Prílohy
Príloha 1 : Úplné znenie otázok dotazníkového prieskumu
1. Aké je Vaše pohlavie?
a) Muž
b) Žena
2. Aká je Vaša veková kategória?
a) 15 – 25 rokov
b) 26 – 45 rokov
c) 46 – 65 rokov
d) 66 rokov a viac
3. Myslíte si, že ekoturizmus priaznivo pôsobí na rozvoj cestovného ruchu?
a) Áno
b) Nie
4. Ako často sa venujete pohybovým aktivitám? (napr. pešej turistike, cykloturistike
alebo aj iným aktivitám)
a) Každý deň
b) Jeden krát za týždeň
c) Niekoľkokrát do mesiaca
d) 1 až 3 krát do roka
e) Nevenujem sa pohybovým aktivitám
5. Ako často navštevujete turistickú a rekreačnú oblasť Horehronia?
a) Každý týždeň
b) Jeden krát do mesiaca
c) Niekoľkokrát do roka
d) Nenavštevujem oblasť Horehronia
6. Aká je dĺžka vášho pobytu v oblasti Horehronia?
a) 1 – 3 dni
b) 4 – 7 dní
c) 8 – 14 dní
d) 15 a viac
e) Nechodievam na Horehronie
7. Odkiaľ čerpáte informácie o regióne?
a) Z ponúk cestovných kancelárií
b) Od odporúčaní priateľov a známych
c) Z predchádzajúcej skúsenosti
d) Z médií (tlač, rozhlas, TV)
e) Z internetu
f) Z propagačných materiálov
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8. Za akým účelom navštevujete turistickú a rekreačná oblasť Horehronia?
a) Pešia turistika
b) Cykloturistika
c) Iné letné športy (splavovanie, rekreačné jazdectvo, horolezectvo)
d) Zimné športy (skialpinizmus, bežecké lyžovanie)
e) Kultúrne, športové a iné podujatia
f) Výlety s rodinou alebo priateľmi
g) Len prechádzam oblasťou
9. Ktoré oblasti Horehronia ste už navštívili?
a) Muránska planina
b) Veľká Fatra
c) Nízke Tatry
d) Muránska planina
e) Veporské vrchy
f) Poľana
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Ako by ste ohodnotili zázemie a podmienky pre turistiku v danej oblasti?
Veľmi dobré
Dobré
Uspokojivé
Nevyhovujúce
Neviem určiť

11. Aké služby cestovného ruchu využívate v oblasti Horehronia? (možnosť označenia
viacerých odpovedí)
a) Ubytovanie
b) Stravovanie
c) Lyžiarske vleky a lanovky
d) Požičiavanie bicyklov a elektrobicyklov
e) Sprevádzanie po náučných chodníkoch a turistických trasách sprievodcom
f) Služby spojené s jazdou na koňoch
g) Požičiavanie člnov, lodí, vodných skútrov, vodných bicyklov
12.
a)
b)
c)
d)

Sú pre Vás služby cestovného ruchu v danej oblasti finančne dostupné?
Áno
Ako ktoré, záleží to od poskytovanej služby
Nie, sú príliš drahé
Neviem posúdiť

13. Myslíte si, že infraštruktúra cykloturistiky je dostačujúca? (ak nie, čo tam podľa
Vás chýba?)
a) Áno
b) Nie
c) Neviem posúdiť
..................................................................................................................................................
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14.
a)
b)
c)
d)

Ako hodnotíte súčasný stav rozvoja cestovného ruchu v oblasti Horehronia?
Dostatočne rozvinutý
Priemerne rozvinutý
Málo rozvinutý
Neviem posúdiť

15. Aké sú podľa vás hlavné bariéry rozvoja ekoturizmu na Horehroní? (možnosť
označenia viacerých odpovedí – 3 bariéry)
a) Ľahostajný prístup návštevníkov a podnikateľských subjektov k životnému prostrediu
b) Nedostatok finančných prostriedkov a plytvanie
c) Zlá dostupnosť
d) Neprimerane vysoké ceny
e) Slabá propagácia a marketing
f) Nedostatočné vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy
g) Nedobudovaná a zastaralá infraštruktúra
h) Slabý záujem zainteresovaných subjektov
i) Nedostatočná spolupráca a komunikácia medzi zainteresovanými subjektmi
j) Nekoncepčný a stále narastajúci rozvoj masových, veľkokapacitných stredísk
16.
a)
b)
c)
d)

Čím si myslíte, že je región Horehronia výnimočný?
Zachovalou prírodou
Bohatou kultúrou a tradíciami
Podmienkami pre športovo-rekreačné aktivity
Úrovňou poskytovaných služieb

17. Snažíte sa prispievať k ochrane životného prostredia pri realizácií aktivít
ekoturizmu?
a) Áno
b) Nie
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