
Vážení študenti, 

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie 
Vášho postoja ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme 
vyhodnotili percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko 
k jednotlivým výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 

 

 

 

 

 

 

  

0% 

31% 

0% 

38% 

31% 

Som spokojný s dostupnosťou informačných 
technológií a možnosťou využívania internetu v 
budovách TU 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

9% 

75% 

8% 
8% 0% 

Som spokojný s dostupnosťou študijnej literatúry 
(v knižnici, na webe) 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

33% 

42% 

8% 

17% 0% 

Študijná literatúra je aktuálna a primerane vhodná 
(adekvátna) 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja ku 
kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 
23% 

15% 0% 0% 

Som spokojný s otváracími hodinami Univerzitnej 
knižnice 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

23% 

23% 39% 

0% 
15% 

Som spokojný s úradnými hodinami na študijnom 
oddelení rektorátu 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

29% 

21% 

36% 

14% 0% 

Som spokojný s prístupom zamestnancov na 
študijnom oddelení rektorátu 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

31% 

38% 

8% 

8% 

15% 

Som spokojný s úradnými hodinami na študijnom 
oddelení fakulty 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

62% 
23% 

0% 
15% 0% 

Som spokojný s prístupom zamestnancov na 
študijnom oddelení fakulty 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

69% 

16% 

15% 0% 0% 

Nepedagogickí zamestnanci TU sú ústretoví voči 
požiadavkám študentov 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

41% 
17% 

25% 
0% 

Moje požiadavky sú vybavené bez zbytočného 
predlžovania lehoty 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

3 

3 5 

2 

0 

Je pre mňa jednoduché skontaktovať sa s 
nepedagogickými zamestnancami TU 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8% 

54% 

23% 

15% 0% 

Som spokojný s informovanosťou o problematike 
súvisiacej so štúdiom 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

23% 

46% 

23% 

8% 0% 

Mám možnosť vyjadriť sa k rôznym procesom 
prebiehajúcim na univerzite 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 16% 

69% 

15% 0% 

Som spokojný s ubytovacími možnosťami 
poskytovanými TU 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

8% 
8% 

61% 

23% 
0% 

Som spokojný s možnosťami stravovania na TU 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

23% 

38% 

31% 

8% 0% 

Som spokojný s kultúrnymi a šport. možnosťami 
poskytovanými TU 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

8% 

15% 

62% 

15% 
0% 

Ponuka Centra podpory študentov mi vyhovuje 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

23% 

54% 

8% 0% 

Ponuka Centra jazykov mi vyhovuje 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

8% 

61% 

31% 
0% 0% 

Som spokojný s kvalitou poradenstva, súvisiacou 
so štúdiom 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46% 

31% 

8% 

15% 0% 

Moje očakávania od štúdia na TU sa naplnili 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

69% 

15% 

8% 
8% 0% 

Opätovne by som si vybral štúdium na TU v 
mojom odbore 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

8% 

23% 
31% 

23% 

Opätovne by som si vybral štúdium na TU, ale v 
inom odbore 

1.: úplne súhlasím

2.: skôr súhlasím

3.: neviem

4.: skôr nesúhlasím

5.: úplne nesúhlasím

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja 
ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili 
percentuálnym zastúpením Vášho súhlasu, resp. nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko k jednotlivým 
výsledkom uvádzame pod každým grafom. 
 


