
Vyhodnotenie dotazníka 
(EUROFONDY, ROZVOJ VIDIEKA A SOCIÁLNE SLUŽBY) 

 
Počet rozdaných dotazníkov: 250 

Počet doručených (vyplnených) dotazníkov: 74 

 

Dotazník obsahoval spolu 9 otázok. Odpovede na otázky č. 1,2 boli obyvateľmi hodnotené podľa 

priorít 1,2,3 pričom 1=nutné, 2= dôležité, 3= menej dôležité. 

Jednotlivé otázky sú vyhodnotené pomocou grafického zobrazenia a stručným popisom. 

Obyvatelia mali možnosť pri dvoch otázkach zaznamenať svoj komentár, ktorý obsahoval 

projekty/aktivity, ktoré v obci chýbajú a neboli v otázkach č. 1 a 2 spomínané. Tieto komentáre boli 

prepísané do vyhodnotenia v pôvodnom znení. 

 

 

 

Obyvatelia Obce Červená Voda dali jasne najavo, že v Obci je nutné zrealizovať „Výstavbu miestnej 

kanalizácie a čistiarne odpadových vôd“. Za tento projekt hlasovalo až 35 obyvateľov s prioritou 1 = 

nutné.  

Na druhé miesto zaradili „Zachytenie prameňa vody a rozšírenie vodovodu“, taktiež s prioritou 1 = 

nutné (18 hlasov).  

Tretie miesto s prioritou č. 1 zaradili „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii“ s počtom 12 

hlasov.  

 

Medzi dôležité projekty zaradili: 

1. Zachytenie prameňa vody a rozšírenie vodovodu (23 hlasov) 

2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii ( 19 hlasov) 

3. Výstavbu miestnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (13 hlasov) 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že obyvatelia Obce považujú za nutné a dôležité 3 opakujúce sa skupinky 

projektov. (Zachytenie prameňa vody a rozšírenie vodovodu, Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii, Výstavbu 

miestnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd) 
Zvyšne odpovede sú zapracované v grafickej podobe.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Výstavba a
rekonštrukcia MK

Rekonštrukcia
OcÚ a Kulturného

domu

Výstavba
miestnej

kanalizácie a
čistiarne

odpadových vôd

Výstavba
multifunkčnej

haly - telocvičňa

Zriadenie domu
smútku

Zachytenie
prameňa vody a

rozšírenie
vodovodu

Výstavba
protipovodňovej

ochrany -
regulácia potoka

EUROFONDY

1 = nutné 2 = dôležité 3 = menej dôležité



 

 

V druhej Kategórií (Rozvoj vidieka) obyvatelia hlasovali za nutné zrealizovať projekt „Výstavba 

detského ihriska“ s najvyšším počtom hlasov 24.  

Na druhom mieste s počtom hlasov 13, zaradili ako nutné „Výstavbu cyklochodníkov“.  

Na tretie miesto občania z kategórie nutné zaradili „Vytvorenie podmienok na individuálnu bytovú 

výstavbu“ s počtom 11 hlasov.  

 

Medzi dôležité projekty zaradili: 

1. a 2. Miesto s rovnakým počtom hlasov 14 sa nachádza „Výstavba lesoparku s rozhľadňou“ 

a „Výstavba cyklochodníkov.“ 

3. Miesto s počtom 12 hlasov patrí „Výstavbe prírodného amfiteátra (ihrisko v lese).“ 

Zvyšne odpovede sú zapracované v grafickej podobe.  

 

 

Otázka č. 3  

„Aké iné projekty/aktivity by ste v obci uvítali? Čo Vám v obci chýba?“ 
Pri otázke č. 3, obyvateľ mal zaznamenať svoj komentár. Tieto komentáre sú nižšie prepísané v 

pôvodnom znení. 

 

 „Vykopanie hrobových jám“. 

 „Ak sa všetko dokončí rozrobené a všetko čo je napísané na tomto papieri tak nám už nič 

nebude chýbať. Ďakujeme za všetko čo pre nás robíte“. 

 „Chodník na dolnom konci“. 

 „Aby sa neparkovalo na Obecnom pred domom a ešte mať aj pripomienky. Každý má 

parkovať na svojom pozemku. Ďakujem!!“ 

 „Hrobové miesta“. 

 „Príprava hrobových miest“. 

 „Kanalizácia, parkovisko – kostol,  

asfaltové cesty k lesnému ihrisku, ulička Madaras, ulica Ranč-Rabatin-bývala p. starostka 

smetné koše po dedine, rekonštrukcia mostov, čisté priekopy a dedinský jarok“ 
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ROZVOJ VIDIEKA

1 = nutné 2 = dôležité 3 = menej dôležité



 „Nasmerovať rozhlas, aby počul každý čo sa hlási, opraviť osvetlenie – hrozba úrazu, zakázať 

vypúšťanie žúmp – táto činnosť môže byť hlásená na odbor životného prostredia“. 

 „Rozhlas (nepočuť hlásenie), oprava osvetlenia, zakázať vypúšťanie žúmp (škodí prírode 

a ľuďom – je to na podnet na ŽP).“ 

 „Rozšírenie autobusových spojení, lekáreň, pošta.“ 

 „Rozšírenie autobusových spojení, pošta, lekáreň, miestny bazár (oblečenie, drobnosti, 

nábytok).“ 

 „Autobusové zastávky – dať do poriadku aby mládež nedevastovala viac ako sú!“ 

 „Častejšie čistenie priekop a priepustov v obci (z lesa) ktoré idú dole celou obcou.“ 

  „Kanalizácia, parkovisko – kostol, lavička horná zastávka, 

asfaltové cesty k lesnému ihrisku, ulička Madaras, ulica Ranč-Rabatin-bývala p. starostka 

smetné koše po dedine, rekonštrukcia mostov, čisté priekopy a dedinský jarok“ 

 „Kanalizácia.“ 

 „Kanalizácia.“ 

 „Dokončenie chodníkov v obci.“ 

 „Pizzéria, krúžky pre deti – tanečná“ 

 „Káblovú internetovú sieť a zberné nádoby na papier, kartony.“ 

 

3.  Kategória SOCIÁLNE SLUŽBY  
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„Mali by ste záujem o využívanie sociálnej služby Denný stacionár? 
(denná forma pobytu)“

áno nie možno
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"Mali by ste záujem o využívanie sociálnej služby Denné centrum? 
(bez pobytovej formy, stretávanie sa podľa aktivít, programu)"

áno nie možno
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"Mali by ste záujem o využívanie opatrovateľskej dennej 
služby?"

áno nie možno



 
 

 

 
 

Otázka č. 9 

„Aké iné sociálne služby by ste v obci uvítali? Čo Vám v obci chýba?“ 
Pri otázke č. 9 neboli zaznamenané žiadne komentáre. 

 

 

NÁVRATKA 
Obyvatelia, ktorí majú záujem o rozvoz obedov do domácnosti v sume 3,00€: 

8 dôchodcovia  
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"Mali by ste záujem o donášku drobného nákupu do domácnosti?"

áno nie možno
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43

14

"Mali by ste záujem o donášku liekov?"

áno nie možno


