Aká bude budúcnosť našej obce?
Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu
medzi občanmi obce Očová

august 2015

Dotazníkový prieskum bol realizovaný
Prieskum bol realizovaný medzi
medzi
obyvateľmi
obce
Očová
obyvateľmi obce počnúc 16-tym rokom veku.
v mesiacoch jún – júl 2015. Cieľom prieskumu
Bol zverejnený na internete a tiež
bolo zistiť názory občanov na rôzne témy
distribuovaný prostredníctvom vybraných
týkajúce sa života v obci. Prieskum je jednou z
miest v obci, kde bolo možné vyplniť tlačené
etáp procesu tvorby Programu hospodárskeho
dotazníky a vhodiť ich do pripravenej
a sociálneho rozvoja obce Očová. Pre obec
schránky. Získali sme 104 vyplnených
Očová ho spracovala firma M.B.Consulting,
dotazníkov.
Banská Bystrica.
V nasledujúcej časti uvádzame podrobné vyhodnotenie dotazníkového prieskumu podľa
jednotlivých otázok.

ANONYMNÉ ÚDAJE
V prieskume nám odpovedalo 47,9% mužov a 52,1% žien, čo približne zodpovedá pomeru
mužov a žien v obci (49,5% muži a 50,5% ženy).
Ste:
Odpoveď
Muž
Žena

Odpovedalo
áno
47,9%
52,1%

Čo sa týka vekovej štruktúry, získali sme odpovede od rôznych vekových skupín, a to nasledovne:
Váš vek:
Odpoveď
16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66 a viac
uviedli
neuviedli

Odpovedalo
áno
13,8%
25,5%
23,4%
21,3%
7,4%
8,5%
94
10

Zastúpenie respondentov podľa vzdelania:
Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Odpoveď
základné
vyučený/á v odbore
stredné s maturitou
vysokoškolské
neodpovedalo

Odpovedalo
áno
6,7%
8,7%
30,8%
44,2%
9,6%

Zastúpenie respondentov podľa zamestnania:
Zamestnanie:
Odpoveď
zamestnanec
podnikateľ
nezamestnaný
študent
dôchodca
materská alebo rodičovská dovolenka
Iné
Neodpovedalo

Odpovedalo áno
43,3%
12,5%
6,7%
9,6%
13,5%
4,8%
0,0%
9,6%

VYHODNOTENIE PRIESKUMU
Otázka č. 1 - Ktoré z nasledovných problémov považujete v Očovej za najzávažnejšie?
Respondenti mali uviesť poradie jednotlivých problémov číslami 1 až 15. Z odpovedí sme
vypočítali priemerné hodnotenie. Jednotlivé problémy potom môžeme zoradiť v poradí od
najzávažnejších k menej závažným takto:
Ktoré z nasledovných problémov považujete v Očovej za najzávažnejšie?
Odpoveď
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

znižuje sa fyzická dostupnosť špecializovanej odbornej zdravotnej starostlivosti
nezáujem občanov o dianie v obci
negatívny postoj niektorých občanov k verejnému a súkromnému majetku
nedostatok stavebných pozemkov s inžinierskymi sieťami
nevyhovujúci stav dopravnej inraštruktúry (cesty, chodníky)
nedoriešené odpadové hospodárstvo (čierne skládky, separovanie odpadu)
nedobudované a nemoderné inžinierske siete a technická infraštruktúra
nedostatočná aktivita občanov a obce v oblasti cestovného ruchu a verejného
života
9. nedostatočná ponuka sociálnych služieb
10. nedostatočné poznanie a manažment obecného majetku
11. skupiny obyvateľov sú ohrozené sociálnym vylúčením
12. nedostatočné priestory na šport
13. nezdravý životný štýl
14. nedostatočné priestory na kultúru
15. nedostatočné priestory v ZUŠ
odpovedali
neodpovedali

Priemerné
hodnotenie
5,80
5,84
6,09
6,11
6,83
6,91
6,92

Hodnotenie
problému
najzávažnejší

7,05
7,68
8,12
8,34
9,91
10,13
10,15
10,80

najmenej závažný
97
7

Za tri najzávažnejšie označili respondenti problémy: znižuje sa fyzická dostupnosť
špecializovanej odbornej zdravotnej starostlivosti s priemerným hodnotením 5,8 a nezáujem občanov
o dianie v obci s priemerným hodnotením 5,84 a negatívny postoj niektorých občanov k verejnému a
súkromnému majetku s priemerným hodnotením 6,09.
Za najmenej závažné považujú občania problémy nezdravý životný štýl (10,13), nedostatočné
priestory na kultúru (10,15) a nedostatočné priestory v ZUŠ (10,80).
Najviac ráz priradili respondenti závažnosť 1 celkom 15-krát a to problému nezáujem
občanov o dianie v obci.
Najviac ráz priradili závažnosť 15 celkom 19-krát a to problému nezdravý životný štýl.

Otázka č. 2 – Triedite odpad z domácnosti?
Odpovedajúci mohli označiť jednu z dvoch ponúknutých odpovedí (áno - nie). Výsledky sú
uvedené v percentách.
Triedite odpad z domácnosti?
Odpoveď
áno, triedim
nie, netriedim
neodpovedalo

Odpovedalo
áno
88,5%
2,9%
8,7%

88,5% respondentov uviedlo, že triedi odpad
a 2,9% odpad netriedi.

Otázka č. 3 - Ktoré zložky odpadu triedite?
Na výber bolo šesť možných odpovedí (papier, sklo, plasty, kov, textil, biologicky rozložiteľný
odpad). Odpovede sú vyhodnotené samostatne, výsledky sú uvedené v percentách z počtu tých
obyvateľov, ktorí odpovedali na túto otázku (92).

Ktoré zložky odpadu triedite?
Odpoveď
plasty
papier
sklo
kov
biologicky rozložiteľný odpad
textil

Odpovedalo
áno
100,0%
93,5%
92,4%
65,2%
60,9%
45,7%

Až 100% odpovedajúcich respondentov triedi plasty, 93,5% triedi papier a 92,4% triedi sklo.
Viac ako polovica tých, čo triedia odpad, triedia kov (65,2%) aj biologicky rozložiteľný odpad (60,9%).
Takmer polovica triedi textil (45,7%).

Otázka č. 4 - Aký máte dôvod na to, že odpad netriedite?
Odpovedajúci mohli označiť viaceré z piatich ponúknutých odpovedí:






nepovažujem triedenie za dôležité,
nevyhovuje mi spôsob zberu,
nie som o triedení dostatočne informovaný/á,
nemám na to čas,
iný dôvod, aký?

Dvaja respondenti odpovedali, že nemajú na triedenie čas a jeden, že nie je o triedení
dostatočne informovaný.

Otázka č. 5 - Ako ste spokojní so svojou informovanosťou o dianí v obci?
V tejto otázke boli ponúknuté štyri odpovede, odpovedajúci mohli označiť jednu. Výsledky sú
uvedené v percentách.
Ako ste spokojní so svojou informovanosťou o dianí v obci?
Odpoveď
nadpriemerne spokojný/á
priemerne spokojný/á
podpriemerne spokojný/á
nezaujímam sa
neodpovedalo

Odpovedalo
áno
9,6%
62,5%
16,3%
1,9%
9,6%

72,1% opýtaných je s informovanosťou o dianí v obci spokojných (nadpriemerne alebo
priemerne). 16,3% respondentov je podpriemerne spokojných. Spokojnosť výrazne prevažuje nad
nespokojnosťou.

Otázka č. 6 - Ako získavate informácie o dianí v obci?
V tejto otázke bolo ponúknutých osem odpovedí. Respondenti mali označiť tri zdroje, ktoré
najčastejšie využívajú na získavanie informácií o dianí v obci. Odpovede sú vyhodnotené samostatne,
výsledky sú uvedené v percentách z počtu tých obyvateľov, ktorí odpovedali na túto otázku (96).

Ako získavate informácie o dianí v obci?
Odpoveď
www.ocova.sk
Občasník Očovská Hučava
Informácie od spoluobčanov
Informačná tabuľa Obecného úradu - exteriér
Osobný kontakt s pracovníkmi Obecného úradu
Osobný kontakt s poslancom/poslancami Obecného zastupiteľstva
Informačná tabuľa Obecného úradu - interiér
Inak, napíšte, z akého zdroja:

Odpovedalo
áno
76,0%
62,5%
50,0%
44,8%
36,5%
18,8%
16,7%
12,5%

Až 76% respondentov využíva na získavanie informácií o dianí v obci webovú stránku obce
www.ocova.sk.
Vyše polovica obyvateľov využíva na získavanie informácií Občasník Očovská Hučava
(62,5%) a polovica (50%) využíva informácie od spoluobčanov.
Informačnú tabuľu v exteriéri využíva menej ako polovica - len 44,8 % občanov. Najmenej
opýtaných využíva informačnú tabuľu Obecného úradu - interiér (16,7%).

Iné zdroje:
Respondenti mohli uviesť aj iné zdroje, ktoré najčastejšie využívajú. Dostali sme 12
nasledovných odpovedí:
Ako získavate informácie o dianí v obci? Inak - z akého zdroja?
Odpoveď
rozhlas
televízia
rozhlas je zle nastavený - nerozumieť, je nefunkčný
regionálna tlač
sami akcie organizujeme
odpovedali

Odpovedalo
áno
6
2
2
1
1
12

Otázka č. 7 - Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v oblasti kultúry v Očovej?

V tejto otázke si bolo možné vybrať jednu zo štyroch odpovedí. Výsledky sú uvedené
v percentách.
Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v oblasti kultúry v Očovej?
Odpoveď
Som veľmi spokojný/á s ponukou kultúry v našej obci
Som skôr spokojný/á s ponukou kultúry v našej obci
Som skôr nespokojný/á s ponukou kultúry v našej obci
Som veľmi nespokojný/á s ponukou kultúry v našej obci
Neodpovedalo

Odpovedalo
áno
14,4%
59,6%
7,7%
5,8%
12,5%

V odpovediach výrazne prevažuje spokojnosť (74%) nad nespokojnosťou (13,5%).

Otázka č. 8 - Uveďte, s čím konkrétne v oblasti kultúry ste spokojný/á.
Táto otvorená otázka umožňovala respondentom vyjadriť sa bližšie, s čím sú spokojní.
Odpovedí sme dostali 64, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (údaje sú v percentách z počtu
odpovedí):
Uveďte, s čím konkrétne v oblasti kultúry ste spokojný/á.
Odpoveď
dostatok kultúrnych podujatí, pestrá ponuka
folklór
FS Očovan
kino
Očovská folklórna hruda
divadlo
DOS Pilindoš
koncerty ZUŠ
ženský spevácky zbor Belius
akcie v remeselnom dvore
vianočný koncert
udržiavanie tradícií podľa ročných období
odpovedí

Odpovedalo
25,0%
20,3%
10,9%
10,9%
7,8%
6,3%
6,3%
3,1%
3,1%
3,1%
1,6%
1,6%
64

Odpovedajúci sú najviac spokojní s tým, že v obci je široká ponuka kultúrnych podujatí (25%).
Medzi pozitívne hodnotené akcie patria folklórne akcie, akcie FS Očovan a festival Očovská folklórna
hruda, kino a divadlo.

Otázka č. 8 - Uveďte, s čím konkrétne v oblasti kultúry ste nespokojný/á.
Táto otvorená otázka umožňovala respondentom vyjadriť sa bližšie, s čím sú nespokojní.
Dostali sme len 24 odpovedí, ktoré sú uvedené v tabuľke (v percentách z počtu odpovedí):
Uveďte, s čím konkrétne v oblasti kultúry ste nespokojný/á.
Odpovedalo
áno

Odpoveď
málo podujatí, pre mladých ľudí, z populárnej hudby a tanečných zábav, v
remeselnom dvore, nezáujem občanov, slabá osveta a organizácia
príliš veľa folklóru
zlý stav kultúrneho domu
chýba amfiteáter
DFS Poľana
Očovská folklórna hruda
rodinkárstvo
odpovedí

58,3%
16,7%
8,3%
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%
24

Oproti predchádzajúcej otázke, vyše polovica (58,3%) z 27 odpovedajúcich považuje ako
príčinu svojej nespokojnosti v oblasťou kultúry málo podujatí a 16,7% -ám sa nepáči, že je priveľa
folklórnych podujatí.

Otázka č. 9 - Ohodnoťte, ako sa vám páčili nasledujúce podujatia, na ktorých ste sa
zúčastnili za posledné cca 2 roky.
V tejto otázke bolo ponúknutých 14 podujatí. Respondenti mohli ohodnotiť podujatia, na
ktorých sa zúčastnili, známkou 1 až 5, kde jednotlivé známky znamenali: 1 - najlepšia známka, 5 najhoršia známka. Z odpovedí sme vypočítali priemernú známku. Jednotlivé podujatia potom
môžeme zoradiť v poradí od najlepšej úrovne takto:
Ohodnoťte, ako sa vám páčili nasledujúce podujatia, na ktorých ste sa zúčastnili za posledné cca 2 roky.
Odpoveď
Vystúpenia divadelného súboru Pilindoš
Vystúpenia FS Očovan
Očovská folklórna hruda
Vítanie jari
Očovská zabíjačka
Koncert ZUŠ
Ľudová zábava
Očovská pesnička
Strašidelný mlyn
Diskotéka
Návšteva kina Osveta Očová
Vystúpenia DFS Poľana
Nesúťažná prehliadka detských FS
Futbalový zápas
Iné športové podujatie
odpovedali
neodpovedali

Priemerná známka

Hodnotenie

1,55
1,61
1,62
1,71
1,71
1,77
1,86
1,90
2,09
2,37
2,40
2,45
2,51
2,86
3,24
90
14

najlepšie hodnotenie

najhoršie hodnotenie

Celkovo respondenti ohodnotili uvedené podujatia známkami priemerne o 1,55 do 2,86,
pričom 8 podujatí dostalo priemernú známku nižšiu než 2.
Najlepšiu priemernú známku získali Vystúpenia divadelného súboru Pilindoš (1,55),
Vystúpenia FS Očovan (1,61) a Očovská folklórna hruda (1,62). Najhoršou priemernou známkou
(2,86) ohodnotili respondenti Futbalový zápas a Iné športové podujatie (3,24).
Respondenti ohodnotili jednotlivé oblasti najčastejšie známkou 1. Najviac jednotiek (58)
dostalo podujatie Očovská folklórna hruda.

Otázka č. 10 - V prípade, že ste neboli spokojní s niektorým podujatím, napíšte nám prosím
svoje pripomienky.

Respondenti mohli uviesť aj svoje pripomienky k podujatiam. Dostali sme však len
nasledovných 11 odpovedí.

V prípade, že ste neboli spokojní s niektorým podujatím, napíšte nám prosím svoje pripomienky.
Odpoveď
zlá organizácia a informovanosť, napríklad:
- Kubánska noc
- pri zlom počasí prístrešky pre účinkujúcich aj obecenstvo
- Očovská folklórna hruda - skvalitniť zázemie, doplnkové podujatia, angažovanosť občanov
- Deti v maskách behali von a dnu v chladnom počasí
znižuje sa kvalita detského folklórneho súboru
viac vystúpení divadelného súboru Pilindoš po naštudovaní hry - nie len premiéra a repríza
vo FS Očovan obsadzujú v sólových vystúpeniach stále tých istých tanečníkov
na ľudovej zábave bola slabá úroveň hudby pána Chlebničana
chýba diskotéka
odpovedali

Odpovedalo
5

2
1
1
1
1
11

Otázka č. 11 - Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v oblasti športu v Očovej?
V tejto otázke si bolo možné vybrať jednu zo štyroch odpovedí. Výsledky sú uvedené v percentách.

Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v oblasti športu v
Očovej?
Odpovedalo
áno

Odpoveď
Som veľmi spokojný/á s ponukou športu v našej obci
Som skôr spokojný/á s ponukou športu v našej obci
Som skôr nespokojný/á s ponukou športu v našej obci
Som veľmi nespokojný/á s ponukou športu v našej obci
Neodpovedalo

1,9%
42,3%
33,7%
5,8%
16,3%

Spokojnosť (44,2 %) mierne prevažuje nad nespokojnosťou (39,5 %).

Otázka č. 12 - Uveďte, s čím konkrétne v oblasti športu v Očovej ste spokojný/á.

Odpovedí sme dostali 30. Sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v percentách z počtu
odpovedí):

Uveďte, s čím konkrétne v oblasti športu v Očovej ste spokojný/á
Odpoveď
futbalové ihrisko, futbal
fitness
ponuka športovať je pestrá, je aj dostatok priestorov
viacúčelové ihrisko
cvičenie žien
tenisové ihrisko
využívanie telocviční
cyklotrasy
cvičenia v Remeselnom dome
odpovedí

Odpovedalo
30,0%
16,7%
13,3%
10,0%
10,0%
6,7%
6,7%
3,3%
3,3%

Najväčšia spokojnosť medzi odpovedajúcimi je s futbalovým ihriskom a fitness.

30

Otázka č. 12 - Uveďte, s čím konkrétne v oblasti športu v Očovej ste nespokojný/á.

Získali sme 44 odpovedí , ktoré sú uvedené v nasledovnej tabuľke (v percentách z počtu
odpovedí):
Uveďte, s čím konkrétne v oblasti športu v Očovej ste nespokojný/á.
Odpoveď
málo športových podujatí, mimo futbalu
chýbajú možnosti na lyžovanie a zimné športy, lyžiarsky vlek
nedostatok priestorov na športovanie a ich nedostupnosť, posilňovacie stroje aj pre seniorov
zlý stav a vybavenie športovísk, treba opraviť kanalizáciu v telocvični
chýba klzisko
chýbajú možnosti pre deti a mládež
chýba plaváreň
chýba priestor pre korčuliarov a cyklistov
nízky záujem zo strany občanov a detí
úroveň futbalu v obci
chýba bowling
informovanosť
kvalifikovaní ľudia v športe
vychádzkový chodník na majer, využiť prírodné vodné zdroje - pramene na dolnom konci dediny
v tenise je veľké rodinkárstvo
ihrisko od vlády, len v Očovej sa zaň platí
odpovedí

Odpovedalo
áno
20,5%
15,9%
11,4%
9,1%
6,8%
6,8%
4,5%
4,5%
4,5%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
44

Najviac odpovedajúcim chýbajú športové podujatia, možnosti na športovanie v zime,
športoviská a vadí im ich stav.

Otázka č. 13 - Aké športoviská Vám v Očovej chýbajú?

V tejto otázke bolo ponúknutých šesť odpovedí. Respondenti mohli označiť športoviská,
ktoré im v Očovej chýbajú. Odpovede sú vyhodnotené samostatne, výsledky sú uvedené v
percentách z počtu tých obyvateľov, ktorí odpovedali na túto otázku (89).

Aké športoviská Vám v Očovej chýbajú?
Odpoveď
plaváreň, kúpalisko
lyžiarsky vlek
klzisko
kolkáreň, bowling
atletická dráha
Iné (prosím uveďte)

Odpovedalo
áno
65,2%
59,6%
50,6%
48,3%
14,6%
13,5%

Odpovedajúcim chýba najviac plaváreň, lyžiarsky vlek, klzisko a kolkáreň s bowlingom.

Respondenti mohli uviesť aj iné športoviská. Dostali sme 9 nasledovných odpovedí:

Aké športoviská Vám v Očovej chýbajú? Iné (prosím uveďte)
Odpoveď
cesta pre korčuliarov, cyklochodník
športová strelnica, lukostreľba
detské ihriská
posilňovacie stroje
multifunkčný areál
odpovedali

Odpovedalo
3
3
1
1
1
9

Otázka č. 14 - Tu je priestor pre Vaše ďalšie postrehy, nápady, na čo by ste chceli poukázať
v Očovej:
V poslednej otázke sme dali možnosť respondentom vyjadriť ďalšie postrehy alebo nápady
pre obec Očová. Odpovede boli rôznorodé a môžu byť inšpiráciou pre novozvolených poslancov, pre
zamestnancov Obecného úradu, ale aj pre ďalšie subjekty - inštitúcie, občianske združenia alebo
samotných občanov, ktorí chcú zlepšiť kvalitu života v obci.
Na túto otázku sme dostali 47 odpovedí, najčastejšie z nich sú v nasledovnej tabuľke:
Tu je priestor pre Vaše ďalšie postrehy, nápady, na čo by ste chceli poukázať v Očovej:
Odpoveď
vyriešenie problémov s rómskymi spoluobčanmi - záškoláctvo, čierne skládky, agresivita,
kriminalita, choroby,...
dobudovanie chodníkov a ciest a parkovanie v centre obce
ihrisko a CVČ pre deti, priestory pre mládež od 15 rokov, oddychové miesto pre matky s deťmi
kamerový systém a viac hliadok polície
vandalizmus vo večerných hodinách na autobusovej zastávke pre OcÚ, a v okolí pohostinstva
nezáujem občanov o život v obci, viac ich angažovať pri organizácii podujatí
kanalizácia
chýba výstavba, zmena územného plánu na vytvorenie stavebných pozemkov

Odpovedalo
10
6
5
3
3
3
2
2

Aká bude budúcnosť našej obce?
Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu medzi občanmi obce Očová
Pre obec Očová spracovala: Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. a Ing. Alica Klačanová, M.B.Consulting,
Banská Bystrica
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