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Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a mikroregiónu 
 
Vážená občianka, občan, 

Vaša obec spolu s ďalšími susednými obcami potrebujú vypracovať nový strategický dokument, v ktorých bude 
plánovaný ďalší rozvoj nielen Vašej obce, ale aj širšieho okolia v rámci Mikroregiónu Červený Kameň.  

Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluúčasť a spoluprácu pri získavaní Vašich názorov, skúseností, 
postojov a predstáv o ďalšom smerovaní rozvoja tohto územia, v ktorom žijete, pracujete a trávite voľný čas. Vďaka nim 
bude možné vypracovať dokument, ktorý pomôže riešiť Vami stanovené problémy a rozvíjať oblasti, ktoré sú podľa Vás 
dôležité pre rozvoj. 
  Vyplnený dotazník, prosím, odovzdajte do zberného boxu, ktorý sa nachádza na Vašom obecnom úrade 
najneskôr do 28.2.2021.  
 
A. OSOBNÉ INFORMÁCIE 
1. Tento dotazník vypĺňam za obec: .............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. ZÁKLADNÉ ŽIVOTNÉ POTREBY 

5. Označte, prosím, úroveň spokojnosti s poskytovaním služieb v obci Spokojný(á) Nespokojný(á) 

5.1. Dopravná dostupnosť obce   

5.2. Stav chodníkov a ciest   

5.3. Vybavenosť obce kanalizáciou   

5.4. Vybavenosť obce verejným vodovodom   

5.5. Vybavenosť obce plynom    

5.6. Vybavenosť obce elektrinou   

5.7. Dostupnosť internetovým pripojením   

5.8. Dostupnosť signálom mobilných operátorov   

5.9. Stav a upravenosť verejných priestranstiev   

5.10. Systém zberu komunálneho odpadu   

5.11. Možnosť separácie odpadov   

5.12. Počet druhov odpadov na separáciu   

5.13. Dostupnosť zberného dvora   

5.14. Dostupnosť a kvalita zdravotníckych služieb   

5.15. Dostupnosť a kvalita predškolských zariadení   

5.16. Dostupnosť a kvalita vzdelávania na ZŠ   

5.17. Dostupnosť a kvalita sociálnych zariadení   

5.18. Možnosti športového vyžitia   

5.19. Dostupnosť a kvalita voľne dostupných športovísk, ihrísk a pod.   

5.20. Možnosti kultúrneho vyžitia   

5.21. Možnosti zapájať sa do krúžkov, záujmových aktivít   

5.22. Možnosti pre rekreáciu   

5.23. Množstvo kultúrno-spoločenských aktivít   

5.24. Možnosti stravovania a pohostinstva   

5.25. Možnosti komerčných služieb (napr. poštové a finančné služby, 
skrášľovacie služby, automoto servisy  pod.) 

  

5.26. Stav obecnej knižnice   

5.27. Požiarna ochrana   

5.28. Činnosť obecnej polície   

5.29. Stav domu smútku   

2. Pohlavie/vek Žena  Muž 

18-24   

25-34   

35-44   

45-54   

55-64   

65 a viac   

4. Ako dlho v obci žijete? 

Vyrastal som v obci  

Prisťahoval som sa 
v dospelosti pred viac ako 5 
rokmi 

 

Prisťahoval som sa 
v dospelosti v posledných 5 
rokoch 

 

3. Sociálny status     

Zamestnanec   

Podnikateľ  

Nezamestnaný  

Dôchodca  

Študent  

Rodičovská dovolenka  

iné  



Príloha 3 Formulár dotazníka 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MIKROREGIÓNU ČERVENÝ KAMEŇ 

verzia 1.0 doplnené znenie 

2 

 

 

6. Dostupnosť a kvalita niektorých špecifických 
sociálnych služieb: 

Momentálne je nedostupná 
a mala by byť k dispozícii 

Služba je dostupná a som s ňou: 

Spokojná(ý) Nespokojná(ý) 

6.1. Opatrovateľská služba    

6.2. Pre seniorov – denné stacionáre, zariadenia 
pre seniorov 

   

6.3. Rehabilitačné stredisko    

6.4. Prepravná služba    

6.5. Zariadenia núdzového bývania, útulok, 
nocľaháreň 

   

6.6. Zariadenie podporovaného bývania    

6.7. Sociálna služba v teréne    

6.8. Osobná asistencia    

6.9. Denné centrum pre deti a rodinu    

6.10. Zariadenie podporovaného bývania    

6.11. Odborné opravárenské, údržbárske práce    

6.12. Sociálne služby poskytované elektronicky    

 
7. Doplňte, prosím, ktoré služby sú podľa Vás nedostatočné a chýbajú Vám: 

..................................................................................................................................................……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………........................... 

C. PRÁCA 

8. V ktorom odvetví by podľa Vás bol najpotrebnejší 
vznik nových pracovných príležitostí? 

 9. Ste spokojný(á) 
s pracovnými 
možnosťami v obci? 

Spokojný(á) Nespokojný(á) 

 9.1 Pre mladých   

8.1 V poľnohospodárstve, vinárstve, 
lesníctve 

  9.2 Pre ženy   

 9.3 Pre mužov   

8.2 V potravinárskom sektore      

8.3 V priemysle   10. Prečo podľa Vás nevznikajú uvedené príležitosti? 

8.4 V stavebníctve   10.1 Zlá dostupnosť regiónu  

8.5 V remeselnej výrobe   10.2 Nedostatočne vybudovaná infraštruktúra 
potrebná pre podnikanie 

 

8.6 V obchode a komerčných službách   

8.7 V cestovnom ruchu   10.3 Nedostatočná kvalita pracovnej sily  

8.8 Vo verejnej správe   10.4 Legislatívne bariéry  

8.9 V sociálnej oblasti   10.5 Nezáujem zo strany podnikateľov  

8.10 V inej sfére:  10.6 Nezáujem obce   

 10.7 Iné: 

 
D. SOCIÁLNY PRIESTOR 

11. Ako by ste charakterizovali: Dobré Ani dobré ani zlé Zlé 

11.1 medziľudské vzťahy v obci    

11.2 vaše susedské vzťahy    

 

12. Zaujímate sa o dianie v obci? Áno často Sporadicky  Nie  

 

13. Prosím, vyjadrite sa k týmto výrokom podľa situácie vo Vašom okolí Súhlasím Nesúhlasím 

13.1. Obyvatelia majú dostatok príležitostí k spoločenským kontaktom.   

13.2. Obyvatelia majú dostatok možností na sebarealizáciu.   

13.3. Obyvatelia sú aktívni a snažia sa zatraktívniť život v obci, či spríjemniť 
prostredie. 

  

13.4. V obci existuje len pár jedincov, ktorí sa snažia, ale väčšina obyvateľstva   
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je pasívna a nezaujíma sa o život v obci. 

13.5. Obyvatelia sú väčšinou k svojmu okoliu ľahostajní.   

13.6. Niektorí obyvatelia kazia snahu iných.   

 

14. Odkiaľ získavate väčšinu informácií o dianí 
v obci? 

 15. Ste ochotný(á) podieľať sa na aktivitách v obci? 

14.1 Z obecného rozhlasu, tlačovín, 
úradnej tabule 

  15.1 Áno, a aj som aktívny(a) v spolku, združení  
 
 
............................................................   

14.2 Zo zastupiteľstiev, verejných 
zhromaždení 

  

14.3 Od starostu a poslancov   15.2 Áno, som ochotný(á), ale zatiaľ aktívny(a) nie 
som. 

 

14.4 Na ulici, v obchode, od susedov, 
v kostole 

  

 15.3 Bol by som ochotný(á), ale neviem ako by som 
mohol. 

 

14.5 Z internetu   

14.6 Iné:  15.4 Nie, je mi to jedno.  

 
16. Aké združenia sú aktívne vo vašom okolí? 

..................................................................................................................................................…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................... 

17. Poznáte mikroregionálne združenie Červený Kameň? Áno Nie 

 
E. MIESTO BÝVANIA 

18. Čo sa Vám na živote vo Vašej mikroregióne 
najviac páči? 

Súhlasím Čiastočne 
súhlasím 

Nesúhlasím 

18.1 Život je tu pokojnejší ako v meste.    

18.2 Ľudia sa tu viac zaujímajú jeden o druhého 
ako v meste. 

   

18.3 Môžem sa tu lepšie realizovať, napĺňať svoje 
plány. 

   

18.4 Blízky kontakt s prírodou.    

18.5 Mám tu rodinu a blízkych priateľov.    

18.6 Iné:  
 

 

19. Čo sa Vám na živote vo Vašom mikroregióne, 
naopak, nepáči? 

Súhlasím Čiastočne 
súhlasím 

Nesúhlasím 

19.1 Málo pracovných príležitostí.    

19.2 Horšia kvalita a nedostatok služieb a tovarov 
ako v meste. 

   

19.3 Za všetkým treba dochádzať do mesta.    

19.4 Nie je tu vytváraný priestor na sebarealizáciu.     

19.5 Znečistené životné prostredie.    

19.6 Ľudia sa nechcú zapájať do spoločenského 
života a tak sa tu nič nedeje. 

   

19.7 Iné: 
 

 

20. Ako vnímate existenciu turisticky navštevovaných miest v mikroregióne (napr. hrad Červený Kameň, 
kaštieľ v Budmericiach, arborétum v Doľanoch príp. iných atraktivít)? 

20.1. Vítam ju, že tu niečo také unikátne máme, a musíme nájsť spôsob ako to využiť v prospech 
nás všetkých 

 

20.2. Je dobré, že ju tu máme, ale vadí mi príliš veľa návštevníkov, ktorí nás obmedzujú v našom  
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každodennom živote. 

20.3. Vadí mi, a najlepšie by bolo, keby tu tá pamiatka nebola.  

 

21. V akých oblastiach Vás cestovný ruch vo Vašom regióne obmedzuje? (Môžete označiť aj viaceré výroky) 
v žiadnych 

21.1. Parkovanie – návštevníci často parkujú tam, kde by nemali. Parkujú na našich pozemkoch, 
alebo na miestach, kde obmedzujú prístup domácim 

 

21.2. Kvôli návštevníkom máme obmedzené služby (napr. plná kaviareň či reštaurácie, vykúpený 
obchod a pod.) 

 

21.3. Všetci návštevníci robia neporiadok – zanechávajú veľa smetí, ktoré neodhadzujú do košov, 
alebo preplnia koše; venčia svojich domácich miláčikov v parkoch a pod. 

 

21.4. Mám zlú skúsenosť, že všetci návštevníci sa správajú arogantne a hlučne, narušujú bežný, 
zabehnutý spôsob života 

 

 

22. Čo pozitívne prináša cestovný ruch do regiónu? (Prosím označte výroky, s ktorými môžete súhlasiť) 

22.1 Vďaka návštevníkom je v obciach pootváraných viac pohostinstiev, kaviarní, reštaurácií, 
ktoré by sa inak v tomto regióne neuživili. 

 

22.2 Vytvára to ekonomické príležitosti pre rozvoj ubytovania v súkromí, alebo sa opravujú staré 
domy, ktoré sa potom prenajímajú, a tým sa uchováva aj takýmto spôsobom kultúrne dedičstvo 
tohto územia. 

 

22.3 Návštevníci sa niekedy vracajú do územia a kupujú si tu nehnuteľnosti, kde chalupárčia, príp. 
sa sem úplne presťahujú.  

 

22.4 Vďaka cestovnému ruchu sa organizuje aj viac lokálnych a regionálnych akcií, kde sa stretnú 
aj domáci aj návštevníci.  

 

 
F. ROZVOJ 

 

23. Ako si predstavujete budúcnosť obce? 

23.1 Obec bude známa v širokom okolí vďaka rozvinutému cestovnému ruchu založenom na lokálnych 
produktoch a službách. Domácim obyvateľom bude poskytovať príjemný priestor pre bývanie. 

 

23.2 Obec bude predovšetkým príjemným miestom pre bývanie s dostupnými a kvalitnými službami, 
atraktívnym vzhľadom a kvalitným životným prostredím s bohatým kultúrno-spoločenským životom. 

 

23.3 Obec bude predovšetkým príjemným miestom pre bývanie s dostupnými a kvalitnými službami 
s dostatkom pracovných príležitostí pre domácich obyvateľov. 

 

23.4 Obec bude vďaka svojej dostupnosti a infraštruktúrnej vybavenosti centrom pre investičné výrobné 
aktivity, ktoré budú poskytovať prácu nielen domácim obyvateľom, ale aj obyvateľom mimo obce. 

 

23.5 Ak máte inú predstavu, uveďte ju prosím: 
 
 

24. Ako si predstavujete budúcnosť mikroregiónu? 

24.1 Mikroregión Červený Kameň využil potenciál, ktorý tu je, a je to región známy nielen na Slovensku, 
ale aj v zahraničí, funguje tu rozvinutý cestovný ruch, ktorý obohacuje región nielen ekonomicky, ale aj 
sociálne, kultúrne a spoločensky. Prináša možnosť zamestnať sa v regióne a rozvíjať lokálnu ekonomiku 
založenú na využívaní lokálneho potenciálu, ako aj rozvinuté služby, ktoré slúžia obyvateľom, rovnako ako 
aj návštevníkom. Vďaka dlhodobo budovanému partnerstvu obcí toto územie umožňuje žiť harmonický 
život obyvateľov, ktorí majú možnosti na sebarealizáciu. Zároveň je to región, ktorý svojou atmosférou 
a geniom loci víta aj návštevníkov. Sila regiónu stojí na partnerstve, na využití tradície, histórie 
a cestovného ruchu pri skvalitňovaní života obyvateľov. 

 

24.2 Mikroregión Červený Kameň je založený na partnerstve obcí, ktoré sú súčasťou tohto územia. 
Partnerstvo stavajú na svojej spoločnej a prepojenej histórii, na ktorej budujú aj spoločnú budúcnosť. 
Táto je založená nielen na tradíciách, ale vďaka rôznorodému zloženiu obyvateľov, aj na inovatívnom 
pohľade. Noví ľudia prinášajú nové myšlienky, pôvodní obyvatelia zase vedia ustrážiť genius loci územia. 
Tento pohľad prináša príležitosti riešiť obvyklé problémy neobvyklým spôsobom, ako aj vidieť nové 
spôsoby využitia lokálneho potenciálu. Vďaka tomu mikroregión prosperuje, vytvára príležitosti 
obyvateľom realizovať sa v území, či už v podnikateľskej, komunitnej, spoločenskej, kultúrnej či športovej 
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25. Na čo by ste prednostne využili finančné prostriedky obce? (Prosím, označte poradie jednotlivých investícií podľa 
dôležitosti realizácie, od 1 do 12, pričom 1 je najvýznamnejšia investícia) 

25.1. Na vybudovanie, resp. na rekonštrukciu infraštruktúry (cesty, chodníky, osvetlenie)  

25.2. Na vybudovanie, resp. rekonštrukciu školských, sociálnych alebo zdravotníckych zariadení  

25.3. Na vytvorenie podmienok pre kultúrno-spoločenskú a športovú vybavenosť  

25.4. Na kultúrno-spoločenské a športové aktivity  

25.5. Na zatraktívnenie okolia  

25.6. Na zlepšenie životného prostredia (kanalizácia, vodovod, odpady)  

25.7. Na podporu rozvoja výroby  

25.8. Na podporu rozvoja služieb  

25.9. Na podporu rozvoja cestovného ruchu a rekreáciu  

25.10. Na podporu poľnohospodárstva, vinárstva, potravinárstva  

25.11. Na podporu tvorby pracovných miest v iných oblastiach  

25.12. Na rozvoj špecifických sociálnych skupín (mládež, dôchodcovia, nezamestnaní a pod.)  

 

26. Ako viem ja ako obyvateľ prispieť k realizácii projektov? Mám 
návrhy 
riešení. 

Zapojím 
sa. 

Toto je oblasť, kde 
neviem nijak 

prispieť. 

26.1. Ochrana životného prostredia (pôda, voda, vzduch, fauna, 
flóra) 

   

26.2. Znižovanie emisií (energetické úspory, využívanie 
obnoviteľných zdrojov energií) 

   

26.3. Znižovanie spotreby a záťaže životného prostredia     

26.4. Obmedzenie tvorby odpadov    

26.5. Separácia odpadov    

26.6. Iné v oblasti životného prostredia  

26.7. Rozvoj kultúry (hudba, tanec, divadlo, výtvarné umenie, 
folklór, moderné umenie atď.) 

   

26.8. Rozvoj športu a telesnej kultúry (kluby, organizácia športových 
podujatí, výchova detí a mládeže k športu) 

   

26.9. Rozvoj spoločenského a komunitného života (aktivizácia 
obyvateľov, organizovanie podujatí a pod.) 

   

26.10. Propagácia územia a života v mikroregióne    

26.11. Krajinotvorba, architektúra, vytváranie rázu územia 
(obhospodarovanie pôdy, investičné aktivity, architektonické 
prvky a pod.) 

   

26.12. Rozvoj sociálnych aktivít zameraných na špecifické skupiny 
obyvateľstva (nezamestnaní, osamelí, seniori, zdravotne 
postihnutí a pod.) 

   

26.13. Socializácia detí a mládeže, osveta, odovzdávanie tradícií, 
skúseností a praktických zručností 

   

26.12. Iné:  

 

sfére. Mikroregión poskytuje dobré zázemie pre život obyvateľov s rôznymi potrebami. Sila regiónu stojí 
na partnerstve, rovnováhe využitia potenciálu územia a inováciách s ohľadom na kvalitu života 
obyvateľa. 

24.3 Mikroregión Červený Kameň vytvára podmienky pre dynamický život v tomto území, vytvára 
dostatočné pracovné príležitosti pre obyvateľov územia. Zároveň využíva svoju polohu a rozvíjajú sa tu 
výrazne ekonomické aktivity, ktoré zabezpečujú obyvateľom vysoký štandard v dostupnosti rôznych 
služieb, nielen vidieckeho ale aj mestského charakteru. Sila regiónu stojí na partnerstve, prílive nových 
obyvateľov a tvorbe zázemia pre pracovnú silu miest. 

 

24.4 Ak máte inú predstavu, uveďte ju prosím: 
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27. Máte návrhy na spoločné projekty obcí mikroregiónu Červený Kameň, ktoré by priniesli osoh všetkým? 
Ak áno, aké? 

..................................................................................................................................................…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

28. Myslíte si, že keby sme spolu riešili projekty v rámci mikroregiónu, tak by sme dokázali viac? 

28.1 Určite  

28.2 Iba v niektorých oblastiach  

 
v ktorých napr.? ............................. 

 

28.3 Nie, každá obec si má svoje veci riešiť sama  

 
Doplňujúce otázky pre poslancov obecných zastupiteľstiev: 

29. Aká je Vaša predstava o fungovaní partnerstva obcí, čo má byť cieľom spolupráce v rámci mikroregiónu  

29.1 Spoločné riešenie právomocí, ktoré samospráva musí zabezpečovať, prostredníctvom spoločného 
úradu 

 

29.2 Očakávam, že vďaka dobrej spolupráci, prekročíme hranice našej obce, a budeme môcť spoločne 
ovplyvňovať rozvoj v celom regióne. Toto sa bude diať, pokiaľ sa mikroregión zameria na realizáciu aktivít 
a projektov, ktoré majú nadobecný charakter – nielen v oblasti riešenia kompetencií samospráv (napr. 
spoločný softvér pre obce, či jednotné stratégie pre odpady, komunitný rozvoj a pod.), ale aj v podpore 
komplexného rozvoja celého územia regiónu (spoločný kalendár podujatí, sieťovanie podnikateľov, 
vinohradníkov, poskytovateľov služieb a pod.) 

 

29.3 Moja predstava ide ešte ďalej, viem si predstaviť, že by sme mali aj spoločné komerčné aktivity, 
spoločný podnik, spoločne by sme rozvíjali potenciál, ktorý tu je. 

 

 

30. Prosím uveďte, či by mali byť tieto 
kompetencie riešené spoločne a akým 
spôsobom 

Spoločný úrad alebo 
spoločný podnik, 
spoločne to bude 
lacnejšie a 
kvalitnejšie 

Spoločne dohodnutý 
postup, ktorý bude 
aplikovať každá obec, 
zlepší sa kvalita  

Túto kompetenciu by 
samospráva mala 
riešiť samostatne 

Originálne kompetencie: 
Administratívno – správna agenda 
(Právne služby, verejné obstarávanie, 
GDPR, kybernetická bezpečnosť, 
cintoríny, registratúra, ekonomická a 
majetková agenda, daňová agenda, 
plánovanie a rozpočtovníctvo, 
personalistika) 

   

Originálne kompetencie: Výkonná 
agenda a služby  (CO, PO, KR, HM, 
povodňové opatrenia, správa a údržba 
majetku, územné plánovanie, kultúra a 
šport, psy, odpady, MŠ, údržba zelene, 
sociálne služby) 

   

Prenesený výkon štátnej správy 
(Stavebný úrad, doprava, ŽP, školstvo) 

   

 
Ďakujeme za Vašu spoluprácu, trpezlivosť a Vaše podnetné návrhy. 

Ak máte záujem o ďalšie informácie a chceli by ste sa aktívne zapojiť, sledujte stránku mikroregiónu.  
Vami poskytnuté údaje budú použité len pre analytické účely za účelom spracovania výsledkov dotazníkového prieskumu  pre vypracovanie 

rozvojovej stratégie mikroregiónu a jeho obcí.  
 

Ak sa chcete zapojiť do realizácií, uveďte, prosím, svoj kontakt (meno, e-mail, tel. č.) 


