerané množstvo liekov proti bolesti?
1. Príliš veľa
2. Príliš málo
3. Primerané množstvo

XT761_helpbreathing (HOW MUCH HELP BREATHING)
Koľko pomoci pri [jeho/ jej] dýchaní sa mu/jej dostalo – príliš málo alebo primerane?
1. Príliš málo
2. Primerane

XT763_helpanxietysadness (HOW MUCH HELP ANXIETY OR SADNESS)
Koľko pomoci dostal zosnulý/dostala zosnulá pri spracovaní týchto pocitov - príliš málo alebo primerane?
1. Príliš málo
2. Primerane



ENDIF
XT017_IntroMedCare (INTRODUCTION EXPENSES MEDICAL CARE)

Teraz by sme vám chceli položiť niekoľko otázok týkajúcich sa výdavkov, ktoré vznikli osobe [{meno zosnulej osoby}] ako 
dôsledok zdravotnej starostlivosti, ktorú [táto osoba] dostala v posledných 12 mesiacoch predtým, než [táto osoba] zomrela. 
Uveďte ku každému typu starostlivosti, ktorý teraz uvediem, či [{meno zosnulej osoby}] túto starostlivosť dostal, a ak áno, 
odhadnite čo najlepšie náklady tejto starostlivosti. Uvedte prosím len tie náklady, ktoré nepreplatila alebo 
nekompenzovala zdravotná poisťovňa alebo zamestnávateľ.
1. Pokračujte.

LOOP cnt := 1 TO 9

4. Nikdy
5. Nebol tam personál (platený profesionál), ktorý by sa staral

IF (XT765_staff <> a5)

ENDIF

XT766_ratecare (RATE CARE)
Ako by ste celkovo ohodnotili starostlivosť o zosnulého/zosnulú počas [jeho/ jej] posledného mesiaca života?
Prečítajte. ;.
1. Výborná
2. Veľmi dobrá
3. Dobrá
4. Priemerná
5. Slabá

IF (((cnt < 3 OR (cnt > 5) OR (XT615_TimesInHosp > 0))

XT018_TypeMedCare (HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Mal/a [{meno zosnulej osoby}] akúkoľvek/akékoľvek [starostlivosť zo strany všeobecného lekára/ starostlivosť zo 
strany odborného lekára/ pobyty v nemocnici/ starostlivosť v zariadení pre seniorov/ pobyty v hospici/ lieky/ 
pomôcky a prístroje/ pomoc s osobnou starostlivosťou v dôsledku postihnutia/ pomoc s prácami v domácnosti v 
dôsledku postihnutia] (počas posledných 12 mesiacov svojho života)?
1. áno
5. nie

IF (XT018_TypeMedCare = a1)

XT119_CostsMedCare (COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Koľko približne zaplatil/a v hotovosti za [starostlivosť u všeobecného lekára/ starostlivosť u odborného lekára/ 
pobyty v nemocnici/ starostlivosť v opatrovateľskom zariadení/ pobyty v hospici/ lieky/ pomôcky a prístroje/ 
pomoc s osobnou starostlivosťou v dôsledku postihnutia/ pomoc s prácami v domácnosti v dôsledku 
postihnutia] (počas posledných 12 mesiacov svojho života)?
[Pod platbou v hotovosti máme na mysli, že náklady neboli pokryté ani preplatené zdravotnou 
poisťovňou/národným zdravotným systémom/treťou stranou.] ^FL_XT119_5;
Uveďte "0", ak boli všetky výdavky pokryté alebo preplatené. Inak uveďte sumu v ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (XT119_CostsMedCare = NONRESPONSE)

IF (piIndex = 1)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 2)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 3)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 6)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 7)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 8)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]



ENDLOOP
XT105_DiffWhere (DIFFICULTIES REMEMBERING WHERE)

Chceli by sme zistiť viac informácií o ťažkostiach, ktoré ľudia mávajú počas posledného roku života v dôsledku fyzických, 
emocionálnych problémov alebo problémov s pamäťou. [Mal/ Mala] [{meno zosnulej osoby}] počas posledného roku svojho 
života  problém spomenúť si, kde je? Uveďte len ťažkosti, ktoré pretrvávali aspoň tri mesiace.
1. áno
5. nie

XT106_DiffYear (DIFFICULTIES REMEMBERING THE YEAR)
Mal/a [{meno zosnulej osoby}] počas posledného roku svojho života problém spomenúť si, ktorý rok bol? Uveďte len ťažkosti, 
ktoré pretrvávali aspoň tri mesiace.
1. áno
5. nie

XT107_DiffRecogn (DIFFICULTIES RECOGNIZING)
Mal/a [{meno zosnulej osoby}] počas posledného roku svojho života problém spoznať členov rodiny alebo dobrých priateľov? 
Uveďte len ťažkosti, ktoré pretrvávali aspoň tri mesiace.
1. áno
5. nie

XT020_IntroDiffADL (INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES)
[Mal/ Mala] [{meno zosnulej osoby}] počas posledných dvanástich mesiacov svojho života ťažkosti vykonávať niektorú z 
nasledujúcich činností v dôsledku fyzického, duševného problému alebo problému s pamäťou? Uveďte prosím len tie ťažkosti, 
ktoré pretrvávali aspoň tri mesiace.
Prečítajte. ;. Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
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
96. žiadna z týchto činností

CHECK: (NOT((count(XT020_IntroDiffADL) > 1 AND ((96 IN (XT020_IntroDiffADL)))) [Nemôžete vybrať "96" spolu s inou 
odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]
XT620_IntroDiffADLII (INTRODUCTION DIFFICULTIES)

Mal/mala ^FL_XT620_1; počas posledných dvanástich mesiacov svojho života ťažkosti vykonávať niektorú z nasledujúcich 
činností v dôsledku fyzického, duševného problému alebo problému s pamäťou? Uveďte prosím len tie ťažkosti, ktoré pretrvávali 
aspoň tri mesiace.
Prečítajte. ;. Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. varenie jedla
2. nakupovanie potravín
3. telefonovanie
4. užívanie liekov
5. používanie mapy na orientáciu na cudzom mieste
6. vykonávanie prác okolo domu alebo v záhrade
7. spravovanie peňazí, ako napríklad platenie účtov a kontrolovanie výdavkov
8. samostatné opustenie domácnosti a používanie dopravných služieb
9. pranie osobnej bielizne
10. udržanie moču alebo stolice
96. žiadna z týchto možností

CHECK: (NOT((count(XT620_IntroDiffADLII) > 1 AND ((96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))) [Nemôžete vybrať "96" spolu s inou 
odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;] IF (((count(XT020_IntroDiffADL) > 0 AND (NOT((a96 IN (XT020_IntroDiffADL))) 
OR ((count(XT620_IntroDiffADLII) > 0 AND (NOT((a96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))))

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

XT022_HelpADL (ANYONE HELPED WITH ADL)
Ak sa zamyslíte nad činnosťami, s ktorými [mal/ mala] [{meno zosnulej osoby}] problémy počas posledných dvanástich 
mesiacov svojho života, pomáhal [mu/ jej] niekto s týmito činnosťami?
1. áno
5. nie

IF (XT022_HelpADL = a1)

XT023_WhoHelpedADL (WHO HAS HELPED WITH ADL)
Kto vrátane vás pomáhal najviac s týmito činnosťami? Uvedte maximálne 3 osoby.
Nečítajte. najviac tri odpovede! Uveďte kód príbuzenského vzťahu k [{zosnulému}/ {zosnulej}].
1. vy (zástupca respondenta)
2. manžel/manželka alebo partner/partnerka zosnulej osoby
3. matka alebo otec zosnulej osoby
4. syn zosnulej osoby
5. zať zosnulej osoby
6. dcéra zosnulej osoby
7. nevesta zosnulej osoby
8. vnuk zosnulej osoby
9. vnučka zosnulej osoby
10. sestra zosnulej osoby
11. brat zosnulej osoby
12. iný príbuzný
13. neplatený dobrovoľník
14. profesionálny pomocník (napr. zdravotná sestra)
15. priateľ alebo sused zosnulej osoby
16. iná osoba

CHECK: (NOT(count(XT023_WhoHelpedADL) > 3)) [Maximálne tri odpovede;]
XT024_TimeRecHelp (TIME THE DECEASED RECEIVED HELP)



ENDIF
XT026a_Intro (INTRODUCTION TO ASSETS)

Nasledujúce otázky sa týkajú aktív a životných poistiek, ktoré možno [{meno zosnulej osoby}] [vlastnil/ vlastnila] a čo sa s nimi 
stalo, keď ^FL_XT026a_6; [zomrel/ zomrela]. Veľmi by nám pomohlo, keby sme získali informácie týkajúce sa finančných 
záležitostí v období úmrtia ľudí. Predtým, než budem pokračovať, by som vás chcel opäť ustiť, že so všetkým, čo ste mi už 
povedali a čo mi ešte poviete, sa bude zaobchádzať prísne dôverne.
1. Pokračujte.

XT026b_HadWill (THE DECEASED HAD A WILL)
Niektorí ľudia zanechajú poslednú vôľu, kto dostane ktorú časť majetku. [Zanechal/ Zanechala] [{meno zosnulej osoby}]
poslednú vôľu?
1. áno
5. nie

XT027_Benefic (THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE)
Kto boli príjemcovia dedičstva/pozostalosti vrátane Vás?
Prečítajte. ;

Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. Vy (zástupca)
2. Manžel/ka alebo partner/ka zosnulej osoby
3. Deti zosnulej osoby
4. Vnúčatá zosnulej osoby
5. Súrodenci zosnulej osoby
6. Iní príbuzní zosnulej osoby
7. Iní nie príbuzní zosnulej osoby
8. Cirkev, nadácia alebo charitatívna organizácia
9. Zosnulá osoba nezanechala vôbec nič (SPONTÁNNA ODPOVEĎ)
10. Ešte nie je rozhodnuté (SPONTÁNNA ODPOVEĎ)

CHECK: (NOT((count(XT027_Benefic) > 1 AND ((9 IN (XT027_Benefic)))) [Nemôžete vybrať "Nezanechal nič" spolu s inou 
odpoveďou. Zmeňte prosím svoju odpoveď.;]
XT030_OwnHome (THE DECEASED OWNED HOME)

Vlastnil/a [{meno zosnulej osoby}] svoj vlastný dom alebo byt - buď celý alebo jeho časť?
1. áno
5. nie

IF (XT030_OwnHome = a1)

ENDIF
XT033_OwnLifeInsPol (THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES)

[Vlastnil/ Vlastnila] [{meno zosnulej osoby}] nejaké životné poistky?
1. áno
5. nie

IF (XT033_OwnLifeInsPol = a1)

ENDIF

Ako dlho [dostával/ dostávala] [{meno zosnulej osoby}] pomoc počas posledných dvanástich mesiacov svojho 
života?
Prečítajte. ;
1. Menej ako mesiac
2. Jeden mesiac a viac, ale menej ako 3 mesiace
3. 3 mesiace a viac, ale menej ako 6 mesiacov
4. 6 mesiacov a viac, ale menej ako jeden rok
5. Celý rok

XT025_HrsNecDay (HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY)
A koľko hodín pomoci [dostával/ dostávala] [{meno zosnulej osoby}] počas bežného dňa?
NUMBER [0..24]

XT031_ValHome (VALUE HOME AFTER MORTGAGES)
Aká bola hodnota domu alebo bytu alebo podielu po odrátaní nesplatených hypoték, ktorý [{Name of the deceased}]
vlastnil/a?
Uveďte sumu v ^FLCurr;.

Ak zosnulý/á zanechal/a dlh, uveďte záporné číslo.
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT031_ValHome = NONRESPONSE)

ENDIF
XT032_InhHome (WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED)

Kto zdedil dom alebo byt, ktorý [vlastnil/ vlastnila] [{meno zosnulej osoby}], vrátane vás?
Uvedte kód príbuzenského vzťahu k zosnulej osobe. Uvedte kódy všetkých odpovedí. ; Ak je dom alebo byt už predaný, 
uveďte kód všetkých osôb, ktoré dostali podiel z týchto peňazí.
1. vy (zástupca respondenta)
2. manžel alebo manželka/partner alebo partnerka
3. synovia a dcéry (POŽIADAJTE O UVEDENIE KRSTNÝCH MIEN)
4. vnúčatá
5. súrodenci
6. iní príbuzní
7. iné nepríbuzné osoby

IF ((a3 IN (XT032_InhHome))

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

XT053_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

Krstné mená detí, ktoré zdedili dom alebo byt
STRING

XT034_ValLifeInsPol (VALUE OF ALL LIFE INSURANCE POLICIES)
Aká bola približná celková hodnota životných poistiek, ktoré [vlastnil/ vlastnila] [{meno zosnulej osoby}]?
Uveďte sumu v ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

XT035_BenLifeInsPol (BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES)



ENDIF
XT036_IntroAssets (INTRODUCTION TYPES OF ASSETS)

Teraz prečítam niekoľko druhov aktív, ktoré ľudia môžu vlastniť. Povedzte mi prosím ku každej položke, či ich [{Name of the 
deceased}] vlastnil/a v čase svojej smrti, a ak áno, uveďte prosím čo najpresnejší odhad jej hodnoty po odrátaní nesplatených 
dlhov.
1. Pokračujte.

LOOP cnt := 1 TO 5

Ktoré osoby vrátane Vás boli prijímateľmi životnej poistky?
Uveďte kód príbuzenskeho vzťahu k zosnulej osobe.

Uvedte kódy všetkých odpovedí. ;
1. vy (zástupca respondenta)
2. manžel / manželka alebo partner / partnerka
3. synovia a dcéry (POŽIADAJTE O UVEDENIE KRSTNÝCH MIEN)
4. vnúčatá
5. súrodenci
6. iní príbuzní (špecifikujte)
7. iní nie príbuzní zosnulej osoby (špecifikujte)

IF ((a6 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF
IF ((a7 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF
IF ((a3 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF

XT054_OthRel (OTHER RELATIVE)

Špecifikujte iných príbuzných
STRING

XT055_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

Špecifikujte inú nepríbuznú osobu
STRING

XT056_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

Krstné mená detí, ktoré boli príjemcami
STRING

XT637_OwnAss (THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS)
Vlastnil/a nejaké [podniky vrátane pozemkov a nehnuteľností/ iné nehnuteľnosti/ autá okrem áut na leasing/ finančné 
aktíva, napr. hotovosť, dlhopisy alebo akcie/ šperky alebo starožitnosti]?
1. áno
5. nie

IF (XT637_OwnAss = a1)

XT638_ValAss (VALUE TYPE OF ASSETS)
Aká bola približná hodnota majetku ([podnikov, vrátane pozemkov alebo nehnuteľností/ iných nehnuteľnosti/ áut, 
okrem áut na lízing/ finančného majetku, napr. hotovosti, dlhopisov alebo akcií/ šperkov alebo starožitností]), ktorý 
vlastnil/a [{meno zosnulej osoby}] v čase svojej smrti?
Uveďte sumu v ^FLCurr;. 

Ak zosnulý/á zanechal/a dlh, napíšte záporné číslo.
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT638_ValAss = NONRESPONSE)

ENDIF

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 3)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
ENDIF

ENDIF

ENDLOOP IF ((XT039_NumChild > 1 AND (NOT((a9 IN (XT027_Benefic))))

ENDIF
XT041_Funeral (THE FUNERAL WAS ACCOMPANIED BY A RELIGIOUS CEREMONY)

Nakoniec by sme chceli položiť niekoľko otázok o pohrebe osoby [{meno zosnulej osoby}]. Bol pohreb sprevádzaný náboženským 
obradom?
1. áno
5. nie

XT108_AnyElse (ANYTHING ELSE TO SAY ABOUT THE DECEASED)
Položili sme vám množstvo otázok o rozličných aspektoch zdravia a finančnej situácie osoby [{meno zosnulej osoby}] a chceli by 
sme sa vám veľmi pekne poďakovať za vašu pomoc. Chceli by ste ešte niečo doplniť o životných okolnostiach osoby [{meno 
zosnulej osoby}] v poslednom roku [jeho/ jej] života?
Ak nie, uveďte "nie" a stlačte enter.
STRING

XT042_Outro (THANKS FOR THE INFORMATION)
Toto je koniec rozhovoru. Ešte raz vám ďakujem za všetky informácie, ktoré ste nám poskytli. Veľmi nám pomôžu pochopiť, ako 
sa ľuďom darí na sklonku života.
1. Pokračujte.

XT043_IntMode (INTERVIEW MODE)

Uveďte prosím spôsob rozhovoru.
1. Osobne
2. Telefonicky

XT044_IntID (INTERVIEWER ID)

Vaše identifikačné číslo anketára
STRING

ENDIF
[cnt] 

XT040a_EstateDiv (TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN)
Ako bol podľa vás rozdelený celkový majetok medzi deti osoby [{meno zosnulej osoby}]?
Prečítajte. ;
1. Niektoré deti dostali viac ako iné
2. Majetok bol medzi všetky deti rozdelený približne rovnako
3. Majetok bol medzi všetky deti rozdelený presne rovnako
4. Deti nič nedostali
5. Majetok ešte nebol rozdelený (LEN SPONTÁNNE)

IF (XT040a_EstateDiv = a1)

ENDIF

XT040b_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Dostali niektoré deti viac než iné podľa vášho názoru preto, aby sa vykompenzovali predchádzajúce dary?
1. áno
5. nie

XT040c_MoreFinSupp (SOME CHILDREN RECEIVED MORE TO GIVE THEM FINANCIAL SUPPORT)
Dostali niektoré deti viac než iné podľa vášho názoru preto, aby sa im finančne vypomohlo?
1. áno
5. nie

XT040d_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Dostali niektoré deti viac než iné podľa vášho názoru preto, lebo pomáhali alebo sa starali o [{meno zosnulej 
osoby}] ku koncu [jeho/ jej] života
1. áno
5. nie

XT040e_MoreOthReas (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR OTHER REASONS)
Dostali niektoré deti viac než iné podľa vášho názoru z iných dôvodov?
1. áno
5. nie


