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Realizácia  
 

• Slovensko: FOCUS, zber údajov v dňoch 31.1. – 6.2. 2007, veľkosť vzorky 1008 
respondentov 

• Česká republika: CVVM, zber údajov v dňoch 15.1. – 22.1. 2007, veľkosť vzorky 1026 
respondentov 

• Poľsko: CBOS, zber údajov v dňoch 12.1. – 15.1. 2007, veľkosť vzorky 922 respondentov 
• Maďarsko: TARKI, zber údajov v dňoch 5.1. – 17.1. 2007, veľkosť vzorky 1033 

respondentov 
 
Výberové súbory reprezentujú dospelú populáciu danej krajiny. 
 
 
 
 
 
***************************MEDZINÁRODNÉ POROVNANIE*************************** 
 
 
V tabuľke 1 je prezentované vnímanie aktuálnej ekonomickej situácie dospelými obyvateľmi 
jednotlivých krajín. Výsledky ukazujú, že obyvatelia Slovenska, Českej republiky a Poľska hodnotia 
aktuálnu ekonomickú situáciu svojej krajiny veľmi podobne a v prípade všetkých troch krajín sa 
pozitívne hodnotenie (veľmi + skôr dobrá) pohybuje na úrovni jednej štvrtiny obyvateľstva. Pritom vo 
všetkých troch krajinách je mierne častejšie zastúpené negatívne (veľmi + skôr zlá) vnímanie súčasnej 
ekonomickej situácie krajiny (približne 3 z 10 opýtaných v danej krajine). Úplne odlišné je hodnotenie 
súčasnej ekonomickej situácie obyvateľmi Maďarska – dve tretiny opýtaných ju hodnotia negatívne 
a len necelé 3% pozitívne. 
 
Tab1: „Ako by ste zhodnotili súčasnú ekonomickú situáciu na Slovensku/ v Českej 
republike/ v Poľsku/ v Maďarsku?″ 

v % Slovensko Česká republika Poľsko Maďarsko 

veľmi dobrá 1,6 1,2 0,7 0,0 

skôr dobrá 24,6 24,6 22,9 2,5 

ani dobra ani zlá 43,7 43,1 38,5 27,8 

skôr zlá 23,0 24,8 28,2 47,1 

veľmi zlá 5,5 5,6 2,8 18,6 

nevie 1,7 0,7 6,8 4,1 

rozdiel1 +/- -2,3 -4,6 -7,4 -63,2 
 
                                                 
1 Rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi odpoveďami. 



 

 
 
 
 
Tabuľka 2 zobrazuje očakávania obyvateľov jednotlivých krajín pokiaľ ide o ekonomický vývoj krajiny 
v najbližšom roku. Z tabuľky vyplýva, že najoptimistickejší vo svojich očakávaniach sú predovšetkým 
obyvatelia Slovenska a následne Poľska. Viac ako tretina obyvateľov Slovenska si myslí, že 
ekonomická situácia Slovenska sa o rok veľmi alebo trochu zlepší, pričom opačný názor (veľmi alebo 
trochu sa zhorší) zastáva len o niečo viac ako 13% opýtaných. Opäť najnegatívnejšie čísla boli 
zaznamenané v prípade Maďarska – necelá polovica opýtaných si myslí, že ekonomická situácia 
v Maďarsku sa o rok veľmi alebo trochu zhorší. Opačný názor (veľmi alebo trochu sa zlepší) zastáva 
len niečo viac ako desatina obyvateľov Maďarska. 
 
Tab 2: „Aká bude podľa Vás ekonomická situácia na Slovensku/ v Českej republike/ 
v Poľsku/ Maďarsku o rok?” 

v % Slovensko Česká republika Poľsko Maďarsko 

veľmi sa zlepší 2,2 0,6 1,0 0,5 

trochu sa zlepší 34,1 23,8 26,2 13,1 

nezmení sa 43,0 46,5 51,1 34,2 

trochu sa zhorší 10,9 18,2 8,9 28,9 

veľmi sa zhorší 2,5 5,5 1,3 16,1 

nevie 7,3 5,4 11,4 7,2 

rozdiel +/- +22,9 +0,7 +17,0 -31,4 
 
 
 
 
V tabuľke 3 je prezentované vnímanie aktuálnej životnej úrovne domácností z pohľadu obyvateľov 
jednotlivých krajín. Najpozitívnejšie svoju životnú úroveň hodnotia obyvatelia Českej republiky - viac 
ako tretina opýtaných v tejto krajine hodnotí súčasnú životnú úroveň svojej domácnosti pozitívne 
(veľmi + skôr dobrá) a len približne 16% negatívne (veľmi + skôr zlá). Viac pozitívnych hodnotení ako 
negatívnych nájdeme aj medzi obyvateľmi Slovenska (rozdiel + 6,7 percentuálneho bodu) a Poľska 
(rozdiel + 1,5% percentuálneho bodu). Opäť najpesimistickejšie sa na svoju životnú úroveň pozerajú 
obyvatelia Maďarska – len necelá desatina obyvateľov tejto krajiny hodnotí svoju životnú úroveň 
pozitívne a až 40% negatívne. 
 
Tab 3: „Ako by ste zhodnotili súčasnú životnú úroveň Vašej domácnosti?″  

v % Slovensko Česká republika Poľsko Maďarsko 

veľmi dobrá 2,5 2,8 7,6 0,3 

skôr dobrá 26,6 33,9 21,5 9,2 

ani dobrá ani zlá 48,4 46,6 43,3 51,8 

skôr zlá 18,8 14,1 14,0 29,0 

veľmi zlá 3,6 2,3 13,6 9,5 

nevie 0,2 0,3 0 0,2 

rozdiel +/- +6,7 +20,3 +1,5 -29,0 
 



 

 
Pokiaľ ide o očakávania vývoja životnej úrovne domácností v jednotlivých krajinách v nasledujúcom 
roku (Tab 4), tak najoptimistickejší sú vo svojich očakávaniach obyvatelia Slovenska – viac ako 
štvrtina opýtaných si myslí, že životná úroveň ich domácností sa veľmi alebo trocha zlepší, pričom 
opačný názor zastáva len približne desatina všetkých opýtaných. Skôr pozitívni vo svojich 
očakávaniach sú aj obyvatelia Poľska. Naopak výrazné negatívne očakávania prezentovali obyvatelia 
Maďarska – takmer polovica opýtaných očakáva zhoršenie (veľmi alebo trochu sa zhorší) životnej 
úrovne svojej domácnosti a pozitívne vyhliadky má iba približne desatina opýtaných. 
 
Tab 4: „Myslíte si, že životná úroveň Vašej domácnosti sa v budúcom roku ... ″ 

v % Slovensko Česká republika Poľsko Maďarsko 

veľmi sa zlepší 1,7 0,8 1,9 0,7 

trochu sa zlepší 24,5 18,5 19,5 9,0 

nezmení sa 54,4 54,3 65,6 36,8 

trochu sa zhorší 8,7 19,1 9,6 34,4 

veľmi sa zhorší 1,2 2,8 2,8 12,5 

nevie 9,5 4,5 0,7 6,5 

rozdiel +/- +16,3 -2,6 +9,0 -37,2 
 
 
 
 
 
************************POROVNANIE SLOVENSKO 2001 - 2007********************** 
 
 
 
Celkovo je možné povedať, že sledované makrospoločenské (ekonomická situácia krajiny) 
i mikrospoločenské (situácia domácností) indikátory zaznamenali vo februári na Slovensku 
najpozitívnejšie výsledky v sledovanom časovom rade.  
 
 
Pomer pozitívne a negatívne naladených obyvateľov Slovenska pokiaľ ide o súčasnú ekonomickú 
situáciu krajiny sa po prvýkrát takmer vyrovnal.  
 
Tab 5: „Ako by ste zhodnotili súčasnú ekonomickú situáciu na Slovensku″  
Porovnanie za Slovensko 2001 až 2007 

v % I/2001 I/2002 VII/2003 VI/2004 VII/2005 VII/2006 II/2007 

veľmi dobrá 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 1,6 

skôr dobrá 1,6 2,0 3,0 2,4 6,9 9,6 24,6 

ani dobrá ani zlá 23,0 25,1 25,1 26,4 28,8 40,5 43,7 

skôr zlá 47,2 53,4 48,6 42,9 43,3 36,4 23,0 

veľmi zlá 26,4 18,5 22,6 27,4 17,2 11,0 5,5 

nevie 1,8 1,0 0,8 0,8 3,7 2,0 1,7 

rozdiel +/- -71,9 -69,9 -68,2 -67,8 -53,5 -37,3 -2,3 
 
 



 

Pozitívne očakávania vývoja ekonomickej situácie krajiny výrazne prevýšili negatívne očakávania 
(rozdiel +22,9 percentuálneho bodu).  Ide pritom o výrazný nárast pozitívnych očakávaní v porovnaní 
s výskumom z júla minulého roka.  
 
Tab 6: „Aká bude podľa Vás ekonomická situácia na Slovensku o rok?” 
Porovnanie za Slovensko 2001 až 2007 

v % I/2001 I/2002 VII/2003 VI/2004 VII/2005 VII/2006 II/2007 

veľmi sa zlepší 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 1,9 2,2 

trochu sa zlepší 9,4 8,2 6,9 16,1 20,3 23,6 34,1 

nezmení sa 28,4 41,6 28,8 36,3 48,6 36,4 43,0 

trochu sa zhorší 39,6 34,7 43,3 21,7 16,2 16,3 10,9 

veľmi sa zhorší 14,3 5,6 17,2 15,7 8,6 7,9 2,5 

nevie 8,3 9,7 3,7 10,1 5,8 14,0 7,3 

rozdiel +/- -44,4 -31,9 -53,5 -21,2 -4,0 +1,3 +22,9 
 
 
 
 
Aj v prípade súčasného hodnotenia životnej úrovne domácností možno zaznamenať prelomový údaj, 
keď po prvý krát podiel pozitívnych hodnotení prevýšil negatívne hodnotenia (+ 6,7 percentuálneho 
bodu). 
 
Tab 7: „Ako by ste zhodnotili súčasnú životnú úroveň Vašej domácnosti?″  
Porovnanie za Slovensko 2001 až 2007 

v % I/2001 I/2002 VII/2003 VI/2004 VII/2005 VII/2006 II/2007 

veľmi dobrá 1,1 0,7 0,4 1,9 0,9 1,9 2,5 

skôr dobrá 13,1 14,8 17,8 13,9 19,4 20,9 26,6 

ani dobrá ani zlá 49,0 47,4 48,8 48,9 47,1 48,3 48,4 

skôr zlá 26,6 28,5 24,0 25,4 25,2 22,0 18,8 

veľmi zlá 9,7 8,6 8,7 9,5 7,2 5,6 3,6 

nevie 0,4 0,1 0,2 0,4 0,2 1,3 0,2 

rozdiel +/- -22,1 -21,6 -14,5 -19,1 -12,1 -4,8 +6,7 
 
 
 
 
Zároveň došlo ešte k výraznejšiemu posilneniu očakávaní obyvateľov Slovenska, pokiaľ ide o životnú 
úroveň ich domácnosti. Pozitívny trend nastolený v roku 2005 ďalej pokračuje a v súčasnosti sú 
v populácii výraznejšie zastúpení optimisti než pesimisti (rozdiel +16,3 percentuálneho bodu). 
 
Tab 8: „Myslíte si, že životná úroveň Vašej domácnosti sa v budúcom roku ... ″ 
Porovnanie za Slovensko 2001 až 2007 

v % I/2001 I/2002 VII/2003 VI/2004 VII/2005 VII/2006 II/2007 

veľmi sa zlepší 0,4 0,4 0,1 0,5 0,7 1,1 1,7 

trochu sa zlepší 8,0 11,4 7,7 16,5 19,4 23,1 24,5 

nezmení sa 30,7 45,8 36,7 46,5 54,9 47,6 54,4 

trochu sa zhorší 32,2 21,4 31,8 18,1 12,9 10,6 8,7 

veľmi sa zhorší 19,3 6,4 16,5 8,5 4,5 4,0 1,2 

nevie 9,4 14,6 7,2 9,9 7,6 13,6 9,5 

rozdiel+/- -43,1 -16,0 -40,5 -9,6 +2,7 +9,6 +16,3 
 


