
Anketa k stretnutiam SVTS 

Kto odpovedal 

V ankete odpovedalo 50 respondentov. 

SVTS ma 443 riadnych členov.  Získali sme odpovede od 45 z nich. Takže táto štatistika reprezentuje 
názor cca 10% členov SVTS. Ak by sme brali do úvahy len tých členov SVTS, ktorí sa zúčastňujú 
stretnutí SVTS, toto percento by bolo vyššie (momentálne to však nedokážeme relevantne 
odhadnúť). 

5 respondentov nie je členom SVTS. Na stretnutí ani nikdy neboli, ale chcú prísť.  

Rozdelenie respondentov z pohľadu účasti 

Respondentov  možno rozdeliť z pohľadu účasti na tatranských stretnutiach do troch (resp. štyroch) 
skupín: 

 NEBOL som ale CHCEM PRÍSŤ   (26%) 

 chodím OBČAS     (34%) 

 chodím skoro PRAVIDELNE   (38%) 

 NEBOL som a ani NEPRÍDEM   (2%) toto je takmer zanedbateľné 

To znamená, že respondenti sú najmä tí, ktorí na stretnutia chodia (72%) alebo ešte len chcú chodiť  
(26%). 
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Rozdelenie respondentov z pohľadu absolvovaných 

kurzov 

66% respondentov absolvovalo aspoň jeden kurz základov VhT. 34% žiaden.  

 

Z pohľadu chodím resp. nechodím ale budem chodiť na stretnutia*: 

 počet kurzov 0 Počet kurzov 1/2 

chodím občas/pravidelne 14 (28%) 22 (44%) 

nechodím, ale budem chodiť 2 (4%) 11 (22%) 

* - odpoveď „NEBOL som a ani NEPRÍDEM“ v tabuľke nie je, preto je súčet menši než 100% 
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Závislosti 

Ukazuje za závislosť medzi nasledovnými dôvodmi účasti na stretnutiach: 

Stretnutie s priateľmi  Tury mimo značkovaných chodníkoch  - koeficient korelácie*: 0,617. 

Vyhrať v tomboleVypiť a ..... si :-) - koeficient korelácie: 0,631. 

Poznámka: koeficient korelácie určuje, či sú dve premenné (v tomto prípade odpovede na dve otázky) 
vo vzájomnom lineárnom vzťahu. Hodnota koeficientu korelácie sa pohybuje od -1 do +1. Čím je 
bližšie k +1 resp. -1, tým o silnejšej lineárnej závislosti môžeme hovoriť, či už priamej, resp. nepriamej. 

Prvý vzťah možno teda zjednodušene interpretovať nasledovne: ak respondent priradil väčšiu váhu 
dôvodu stretnúť sa s priateľmi, tak priradil aj väčšiu váhu dôvodu ísť na túru po neznačenom chodníku 
a naopak.  

Grafické vyhodnotenie odpovedí na vybrané otázky 

Poznámka: v nasledujúcich grafoch sú zahrnuté všetky odpovede 
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Textové  vyhodnotenie odpovedí na vybrané otázky 

Členom SVTS som od roku: 
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Vypiť a ..... si :-) 
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Tatranských stretnutí sa zúčastňujem z dôvodu: 
Nájsť životného partnera 
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Mám absolvované kurzy: 

 2  NEMÁM ani NEPLÁNUJEM 

 6  NEMÁM ale CHCEM absolvovať LETNÝ kurz základov VhT 

 6  NEMÁM ale CHCEM absolvovať ZIMNÝ kurz základov VhT 

 30  MÁM základný kurz VhT LETNÝ 

 26  MÁM základný kurz VhT ZIMNÝ 

 20  PLÁNUJEM si ZOPAKOVAŤ základné kurzy VhT 

 7  som cvičiteľ 

 4  som inštruktor 

Miesto konania júnových letných tatranských stretnutí SVTS: 

 15  je mi jedno kde sa uskutočňujú 

 0  preferujem stretnutie na tom istom mieste 

 35  preferujem striedanie miest stretnutí 

Odporúčam niektoré stretnutie zorganizovať na: 

 striedať miesta na chatách 

 slovenskej strane Vysokých Tatier 

 Brnči 

 Teryho chata 

 Štrbskom Plese 

 Chate pod Rysmi 

 neviem počet účastníkov 

 Nie som až taký prívrženec chatičkovania, kludne by som mohol stretko s bivakom a pri ohni, 
ale to budem asi jediný 

 Chata pod Rysmi 

 Téryho chata - kapacita? 

 Téryho chata 

 Terryho chata 

 Sliezky dom 



 Rainerke 

 Sliezky dom alebo Poľsko 

 Chata pod Rysmi 

Čo zlepšiť alebo čo chýba na stretnutiach (iné): 

Prednedávnom som viezol domov štvoricu, čo bola na Brnčastretku prvý raz. Chýbal im 
jednoznačný harmonogram, oficiálne privítanie, vysvetlenie kto - čo - odkiaľ - kam, skrátka nejaká 
organizačná a organizátorská osobnosť. 
Starým capom to už netreba, ale noví si to vyžadujú a ocenia to. 
 
Jednoznačne dodržiavať návštevný poriadok a počet klientov na lane. 
 
Mať v zálohe nejakú "testovaciu" túru pre začínajúcich. Pre mňa to bol prvý raz dobrý signál, že 
to tu nie je žiadna sranda... 

Uvidím po stretnutiach. 

preferujem menšie skupiny ( menší počet účastníkov túry ) na 1 vodcu/inštruktora pri 
neznačkovaných túrach 

mozno daka prednaska o konkretnej problematike na horach by bola obcas fajn, ak vyjde cas na 
to, alebo zhrnutie dakych noviniek co sa akurat deje, udialo v spojeni s horami, vybavou... 
ale len kratko 
inak velka spokojnost, zaklad je pohoda, vdaka za super organizaciu :) 

chcem sa poďakovať organizátorom za ich neľahkú prácu 

Dakujem za krasne vystupy, tury a stretnutia. 

niekedy chaotické organizovanie túr 

Ani nič :-) 

na niektorých stretkách by mohlo byť viac I-VHT 

trápny dotazník.....hlavne posledné dve otázky ......a že turisti... 

Ked ze som sa uz dost dlho podobneho stretnutia nezucastnil - dlhodoba PN (dolamana chrbtica) 
a potom pracovna vytazenost a ine sportove aktivity, zlepsovat nechcem nic. Som rad, ked sa mi 
podari niekedy vypadnut do hor, aj ked to nie su TA3, ale len nieco okolo BB. Absolvovat 
stretnutie s vystupom na vrch, kde som este nestal - to je len pre mna bonus, ceresnicka na 
torte.Niekedy som bol zberatelom vrchov, teraz to uz beriem trosku inak :) 
Pozdravujem a nech sa dari... 

uskutočnovat ich častejšie 

netuším, ešte som sa nezučastnil stretnutí 

nič mi nechýba 

Ako trampíkovi je pre mňa aj tak všetko nadštandard, takže mi nechýba vôbec nič. 



Viac "organizovanosti" pri prihláškach a rozdeľovaní účastníkov na jednotlivé túry. 

viac inštruktorov, aby bolo menej ľudí na 1 inštruktora 

viac aktivnych instruktorov 
spolocny program, prezeranie fotiek alebo videi z akcii jednotlivych clenov 

mohlo by ich byť viac / alebo ak jedno, tak o deň dlhšie, aby sa mohli účastníci prestriedať na 
štítoch. 

Nemozem povedat, ze by mi na stretnutiach nieco chybalo. Je tam cela skala ludi a vzdy je o com 
hovorit. Priatelsky duch a pochopenie je to, co tam nechyba. Takze vdaka organizatorom.  

Vypiť a.... čo??? :D 
Zaujímavé možnosti... 
 
Treba zlepšiť resp. vyriešiť hlavne komunikáciu vrámci SVTS (napr. vedenie Prevyku vs. vedenie 
SVTS) a ujasniť si ciele... 
 
Čo sa týka stretka, na PP plese v čase otvárania chodníkov aj s diskotékou to je naozaj výborné, 
tiež je tam stále veľa možností na realizáciu v okolí. Osobne raz za čas pre zmenu uvítam aj 
Sliezky dom, ak sa podarí dohodnúť rozumná cena, a Poľsko. 

program mimo túr 

Organizovať koncom júna alebo hneď začiatkom septembra, kvôli počasiu, tým je väčšia 
pravdepodobnosť dobrého počasia na túry (bez snehu). 

potešilo by aj lezenie v tatrách, obtiažnosť III -V 

 


