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Dizajn prieskumu 

                                     Duševné zdravie 

Metodológia 
kvantitatívny ad-hoc prieskum 
cez 2muse on-line panel s riadeným prístupom (full managed access panel) 
súčasť voľnopredajného 2muse Express Omnibusu 

Cieľová skupina reprezentatívne, populácia Slovenska vo veku 18 rokov a viac 

Výber kvótny,  
kvóty podľa pohlavia, veku, regiónu, vzdelania veľkosti miesta bydliska a národnosti 

Zber dát 12.-18.12.2019 

Veľkosť vzorky n=1000 respondentov 

Dĺžka dotazníka 10 minút 
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Hlavné zhrnutia 
Ľudia deklarujú kontaktovanie psychológa, psychiatra a všeobecného lekára pri problémoch 
s duševným zdravím  

napriek ponuke možnosti lekárov, 10% vôbec nevie a takmer 10% vyberie iných ako lekárov 
(sociálneho pracovníka, lekárnika, zdravotnú sestru, niekoho iného). 

Copingové stratégie Slovákov/Sloveniek sú skôr konštruktívne – ale aj tu sa prejavuje neznalosť 
 

Mýty, ktoré rezonujú v spoločnosti súvisia najmä s: 
Užívaním liekov 
Správaním človeka s duševnou poruchou 

Naopak, ľudia súhlasia: 
Duševne chorí ľudia dokážu sociálne konštruktívne interagovať 
Aj silný človek môže trpieť duševnou poruchou 

Ľudia sa o oblasť duševného zdravie málo zaujímajú, cca. polovica populácie vôbec netuší 
 
 

Značka Liga za duševné zdravie je známa, ale znalosť nie je dostatočná 
Spontánne ju menuje 11-13% respondentov  
(v kategórii organizácií venujúce sa téme duševného zdravia) 

Linka dôvery Nezábudka je 3. preferovaná – je to dostatočné? 
Znalosť kampane je v populácii veľmi nízka 
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Akých odborníkov by ľudia kontaktovali? 

ZDROJ: Krátky omnibusový kvantitatívny prieskum, agentúra 2muse, december 2019 
 

Odborníci, ktorých by ľudia kontaktovali 

v %, n = 1000 

10% 
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Do akej miery ľudia súhlasia s výrokmi? 

ZDROJ: Krátky omnibusový kvantitatívny prieskum, agentúra 2muse, december 2019 
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Duševne chorý človek musí užívať lieky 

Lieky, ktoré užívajú ľudia pri duševných ťažkostiach, ich 
úplne zmenia 

úplne súhlasím skôr súhlasím skôr nesúhlasím vôbec nesúhlasím neviem posúdiť 

Súhlas s výrokmi 

v %, n = 1000 



Kontakty 
Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať! 

Michal Vyšinský 
michal.vysinsky@2muse.sk 
+421 917 418 200 

Bernadeta Barteková 
Bernadeta.bartekova@2muse.sk 
+421 918 581 251 

Ľudmila Chovancová 
ludmila.chovancova@2muse.sk 
+421 917 418 205 


