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Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

V rámci projektu boli realizované štyri výskumné moduly ISSP, medzinárodného 
komparatívneho výskumu. Dátové súbory za Slovensko už boli zarchivované v Slovenskom 
archíve sociálnych dát (SASD) a  boli poskytnuté do centrálneho archívu programu ISSP 
(GESIS), kde sa  stali súčasťou medzinárodných integrovaných dátových súborov určených 
na komparatívnu analýzu. 

Výskumníci z tematického okruhu Zdravie analyzovali problematiku zdravia a zdravotnej 
starostlivosti na Slovensku. Pre vysvetlenie nerovností v zdraví a zdravotnej starostlivosti sa 
ako rozhodujúci faktor javí sociálno-ekonomický status.  

Sociologická reflexia finančnej krízy sa koncentruje okolo legitimity súčasného kapitalizmu. 
Kľúčoví aktéri regulácie finančných trhov v politickom a v ekonomickom systéme vytvorili 
istými typmi rozhodnutí veľmi nestabilné prostredie.  

V module Rodina je doložená diferenciácia reprodukčného i rodinného správania a s tým 
spojená výrazná deštandardizácia utvárania podôb a foriem rodiny.  

Spokojnosť s demokraciou (modul Občianstvo) je silne ovplyvnená výkonom inštitúcií. Väčšmi 
sa stupňuje špirála politického nezáujmu, než nespokojnosti. 

 Národná hrdosť je menej stabilná charakteristika spoločnosti než sa predpokladalo. V 
krajinách, ktoré zažili silnejšie ekonomické otrasy, národná hrdosť významne klesla.  

Archív GESIS implementoval M. Bahnom navrhnutý a prezentovaný postup odhaľovania 
chybného merania a kódovania premenných v dátových súboroch z medzinárodných 
komparatívnych zisťovaní. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Data collection of four research modules of the international comparative research pro 
gramme ISSP was organized within the project. Slovak data from these surveys have been 
archived in Slovak Archive of Social Data (SASD) and were submitted to the central archive 
of the ISSP programme at GESIS. There they will be merged into an integrated data file 
dedicated for comparative analysis. 

Project team members focusing on the topic of Health analyzed health and health care in 
Slovakia. Socio – economic status seems to be the most important factor in explaining 
inequalities in health.  

The sociological reflection of financial crisis concentrates around the legitimacy of 
contemporary capitalism. Key actors in the regulation of financial markets in political and 
economical system created by certain types of decisions a very unstable environment.  

The module on Family exemplifies the differentiation of reproduction and family behavior and 
the connected destandardization of family creation.  

Satisfaction with democracy is strongly influenced by the performance of the institutions 
(module Citizenship). The spiral of political disinterest is more pronounced than 
dissatisfaction.  

National pride is a less stable characteristic of a society than initially thought. Countries 
experiencing a more notable economical turmoil experienced a decline in national pride.  
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The archive at GESSIS implemented the procedure proposed and presented by M. Bahna for 
detection of incorrect measurement and variable coding in data files from international 
comparative surveys.  
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