Dotazník k spracovaniu Miestnej stratégie rozvoja územia MAS Dolné Považie –
Alsó Vágmente HACS
Dotazník, ktorý ste dostali do rúk, je súčasťou spracovania Miestnej stratégie rozvoja územia MAS Dolné
Považie – Alsó Vágmente HACS. Vašimi odpoveďami nám pomôžete poukázať na možné problémy a poskytnete
nám Vaše názory, postrehy a návrhy na zlepšenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja Vašej obce. Na základe
uvedeného Vás preto v záujme objektívnosti a komplexnosti daného zámeru prosíme o spoluprácu a spoluúčasť na
príprave týchto podkladov. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania analýz
územia MAS. Ďakujeme Vám za čas strávený vypĺňaním dotazníka.

Zaškrtnite príslušné políčko

Bydlisko :

Diakovce

Tešedíkovo

Dlhá nad Váhom

Tvrdošovce

Kráľová nad Váhom

Vlčany

Neded

Žihárec

Selice

Iná obec /napíšte ktorá/

1. 1 Pohlavie
žena

1. 2 Vek

15-19

muž

20-29

30-39

40-49

50-59

60-65

65 a viac

1. 3 Vzdelanie
základné

vyučený/-á

vyučený/-á s maturitou

stredné odborné

stredné všeobecné

VŠ technické

VŠ ekonomické

VŠ humanitné

VŠ prírodné

1. 4 Ekonomická aktivita
súkromný podnikateľ

farmár (SHR)

zamestnaný/-á v privátnom sektore

2.1

pracujúci doma
zamestnaný/-á vo verejnej správe

nezamestnaný/-á

dôchodca/-kyňa

invalid

študent/-ka

na materskej dovolenke

iné

Posúďte kvalitu života obyvateľov vo Vašej obci. / označte krížikom /

dobrá
priemerná
zlá
2.2

V ktorých oblastiach považujete Vašu obec za atraktívnu?
(1 – veľmi atraktívne, 2 – čiastočne atraktívne, 3 – ani atraktívne, ani odpudzujúce, 4 – čiastočne
odpudzujúce, 5 – veľmi odpudzujúce)
1

2

3

4

5

a) úroveň rekreačných služieb a možností oddychu
b) kvalita ciest, ulíc a chodníkov
c) stav historických a kultúrnych pamiatok
d) parky a priestory pre deti
e) okolie obce
f) iné: ………………………………………………..

2.3

Najväčšie nedostatky v obci vidíte v oblastiach
Ľudské zdroje
Ekonomika, podnikateľské prostredie
Poľnohospodárstvo, lesníctvo
Výskum a vývoj
Cestovný ruch
Cezhraničná spolupráca
Technická infraštruktúra
Sociálna politika a infraštruktúra
Rozvoj obce a regionálny rozvoj
Životné prostredie
Informačné technológie
Iné: ……………………………………..

2. 4 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
a) stav miestnych komunikácií
b) stav chodníkov
c) stav verejnej zelene

2

3

4

5

d) dostupnosť (časová, priestorová)
e) vybavenie obce elektrinou
f) požiarna ochrana
g) všeobecná zdravotnícka starostlivosť
h) možnosti športového vyžitia
i)

športové zariadenia (telocvičňa, ihriská)

j)

kultúrne zariadenia

k) možnosti kultúrneho vyžitia
l)

dom smútku

m) knižnica
n) dostupnosť verejného internetu
o) pokrytie signálom mobilných sietí
p) ponuka služieb a obchodov
q) bezpečnosť a ochrana osobného majetku
r) záujem obyvateľov o veci verejné
s) vzťah obyvateľov k svojej obci
t)

práca obecného úradu a miestnej samosprávy

u) iné: .....................................................................
2.5
Na ktoré oblasti a aktivity by sa mal sústrediť rozvoj obce, regiónu v budúcnosti? Aké sú jej
rozvojové príležitosti?
rekonštrukcia miestnych komunikácií
podpora rozvoja podnikania
rekonštrukcia verejných budov
rozširovanie ponuky a kvality obchodu a služieb
starostlivosť o pamiatky
vybudovanie nových ihrísk a športovísk
podpora ďalšieho vzdelávania obyvateľov
informačné systémy obce
ochrana prírody a životného prostredia
úprava verejných priestranstiev
rozvoj individuálneho cestovného ruchu (nové zariadenia, cyklotrasy)
kultivácia a výsadba zelene
bytová výstavba a nové stavebné pozemky
rozšírenie existujúcich kultúrnych podujatí a zavedenie nových
spoločenský život
poskytovanie sociálnej starostlivosti
Iné: ………………………………………

ĎAKUJEME ZA VÁŠ ČAS

