
Dopravno-sociologický 
prieskum v našom meste
V  mesiacoch máj – august sa bude vyko-

návať dopravno-sociologický prieskum 
v rámci Územného generelu dopravy. 

Predmetom prieskumu je získať hodnoverné 
údaje o pohybe našich obyvateľov. Cieľom je 
zistiť a zmapovať dopravné potreby, možnosti 
a zvyky občanov mesta Šaľa. Je to štandardný 
postup pre vypracovanie strategických podkla-
dov na rozvoj udržateľnej mobility v mestách. 
Prieskum je anonymný. Výsledky sa použijú na 
analýzu súčasného stavu prepravy obyvateľov 
v meste, na dopravné plánovanie a určenie prog-
nózy na výhľadové obdobie.
Dotazník je určený pre domácnosť, pričom 
je dôležité, aby ho vyplnil každý člen rodiny 
starší ako 6 rokov. Veľmi dôležité je poskytnúť 
informácie, ako sa obyvateľ pohybuje počas ce-
lého priemerného pracovného dňa a aký je cieľ 
jeho každej cesty. Samozrejme, najčastejšie ide 

o dochádzku za prácou/školou, ale taktiež treba 
poznať, ak potrebuje občan ísť za službami, ako 
sú úrady, lekár, nákup, prípadne zábava.
Chceme vás touto cestou požiadať o súčinnosť. 
Chceme skvalitniť dopravnú infraštruktúru, 
vytvoriť zázemie pre chodcov, ale i cyklistov, 
a samozrejme, najvypuklejší problém, ktorým 
je parkovanie. Vyplnením dotazníkov budeme 
vedieť lepšie pripraviť aj spôsob a systém obslu-
hy územia verejnou dopravou, či už prímestskou 
autobusovou dopravou alebo aj tvorbou nových 
liniek našim elektrobusom. 
Prosíme vás o vyplnenie priloženého dotazní-
ka a doručenie do podateľne na Mestský úrad 
v Šali. Môžete ho jednoducho aj odfotiť (neza-
budnite obe tabuľky) a poslať fotku vyplneného 
dotazníka na info@sala.sk. Vyplniť ho môžete aj 
na webovej stránke mesta www.sala.sk.

 �Ďakujeme

Dopravno-sociologický prieskum mesta Šaľa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Základné informácie:
Cieľom prieskumu je zistiť a zma-
povať dopravné potreby, možnos-
ti a zvyky občanov mesta Šaľa. 
Výsledky budú použité pre do-
pravné plánovanie, analýzu sú-
časného stavu dopravy v meste 
a prognózy na výhľadové obdobie 
pre Územný generel dopravy.
Dotazník je určený pre každého člena rodiny, 
ktorý dosiahol vek 6 rokov a je rozdelený na dve 
časti. Jedna („dotazník pre domácnosť“) je urče-
ná pre celú domácnosť a druhá časť („osobný 
dotazník“) je zameraná osobne na každého čle-

na domácnosti. Členov rodiny označte porado-
vým číslom „1“ až „n“ zostupne podľa veku (naj-
starší člen rodiny má poradové číslo 1). 
Každý osobný dotazník musí obsahovať porado-
vé číslo, ktoré je uvedené v časti dotazníku pre 
domácnosť.
Cesta – je zmena miesta zo zdrojového bodu až 
do cieľovej adresy, vykonaná za určitým účelom 
a použitím určitého dopravného prostriedku. 
Vyplňte všetky realizované cesty, nevynechajte 
krátke cesty, cesty len pešo alebo návrat z urči-
tého cieľa.
Vyplnený dotazník doručte na uvedenú adresu. 
Účasť na dopravno-sociologickom prieskume je 
dobrovoľná, avšak kvalita výsledkov závisí od 
počtu domácností zapojených do prieskumu.
Ďakujeme za zodpovedanie všetkých otázok. 
Vaše odpovede budú použité na zlepšenie 
dopravnej situácie v meste Šaľa.

Nasledujúce 4 strany vyberte z časopisu, vyplňte a doručte do podateľne Mestského úradu v Šali, 
alebo odfoťte a pošlite na e-mail info@sala.sk. Prípadne môžete dotazník vyplniť aj na stránke mesta www.sala.sk

Zapojte sa, vyplňte dotazník a pomôžte zvýšiť kvalitu života v meste.



 OSOBNÝ DOTAZNÍK Vyplnené dňa: 

* Účel cesty: P – práca; Š – škola; S – služby (úrad, banka, lekár, pošta); 
 N – nákupy; Z – zábava (voľný čas, šport), D – doprovod;
 CD – cesta domov; DK – detské krúžky popoludní

** Dopravný prostriedok:
OAV – osobný automobil vodič; OAS – osobný automobil spolujazdec; 
B – BUS; V – vlak; C – bicykel; M – motocykel; CH – chodec 

CESTA POPIS VZOR
OSOBA

1 2 3 4 5 6

Prvá

Počiatočná adresa Slnečná 3

Čas: 7.15

Účel cesty:* D

Dopravné prostriedky:** CH

Cieľová adresa: Lúčna 5, ZŠ

Čas: 7.25

Pravidelnosť cesty:*** D

Druhá

Počiatočná adresa Lúčna 5, ZŠ

Čas: 7.35

Účel cesty:* P

Dopravné prostriedky:** CH

Cieľová adresa: Nešporova 4

Čas: 7.50

Pravidelnosť cesty:*** D

Tretia

Počiatočná adresa Nešporova 4

Čas: 16.10

Účel cesty:* N

Dopravné prostriedky:** CH

Cieľová adresa: Fraňa Kráľa, Tesco

Čas: 16.40

Pravidelnosť cesty:*** O

Štvrtá

Počiatočná adresa Fraňa Kráľa, Tesco

Čas: 17.15

Účel cesty:* CD

Dopravné prostriedky:** CH

Cieľová adresa: Slnečná 3

Čas: 17.25

Pravidelnosť cesty:*** O

Piata

Počiatočná adresa Slnečná 3

Čas: 17.35

Účel cesty:* D

Dopravné prostriedky:** B

Cieľová adresa: Nitrianska, FŠ

Čas: 17.40

Pravidelnosť cesty:*** O

Šiesta

Počiatočná adresa Nitrianska, FŠ

Čas: 19.00

Účel cesty:* D

Dopravné prostriedky:** B

Cieľová adresa: Slnečná 3

Čas: 19.10

Pravidelnosť cesty:*** O



 OSOBNÝ DOTAZNÍK Vyplnené dňa: 

** Dopravný prostriedok:
OAV – osobný automobil vodič; OAS – osobný automobil spolujazdec; 
B – BUS; V – vlak; C – bicykel; M – motocykel; CH – chodec 

*** Pravidelnosť cesty:
D – denne (5x do týždňa); O – občasne (2–3x do týždňa); R – raz (1x do týždňa)
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Čas: 19.10

Pravidelnosť cesty:*** O



DOTAZNÍK PRE DOMÁCNOSŤ
Počet ľudí žijúcich vo Vašej domácnosti (vrátane detí do 6 rokov): ....................

Čistý mesačný príjem Vašej domácnosti (označiť krížikom): 

Menej ako 500€  o 500 – 1000€ o 1001 – 2000€ o viac ako 2000€ o
Počet bicyklov v domácnosti: ....................   Počet motocyklov: ....................

Spôsob parkovania Vášho automobilu (označiť krížikom):

verejné priestranstvo (ulica): o vlastná garáž: o vlastný pozemok: o hromadná garáž: o

Predošlé 4 strany vyberte z časopisu, vyplňte a doručte do podateľne Mestského úradu v Šali, 
alebo odfoťte a pošlite na e-mail info@sala.sk. Prípadne môžete dotazník vyplniť aj na stránke mesta www.sala.sk

Zapojte sa, vyplňte dotazník a pomôžte zvýšiť kvalitu života v meste.

Auto č. 1 Auto č. 2 Auto č. 3 Auto č. 4 Auto č. 5

S – Súkromné, F – Firemné

Počet km najazdených za rok

Rok výroby

Druh paliva*

 * do bunky vpisujte len veľké písmená príslušného paliva:
 B – Benzín; D – Diesel; H – Hybrid; LPG – LPG; CNG – CNG

Člen domácnosti 1 2 3 4 5 6
Vek
Pohlavie (M/Ž)
Trvalé bydlisko v Šali (Á/N)

Najvyššie ukončené vzdelanie:
ZŠ – základné vzdelanie; SŠ – stredoškolské bez maturity; SŠM – stredoškolské s maturitou; VŠ – vysokoškolské

Zamestnanie:
Z – zamestnaný; N – nezamestnaný; SZČO – SZČO; Š – žiak, študent; D – dôchodca; I – iné

Výkon práce:
Počet pracovných hodín týždenne
Vlastník vodičského preukazu (Á/N)
Výkon práce z domu (Á/N)

Parkovanie:
Parkovali by ste v hromadnej gará-
ži? (Á/N)
Prenajali alebo kúpili by ste si miesto 
v hromadnej garáži? (Á/N)
Akú sumu mesačne by ste boli ochot-
ní zaplatiť? (€)
Koľko ste ochotný platiť za hodinu 
parkovania v meste? (€)


