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DOTAZNÍK 
 
Úlohou predloženého dotazníka je zisti

�
, aká je politika a aktivity vo vz

�
ahu k mládeži vo 

Vašom meste predovšetkým so zameraním na tieto štyr i oblasti :  
A. neformálne vzdelávanie  = dopĺňa formálny systém vzdelávania a odbornej prípravy. 

Je založené na spoluúčasti a orientácii na účastníka vzdelávania a vykonávané 
dobrovoľne, so zreteľom na výber vhodných foriem a metód.  

B. participácia  = je zapojenie a spoluúčasť mladých ľudí v procese plánovania, 
rozhodovania a realizácie aktivít a projektov, týkajúcich sa verejného života 
a verejného rozhodovania. 

C. informácie  = informovanie mladých ľudí o aktivitách, ktoré sa ich týkajú  
D. dobrovo �níctvo  = neplatená, uvedomelá činnosť, ktorá je vykonávaná z vlastnej 

vôle, v prospech druhých. Dobrovoľník/dobrovoľníčka je človek, ktorý bez nároku na 
finančnú odmenu venuje svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti, energiu v prospech 
iných ľudí alebo spoločnosti. 

 
Za mládež považujeme mladých �udí vo veku od 15 do 30 rokov vrátane.  
 
Žiadame Vás o čo najkomplexnejšie vyplnenie predloženého dotazníka a priloženie 
materiálov (v elektronickej alebo tlačenej verzii), o ktoré v dotazníku žiadame, prípadne 
poskytnutie odkazov na internetové stránky, na ktorých sú prístupné. 
 
Môžete nám odpovedať písomne alebo elektronickou poštou. Dotazník je prístupný na 
stiahnutie aj na stránke Centra dobrovoľníctva (www.centrumdobrovolnictva.sk). 
 
Vyplnené dotazníky spolu s ďalšími materiálmi prosím zasielajte do 31.10.2007 na adresu:  
PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová 
Katedra sociálnej práce PF UMB 
Ružová 13 
974 11  Banská Bystrica 
agregorova @pdf.umb.sk 
 
V prípade akýchko �vek otázok oh �adom výskumu kontaktujte tieto osoby:  
PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová (048/436 4783; 0907 130 817; 
agregorova@pdf.umb.sk) 
PaedDr. Peter Jusko, PhD. (048/436 4780; pjusko@pdf.umb.sk) 
Mgr.Lívia Nemcová, PhD. (048/436 4755; lnemcova@pdf.umb.sk) 
PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD. (048/436 4783; lvavrincikova@pdf.umb.sk) 
PhDr. Patrícia Zolyomiová, PhD. (048/436 4761; pzolyomiova@pdf.umb.sk)   
 �

akujeme za spoluprácu. O výsledkoch výskumu Vás bud eme informova
�

.  
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1. Názov mesta:  .................................. ................................................................................... 
 
2. Po�et volených zástupcov/zástupký �  miestnej samosprávy:  
 Celkovo Z toho do 30 rokov 

Muži   
 

Ženy   
 

 
3. Existuje v sú �asnosti vo Vašom meste samostatná Koncepcia politik y vo vz

�
ahu 

k mládeži ?  
 
�  Áno  (priložte materiál k dotazníku alebo uve�te internetovú adresu, kde je možné ju 
nájs�) 
�  Nie  

 
3.A.  V prípade, že koncepcia existuje, bola mládež za�lenená do procesu jej tvorby?  

� Áno, uveďte prosím spôsob jej začlenenia: ................................................................... 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

� Nie 
 

4. Existujú vo Vašom meste iné koncep �né materiály, kde je mládež zahrnutá v rámci 
plánovaných aktivít mesta? 
 
� Áno (priložte prosím materiály k dotazníku alebo uve�te internetovú adresu, kde je 
možné nájs� ich) 
� Nie 

 
4.A.  V prípade, že existujú, bola mládež za�lenená do procesu ich tvorby?  

� Áno, uveďte prosím spôsob jej začlenenia: ................................................................... 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

� Nie 
 

5. Existuje vo Vašom meste Plán hospodárskeho, kult úrneho a sociálneho rozvoja 
mesta ?  
  
� Áno (priložte ho prosím alebo uve�te internetovú adresu, kde je možné nájs� ho) 
� Nie 
 

5.A.  V prípade, že plán existuje, bola mládež za�lenená do procesu jeho tvorby?  
 

� Áno, uveďte prosím spôsob jej začlenenia: ................................................................... 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

� Nie 
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6. Uve� te najdôležitejšie priority mládežníckej politiky v o Vašom meste:  
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

 

7. Pôsobí pri Vašej miestnej samospráve komisia/subkom isia  pre prácu s mládežou?  
� Áno, pôsobí komisia/subkomisia 
� Nie, ale pôsobí dočasný výbor zložený zo zástupcov/kýň komisií mestského 
zastupiteľstva so zameraním na súvisiace oblasti zaoberajúci sa mládežou 
� Nie, ale pôsobí stály výbor zložený zo zástupcov/kýň komisií mestského zastupiteľstva 
so zameraním na súvisiace oblasti zaoberajúci sa mládežou 
� Nie, ale jeden člen/ka volenej samosprávy je poverený/á zaoberať sa otázkami života 
mládeže v meste 
� Nie 

 
7.A  Ak existuje vo Vašom meste komisia pre prácu s mládežou, uve�te bližšie jej zloženie:  �

íslo Vek 
 

Pohlavie 
 

Pracovné zaradenie (a-e)* 

1.     

2.    

    

    

    

    

    

    

* možnosti: 
a) volený/á zástupca/ky�a samosprávy 
b) pracovník/�ka Mestského úradu 
c) odborník/�ka v práci s mládežou z externej organizácie (špecifikujte v tabu�ke z akej) 
d) zástupca/ky�a mládeže 
e) iné, špecifikujte v tabu�ke:  ........... 
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8. Existuje na Mestskom úrade pracovník/ �ka alebo pracovníci zodpovední za 
mládežnícku politiku, respektíve prácu s mládežou?  
� Áno  
� Nie 
 

8.A. Ak áno, uve�te jeho/jej/ich vek,  pohlavie a pracovné zaradenie �
íslo Vek 

 
Pohlavie 

 
Pracovné zaradenie (odbor, referát) 

1. 
  

   

2. 
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

 
9. Uve� te najdôležitejšie aktivity, ktoré Vaše mesto v sú �asnosti realizuje pre mládež 

v nasledujúcich oblastiach:    
Oblasti Aktivity 

Neformálne 
vzdelávanie 

 
 
 
 
 
 

Participácia 
mládeže 

 
 
 
 
 
 

Informovanie 
mladých �udí 

 
 
 
 
 
 

Dobrovo �níctvo  
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10. Akým spôsobom Vaša samospráva podporuje aktivit y mládeže v oblasti 
neformálneho vzdelávania, participácie, informácií a dobrovo �níctva vo Vašom 
meste (môžete uvies

�
 aj viac alternatív) – ozna � te X 

Forma podpory Neformálne 
vzdelávanie 

Participácia 
mládeže Informácie Dobrovo �níctvo  

Finan�ne     
Poskytovanie 
priestorov 

    

Propagácia aktivít 
v mestských médiách 

    

Spolupráca na 
príprave a realizácii 
konkrétnych 
aktivít/podujatí 

    

Iné (uve� te) 
 
 
 
 

    

 
11. Existuje systém priamej finan �nej podpory projektov práce s mládežou v oblasti 

neformálneho vzdelávania, participácie, informácií a dobrovo �níctva na úrovni 
Vášho mesta? 
� Áno 
� Nie 
 

11.A.  Popíšte bližšie systém finan�nej podpory projektov práce s mládežou vo Vašom meste 
alebo priložte dokument upravujúci túto problematiku, prípadne uve�te internetovú adresu, 
kde je prístupný 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

12. Venuje sa Vaše mesto sie
�

ovaniu organizácií pracujúcich s mládežou na území 
mesta?  
� Áno, uveďte prosím spôsoby sieťovania: ...................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

� Nie 
 

13. Ako hodnotíte úrove �  sie
�

ovania organizácií pracujúcich s mládežou na území 
Vášho mesta? Vašu odpove �  vyzna� te X. 

      �      �         �      �        � 
Výborná    dobrá    priemerná  slabá  sieťovanie  
           Neexistuje 
 
 



Samosprávna politika regiónov a miest voči mládeži  

2007 

14. Uve� te 5 najvýznamnejších organizácií, inštitúcií, nefo rmálnych združení 
a iniciatív, s ktorými spolupracuje Vaše mesto v ob lasti práce s mládežou a oblasti 
spolupráce 

 
Názov organizácie Oblasti spolupráce 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
15.  Pôsobí vo Vašom meste mládežnícky parlament?  

� Áno, ako občianske združenie 
� Áno pri CVČ 
� Áno pri ZŠ  
� Áno ako nezávislá skupina/iniciatíva 
� Iné: .............................................................................................................................. 
� Nie 

 
16.A. Uve�te akým spôsobom konkrétne spolupracuje Vaše mesto s týmto mládežníckym 
parlamentom:  

� Pravidelné osobné stretnutia so zástupcom/kyňou mestského úradu/zastupiteľstva 
� Nepravidelné osobné stretnutia so zástupcom/kyňou mestskéhp úradu/zastupiteľstva 
� Prizývanie na rokovania mestského zastupiteľstva 
� Prizývanie na rokovania k špecifickým problémom týkajúcich sa mládeže 
� Účasť zástupcu mládežníckeho parlamentu v komisii/subkomisii pre mládež 
� Komunikácia prostredníctvom mailu/telefónu/listov 
� Iné, uveďte aké ............................................................................................................. 

 
16. Zhodno

�
te úrove�  spolupráce Vášho mesta  s mládežníckym parlamentom . Vašu 

odpove�  vyzna� te X. 
      �      �         �      �        � 
výborná   dobrá    priemerná      slabá       žiadna  
 
 
17. Zhodno

�
te úrove�  spolupráce Vášho mesta s mládežou v oblasti mládež níckej 

politiky a svoju odpove �  zdôvodnite. Vašu odpove �  vyzna� te X. 
      �      �         �      �        � 
výborná   dobrá    priemerná  slabá  žiadna  
 
Zdôvodnenie hodnotenia 

.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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18. Ako �asto sa mládež zapája vo Vašom meste do ovplyv �ovania vecí verejných 

prostredníctvom nasledovných spôsobov? (Ozna � te X pri zodpovedajúcej 
frekvencii jednotlivých spôsobov (vôbec; málokedy; niekedy; �asto; ve �mi �asto).  

 
Spôsoby participácie mládeže vo 
vecíach verejných vo Vašom meste vôbec málokedy  niekedy  �asto ve�mi �asto 
Podpisovými (petičnými) akciami      
Organizovaním podujatí pre verejnosť      
Účasťou na zasadnutí zastupiteľstva      
Členstvom v mládežníckom parlamente      
Členstvom v občianskom združení detí 
a mládeže      

Zorganizovaním verejného zhromaždenia      
Vystúpením na verejnom zhromaždení      
Členstvom v komisii pre mládež      
Stretávaním sa s poslancami      
Dobrovoľnou spoluprácou pri vedení 
krúžkov a klubov      

Zriadenie a prevádzkovanie Centra 
mládeže      

Iné (uveďte) ............................................. 
..................................................................      

Iné (uveďte) ............................................. 
..................................................................      

Iné (uveďte) ............................................. 
..................................................................      

 
 
19. Existuje vo Vašom meste prípad, ke �  bolo právo rozhodnú

�
 o verejných 

záležitostiach plne delegované na mladých �udí?  
� Áno, uveďte ho prosím: ............................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
� Nie  
� Neviem 
 

20. Ako �asto získavate informácie o � innosti organizácií, inštitúcií, neformálnych 
združení a iniciatív pracujúcich s mládežou na územ í Vášho mesta z nasledovných 
zdrojov (ozna � te X pri každej možnosti: vôbec, menej ako raz za r ok, približne raz 
za rok, raz za šes

�
 mesiacov a �astejšie ako raz za šes

�
 mesiacov ):   

 

Zdroje Vôbec 
Menej 

ako raz 
za rok  

Raz za 
rok 

Raz za 
polroka 

�
astejšie 
ako raz 

za polrok  
Z propagačných materiálov      
Z informácií v médiách      
Prostredníctvom osobných kontaktov      
Od komisie pre prácu s mládežou      
Od členov/členiek organizácií pracujúcich 
s mládežou      

Iné, uveďte................................................. 
...................................................................      
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21. Akým spôsobom získavate informácie o potrebách mládeže vo Vašom meste?  
(môžete uvies

�
 aj viac možností) 

� Realizáciou vlastných prieskumov/ankiet/výskumov 
� Prostredníctvom sprostredkovaných informácií od inštitúcií, organizácií 
a neformálnych skupín pracujúcich s mládežou 
� Prostredníctvom mládežníckeho parlamentu 
� Prostredníctvom komunikácie iniciovanej zo strany mládeže 
� Prostredníctvom celoslovenských a regionálnych výskumov realizovaných externými 
inštitúciami  
� Prostredníctvom monitoringu organizácií, inštitúcií a neformálnych skupín 
pracujúcich s mládežou 
� Iné, uveďte .................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................ 

 
22. Zhodno

�
te úrove�  informovanosti Vášho mesta o potrebách mládeže. Va šu 

odpove�  vyzna� te X. 
      �      �         �      �        � 
výborná   dobrá    priemerná  slabá  žiadna  

 

23. Ako �asto informujete mladých �udí o záležitostiach (návrhoch, plánoch, 
stratégiách, aktivitách), ktoré sa ich týkajú prost redníctvom nasledovných 
spôsobov? (ozna � te X pri každej možnosti: vôbec, menej ako raz za r ok, približne 
raz za rok, raz za šes

�
 mesiacov a �astejšie ako raz za šes

�
 mesiacov):   

 

Spôsoby informovania mladých �udí Vôbec 
Menej 

ako raz 
za rok  

Raz za 
rok 

Raz za 
polroka 

�
astejšie 
ako raz 

za polrok  
Internetová stránka Mestského úradu      
Iné internetové zdroje      
Noviny mestského úradu      
Iné tlačené médiá      
Rozhlas      
Televízia      
Okrúhle stoly      
Zasielanie materiálov organizáciám 
zastupujúcim mládež      

Diskusné fóra      
Verejné vypočutia      
Iné, uveďte................................................. 
...................................................................      

 
24. Zhodno

�
te politiku Vášho mesta vo vz

�
ahu k mládeži celkovo a v jednotlivých 

oblastiach. Vašu odpove �  v každej oblasti ozna � te X.  
Oblasti Hodnotenie 

 Výborná dobrá priemerná slabá žiadna 
Mládežnícka politika 
mesta celkovo      

V oblasti neformálneho 
vzdelávania      

V oblasti participácie       
V oblasti informovanosti 
mládeže      

V oblasti dobrovo �níctva       
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25. Zhodno
�

te úrove�  spolupráce Vášho mesta v oblasti mládežníckej poli tiky 
týkajúcej sa neformálneho vzdelávania, participácie , informovanosti 
a dobrovo �níctva s vyšším územným celkom, do ktorého regiónu patríte:  

        �      �         �      �        � 
výborná   dobrá    priemerná  slabá  žiadna  
 
26. Zhodno

�
te úrove�  národného legislatívneho, finan �ného, politického 

a spolo�enského rámca v oblasti mládežníckej politiky týkaj úcej sa neformálneho 
vzdelávania, participácie, informovanosti a dobrovo �níctva a angažovanos

�
 

jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy.  
        �      �         �      �        � 
výborná   dobrá    priemerná  slabá  žiadna  
 
27. Uve� te prosím kontakt na osobu, ktorú je možné kontakto va

�
 v prípade zistenia 

dopl�ujúcich informácií o samosprávnej politike Vášho me sta vo� i mládeži:  
Meno, priezvisko, tituly: ....................................................................................................... 

Funkcia: ............................................................................................................................... 

Telefón: ................................................................. E-mail:................................................... 

 

28. Ak máte k dispozícii priložte v sledovaných obl astiach (neformálne vzdelávanie, 
participácia, informovanie a dobrovo �níctvo) príklady dobrej praxe na území Vášho 
mesta alebo uve � te internetové stránky, kde je možné ich nájs

�
:  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

29. Uve� te �alšie informácie, prípadne námety k tejto téme z Va šej strany:  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 �
akujeme za spoluprácu. 

 


