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Výskumný projekt 
 
 

Sociálna a občianska participácia vidieckej mládeže 
v Nitrianskom samosprávnom kraji 

 
 

Vážený pán starosta/pani starostka, 
 

Vaša obec patrí k tým, v ktorých boli mladí ľudia vo veku  od 15 do 30 rokov oslovení v júni 2009 v 
rámci regionálneho výskumu o podieľaní sa mládeže na živote a riešení problémov vo svojej obci. 
Chceme sa Vám opätovne poďakovať za ochotu a spoluprácu a zároveň Vás informovať, že výsledky 
tohto výskumu budú slúžiť aj ako podklady k Národnej správe o mládeži, ktorú bude prerokovávať NR 
SR v roku 2010.  
Aby sme získali čo najobjektívnejší obraz, potrebujeme poznať nielen názory mladých ľudí, ale aj 
pohľad lokálnej samosprávy na ich participáciu. Chceme Vás preto poprosiť o vyplnenie tohto dotazníka 
a o jeho zaslanie do 15.12.2009 na adresu: 

Danka Moravčíková 
FEM SPU 

Tr. A. Hlinku 2 
949 76 Nitra 

 
Môžete nám odpovedať aj elektronickou poštou – v takomto prípade nás kontaktujte na 
doleuvedené mailové adresy.  
V prípade potreby podrobnejšie sa informovať o tomto výskumnom projekte sme Vám k dispozícii 
na uvedenej kontaktnej adrese a tel. číslach: 
Mgr. Ing. Danka Moravčíková (vedúca CCV FEM SPU a koordinátorka projektu):  
037/641 4692, danka.moravcikova@uniag.sk   
Alena Tóthová: 037/641 4747, alena.tothova@uniag.sk   
PhDr. Pavol Barát: 037/641 4753, pavol.barat@uniag.sk  
 
Ďakujeme Vám za spoluprácu. O výsledkoch výskumu Vás budeme informovať.  
 
 

 
 
Tento projekt výskumu je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky (Odbor detí a mládeže) a IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže. 
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1.  Názov obce: .......................................................................................................................................... 
 
2.  Počet volených zástupcov/zástupkýň miestnej samosprávy: 

 Celkovo Z toho do 30 rokov 
Muži   
Ženy    
 
 
3.  Existuje v súčasnosti vo vašej obci samostatná Koncepcia práce s mládežou? 
  
□  Áno (priložte prosím materiál k dotazníku alebo uveďte internetovú adresu, kde je možné ju nájsť) 
□  Nie 
 
3.A  V prípade, že koncepcia existuje, bola mládež začlenená do procesu jej tvorby? 
 
□  Áno, uveďte prosím ako:  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
□  Nie 
 
 
4.  Existujú vo Vašej obci iné koncepčné materiály, kde je mládež zahrnutá v rámci plánovaných 
aktivít obce? 
  
□  Áno (priložte prosím materiály  k dotazníku alebo uveďte internetovú adresu, kde je možné ich nájsť) 
□  Nie 
 
4.A  V prípade, že existujú, bola mládež začlenená do procesu ich tvorby? 
 
□  Áno, uveďte prosím ako:  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
□  Nie 
 
 
5.  Má Vaša obec (príp. mikroregión, ktorého je obec členom) vypracovaný PHSR ? 
 
□  Áno (priložte ho prosím  k dotazníku alebo uveďte internetovú adresu, kde je možné nájsť ho) 
□  Nie 
 
5.A  V prípade, že plán je vypracovaný, bola mládež začlenená do procesu jeho tvorby? 
 
□  Áno, uveďte prosím ako:  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
□  Nie 
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6. Pôsobí pri Vašej miestnej samospráve komisia/subkomisia pre prácu s mládežou? 
 
□  Áno, pôsobí komisia/subkomisia 
□  Nie, ale jeden člen/členka volenej samosprávy je poverený/poverená zaoberať sa otázkami života 
mládeže v obci 
□  Nie, ale jeden pracovník/pracovníčka obecného úradu je poverený/poverená zaoberať sa otázkami 
života mládeže v obci 
□  Nie   
 
6.A  Ak existuje vo Vašej obci komisia/subkomisia pre prácu s mládežou alebo poverený 
pracovník/poverená pracovníčka, uveďte ich bližšiu charakteristiku: 

Vek Pohlavie Pracovné zaradenie (a-e)* 

   
   
   
   
   
*Možnosti: 
a) volený/á zástupca/kyňa samosprávy 
b) pracovník/čka obecného úradu 
c) odborník/čka v práci s mládežou z externej organizácie (špecifikujte v tabuľke z akej) 
d) zástupca/kyňa mládeže  
e) iné (špecifikujte v tabuľke) 
 
 
7.  Akým spôsobom podporuje Vaša samospráva aktivity mládeže vo Vašej obci: 

Forma podpory Typ aktivít/podujatí (popíšte) 
Finančná podpora  
 
 
 

 

Poskytovanie priestorov 
 
 
 

 

Propagácia 
 
 
 

 

Spolupráca na príprave a realizácii 
 
 
 

 

Inak (uveďte ako): .................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
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8. Existuje na úrovni Vašej obce priamy systém podpory mládežníckych aktivít a projektov? 
 
□  Áno 
□  Nie 
 
 
9.  Pôsobí vo Vašej obci mládežnícky parlament? 
 
□  Áno, ako občianske združenie 
□  Áno, pri 0Ú 
□  Áno, pri ZŠ 
□  Áno, ako nezávislá skupina/iniciatíva 
□  Iné: .................................................................................................................................................. 
□  Nie  
 
9.A  Uveďte, akým spôsobom konkrétne spolupracuje Vaša obec s mládežníckym parlamentom: 
 
□  Pravidelné osobné stretnutia so zástupcom/kyňou obecného zastupiteľstva 
□  Nepravidelné osobné stretnutia so zástupcom/kyňou obecného zastupiteľstva 
□  Prizývanie na rokovania obecného 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: ................................................................................................................................ 
 
 
10. Zhodnoťte úroveň spolupráce Vašej obce s mládežníckym parlamentom (Vašu odpoveď 
označte X): 

□ □ □ □ □ 
výborná dobrá priemerná slabá žiadna 

 
 
11. Zhodnoťte úroveň spolupráce Vašej obce so zástupcami mládežníckych 
spolkov/organizácií/združení (Vašu odpoveď označte X): 

□ □ □ □ □ 
výborná dobrá priemerná slabá žiadna 

 
 
12. Zhodnoťte všeobecne úroveň spolupráce Vašej obce s mladými ľuďmi v obci (Vašu odpoveď 
označte X): 

□ □ □ □ □ 
výborná dobrá priemerná slabá žiadna 

 
 
13. Ako často sa mládež vo Vašej obci zapája do ovplyvňovania vecí verejných (Vašu odpoveď 
označte X): 

□ □ □ □ □ 
vôbec málokedy niekedy často veľmi často 
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13.A  Popíšte najčastejšie spôsoby zapájania sa mládeže do života Vašej obce a do ovplyvňovania vecí 
verejných:  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
  
14.  Ako často získavate informácie o činnosti mládežníckych /spolkov/organizácií/združení vo 
Vašej obci z nasledovných zdrojov (označte X pri každej možnosti): 

Zdroje Vôbec Menej ako 
raz za rok 

Raz 
za 
rok 

Raz za 
polroka 

Častejšie ako 
raz za polrok 

Z propagačných materiálov       
Z informácií v médiách       
Prostredníctvom osobných kontaktov       
Od komisie pre prácu s mládežou       
Od členov/členiek mládežníckych 
spolkov/organizácií/združení  

     

Iné, uveďte: ..........................      
 
 
15.  Akým spôsobom získavate informácie o potrebách mládeže vo Vašej obci? 
 
□  Realizáciou vlastných prieskumov/ankiet 
□  Prostredníctvom sprostredkovaných informácií od mládežníckych    
     spolkov/inštitúcií/organizácií/združení 
□  Prostredníctvom mládežníckeho parlamentu 
□  Prostredníctvom komunikácie iniciovanej zo strany mládeže 
□  Prostredníctvom celoslovenských a regionálnych výskumov realizovaných externými inštitúciami 
□  Prostredníctvom monitoringu mládežníckych spolkov/organizácií/inštitúcií/združení 
□  Iné, uveďte: ............................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
 
 
16.  Zhodnoťte úroveň spolupráce Vašej obce v oblasti mládežníckej politiky s VÚC (Vašu 
odpoveď označte X): 

□ □ □ □ □ 
výborná dobrá priemerná slabá žiadna 

 
 
17.  Uveďte prosím kontakt na osobu, ktorú je možné osloviť v prípade zistenia doplňujúcich 
informácií o politike Vašej samosprávy voči mládeži: 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
  
18.  Uveďte prosím ďalšie námety/informácie k tejto téme z Vašej strany: 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 


