VYHODNOTENIE dotazníka k pripravovanému dokumentu PHSR 2020-2027 obce Dojč
Prieskumu sa zúčastnilo 63 obyvateľov, žiadna z odpovedí nebola vyradená ako neplatná.
Odpovede na otázky sú zoradené podľa najvyššieho počtu odpovedí, v súlade s významom otázky.
1. Vaše pohlavie:



ženy
muži

55,6 % (35)
44,4 % (28)






36 – 50 rokov
18 – 35 rokov
51 – 65 rokov
nad 65 rokov

55,6 %
23,8 %
15,9 %
4,8 %

(35)
(15)
(10)
(3)

3. Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
 stredná odborná škola / gymnázium s maturitou
 vysoká škola / univerzita
 stredná odborná škola /stredné odborné učilište bez maturity
 základná škola

46 %
34,9 %
15,9 %
3,2 %

(29)
(22)
(10)
(2)

4. Vaše povolanie:
 zamestnanec
 dôchodca
 zamestnávateľ – podnikateľ – SZČO
 nezamestnaný
 študent
 iné

71,4 %
12,7 %
7,9 %
7,9 %
0%
0%

(45)
(8)
(5)
(5)
(0)
(0)

2. Váš vek:

5. Ktorý z nasledovaných problémov považujete za najvážnejší?
 rozvoj obce
52,4 % (33)
 ochrana životného prostredia
33,3 % (21)
 nezamestnanosť
23,8 % (15)
 zdravotné riziká
20,6 % (13)
 drogy a kriminalita
19,0 % (12)
 iné
7,9 % (5)
o (chýbajúca kanalizácia, susedské vzťahy v obci, dokončiť kanalizáciu, cesty
a kanalizácia, vzhľad budov v obci, agresívne správanie)
6. Ktorá z nasledujúcich oblastí poskytovania služieb vám najviac chýba v našej obci?
 sociálne služby
42,9 % (27)
 šport
41,3 % (26)
 kultúra
30,2 % (19)
 obchodná sieť
19,0 % (12)
 doprava
9,5 % (6)
 vzdelávanie
7,9 % (5)
 stravovanie
4,8 % (3)

7. V ktorých oblastiach vidíte možnosť rozvoja obce?
 kvalita miestnych komunikácií a chodníkov
83,9 % (52)
 oddych a rekreácia
30,6 % (19)
 detské ihriská
29,0 % (18)
 okolie obce
29,0 % (18)
 parky
24,2 % (15)
 iné
17,7 %
o (vzhľadnejšie obecné budovy – obecný úrad, knižnica, dom smútku, dobudovanie
kanalizácie, funkčnejšie obecné budovy prístupné pre širšiu verejnosť, cyklotrasy,
miesto na behanie – bežecký okruh)
 historické a kultúrne pamiatky
12,9 % (8)
8. Zhodnoťte kvalitu života v obci v nasledovných oblastiach:
(vyhodnotené sú prvé dve možnosti s najvyšším počtom hlasov)
















miestne komunikácie
nespokojnosť 31
veľká nespokojnosť
chodníky pre peších
nespokojnosť 34
veľká nespokojnosť
parkovanie v obci
nespokojnosť 26
spokojnosť
dostupnosť verej. vodovodu spokojnosť
35
veľká spokojnosť
dostupnosť kanalizácie
veľká nespokojnosť 26 nespokojnosť
dostupnosť plynofikácie
spokojnosť
37
veľká spokojnosť
dostupnosť elektrickej prípojky spokojnosť
34
veľká spokojnosť
zdravotnícke služby
spokojnosť
39
nespokojnosť
športové využitie
spokojnosť
34
nespokojnosť
kultúrne zariadenia
spokojnosť
40
nespokojnosť
obecné budovy
nespokojnosť 34
spokojnosť
knižnica
spokojnosť
38
nespokojnosť
obchodná sieť
spokojnosť
36
nespokojnosť
bezpečnosť v obci
spokojnosť
44
nespokojnosť

20
16
23
21
18
22
21
14
23
20
19
18
21
14

9. Usporiadajte aktivity podľa dôležitosti, kde by sa mal sústrediť rozvoj obce v nasledujúcom
období? Začnite najdôležitejším. (aktivity sú zoradené podľa zvolenej dôležitosti):
1. rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
2. rozširovanie kanalizačnej siete
3. rekonštrukcia verejných budov
4. vodozádržné opatrenia
5. budovanie detských ihrísk a športovísk
6. rozširovanie obchodnej siete
7. výsadba zelene
8. poskytovanie sociálnych služieb
9. budovanie cyklotrás a turistických chodníkov
10. bytová výstavba
11. rozširovanie ponuky služieb
10. Ako ste spokojní s informačnou činnosťou Obce Dojč?
 spokojný
 priemerne spokojný
 nespokojný

57,1 % (36)
31,7 % (20)
11,1 % (7)

11. Odkiaľ získavate informácie o činnosti Obce Dojč?
 obecné noviny
 webstránka obce
 od spoluobčanov
 od poslancov OZ v Dojči
 na Obecnom úrade v Dojči
 na zasadnutí OZ v Dojči
 aplikácia „V obraze“
 iné
o (od starostky, e-mailom od obec@dojc.sk)

77,8 %
58,7 %
38,1 %
34,9 %
27,0 %
19,0 %
6,3 %
4,8 %

(49)
(37)
(24)
(22)
(17)
(12)
(4)
(3)

12. Aké konkrétne projekty navrhujte v obci realizovať? (projekty sú zoradené podľa počtu návrhov,
zvýraznený a podčiarknutý je spoločný menovateľ, v zátvorke sú uvedené ostatné formulácie návrhov
obyvateľov):

32 - Kanalizácia (dokončenie, dobudovanie ...)
22 - Cesty a chodníky (priechody pre chodcov, parkovanie na ulici, nové parkovacie miesta,
dobudovanie, opravy)
17 - Obecné budovy – Obecný úrad, ZŠ s MŠ, bývalá MŠ, nové komunitné centrum, nová
hasičská zbrojnica, budova zdravotného strediska – (oprava, úprava, zveľadenie, efektívne
využívanie, bezbariérový prístup, miesto pre stretávanie sa komunít – deti, mamičky na RD,
seniori ...)
14 - Šport (detské preliezky, ihriská pre deti a dospelých, cyklotrasy, vychádzkové a relaxačné
zóny v dedine, aj za dedinou, bežecké dráhy ...)
6 - Zeleň a čistota obce (udržiavanie čistoty v obci a v parkoch, výsadba novej zelene, hlavne
úžitkových stromov, návrhy na výsadbu alejí a „príležitostných alebo výročných“ stromov –
narodenie, výročie ...)
5 - Trafostanica (hlavne smer Šajdíkove Humence)
4 - Domov sociálnych služieb (Domov pre seniorov)
3 - Bytová výstavba
3 - Zberný dvor (prípadne prevádzka kovošrotu)
3 - Obchody (rozšírenie siete obchodov, rozšírenie otváracích hodín, rozšírenie sortimentu,
SWAP obchod – recyklo-výmenný obchod...)
2 - Vodozádržné opatrenia (zabránenie záplavám, zadržanie prívalových vôd ...)
1 - Zverejnenie hlášok obecného rozhlasu na webovej stránke obce
1 - Kamerový systém v obci
13. Čo by sa malo určite do roku 2027 v obci vybudovať? (projekty sú zoradené podľa počtu návrhov,
zvýraznený a podčiarknutý je spoločný menovateľ, v zátvorke sú uvedené ostatné formulácie návrhov
obyvateľov):

49 - Kanalizácia (dokončenie, dobudovanie ...)
26 - Cesty a chodníky (priechody pre chodcov, parkovanie na ulici, nové parkovacie miesta,
dobudovanie, opravy, ....)
11 - Obecné budovy – Obecný úrad, ZŠ s MŠ, bývalá MŠ, nové komunitné centrum, nová
hasičská zbrojnica, budova zdravotného strediska) – oprava, úprava, zveľadenie, efektívne
využívanie, bezbariérový prístup, miesto pre stretávanie sa komunít – deti, mamičky na RD,
seniori ...)
8 - Šport (detské preliezky, ihriská pre deti a dospelých, cyklotrasy, vychádzkové a relaxačné
zóny v dedine, aj za dedinou, bežecké dráhy ...)
5 - Zeleň a čistota obce (udržiavanie čistoty v obci a v parkoch, výsadba novej zelene, hlavne
úžitkových stromov, návrhy na výsadbu alejí a „príležitostných“ stromov – narodenie, výročie
...)
4 - Trafostanica (hlavne smer Šajdíkove Humence)

3 - Domov sociálnych služieb (Domov pre seniorov)
3 - Vodozádržné opatrenia (zabránenie záplavám, zadržanie prívalových vôd ...)
1 - Bytová výstavba
1 - Obchody (rozšírenie siete obchodov, rozšírenie otváracích hodín, rozšírenie sortimentu,
SWAP obchod – recyklo-výmenný obchod...)
1 - Kamerový systém v obci
1 - Optický internet v celej obci

14. Vyberte z nasledujúcich oblastí, ktoré je v našej obci čo najskôr riešiť a rozvíjať. Vyberte
najviac 5 možností. (odpovede sú zoradené podľa najvyššieho počtu označení obyvateľmi):
 miestne komunikácie a chodníky
76,2 % (48)
 infraštruktúra (kanalizácia, voda, plyn, ....
68,3 % (43)
 protipovodňové opatrenia
54,0 % (34)
 sociálne služby – starostlivosť o seniorov
31,7 % (20)
 rekonštrukcia obecných budov
22,2 % (14)
 čierne skládky
22,2 % (14)
 športové vyžitie
22,2 % (14)
 ochrana životného prostredia
20,6 % (13)
 cyklotrasy
17,6 % (11)
 obchody a služby
15,9 % (10)
 voľnočasové aktivity pre deti a mládež
15,9 % (10)
 vybavenie školy a škôlky
15,9 % (10)
 zdravotná starostlivosť
14,3 % (9)
 bytová dostupnosť
14,3 % (9)
 cintorín a dom smútku
14,3 % (9)
 pracovné príležitosti
12,7 % (8)
 bezpečnosť obyvateľov
12,7 % (8)
 verejné priestranstvá
7,9 % (6)
 dopravné napojenie
7,9 % (5)
 parky
5,3 % (4)
 pamiatky a historické budovy
4,8 % (3)
 kultúra a kultúrne aktivity pre občanov
4,8 % (3)
 autobusové zástavky
3,2 % (2)
 vandalizmus
3,2 % (2)
 verejné osvetlenie
0%
(0)

