
Prieskum a analýza potrieb mladých ľudí v meste Žilina 

Predslov  

Vážení respondenti, mesto Žilina nezabúda na mladých ľudí. Je pre nás dôležité, aby ste sa v meste cítili 

príjemne, mali priestor na sebarealizáciu a možnosť spoluutvárať život v meste. Formou dotazníka 

robíme prieskum Vašich potrieb a postrehov. Výsledky dotazníka sa použijú pri príprave podkladov na 

Koncepciu podpory práce s mládežou v našom meste. Vopred ďakujeme za vyplnenie dotazníka.  

• (vyhovujúce podčiarknite) 

 

Pohlavie 

muž 

žena 

 

Vek 

13-15 

16-20 

21-30 

 

Spoločenský status 

žiak/žiačka základnej školy 

študent/ka strednej školy 

študent/ka vysokej školy 

rodič na materskej/rodičovskej dovolenke 

zamestnaný/á 

podnikateľ / SZČO 

nezamestnaný/á 

 

 

 

 



Ako najčastejšie tráviš voľný čas 

Vyber jednu alebo viacero možností 

s rodinou 

športovaním 

navštevujem záujmové  krúžky, kluby 

v parku, prírode 

pozeranie TV, soc. siete, hry na PC 

v podnikoch, kluboch s priateľmi 

s priateľmi/priateľom 

ak je príležitosť rád/rada navštevujem kultúrne, športové a iné podujatia 

venujem sa svojim koníčkom 

iné......................... 

 

Ako sa dozvieš o tom čo sa deje v meste? 

elektronické médiá – internet, televízia, sociálne siete 

facebooková stránka mesta/webová stránka /Žilina – oficiálna stránka mesta/ 

printové médiá – noviny, časopisy, plagáty 

v škole od spolužiakov/pedagógov/, školská nástenka 

od rodiny, priateľov, známych a kolegov 

nezaujímam sa o dianie v meste 

 

Označ, ktoré žilinské médiá čítaš alebo občas sleduješ 

Instagram mesta Žilina 

Radničné noviny 

Oficiálne stránky Mesta Žilina 

facebook mesta Žilina 

nesledujem ani jedno z nich 



Čo ti v meste najviac chýba? 

viac športovísk 

viac kultúrnych podujatí zameraných na mladých ľudí 

verejná zeleň, parky, oddychové zóny, detské ihriská 

diskusie a workshopy pre mladých zamerané na aktuálne spoločenské témy 

zaujímavé krúžky a iné voľnočasové aktivity 

cyklotrasy a jazdné pruhy pre cyklistov 

pracovné príležitosti 

brigády 

diskotéky, nočný život 

predškolské zariadenia 

komunitný život ( susedské festivaly, komunitné záhrady, farmárske trhy, swapy) 

priestory, kde sa dá tráviť čas s malými deťmi 

iné............................. 

 

Ktoré prejavy v spoločnosti Ťa znepokojujú? 

šikana na školách 

kyberšikana u mladých 

nenávistné prejavy v spoločnosti  

extrémizmus, rasizmus, diskriminácia 

šírenie „fake news“ 

nič ma neznepokojuje  

iné……... 

 

 

 

 



Privítal/a by si verejné diskusie a workshopy pre mladých Žilinčanov o dianí v meste a o aktuálnych 

spoločenských témach? 

áno 

nemám na to jasný názor 

nie 

 

Vidíš svoju budúcnosť v našom meste? Chcel by si sa tu usadiť a založiť si rodinu? 

áno 

nie 

ešte neviem 

chcem vyskúšať život inde a neskôr sa tu vrátiť 

nebývam v meste Žilina a nechcem sa tu nasťahovať 

nebývam v meste Žilina, ale chcel/a by som sa tu nasťahovať 

iné….. 

 

Na podnet mesta Žilina vznikla mestská mládežnícka organizácia so sídlom v CVČ. Jej cieľom je 

združovať aktívnych mladých ľudí, ktorí majú nápady, chuť a čas spoluutvárať život v Žiline  (napr. 

organizovať nové podujatia, mládežnícke výmeny, diskusie, workshopy, mládežnícky parlament ...) 

Mal/a by si záujem byť súčasťou takej organizácie? 

áno 

možno 

neviem 

som časovo vyťažená/ý a nemám na to priestor 

Ak máš záujem byť členom/členkou, napíš svoj e-mail a ozve sa Ti koordinátorka práce s mládežou 

pre mesto Žilina. 

………………………………………………………………………….. 

 

 



Na stupnici od 1 (najlepšie) do 5 (najhoršie) vyjadri svoju spokojnosť s jednotlivými oblasťami 

v meste Žilina: 

 

kultúra (napr. úroveň a počet verejných podujatí, program kín, koncerty, kluby a pod.)  

1 – najlepšie    2    3    4    5 – najhoršie     Neviem sa vyjadriť 

Tu môžeš vysvetliť Tvoje hodnotenie: ....... 

šport (napr. stav športových ihrísk, plavárne a kúpaliska, výber možností zo športových klubov, 

organizácia športových podujatí a pod.)  

1 – najlepšie    2    3    4    5 – najhoršie     Neviem sa vyjadriť  

Tu môžeš vysvetliť Tvoje hodnotenie: ....... 

vzdelávanie (napr. kvalita vyučovania, prostredie školy, možnosť sebarealizácie, možnosti 

neformálneho vzdelávania, kvalita stravovania v školskej jedálni a pod.) 

1 – najlepšie    2    3    4    5 – najhoršie     Neviem sa vyjadriť  

Tu môžeš vysvetliť Tvoje hodnotenie: ....... 

relax/oddych (napr. kvalita priestranstiev určených na oddych, stav rekreačných zón, parkov a pod.) 

1 – najlepšie    2    3    4    5 – najhoršie     Neviem sa vyjadriť  

Tu môžeš vysvetliť Tvoje hodnotenie: ....... 

zeleň a čistota mesta (napr. starostlivosť o zelené plochy, množstvo stromov či inej zelene, poriadok 

v meste, upratovanie a pod.)  

1 – najlepšie    2    3    4    5 – najhoršie     Neviem sa vyjadriť  

Tu môžeš vysvetliť Tvoje hodnotenie: ....... 

bezpečnosť v meste (napr. práca mestskej polície, celková bezpečnosť na sídliskách a v mestských 

častiach, mestské pouličné osvetlenie a pod.)  

1 – najlepšie    2    3    4    5 – najhoršie     Neviem sa vyjadriť  

Tu môžeš vysvetliť Tvoje hodnotenie: ....... 

pracovné príležitosti a podnikateľské prostredie (napr. počet voľných pracovných miest, 

odmeňovanie zamestnancov, možnosti začatia podnikať, výška daní, poplatkov a pod.)  

1 – najlepšie    2    3    4    5 – najhoršie     Neviem sa vyjadriť  

Tu môžeš vysvetliť Tvoje hodnotenie: ....... 



možnosti zapojenia sa detí a mládeže do diania života v meste  (stretnutie s primátorom, 

ovplyvňovanie prijatých rozhodnutí o veciach verejných, zapájanie sa do diskusií, dobrovoľníctvo 

a pod.) 

1 – najlepšie    2    3    4    5 – najhoršie     Neviem sa vyjadriť  

Tu môžeš vysvetliť Tvoje hodnotenie: ....... 

 

Ktoré podujatia v meste navštevuješ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Čo sa Ti na Žiline páči? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 


