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KVALITA ŽIVOTA 

„...ako človek vníma svoje postavenie 
v živote v kontexte kultúry, v ktorej žije 
a vo vzťahu k svojim cieľom,
očakávaniam, životnému štýlu a 
záujmom“ (WHO)

FINANČNÁ SITUÁCIA

SOCIÁLNA SÚDRŽNOSŤ

ZDRAVOTNÍCTVO

príjmová situácia, investície,
ekonomický výkon 
sociálna podpora v štáte,  
situácia na trhu práce

ZAMESTNANOSŤ pracovná kariéra 

VZDELANIE

KRIMINALITA



Kvalita života

Subjektívna 
kvalita života

Kvalita života  
jedinca

Objektívna 
kvalita života

Šťastie Spokojnosť
Subjektívny 

blahobyt Životný štandard

Faktory vplyvu Potreby Oblasti života

voľný čas zdravie           sociálne vzťahy      bývanie
živ. prostredie   bezpečnosť spoločnosť             práca
okolie náboženstvo

ÚROVNE KVALITY ŽIVOTA

KVALITA ŽIVOTA AKO MULTIDIMENZIONÁLNY PRODUKT





MODELOVÉ PRÍSTUPY K MERANIU
KVALITY ŽIVOTA

HELSINSKÝ MODEL

TORONTSKÝ MODEL

MODEL D. KOVÁČA

DVOJMODULOVÝ PRÍSTUP

TROJMODULOVÝ PRÍSTUP
„mať“ („having) a kvalitou typu „byť“ (being) 

kvalitou typu „mať“ (having), kvalitou typu „byť“ 
(being)  a  kvalitou typu „ľúbiť (loving) 



METÓDY MERANIA ÚROVNE
KVALITY ŽIVOTA

UKAZOVATELE OBJEKTÍVNE

UKAZOVATELE SUBJEKTÍVNE

UKAZOVATELE NA MEGA A MAKROÚROVNI

UKAZOVATELE NA MEZOÚROVNI

UKAZOVATELE NA MIKROÚROVNI



Korelácia medzi celkovou spokojnosťou so 
životom a HDP v rámci krajín EÚ



VÝPOČET INDEXU REGIONÁLNEHO ĽUDSKÉHO
ROZVOJA (RHDI)

I
1,2016

=
∑ 𝑋𝑋

1,2016
−𝑋𝑋

1,2016

∑ 𝑋𝑋
1,2016

−min 𝑋𝑋
1,2016

I1,2016 = 0,99667052

I
2,2016

=
∑ 𝑋𝑋 2

,2016
−𝑋𝑋2

,2016

∑ 𝑋𝑋 2
,2016

− min 𝑋𝑋 2
,2016

I2,2016 = 0,993421792

I
3,2016

=
𝑙𝑙𝑙𝑙 ∑ 𝑋𝑋 3

,2016
− 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑋𝑋3

,2016

𝑙𝑙𝑙𝑙 ∑ 𝑋𝑋 3
,2016

− 𝑙𝑙𝑙𝑙 min 𝑋𝑋 3
,2016

I3,2016 = 0,816718926

INDEX PRIEMERNEJ DĹŽKY ŽIVOTA

INDEX VZDELANOSTI

INDEX ČISTEJ PRIEMERNEJ MZDY
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Statistický indikátor/Rok 2012 2013 2014 2015 2016
Priemerná mesačná mzda 0,8298 0,8418 0,8287 0,8198 0,8167
Priemerná dĺžka dožitia 0,9966 0,9966 0,9965 0,9967 0,9966
Index vzdelania 0,9923 0,9926 0,9929 0,9932 0,9934
Priemer indexov 0,9396 0,9437 0,9394 0,9366 0,9355
RHDI 0,0603 0,0562 0,0656 0,0633 0,0644

REGIONÁLNY UKAZOVATEĽ RHDI 
ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

RHDIi = 1 - ((I1,i + I2,i + I3,i) / 3)



Vyhodnotenie oblastí kvality života vo 
výskume

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

s mestom

Celková spokojnosť s obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu

veľmi spokojný spokojný neviem posúdiť nespokojný veľmi nespokojný

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

so životným prostredím

s ovzduším

s vodou

s prírodným prostredím

Spokojnosť so životným prostredím

veľmi spokojný spokojný neviem posúdiť nespokojný veľmi nespokojný



Výsledky výskumu - Vyhodnotenie oblastí 
kvality života vo výskume

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

s dopravnou dostupnosťou

s dopravnou infraštruktúrou

Spokojnosť s dopravnou inštruktúrou

veľmi spokojný spokojný neviem posúdiť nespokojný veľmi nespokojný

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

s občianskou vybavenosťou

s kultúrou

s obchodnými službami

s verejnou správou

Spokojnosť s občianskou vybavenosťou

veľmi spokojný spokojný neviem posúdiť nespokojný veľmi nespokojný



Výsledky výskumu - Vyhodnotenie oblastí 
kvality života vo výskume

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

s dostupnosťou zdrav. zariadení

s poskytovanými zdrav. službami

s úradmi práce

so sociálnymi službami

Spokojnosť so službami

veľmi spokojný spokojný neviem posúdiť nespokojný veľmi nespokojný

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

s dostupnosťou vzdelania
s vhodným zamestnaním

s potenciálom obce
s bezpečnosťou

s kvalitou bývania

Spokojnosť s rozvojom a bezpečnosťou

veľmi spokojný spokojný neviem posúdiť nespokojný veľmi nespokojný



Celková spokojnosť respondentov 
rozdelených podľa pohlavia a jednotlivých 
vekových skupín
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Odpovede z formulára 1

		Časová pečiatka		Pohlavie		Vek		Vaše postavenie		Vaše vzdelanie		Pracujete v mieste Vášho bydliska		Uveďte okres trvalého bydliska		Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Ako ste spokojný:  [s dopravnou dostupnosťou (autobusová doprava, železnice)]		Ako ste spokojný:  [s kvalitou dopravnej infraštruktúry (cesty, cyklotrasy, chodníky a pod.)]		Ako ste spokojný:  [s občianskou vybavenosťou (obchodné centrá, kiná, reštaurácie, kult. strediská divadlá, pošty ...)]		Ako ste spokojný:  [s kvalitou životného prostredia ako celku (ovzdušie, voda, pôda)]		Ako ste spokojný:  [s kvalitou životného prostredia - ovzdušie]		Ako ste spokojný:  [s kvalitou životného prostredia - voda]		Ako ste spokojný:  [s kvalitou prírodného prostredia a okolitej krajiny (ráz krajiny, dostatok zelene, zastavanosť územia)]		Ako ste spokojný:  [s dostupnosťou zdravotníckych zariadení (nemocnice, zdrav. strediská)]		Ako ste spokojný:  [s kvalitou poskytovaných zdravotníckych služieb]		Ako ste spokojný:  [s kvalitou sociálnych služieb (úrady práce)]		Ako ste spokojný:  [s kvalitou sociálnych služieb (opatrovat. služby, domy dôchodcov a pod.)]		Ako ste spokojný:  [s podmienkami pre kultúru, šport a využitie voľného času]		Ako ste spokojný:  [s dostupnosťou obchodných služieb (obchody, nákupné centrá)]		Ako ste spokojný:  [s kvalitou služieb poskyt.verejnou správou (okresný,daňový,obecný, mestský úrad)]		Ako ste spokojný:  [s kvalitou bývania]		Ako ste spokojný:  [s dostupnosťou vzdelávania]		Ako ste spokojný:  [s dostupnosťou vhodného zamestnania]		Ako ste spokojný:  [s využívaním potenciálu obce pre sociálno-ekonomický rozvoj]		Ako ste spokojný:  [s opatreniami na zlepšenie bezpečnosti osôb a majetku (PZ, obecná polícia)]		Uveďte priemerný mesačný hrubý príjem		Ako ste spokojný:  [s opatreniami na zlepšenie bezpečnosti osôb a majetku (PZ, obecná polícia)]		spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		veľmi nespokojný

		6/1/2017 14:07:17		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		745 - 926EUR				14		1		1		4		0

		6/1/2017 15:07:02		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		1109 - 1290EUR				4		9		3		4		0

		6/1/2017 15:44:26		žena		20 - 39 rokov		nezamestnaný		vysokoškolské		nie		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		Bez príjmu				9		8		0		3		0

		6/1/2017 15:45:36		žena		20 - 39 rokov		nezamestnaný		vysokoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez príjmu				11		0		7		2		0

		6/1/2017 15:54:58		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		nie		Tvrdošín		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		1109 - 1290EUR				6		1		3		8		2

		6/1/2017 20:03:27		žena		60 a viac rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		927 - 1108EUR				5		0		0		14		1

		6/1/2017 20:26:27		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Čadca		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		1109 - 1290EUR				19		0		0		1		0

		6/1/2017 20:30:53		žena		20 - 39 rokov		nezamestnaný		vysokoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		Bez príjmu				8		2		1		2		7

		6/1/2017 21:13:02		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Čadca		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				14		0		0		6		0

		6/1/2017 21:16:47		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				8		1		3		8		0

		6/1/2017 21:20:28		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Čadca		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				15		0		0		5		0

		6/1/2017 21:22:27		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				8		5		2		5		0

		6/1/2017 21:24:13		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Martin		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				6		4		4		4		2

		6/1/2017 21:25:59		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Tvrdošín		neviem posúdiť		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				7		5		7		1		0

		6/1/2017 21:29:02		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		Bez odpovede				15		3		0		2		0

		6/1/2017 21:31:03		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		Bez odpovede				10		0		1		6		3

		6/1/2017 21:32:37		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Dolný Kubín		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				17		0		0		3		0

		6/1/2017 21:34:42		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Žilina		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				7		0		1		2		10

		6/1/2017 21:36:47		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		Bez odpovede				10		4		0		4		2

		6/1/2017 21:45:15		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Kysucké Nové Mesto		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				5		3		2		7		3

		6/1/2017 21:47:22		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				10		2		2		6		0

		6/1/2017 21:49:40		muž		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Čadca		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		Bez odpovede				9		6		0		5		0

		6/1/2017 21:51:21		muž		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				3		3		1		5		8

		6/1/2017 21:52:29		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Čadca		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				10		0		5		5		0

		6/1/2017 21:54:07		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				9		1		1		8		1

		6/1/2017 21:55:57		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Žilina		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				10		6		0		4		0

		6/1/2017 21:58:15		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Dolný Kubín		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		Bez odpovede				9		4		2		4		1

		6/1/2017 22:00:20		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Dolný Kubín		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		Bez odpovede				8		0		0		8		4

		6/1/2017 22:31:10		žena		15 - 19 rokov		študent		stredoškolské		áno		Čadca		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		200 - 381EUR				16		0		0		4		0

		6/2/2017 1:16:40		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Bytča		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		Bez odpovede				7		3		0		8		2

		6/2/2017 1:53:25		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		745 - 926EUR				9		3		3		4		1

		6/2/2017 6:59:08		žena		60 a viac rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Martin		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		382 - 563EUR				7		5		0		8		0

		6/2/2017 7:38:44		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		nie		Martin		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				8		6		2		4		0

		6/2/2017 7:55:59		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		1109 - 1290EUR				9		4		2		4		1

		6/2/2017 8:41:55		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Martin		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				12		6		1		1		0

		6/2/2017 11:22:16		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Námestovo		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		1473 - 1654EUR				7		7		0		5		1

		6/2/2017 12:31:59		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		Bez odpovede				13		1		0		5		1

		6/2/2017 12:56:24		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		nie		Turčianske Teplice		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		745 - 926EUR				3		4		1		8		4

		6/2/2017 15:41:23		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Dolný Kubín		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		do 199EUR				4		7		0		8		1

		6/2/2017 17:17:04		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Žilina		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				5		3		2		6		4

		6/2/2017 20:54:12		muž		15 - 19 rokov		študent		základné		nie		Martin		veľmi spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				12		3		1		3		1

		6/3/2017 8:25:51		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Tvrdošín		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		382 - 563EUR				11		0		0		9		0

		6/3/2017 10:08:41		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Dolný Kubín		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		do 199EUR				8		0		0		1		11

		6/3/2017 10:16:26		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Žilina		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				6		0		0		9		5

		6/3/2017 10:33:57		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Martin		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				13		0		0		7		0

		6/3/2017 10:51:55		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		nie		Kysucké Nové Mesto		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		200 - 381EUR				7		8		0		5		0

		6/3/2017 10:57:01		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Martin		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		Bez príjmu				11		3		0		5		1

		6/3/2017 11:36:16		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Čadca		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		382 - 563EUR				13		7		0		0		0

		6/3/2017 11:41:34		muž		15 - 19 rokov		študent		stredoškolské		nie		Dolný Kubín		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez príjmu				3		6		6		4		1

		6/3/2017 12:51:24		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Kysucké Nové Mesto		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		do 199EUR				2		0		0		6		12

		6/3/2017 13:57:43		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Martin		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		200 - 381EUR				12		8		0		0		0

		6/3/2017 20:21:07		žena		15 - 19 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez príjmu				3		4		3		9		1

		6/4/2017 8:03:39		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Martin		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		1473 - 1654EUR				14		0		5		1		0

		6/4/2017 15:30:29		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Ružomberok		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				12		3		0		4		1

		6/4/2017 15:32:38		muž		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Bytča		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				2		5		1		6		6

		6/4/2017 15:36:17		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Tvrdošín		veľmi spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				5		9		0		5		1

		6/4/2017 18:23:36		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Martin		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		564 - 744EUR				3		17		0		0		0

		6/4/2017 18:34:31		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Turčianske Teplice		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				11		0		5		2		2

		6/4/2017 18:38:45		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Bytča		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				8		5		1		3		3

		6/4/2017 18:48:44		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Čadca		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				9		2		0		9		0

		6/4/2017 18:51:50		žena		20 - 39 rokov		nezamestnaný		stredoškolské		nie		Martin		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				9		2		0		5		4

		6/4/2017 18:56:18		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Dolný Kubín		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				8		6		4		2		0

		6/4/2017 18:58:35		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				9		7		3		1		0

		6/4/2017 19:03:31		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				8		5		5		2		0

		6/4/2017 19:05:15		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Martin		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				9		6		3		2		0

		6/4/2017 19:07:57		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Čadca		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		Bez odpovede				11		0		0		9		0

		6/4/2017 19:10:08		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		nie		Kysucké Nové Mesto		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				10		0		0		8		2

		6/4/2017 19:14:48		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Ružomberok		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		Bez odpovede				5		6		0		5		4

		6/4/2017 19:18:25		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Žilina		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				6		8		1		5		0

		6/4/2017 19:37:21		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Čadca		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				1		11		3		5		0

		6/4/2017 19:43:51		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Kysucké Nové Mesto		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		Bez odpovede				6		0		0		14		0

		6/4/2017 19:47:40		muž		15 - 19 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				5		0		7		2		6

		6/4/2017 19:57:30		žena		40 - 59 rokov		nezamestnaný		stredoškolské		nie		Martin		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				14		1		0		5		0

		6/4/2017 19:58:44		muž		20 - 39 rokov		podnikateľ		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				8		4		4		2		2

		6/4/2017 20:00:25		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Čadca		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				16		1		1		2		0

		6/4/2017 20:06:32		muž		15 - 19 rokov		študent		stredoškolské		nie		Dolný Kubín		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				7		4		0		6		3

		6/4/2017 20:09:29		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		stredoškolské		nie		Žilina		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				10		7		0		3		0

		6/4/2017 20:11:40		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Martin		neviem posúdiť		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				6		0		7		7		0

		6/4/2017 20:13:11		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Bytča		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				10		0		0		8		2

		6/4/2017 20:16:48		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				6		2		0		10		2

		6/4/2017 20:17:54		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Dolný Kubín		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				8		2		0		8		2

		6/4/2017 20:21:46		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				13		0		7		0		0

		6/4/2017 20:24:14		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Tvrdošín		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				7		3		2		7		1

		6/4/2017 20:26:26		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				8		0		1		6		5

		6/4/2017 20:28:03		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Čadca		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				9		0		0		10		1

		6/4/2017 20:29:19		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				10		3		0		5		2

		6/4/2017 20:31:13		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				11		1		5		1		2

		6/4/2017 20:47:14		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Martin		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				12		1		4		1		2

		6/4/2017 20:52:31		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Čadca		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				11		0		0		9		0

		6/4/2017 20:53:53		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Čadca		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				7		4		0		4		5

		6/4/2017 20:55:22		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				12		0		0		8		0

		6/4/2017 20:57:30		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				8		3		5		4		0

		6/4/2017 21:00:12		muž		60 a viac rokov		dôchodca		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				9		4		0		7		0

		6/4/2017 21:01:42		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				5		5		5		5		0

		6/4/2017 21:04:36		žena		60 a viac rokov		dôchodca		základné		nie		Čadca		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				9		0		4		2		5

		6/4/2017 21:06:11		muž		15 - 19 rokov		študent		stredoškolské		nie		Kysucké Nové Mesto		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				9		2		0		6		3

		6/4/2017 21:08:09		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		nie		Námestovo		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				14		1		4		0		1

		6/4/2017 23:28:12		žena		15 - 19 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		200 - 381EUR				5		1		0		13		1

		6/5/2017 8:25:02		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		382 - 563EUR				11		2		0		6		1

		6/5/2017 8:31:39		muž		20 - 39 rokov		podnikateľ		vysokoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		564 - 744EUR				10		0		0		8		2

		6/5/2017 14:26:50		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Kysucké Nové Mesto		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		927 - 1108EUR				6		7		0		7		0

		6/5/2017 20:00:26		žena		60 a viac rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		745 - 926EUR				10		2		0		7		1

		6/5/2017 22:34:53		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		564 - 744EUR				8		9		0		3		0

		6/6/2017 9:40:06		muž		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				11		5		2		2		0

		6/6/2017 10:26:19		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Dolný Kubín		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				6		6		0		6		2

		6/6/2017 10:28:51		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Martin		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				5		4		4		1		6

		6/6/2017 10:30:05		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				10		0		4		6		0

		6/6/2017 10:31:58		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Čadca		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				7		0		3		4		6

		6/6/2017 10:33:56		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Dolný Kubín		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				6		0		0		11		3

		6/6/2017 10:37:37		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Kysucké Nové Mesto		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				8		0		0		8		4

		6/6/2017 10:38:36		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				13		3		0		4		0

		6/6/2017 10:39:42		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				13		4		3		0		0

		6/6/2017 10:41:18		muž		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Martin		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				9		4		1		3		3

		6/6/2017 10:44:23		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Turčianske Teplice		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				12		2		4		2		0

		6/6/2017 10:46:37		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				6		1		0		3		10

		6/6/2017 10:48:24		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Kysucké Nové Mesto		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		Bez odpovede				9		1		2		7		1

		6/6/2017 10:49:57		muž		15 - 19 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		Bez odpovede				8		0		5		4		3

		6/6/2017 10:52:09		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				6		0		6		7		1

		6/6/2017 11:47:11		muž		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Martin		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		1291 - 1472EUR				3		3		1		6		7

		6/6/2017 17:11:53		muž		15 - 19 rokov		študent		stredoškolské		nie		Turčianske Teplice		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				5		6		0		9		0

		6/6/2017 21:41:40		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		382 - 563EUR				7		3		1		5		4

		6/7/2017 0:08:23		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Kysucké Nové Mesto		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				10		0		0		10		0

		6/7/2017 0:10:14		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		nie		Kysucké Nové Mesto		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				10		3		1		6		0

		6/7/2017 10:29:22		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				9		4		3		4		0

		6/7/2017 10:40:24		muž		40 - 59 rokov		podnikateľ		vysokoškolské		áno		Námestovo		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		Bez odpovede				13		1		1		3		2

		6/7/2017 11:48:26		muž		40 - 59 rokov		podnikateľ		vysokoškolské		áno		Kysucké Nové Mesto		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				7		4		0		6		3

		6/7/2017 11:50:49		muž		40 - 59 rokov		podnikateľ		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				7		3		2		7		1

		6/7/2017 11:52:23		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		nie		Námestovo		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				10		2		1		5		2

		6/7/2017 11:54:39		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		nie		Tvrdošín		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				11		0		1		5		3

		6/7/2017 11:56:57		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Kysucké Nové Mesto		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		Bez odpovede				12		0		0		6		2

		6/7/2017 11:59:36		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		Bez odpovede				12		1		0		7		0

		6/7/2017 12:03:11		muž		40 - 59 rokov		podnikateľ		vysokoškolské		áno		Martin		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		Bez odpovede				6		9		0		2		3

		6/7/2017 12:12:06		muž		60 a viac rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Bytča		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				13		0		1		2		4

		6/7/2017 12:14:06		muž		60 a viac rokov		podnikateľ		vysokoškolské		áno		Čadca		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				5		0		0		10		5

		6/7/2017 12:17:05		muž		60 a viac rokov		dôchodca		vysokoškolské		nie		Žilina		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				8		0		0		6		6

		6/14/2017 20:20:03		muž		60 a viac rokov		dôchodca		vysokoškolské		nie		Námestovo		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				9		2		4		5		0

		6/14/2017 20:56:01		žena		15 - 19 rokov		študent		základné		nie		Tvrdošín		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		Bez príjmu				12		0		0		3		5

		6/14/2017 20:59:33		žena		15 - 19 rokov		študent		stredoškolské		nie		Tvrdošín		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				8		0		8		3		1

		6/14/2017 21:00:41		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Tvrdošín		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez príjmu				5		1		0		14		0

		6/14/2017 21:00:54		žena		15 - 19 rokov		študent		základné		nie		Tvrdošín		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez príjmu				10		2		5		3		0

		6/14/2017 21:07:34		muž		15 - 19 rokov		študent		stredoškolské		nie		Tvrdošín		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez príjmu				18		1		0		0		1

		6/20/2017 22:24:37		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				8		0		0		12		0

		6/20/2017 22:27:21		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		nie		Martin		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				8		0		0		12		0

		6/20/2017 22:29:46		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		382 - 563EUR				13		0		0		7		0

		6/20/2017 22:34:03		muž		40 - 59 rokov		dôchodca		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				11		1		0		8		0

		6/20/2017 22:38:14		muž		60 a viac rokov		podnikateľ		vysokoškolské		áno		Martin		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		Bez odpovede				14		0		4		2		0

		6/20/2017 22:41:33		muž		60 a viac rokov		dôchodca		vysokoškolské		nie		Žilina		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				5		0		2		10		3

		6/20/2017 22:45:10		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Tvrdošín		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				6		4		1		5		4

		6/20/2017 22:46:20		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Námestovo		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				12		2		3		2		1

		6/20/2017 22:48:24		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Žilina		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		Bez odpovede				5		10		1		1		3

		6/20/2017 22:50:03		muž		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Martin		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		564 - 744EUR				8		0		0		10		2

		6/20/2017 22:50:31		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Martin		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				8		1		0		10		1

		6/20/2017 22:52:05		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Turčianske Teplice		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				11		0		3		6		0

		6/20/2017 22:53:59		muž		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Žilina		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				8		5		7		0		0

		6/20/2017 22:57:58		muž		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Tvrdošín		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				11		0		0		5		4

		6/20/2017 23:20:21		muž		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Tvrdošín		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		564 - 744EUR				13		3		1		3		0

		6/21/2017 11:56:54		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		1109 - 1290EUR				8		2		0		9		1

		6/21/2017 12:10:27		muž		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Bytča		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		564 - 744EUR				6		0		0		3		11

		6/21/2017 12:34:16		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Dolný Kubín		veľmi spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		1473 - 1654EUR				6		4		6		3		1

		6/21/2017 13:06:09		muž		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Žilina		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		564 - 744EUR				9		2		0		9		0

		6/21/2017 13:19:02		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Čadca		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		564 - 744EUR				14		3		0		3		0

		6/21/2017 15:57:46		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Martin		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		2201EUR a viac				10		4		2		4		0

		6/21/2017 17:05:13		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		200 - 381EUR				12		5		0		3		0

		6/21/2017 18:23:53		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		do 199EUR				11		0		1		5		3

		6/21/2017 18:57:31		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Martin		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		1109 - 1290EUR				6		0		1		8		5

		6/21/2017 19:55:25		žena		20 - 39 rokov		nezamestnaný		vysokoškolské		áno		Čadca		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		Bez príjmu				13		0		2		5		0

		6/21/2017 23:33:13		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Martin		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				11		1		3		5		0

		6/22/2017 3:45:56		muž		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Liptovský Mikuláš		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		do 199EUR				10		0		0		9		1

		6/22/2017 7:44:41		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		927 - 1108EUR				1		0		1		9		9

		6/22/2017 8:30:04		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		927 - 1108EUR				13		1		3		3		0

		6/22/2017 9:11:34		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		1109 - 1290EUR				10		3		2		5		0

		6/22/2017 10:42:01		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				12		1		1		3		3

		6/22/2017 11:42:04		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Liptovský Mikuláš		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez príjmu				9		1		0		9		1

		6/22/2017 12:15:49		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Bytča		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		Bez príjmu				15		0		2		3		0

		6/22/2017 12:17:22		žena		40 - 59 rokov		dôchodca		stredoškolské		nie		Bytča		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		564 - 744EUR				14		0		0		6		0

		6/22/2017 13:12:37		muž		60 a viac rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		1473 - 1654EUR				11		0		0		8		1

		6/22/2017 13:13:54		žena		40 - 59 rokov		podnikateľ		vysokoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		1291 - 1472EUR				10		0		0		10		0

		6/22/2017 13:35:51		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Liptovský Mikuláš		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		do 199EUR				15		0		0		5		0

		6/22/2017 13:51:03		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		745 - 926EUR				18		0		0		2		0

		6/22/2017 17:51:03		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		nie		Bytča		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		564 - 744EUR				5		1		1		13		0

		6/22/2017 22:32:05		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Námestovo		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				6		2		3		5		4

		6/23/2017 7:56:25		muž		20 - 39 rokov		podnikateľ		vysokoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		1291 - 1472EUR				9		0		0		7		4

		6/23/2017 9:21:30		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		382 - 563EUR				10		7		3		0		0

		6/23/2017 11:26:18		muž		20 - 39 rokov		podnikateľ		vysokoškolské		áno		Martin		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		Bez odpovede				9		2		3		5		1

		6/23/2017 14:00:59		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				8		1		7		2		2

		6/24/2017 21:24:32		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		do 199EUR				9		0		0		11		0

		6/25/2017 12:52:17		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Tvrdošín		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		564 - 744EUR				8		6		0		6		0

		6/25/2017 13:14:49		žena		20 - 39 rokov		nezamestnaný		vysokoškolské		nie		Čadca		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		Bez príjmu				4		15		0		1		0

		6/25/2017 20:06:36		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Tvrdošín		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		200 - 381EUR				10		4		0		6		0

		6/26/2017 10:41:41		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		927 - 1108EUR				12		4		0		4		0

		6/26/2017 11:48:21		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Ružomberok		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		do 199EUR				10		6		1		3		0

		6/26/2017 12:49:52		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Námestovo		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				14		6		0		0		0

		6/26/2017 13:03:58		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		základné		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		382 - 563EUR				11		0		4		5		0

		6/26/2017 13:06:00		muž		60 a viac rokov		dôchodca		vysokoškolské		nie		Liptovský Mikuláš		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		1109 - 1290EUR				15		0		2		3		0

		6/26/2017 13:08:00		žena		20 - 39 rokov		nezamestnaný		vysokoškolské		nie		Ružomberok		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		Bez príjmu				12		0		1		6		1

		6/26/2017 13:09:48		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Žilina		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		382 - 563EUR				9		5		0		3		3

		6/26/2017 13:12:44		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Martin		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		745 - 926EUR				13		0		0		6		1

		6/26/2017 13:15:07		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		564 - 744EUR				10		0		5		4		1

		6/26/2017 13:16:55		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		1109 - 1290EUR				13		0		1		6		0

		6/26/2017 13:18:12		muž		60 a viac rokov		dôchodca		vysokoškolské		nie		Liptovský Mikuláš		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				8		7		5		0		0

		6/26/2017 13:59:00		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Bytča		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		200 - 381EUR				8		4		0		8		0

		6/26/2017 14:08:39		muž		60 a viac rokov		dôchodca		stredoškolské		áno		Bytča		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		382 - 563EUR				5		1		0		10		4

		6/26/2017 14:19:05		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Žilina		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		nespokojný		564 - 744EUR				5		1		1		7		6

		6/26/2017 14:20:18		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Kysucké Nové Mesto		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		Bez príjmu				9		2		1		8		0

		6/26/2017 14:37:09		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Námestovo		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		745 - 926EUR				9		0		0		11		0

		6/26/2017 14:44:52		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		stredoškolské		nie		Námestovo		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		200 - 381EUR				6		0		0		7		7

		6/26/2017 17:21:01		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Ružomberok		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		382 - 563EUR				9		7		0		3		1

		6/26/2017 20:21:45		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		do 199EUR				12		5		0		3		0

		6/26/2017 20:28:29		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Tvrdošín		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		do 199EUR				13		5		0		2		0

		6/26/2017 22:22:51		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		564 - 744EUR				14		1		0		5		0

		6/26/2017 23:17:38		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				16		0		0		4		0

		6/27/2017 8:13:21		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		745 - 926EUR				2		0		0		9		9

		6/27/2017 8:48:26		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Žilina		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		200 - 381EUR				8		0		1		11		0

		6/27/2017 8:54:28		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Námestovo		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		564 - 744EUR				5		4		0		6		5

		6/27/2017 9:27:51		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		564 - 744EUR				9		0		0		6		5

		6/27/2017 11:25:11		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Liptovský Mikuláš		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		do 199EUR				5		4		0		9		2

		6/27/2017 11:26:43		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				9		1		0		6		4

		6/27/2017 11:28:40		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Dolný Kubín		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		Bez príjmu				10		0		6		3		1

		6/27/2017 11:30:17		žena		60 a viac rokov		dôchodca		vysokoškolské		nie		Čadca		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				19		1		0		0		0

		6/27/2017 11:32:31		muž		60 a viac rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		1473 - 1654EUR				14		3		3		0		0

		6/27/2017 11:50:42		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Martin		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		200 - 381EUR				5		5		0		8		2

		6/27/2017 13:03:29		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Bytča		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez príjmu				4		9		0		7		0

		6/27/2017 13:14:35		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Čadca		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		Bez príjmu				16		2		0		2		0

		6/27/2017 13:35:17		žena		15 - 19 rokov		študent		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				5		7		4		4		0

		6/27/2017 13:37:29		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				7		0		3		6		4

		6/27/2017 13:39:56		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Martin		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				3		5		0		3		9

		6/27/2017 14:54:45		žena		60 a viac rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		745 - 926EUR				6		0		2		12		0

		6/27/2017 15:24:59		žena		15 - 19 rokov		študent		stredoškolské		nie		Kysucké Nové Mesto		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez príjmu				10		1		2		7		0

		6/27/2017 16:02:22		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Ružomberok		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		do 199EUR				3		0		0		17		0

		6/27/2017 20:44:51		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		Bez príjmu				3		4		5		3		5

		6/28/2017 7:28:18		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Martin		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		1109 - 1290EUR				11		1		3		5		0

		6/28/2017 10:11:53		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		základné		nie		Martin		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		200 - 381EUR				6		0		6		7		1

		6/28/2017 10:12:55		žena		60 a viac rokov		zamestnanec		základné		áno		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		382 - 563EUR				18		0		1		1		0

		6/28/2017 10:15:31		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		564 - 744EUR				10		0		0		9		1

		6/28/2017 10:15:59		žena		60 a viac rokov		dôchodca		základné		áno		Žilina		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		382 - 563EUR				10		0		6		4		0

		6/28/2017 10:17:24		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		stredoškolské		nie		Martin		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		382 - 563EUR				9		0		5		4		2

		6/28/2017 10:31:25		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		nie		Dolný Kubín		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		927 - 1108EUR				15		0		2		3		0

		6/28/2017 10:33:39		žena		20 - 39 rokov		podnikateľ		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		564 - 744EUR				5		6		1		7		1

		6/28/2017 12:45:50		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		382 - 563EUR				10		0		0		8		2

		6/28/2017 14:32:43		muž		40 - 59 rokov		podnikateľ		vysokoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		2201EUR a viac				4		0		3		10		3

		6/28/2017 16:39:25		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		200 - 381EUR				13		0		0		6		1

		6/28/2017 18:58:28		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		Bez príjmu				9		1		0		6		4

		6/28/2017 19:06:16		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		Bez príjmu				5		3		0		3		9

		6/28/2017 20:11:31		žena		15 - 19 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		Bez príjmu				0		5		1		6		8

		6/28/2017 20:56:01		žena		15 - 19 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Tvrdošín		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez príjmu				4		2		11		3		0

		6/28/2017 22:09:39		žena		15 - 19 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		Bez príjmu				13		0		0		7		0

		6/29/2017 9:35:59		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Námestovo		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		745 - 926EUR				11		0		0		8		1

		6/29/2017 10:41:09		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Kysucké Nové Mesto		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		Bez príjmu				4		0		0		3		13

		6/29/2017 12:37:34		muž		40 - 59 rokov		nezamestnaný		vysokoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		do 199EUR				15		0		0		4		1

		6/29/2017 20:10:19		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Martin		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		927 - 1108EUR				11		2		3		4		0

		6/30/2017 10:41:52		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		nie		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		1109 - 1290EUR				9		5		2		4		0

		6/30/2017 10:44:17		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		927 - 1108EUR				8		5		2		4		1

		7/1/2017 9:23:13		žena		15 - 19 rokov		študent		stredoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		200 - 381EUR				8		3		5		3		1

		7/2/2017 22:50:54		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		do 199EUR				10		1		1		5		3

		7/3/2017 12:08:19		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		1291 - 1472EUR				16		1		0		3		0

		7/4/2017 10:16:20		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		1655 - 1835EUR				10		0		0		7		3

		7/4/2017 11:11:20		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		nie		Liptovský Mikuláš		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		1109 - 1290EUR				9		0		0		7		4

		7/10/2017 11:02:53		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Tvrdošín		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		200 - 381EUR				10		0		0		10		0

		7/11/2017 12:29:06		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		neviem posúdiť		do 199EUR				8		8		3		1		0

		7/11/2017 15:30:47		žena		60 a viac rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Ružomberok		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		1291 - 1472EUR				11		0		4		5		0

		7/11/2017 19:32:18		muž		60 a viac rokov		zamestnanec		vysokoškolské		nie		Liptovský Mikuláš		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				8		7		5		0		0

		7/11/2017 19:36:05		muž		60 a viac rokov		dôchodca		stredoškolské		nie		Liptovský Mikuláš		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				9		0		0		10		1

		7/11/2017 19:39:33		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		Bez odpovede				8		2		0		10		0

		7/11/2017 19:40:58		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		stredoškolské		nie		Liptovský Mikuláš		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				3		0		1		16		0

		7/11/2017 19:43:06		muž		60 a viac rokov		dôchodca		stredoškolské		nie		Námestovo		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				8		0		0		9		3

		7/11/2017 19:44:57		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		nie		Martin		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				15		0		3		2		0

		7/11/2017 19:47:20		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				7		2		0		8		3

		7/11/2017 19:50:06		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Ružomberok		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				15		0		0		5		0

		7/11/2017 19:53:42		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		nie		Ružomberok		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				15		0		0		5		0

		7/11/2017 19:57:02		muž		40 - 59 rokov		nezamestnaný		stredoškolské		nie		Martin		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				7		1		0		10		2

		7/11/2017 19:58:52		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		1109 - 1290EUR				13		0		1		6		0

		7/11/2017 20:07:37		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				8		1		6		4		1

		7/11/2017 20:10:36		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				7		0		3		8		2

		7/11/2017 22:00:23		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				5		0		0		5		10

		7/11/2017 22:02:29		muž		20 - 39 rokov		podnikateľ		vysokoškolské		nie		Ružomberok		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				9		2		3		6		0

		7/11/2017 22:04:25		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				9		2		5		4		0

		7/11/2017 22:07:06		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Ružomberok		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				10		5		2		3		0

		7/11/2017 22:22:32		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Liptovský Mikuláš		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				11		0		0		8		1

		7/12/2017 8:12:22		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		nie		Námestovo		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		382 - 563EUR				9		5		0		6		0

		7/12/2017 20:28:22		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Námestovo		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		382 - 563EUR				4		1		4		4		7

		7/12/2017 20:37:30		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Martin		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				14		2		0		3		1

		7/12/2017 20:40:12		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				6		4		0		4		6

		7/12/2017 20:44:38		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Liptovský Mikuláš		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				6		2		3		6		3

		7/12/2017 20:47:40		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Martin		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				4		2		3		8		3

		7/12/2017 20:49:18		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				9		2		0		8		1

		7/12/2017 20:56:59		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Ružomberok		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				11		0		0		6		3

		7/12/2017 21:01:01		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				8		9		1		2		0

		7/12/2017 21:03:02		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Liptovský Mikuláš		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				7		4		3		5		1

		7/12/2017 21:06:43		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				12		0		1		6		1

		7/12/2017 21:10:28		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Námestovo		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				5		1		0		14		0

		7/12/2017 21:11:51		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Námestovo		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				5		0		0		10		5

		7/12/2017 21:14:27		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Námestovo		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		Bez odpovede				7		11		0		2		0

		7/12/2017 21:17:07		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Námestovo		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				1		4		0		3		12

		7/12/2017 21:20:44		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Ružomberok		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				7		0		0		12		1

		7/12/2017 21:22:54		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Martin		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				11		5		0		4		0

		7/12/2017 21:25:10		žena		40 - 59 rokov		podnikateľ		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				15		0		0		4		1

		7/12/2017 21:27:07		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Ružomberok		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		nespokojný		spokojný		Bez odpovede				8		1		1		5		5

		7/12/2017 21:28:47		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Ružomberok		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				6		0		0		10		4

		7/12/2017 21:30:19		muž		60 a viac rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				13		2		0		5		0

		7/12/2017 21:32:07		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Dolný Kubín		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				6		0		1		7		6

		7/12/2017 21:41:52		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Žilina		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		745 - 926EUR				11		4		1		2		2

		7/12/2017 21:52:44		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Ružomberok		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				13		0		0		6		1

		7/12/2017 22:06:02		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				13		0		0		6		1

		7/12/2017 22:07:22		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Námestovo		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				8		0		1		11		0

		7/12/2017 22:10:30		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Bytča		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				6		8		5		1		0

		7/12/2017 22:13:25		žena		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Dolný Kubín		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				9		2		2		5		2

		7/12/2017 22:15:07		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Ružomberok		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				10		0		2		8		0

		7/12/2017 22:17:15		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		200-381EUR				11		1		1		6		1

		7/12/2017 22:20:46		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Martin		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		200 - 381EUR				15		0		1		3		1

		7/12/2017 22:24:11		žena		60 a viac rokov		dôchodca		stredoškolské		áno		Ružomberok		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		382 - 563EUR				9		0		5		6		0

		7/12/2017 22:25:55		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		vysokoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		927 - 1108EUR				13		0		0		7		0

		7/12/2017 22:28:29		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		nie		Martin		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		745 - 926EUR				5		1		7		7		0

		7/12/2017 22:30:41		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		neviem posúdiť		do 199EUR				8		8		3		1		0

		7/12/2017 22:36:19		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Námestovo		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				5		0		3		8		4

		7/12/2017 22:38:29		muž		20 - 39 rokov		nezamestnaný		stredoškolské		nie		Ružomberok		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				8		4		4		4		0

		7/12/2017 22:40:34		muž		20 - 39 rokov		podnikateľ		stredoškolské		áno		Martin		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				5		1		4		7		3

		7/12/2017 22:43:36		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		veľmi spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				4		2		11		3		0

		7/12/2017 22:45:44		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Žilina		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				8		4		6		2		0

		7/12/2017 22:59:03		muž		40 - 59 rokov		nezamestnaný		stredoškolské		áno		Čadca		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				3		2		1		8		6

		7/12/2017 23:01:34		muž		20 - 39 rokov		študent		vysokoškolské		áno		Bytča		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				9		2		0		6		3

		7/12/2017 23:07:20		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Čadca		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				5		0		4		6		5

		7/12/2017 23:13:13		muž		40 - 59 rokov		podnikateľ		stredoškolské		áno		Námestovo		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				9		3		2		3		3

		7/12/2017 23:18:01		muž		40 - 59 rokov		invalidný dôchodca		stredoškolské		nie		Námestovo		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				6		5		2		4		3

		7/12/2017 23:20:32		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		Bez odpovede				16		3		1		0		0

		7/12/2017 23:23:11		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		Bez odpovede				17		1		0		2		0

		7/12/2017 23:24:57		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		nie		Liptovský Mikuláš		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		Bez odpovede				6		14		0		0		0

		7/12/2017 23:27:00		muž		40 - 59 rokov		podnikateľ		stredoškolské		áno		Žilina		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				10		9		0		1		0

		7/12/2017 23:40:39		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		Bez odpovede				7		13		0		0		0

		7/12/2017 23:42:34		muž		40 - 59 rokov		podnikateľ		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				13		0		2		4		1

		7/12/2017 23:44:45		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				8		2		1		8		1

		7/12/2017 23:46:51		muž		40 - 59 rokov		nezamestnaný		stredoškolské		nie		Žilina		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				9		0		3		6		2

		7/12/2017 23:49:47		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Liptovský Mikuláš		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				7		2		1		6		4

		7/12/2017 23:51:14		muž		40 - 59 rokov		podnikateľ		stredoškolské		nie		Martin		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				9		1		3		6		1

		7/12/2017 23:54:31		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				7		2		3		6		2

		7/12/2017 23:55:54		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Námestovo		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				10		0		2		6		2

		7/12/2017 23:57:20		muž		40 - 59 rokov		nezamestnaný		vysokoškolské		nie		Žilina		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				6		6		1		6		1

		7/12/2017 23:59:01		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		nie		Martin		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				10		0		2		8		0

		7/13/2017 0:00:32		muž		60 a viac rokov		podnikateľ		stredoškolské		áno		Ružomberok		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				8		3		1		6		2

		7/13/2017 21:13:22		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Námestovo		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				6		6		3		2		3

		7/13/2017 21:15:10		muž		60 a viac rokov		dôchodca		vysokoškolské		nie		Žilina		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				4		9		1		5		1

		7/13/2017 21:16:50		muž		60 a viac rokov		dôchodca		stredoškolské		áno		Námestovo		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				7		1		5		3		4

		7/13/2017 21:17:45		muž		60 a viac rokov		dôchodca		stredoškolské		áno		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				11		0		0		9		0

		7/13/2017 21:19:05		muž		60 a viac rokov		dôchodca		stredoškolské		nie		Martin		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				9		0		5		4		2

		7/13/2017 21:20:14		muž		60 a viac rokov		dôchodca		stredoškolské		nie		Námestovo		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				6		2		4		7		1

		7/13/2017 21:22:17		muž		60 a viac rokov		dôchodca		stredoškolské		áno		Žilina		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		Bez odpovede				14		3		0		3		0

		7/13/2017 21:23:17		muž		60 a viac rokov		dôchodca		stredoškolské		nie		Ružomberok		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				9		1		1		1		8

		7/13/2017 21:24:22		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Ružomberok		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		Bez odpovede				5		0		4		4		7

		7/13/2017 21:25:25		muž		60 a viac rokov		dôchodca		stredoškolské		áno		Námestovo		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		Bez odpovede				13		4		2		1		0

		7/13/2017 21:26:32		muž		15 - 19 rokov		študent		základné		nie		Ružomberok		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				14		0		4		1		1

		7/13/2017 21:28:27		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		základné		áno		Martin		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				9		0		0		10		1

		7/13/2017 22:05:22		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		základné		áno		Ružomberok		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				7		1		2		8		2

		7/13/2017 22:23:40		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		základné		nie		Kysucké Nové Mesto		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				11		2		3		4		0

		7/13/2017 22:25:28		muž		20 - 39 rokov		nezamestnaný		základné		nie		Ružomberok		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				6		0		0		11		3

		7/13/2017 22:31:10		muž		20 - 39 rokov		zamestnanec		základné		nie		Námestovo		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				8		4		0		6		2

		7/13/2017 22:32:26		muž		20 - 39 rokov		podnikateľ		vysokoškolské		áno		Martin		spokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				8		3		2		6		1

		7/13/2017 22:36:59		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		základné		áno		Námestovo		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		Bez odpovede				9		4		2		5		0

		7/13/2017 22:38:27		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Kysucké Nové Mesto		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				13		0		2		4		1

		7/13/2017 22:41:15		muž		40 - 59 rokov		invalidný dôchodca		stredoškolské		nie		Ružomberok		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				7		7		1		5		0

		7/13/2017 22:42:06		muž		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Ružomberok		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		Bez odpovede				9		5		2		4		0

		7/13/2017 22:43:53		muž		60 a viac rokov		dôchodca		základné		nie		Námestovo		veľmi spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		neviem posúdiť		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		Bez odpovede				7		4		1		4		4

		7/13/2017 22:45:01		muž		60 a viac rokov		dôchodca		základné		nie		Martin		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		Bez odpovede				7		1		0		4		8

		7/13/2017 22:46:55		muž		60 a viac rokov		dôchodca		stredoškolské		nie		Ružomberok		spokojný		nespokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		Bez odpovede				12		0		5		3		0

		7/13/2017 22:48:07		žena		60 a viac rokov		dôchodca		stredoškolské		nie		Ružomberok		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		Bez odpovede				7		4		0		4		5

		7.14.2017		žena		60 a viac rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Námestovo		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		382-563EUR				15		0		0		5		0

		7.15.2017		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Tvrdošín		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		200-381EUR				14		4		0		2		0

		7.16.2017		žena		60 a viac rokov		dôchodca		základné		nie		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		200 - 381EUR				20		0		0		0		0

		7.16.2017		muž		60 a viac rokov		dôchodca		základné		nie		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		200 - 381EUR				15		0		2		3		0

		7.16.2017		žena		60 a viac rokov		dôchodca		vysokoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		200 - 381EUR				16		0		1		3		0

		7.16.2017		muž		60 a viac rokov		dôchodca		vysokoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		200 - 381EUR				16		0		2		2		0

		7.16.2017		žena		60 a viac rokov		dôchodca		vysokoškolské		nie		Žilina		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		564 - 744EUR				13		0		1		6		0

		7.16.2017		muž		60 a viac rokov		dôchodca		vysokoškolské		nie		Ružomberok		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		564 - 744EUR				13		0		0		7		0

		7.16.2017		žena		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		áno		Turčianske Teplice		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		do 199EUR				13		7		0		0		0

		7.16.2017		žena		20 - 39 rokov		zamestnanec		stredoškolské		áno		Turčianske Teplice		spokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		382 - 563EUR				4		4		5		5		2

		7.16.2017		žena		40 - 59 rokov		zamestnanec		stredoškolské		nie		Turčianske Teplice		spokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		neviem posúdiť		spokojný		spokojný		nespokojný		neviem posúdiť		nespokojný		382 - 563EUR				8		0		4		8		0

		7.16.2017		muž		20 - 39 rokov		študent		stredoškolské		nie		Turčianske Teplice		nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		spokojný		spokojný		veľmi spokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		neviem posúdiť		neviem posúdiť		nespokojný		nespokojný		nespokojný		spokojný		nespokojný		veľmi nespokojný		nespokojný		neviem posúdiť		do 199EUR				4		1		3		8		4





Kontingenčka

		Row Labels		Počet z Pohlavie

		muž		49.07%

		žena		50.93%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Vaše postavenie

		dôchodca		8.80%

		invalidný dôchodca		0.53%

		nezamestnaný		4.00%

		podnikateľ		5.87%

		študent		48.80%

		zamestnanec		32.00%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Uveďte okres trvalého bydliska

		Bytča		3.73%

		Čadca		10.67%

		Dolný Kubín		4.27%

		Kysucké Nové Mesto		4.80%

		Liptovský Mikuláš		8.53%

		Martin		12.80%

		Námestovo		8.53%

		Ružomberok		8.00%

		Turčianske Teplice		2.40%

		Tvrdošín		5.33%

		Žilina		30.93%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]

		nespokojný		19.73%

		neviem posúdiť		2.40%

		spokojný		64.27%

		veľmi nespokojný		3.20%

		veľmi spokojný		10.40%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s dopravnou dostupnosťou (autobusová doprava, železnice)]

		nespokojný		18.13%

		neviem posúdiť		2.67%

		spokojný		56.27%

		veľmi nespokojný		6.67%

		veľmi spokojný		16.27%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou dopravnej infraštruktúry (cesty, cyklotrasy, chodníky a pod.)]

		nespokojný		42.13%

		neviem posúdiť		1.60%

		spokojný		33.07%

		veľmi nespokojný		18.67%

		veľmi spokojný		4.53%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou životného prostredia ako celku (ovzdušie, voda, pôda)]

		nespokojný		27.73%

		neviem posúdiť		2.40%

		spokojný		45.87%

		veľmi nespokojný		6.40%

		veľmi spokojný		17.60%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou životného prostredia - ovzdušie]

		nespokojný		26.13%

		neviem posúdiť		2.13%

		spokojný		45.60%

		veľmi nespokojný		6.93%

		veľmi spokojný		19.20%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou životného prostredia - voda]

		nespokojný		21.87%

		neviem posúdiť		1.33%

		spokojný		49.33%

		veľmi nespokojný		6.13%

		veľmi spokojný		21.33%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou prírodného prostredia a okolitej krajiny (ráz krajiny, dostatok zelene, zastavanosť územia)]

		nespokojný		17.87%

		neviem posúdiť		1.60%

		spokojný		46.93%

		veľmi nespokojný		4.00%

		veľmi spokojný		29.60%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s dostupnosťou zdravotníckych zariadení (nemocnice, zdrav. strediská)]

		nespokojný		32.00%

		neviem posúdiť		3.47%

		spokojný		46.67%

		veľmi nespokojný		12.27%

		veľmi spokojný		5.60%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou poskytovaných zdravotníckych služieb]

		nespokojný		48.27%

		neviem posúdiť		3.20%

		spokojný		22.93%

		veľmi nespokojný		22.40%

		veľmi spokojný		3.20%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou sociálnych služieb (úrady práce)]

		nespokojný		35.73%

		neviem posúdiť		19.47%

		spokojný		31.20%

		veľmi nespokojný		10.67%

		veľmi spokojný		2.93%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou sociálnych služieb (opatrovat. služby, domy dôchodcov a pod.)]

		nespokojný		22.40%

		neviem posúdiť		38.67%

		spokojný		26.67%

		veľmi nespokojný		9.60%

		veľmi spokojný		2.67%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s podmienkami pre kultúru, šport a využitie voľného času]

		nespokojný		22.67%

		neviem posúdiť		5.07%

		spokojný		52.80%

		veľmi nespokojný		8.00%

		veľmi spokojný		11.47%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s dostupnosťou obchodných služieb (obchody, nákupné centrá)]

		nespokojný		12.80%

		neviem posúdiť		1.60%

		spokojný		60.80%

		veľmi nespokojný		6.13%

		veľmi spokojný		18.67%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou služieb poskyt.verejnou správou (okresný,daňový,obecný, mestský úrad)]

		nespokojný		22.40%

		neviem posúdiť		12.27%

		spokojný		52.53%

		veľmi nespokojný		7.20%

		veľmi spokojný		5.60%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou bývania]

		nespokojný		10.93%

		neviem posúdiť		0.53%

		spokojný		63.47%

		veľmi nespokojný		0.80%

		veľmi spokojný		24.27%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s dostupnosťou vzdelávania]

		nespokojný		12.53%

		neviem posúdiť		4.27%

		spokojný		60.80%

		veľmi nespokojný		4.00%

		veľmi spokojný		18.40%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s dostupnosťou vhodného zamestnania]

		nespokojný		40.00%

		neviem posúdiť		12.27%

		spokojný		30.93%

		veľmi nespokojný		13.33%

		veľmi spokojný		3.47%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s využívaním potenciálu obce pre sociálno-ekonomický rozvoj]

		nespokojný		34.93%

		neviem posúdiť		23.73%

		spokojný		29.87%

		veľmi nespokojný		8.27%

		veľmi spokojný		3.20%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Ako ste spokojný:  [s opatreniami na zlepšenie bezpečnosti osôb a majetku (PZ, obecná polícia)]

		nespokojný		38.13%

		neviem posúdiť		15.20%

		spokojný		34.40%

		veľmi nespokojný		9.07%

		veľmi spokojný		3.20%

		Grand Total		100.00%

		Row Labels		Počet z Uveďte priemerný mesačný hrubý príjem

		1109 - 1290EUR		3.47%

		1291 - 1472EUR		1.33%

		1473 - 1654EUR		1.33%

		1655 - 1835EUR		0.27%

		200 - 381EUR		5.07%

		200-381EUR		0.53%

		2201EUR a viac		0.53%

		382 - 563EUR		5.33%

		564 - 744EUR		5.33%

		745 - 926EUR		3.20%

		927 - 1108EUR		2.40%

		Bez odpovede		58.93%

		Bez príjmu		7.20%

		do 199EUR		4.80%

		382-563EUR		0.27%

		Grand Total		100.00%

		Celková spokojnosť respondentov rozdelených podľa pohlavia a vekových skupín

				Column Labels

				nespokojný																				nespokojný Total		neviem posúdiť														neviem posúdiť Total		spokojný																				spokojný Total		veľmi nespokojný												veľmi nespokojný Total		veľmi spokojný																				veľmi spokojný Total		Grand Total

				muž								muž Total		žena								žena Total				muž						muž Total		žena				žena Total				muž								muž Total		žena								žena Total				muž				muž Total		žena				žena Total				muž								muž Total		žena								žena Total

				15 - 19 rokov		20 - 39 rokov		40 - 59 rokov		60 a viac rokov				15 - 19 rokov		20 - 39 rokov		40 - 59 rokov		60 a viac rokov						20 - 39 rokov		40 - 59 rokov		60 a viac rokov				15 - 19 rokov		20 - 39 rokov						15 - 19 rokov		20 - 39 rokov		40 - 59 rokov		60 a viac rokov				15 - 19 rokov		20 - 39 rokov		40 - 59 rokov		60 a viac rokov						20 - 39 rokov		40 - 59 rokov				15 - 19 rokov		20 - 39 rokov						15 - 19 rokov		20 - 39 rokov		40 - 59 rokov		60 a viac rokov				15 - 19 rokov		20 - 39 rokov		40 - 59 rokov		60 a viac rokov

		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		0.80%		4.53%		2.67%		1.33%		9.33%		1.07%		8.80%		0.27%		0.27%		10.40%		19.73%		1.07%		0.27%		0.27%		1.60%		0.53%		0.27%		0.80%		2.40%		1.07%		15.20%		9.07%		5.07%		30.40%		1.07%		22.67%		6.93%		3.20%		33.87%		64.27%		0.80%		0.53%		1.33%		0.27%		1.60%		1.87%		3.20%		0.53%		2.40%		1.87%		1.60%		6.40%		0.27%		2.13%		1.07%		0.53%		4.00%		10.40%		100.00%

		Celková spokojnosť s rozdelením podľa spoločenského postavenia

		Row Labels		Počet z Vaše postavenie

		dôchodca		33

		invalidný dôchodca		2

		nezamestnaný		15

		podnikateľ		22

		študent		183

		zamestnanec		120

		Grand Total		375

		Celková spokojnosť podľa vzdelania

		stredoškolské		210		57.50%

		vysokoškolské		138		37.80%

		základné		17		4.70%

				365		100.00%





Kontingenčka

		muž

		žena

		Grand Total



Počet z Pohlavie

0.4906666667

0.5093333333

1



Kombinácie

		dôchodca

		invalidný dôchodca

		nezamestnaný

		podnikateľ

		študent

		zamestnanec

		Grand Total



Počet z Vaše postavenie

0.088

0.0053333333

0.04

0.0586666667

0.488

0.32

1



Rozdelenie vzorky geografia

		Bytča

		Čadca

		Dolný Kubín

		Kysucké Nové Mesto

		Liptovský Mikuláš

		Martin

		Námestovo

		Ružomberok

		Turčianske Teplice

		Tvrdošín

		Žilina

		Grand Total



Počet z Uveďte okres trvalého bydliska

0.0373333333

0.1066666667

0.0426666667

0.048

0.0853333333

0.128

0.0853333333

0.08

0.024

0.0533333333

0.3093333333

1



spokojnosť vek + pohlavie

		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]

0.1973333333

0.024

0.6426666667

0.032

0.104

1



spokojnosť podľa vzdelania

		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s dopravnou dostupnosťou (autobusová doprava, železnice)]

0.1813333333

0.0266666667

0.5626666667

0.0666666667

0.1626666667

1



spokojnosť postavenie

		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou dopravnej infraštruktúry (cesty, cyklotrasy, chodníky a pod.)]

0.4213333333

0.016

0.3306666667

0.1866666667

0.0453333333

1



		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou životného prostredia ako celku (ovzdušie, voda, pôda)]

0.2773333333

0.024

0.4586666667

0.064

0.176

1



		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou životného prostredia - ovzdušie]

0.2613333333

0.0213333333

0.456

0.0693333333

0.192

1



		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou životného prostredia - voda]

0.2186666667

0.0133333333

0.4933333333

0.0613333333

0.2133333333

1



		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou prírodného prostredia a okolitej krajiny (ráz krajiny, dostatok zelene, zastavanosť územia)]

0.1786666667

0.016

0.4693333333

0.04

0.296

1



		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s dostupnosťou zdravotníckych zariadení (nemocnice, zdrav. strediská)]

0.32

0.0346666667

0.4666666667

0.1226666667

0.056

1



		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou poskytovaných zdravotníckych služieb]

0.4826666667

0.032

0.2293333333

0.224

0.032

1



		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou sociálnych služieb (úrady práce)]

0.3573333333

0.1946666667

0.312

0.1066666667

0.0293333333

1



		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou sociálnych služieb (opatrovat. služby, domy dôchodcov a pod.)]

0.224

0.3866666667

0.2666666667

0.096

0.0266666667

1



		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s podmienkami pre kultúru, šport a využitie voľného času]

0.2266666667

0.0506666667

0.528

0.08

0.1146666667

1



		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s dostupnosťou obchodných služieb (obchody, nákupné centrá)]

0.128

0.016

0.608

0.0613333333

0.1866666667

1



		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou služieb poskyt.verejnou správou (okresný,daňový,obecný, mestský úrad)]

0.224

0.1226666667

0.5253333333

0.072

0.056

1



		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou bývania]

0.1093333333

0.0053333333

0.6346666667

0.008

0.2426666667

1



		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s dostupnosťou vzdelávania]

0.1253333333

0.0426666667

0.608

0.04

0.184

1



		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s dostupnosťou vhodného zamestnania]

0.4

0.1226666667

0.3093333333

0.1333333333

0.0346666667

1



		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s využívaním potenciálu obce pre sociálno-ekonomický rozvoj]

0.3493333333

0.2373333333

0.2986666667

0.0826666667

0.032

1



		nespokojný

		neviem posúdiť

		spokojný

		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný

		Grand Total



Počet z Ako ste spokojný:  [s opatreniami na zlepšenie bezpečnosti osôb a majetku (PZ, obecná polícia)]

0.3813333333

0.152

0.344

0.0906666667

0.032

1



		1109 - 1290EUR

		1291 - 1472EUR

		1473 - 1654EUR

		1655 - 1835EUR

		200 - 381EUR

		200-381EUR

		2201EUR a viac

		382 - 563EUR

		564 - 744EUR

		745 - 926EUR

		927 - 1108EUR

		Bez odpovede

		Bez príjmu

		do 199EUR

		382-563EUR

		Grand Total



Počet z Uveďte priemerný mesačný hrubý príjem

0.0346666667

0.0133333333

0.0133333333

0.0026666667

0.0506666667

0.0053333333

0.0053333333

0.0533333333

0.0533333333

0.032

0.024

0.5893333333

0.072

0.048

0.0026666667

1



		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]		Počet z Ako ste spokojný:  [s Vašou obcou (mestom) ako miestom pre život a prácu]



Column Labels nespokojný muž 15 - 19 rokov

Column Labels nespokojný muž 20 - 39 rokov

Column Labels nespokojný muž 40 - 59 rokov

Column Labels nespokojný muž 60 a viac rokov

Column Labels nespokojný žena 15 - 19 rokov

Column Labels nespokojný žena 20 - 39 rokov

Column Labels nespokojný žena 40 - 59 rokov

Column Labels nespokojný žena 60 a viac rokov

Column Labels neviem posúdiť muž 20 - 39 rokov

Column Labels neviem posúdiť muž 40 - 59 rokov

Column Labels neviem posúdiť muž 60 a viac rokov

Column Labels neviem posúdiť žena 15 - 19 rokov

Column Labels neviem posúdiť žena 20 - 39 rokov

Column Labels spokojný muž 15 - 19 rokov

Column Labels spokojný muž 20 - 39 rokov

Column Labels spokojný muž 40 - 59 rokov

Column Labels spokojný muž 60 a viac rokov

Column Labels spokojný žena 15 - 19 rokov

Column Labels spokojný žena 20 - 39 rokov

Column Labels spokojný žena 40 - 59 rokov

Column Labels spokojný žena 60 a viac rokov

Column Labels veľmi nespokojný muž 20 - 39 rokov

Column Labels veľmi nespokojný muž 40 - 59 rokov

Column Labels veľmi nespokojný žena 15 - 19 rokov

Column Labels veľmi nespokojný žena 20 - 39 rokov

Column Labels veľmi spokojný muž 15 - 19 rokov

Column Labels veľmi spokojný muž 20 - 39 rokov

Column Labels veľmi spokojný muž 40 - 59 rokov

Column Labels veľmi spokojný muž 60 a viac rokov

Column Labels veľmi spokojný žena 15 - 19 rokov

Column Labels veľmi spokojný žena 20 - 39 rokov

Column Labels veľmi spokojný žena 40 - 59 rokov

Column Labels veľmi spokojný žena 60 a viac rokov

0.008

0.0453333333

0.0266666667

0.0133333333

0.0106666667

0.088

0.0026666667

0.0026666667

0.0106666667

0.0026666667

0.0026666667

0.0053333333

0.0026666667

0.0106666667

0.152

0.0906666667

0.0506666667

0.0106666667

0.2266666667

0.0693333333

0.032

0.008

0.0053333333

0.0026666667

0.016

0.0053333333

0.024

0.0186666667

0.016

0.0026666667

0.0213333333

0.0106666667

0.0053333333



		Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou poskytovaných zdravotníckych služieb]		Column Labels

		Row Labels		muž		žena		Grand Total

		nespokojný		24.00%		24.27%		48.27%

		neviem posúdiť		1.60%		1.60%		3.20%

		spokojný		13.07%		9.87%		22.93%

		veľmi nespokojný		8.80%		13.60%		22.40%

		veľmi spokojný		1.60%		1.60%		3.20%

		Grand Total		49.07%		50.93%		100.00%

		Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou poskytovaných zdravotníckych služieb]		Column Labels

		Row Labels		stredoškolské		vysokoškolské		základné		Grand Total

		nespokojný		26.67%		19.20%		2.40%		48.27%

		neviem posúdiť		2.67%		0.53%		0.00%		3.20%

		spokojný		12.53%		8.80%		1.60%		22.93%

		veľmi nespokojný		13.60%		8.00%		0.80%		22.40%

		veľmi spokojný		1.60%		1.33%		0.27%		3.20%

		Grand Total		57.07%		37.87%		5.07%		100.00%

		Počet z Ako ste spokojný:  [s kvalitou poskytovaných zdravotníckych služieb]		Column Labels

		Row Labels		Bytča		Čadca		Dolný Kubín		Kysucké Nové Mesto		Liptovský Mikuláš		Martin		Námestovo		Ružomberok		Turčianske Teplice		Tvrdošín		Žilina		Grand Total

		nespokojný		2.40%		4.27%		2.40%		2.13%		3.20%		6.13%		5.07%		4.27%		1.07%		2.67%		14.67%		48.27%

		neviem posúdiť		0.27%		0.53%		0.00%		0.00%		0.27%		0.00%		0.27%		0.00%		0.27%		0.27%		1.33%		3.20%

		spokojný		0.27%		3.20%		0.80%		1.07%		2.93%		2.40%		1.33%		1.60%		0.80%		2.40%		6.13%		22.93%

		veľmi nespokojný		0.53%		2.40%		1.07%		1.33%		1.87%		3.20%		1.33%		1.87%		0.27%		0.00%		8.53%		22.40%

		veľmi spokojný		0.27%		0.27%		0.00%		0.27%		0.27%		1.07%		0.53%		0.27%		0.00%		0.00%		0.27%		3.20%

		Grand Total		3.73%		10.67%		4.27%		4.80%		8.53%		12.80%		8.53%		8.00%		2.40%		5.33%		30.93%		100.00%





		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný		nespokojný

		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť

		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný		spokojný

		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný

		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total



Column Labels Bytča

Column Labels Čadca

Column Labels Dolný Kubín

Column Labels Kysucké Nové Mesto

Column Labels Liptovský Mikuláš

Column Labels Martin

Column Labels Námestovo

Column Labels Ružomberok

Column Labels Turčianske Teplice

Column Labels Tvrdošín

Column Labels Žilina

0.024

0.0426666667

0.024

0.0213333333

0.032

0.0613333333

0.0506666667

0.0426666667

0.0106666667

0.0266666667

0.1466666667

0.0026666667

0.0053333333

0

0

0.0026666667

0

0.0026666667

0

0.0026666667

0.0026666667

0.0133333333

0.0026666667

0.032

0.008

0.0106666667

0.0293333333

0.024

0.0133333333

0.016

0.008

0.024

0.0613333333

0.0053333333

0.024

0.0106666667

0.0133333333

0.0186666667

0.032

0.0133333333

0.0186666667

0.0026666667

0

0.0853333333

0.0026666667

0.0026666667

0

0.0026666667

0.0026666667

0.0106666667

0.0053333333

0.0026666667

0

0

0.0026666667

0.0373333333

0.1066666667

0.0426666667

0.048

0.0853333333

0.128

0.0853333333

0.08

0.024

0.0533333333

0.3093333333



		nespokojný		nespokojný

		neviem posúdiť		neviem posúdiť

		spokojný		spokojný

		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný		veľmi spokojný

		Grand Total		Grand Total



Column Labels muž

Column Labels žena

0.24

0.2426666667

0.016

0.016

0.1306666667

0.0986666667

0.088

0.136

0.016

0.016

0.4906666667

0.5093333333



		nespokojný		nespokojný		nespokojný

		neviem posúdiť		neviem posúdiť		neviem posúdiť

		spokojný		spokojný		spokojný

		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný		veľmi nespokojný

		veľmi spokojný		veľmi spokojný		veľmi spokojný

		Grand Total		Grand Total		Grand Total



Column Labels stredoškolské

Column Labels vysokoškolské

Column Labels základné

0.2666666667

0.192

0.024

0.0266666667

0.0053333333

0

0.1253333333

0.088

0.016

0.136

0.08

0.008

0.016

0.0133333333

0.0026666667

0.5706666667

0.3786666667

0.0506666667



		Row Labels		Count of Uveďte okres trvalého bydliska

		Bytča		3.73%

		Čadca		10.67%

		Dolný Kubín		4.27%

		Kysucké Nové Mesto		4.80%

		Liptovský Mikuláš		8.53%

		Martin		12.80%

		Námestovo		8.53%

		Ružomberok		8.00%

		Turčianske Teplice		2.40%

		Tvrdošín		5.33%

		Žilina		30.93%

		Grand Total		100.00%





		Bytča

		Čadca

		Dolný Kubín

		Kysucké Nové Mesto

		Liptovský Mikuláš

		Martin

		Námestovo

		Ružomberok

		Turčianske Teplice

		Tvrdošín

		Žilina

		Grand Total



Count of Uveďte okres trvalého bydliska

Rozdelenie vzorky podľa okresu bydliska

0.0373333333

0.1066666667

0.0426666667

0.048

0.0853333333

0.128

0.0853333333

0.08

0.024

0.0533333333

0.3093333333

1



		Row Labels		Sum of spokojný		Sum of veľmi spokojný		Sum of neviem posúdiť		Sum of veľmi nespokojný		Sum of nespokojný

		15 - 19 rokov

		muž		81		22		23		19		35

		žena		94		25		39		17		65

		15 - 19 rokov Total		175		47		62		36		100

		20 - 39 rokov

		muž		755		240		171		162		472

		žena		1168		332		148		272		740

		20 - 39 rokov Total		1923		572		319		434		1212

		40 - 59 rokov

		muž		523		145		66		68		278

		žena		312		53		58		32		165

		40 - 59 rokov Total		835		198		124		100		443

		60 a viac rokov

		muž		305		54		55		57		149

		žena		175		12		24		12		77

		60 a viac rokov Total		480		66		79		69		226

		Grand Total		3413		883		584		639		1981





		15 - 19 rokov		15 - 19 rokov		15 - 19 rokov		15 - 19 rokov		15 - 19 rokov

		muž		muž		muž		muž		muž

		žena		žena		žena		žena		žena

		15 - 19 rokov Total		15 - 19 rokov Total		15 - 19 rokov Total		15 - 19 rokov Total		15 - 19 rokov Total

		20 - 39 rokov		20 - 39 rokov		20 - 39 rokov		20 - 39 rokov		20 - 39 rokov

		muž		muž		muž		muž		muž

		žena		žena		žena		žena		žena

		20 - 39 rokov Total		20 - 39 rokov Total		20 - 39 rokov Total		20 - 39 rokov Total		20 - 39 rokov Total

		40 - 59 rokov		40 - 59 rokov		40 - 59 rokov		40 - 59 rokov		40 - 59 rokov

		muž		muž		muž		muž		muž

		žena		žena		žena		žena		žena

		40 - 59 rokov Total		40 - 59 rokov Total		40 - 59 rokov Total		40 - 59 rokov Total		40 - 59 rokov Total

		60 a viac rokov		60 a viac rokov		60 a viac rokov		60 a viac rokov		60 a viac rokov

		muž		muž		muž		muž		muž

		žena		žena		žena		žena		žena

		60 a viac rokov Total		60 a viac rokov Total		60 a viac rokov Total		60 a viac rokov Total		60 a viac rokov Total

		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total



Sum of spokojný

Sum of veľmi spokojný

Sum of neviem posúdiť

Sum of veľmi nespokojný

Sum of nespokojný

Celková spokojnosť podľa veku a pohlavia

81

22

23

19

35

94

25

39

17

65

175

47

62

36

100

755

240

171

162

472

1168

332

148

272

740

1923

572

319

434

1212

523

145

66

68

278

312

53

58

32

165

835

198

124

100

443

305

54

55

57

149

175

12

24

12

77

480

66

79

69

226

3413

883

584

639

1981



		Row Labels		Sum of spokojný		Sum of veľmi spokojný		Sum of neviem posúdiť		Sum of nespokojný		Sum of veľmi nespokojný

		stredoškolské		1883		528		370		1128		371

		vysokoškolské		1329		334		173		769		235

		základné		201		21		41		84		33

		Grand Total		3413		883		584		1981		639





		stredoškolské		stredoškolské		stredoškolské		stredoškolské		stredoškolské

		vysokoškolské		vysokoškolské		vysokoškolské		vysokoškolské		vysokoškolské

		základné		základné		základné		základné		základné

		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total



Sum of spokojný

Sum of veľmi spokojný

Sum of neviem posúdiť

Sum of nespokojný

Sum of veľmi nespokojný

Spokojnosť podľa vzdelania

1883

528

370

1128

371

1329

334

173

769

235

201

21

41

84

33

3413

883

584

1981

639



		Row Labels		Sum of spokojný		Sum of veľmi spokojný		Sum of neviem posúdiť		Sum of nespokojný		Sum of veľmi nespokojný

		dôchodca		347		45		58		155		55

		invalidný dôchodca		13		12		3		9		3

		nezamestnaný		134		41		20		78		27

		podnikateľ		193		51		35		122		39

		študent		1540		491		296		951		382

		zamestnanec		1186		243		172		666		133

		Grand Total		3413		883		584		1981		639





		dôchodca		dôchodca		dôchodca		dôchodca		dôchodca

		invalidný dôchodca		invalidný dôchodca		invalidný dôchodca		invalidný dôchodca		invalidný dôchodca

		nezamestnaný		nezamestnaný		nezamestnaný		nezamestnaný		nezamestnaný

		podnikateľ		podnikateľ		podnikateľ		podnikateľ		podnikateľ

		študent		študent		študent		študent		študent

		zamestnanec		zamestnanec		zamestnanec		zamestnanec		zamestnanec

		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total		Grand Total



Sum of spokojný

Sum of veľmi spokojný

Sum of neviem posúdiť

Sum of nespokojný

Sum of veľmi nespokojný

347

45

58

155

55

13

12

3

9

3

134

41

20

78

27

193

51

35

122

39

1540

491

296

951

382

1186

243

172

666

133

3413

883

584

1981

639





Spokojnosť podľa vzdelania
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SPOKOJNOSŤ S KVALITOU V
JEDNOTLIVÝCH OBLASTIACH



Spokojnosť v jednotlivých oblastiach podľa 
priemeru v roku 2017

 ..

Rozvoj Euroregiónu Beskydy VI, Žilina, 
november 2010



ZÁVER

NÁVRH INDEXU SPOKOJNOSTI OBYVATEĽSTVA NA

REGIONÁLNEJ ÚROVNI

VYHODNOCOVANIE INDEXU NA ROČNEJ BÁZE

ODHALENIE PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ

REALIZÁCIA NÁPRAVNÝCH OPATRENÍ

→ ZVÝŠENIE KVALITY ŽIVOTA OBYVATEĽOV REGIÓNU



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

zuzana.stofkova@fpedas.uniza.sk
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