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Dotazník na mapovanie potrieb študentov a študentiek 

Vážení študenti, vážené študentky, 

dovoľujeme si Vás osloviť s cieľom zistiť Vaše názory na zavedenie novej inovatívnej 
koncepcie vo vysokoškolskom vzdelávaní na UMB v Banskej Bystrici s názvom „service 

learning“.  

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku 
službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Jej zámerom je priniesť zmenu obom stranám 
– prijímateľovi (rôzne školy, školské zariadenia, subjekty tretieho sektora...) aj 
poskytovateľovi služby – študent/študentka. Nadobudnuté skúsenosti z dobrovoľníckej 
činnosti sú spojené s teoretickou výučbou a následne reflektované tak, aby došlo k prepojeniu 

teórie a praxe a sebarozvoju študenta/študentky.  

Prosíme Vás, aby ste dotazník vyplnili pravdivo, úprimne, zodpovedne, otvorene a kriticky 
a vyjadrili len svoj vlastný názor. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie je dobrovoľné. 

Ubezpečujeme Vás, že odpovede nebudú zneužité vo Váš neprospech. 

Riešiteľský kolektív Vám ďakuje za Váš čas. 

1. Fakulta štúdia: 
 Pedagogická 
 Filozofická 
 Prírodných vied 
 Právnická 
 Ekonomická 
 Medzinárodných vied a politických vzťahov 

2. Stupeň štúdia: 
 bakalársky 
 magisterský 
 doktorandský 

3. Ročník štúdia: 
 prvý 
 druhý 
 tretí 

4. Keby boli dobrovoľnícke aktivity začlenené do Vášho vzdelávania, čo by ste od 
zapojenia sa do týchto aktivít očakávali? (Môžete označiť aj viac možností.) 
 rozvoj komunikačných zručností (schopnosť vcítiť sa, aktívne počúvať, vedieť vyjadriť svoj 
názor, viesť konštruktívny dialóg...) 

 rozvoj zručností pracovať v tíme 
 rozvoj zručností v riešení interpersonálnych konfliktov 
 rozvoj funkčnej gramotnosti (napr. schopnosť čítať s porozumením)  
 rozvoj organizačných schopností  
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 rozvoj zručností v oblasti projektovania (naplánovať aktivitu/akciu, zrealizovať ju, 
vyhodnotiť, naplánovať rozpočet) 

 rozvoj schopnosti viesť a koordinovať iných ľudí 
 rozvoj zručností v oblasti práce s dokumentáciou 
 rozvoj schopnosti zorientovať sa v novom pracovnom prostredí (v pravidlách organizácie, 
jej vízii, poslaní, hodnotách a pod.) 

 rozvoj zodpovednosti 
 odbúranie stereotypov 
 sebapoznanie 
 rozvoj sebaúcty 
 rozvoj sebareflexie 
 rozvoj ekologického myslenia 
 zlepšenie fyzickej kondície 
 rozvoj zručností pre partnerský a rodičovský život 
 rozvoj zručností v oblasti prezentácie a propagácie aktivít 
 spoznanie nových ľudí, rozvoj medziľudských vzťahov 
 spoznanie inej kultúry/iných kultúr 
 zvýšenie motivácie  
 zábavu 
 odreagovanie sa, odbúranie stresu 
 pocit potrebnosti 
 pocit osobného úspechu 
 využitie teórie zo školy v praxi 
 reálnu skúsenosť s rôznymi cieľovými skupinami (mládežou, deťmi, seniormi, ľuďmi so 
ZP...) 

 kredity alebo body 
 uvoľnenie z vyučovania 
 učenie sa v inom prostredí 
 príležitosť robiť veci, v ktorých som dobrý/dobrá 
 participáciu na zlepšovaní služieb na miestnej úrovni 
 možnosť cítiť sa ako súčasť tímu 
 iné, uveďte ................................................................................................ 

5. Myslíte si, že je možné prepojiť niektorý z Vašich vyučovacích predmetov 
s dobrovoľníctvom v rámci VŠ štúdia? 
 Áno, viem, si to predstaviť vo viacerých predmetoch.  
 Áno, viem si to predstaviť, ale len v jednom.  
 Nie, neviem si to predstaviť.  
 Nie, vôbec si to neviem predstaviť.  

6. Ktoré činnosti v rámci dobrovoľníctva ako súčasť VŠ štúdia by ste preferovali? 
(Môžete označiť aj viac možností.) 
 organizovanie alebo pomoc pri realizácii aktivity alebo podujatia 
 administratívne činnosti, práca v kancelárii 
 získavanie finančných zdrojov, oslovovanie darcov, aktívna účasť na realizácii verejnej 
zbierky 
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 lektorská činnosť, realizácia vzdelávania, školení 
 poskytovanie poradenstva (sociálneho, psychologického, právneho) poskytovanie 
informácií 

 organizácia a koordinácia voľnočasových aktivít detí, mládeže, seniorov, klientov 
v zariadeniach sociálnych služieb 

 sprevádzanie a navštevovanie ľudí – sociálno-psychologická podpora ľudí 
v domácnostiach, nemocniciach, hospicoch, zariadeniach sociálnych služieb, bezplatná 
osobná asistencia pre občanov so zdravotným postihnutím  

 zapájanie sa do aktivít zameraných na zachovávanie, ochranu a obnovu životného 
prostredia, starostlivosť o zvieratá a ochranu voľne žijúcich zvierat 

 práce súvisiace s údržbou, opravami alebo výstavbou zariadení, nehnuteľností či 
kultúrnych pamiatok 

 advokácia, obhajoba práv určitej skupiny ľudí, podpora, pomoc ľuďom, ktorých niekto 
utlačoval, ohrozoval, ktorí sami nevedeli získať to, na čo mali nárok  

 tlmočenie a prekladanie 
 medializácia a vzťahy s verejnosťou, napr. príprava tlačovej konferencie, príprava správ 
pre médiá, komunikácia s médiami, kontaktovanie médií, vystupovanie v médiách 

 grafické práce, napr. tvorba propagačných materiálov, pozvánok, výročných správ 
 príprava a spravovanie webovej stránky, facebookovej stránky, vyhľadávanie informácií 
cez internet 

 iné, uveďte ...................................................................................................... 

7. Preferovali by ste vykonávanie dobrovoľníckych aktivít v rámci Vášho štúdia: 
 individuálne 
 v skupine  
 individuálne aj v skupine 

8. Dobrovoľnícke aktivity v rámci Vášho štúdia by mali byť realizované ako: 
 aktivity organizované študentmi a študentkami a koordinované vyučujúcimi 
 aktivity v spolupráci s organizáciami v praxi koordinované pracovníkmi a pracovníčkami 
organizácií 

 obidve možnosti 

9. S ktorými cieľovými skupinami by ste chceli v rámci dobrovoľníctva počas VŠ 
štúdia spolupracovať? (Môžete označiť aj viac možností.) 
 deti predškolského veku (0 – 6 rokov) 
 školopovinné deti (6 – 15 rokov) 
 mladí ľudia (15 – 30 rokov) 
 dospelí  
 seniori/seniorky (nad 60 rokov) 
 ľudia so zdravotným postihnutím 
 ľudia s mentálnym postihnutím 
 ľudia bez domova 
 užívatelia drog 
 onkologicky chorí pacienti 
 deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia 
 deti a mládež z rómskych komunít 
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 iné skupiny, uveďte ktoré ......................................................................... 

10. V ktorej oblasti by ste chceli dobrovoľnícke aktivity počas VŠ štúdia 
vykonávať? (Môžete označiť aj viac možností.) 
 umenie a kultúra (organizácie špecializujúce sa na umenie a kultúru vo všeobecnosti, 
ako aj organizácie v oblasti médií a komunikácie, vizuálneho umenia, architektúry, 
keramického umenia, divadlá, historické, literárne a humanistické spoločnosti, múzeá, 
galérie, zoo, akváriá, spevácke, tanečné, hudobné súbory, organizácie zamerané na 
ochranu a/alebo obnovu kultúrnych pamiatok) 

 šport (športové kluby a združenia, organizácie v oblasti športu, kluby, zväzy, voľnočasové 
kluby v oblasti športu)  

 rekreácia a realizácia záujmov (tradičné záujmové organizácie – poľovníci, rybári, 
záhradkári, pestovatelia, včelári, chovatelia a pod., iné rekreačné a záujmové organizácie, 
spolky a kluby, ženské zväzy, filatelisti, zberatelia, turistické kluby atď.) 

 vzdelávanie a výskum (organizácie realizujúce a podporujúce vzdelávanie a výskum, 
ako napríklad základné školy, stredné školy, vysoké školy, univerzity, akadémie, univerzity 
tretieho veku, jazykové školy, výskumné centrá, akadémie vied, ale aj združenia rodičov 
a priateľov školy, školské rady a pod.) 

 zdravie (organizácie pôsobiace v oblasti priamej zdravotnej starostlivosti, ale aj 
organizácie podporujúce zdravie, ako napríklad nemocnice, rehabilitačné centrá, liečebne, 
psychiatrické centrá, služby urgentnej zdravotníckej starostlivosti, hospice a pod.)  

 sociálne služby pre deti, mládež a rodinu, ľudí so zdravotným postihnutím, 
seniorov a pre ďalšie skupiny (detské domovy, krízové centrá, resocializačné centrá, 
organizácie v oblasti náhradnej starostlivosti, poradne pre deti, mládež a rodiny, materské 
centrá, centrá pre rodiny, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, zariadenia pre 
seniorov, denné centrá, kluby dôchodcov, zväzy ľudí so zdravotným postihnutím, služby 
pre bezdomovcov, užívateľov drog, drogovo závislých, nezamestnaných, svojpomocné 
skupiny pre tieto cieľové skupiny, potravinové banky) 

 detské a mládežnícke organizácie (skauti, eRko, Domka, Rada mládeže Slovenska, 
YMCA, iné...)  

 prevencia a pomoc v prípade humanitárnych a prírodných katastrof (napríklad aj 
dobrovoľné hasičské zbory) 

 životné prostredie (ochrana a rozvoj životného prostredia, ochrana a starostlivosť 
o zvieratá) 

 rozvoj komunity a bývania (organizácie realizujúce programy a poskytujúce služby 
s cieľom komunitného rozvoja a ekonomického a sociálneho rozvoja spoločnosti)  

 obhajoba záujmov (organizácie zamerané na obhajobu práv a záujmov občanov, žien, 
spotrebiteľov, ľudských práv, práv menšín, organizácie poskytujúce právne služby) 

 podpora dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva (nadácie, dobrovoľnícke 
centrá, organizácie podporujúce darcovstvo, charitu, neinvestičné fondy, komunitné 
nadácie) 

 medzinárodné organizácie (organizácie zamerané na šírenie kultúrneho porozumenia 
medzi krajinami, humanitárne rozvojové organizácie pracujúce v zahraničí, medzinárodné 
organizácie pôsobiace v prípade humanitárnych a prírodných katastrof)  
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11. Ktorú z možností aplikácie dobrovoľníckych aktivít do Vášho VŠ štúdia by ste 
preferovali?  
 dobrovoľnícke aktivity ako súčasť ponúkaných predmetov – možnosť výberu medzi 
dobrovoľníckou aktivitou a bežnou seminárnou úlohou/aktivitou (napr. seminárnou 
prácou) 

 dobrovoľnícke aktivity ako súčasť ponúkaných predmetov – možnosť získať extra 
hodnotenie v ponúkanom predmete za dobrovoľnícke aktivity popri bežnej seminárnej 
úlohe/aktivite 

 samostatný predmet, ktorého obsahom je príprava, realizácia a vyhodnotenie 
dobrovoľníckej aktivity (napr. akcie pre deti) 

 iné, uveďte ...............................................................................................  

12. Koľko času týždenne by ste boli ochotní/ochotné venovať dobrovoľníckym 
aktivitám v rámci Vášho štúdia? Uveďte v hodinách:  

________________________ 

13. Mali by ste záujem o zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít, ktoré by boli 
súčasťou Vášho vysokoškolského štúdia?  
 áno 
 nie 

 neviem


