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ŠTATISTIKY



Registrovaní 

účastníci



Štruktúra registrovaných účastníkov

Spolu prihlásených 67 jednotlivcov

Z toho 59 žien a 8 mužov

Spolu prihlásených 162 párov

Z toho 81 manželských párov

25 snúbeneckých párov

56 chodiacich párov



Kraj trvalého bydliska

Muži Ženy Jednotlivci



Ako sa dozvedeli o púti

Páry Jednotlivci

 Veľká časť prihlásených párov sa na púti už zúčastnila v minulosti

 Vviac ako pätina sa o púti dozvedela z facebooku

 Pomerne výraznú časť oslovili oznamy v kostole (resp. na omšiach online)



Priemerný vek registrovaných

 Najmladšia účastníčka mala 13 rokov, najmladší účastník 16 rokov

 Najmladšia vydatá žena mala 21 rokov, najmladší ženatý muž 23 rokov

 Najstaršia registrovaná účastníčka (67 rokov) je výherkyňou fotosúťaže



Veková štruktúra registrovaných



Ročné trendy

 Mailom sme oslovili bývalých účastníkov púte

 Výsledok - online program sledoval zvýšený počet manželských párov, ktorí by už na

púť kvôli rodinám neprišli, ale online ju sledovali z domu

 Vek účastníkov stúpa, ale aj kvôli tomu, že sme oslovili už bývalých účastníkov



Slido



Používatelia Slido

 Počas púte sa do Slido zapojilo 78 účastníkov s menom (viacerí z nich ako 

pár)

 Okrem nich bolo ešte okolo 64 anonymných pripojení (nie je vylúčené, že 

niektorí z nich boli duplicitní)

 Spolu bolo zaevidovaných 51 komentárov ako otázky hosťom, technické 
otázky či slová poďakovania

 Samotné komentáre dostali spolu 71 lajkov

 V súťaži č. 1 s indíciou bolo zaslaných 74 odpovedí (de facto všetky 

správne) + 2 anonymné, ktoré nemohli byť zaradené do súťaže



Mini anketa (37 odpovedí)

Kde ste sa zoznámili so svojou polovičkou?



Mini anketa (11 odpovedí)

O čom sa vám komunikuje s partnerom najťažšie?

• o vzťahoch v našich rodinách, rodinných tradíciách a zvykoch, 

očakávaniach

• Bývalá to viera a sex. Ale teraz už nič. :))

• o tom čo budeme variť

• O narocnych pocitoch

• o výbere filmu, ktorý ideme pozerať.

• Svoje potreby, sexualita, vlastne pocity

• o veciach, ktoré by mohli raniť toho druhého

• o veciach, ktoré môžu toho druhého zraniť

• O sexe

• o budúcej svadbe

• o niektorých špecifických originalitách každého jedného, ktoré má už

zaužívané



Mini anketa (33 odpovedí)

Vysielanie Púte zaľúbených sledujete cez



Mini anketa (16 odpovedí)

Ktoré rehole na Slovensku formovali váš život?

• Saleziáni* 7

• Františkáni 6

• Kapucíni 2

• Verbisti 2

• Dominikánky 1

• Minoriti 1

• Uršulínky 1

• Vincentíni 1

*zvlášť spomenutá Mamateyka a GJB v Šaštíne



Mini anketa (77 odpovedí)

Ktorá časť programu sa Vám páčila najviac?



Ostatné



Výsledky obedovej fotosúťaže

 Do fotosúťaže bolo zaslaných spolu 21 fotiek

 Spolu 131 účastníkov v súťaži hlasovalo

 Všetky fotky splou dostali 234 lajkov

 Víťazná fotka dostala 60 lajkov

 Druhá v poradí dostala 30 lajkov, ďalšie dve po 15

 Dvaja hlasujúci nedali hlas žiadnej fotke, jedna súťažiaca dala hlas všetkým 

fotkám

 Víťazná fotka bola zverejnená aj na facebooku a tam dostala najviac 

lajkov spomedzi všetkých zverejnených tohtoročných príspevkov



Facebook – kto nás sledoval
Údaje sú za február 2021


