PRIESKUM CESTUJÚCICH 2014
Vážený Cestujúci!
Považujeme Váš názor za dôležitý. Vyplnením tohto dotazníka nám pomôžete prispiet' ku skvalitneniu služieb verejnej
dopravy. Vyplnenie je anonymné, údaje budú použité výlučne na štatistické účely.
Ďakujeme za Vašu pomoc!

1. Používate verejnú dopravu?
Cl Áno

Cl Nie (pokračujte s otázkou č. 11)

2. Aký druh dopravy považujete za prioritný pre zabezpečenie dopravnej obslužnosti vo svojej obci?
lĺl Autobus
lĺl Vlak
3. Aké verejné dopravné prostriedky používate?
lĺ] Autobus
Ü Vlak
4. Čo je hlavným cieľom Vášho cestovania verejnou dopravou? (vyberte jednu z možností)
lĺl Cestujem ﬂdo práce
Ü Cestujem z/do školy
lĺl Návšteva priatelov/rodiny
lĺl Pracovná cesta
lﬂ Nákup
El Výlet
lĺl Iné, a to ................... ._
5. Ako často cestujete autobusom? (vyberte jednu z možností)

El viackrát za týždeň
Ü Teraz pwý krát

lĺl Raz za týždeň
Cl Zriedkavejšie

lĺl Raz za dva týždne

lĺl Raz za mesiac

6. Máte možnost' cestovat' na inom dopravnom prostriedku? (vyznačte prosim všetky možnosti)
El Áno, vlakom
El Áno, autom
El Áno, iným, a to ................... ..
Ü Nie
7. Uprednostníte autobus oproti vlaku? (vyznačte prosím všetky možnosti)
lĺ]
Cl
Ü
E]
Ü

Áno, z/do našej obce chodí len autobus
Áno, lebo lepšie sú cestovné poriadky
Áno, lebo nemusím prestupovat'
Áno, lebo rýchlejšie sa dostanem tam, kde cestujem
Nie, uprednostňujem iný druh dopravy, a to ................... .. (pokračujte s otázkou č. 11)

8. Zrušenie niektorých autobusových spojov obmedzí alebo inak naruší Vaše každodenné cestovanie?
Cl Áno
Ü Nie, môžem používat' iný dopravný prostriedok, a to ................... ..
9. Ste za to, aby cestovného bolo na rovnakej úrovni vo vlakoch aj v autobusoch?
Ü Áno
lĺl Nie
10. Ak by sa znížili cestovné vo vlakoch, resp. by bolo zadarmo, začali by ste používat' tento druh dopravy?
El Áno
Cl Nie
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11. Demografia
Pohlavie
lĺl Muž

V
Cl Zena

Veková skupina
lĺldo15r.
Ü 41 60 r.

Cl15 26r.
Cl viac ako 60 r.

lIl27 40r.

Najvyššie ukončené vzdelanie
lĺl Základná škola
lĺl Stredná Škola (bez maturity)
Ü Vysoká Škola / univerzita Cl Iné:

lĺl Stredná škola s maturitou

Ekonomická aktivita
lĺl Manuálny pracovník

Ü Iný pracovník ako manuálny

V
[1 Student

El Dôchodca

El Nezamestnaný

lĺl Iné:

Iné poznámky, návrhy: ......................................................................................................................................................... _.

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a za čas, ktorý ste nám venovali!
Prajeme Vám príjemnú cestu!

