
  

PRÍLOHY  

 

Príloha A Dotazník 
 

Vážený pán, 

Dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka. Údaje Vami poskytnuté 

budú použité len na študijné účely, dotazník je anonymný. 

 

1. Koľko máte rokov? 

a) 18-25 

b) 26-30 

c) 30-40 

d) 40-55 

e) 56 a viac 

 

2.  K akej národnosti sa hlásite? 

a) Slovenská 

b) Madarská 

c) Rómska 

d) Iná 

 

3. Aké máte ukončené vzdelanie? 

a) Negramotný 

b) Základná škola 

c) SOU bez maturity 

d) SOU s maturitou 

e) Gymnázium  

f) Vysoká škola 

 

4. Aký je Váš rodinný stav? 

a) Slobodný 

b) Ženatý 

c) Rozvedený 

d) Vdovec 



  

e) Druh 

 

5. Pred nástupom do ÚVTOS ste bol? 

a) Zamestnaný 

b) Nezamestnaný 

c) Študent 

d) Dôchodca 

 

6. Aký dlhý máte trest? 

a) 1-2 roky 

b) 3-4 roky 

c) 5-6 rokov 

d) 7-8 rokov 

e) 9-10 rokov 

f) Viac ako 10 rokov 

 

7.  V detstve ste boli spokojný? 

a) Ano 

b) Nie 

c) Detstvo bolo zlé 

 

8. Boli ste niekedy obetou agresívneho správania? 

a) Áno, fyzicky ma napádali 

b) Áno, smiali sa mi 

c) Nie 

 

9. Boli ste už trestaný? 

a) Nie 

b) Raz 

c) Viackrát 

 

10. Aké sú sociálne podmienky v ÚVTOS? 

a) Nevhodné 

b) Dobré 



  

c) Výborné 

d) Som tu krátko neviem to posúdiť 

 

11. Udržiavate kontakt s rodinou? 

a) Áno 

b) Nie 

c) Nezaujímajú sa o mňa 

 

12. Podporuje Vás rodina? 

a) Áno  

b) Nie 

 

13. Našli ste si tu priateľa? 

e) Áno  

f) Nie 

 

14. Ak áno uveďte koho? 

a) Spolubývajúci 

b) Spolupracovník 

c) Vychovávateľ 

d) Nikto 

 

15. S personálom vychádzate? 

a) Zle 

b) Podľa možnosti 

c) Korektne 

d) Dobre 

e) Viac než dobre 

 

16. Aký bol Váš trest? 

a) Mierny 

b) Primeraný 

c) Neprimeraný 

d) Prísny 



  

 

17. Ako trávite svoj voľný čas? 

a) Čítam 

b) Športujem 

c) Pozerám TV 

d) Vzdelávam sa 

 

18. Podmienky na realizáciu vlastných činností sú: 

a) nadpriemerné 

b) priemerné 

c) nevyhovujúce 

 

19. Aký je Váš zdravotný stav? 

a) Dobrý 

b) Primeraný veku 

c) Zlý 

d) Zhoršil sa odkedy som tu 

 

20. Aká je zdravotná starostlivosť v ÚVTOS? 

a) Dobrá  

b) Priemerná 

c) Nevyhovujúca 

 

21. Ako sa pripravujete na návrat do spoločnosti? 

a) Sám, nepotrebujem pomoc 

b) Vychovávateľ mi pomáha 

c) Rodina mi pomáha 

d) Neriešim to 

 

  

 

 

 

 


