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Prečo vykonávať školenie? 
 
Je zrejmé, že školenie by sa nemalo vykonávať, pokiaľ preň nie je konkrétna 
potreba, a nie je istý minimálny počet účastníkov. Ďalšou otázkou je, či je školenie 
realizovateľné, keď zoberieme do úvahy dostupné zdroje a rozpočet.  
Nasledujúci návrh je prezentovaný na predpoklade, že tieto otázky boli dôkladne 
rozobraté a kladne zodpovedané. Prosím, majte na vedomí, že tieto kroky nemusia 
byť dodržané v uvedenom poradí. Naopak mnoho z uvedených krokov je vzájomne 
závislá a musia byť vykonané spoločne, alebo by sa mali prekrývať. 
 
Organizovanie školenia 
 
Ak sme rozhodnutí o konaní školenia, sme pripravení začať plánovaciu fázu. Táto 
fáza bude trvať až do samotného konania školenia. Proces zahŕňa nasledujúce 
kroky: 
 
Určite predmet školenia, opatrne a presne vymedzte jeho oblasť, a uveďte celkové 
ciele školenia. Školenie by malo byť limitované na naplnenie týchto cieľov a vyhnite 
sa príliš širokému okruhu cieľov. Týmto si zjednodušíme samotné kroky v procese 
a naše školenie bude pravdepodobne úspešné. 
 
Naplánujte školenie v rámci rozpočtu. Toto môže byť zložitejšie ako sa zdá, 
konkrétne vzhľadom na vybrané miesto konania, trvanie a registračné poplatky (ak 
nejaké budú; ale uistite sa, že akýkoľvek poplatok neobmedzí účasť) a i na samotný 
počet účastníkov školenia. Uskutočnenie projektu v rámci rozpočtu si vyžaduje stálu 
pozornosť na nespočetné množstvo faktorov v priebehu školenia. 
 
Rozhodnite sa akú formu bude mať školenie – prednáška, seminár, praktické 
cvičenie (jedno-dvoj-troj-denné?), exkurzia, atď. Exkurzia môže byť silným nástrojom 
akéhokoľvek semináru, pretože ponúka možnosť dostať účastníkov zo školiaceho 
prostredia priamo na miesto, kde môžu získané vedomosti aplikovať. Avšak je 
dôležité zvážiť všetky faktory: napr. dĺžku cesty, dopravnú situáciu v konkrétny deň 
a hodinu. Je nevyhnutné navštíviť toto miesto vopred a uistiť sa, že je dostupné pre 
vozidlo, v ktorom plánujete dopraviť účastníkov. V tomto prostredí bude školiteľ pod 
tlakom konkrétnych výsledkov. Je nevyhnutné, aby školiteľ vysvetlil bezpečnostné 
pokyny. Ak školenie pokračuje nasledujúci deň, zvážte rozdelenie účastníkov na 
menšie skupiny, ktoré toto miesto navštívia jednotlivo a absolvujú spoločnú 
prezentáciu o ich pozorovaniach nasledujúce ráno. 
 

1. Určite si cieľovú skupinu potenciálnych účastníkov. Zostavte si zoznam pre 
pozvánky. Môže byť užitočné zvážiť minimálny a maximálny požadovaný 
počet, zmiešať pomer pohlaví, a pokúsiť sa vybrať účastníkov s podobnou 
úrovňou praxe. 
 

2. Rozhodnite sa, ako dlho by malo školenie trvať (napr. pol dňa, jeden deň, 
viac). Dôkladne zvážte koľko času môžu účastníci na školenie obetovať – 
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školenia trvajúce viac ako jeden deň sa zvyčajne ťažko predávajú najmä 
zamestnaným osobám, pretože vyžadujú veľa času. Taktiež zvážte možný 
efekt spojenia školenia s väčšou udalosťou na váš osobný čas a úsilie pre 
reklamu a propagáciu.  
 

3. Určite dátum konania školenia, čím zaistíte potrebný čas na prípravu, 
prípadne napojenie školenia na ďalšiu udalosť zahŕňajúcu potenciálnych 
účastníkov. Overte či sa v tej dobe nekonajú nejaké iné veľké udalosti na 
národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni, aby ste zamedzili ich prekrývaniu. 
Ideálne sa školenie bude konať v termíne, keď sa neprekrýva so žiadnym 
iným možným školením pre danú cieľovú skupinu. 
 

4. Určite si najlepšie možné cesty na oslovenie cieľovej skupiny. Využite osobný 
prístup a spojenie s osobami pracujúcimi v danej oblasti záujmu – použite silu 
slova a verbálnej reklamy kedykoľvek to bude možné! – taktiež zvážte 
umiestnenie článkov v publikáciách a Web stránkach čítaných cieľovou 
skupinou. 
 

5. Spoznajte a skontaktujte osoby, ktoré vykonajú školenie. Jednou z prvých úloh 
školiteľa bude vykonať odhad potrieb účastníkov školenia. Školiteľ by mal byť 
skúsený, alebo aspoň oboznámený s aktívnou formou prístupu zo strany 
účastníkov, pretože výskum dokazuje, že dospelé osoby sa ľahšie učia 
konaním ako počúvaním. 
 

6. Navrhnite si štruktúru školenia. Dôkladne si obzrite celkovú štruktúru ako aj 
jednotlivé sekcie. Tipy: 
 

i. Pozrite sa na časy jednotlivých sekcií a prestávok 
ii. Pozrite sa na čas venovaný každej sekcii, ponechávajúc čas na otázky 

a odpovede 
iii. Rátajte s nečakanými zdržaniami (majte rezervu 10% celkového času 

sekcie) 
iv. Naplánujte čas na uvítanie a zoznámenie sa s účastníkmi 
v. Podajte informáciu o občerstvení, dostupných zariadeniach 

a akýchkoľvek nákladov (napr. bazén, kokteily) 
vi. Určite základné pravidlá (použitie mobilných telefónov, dochvíľnosť, 

atď.) 
vii. Ak je možné, zaručte účastníkom flexibilitu pokračovať v zaujímavých 

otázkach/bodoch vyplývajúcich z jednotlivých sekcií školenia. 
viii. Vždy sa spýtajte účastníkov na ich očakávania hneď na začiatku a 
ix. na konci školenia skontrolujte, či boli tieto očakávania naplnené 

(vyhodnocovací formulár). 
 

7. Vyberajte si lektorov s požadovanou praxou. Zvyčajne nie je dobré naplánovať 
viac ako 20 minút teoretickej diskusie bez prestávky, inak bude stagnovať 
koncentrácia. Lektori by mali byť upovedomení o materiáloch zvyšných 
lektorov, aby sa vyhli duplikáciám. V prípade potreby usmernite lektorov 
v smeroch: 
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i. Príliš veľa detailov prezentovaných v krátkom čase zabráni úspešným 
výsledkom 

ii. Pripravte si kópie prezentácií pre účastníkov 
iii. Obmedzte prezentáciu na 5 tém; zopakujte hlavné body, pretože 

opakovanie napomáha procesu učenia 
iv. Nechajte si najdôležitejšiu tému na záver 
v. Ponechajte priestor na otázky a odpovede. 

 
8. Vyberte miesto (mesto a miesto konania) konania školenia, taktiež v spojení 

s inou udalosťou ak je možné, taktiež zvážte možnosť sponzoringu. 
Zarezervujte miesto na školenie a uistite sa či je vhodné pre cieľovú skupinu. 
Doprava na miesto a z miesta by mala byť dostupná, opačnom prípade ju 
treba zabezpečiť. V prípade spojenia školenia s inou udalosťou, je možné 
uskutočniť veľkú konferenciu. Bolo by dobré začleniť poldenné ak nie 
celodenné praktické cvičenie do programu školenia. 
 

9. Zistite, či je možné osloviť nejakú dobre známu, alebo vhodnú osobnosť, 
a pozvať ju podať prednášku, či akúkoľvek inú činnosť, ktorou by sa zapojila 
do školenia. Požiadajte starostu, aby v prvý deň privítal účastníkov. 
 

10. Vypracujte si zoznam úloh a určte kto bude zodpovedný za ich splnenie. 
Ohodnoťte si ich podľa priority. Tu vám ponúkame vzorové zoznamy úloh, 
v časovom slede až do samotného konania školenia: 
 

a. Osem týždňov (minimálne) pred konaním školenia 
i. Pripravte a odošlite pozvánky cieľovým skupinám, 

obsahujúce predbežnú agendu a logistické informácie 
(ako sa tam dostať, možnosti ubytovania, atď.). 

ii. Pozvite špeciálnych hostí. 
b. Osem týždňov pred konaním školenia 

i. Kontaktujte lektorov 
ii. Odošlite dokumenty vyžadujúce preklad 
iii. Zarezervujte miesto konania 

c. Štyri týždne pred konaním školenia 
i. Zarezervujte hotel pre školiteľov, lektorov, mimo 

mestských účastníkov 
ii. Kontaktujte dopravnú spoločnosť (majú zabezpečené 

poistenie?) 
iii. Dokončite návrh a potvrďte tlač materiálov 

d. Dva týždne pred konaním školenia 
i. Potvrďte rezervácie miesta konania a hosťovských izieb 
ii. Potvrďte rezervácie šoférov/vozidla 
iii. Potvrďte lektorov a pošlite im agendu a informácie o 

mieste konania  
iv. Skontaktujte účastníkov a pošlite im agendu a informácie 

o mieste konania (ako sa dostať na miesto školenia a do 
hotela) 
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v. Požiadajte účastníkov, aby so sebou priniesli vhodný 
materiál, prípadne materiál hodný záujmu ostatných 
účastníkov 

vi. Požiadajte školiteľa, aby navštívil miesto exkurzie 
vii. Pripravte kópie výtlačkov a materiálov pre účastníkov 

e. Jeden týždeň pred konaním školenia 
i. Uistite sa, že zasadací poriadok je pohodlný a flexibilný 

(napr. možnosť premiestnenia do kruhu) 
ii. Overte si dostupnosť potrebných pomôcok na školenie 

(projektor, flipchart, perá, atď.) 
iii. Skontrolujte možnosti parkovania 
iv. Overte si dostupnosť občerstvenia (čaj, káva, obed, ...) 

f.            Jeden deň pred konaním školenia 
i. Oboznámte účastníkov s prostredím (spravte im 

prehliadku) 
ii. Uistite sa, že zasadací poriadok je naozaj pohodlný 

a flexibilný 
iii. Vyveste transparenty a značky 
iv. Skontrolujte, či je na flipchartoch dostatok papiera 

a popisovačov v rôznych farbách 
v. Skontrolujte projektory, počítače atď. Je lepšie vyriešiť 

technické problémy teraz, ako čakať do rána 
g. Deň konania školenia 

i. Príďte aspoň hodinu pred zahájením 
ii. Vykonajte poslednú technickú kontrolu 
iii. Skontrolujte prezenčný stolík pred vchodom 
iv. Skontrolujte balíčky pre účastníkov, obsahujúce perá 

a zošity 
v. Oblečte sa slušne 

 
11.  Určte si oblasti zodpovednosti za úlohy – kto je za čo zodpovedný? – 

a vymedzte si časový harmonogram pre dosiahnutie kľúčových úloh 
uvedených v predošlých zoznamoch. 

 
12.  Rozhodnite aké nevyhnutné zdroje budú potrebné – vytlačené materiály, 

predlohy, plátno, projektor, ozvučenie, tlmočníci, fotograf atď. Všetky 
vytlačené materiály by mali byť zrozumiteľné. Objednajte dostatočné 
množstvo papiera do flipchartov a farebných popisovačov. 
 

13.  Skontaktujte viacero možných miest konania (napr. hotel) a dohodnite 
najlepšiu možnú cenu; vyjednávajte! 
 

14.  Pozvite príslušné médiá, pre dokumentáciu udalosti. 
 

15.  Ak je to možné, pripravte a podajte tlačové vyhlásenia pred a po konaní 
udalosti, zdôrazňujúc horúce témy, ako napríklad klimatické zmeny. Bude sa 
konať niečo, čo stojí za medializáciu? Ak áno, uistite sa, že médiá sú 
informované. 
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16.  Vopred zariaďte zverejnenie výsledkov udalosti, zahŕňajúc prednášky 
v papierovej forme a na Webovej stránke projektu. 
 

17.  Naplánujte efektívne zhodnotenie udalosti, zahŕňajúc dotazníky pre 
účastníkov (na jednotlivé sekcie a celkové školenie) podporujúce spätnú 
väzbu na pozitívne, či negatívne aspekty školenia. 

 
Implementácia školenia 
 
Ak bolo plánovanie/ organizovanie školenia vykonané dobre a starostlivo, a boli  
vybraní vhodní školitelia, bude pravdepodobne prebiehať hladko. Ale v prípade 
problémov majte po ruke technickú pomoc. Školenie je teraz v rukách školiteľa. 
Tipy pre školiteľov: 

 
i. Obojsmerná komunikácia je najlepšia: prejaviť záujem o každého kto chce 

komunikovať (alebo sa pýtať otázky, v prípade neporozumenia) 
ii. Reagujte na emócie, a na vyslovené slová 
iii. Rešpektujte názory, i keď s nimi nesúhlasíte 
iv. Reagujte zdvorilo na všetky otázky 
v. Dávajte podporné otázky na rozprúdenie diskusie, klaďte hĺbkové  otázky, 

klaďte ujasňovacie otázky 
vi. Predstavte sa  a požiadajte každého účastníka, aby urobili to isté 
vii. Zvážte použitie aktivít na prelomenie komunikačných bariér na začiatku 

školenia 
viii. Dajte každému školiacemu hárok papiera a požiadajte ich, aby napísali čo  

očakávajú od školenia, školiteľ  hárky vyzbiera 
ix. Čo najpresnejšie sa držte časového harmonogramu školenia 
 
Záverečná udalosť: Ak vykonaná správne, je skvelou príležitosťou pre školiacich, aby 
rozoznali hranice medzi školením a samotnou prácou. Školiteľ teraz prečíta hárky 
vyplnené účastníkmi z úvodu školenia. Školiteľ sa opýta účastníkov, či boli naplnené 
ich očakávania. (Ak je skupina je malá, postavte sa do kruhu a chyťte sa za ruky.) 
Toto je vhodná chvíľa pre skupinovú fotografiu. 
 
Na záver, nechajte účastníkom 20 minút pre vyplnenie hodnotiacich tlačív školenia. 
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Dokumentácia udalosti 
 
Po uskutočnení vašej udalosti musíte urobiť 2 veci: 
 
1. Vykonajte hodnotenie, kde si vy a vaša skupina (ktokoľvek bol 

zapojený do organizovania a uskutočnenia akcie) po školení sadnete 
a zhodnotíte čo šlo dobre, čo sa nevydarilo, a aké veci by mali ostať zachované 
alebo sa zmeniť. Napíšte krátku správu. 
 

2. Archivujte všetky dokumenty z udalosti, ktoré by mali  zahŕňať: 
 

 
o Kópie potvrdeniek od dodávateľov 
o Dátum, čas, miesto udalosti 
o Časové osi, ktoré ste použili pre plánovanie 
o Mená prednášajúcich, kontaktné informácie, nápady pre ďalších 

prednášajúcich 
o Kópie pozvánok, letáky, inzeráty, atď. na udalosť 
o Zoznam účastníkov 
o Kópia vašej záverečnej správy 
o Čokoľvek, čo si myslíte, že je dôležité pre ďalšie akcie, napríklad bolo tam 

príliš veľa alebo nedostatok potravín / nápojov, 
problémy s parkovaním, príliš dlhý / krátky program, atď. … 

 
Dajte všetky dokumenty do zložky, aby to bolo jednoduché a logické, pre použitie 
ďalšou skupinou ľudí. Môžete tiež zachovať, elektronické súbory na spoločnom 
disku. Ak tak urobíte, môžete si byť istí, že ste pomohol ďalším organizátorom 
a poďakoval predošlej skupine, že to urobila pre vás! 
 
Táto udalosť by mala byť zaznamenaná na príslušné informačné listy spolu s 
fotografiami, a poslaná elektronicky na príslušné e-mailové adresy. Financovateľ 
(financovatelia) a sponzori by mali dostať rovnaký materiál. Školiaci materiál môže 
byť zverejnený na webovej stránke organizátora. Individuálne prezentácie je 
potrebné preveriť, či sú vhodné ako samostatné články do profesionálnych publikácií, 
alebo pre zverejnenie v iných médiách. Spomeňte sponzorov / podporovateľov vo 
všetkých materiáloch logom, a tiež používajte šablóny PRO.MOTION (DOC, PPT) 
vrátane IEE transparentu vo všetkých materiáloch. 

 
Je tiež dôležité analyzovať hodnotiace dotazníky vyplnené účastníkmi. 
Na konci každej sekcie, by mali byť vyplnené hodnotiace formuláre. Na konci 
školenia, by mal byť ešte jeden, pre celkové zhodnotenie udalosti. Spätná väzba by 
mala byť prirodzene vítaná a nie považovaná za samozrejmosť. Formuláre by mali 
byť zanalyzované ihneď po ukončení školenia.   
Napokon treba zhodnotiť, či boli naplnené očakávania účastníkov na vzdelávanie, 
a či sa zvýšili ich technické vedomosti. Pamätajte si, že komentáre sú zvyčajne 



 

 
7Supported by 

dobre mienené, ale niektoré môžu byť bezcieľne. Prečítajte si pozorne formuláre a 
hľadajte témy. Sústreďte sa na to, čo tvrdí väčšina, ale tiež zvážte komentáre 
menšiny, aj keď oni niekedy hovoria viac o účastníkovi, ako o akcii. Vytvorte zoznam, 
z ktorého sa môžete poučiť do budúcna. Nechajte si ho spolu s PRO.MOTION 
hodnotením a správami pre ďalšie školenia. Uistite sa, že hodnotenie zodpovedalo 
všetkým bodom ukazovateľov výkonnosti. 

 
Hodnotiace formuláre školenia by nemali žiadať o identitu účastníka, ale spýtajte sa 
na jeho pozíciu. Ponechajte dostatok priestoru pre reakcie účastníkov. 
Pýtajte sa: 

 
• Aká časť školenia bola najviac a najmenej užitočná? 
• Opíšte celkový prínos školenia. 
• Ako Vám bude školenie pomáhať vo vašej ďalšej práci? 
• Čo si myslíte o ostatných účastníkoch? Boli vnímaví a spolupracovali? 
• Ktorý účastník prispel najviac? 
• Aký je váš názor na materiály v balíku? Ako ich možno vylepšiť? 
• Aký je váš názor na školiteľov? Ostatných školiteľov? 
• Ako by sa mohol seminár vylepšiť? 
• Aké sú vaše ďalšie očakávania z našej strany? 
• Máte nejaké pripomienky k zabezpečeniu akcie (doprava, ubytovanie, ...)? 
• Máte nejaké ďalšie komentáre? 
• Máte nejaké nápady / priania pre ďalšie / budúce  školenia? 

 
Požiadajte účastníkov o vyplnenie dotazníka hodnotiaceho jednotlivé sekcie, ako 
i celkové školenie. Taktiež ich požiadajte o vyplnenie dotazníku zameraného na 
prieskum využitia nadobudnutých vedomostí v každodennej praxi. Tento prieskum by 
mal byť účastníkom zaslaný približne 6 mesiacov po školení. 
 
Vzorové dotazníky priložené nižšie si upravte podľa potreby. 
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Vzor dotazníka pre hodnotenie školenia 
 
Predmet:           

Sekcia:  

Miesto:  

Dátum:  
 
 
Zaškrtnite políčka zodpovedajúce Vašim názorom. 
 
Hodnotiace kritériá:   výborný (5) 
     veľmi dobrý (4) 
     dobrý (3) 
     dostačujúci (2) 
     zlý (1) 
 
Nasledujúci dotazník nám pomôže vyhodnotiť a zlepšiť Pro.Motion školenia. Týmto 
Vás žiadame, aby ste vyjadrili svoj dojem zo školenia. 
 
 
Budú hodnotené nasledovné aspekty školenia: 
Celkový dojem 
Uveďte názov pokrytej témy 
Uveďte názov pokrytej témy 
Uveďte názov pokrytej témy 
Študijná návšteva 
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Uveďte názov pokrytej témy 
 
Ako bola téma zaujímavá? 

výborná  □  □  □  □  □  zlá 
 
 
Inovácia v rámci témy 

výborná  □  □  □  □  □  zlá 
 
Využiteľnosť obsahu sekcie 

výborná  □  □  □  □  □  zlá 
 
 
Doba trvania sekcie (podľa stupňa záujmu a vhodnosti) 

□  □  □ 
 

Rovnováha medzi teoretickou a praktickou časťou sekcie 

□  □  □ 
 

Praktické príklady vypracované počas tejto sekcie 
Ako sa Vám pozdávali praktické príklady, s ktorými ste pracovali? 
 
Pomohli ujasniť nadobudnuté poznatky 

výborne  □  □  □  □  □  zle 
 
 
Pomohli nadviazať na moju ďalšiu prácu 

výborne  □  □  □  □  □  zle 
 
 
Pomohli získať nové nápady pre budúcu činnosť v oblasti záujmu 
 

výborne  □  □  □  □  □  zle 
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Výkon školiteľa:  
Ohodnoťte celkový výkon školiteľa:    Uveďte meno 
 
Technické vedomosti 

výborné  □  □  □  □  □  zle 
 
Pedagogické schopnosti 

výborné  □  □  □  □  □  zle 
 
Motivačné schopnosti 

výborne  □  □  □  □  □  zle 
 
Originalita 

výborná  □  □  □  □  □  zle 
 
Používanie audiovizuálnej techniky 

výborné  □  □  □  □  □  zle 
 

  
 
Ohodnoťte celkový výkon  školiteľ:    Uveďte meno 
 
Technické vedomosti 

výborné  □  □  □  □  □  zle 
 
Pedagogické schopnosti 

výborné  □  □  □  □  □  zle 
 
Motivačné schopnosti 

výborne  □  □  □  □  □  zle 
 
Originalita 

výborná  □  □  □  □  □  zle 
 
Používanie audiovizuálnej techniky 

výborné  □  □  □  □  □  zle 
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Dotazník hodnotenia školenia 
 
Skupinový výkon (úroveň účasti) 
 

výborný  □  □  □  □  □  zlý 
 
Celkový názor na školenia 
 

výborný  □  □  □  □  □  zlý 
 
 
 
 
Všeobecné pripomienky 
 
 
Čo sa vám páčilo najviac? 
 
 
 
 
Čo sa vám páčilo najmenej? 
 
 
 
 
Kde vidíte možnosti pre zlepšenie? 
 
 
 
 
Aké máte návrhy pre budúce školenia / programy? 
 
 
 
 
 
 
Ďalšie komentáre: 
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Vzor prieskumu pre hodnotenie využitia nadobudnutých vedomostí 
účastníkmi 
 
Účelom tohto stručného prieskumu je zistiť, či ste v praxi využili niektoré z 
poznatkov získaných na školení. Samozrejme, že nie všetky témy sa môžu vyskytnúť 
vo vašej každodennej práci. Pre nás je však dôležité si overiť, aký efekt má naše 
školenia na Vaše zamestnanie. Preto by sme veľmi ocenili, keby ste si našli čas na 
zodpovedanie nasledujúcich otázok. 
 

1. Prosím, potvrďte, ktorého školenia (školení), ste sa zúčastnili zaškrtnutím  
do príslušného  políčka (políčok): 

 
Školenie 

(vložte miesto a dátum) 

Označte 

  

Školenie 

(vložte miesto a dátum) 

Označte 

  

(vložte tému)  (vložte tému)  

(vložte tému)  (vložte tému)  

(vložte tému)  (vložte tému)  
 
2. Prosím označte, ktoré témy priamo súvisia s vašou súčasnou prácou 

zaškrtnutím príslušného  políčka (políčok): 
 
Témy Označte 

  

Témy Označte 

  

(vložte názov témy)  (vložte názov témy)  

(vložte názov témy)  (vložte názov témy)  

(vložte názov témy)  (vložte názov témy)  
 

3. Prosím, vysvetlite stručne, ako ste použili získané poznatky v rámci každej 
príslušnej témy (tém) nižšie, s odkazom na konkrétne aspekty témy (tém), 
počas školení 

 
Témy Označte 

  

Komentáre 

(vložte názov témy) □ 

 
□ 

 
 

Bol som priamo zapojený do procesu plánovania a realizácie / 
modifikácie [vložiť názov témy] v mojom regióne / meste alebo 
spoločnosti 
 
Označte : Nové     □              zmena existujúcej □ 
 
Použili ste, alebo ťažíte zo školení? 
Označte : Použil   □                               výhody □ 
 
Ďalšie komentáre: 
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4. Prosím, napíšte nižšie akékoľvek ďalšie všeobecné pripomienky týkajúce sa 

využitia nadobudnutých poznatkov zo školenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ďakujem Vám za účasť na tomto prieskume. 
 
Vráťte prosím vyplnené formuláre (vložte meno a kontaktné údaje). 
 


