
DOTAZNÍK – ANGAŽOVANOSŤ VO VEREJNOM ŽIVOTE  
 
 
Vážení priatelia, 
 
prosíme Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka. Jeho cieľom je získať odpovede na otázky 
týkajúce sa aktivít vo verejnom živote v rámci mesta/obce (organizovanie rôznych podujatí, 
účasť na zasadnutiach a seminároch v obci, organizovanie záujmových krúžkov a iných 
prospešných aktivít v rámci mesta/obce). Ďakujeme!  
 
 
1. Čo pre Vás znamená účasť na verejnom živote? (môžete zakrúžkovať aj viac možností) 
 
1) účasť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva 
2) verejné – prospešné práce v rámci obce 
3) organizovanie hudobných a spoločenských podujatí 
4) účasť na záujmových (odborných) krúžkoch, seminároch  
5) vedenie záujmových krúžkov pre mládežníkov vo vašej obci 
9)  iné (uveďte)...................................................................................................................... 
 
2. Zúčastňujete sa na verejnom živote vo Vašej obci?   
 
1)  áno (Pokračujete otázkou č. 4) 
2)  nie (Pokračujte otázkou č. 3) 
 
3. Prečo sa nezúčastňujete na verejnom živote obce? 
  
1)  nemám záujem  
2)  nemám dostatok času na takéto aktivity 
9)  iné dôvody (uveďte) ............................................................................................................... 
 
(Pokračujte otázkou č. 10) 
 
4. Ako sa najčastejšie zúčastňujete na verejnom živote vo Vašej obci (zakrúžkujte najviac 
dve možnosti)? 
 
1)   účasť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva 
2) verejné – prospešné práce v rámci obce 
3) organizovanie hudobných a spoločenských podujatí 
4) účasť na záujmových (odborných) krúžkoch, seminároch  
5) vedenie záujmových krúžkov pre mládežníkov vo vašej obci 
9)  iné (uveďte)............................................................................................................................ 

 
 

 
 
 



5. Ako často sa zúčastňujete na verejnom živote vo Vašej obci.  
 
1)  denne 
2)  aspoň raz týždenne 
3)  aspoň raz mesačne 
4) aspoň raz ročne 
5) menej ako raz ročne 
6) nikdy 
 
6. Ste spokojný/á s možnosťami, ktoré máte na to, aby ste sa podieľali na verejnom živote 
vo Vašom okolí? 
 
1)  spokojný/á 
2)  skôr spokojný/á 
3)  ani (aj) spokojný/á, ani (aj) nespokojný/á 
4)  skôr nespokojný/á 
5)  nespokojný/á 
 
7. Čo si myslíte, že najviac získate účasťou na verejnom živote vo Vašej obci? (zakrúžkujte 
najviac dve možnosti) 
 
1)  nové poznatky a informácie 
2)  nové zručnosti 
3)  nadviazanie nových kontaktov 
4)  zmena, zlepšene života v mojej obci 
5)  iné (uveďte) ......................................................................................................................... 
 
8. Máte možnosti v obci zorganizovať nejaké podujatie? 
 
1)  áno 
2)  nie 
3)  neviem 
 
9. Ak ste uviedli v predchádzajúcej otázke odpoveď nie, zakrúžkujte najčastejšiu príčinu 
prečo nie: 
 
1)  nemám záujem 
2)  nemám dostatok informácií 
3)  nemám potrebné skúsenosti a zručnosti 
4)  nemám podporu v najbližšom okolí 
5)  verejné inštitúcie a predstavitelia mi to nedovolia 
6)  v mojom okolí nie sú organizácie, ktoré by mi pomohli v mojom úsilí 
9)  iné dôvody (uveďte) ............................................................................................................ 
 
 
 



A na záver Vás prosím o niekoľko údajov, na základe ktorých Vaše odpovede zaradíme do 
vybraných štatistických skupín: 
 
10. Pohlavie: 
 
1)  muž  
2)  žena  

 
11. Vek: ........ 
 
12. V ktorom kraji žijete:  
 
1) košický 
2) prešovský 
3) banskobystrický 
4) žilinský 
5) trnavský 
6) trenčiansky 
7) nitriansky 
8) bratislavský    
 
13. Aká je veľkosť sídla v ktorom žijete? 
 
1) do 500 obyvateľov 
2) 501 – 2000 obyvateľov 
3) 2001 – 5000 obyvateľov 
4) 5001 – 20000 obyvateľov 
5) 20001 – 50000 obyvateľov 
6) 50001 – 100000 obyvateľov 
7) viac ako 100000 obyvateľov 
 
14. Aký je Váš rodinný stav?  
 
1) ženatý/vydatá 
2) slobodný/á 
3) rozvedený/á 
4) iné........................ 
 
15. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? 
 
1) žiadne 
2) základné 
3) stredná škola bez maturity 
4) stredná škola s maturitou 
5) vysokoškolské vzdelanie a vyššie 
 
 



16. Aké je Vaše súčasné ekonomické postavenie, ste: 
 
1) študent  
2) zamestnaný na plný úväzok 
3) zamestnaný na čiastočný úväzok 
4) nezamestnaný 
5) iné ............................................... 
 
 
Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a za čas, ktorý ste nám venovali! 
 


