
Anketové otázky, ktoré máte možnosť zodpovedať na našej stránke, nemajú byť samoúčelné. 
Skutočne nás zaujíma Váš názor a preto sme sa rozhodli ich pravidelne vyhodnocovať a priniesť 
z toho nejaký záver pre nás i pre Vás. 

 

Pri spustení novej webovej stránky sme zvažovali, či ankety na web áno alebo nie, a nakoniec sme sa 
rozhodli, že ich budeme dávať. A keďže, ako píšeme vyššie, nemajú byť samoúčelné, snažíme sa klásť 
také otázky, na ktoré snáď budete mať záujem odpovedať, a zároveň budú Vaše odpovede pre nás 
prínosom. Preto je každá otázka vyhodnotená a našou snahou je, aby sa výsledky ankety odrazili 
v praxi. 

Vyhodnotenie ankety 04.01. – 31.01.2022 

Čítate si vyhodnotenie našich ankiet? 

a) čítam a teší ma snaha knižnice o riešenie – 15 odpovedí (35 %) 

b) len občas – 14 odpovedí (32,5 %) 

c) nezaujíma ma to – 14 odpovedí (32,5 %) 

Výsledky tejto anketovej otázky nám priniesli jeden zaujímavý výsledok: ešte sme nemali otázku, na 
ktorú by boli tak minimálne, resp. žiadne rozdiely v počte jednotlivých odpovedí. Dôvody môžu byť 
napríklad aj tieto: 

a) návštevníkov nášho webu nezaujala táto konkrétna otázka, lebo majú pocit, že im odpoveď na ňu nič 
neprinesie alebo 

b) našich užívateľov nezaujímajú ankety vo všeobecnosti a neodpovedajú na ne, lebo to považujú za 
stratu času alebo 

c) návštevníci webu si anketu nevšimli a teda na ňu nemohli odpovedať alebo  

d) to mohli byť rôzne iné dôvody... 

Riešenie 

Samozrejme nie ste povinní sa do našich ankiet zapájať a na naše otázky odpovedať. Je to len na Vašej 
dobrej vôli, ale vedzte, že nám záleží na Vašom názore. V otázkach teda budeme pokračovať a budeme 
sa snažiť ich klásť tak, aby Vás zaujali. 

Ak Vás ale napadne niečo, čo by bolo možné pri tej-ktorej otázke (téme) niečo zlepšiť, a nevyhovuje 
Vám ani jedna z prednastavených odpovedí, pokojne nám napíšte na adresu kniznica@svkpo.gov.sk. 


