Dotazník k spracovaniu Programu rozvoja obce Veľký Slavkov na roky 2019 – 2025

DOTAZNÍK
pre prípravu Programu rozvoja obce Veľký Slavkov
na roky 2019 – 2025
Vážení obyvatelia obce Veľký Slavkov,
Zákon č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
definuje nové úlohy a kompetencie obcí pri uskutočňovaní podpory regionálneho rozvoja (RR). Ustanovuje ciele
a podmienky podpory RR, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších
subjektov územnej spolupráce a ustanovuje podmienky na koordináciu a realizáciu RR.
Pokiaľ chce obec Veľký Slavkov v tomto i ďalšom programovacom období Európskej únie úspešne využívať
možnosti financovania pripravených projektov z fondov EÚ, potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vypracovaný a schválený „Program rozvoja obce“ (PRO), ktorého súčasťou musia byť i zámery podporujúce jej
rozvoj.
Program rozvoja obce má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu (5-7 rokov).
Má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce.
Spracovaním Programu rozvoja obce, dá obec najavo záujem o svoju budúcnosť ako aj budúcnosť svojich
obyvateľov, pričom v podobe dokumentu Programu rozvoja obce získava obec nástroj na aktívne riadenie
rozvoja založeného na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní
obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach.
Vypracovaním PRO obec veľký Slavkov splní jeden zo základných princípov regionálnej politiky
Európskej únie – princíp programovania. Súčasne tak zvýši svoje šance získať finančnú podporu na
realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov v rámci aktuálneho a nasledujúceho programového obdobia, keďže
obec musí preukázať súlad zamýšľaného projektu s regionálnymi stratégiami i miestnou stratégiou, ktorú
reprezentuje svojím PRO. Opodstatnenie spracovania dokumentu PRO sa potvrdilo aj v predchádzajúcom programovacom období EÚ, keď všetky podporené projekty obce Veľký Slavkov zo štrukturálnych fondov EÚ museli
byť a aj boli v súlade so spracovaným PRO obce Veľký Slavkov do roku 2013.
Vypracovanie PRO obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva. Z tohto dôvodu Vás, vážení
obyvatelia obce Veľký Slavkov, oslovujeme s týmto dotazníkom, ktorý je súčasťou spracovania Programu rozvoja
obce Veľký Slavkov na roky 2019 – 2025. Vašimi odpoveďami nám pomôžete poukázať na možné problémy a
poskytnete pohľad na Vaše názory, postrehy a návrhy na zlepšenie v oblasti rozvoja Vašej obce.
S cieľom dodržania objektívnosti a komplexnosti daného zámeru Vás prosíme o spoluprácu a spoluúčasť na
príprave týchto podkladov. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania situačnej analýzy a rozvojovej stratégie obce Veľký Slavkov.
Akákoľvek ďalšia iniciatíva v procese prípravy PRO z Vašej strany je vítaná. Dotazník v elektronickej
forme je k dispozícii na internetovej stránke obce – http://velkyslavkov.sk/, príp. na požiadanie Vám ho
vieme zaslať e-mailom.
Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vypĺňaním dotazníka.
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1.

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA

1. 1 Pohlavie
žena
muž
1. 3

1. 4

1. 5

1. 6

1. 7

1. 8

1. 2 Vek
15-19

Vzdelanie
základné
stredné odborné
VŠ ekonomické

20-29

30-39

40-49

vyučený/-á
stredné všeobecné
VŠ humanitné

50-59

60-65

65 a viac

vyučený/-á s maturitou
VŠ technické
VŠ prírodné

Ekonomické aktivita
súkromný podnikateľ
farmár (SHR)
pracujúci doma
zamestnaný/-á v privátnom sektore
zamestnaný/-á vo verejnej správe
nezamestnaný/-á
dôchodca/-kyňa
invalid
študent/-ka
na materskej dovolenke
iné, uviesť čo: _________________
Profesia
s prevahou duševnej práce
s prevahou manuálnej práce
nepracujem/študujem
Vaše hlavné zamestnanie je:
v poľnohospodárstve
v priemysle
v obchode, živnosti, súkromných službách

v stavebníctve
vo verejnej správe

Kde sa nachádza miesto Vášho pracoviska?
priamo v obci
iná vidiecka obec
mesto v okolí
iné
Uveďte počet ľudí, ktorí žijú
v súčasnosti vo Vašej domácnosti: _______

1. 9

nepracujem/študujem

nepracujem

Koľko detí pod 18 rokov žije
vo Vašej domácnosti?
_______

1. 10 Aká je sféra Vášho pôsobenia v obci?
som členom obecného zastupiteľstva
pracujem vo verejnom (alebo neziskovom) sektore v obci
podnikám v obci (resp. reprezentujem podnikateľský subjekt)
bývam v obci
iné (uveďte): _________________________
2.
2. 1

OBEC AKO MIESTO BÝVANIA
Čo sa Vám spontánne vybaví, keď počujete názov veľký Slavkov?
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2. 2

Ako dlho bývate v obci?
menej ako rok
1 – 5 rokov
6 – 10 rokov

11 – 15 rokov
16 – 20 rokov
21 a viac rokov

2. 3 Aké výhody má podľa Vás bývanie vo Vašej obci?
a) život je tu pokojnejší ako v meste
súhlasím
čiastočne súhlasím

nesúhlasím

b) ľudia sa zaujímajú viac jeden o druhého ako v meste
súhlasím
čiastočne súhlasím

nesúhlasím

c) blízky kontakt s prírodou
súhlasím

čiastočne súhlasím

nesúhlasím

čiastočne súhlasím

nesúhlasím

e) poloha obce vzhľadom na blízkosť okresného mesta Poprad
súhlasím
čiastočne súhlasím

nesúhlasím

d) vlastníctvo domu, záhrady, príp. hospodárstva
súhlasím

f) iné, doplňte: ______________
2. 4
a)
b)
c)

d)
e)

2. 5

Aké nevýhody má podľa Vás bývanie vo Vašej obci?
málo pracovných príležitostí
súhlasím

čiastočne súhlasím

nesúhlasím

zlé možnosti nákupu a využívania služieb
súhlasím

čiastočne súhlasím

nesúhlasím

málo možností na sebarealizáciu
súhlasím

čiastočne súhlasím

nesúhlasím

za všetkým treba ďaleko dochádzať
súhlasím

čiastočne súhlasím

nesúhlasím

iné, doplňte: ______________

Ak by ste si mohli vybrať, kde by ste najradšej bývali?
vlastná vidiecka obec
iná vidiecka obec:
okresné mesto
iné mesto: ______________

zahraničie: ______________
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2. 6

2. 7

2. 8

Uveďte hlavný dôvod
rodisko, rodinné dôvody
výhodné dopravné spojenie s okolím
dobré sociálne vzťahy
zvyk

čisté životné prostredie a pekná príroda
estetické dôvody a pokoj
dobrá infraštruktúra
iný dôvod, uveďte aký: ____________________________

V prípade, že ste si vybrali za miesto Vášho bydliska vlastnú obec, aký hlavný dôvod bol, že ste si
nevybrali iné miesto bývania?
absencia vlastného domu alebo hospodárstva
znečistené životné prostredie
nevýhodné dopravné spojenie s okolím
estetické dôvody
zlé sociálne vzťahy
zlá infraštruktúra
veľká vzdialenosť od mesta
zvyk
iný dôvod: ____________________________
V ktorých oblastiach považujete Vašu obec za atraktívnu:
1 – veľmi atraktívne, 2 – čiastočne atraktívne, 3 – ani atraktívne ani odpudzujúce (neatraktívne),
4 – čiastočne odpudzujúce, 5 – veľmi odpudzujúce
1
2
3
4
5
úroveň rekreačných služieb a možností oddychu
služby pre turistov
kvalita ciest, ulíc a chodníkov
stav historických a kultúrnych pamiatok
parky a priestory pre deti
okolie obce
iné (vypíšte): ____________________________

2. 9

Aká je podľa Vás kvalita života v obci Veľký Slavkov?
zlá
priemerná

dobrá

veľmi dobrá

2. 10 V škále od 1 do 5 uveďte ako ste spokojný s poskytovaním služieb vo Vašej obci a ako hodnotíte aspekty kvality života v obci. (1 – veľmi spokojný, 5 – veľmi nespokojný) Ak neviete odpovedať, neuvádzajte žiadne hodnotenie.
1
2
3
4
5
a) stav miestnych komunikácií
b) stav chodníkov
c) stav verejnej zelene
d) dostupnosť (časová, priestorová)
e) vybavenosť verejným vodovodom
f) vybavenosť obce verejnou kanalizáciou
g) vybavenie obce elektrinou
h) vybavenie obce plynom
i) požiarna ochrana
j) zdravotné stredisko
k) všeobecná zdravotnícka starostlivosť
l) kvalita výučby na základnej škole
m) možnosti športového vyžitia
n) športové zariadenia (telocvičňa, ihriská)
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1

o) kultúrne zariadenia
p) možnosti kultúrneho vyžitia
q) materská škola
r) základná škola
s) sociálne zariadenia
t) domov dôchodcov/klub dôchodcov
u) dom smútku
v) knižnica
w) dostupnosť verejného internetu
x) pokrytie signálom mobilných sietí
y) ponuka služieb a obchodov
z) bezpečnosť a ochrana osobného majetku
aa) medziľudské vzťahy
bb) záujem obyvateľov o veci verejné
cc) vzťah obyvateľov k svojej obci
dd) práca obecného úradu a miestnej samosprávy

2

3

4

5

ee) iné: __________________________________
3

OBEC AKO SOCIÁLNY PRIESTOR

3. 1 Ako by ste charakterizovali Vaše susedské vzťahy?
veľmi blízke
blízke
skôr voľné

takmer žiadne

3. 2 Ako by ste charakterizovali susedskú spoluprácu?
veľmi dobrá
dobrá
ani dobrá, ani zlá
3. 3 Zaujímate sa o dianie a život v obci?
áno
áno, občas

zlá

veľmi zlá

áno, pokiaľ sa to dotýka mňa

3. 4 Ak áno, kde najčastejšie?
pri nákupe
na stretnutiach v rámci spolku alebo združenia
v reštauračnom zariadení, v bare

na ulici
na obecnom úrade
z obecného rozhlasu

žiadne

žiadna

nie

na návšteve
na stretnutí občanov
z obecnej www stránky

na inom mieste: ____________________________
3. 5

Akým spôsobom sa zapájate do diania vo Vašej obci?

oboznamujem sa s návrhmi územného plánu
zúčastňujem sa volieb do miestnej samosprávy
zúčastňujem sa na podujatiach poriadaných obcou
sledujem informácie o hospodárskom a sociálnom rozvoji
zúčastňujem sa zasadaní obecného zastupiteľstva
organizujem podpisové akcie na prijatie spoločných záujmov
navštívil som s požiadavkou svojho poslanca alebo starostu
zapájam sa aktívne do života cirkvi alebo náboženskej skupiny

vždy

občas nikdy

nepoznám

som členom dobrovoľníckej organizácie (vypíšte): _______________________________
iným spôsobom (vypíšte): _______________________________
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3. 6 Ktoré spolky, podľa Vás, najviac prispievajú k rozvoju obce a ako? (vymenujte)
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

3. 7 Ako ste spokojný/-á s pracovnými možnosťami a podmienkami na podnikanie vo Vašej obci?
pre mužov
veľmi spokojný/á

spokojný/á

ani spokojný/á ani nespokojný/á

neskopojný/á

veľmi nespokojný/á

pre ženy
veľmi spokojný/á

spokojný/á

neskopojný/á

veľmi nespokojný/á

ani spokojný/á ani nespokojný/á

3. 8

Porovnajte vybrané životné postoje s Vaším názorom:
presne sa
na mňa
vzťahuje
a) žiť v peknom a príjemnom prostredí obce i za
cenu niektorých ekonomických nevýhod a strát
b) mať dosť peňazí aj na úkor voľného času
a tvorby príjemného prostredia v obci
c) angažovať sa vo veciach verejných aj na úkor
voľného času

3. 9

čiastočne
sa na mňa
vzťahuje

skôr sa na
mňa nevzťahuje

vôbec sa
na mňa nevzťahuje

Ako ste celkovo spokojný/-á s obcou Veľký Slavkov ako miestom Vášho života, príp. práce?
(zohľadnite prosím aj vaše odpovede na predchádzajúce otázky)

veľmi spokojný/á

spokojný/á až
skôr spokojný/á

skôr nespokojný/á
až nespokojný/á

veľmi nespokojný/á

neviem posúdiť

Vyjadrite svoje hodnotenie v percentách (0-100 %) – vypíšte číslom _____________
V prípade, že ste odpovedali skôr nespokojný/-á a veľmi nespokojný/-á, skúste popísať hlavné dôvody
Vašej nespokojnosti.

3. 10 Podieľate sa Vy osobne na zlepšovaní života v obci?
áno
nie
Ak áno, Vaša činnosť je:
pravidelná
organizovaná Obecným úradom
iné:

príležitostná
organizovaná spolkom, združením
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Ak nie, čo Vám bráni zapájať sa do rozvojových činností?
nedostatok voľného času
nezáujem
nedostatok informácií
neviem, ako by som mohol pomôcť
iný dôvod: ___________________________

3. 11 Na akých aktivitách sa v obci zúčastňujete?

3. 12 Čo je pre Vás podnetom pre začiatok Vašej činnosti?

4
4. 1

4. 2

OBEC A JEJ ROZVOJ
Poznáte územný plán obce?
poznám

čiastočne

Ak poznáte územný plán obce, myslíte si, že

a) urobí obec atraktívnejšou
b) skvalitní a spríjemní život v obci
c) viac negatívne naruší život v obci, ako prinesie
niečo dobré

nepoznám
rozhodne
áno

skôr áno
ako nie

skôr nie ako
áno

rozhodne
nie

4. 3 Vymenujeme Vám niekoľko vzájomne si odporujúcich vlastností, skúste posúdiť, ktoré z nich sa
najčastejšie spájajú s obcou Veľký Slavkov.
prikláňam sa (+)
neutrálny postoj
prikláňam sa (-)
zaujímavá
nezaujímavá
srdečná
neosobná
čistá
špinavá
atraktívna pre turistov
neatraktívna pre turistov
známa
neznáma
pokroková
zaostalá
bezpečná
málo bezpečná
iné:
______________________________________________________________________________________
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4. 4

Ktoré sú podľa Vás hlavné výhody obce Veľký Slavkov? (Vyberte 3-5 možností a uveďte ďalšie)
množstvo kultúrno-historických atrakcií v obci
kvalita životného prostredia
významné postavenie obce v regióne
činnosť vzdelávacích inštitúcií, práca s deťmi a mládežou
výhodná poloha v blízkosti hlavnej dopravnej trasy

organizovanie významných podujatí
možnosti pre športové aktivity obyvateľov
bohatý kultúrny a spoločenský život
potenciál rozvoja pre cestovný ruch

ďalšie:

4. 5

Ktoré sú podľa Vás najväčšie problémy, nedostatky obce (kritické oblasti rozvoja v súčasnosti)?

4. 6

Na ktoré oblasti a aktivity by sa mal sústrediť rozvoj obce v budúcnosti? Aké sú jej rozvojové príležitosti? (Vyberte 3-5 možností a uveďte ďalšie)

rekonštrukcia miestnych komunikácií
rekonštrukcia verejných budov
starostlivosť o pamiatky
vybudovanie nových ihrísk a športovísk
informačné systémy obce
spoločenský život
kultivácia a výsadba zelene
bytová výstavba a nové stavebné pozemky

podpora rozvoja podnikania
rozširovanie ponuky a kvality obchodu a služieb
podpora ďalšieho vzdelávania obyvateľov
ochrana prírody a životného prostredia
rozvoj individuálneho cestovného ruchu
(nové zariadenia, trasy)
poskytovanie sociálnej starostlivosti
rozšírenie existujúcich kultúrnych podujatí
a zavedenie nových

ďalšie:

4. 7

Čo si myslíte, že by mohlo v najväčšej miere ohroziť pozitívny rozvoj obce Veľký Slavkov
v budúcnosti? Čo by mohlo byť reálnou hrozbou jej rozvoja?
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4. 8

Aké konkrétne projekty navrhujete v obci realizovať? (vymenujte)

4. 9 Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie obce za ostatných 7 rokov?
veľmi pozitívne
pozitívne
negatívne
veľmi negatívne

neviem posúdiť

4. 11 Aká je Vaša predstava o budúcnosti obce Veľký Slavkov?
centrum obchodu, služieb a turizmu a cestovného ruchu lákajúce turistov z regiónu a zo zahraničia
centrum vzdelávania a kultúry pre svojich občanov, ako aj občanov regiónu
miesto histórie, umenia a tradícií obce a regiónu
miesto priemyslu a výrobnej sféry
iné:
_______________________________________________________________________________________

4. 12 Čo by podľa Vás v Veľký Slavkov nemalo chýbať v roku 2025?

4. 13 Plánujete svoju budúcnosť spojiť so životom vo Veľkom Slavkove? Je obec pre Vás vhodná ako
bydlisko v budúcnosti?
áno

nie

dôvody na odchod:

Iné pripomienky, návrhy a odporúčania k rozvoju obce:
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Vážení občania obce Veľký Slavkov,
vyplnením tohto dotazníka ste nezanedbateľnou mierou prispeli k vypracovaniu rozvojového dokumentu, ktorý bude
charakterizovať obec Veľký Slavkov a udávať smer jej rozvoja v strednodobom horizonte, t.j. v programovom období na
čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie v rokoch 2014 – 2020 a nasledujúcom programovom období.
Tento dotazník je anonymný. Ak však súhlasíte, aby sme Vás vo veci programu rozvoja obce priamo kontaktovali,
môžete uviesť Vaše kontaktné údaje (meno, adresu, telefón, e-mail).
Následne Vás prosíme o doručenie vyplneného dotazníka na Obecný úrad Veľký Slavkov, alebo ho môžete zaslať
e-mailom na adresu starosta@velkyslavkov.sk najneskôr do 15. marca 2019.

Ďakujeme za Vaše postrehy, pripomienky, názory a nápady nepochybne prispievajúce k budúcemu rozvoju obce
Veľký Slavkov.

Ing. Slavomír Pucci

starosta obce Veľký Slavkov
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