
 

                                              Príloha č. 7 

 
Š t a t i s t i c k ý  ú r a d  S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y  

 
                                                             Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26, Slovenská republika 

  

 

 

Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR 
   
Vážený zákazník, 
našim zámerom je uspokojovať Vaše požiadavky a neustále zlepšovať kvalitu produktov a služieb ŠÚ SR. Je pre nás 
dôležité poznať Vaše názory, preto Vás prosíme o vyplnenie dotazníka. Na základe Vašich odpovedí sa budeme snažiť 
skvalitniť naše služby k Vašej spokojnosti. 

  

 
Poznámka: Váš prehliadač si môže od Vás vyžiadať povolenie pre spúšťanie skriptov jazyka Java. Pre správnu funkčnosť 
stránky je nevyhnutné spúšťanie skriptov povoliť. 
  
1.         Uveďte, do ktorej skupiny používateľov štatistických produktov a služieb ŠÚ SR patríte:  

zákonodarné a výkonné orgány štátnej správy 

orgány miestnej štátnej správy a samosprávy 

medzinárodné organizácie 

finančné a bankové inštitúcie 

podniky, podnikatelia 

veda, výskum, školstvo 

združenia, zväzy, neziskové organizácie 

médiá 

študenti 

široká verejnosť 

iné, uveďte:  
  

  
2.         Ako často využívate produkty a služby ŠÚ SR? 

aspoň 1-krát týždenne 

aspoň 1-krát mesačne 

aspoň 1-krát  štvrťročne 

menej často  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.         Ako ste vo všeobecnosti spokojný/á so štatistickými produktmi a službami ŠÚ SR? 

veľmi spokojný 

spokojný 

ani spokojný ani nespokojný 

nespokojný 

veľmi nespokojný        
  

Prosíme Vás, aby ste bližšie špecif ikovali, s čím konk

 
  

 
4.         Na aký účel využívate alebo ste využili štatistické informácie ŠÚ SR? 
           (Možno označiť viac odpovedí.) 

 školské a študijné práce (napr. bakalárske, seminárne, diplomové) 

 rozšírenie všeobecného rozhľadu   

analýza súčasného vývoja pre rýchly rozhodovací proces 

analýza trendov pre prípravu dlhodobej stratégie  

prognózovanie    

porovnanie vývoja na Slovensku s inými krajinami 

vedeckovýskumné účely 

vzdelávanie iných 

prezentácia informácií o Slovensku 

ďalšie šírenie štatistických informácií prostredníctvom médií 

iné, uveďte:  
   

 
5.         Ako ste spokojný/á s nasledujúcimi produktmi a informačnými službami ŠÚ SR? 

Pre hodnotenie použite stupnicu: 
1- veľmi spokojný/á.......5 - veľmi nespokojný/á 1 2 3 4 5 neviem 

posúdiť nevyužívam 

databáza SLOVSTAT 
       

databáza DATAcube. 
       

databáza STATdat. 
       

register organizácií 
       

klasifikácie, číselníky 
       

informatívne správy, aktuality 
       

publikácie 
       

informácie na požiadanie, konzultačné služby 
(napr .e-mailom, listom,  telefonicky, osobne)        

  



V prípade označenia stupňa 4 alebo 5 uvítame, ak k

  
  
 
6.         Ako hodnotíte úroveň  služieb ŠÚ SR z hľadiska nasledujúcich kritérií? 

Pre hodnotenie použite stupnicu: 
1- veľmi spokojný/á.......5 - veľmi nespokojný/á 1 2 3 4 5 neviem 

posúdiť 
komplexnosť služieb  

      
rýchlosť vybavenia požiadavky   

      
odborná spôsobilosť zamestnancov 

      
ústretovosť a ochota zamestnancov 

      
  

 

V prípade označenia stupňa 4 alebo 5 uvítame, ak ko

  
  

 
7.         Ako ste spokojný/á so štatistickými produktmi ŠÚ SR podľa uvedených kritérií? 

Pre hodnotenie použite stupnicu: 
1- veľmi spokojný/á.......5 - veľmi nespokojný/á  1 2 3 4 5 neviem 

posúdiť 
dostupnosť hľadanej informácie, produktu 
(ľahký prístup)       

včasnosť, aktuálnosť informácií 
      

porovnateľnosť informácií (medzinárodná, 

časová, obsahová)       

nestrannosť, objektivita informácií  
      

zrozumiteľnosť analytických textov k údajom 
      

jasnosť, zrozumiteľnosť metodických 
vysvetliviek       

prístup k metodickým vysvetlivkám 
      

možnosť spracovávať údaje pre vlastné 
potreby       

  

 

V prípade označenia stupňa 4 alebo 5 uvítame, ak ko

 
  

 

 

 

 

 

 

 



8.         Ako ste spokojný/á s úrovňou jednotlivých produktov ŠÚ SR v rámci uvedených štatistických okruhov? 
Pre hodnotenie použite stupnicu: 
1- veľmi spokojný/á.......5 - veľmi nespokojný/á 1 2 3 4 5 neviem 

posúdiť nevyužívam 

demografia (obyvateľstvo, zahraničná migrácia)        

trh práce (zamestnanosť, nezamestnanosť, mzdy)        

životné podmienky (rodinné účty, príjmy a životné 

podmienky, spotreba domácností)        

školstvo a vzdelávanie        

zdravie, sociálne zabezpečenie        

národné účty (ročné, štvrťročné, regionálne, 

finančné)        

ceny (inflácia, spotrebiteľské ceny, ceny výrobkov 

a služieb)        

zahraničný obchod (dovoz, vývoz, ceny, 

INTRASTAT)        

priemysel, energetika, stavebníctvo        

veda, technika a inovácie, informačná 
spoločnosť        

trhové služby (obchod, stravovacie služby, 

cestovný ruch, doprava, ostatné trhové služby)        

pôdohospodárstvo a životné prostredie        

voľby a referendá        

regionálne štatistiky 
       

iný štatistický okruh, uveďte: 

 
       

  

 

V prípade označenia stupňa 4 alebo 5 uvítame, ak ko

  
  

 
9.        Ako hodnotíte úroveň internetovej stránky ŠÚ SR z hľadiska nasledujúcich kritérií? 

Pre hodnotenie použite stupnicu: 
1- veľmi spokojný/á.......5 - veľmi nespokojný/á 1 2 3 4 5 neviem 

posúdiť 
orientácia, prehľadnosť stránky  

      
obsah  stránky       

grafická úprava stránky 
      

logické členenie stránky 
      

rýchlosť načítavania obsahu stránky  
      

 

  

V prípade označenia stupňa 4 alebo 5 uvítame, ak ko

 



  
 
10.     Ako dlho Vám zvyčajne trvá hľadanie informácií na internetovej stránke ŠÚ SR? 

  oveľa menej ako som očakával/a 

  menej ako som očakával/a 

  tak ako som očakával/a 

  viac ako som očakával/a 

  oveľa viac ako som očakával/a 

  neviem posúdiť 
 

 
11.      Ako by ste charakterizovali hodnotu štatistických informácií, ktoré Vám ŠÚ SR poskytol v poslednom období? 

(Možno označiť viac odpovedí.) áno nie 
získal/a som presné a aktuálne informácie  

  
ušetrili mi čas 

  
prispeli ku kvalifikovanejším rozhodnutiam  

  
zúročil/a som ich pri kariérnom raste 

  
poskytol/poskytla som ich pre pracovné účely kolegom  

  
doplnil/a som si niektoré informácie 

  
potvrdil/a som si už známe skutočnosti 

  
prinútili ma rozmýšľať o nových faktoch a súvislostiach 

  

iné, uveďte:    

  

  
12.   Uveďte, ktoré z uvedených pracovísk Vám poskytlo požadované informácie: 
           (Možno označiť viac odpovedí.) 

 Štatistický úrad SR (ústredie) 

 Pracovisko Štatistického úradu SR v Bratislave  

 Pracovisko Štatistického úradu SR v Trnave 

 Pracovisko Štatistického úradu SR v Trenčíne 

 Pracovisko Štatistického úradu SR v Nitre  

 Pracovisko Štatistického úradu SR v  Žiline 

 Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici 

 Pracovisko Štatistického úradu SR v Prešove 

 Pracovisko Štatistického úradu SR v Košiciach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13.     Keď porovnáte produkty a služby, ktoré využívate teraz s ich úrovňou pred dvomi rokmi, hodnotíte súčasný 

stav ako: 

  
zlepšenie nezmenený 

stav zhoršenie neviem 
posúdiť 

internetová stránka ŠÚ SR 
    

on-line databázy  
    

ostatné informácie zverejnené na internetovej stránke  
    

obsah a forma publikácií 
    

zrozumiteľnosť metodických vysvetliviek 
    

informácie na požiadanie 
    

konzultačné a poradenské služby 
    

  

  
14.     Čo by ste pri poskytovaní produktov a služieb ŠÚ SR odporúčali zmeniť, zlepšiť, rozšíriť? 
          (Možno označiť viac odpovedí. Ak označíte niektorú z možností, uveďte prosím, čo konkrétne požadujete.) 

  

informácie v on-line databázach na internetovej   
         stránke ŠÚ SR 

 

ostatné informácie zverejnené na internetovej   
         stránke ŠÚ SR 

 

obsah informácií v publikáciách  

grafické znázorňovanie informácií,  

metodické vysvetlivky, popisy k údajom  

iné, uveďte  
  

 
Na záver ešte niekoľko demografických údajov o Vás 
 
15. Pohlavie 

1. Muž  
2. Žena 

 
16. Vek 

1. do 19 rokov 
2. 20 – 29 rokov 
3. 30 – 39 rokov 
4. 40 – 49 rokov 
5. 50 – 59 rokov 
6. 60 a viac rokov 

 
17. Dosiahnuté vzdelanie 

1. Základné 
2. Stredné bez maturity (vrátane vyučenia) 
3. Stredné s maturitou 
4. Vysokoškolské 

 
  
 
 
 
        
       



 
18.  Ďalšie pripomienky a návrhy 
  

  
 

 

 

       
Tlač 

dotazníka 

 

  

Oceňujeme Vašu ústretovosť a ďakujeme za vyplnenie dotazníka. 
 

 Stlačte, prosím, tlačidlo Odoslať. 
  

Odoslať
 

  

  

 


