
DOTAZNÍK 
 

 
Milá obyvateľka, vážený obyvateľ Centra sociálnych služieb v Kružlove. 

Predkladáme Vám anonymný dotazník, ktorého cieľom je zistiť, ako 
si nažívate v zariadení pre seniorov, ako prispievajú voľnočasové aktivity 
k upokojovaniu Vašich potrieb a skvalitňovaniu Vášho života a ako ste 
spokojní s celkovou starostlivosťou, ktorú toto zariadenie ponúka. 

Za ochotu a Váš čas pri vypĺňaní tohto dotazníka Vám vopred 
ďakujeme.           
     
1.Pohlavie: 

a) muž     b) žena 

 
2. Váš vek:  
 
a) 55 – 60 rokov 
b) 61 – 74 rokov  
c) 75 – 89 rokov  
d) 90 a viac rokov  
 

3. Máte dostatok priestoru i vybavenia v zariadení? Ste s ním spokojní? 

a) áno     b) nie 

Ak nie, čo Vám chýba? 

 

................................................................................................................................. 

 
4. Ako hodnotíte úroveň čistoty v priestoroch zariadenia? 

a) výborná    b) priemerná   c) podpriemerná 

     

5. Ako Ste spokojný/á so starostlivosťou personálu?  

(opatrovateľky, sociálne pracovníčky, ergoterapeutky) 

a) veľmi spokojný/á  b) spokojný/á 

c) nespokojný/á   d) veľmi nespokojný/á 

 
6. Ako Ste spokojný/á so zdravotno-opatrovateľskými službami 
v zariadení?  

a) veľmi spokojný/á  b) spokojný/á 

c) nespokojný/á   d) veľmi nespokojný/á 



 
 

7. Aký je prístup zdravotných sestier a opatrovateľov/liek k Vám? 

a) úctivý a priateľský  b) neutrálny    c) nepriateľský 

 
 
8. Ako ste spokojní so stravovaním v zariadení? (pestrosť jedla, 
množstvo...) 

a) veľmi spokojný/á  b) spokojný/á 

c) nespokojný/á   d) veľmi nespokojný/á 

 
9. Ako Ste spokojný/á s prácou personálu v práčovni? 

a) veľmi spokojný/á  b) spokojný/á 

c) nespokojný/á   d) veľmi nespokojný/á 

 

10. Čo robíte najradšej vo voľnom čase? 

a) venujem sa svojím záujmom 

b) využívam voľnočasové aktivity organizované zariadením  

 

11.  Sú podľa Vás aktivity organizované v zariadení dostatočne zaujímavé 
pre trávenie voľného času? 

a) áno b) nie c) neviem 

 

12. Aké aktivity, ktoré ponúka naše zariadenie, máte najradšej? 
a) biblioterapia (čítanie) 
b) ergoterapia (pracovná činnosť) 
c) tréning pamäte 
d) muzikoterapia (spev) 
e) spoločenské hry 
 

13. Ste spokojní so spoločenskými a kultúrnymi aktivitami, ktoré zariadenie 
organizuje? (Zábavy, vystúpenia, posedenia) 
a) veľmi spokojný/á  b) spokojný/á 

c) nespokojný/á   d) veľmi nespokojný/á 

 

 



14. Ste spokojní s náboženskými aktivitami v našom zariadení? 
(Bohoslužby, spovede, rozhovor) 
a) áno, úplne  
b) nie celkom  
c) vôbec nie 

 

15. Adaptovali ste sa – zvykli ste si na život v tomto zariadení?  
a) áno, úplne  
b) nie celkom  
c) vôbec nie (čo by ste potrebovali zmeniť na chode v tomto zariadení?) 
................................................................................................................................. 
 
................. ............................................................................................................... 
 

16. Ktoré záujmové činnosti Vám v zariadení chýbajú a privítali by Ste ich? 

................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
17. Ako hodnotíte celkovú kvalitu poskytovaných sociálnych služieb 
v Centre sociálnych služieb v Kružlove? 

a) výborná    b) priemerná   c) podpriemerná
   
18. Aké sú Vaše pripomienky, návrhy pre skvalitnenie služieb a pre 
zvýšenie kvality života v Centre sociálnych služieb v Kružlove? 

................................................................................................................................. 
 
......................................................................................................................... 
 
 


