
IUVENTA,  NAFYD, Búdková 2, 811 04 Bratislava 
 
 
 

 
Dotazník pre mládež od 15 do 26 rokov 

 
 
Ahoj, 
 Patríš k tým mladým ľuďom v tvojej obci / meste, ktorí sú zaradení do 
celoslovenského výskumu o podieľaní sa dievčat a chlapcov na riešení problémov 
tvojho rodiska . Výskum iniciuje Ministerstvo školstva SR spolu s Iuventou, 
rezortným zariadením MŠ SR pre voľný čas detí, mládeže a dospelých. Jeho cieľom 
je zviditeľniť potrebu riešiť a rešpektovať potreby a požiadavky detí,  mládeže na 
komunálnej úrovni , aby dievčatá a chlapci neboli iba obyvateľmi miest a obcí, ale 
predovšetkým ich občania. 
 Tento dotazník vyplňuje spolu 1 000 mladých ľudí od 15 do 26 rokov 
z rôznych lokalít Slovenska. Na dotazník sa nemusíš podpísať, ale prosím ťa, aby si 
odpovedal pravdivo na všetky otázky.  
 Pri vyplňovaní dávaj pozor, aby si nevynechal(a) ani jednu otázku. Za 
každou otázkou nasleduje niekoľko odpovedí, ktoré sú očíslované. Vyber si 
a zakrúžkuj číslo pri tej, ktorá najviac zodpovedá skutočnosti. Pri každej otázke je 
pokyn, koľko odpovedí si môžeš zvoliť. Je dôležité ho dodržať. 
      PhDr. Ľuba Sobihardová, Iuventa 
 
 
 
I. Si ochotný(á) spolupracovať s miestnou samosprávou na riešení problémov vašej 

obce/mesta?  

 
1) určite áno 
2) pravdepodobne áno 
3) pravdepodobne nie 
4) určite nie 
5) neviem 
 
 
II. Uveď najzávažnejšie dôvody, pre ktoré nemôžeš spolupracovať s miestnou samosprávou na 

riešení problémov vašej obce/mesta:  (oznať najviac 3 alternatívy) 
 
1) nedostatok času 
2) nedostatok informácií 
3) zdravotný stav 
4) nedostatok kontaktov 
5) krátky čas pobytu v meste / obci 
6) nemám záujem spolupracovať 
7) nepoznám spôsob ako spolupracovať s miestnou samosprávou 
8) iné (vypíš) 



III. Ktoré problémy vo vzťahu k mládeži, považuješ za najvypuklejšie vo vašej obci/meste? 
(označ najviac 3 alternatívy) 

 
1) nezamestnanosť mladých ľudí 
2) nedostatok bytov 
3) zlá dopravná situácia 
4) podmienky pre zmysluplné využívanie voľného času 
5) kriminalita mládeže 
6) spolunažívanie s národnostnými menšinami 
7) zneužívanie drog a alkoholu 
8) narušené životné prostredie 
 
 

IV. Zhodnoť mieru informovanosti mladých ľudí o záležitostiach vašej obce/mesta: 

 
1) veľmi dobrá 
2) dobrá 
3) dostačujúca 
4) nedostačujúca 
5) neviem 
 
 
V. Informácie o činnosti subjektov v oblasti práce s deťmi a mládežou v tvojej obci/meste 

získavaš: (označ najviac 3 alternatívy) 
  
1) z propagačných materiálov, ktoré posielajú na moju adresu 
2) z materiálov vyvesených na propagačných tabuliach v meste 
3) z informácií v médiách 
4) prostredníctvom osobných kontaktov 
5) sprostredkuje ich komisia (pracovník) pre prácu s mládežou pri miestnej samospráve 
6) iné (vymenuj).................................................................................................................. 
 
 
VI. Podľa tvojho názoru, majú mladí ľudia v obci/meste možnosť ovplyvniť uplatnenie svojich 

požiadaviek a názorov? 
 
1) áno, vždy 
2) áno, niekedy 
3) nie 
4) neviem 
 

 

VII. Obrátil(a) si sa už na samosprávu s otázkami, resp. požiadavkami? 
 
1) áno 
2) nie   
 
 
 
 
 



VIII. Ak áno, zohľadnila samospráva tvoje otázky, resp. požiadavky vo svojich rozhodnutiach? 

 
1) áno, všetky požiadavky 
2) áno, čiastočne 
3) nie 
4) neviem posúdiť 
 
 
IX. Podľa tvojho názoru, akým spôsobom by sa  mladí ľudia v obci/meste mali najčastejšie 

podieľať na ovplyvňovaní vecí verejných? (uveď najviac 3 alternatívy)  
 
1) podpisovými (petičnými) akciami 
2) organizovaním podujatí pre verejnosť 
3) účasťou na zasadnutí zastupiteľstva 
4) členstvom v niektorom občianskom združení detí a mládeže 
5) brigádami 
6) vystúpením na verejnom zhromaždení 
7) stretávaním sa s poslancami 
8) dobrovoľnou spoluprácou pri vedení krúžkov a klubov 
9) iniciovaním mini referenda 
10) podporou handicapovaných detí a mládeže 
11) iné (opíš)....................................................................................................................................... 
12) neviem 
 

 

X. Zapojil(a) si sa už do riešenia problémov vašej obce/mesta? 
 
1) áno 
2) nie 
 
 
XI. Ak áno, uveď prosím, akým spôsobom: 
 
............................................................................................................................................................. 
 
 
XII. Označ svoje pohnútky, ktoré ťa viedli k tomu, že si sa zapojil(a) do riešenia vecí verejných 
v obci/meste? (uveď najviac 3 alternatívy) 
 
1) estetické pohnútky 
2) ekologické pohnútky 
3) potreba osobného príkladu 
4) snaha pomôcť ľuďom a mestu 
5) snaha zlepšiť podmienky detí a rodín 
6) reagoval(a) som tým na výzvu k účasti na podujatí 
7) osobný prospech 
8) vnímam to ako svoju občiansku povinnosť 
9) nechcem byť ľahostajný(á) k potrebe aktivity verejnosti  
10) iné (opíš)................................................................................................................................ 
11) neviem 

 



XIII. poznáš v obci/meste nejakého referenta, ktorý zastupuje mládež? 
 
1) áno, osobne 
2) áno, len z počutia 
3) nie 
 
Na záver ťa poprosím ešte o niekoľko osobných údajov: 
 
XIV. Si:   1) dievča    2) chlapec 
 
XV. Koľko máš rokov: ................................................ 
 
XVI. Navštevuješ: 
 
1) stredné odborné učilište 
2) strednú odbornú školu 
3) gymnázium 
4) vysokú školu 
5) si zamestnaný (á) 
6) si nezamestnaný (á) 
7) máš živnostenský list 
 
 
XVII. Si členom niektorého občianskeho združenia detí a mládeže? Ak áno, napíš jeho 

názov: 
 
...................................................................................................................................................... 
 
 
    Si super, že si vydržal (a) vyplňovať dotazník až do konca.     
    Želáme ti veľa úspechov v živote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IUVENTA,  NAFYD, Búdková 2, 811 04 Bratislava 
 
 

Dotazník pre starostov a primátorov k participácii mládeže 

 
(Starostovia spolu s dotazníkmi obdržia i osobitný list MŠ SR, v ktorom budú vysvetlené 
dôvody dotazníkového zisťovania) 
 
I. Pôsobí pri miestnej samospráve komisia pre prácu s mládežou? 
 
1) áno 
2) jeden člen samosprávy je poverený uaoberať sa otázkami života mládeže v obci/meste 
3) nie  
4) neviem 
 
 
II. Uveďte, koľko členov miestnej samosprávy má menej ako 26 rokov?  .......................... 
 
 
III. Pôsobí vo vašej obce/meste detský resp. mládežnícky parlament? 
 
1)  áno, ako občianske združenie detí a mládeže 
2)  áno, detský resp. mládežnícky parlament je založený pri miestnej základnej (strednej) škole 
3)  áno, detský resp. mládežnícky parlament je založený pri CVČ 
4)  nie 
5)  iné (uveďte konkrétne).................................................................................................................. 
6)  neviem 
 
 
IV. Vo finančnom rozpočte samosprávy sú vyčlenené peniaze na podporu aktivít detí 

a mládeže? (označte aj viacej alternatív) 
 
1) áno, v rámci osobitného fondu na podporu mládežníckych aktivít 
2) áno, ako súčasť finančných prostriedkov určených školám 
3) áno, ako súčasť finančných prostriedkov určených CVČ 
4) áno, ako súčasť finančných prostriedkov určených domu kultúry 
5) áno, ako súčasť finančných prostriedkov určených občianskym združeniam 
6) nie 
7) iné (uveďte konkrétne)................................................................................................................. 
8) neviem 
 
 
V. Akým spôsobom samospráva podporuje aktivity mladých ľudí v obci/meste? (uveďte aj viac 

alternatív) 
 
1) finančne 
2) umožňuje propagáciu aktivít v regionálnych médiách 
3) poskytuje priestory 
4) podporuje poradenskú činnosť 
5) iné (uveďte).................................................................................................................................. 



VI. Ktoré skupiny mládeže vo vašej obci/meste sú z hľadiska občianskej participácie 

najproblémovejšie? 
 
1) nezamestnaní mladí ľudia 
2) rómske deti a mládež 
3) zdravotne postihnuté deti a mládež 
4) iné (vymenujte)................................................................................................................................ 
 
 
VII. Ktoré problémy vo vzťahu k mládeži považuje samospráva za najvypuklejšie v obci/meste? 

(označte najviac tri alternatívy) 
 
1) nezamestnanosť mladých ľudí 
2) nedostatok bytov 
3) zlá dopravná situácia 
4) podmienky pre zmysluplné využívanie voľného času 
5) kriminalita mládeže 
6) spolunažívanie s národnostnými menšinami 
7) zneužívanie drog a alkoholu 
8) narušené životné prostredie 
9) iné (vypíšte)..................................................................................................................................... 
 
 
VIII. Domnievate sa, že samospráva vo vašej obci/meste by perspektívne mala zabezpečiť na 

zlepšenie životných podmienok detí a mládeže: (označte najviac tri alternatívy) 
 
1) pracovníkov, ktorí by pomáhali pri ťažkostiach s hľadaním a nástupom do zamestnania 
2) náhradné dočasné ubytovanie pre týrané, resp. zneužívané deti a mládež 
3) linku dôvery pre deti a mládež 
4) špecialistu na riešenie legislatívnych problémov 
5) podmienky na trávenie voľného času a aktívne športovanie 
6) ponuku prázdninových programov 
7) podmienky pre regionálne resp. medzinárodné mládežnícke výmeny 
8) iné (opíšte).................................................................................................................................... 
 

IX. Zhodnoťte mieru informovanosti mladých ľudí o záležitostiach vašej obce/mesta: 
 
1) veľmi dobrá 
2) dobrá 
3) dostačujúca 
4) nedostačujúca 
5) neviem 
 
 
X. Podľa vášho názoru, akým spôsobom by sa mali mladí ľudia vo vašej obci/meste najčastejšie  

podieľať na ovplyvňovaní vecí verejných? (uveďte najviac 3 možnosti) 
 
1) podpisovými (petičnými) akciami 
2) organizovaním podujatí pre verejnosť 
3) účasťou na zasadaní zastupiteľstva 
4) členstvom v niektorom občianskom združení detí a mládeže 



5) brigádami 
6) vystúpením na verejnom zhromaždení 
7) stretávaním sa s poslancami 
8) dobrovoľnou spoluprácou pri vedení krúžkov a klubov 
9) iniciovaním mini referenda 
10) podporou handicapovaných detí a mládeže 
11)  iné (opíšte)...................................................................................................................................... 
12) Neviem 
 
 
XI. Informácie o činnosti iných subjektov v oblasti práce s deťmi a mládežou vo vašej obci/meste 

získavate: (označte najviac 3 alternatívy) 
 
1) z propagačných materiálov, ktoré posielajú na vašu adresu 
2) z materiálov vyvesených na propagačných tabuliach v meste  
3) z inzerátov a informácií v médiách 
4) prostredníctvom osobných kontaktov so zodpovednými pracovníkmi 
5) sprostredkuje ich komisia (pracovník) pre prácu s mládežou pri miestnej samospráva 
6) členovia občianskych združení detí a mládeže sú súčasne členmi samosprávnych orgánov alebo 

komisií 
7) členovia komisie pre deti a mládež sú súčasne členovia iných samosprávnych orgánov 

v obci/meste 
 

XII. Aké ocenenie (diplom, vyznamenanie, získala vaša obec/mesto v posledných piatich rokoch? 

 
................................................................................................................................................................ 
 
 
     Ďakujeme za spoluprácu, želáme veľa úspechov v práci 
 
 
 
(osobné údaje sú uvedené v dotazníku k pasportizácii miestnych klubov mládeže, ktorý primátori 
a starostovia dostanú spolu s dotazníkom k participácii mládeže na občianskom a spoločenskom 
živote v miestnych podmienkach) 
 


