
DOTAZNÍK – MLADÍ ĽUDIA A VOĽNÝ ČAS 
 
 
Vážení priatelia, 
 
prosíme Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka. Jeho cieľom je získať odpovede na otázky, ktoré 
sa týkajú trávenia voľného času mladými ľuďmi. Ďakujeme! 
 
 

 
1. Koľko voľného času máte počas bežného školského/pracovného dňa? (Uveďte prosím 
priemerný počet hodín počas bežného dňa.) 
 
................................................ 
 
2. Koľko voľného času máte počas bežného víkendového dňa?  (Uveďte prosím priemerný 
počet hodín počas bežného dňa.) 
 
................................................... 
 
3. Ako často sa venujete nasledujúcim aktivitám (do každého riadku zaznačte krížikom ako 
často sa venujete danej aktivite)? 
 
Venujem sa jej aspoň raz za:  

                                                                                                                    

 deň týždeň mesiac rok vôbec 

a) Počúvam hudbu       
b)Učím sa cudzí jazyk (okrem štandardnej 
školskej výučby)   

     

c) Zvyšujem si svoje odborné  
schopnosti (okrem štandardnej školskej výučby) 

     

d) Čítam noviny alebo časopisy      

e) Čítam knihy      

f) Chodím do kina      

g) Chodím do divadla      

h) Nakupujem      

i) Športujem      

j) Chodím do prírody      

k) Chodím na koncerty      

l) Chodím do barov a krčiem      

m) Stretávam sa s priateľmi      

n) Hrám sa na počítači       

o) Som na internete      

p) Iná činnosť...      



4. Koľko času venujete nasledujúcim aktivitám počas bežného víkendového dňa? (Prosím 
uveďte počet hodín, ktoré trávite pri jednotlivých činnostiach počas bežného víkendového 
dňa.) 
 
a) Počúvanie hudby.................................................................... 
b) Zvyšovanie si svojich odborných a jazykových  
c) schopností (okrem školských povinností)............................. 
d) Čítanie novín alebo časopisov............................................... 
e) Čítanie kníh........................................................................... 
f)  Návšteva kultúrnych podujatí................................................ 
g) Šport...................................................................................... 
h) Výlety do prírody.................................................................. 
i)  Návšteva barov a krčiem....................................................... 
j)  Stretávanie sa s priateľmi...................................................... 
k) Hranie sa počítačových hier.................................................. 
l)  Internet.................................................................................. 
m) Iná činnosť............................................................................ 
 
5. Využívate možnosti trávenia voľného času, ktoré sú organizované........... (doplníme, čo 
nás zaujíma: mestom, CVČ, samosprávou, a pod.)? 
 
1) áno 
2) nie 
 
6. Ak nevyužívate možnosti, ktoré ponúka ................. uveďte hlavný dôvod: 
 
1) nevyužívam ich, pretože o žiadnych neviem 
2) nevyužívam ich, pretože nie sú pre mňa dostatočne zaujímavé 
3) nevyužívam ich z iných dôvodov (uveďte) ........................................................ 
 
7. Predstavte si, že by mesto organizovalo takúto aktivitu: ...................................  Chceli by 
ste sa v takomto prípade do nej zapojiť? 
 
1) určite áno 
2) skôr áno 
3) aj áno, aj nie 
4) skôr nie 
5) určite nie 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
9. Vek: ........ 
 
10. V ktorom kraji žijete: 
 
1) košický 
2) prešovský 
3) banskobystrický 
4) žilinský 
5) trnavský 
6) trenčiansky 
7) nitriansky 
8) bratislavský    
 
11. 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 
 
12. Aký je Váš rodinný stav? 
 
1) ženatý/vydatá 
2) slobodný/á 
3) rozvedený/á 
4) iné........................ 
 
13. 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 
 
 



14. 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! 
 


