
DOTAZNÍK PRE OBČANOV 

 

 

Vážený občan,  

 

v našej obci prebieha tvorba Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja („PHSR“) na roky 2014-

2023. V záujme všetkých obyvateľov obce je, aby sa do tvorby tohto strategického rozvojového 

dokumentu zapojilo čo najviac občanov. Preto Vás prosíme o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, 

v ktorom môžete vyjadriť svoj názor, napísať svoje pripomienky, návrhy k plánu budúceho rozvoja 

obce s cieľom zlepšenia kvality života v našej obci.  

 

1. Uveďte, ktoré z nasledujúcich oblastí je podľa Vášho názoru potrebné v obci čo najskôr 

riešiť a rozvíjať. Tie, ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie, označte X.   



  X 

Verejné budovy   

Vybavenie školy, škôlky   

Pamiatky, historické budovy    

Cintorín, dom smútku   

Kultúra, kultúrne aktivity pre občanov   

Šport   

Voľnočasové aktivity pre deti a mládež   

Zdravotná starostlivosť   

Sociálne služby (napr. starostlivosť o seniorov)   

Bytová dostupnosť   

Pracovné príležitosti   

Obchody a služby   

Dopravné spojenie (vlak, autobus)   

Autobusové zastávky, stanice   

Verejné priestranstvá, ihriská, parky   

Miestne cesty a chodníky   

Cyklotrasy   

Verejné osvetlenie   

Verejná bezpečnosť, vandalizmus    

Ochrana životného prostredia   

Nelegálne skládky   

Odpadové hospodárstvo, výber odpadov   

Verejný vodovod a kanalizácie   

Vybavenie úradných záležitostí   

Návštevnosť obce, miestny turizmus, cestovný ruch   

Iné   













2. Čo je podľa Vás najväčšou pozoruhodnosťou v obci? (Môžete uviesť aj viac možností.)  

 kostol, historická pamiatka: ........................................... 

 prírodný útvar:................................................................ 

 známy rodák obce:......................................................... 

 jedlo, nápoj:................................................................... 

 tradičné udalosti, slávnosti:............................................. 

 iná pozoruhodnosť:....................................................... 

 

 

3. Aké tradície sa udržiavajú v obci?  

 ľudový tanec 

 ľudové zvyky  

 sviatky, slávnosti  

 iné:.................................................................  

 

 

4. Aké ľudové remeslá sa zachovali a pestujú sa na vysokej úrovni v obci? 

 

 

 

 

5. Aké obchody a služby v obci Vám chýbajú? 

 

 

 

 

6. Ako by sa dalo podľa Vás pritiahnuť viac návštevníkov a turistov do obce? 

 rekonštrukciou historických pamiatok, budov 

 vytvorením nových možností ubytovania  

 propagovaním obce v širšom kruhu  

 organizovaním tradicionálnych udalostí   

 iným spôsobom: ........................................................ 

 

 

 

7. Čo Vám v obci najviac chýba? 

 pracovné miesta  

 možnosti zábavy  

 možnosti športovania  

 kultúrne udalosti  

 zdravotné inštitúcie  

 obchody, možnosti nakupovania  

 iné:........................................ 

 

 



8. Vaše námety, poznámky na zlepšenie života v obci:  

 

 

 

 

 

9. Vaše pohlavie: 

  žena      muž  

 



10. Váš vek: 

  do 20 rokov     41-50 rokov 

  21-30 rokov   51-60 rokov 

  31-40 rokov   nad 60 rokov 

 



11. Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:  

  základná škola       stredná škola  / gymnázium  

  odborné učilište / odborná škola   vysoká škola / univerzita  

 



12. Vaša ekonomická pozícia:  

 zamestnanec       študent    

dôchodca      nezamestnaný  iná:.................................  





13. Ako dlho bývate v obci?  

 menej ako 1 rok    11-15 rokov 

 1-5 rokov     16-20 rokov 

 6-10 rokov     viac ako 20 rokov  

 

 

 

Ďakujeme, že ste vyplnili dotazník! 


