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Apendix B – The Slovak version of the questionnaire  

Vážená pani/pane, prosím Vás o vyplnenie nasledujúceho dotazníku, ktorého cieľom je získať 

súhrnné informácie o vzdelávacích a rozvojovích aktivitách zamestnancov (školenia, oblasť 

rozvoja a odborného vzdelávania...) na Mestskom úrade v Martine (ďalej len MsÚ Martin). 

Tento dotazník je anonymný a bude slúžiť ako podklad k vypracovaniu bakalárskej práce. 

Obsahuje 14 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 5 minút. Po zodpovedaní všetkých 

povinných otázok, stačí kliknúť na tlačítko "Odoslať". Vopred Vám ďakujem za Váš čas a 

ochotu pri jeho vypĺňaní. 

Ste: 

Muž 

Žena 

V akej vekovej kategórii sa pohybujete? 

15-19 rokov 

20-24 rokov 

25-29 rokov 

30-34 rokov 

35-39 rokov 

40-44 rokov 

45-49 rokov 

50 rokov a viac. 

Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie je: 

Základné 

odborné vyučenie bez maturity 

stredoškolské alebo odborné vyučenie s maturitou 

vyššie odborné (Dis.) 

vysokoškolské (Bc., Mgr., Ing.), MBA, MBT, postgraduál. 
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Uveďte prosím Vaše pracovné zaradenie: 

administratívny pracovník 

manažér 

iné 

Ako dlho ste už na MsÚ Martin zamestnaný/á? 

1-4 roky 

5-9 rokov 

10-14 rokov 

15 rokov a viac. 

Máte prehľad a jasnú predstavu o možnostiach rozvoja a vzdelávania na MsÚ Martin? 

áno 

nie 

čiastočne 

nemôžem/nedokážem posúdiť 

Vzdelávacích a rozvojovích aktivít na MsÚ Martin sa účastníte: 

v pravidelných intervaloch (mesačne, ročne) 

v nepravidelných intervaloch (v závislosti od aktuálnych potrieb MsÚ Martin) 

ešte som sa žiadnej vzdelávacej aktivity nezúčastnil/a. 

"Vzdelávanie a rozvoj považujem za jeden z najúčinnejších nástrojov motivácie 

pracovníkov." S uvedeným výrokom: 

plne súhlasím 

súhlasím 

úplne nesúhlasím 

nemám vyhranený názor/neviem 

 

Ste na MsÚ Martin vhodne motivovaní k ďalšiemu rozvoju a vzdelávaniu? 

áno 

nie 

čiastočne 

nemôžem/nedokážem posúdiť 
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Pokiaľ "áno/čiastočne", akým spôsobom ste na MsÚ Martin motivovaní k ďalšiemu 

rozvoju a vzdelávaniu?Ohodnoťte na škále od 1-5, kde 1= vôbec a 5=najviac 

finančné ohodnotenie (vyšší plat...) 

aktívna zamestnanecká výhoda 

zvýšenie odbornosti (zdokonalenie) 

uznanie nadriadeného/kolegy 

kariérny rast 

Aké znalosti a schopnosti potrebujete podľa Vašeho názoru prehĺbiť v rámci plnení 

povinností na Vašom pracovnom mieste? Ohodnoťte na škále od 1-5, kde 1= vôbec a 

5=najviac 

IT znalosti (práca s počítačom, internetom...) 

jazykové schopnosti 

obchodné znalosti 

odborné znalosti nutnú k výkonu práce 

osobné zručnosti 

manažérske schopnosti 

Vyhľadávate aktívne (sami) možnosti ďalšieho vzdelávania a rozvoja svojich znalostí a 

schopností? 

áno 

nie 

čiastočne 

nemôžem/nedokážem posúdiť 

 

 

Pomohli Vám už absolvované vzdelávacie a rozvojové programy na MsÚ Martin k lepším 

pracovným výkonom a zvýšeniu kvality Vašej práce? 

áno 

nie 

čiastočne 

nemôžem/nedokážem posúdiť 

Máte nejaké konkrétne doporučenia, týkajúce sa zefektívnenia vzdelávacích a rozvojových 

aktivít na MsÚ Martin? 


