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Príloha č. 3 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu 

V priebehu leta 2015 prebiehal v meste dotazníkový prieskum a to prostredníctvom 4 typov  

dotazníkov –  pre občanov, pre podnikateľov, tretí sektor a pre starostov obcí a miest. Cieľom 

tohto prieskumu bolo zmapovať potreby a predstavy občanov, neziskových organizácii i 

podnikateľov v regióne, ktoré treba zohľadniť v PHSR a následne ich v priebehu 7 – 8 rokov 

za prispenia finančných prostriedkov z EU, štátu i iných zdrojov uskutočniť. Zameriaval sa 

najmä na rozvoj občianskej vybavenosti, technickej infraštruktúry, starostlivosti o krajinu, 

cestovného ruchu a hospodárskeho rozvoja regiónu i jednotlivých obcí. 

Na dotazník pre občanov odpovedalo celkom 119 respondentov, u ktorých sme najskôr 

skúmali ich profil, teda pohlavie, do akej vekovej skupiny patria ako aj ich zamestnanecký 

pomer v čase vyhodnotenia dotazníka. 

 

Otázka 1: Pohlavie 

Pohlavie Počet 

Ženy 74 

Muži 43 

Bez odpovede 2 

  

 

 

 

V značnej miere sa teda vypĺňaniu dotazníkov v Starej Turej venovali viac ženy.  

 

Otázka 2: Veková kategória 

Veková 

kategória Počet 

Do 18 rokov 4 

19 - 35 rokov 25 

36 - 50 rokov 39 

51 - 65 rokov 44 

66 a viac 7 

    

 

 

 

Najväčší podiel respondentov (44 %) je z vekovej skupiny 51 – 65 rokov. Najslabšiu skupinu 

tvorili osoby do 18 rokov (4 %). 



Otázka 3: Zamestnanecký pomer 

Zamestnanecký 

pomer Počet 

Zamestnanec 90 

Dôchodca 14 

Študent 4 

Podnikateľ 6 

Nezamestnaný 4 

V domácnosti 1 

 

 

 

Najväčšiu zložku respondentov tvorili občania mesta v zamestnaneckom pomere. 

 

Otázka 4: Ako ste celkovo spokojný/a s Vaším mestom, kde žijete, pracujete, ako miestom 

pre život, prácu, zábavu, výchovu detí, či prežitie staroby 

Úroveň 

spokojnosti Počet 

Veľmi spokojní 11 

Skôr spokojní 96 

Skôr nespokojní 6 

Veľmi nespokojní 2 

Bez odpovede 4 

 

 

 

 

 

 

 

Z uvedeného vyplýva, že až 90 % dotázaných občanov je so životom v meste Stará Turá 

spokojných a len 7 % nespokojných.  

 

 

 

 



Otázka 5: Vyjadrite prosím svoju úroveň spokojnosti so stavom vašej obce v nasledujúcich oblastiach 

 

Občania v tejto otázke mali možnosť ohodnotiť úroveň svojej spokojnosti so stavom mesta v jednotlivých oblastiach pridelením bodov v rozsahu 

1 (nízka spokojnosť) až 5 (vysoká spokojnosť). Odpovede jednotlivých respondentov boli spriemerované, pričom potešujúce je, že okrem troch 

oblastí je u všetkých hodnotenie nadpriemerne. Zhodou okolností všetky 3 spomínané oblasti sa týkajú sféry dopravy a to parkovacie miesta, 

komunikácie a chodníky. Najlepšie hodnotenie dostali od miestnych občanov materské i základné školy.  

V odporúčaniach zazneli i nasledovné návrhy: 

- je potrebná rekonštrukcia, okolo obytných domov sú v katastrofálnom stave (Štefánikova ulica) 

- je potrebný náter zábradlia pri potoku 

- mesto špatí "Koštialovec" je to veľmi zlá vizitka podnikateľa, ktorý vlastní objekt 
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Otázka 6: Sledujete dianie v meste – v akej forme? 

Spôsob sledovania diania Počet 

Úradná tabuľa 40 

Internet 82 

Obecné noviny 64 

Nezaujíma ma to  0 

Verejné zasadanie 

zastupiteľstva 13 

Mestský rozhlas 44 

Regionálne noviny 17 

Iné 3 

 

 

Pri tejto otázke mali respondenti možnosť vybrať si jednu alebo viacero z ponúkaných možností. Najviac z opýtaných občanov sleduje dianie v meste 

prostredníctvom internetu alebo mestských novín. Potešujúce je, že nikomu z z respondentov nie je dianie v meste ľahostajné. 

 

Otázka 7: Ktorých aktivít sa vo vašom meste koná málo a prijali by ste, aby sa konali častejšie? Vpíšte svoje návrhy podujatí alebo aktivít. 

Odporúčané podujatia: 

Počet 

odporúčaní Konkrétne odporúčané aktivity, podujatia a akcie 

Kultúrne akcie 51 

Divadlo 4x, zájazdy do divadla, rockové koncerty, podujatia pre deti, folklórne slávnosti a festivaly, hudobné 

akcie 4x, premietanie filmov 

Športové akcie 23 Bowling 2x, detské hry, šachový turnaj 4x, volejbal, športové aktivity v oblasti Dubníka 7x, olympiáda pre deti 

Spoločenské podujatia 26 Plesy 3x, Zábavy 4x, disko 3x,zábavy pre seniorov so živou budbou3x, reprezentačný ples mesta 2x  

Vzdelávacie akcie 31 Jazykové kurzy 7x , počítačové kurzy 11x,besedy, tance, besedy s lekármi, prednášky o zdravej výžive  

Voľnočasové aktivity a 

záujmové krúžky 15 Tance ,internet, detský kútik, folklórny súbor, hudobné nástroje, remeslá 2x 

Vlastné športovanie 12 joga 2x, meditácie, cyklotrasy, bežecké trate 
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Obyvatelia Starej Turej majú na základe dotazníkového prieskumu 

najväčší záujem o kultúrne akcie ale prekvapivo celkom vysoký je 

záujem aj o vzdelávacie akcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka 8: Triedite odpad?  

Odpoveď 
áno 

Odpoveď nie 

nechce sa mi 
zla dostupnosť 
kontajnerov 

neviem, 
prečo by 
som mal 

   113 4 1 1 

 

Občania mali v dotazníku možnosť odpovedať áno alebo nie 

a v prípade zápornej odpovede aj uviesť príčinu, prečo odpad 

netriedia. Potešujúce, že drvivá väčšina opýtaných odpad triedi. 
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Otázka 9: Zhodnoťte kvalitu životného prostredia: 

 

Občania v tejto otázke mali možnosť ohodnotiť úroveň svojej spokojnosti so stavom mesta v šiestich oblastiach týkajúcich sa kvality životného 

prostredia pridelením bodov v rozsahu 1 (nízka spokojnosť) až 5 (vysoká spokojnosť). Odpovede jednotlivých respondentov boli spriemerované, 

pričom potešujúce je, že je u všetkých oblastí hodnotenie nadpriemerne. Najlepšie hodnotenie dostali od miestnych občanov starostlivosť o zeleň 

i čistota i vzhľad mesta. Najmenšia spokojnosť je s mierou hlučnosti, čo je asi vďaka ceste II. triedy prechádzajúcej priamo centrom Starej Turej. 

V odporúčaniach zazneli i nasledovné návrhy: 

- je potrebné orezávať stromy, ktoré tienia pred obytnými domami na 1. a 2. poschodie,  

- využívanie verejno-prospešných prác na zbieranie papierov odpadu a zametanie ulíc, 

- zrealizovať obchvat mesta 

 

Otázka 10: Ste spokojný s autobusovými spojmi? 

Občania v tejto otázke mali možnosť ohodnotiť úroveň svojej 

spokojnosti s autobusovými spojmi v troch kategóriách pridelením 

bodov v rozsahu 1 (nízka spokojnosť) až 5 (vysoká spokojnosť). 

Odpovede jednotlivých respondentov boli spriemerované, pričom 

z hodnotenia vyplýva, že sú s autobusovými spojmi viac-menej 

nespokojní. Najlepšie hodnotenie dostala od miestnych občanov 
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dostupnosť vzdialenejších miest SR. Najväčšia nespokojnosť panuje s dostupnosťou v rámci mesta. Z opýtaných respondentov využíva autobusy až 73 

%. 

 

 

 

 

 

Otázka 11: Ste spokojný s vlakovými spojmi?  

V tejto otázke mali občania možnosť vyjadriť svoju spokojnosť 

s frekvenciou a kvalitou a úrovňou vlakových spojov pridelením bodov 

v rozsahu 1 (nízka spokojnosť) až 5 (vysoká spokojnosť). Odpovede 

jednotlivých respondentov boli spriemerované, pričom z hodnotenia 

vyplýva, že sú ako-tak spokojní s frekvenciou a o niečo menej 

i kvalitou i úrovňou. Z opýtaných respondentov využíva vlaky 63 %. 

 

 

 

 

 

Otázka 12: Prijali by ste priame spojenie s 

Českou republikou? 

vlakom   

áno  82 

nie  0 

je mi to jedno  37 



 

autobusom   

áno  76 

nie  2 

je mi to jedno 41 

   

Destinácia Počet 

Praha 26 

Brno 38 

Hodonín 13 

Zlín 9 

Luhačovice 3 

Uherské Hradiště 11 

Uherský Brod 9 

Veselí nad Moravou 7 

Ostrava 3 

Kroměříž 2 

Plzeň 1 

České Budějovice 1 

Olomouc 2 

Květná 1 

Velká nad Veličkou 1 

Nová Lhota 1 

V tejto otázke mali respondenti tri možnosti odpovedí, pričom až 82 z nich je za vlakové a 76 za autobusové spojenie s Českou republikou.  

Najpožadovanejšie sú spojenia do najväčších českých miest - Brna (38) a Prahy (26). Pomerne dosť boli navrhnuté i blízke mestá na Morave ako 

Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín, Uherský Brod či Veselí nad Moravou.  

Otázka 13: Ako je podľa Vás v meste bezpečne? 

Občania v tejto otázke mali možnosť ohodnotiť úroveň svojej spokojnosti s bezpečnosťou v meste pridelením bodov v rozsahu 1 (nízka spokojnosť) až 

5 (vysoká spokojnosť). Odpovede jednotlivých respondentov boli spriemerované – 3,65, z čoho teda vyplýva, že sú relatívne spokojní. Do pripomienok 

a poznámok uviedli nasledovné: 



- veľa nočných výtržníkov        - lepšie osvetlenie v noci 

- mestská polícia by mala chodiť aj pešo, nielen v autách    - drogy a alkohol 

- podchytiť kriminalitu už na základných školách      - cestní piráti 

- vandali rozbíjajú ihriska 

 

Otázka 14: Čo je najväčším problémom mesta? 

Problémy mesta  

Vysoká úroveň kriminality, vandalizmu 22 

Nedostatočná vybavenosť obchodmi a 

službami 

62 

Nedostatok parkovných miest 48 

Nedostatok stavebných pozemkov 23 

Zlý stav komunikácií 48 

Nedostatok možností trávenia voľného času 31 

Nedostatok pracovných príležitostí 71 

Nedostatok bytov a domov 16 

Staré nevyhovujúce detské ihriská 9 

Iné 7 

V tejto otázke mali respondenti možnosť si vybrať 

jednu alebo niekoľko z deviatich možných odpovedí ohľadne identifikácie najväčšieho problému mesta. Za najväčší problém vidia občania Nedostatok 

pracovných príležitostí (71) a Nedostatočnú vybavenosť obchodmi a službami (62). Za veľký problém považujú tiež Nedostatok parkovných miest a Zlý 

stav komunikácií. Desiatou možnosťou bola možnosť iné, ktorú zaškrtlo 7 respondentov. Tu sú ich vymenované problémy, ktoré oni považujú za 

najväčšie: budova priemyslovky, bezcharakterný ľudia, chýba starostlivosť o osamelých seniorov, veľká hustota premávky, chýba podpora športu, 

drahé bývanie, stav autobusovej a železničnej stanice. 

 



Otázka 15: Aké sú podľa vás najväčšie pozitíva vášho mesta? 

Odpovede Počet 

kvalita života 3 

trhovisko 5 

pokoj 7 

prírodné prostredie 53 

nie je tu nadbytok rómskej 

menšiny 

6 

bohaté kultúrne akcie 11 

modernizácia ihrísk 7 

dobrá infraštruktúra 19 

pomerne veľa zelene v meste 11 

možnosť turistiky v okolí 19 

poliklinika 8 

šport 8 

ľudia 8 

škola 4 

námestie 9 

bezpečnosť 6 

veľa pracovných príležitostí 3 

hranica s ČR 1 

ekonomická vitalita  1 

 

Občania mali možnosť vyjadriť svoj ľubovoľný názor na to, čo sú podľa nich najväčšie pozitíva mesta Stará Turá. Najviac, až 53 sa vyjadrilo, že je to 

prírodné prostredie. Ďalej až 19 občanov vyzdvihlo ako pozitívum mesta dobrú infraštruktúru aj možnosť turistiky v okolí. Celkovo si ľudia zvolili až 19 rôznych 

odpovedí. 

 



Otázka 16: Čo by sa v meste malo rozhodne zmeniť? 

Občania mohli vyjadriť svoje ľubovoľné podnety na zmenu v meste Stará Turá. Najviac, až 17 občanov, by 

privítalo revitalizáciu vodnej nádrže resp. rekreačnej oblasti Dubník 1. Až 16 občanov by potešilo, keby sa začalo 

pracovať na rekonštrukcii neobývaných domov. Za zmenu v parkovaní na chodníku sa vyjadrilo až 14 ľudí. Celkovo si ľudia 

zvolili až 23 rôznych odpovedí. 

 

 

 

 

 

 

Odpovede Počet 

viac sponzorov 1 

vybudovanie čajovne 3 

ochrana kultúrneho dedičstva 11 

viac nákupných možností  12 

vedenie mesta  6 

rekonštrukcia domu kultúry 10 

parkovanie na chodníku 14 

mestská polícia a jej služby  5 

viac detských ihrísk 7 

revitalizovanie Dubník I. 17 

viac cyklochodníkov 5 

viac soc. zariadení- detský 

domov 1 

stav parkovacích miest 10 

kvalita chodníkov 10 

rekonštrukcia neobývaných 

domov 16 

bytová politika 3 

viac pracovných príležitostí 

pre mladých ludí 4 

rekonštrukcia polikliniky 1 

vybudovanie domov pre 

seniorov 4 

prístup ludí 1 

omeziť kamionovú dopravu 

v noci 2 

zabezpečiť prevádzku T-

COM a O2 2 

architektúra 1 



Otázka 17: Čo vám v meste najviac chýba? 

Občania mali možnosť vyjadriť svoj ľubovoľný názor na to, čo im v meste Stará Turá najviac chýba. 

Najväčšia požiadavka je po väčšom počte obchodov a nákupných centier, ktoré požaduje až 27 

respondentov. Až 18 občanov z opýtaných by privítalo viac pracovných príležitostí. Relatívne veľký dopyt 

je aj po pravidelnom premietaní filmov – 15. Ľudia si celkovo zvolili až 27 rôznych odpovedí. 

 

Čo v meste najviac chýba Počet 

čistiareň 2 

ešte jeden obuvník 3 

pravidelné premietanie filmov 15 

hudobný kurz pre dospelých 4 

prednášky o zdravej výžive 3 

mesto sa nedostatočne stará o kult. 

pamiatky 

10 

viac pracovných príležitostí 18 

večierka 9 

viac obchodov a nákupných centier 27 

záujem o občanov 7 

krajčírstvo 4 

možnosť prístupu do mestských 

častí kopaníc bez nutnosti mať auto 

5 

kvalitná čerpacia stanica 7 

seriózna a cenovo dostupná 

reštaurácia 

4 

pohotovosť 9 

parkovacie miesta 4 

malé kultúrne akcie 4 

jasnejšie označenie prechodov pre 

chodcov 

2 

kúpalisko 4 

cyklotrasy 5 

šport 1 

viac detských lekárov 4 

wellness s vírivkou 1 

domov dôchodcov 7 

MHD 1 

zelené plochy 4 

nájomné byty 1 



Otázka 18: Kde na území regiónu najradšej trávite svoj čas? 

Občania mali možnosť napísať ľubovoľné miesto na území kopaničiarskeho regiónu, kde najradšej trávia svoj 

čas. Najviac z nich – až 40 - sa vyjadrilo , že je to v prírode. 19 dotázaných obyvateľov mesta Stará Turá trávi 

svoj čas najradšej doma. Pomerne veľký počet Staroturancov poukázalo na 2 konkrétne miesta, kde radi trávia 

svoj voľný čas a to je Dubník (16 ľudí) a Veľká Javorina (14 ľudí). Celkovo si ľudia zvolili až 22 rôznych 

odpovedí. 

 

 

 

 

 

 

Otázka 19: 

Aké služby 

pre rozvoj 

vidieckeho 

cestovného 

ruchu by 

mal región 

ponúkať 

príp. 

skvalitniť: 

Trávenie času Počet 

doma 19 

na Bradle 1 

záhradná oblasť Stará Turá 11 

vo svojom meste 11 

v prírode 40 

mimo kopaničiarsky 

región 

2 

na Veľkej Javorine 14 

plaváreň 3 

v Novom Meste n. Váhom 4 

v Trenčíne 3 

na myjavských 

kopaniciach  

11 

Papraď 1 

Dubník 16 

záhradkárska oblasť 

Chrásnatá 

2 

námestie Slobody 3 

všade 2 

ihriská a športoviská 6 

na Jazvinách 1 

Lubina 1 

Súš 1 

kopanice 2 

cyklotrasy 5 

Aké služby pre rozvoj CR Počet 

skvalitnenie cyklotrás 23 

viac podujatí 5 

revitalizovanie Dubníka I.  16 
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Aké služby pre rozvoj CR by sa mali v regióne ponúkať 

Občania mohli dať odporúčanie, resp. vyjadriť svoj ľubovoľný názor aké služby, ktoré by podporili 

rozvoj vidieckeho cestovného ruchu by mal región ponúkať príp. skvalitniť. Až 23 respondentov zo 

Starej Turej si myslí, že rozvoju cestovného ruchu by pomohlo skvalitnenie cyklotrás. V ďalších dvoch 

najpočetnejších odpovediach sa Staroturanci prejavili ako správni patrioti, keďže až 16 z nich si myslí, 

že pre lepší rozmach cestovného ruchu v regióne je nutná revitalizácia Dubníka a 12, že treba zlepšiť 

turistickú vybavenosť v rekreačnej oblasti Dubník. Celkovo si ľudia zvolili 21 rôznych odpovedí. 

 

 

Otázka 

20: Ak 

máte 

dáky 

podnikateľský zámer alebo viete o niekom v blízkom 

okolí, resp. vo vašom meste, popíšte ho v tomto bode:  

Tu bol priestor podať informáciu o vlastných 

podnikateľských zámeroch, príp. zamýšľaných akciách v 

blízkom okolí. Vymenované boli nasledovné zámery: 

- vybudovanie príjemného priestoru v duchu čajovne s priestormi pre kultúrne podujatia - vernisáže, besedy 

- predaj domácich výrobkov, predaj z dvora 

maximálne spropagovanie možnosti 

kult. a šport. vyžitia okolia Starej 

Turej nielen v lete, ale aj v zime  

7 

turistická vybavenosť v oblasti 

Dubník 

12 

aktivity na Dubníku 7 

informovať o histórii mesta o jeho 

osobnostiach  

4 

rekonštrukcia železničnej stanice 3 

doriešenie autobusovej stanice 5 

gazdovstvá prístupné verejnosti 7 

viac tradičných jedlách 7 

ponuka jázd na koni prípadne na koči 

po regióne so sprievodcom 

3 

viac domácich produktov na trhu 3 

vidiecke ubytovanie 6 

kemping 2 

športovo relaxačné centrum 1 

múzea 1 

sprístupniť cestu na Moravu 3 

občerstvenie 4 

obchody na dedinách 1 

let balónom nad kopaničiarskym 

regiónom 

1 



- ubytovanie v súkromí napr. pre cykloturistov alebo turistov s koňmi 

- ponuka ubytovanie spojená s ponukou ako stráviť voľný čas - Dubník, zelená voda, hrad Beckov, TH, jarmoky, remeslá, salaše, domáce 

výrobky, turistika v okolí. 

 

Otázka 21: Miesto pre vaše pripomienky a návrhy: 

V poslednom bode sme dali možnosť respondentom pre rôzne pripomienky a návrhy. Tu sú tie, ktoré v dotazníku boli uvedené: 

- dobudovanie korčuliarskeho chodníka, skvalitnenie služieb na Dubníku I. 

- neporiadok pri kontajneroch 

- viac cyklochodníkov medzi obcami nielen lesných 

- nedostatok sociálnych zariadení - vhodné by bolo vybudovanie domova služieb, detského domova a orientácia na sociálne slabšie skupiny 

- atrakcie charakteristické pre región, koštovanie vín 

- vybudovať školu nezamarenú len na výborné výsledky 

- žiadať TSK o rekonštrukciu cesty od križovatky Lubina - Hrušové po Starú Turú, kde je veľa havárií. Tech. stav vozovky si to urgentne 

vyžaduje 

- zdemontovať vysielače na bytovom dome "Z" ul. SNP, ohrozuje naše zdravie aj vaše na mestskom úrade 

- zobrať na zodpovednosť firmu z BA (PvcVaK) aby reaktivovala v Autocampe to, čo pri kúpe areálu nasľubovala - oprášiť všetky sľuby 

takýchto firiem, čo by mali riešiť komisie a MsZ 

 

Do dotazníkového prieskumu pre podnikateľský a tretí sektor bolo zapojených 10 podnikateľských subjektov a 2 organizácie z tretieho sektora zo 

Starej Turej. Ich návrhy a názory boli v podobe projektových zámerov zapracované do PHSR i zohľadnené v dokumente Integrovaná stratégia 

miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina na roky 2015 – 2022. Na základe toho, že sú vedený v databáze 

KR – MAS budú informovaní o pripravovaných výzvach KR – MAS, týkajúcich sa tých zámerov, ktoré uviedli vo formulári projektový zámer. 

 


