Slovné zhodnotenie dotazníkového prieskumu, obec Tajov 2021
Tabuľka č. 1: Dotazníkový prieskum
Počet
Počet el.
zobrazení
dotazníka
el.
návštev
dotazníka
Počet
46
38
respondentov
Percentuálne
100%
82,6%
zastúpenie

Počet
odoslaní
el.
dotazníka

Počet
nedokončených
el. dotazníkov

Počet
vyplnených
tlačených
dotazníkov

Počet
odovzdaných
dotazníkov
spolu

8

0

18

26

17,4%

0%

3,7%*

5,4%*

* 475 obyvateľov 15+ rokov

Dotazníkový prieskum sa realizoval 2 mesiace. Prostredníctvom elektronického zberu informácií
sme získali 8 dotazníkov, z celkového počtu návštev je to 17,4%, čo možno považovať za úspešný
prieskum. Väčšinovú vzorku respondentov predstavovala žena vo veku 41-60 rokov so
stredoškolským vzdelaním.
Fyzicky bolo doručených 18 vyplnených dotazníkov, ktoré boli následne preklopené do digitálneho
spracovania. Celkový čas spracovania dotazníka bol od 2 – 30 minút. Väčšinovú vzorku respondentov
predstavovala žena - obyvateľka vo veku nad 60 rokov, zamestnaná s vysokoškolským
vzdelaním z lokality obce – Horný koniec.
Dotazníkom boli získané cenné informácie o potrebách, problémoch ale aj názoroch na rozvoj obce
v budúcom období.
V rámci stanovenia prioritných oblastí zoradených podľa dôležitosti bolo stanovené poradie:
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Problematická oblasť
Nevyhovujúca dopravná situácia v obci (rýchlosť, chýbajúce chodníky ...)
Málo možností na trávenie voľného času
Nezáujem občanov o veci verejné
Nízka frekvencia spojov prímestskej dopravy
Chýbajúca športová vybavenosť
Chýba verejný centrálny priestor a verejné zelené priestory
Ostatné *
Zanikajúce tradície, folklór, remeslá
Prípady poškodzovania život. Prostredia, skládky odpadu
Chýbajúce parkovacie plochy
Absencia základnej vybavenosti: obchody, škola, pošta, ...
Kriminalita, vandalizmus
Nedostatočná kapacita MŠ
Zlý stav niektorých verejných budov

* zver poškodzujúca cintorín, chýbajúca regulácia potokov

Činnosť vedenia obce a samosprávy ohodnotilo 61% respondentov za uspokojivú a 33% za veľmi
dobrú. Za najväčšie problémové oblasti života a rozvoja obce považujú obyvatelia poškodzovanie
životného prostredia, zlú dopravnú situáciu v obci (vysoká rýchlosť premávky, chýbajúce chodníky,
chýbajúce osvetlenie...).
44% respondentov považuje vybavenie v obci zariadeniami a službami za dostatočné. 45%
respondentov nie je spokojných s vybavením obce. Chýba napríklad priestor na stretávanie sa
mládeže, detí, komunitné centrum...Úroveň existujúcich služieb považujú respondenti za priemernú.
Za najlepší projekt za posledných 6 rokov, ktorý pozitívne prispel k zvýšeniu kvality života v obci,
považujú zrekonštruovanie budovy starej školy, rekonštrukciu chodníka na kalváriu, pravidelné
organizovanie podujatí, kanalizáciu.
Najdôležitejšie oblasti, do ktorých by mala obec v najbližšom období investovať sú: oprava ciest,
vybudovanie chodníkov, vytváranie podmienok pre trávenie voľného času, propagácia obce, jej
kultúrnych pamiatok a historických osobností, rozvoj cestovného ruchu, ochrana životného prostredia.
70% respondentov považuje obec za bezpečnú a čistú. 100% respondentov triedi odpady. 71%
respondentov využíva na prepravu osobnú automobilovú dopravu a 20% verejnú dopravu.
Najčastejšie návrhy ako zlepšiť život v obci obyvatelia uvádzali tvorbu verejných zelených
priestranstiev na stretávanie sa, oddychových zón a podmienok pre aktívne trávenie voľného času,
vybudovanie chodníkov.

Forma ankety a dotazníka bola pozitívne hodnotená ako vhodná forma komunikácie vedenia obce
s obyvateľmi.
Celkovo možno hodnotiť prieskum verejnej mienky ako dostatočný. Boli poskytnuté bohaté podnety,
návrhy a riešenia problémov obce.

