
Vyhodnotenie dotazníkov - osoby so špeciálnymi potrebami  
 
 

Cieľová skupina bola oslovená v rámci projektu Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér 
(FOR SOC). Cieľom dotazníka je zistiť záujem osôb so špeciálnymi potrebami 
o vybavenie lesného prírodného prostredia interaktívnymi objektami lesnej 
pedagogiky a o zážitkové programy lesnej pedagogiky. 

Z oslovenej cieľovej skupiny osôb so špeciálnymi potrebami odpovedalo na uvedený 
dotazník celkovo 10 oslovených respondentov.  

 
 

1. Informácie o respondentovi 
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Pohlavie

ŽENA

MUŽ
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2. Bývate v obci alebo v meste?

OBEC

MESTO

80%

20%

3. Uveďte, prosím, druh Vášho zdravotného postihnutia

TELESNÉ POSTIHNUTIE

MENTÁLNE ALEBO DUŠEVNÉ
POSTIHNUTIE



 
 

Polovica z oslovených respondentov najviac obľubuje turisticky dostupné lesné 
prírodné prostredie a 40 % oslovených preferuje prímestské rekreačné zóny, kúpeľné 
lesy alebo lesoparky.  

 
 

 
 
30 % z oslovených respondentov sa vyjadrilo, že im prekáža nedostatočná vybavenosť 
lesného prírodného prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím,  ako sú  napríklad 
parkovacie miesta, informačné tabule a smerovníky, sociálne zariadenia, spevnené 
povrchy, bezbariérové altánky, lavičky, a pod.. 20 % oslovených respondentov 
považuje za svoju najväčšiu prekážku vlastné zdravotné postihnutie. 20 % 
z oslovených považuje za prekážku neupravené neestetické lesné prírodné prostredie, 
o ktoré sa nikto nestará a ďalších 20 % oslovených nezvláda náročnosť terénu 
a chýbajú im prvky bezbariérovosti. 
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4. Na pobyt v lesnom prostredí uprednostňujem:

MESTKÉ A OBECNÉ ZELENÉ ZÓNY

PRÍMESTSKÉ REKREAČNÉ ZÓNY,
KÚPEĽNÉ LESY, LESOPARKY

TURISTICKY DOSTUPNÉ LESNÉ
PRÍRODNÉ PROSTREDIE
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5. Čo považujete za najväčšie prekážky, ktoré Vám bránia 
v pohybe v lesnom prírodnom prostredí?

MOJE ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE

NEDOSTATOČNÁ INFORMOVANOSŤ

NÁROČNOSŤ TERÉNU A CHÝBAJÚCE
PRVKY BEZBARIÉROVOSTI

NEDOSTATOČNÁ VYBAVENOSŤ
LESNÉHO PRÍRODNÉHO PROSTREDIA
PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM
NEUPRAVENÉ NEESTETICKÉ LESNÉ
PRÍRODNÉ PROSTREDIE



 

 
 
Až polovica opýtaných respondentov sa už s pojmom lesná pedagogika stretla.  
 

 

 
 

Najviac, 23 % z oslovených respondentov, odpovedalo, že by mali záujem 
o pobyt v lese.  19 % oslovených by vyhovovala návšteva objektu ochrany prírody, 
napr. prírodná rezervácia, prírodná pamiatka alebo národný park. 19 % oslovených by 
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6. Stretli ste sa už v minulosti s pojmom lesná pedagogika?

ÁNO

NIE
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7. O aké typy sprevádzaných aktivít lesnej pedagogiky by ste 
mali záujem?

POBYT V LESE

PEŠIA/CYKLOTURISTIKA

NÁVŠTEVA OBJEKTU OCHRANY PRÍRODY

NÁVŠTEVA LESNÉHO NÁUČNÉHO
CHODNÍKA

ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY LESNEJ
PEDAGOGIKY

POZOROVANIE FAUNY A FLÓRY V LESNOM
PRÍRODNOM PROSTREDÍ

SÚŤAŽE



sa páčilo pozorovanie fauny a flóry v lesnom prírodnom prostredí. 13 % oslovených 
označilo, že by ich zaujala pešia turistika alebo cykloturistika. Ďalších 13 % sa vyjadrilo, 
že by malo záujem o návštevu lesného náučného chodníka alebo nejakého 
významného lesníckeho miesta. 10 % oslovených zaujali zážitkové programy lesnej 
pedagogiky.  

 
 

 
 
30 % oslovených respondentov by uprednostnilo individuálny program. Ďalším 30 % 
oslovených by sa naopak páčil skupinový program lesnej pedagogiky pripravený pre 
osoby so zdravotným postihnutím a ďalších 30 % oslovených by uprednostnilo 
skupinový program lesnej pedagogiky pre všetkých záujemcov bez ohľadu na 
zdravotné postihnutie. 
 

 
 

40 % z oslovených respondentov sa ešte nikdy nestretlo s interaktívnym 
objektom lesnej pedagogiky zriadeným priamo v lesnom prírodnom prostredí, no radi 
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8. Akú formu organizovania aktivít lesnej pedagogiky by ste 
uprednostnili?

INDIVIDUÁLNY PROGRAM

SKUPINOVÝ PROGRAM LESNEJ
PEDAGOGIKY PRIPRAVENÝ PRE OSOBY SO
ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

SKUPINOVÝ PROGRAM LESNEJ
PEDAGOGIKY PRE VŠETKÝCH ZÁUJEMCOV
BEZ OHĽADU NA ZDRAVOTNÉ
POSTIHNUTIE
NEZÁLEŽÍ MI NA TOM

30%

40%

30%

9. Stretli ste sa už niekedy s interaktívnym objektom lesnej 
pedagogiky zriadeným priamo v lesnom prírodnom prostredí?

NIE

N IE, ALE RÁD BY SOM TAKÉTO
OBJEKTY NAVŠTÍVIL/A

ÁNO



by takéto objekty navštívili. 30 % oslovených sa s interaktívnym objektom lesnej 
pedagogiky nikdy nestretlo a 30 % už prišlo do kontaktu s týmto objektom počas 
svojho života.  
 
 

 
 
18 % oslovených respondentov zaujal pocitový chodník, no 18 % oslovených sa tiež 
páči bylinková špirála. 17 %  oslovených odpovedalo, že ich zaujala lesná brána, no 
taktiež 17 % odpovedalo, že ich zaujali vtáčie búdky a kŕmidlá pre rôzne vtáky, no aj 
vtáčie hodiny. 12 % oslovených zaujala konštrukcia „líščej nory“.  

 
 

 

6%
6%

12%

17%

6%17%

18%

18%

9. Ak ste odpovedali ÁNO, čo Vás najviac zaujalo?

LESNÝ XYLOFÓN A DENDROFÓN

FOTOSTENA S MOTÍVOM ZVIERAT,
DREVENÉ MAKETY ZVIERAT

KONŠTRUKCIA "LÍŠČEJ NORY"

VTÁČIE BÚDKY A KŔMIDLÁ PRE
RÔZNE VTÁKY, VTÁČIE HODINY

DETSKÝ POSED, DREVENÁ CHALÚPKA

LESNÁ BRÁNA

POCITOVÝ CHODNÍK

BYLINKOVÁ ŠPIRÁLA

100%

10. Uvítali by ste vo Vašom okolí väčšiu ponuku takýchto 
interaktívnych objektov lesnej pedagogiky zriadených priamo v 

lesnom prírodnom prostredí?

ÁNO

NIE



Všetci oslovení respondenti odpovedali, že by uvítali v ich okolí väčšiu ponuku 
interaktívnych objektov lesnej pedagogiky zriadených priamo v lesnom prírodnom 
prostredí. 

 
 

 
 
Polovica oslovených sa nevedela vyjadriť či by mali niekedy záujem o takýto program. 
30 % oslovených vyjadrilo záujem o platený zážitkový program lesnej pedagogiky a 20 
% oslovených takýto program odmietlo. 
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11. Mali by ste záujem o platený zážitkový program lesnej 
pedagogiky, ktorý by pre Vás zabezpečil kvalifikovaný lesný 

pedagóg?

ÁNO

NIE

NEVIEM


