
1.) Vážení návštevník Záhorskej knižnice, prosím, oznámkujte nás ako v škole (od 1 - výborná až po 5 -

nedostatočná). Ďakujeme, Váš názor nám pomôže byť lepšími.

VÝSLEDKY

PRIESKUMU SPOKOJNOSTI POUŽÍVATEĽOV 2022
používatelia nad 15 rokov

odpovedalo 61 respondentov
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2.) Pripomienka/Odkaz/Pochvala/Kritika

● Ďakujem všetkým!

● Len pochvalu za prístup

● Všetko okej

● Veľká chvála

● Všetci sú skvelí

● Ste úžasní !

● Musim pochvalit kniznicu, lebo fakt velka, s velkym vyberom

a najma komunitne akcie. Len tak dalej :)

● Som veľmi spokojná s knižnicou po všetkých stránkach

● Veľmi ústretoví ľudia, ktorí vždy pomôžu. Len tak ďalej!

● Najlepšia knižnica akú poznám. Chodila som do nej už ako 

dieťa a pokračujem aj teraz keď už mám 53.

● Som vďačná za to, že rozširujete oddelenie fantazy, krimi a sci-

fi. Len tak ďalej.

● Detské oddelenie je úžasné a potešili tie nové aktivity pre deti.

● Len tak ďalej.

● Všetko je na 1* 😀

● Viac podujatí, workshopov... určených pre dospelých.

● Len pokračujte nákupom kníh a organizovaním akcií

● Nová riaditelka = lepsia a modernejsia knižnica.

● Veľmi som spokojná s "novou„ kniznicou.

● Veľmi príjemní, milí a ochotní pracovníci, úžasné akcie, 

modernejsi internetový systém, bohatý výber.....

● Chyba mi pripomienka, ze sa blizi koniec vypozicnej doby, to 

bolo skvele! Dalo by sa to znova posielat? Plus by som sa 

zamerala na lepsi vyber hier - nielen take co sa daju najst v 

kazdom tescu a ma ich vacsina ludi doma. 

● Super vyber aj s poradenstvom maju napr. na ihrysko.sk :)

● :)

● Staré vydania kníh uchovávať na čítanie pre bohatší jazyk 

slovenský. Dakujem

● Pripomienky: maily, ktoré oznamujú koniec výpožičnej doby by 

mali chodiť skorej

● Veľmi sa nám páčia čítaníčka pre najmenších, aj vďaka knižnici 

a takýmto podujatiam majú moje deti veľmi radi knihy tak ako ja 

🙂



VÝSLEDKY

PRIESKUM SPOKOJNOSTI POUŽÍVATEĽOV 2022
deti do 15 rokov

odpovedalo 32 respondentov
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