
Vyhodnotenie dotazníka o voľnom čase mladých 

 V marci 2021 sme sa rozhodli odpovedať na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR na predkladanie žiadostí o dotáciu  v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na 

roky 2014/2021 PRIORITY/D/1/2021. Vypracovali sme projekt s názvom: „My sme tí, na ktorých sme 

čakali!“ zameraný na rozvoj osobnosti a aktivizáciu mladých ľudí. Prvou aktivitou v rámci tohto 

projektu mal byť dotazník, prostredníctvom ktorého by sme zistili reálny stav, čo sa týka trávenia 

voľného času mladými ľuďmi a ich záujmov. 

Dotazník sme vypracovali v máji 2021 a rozhodli sme sa ho použiť aj napriek tomu, že sme 

ešte nevedeli, či náš projekt bude schválený. Poslali sme ho asi 300 mladým ľuďom vo veku 15-25 

rokov a to na konci mája 2021 cez dve stredné školy v Žiline (GSF a OATA) a jednu vysokú školu 

(Katolícka univerzita v Ružomberku). 

V úvode dotazníka sme respondentov oslovili takto:  

„Zdravíme Ťa! :-)  

Sme centrum voľného času pri farnosti v Žiline na Solinkách. Chceli by sme sa viac priblížiť k mladým 

ľuďom, spoznať ich záujmy a talenty, a pomôcť im ich objaviť, rozvíjať a naučiť ich v živote využívať . 

Vopred ďakujeme, že nám v tom pomôžeš vyplnením tohto krátkeho dotazníka!“ 

 Na dotazník sme dostali 101 odpovedí. Približne 

tri štvrtiny odpovedí bolo od dievčat (viď. graf č.1). 

 

 Veková kategória respondentov sa pohybovala 

od 15-19 rokov a ich percentuálne zastúpenie ukazuje 

graf č. 2). 

 

 

 

 

 

 

Na otázku: „Poznáš svoje talenty?“ sme dali možnosť vybrať odpoveď zo štyroch možností. 

Z grafu č.3 sme zistili že asi tretina respondentov vôbec alebo len málo pozná svoje talenty. 
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 Ďalšia otázka znela: „Do ktorej oblasti patria tvoje hlavné záujmy?“. Respondenti mohli 

začiarknuť tie políčka, ktoré najviac zodpovedajú ich záujmom alebo aj pridať iné odpovede. 

Najväčšie percento odpovedí bolo „trávenie času s priateľmi – len tak“ (72%). Z toho vidno, že mladí 

ľudia potrebujú spoločnosť rovesníkov, aj ju vyhľadávajú. Vidíme tu však aj potrebu zmysluplnej 

orientácie trávenia času s priateľmi.  Na druhom mieste boli „pohybové aktivity (67%). Nasledovalo 

čítanie, umenie a sociálne siete,... (viď. graf. č 4). 

 

 

 

 

 Na otázku: „Ako často sa venuješ svojím záujmom?“ si mohli respondenti vybrať jednu zo 

siedmich možností v škále od „každý deň“ až po „takmer vôbec“ - viď. graf č. 5. Takmer polovica 

respondentov sa venuje svojím záujmom každý deň a viac ako tretina viac ako 1-krát za týždeň.  

 

 

  

 

V ďalšej otázke: „Rozvíjaš cez svoje záujmy svoje talenty?“ mali respondenti vybrať jeden zo 

škály bodov od 1: „Áno, cez všetky moje záujmy rozvíjam aj svoje talenty“ až po 5: „vôbec“ – viď. graf 
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č. 6. Z neho vyplýva, že asi 20 % respondentov nerozvíja svoje talenty cez svoje záujmy a ďalších 23 % 

len čiastočne. 

 

 

 

 Akým spôsobom sa respondenti venujú svojim záujmom? Mohli odpovedať: individuálne, vo 

dvojici alebo v skupine. Z grafu č. 7 sme sa dozvedeli, že individuálnou formou sa venuje svojím 

záujmom až 71 % respondentov. Tu vidíme výzvu pre nás – umožniť mladým ľuďom rozvíjať svoje 

talenty a záujmy  v spoločenstve rovesníkov.  

 

 

 

 

 

 V ďalšej otázke sme sa opýtali: „Mal/a by si záujem byť animátorom/animátorkou na 

detskom letnom tábore? Ak máš záujem, napíš do odpovede svoj mail a telefónne číslo. Ak nie, 

preskoč otázku.“ Na túto otázku sme dostali 19 odpovedí, teda 19 respondentov prejavilo záujem 

stať sa animátormi v detskom letnom tábore. Týchto sme potom aj oslovili a ponúkli im prípravu 

animátorov na LT prostredníctvom víkendového vzdelávania. 
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 Nasledujúca otázka sa týkala záujmu o neformálne vzdelávanie: „Mal/a by si záujem o 

neformálne vzdelávanie zamerané na osobnostný rozvoj mladého človeka (objavovanie talentov, ich 

rozvoj a využitie v živote)? Ak máš záujem, napíš do odpovede svoj mail a tel. číslo. Ak nie, preskoč 

otázku.“ Na túto otázku odpovedalo 15 respondentov. Tých sme oslovili s ponukou víkendových 

vzdelávaní v rámci projektu. 

 Posledná otázka bola: „Chceš nám sám/sama niečo povedať?“. Odpovedalo na ňu rôznorodo 

15 respondentov – viď nižšie.  

 

 

 



 Všetkým respondentom chceme srdečne poďakovať za ich čas a námahu pri vypĺňaní 

dotazníka. Ich odpovede boli pre nás vzácnou informáciou aj výzvou k podpore a pomoci mladým 

ľuďom hľadať a rozvíjať svoje talenty a záujmy aj skupinovou formou.  

Veríme, že výsledky z tohto dotazníka môžu pomôcť zlepšiť prácu nám aj iným, ktorí sa 

venujú mladým ľuďom a chcú im byť na pomoci. 

 

V Žiline dňa 13. 4. 2022 

 

      Mgr. Jana Petrášová 

      riaditeľka CVČ Strom 

 


