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Na zapojenie obyvateľov mesta do procesu  tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky                   

2023 – 2030, ako aj zistenie, ktoré oblasti života v meste by sa mali zlepšiť alebo zmeniť bol realizovaný anonymný prieskum 

obyvateľov mesta. 

Tento prieskum bol realizovaný v mesiacoch december 2021 a január 2022 formou vyplnenia elektronického dotazníka na 

web stránke mesta a listinnou formou vhodením vyplneného dotazníka do schránky „Podateľňa“ umiestnenej v budove 

Mestského úradu. Aby sme zapojili do procesu aj obyvateľov v dôchodkovom veku, čo mohla ovplyvniť iba elektronická forma 

dotazníka. Dotazníky sme distribuovali do každej domácnosti v meste a mestskej časti Krivošťany v počte 1 ks. 

Do prieskumu sa zapojilo 158 respondentov. 100 respondentov prostredníctvom elektronického dotazníka a 58 respondentov 

vhodením dotazníka do schránky. 

 

Štatistické údaje o štruktúre respondentov  

Údaje o respondentoch podľa veku, pohlavia, najvyššie dosiahnutého vzdelania a trvalého bydliska na území mesta sú 

uvedené v nasledovných tabuľkách: 

Do ktorej vekovej kategórie patrite?  Počet % 

Menej ako 18 4 2,53 

19 - 24 5 3,16 

25 - 34 24 15,19 

35 - 44 37 23,42 

45 - 54 21 13,29 

55 - 64 17 10,76 

65 a viac 50 31,65 

Počet odpovedí 158 100 
 

Pohlavie Počet % 

muž 91 57,59 

žena 67 42,41 

Počet odpovedí 158 100 
 

Z pohľadu veku prevažuje kategória respondentov 65 a viac rokov pred ostatnými vekovými skupinami. Môžeme konštatovať, 

že respondenti v tejto vekovej kategórii obyvateľov sa do vyplnenia dotazníka zapojili viac listinne  ako elektronicky. 

Elektronického vyplnenia dotazníka  sa zúčastnili rovnomerne všetky vekové kategórie. Na dotazník vo väčšej miere reagovali 

muži ako ženy. 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Počet % 

základné 7 4,43 

stredoškolské bez maturity 26 16,46 

stredoškolské s maturitou 74 46,84 

vysokoškolské I. stupňa (Bc.) 11 6,96 

vysokoškolské II. stupňa (Mgr. Ing. a. pod.) 36 22,78 

vysokoškolské III. stupňa (PhD. a. pod.) 4 2,53 

Počet odpovedí 158 100 
 



 

 

 3 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2023 - 2030 

 

Ako dlho bývate v Strážskom? Počet % 

menej ako rok 1 0,63 

1 - 5 rokov 2 1,27 

6 - 10 rokov 4 2,53 

11 - 15 rokov 4 2,53 

16 - 20 rokov 5 3,16 

viac ako 20 rokov 142 89,87 

Počet odpovedí 158 100 
    

Najviac odpovedi bolo od respondentov, ktorí v Strážskom bývajú viac ako 20 rokov a majú stredoškolské vzdelanie 

s maturitou. 

 

Odpovede na dotazníkové otázky a ich vyhodnotenie 

Respondenti mohli odpovedať vyznačením viacerých možností, preto počet odpovedí nezodpovedá počtu respondentov.  

Oblasti ktorým sme sa venovali sú uvedené v tabuľke. 

 

Ktoré oblasti by podľa Vás mali byť najbližších 10 
rokoch v našom meste riešené prioritne  Počet 

% 

bývanie (byty, pozemky pre výstavbu) 48 6,85 

občianska vybavenosť 61 8,70 

sociálna oblasť 39 5,56 

zamestnanosť (nové prac. miesta) 92 13,12 

kvalita zdravotníckych služieb 56 7,99 

školstvo a vzdelanie 24 3,42 

cestovný ruch (služby, ubytovacie a stravovacie 
zariadenia) 43 6,13 

doprava (cyklotrasy, verejná doprava, stav komunikácií) 101 14,41 

ochrana ŽP, klimatické zmeny 66 9,42 

voľnočasové aktivity, šport a kultúra 79 11,27 

bezpečnosť a poriadok 82 11,70 

iné 10 1,43 

Počet odpovedí 701 100 
 

 

Oblasti dopravy (cyklotrasy, verejná doprava a stav komunikácii) a zamestnanosti vytváraniu nových pracovných miest by 

podľa respondentov v najbližších desiatich rokoch  mali mať najvyššiu prioritu. Naopak, najmenší problém obyvatelia mesta 

vidia v oblasti školstva. 

 

 

 

 



 

 

 4 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2023 - 2030 

 

 

 

 

 

 

 

V oblasti bývania je podľa respondentov najväčším problémom nedostatok nájomných bytov a chýbajúce stavebné 

pozemky. 

 

Ktoré problémy bude podľa Vás potrebné riešiť v 
oblasti občianskej vybavenosti? Počet 

% 

chýbajúce kino 46 13,18 

stav miestnych komunikácií / chodníkov 132 37,8 

cintorín/ dom smútku  12 3,44 

nedostatok obchodov a služieb 48 13,75 

chýbajúce komunitné priestory  36 10,32 

dostupnosť zdravotnej starostlivosti 55 15,76 

iné 20 5,73 

Počet odpovedí 349 100 
  

Stav miestnych komunikácií/ chodníkov videli respondenti ako najväčší problém v oblasti občianskej vybavenosti. 

Rovnomerné počty bodov získali dostupnosť zdravotnej starostlivosti, nedostatok obchodov a služieb a chýbajúce kino. 

 

Ktoré problémy bude podľa Vás potrebné riešiť v 
oblasti zamestnanosti? Počet 

% 

chýbajúce pracovné miesta 114 41,30 

nedostatok „kvalifikovaných“ pracovných miest  40 14,49 

malá podpora podnikania  59 21,38 

absencia sociálneho podniku (zamestnanie 
znevýhodnených obyvateľov) 54 19,57 

iné 9 3,26 

Počet odpovedí 276 100 
 

114 odpovedí v tejto oblasti sa týkalo nedostatku pracovných miest. Relevantne rovnomerný počet bodov je pre podporu 

podnikania a zamestnanosť znevýhodnených obyvateľov. 

 

 

 

 

Ktoré problémy bude podľa Vás potrebné riešiť v 
oblasti bývania? Počet 

% 

nedostatok bytov na predaj 37 20,33 

nedostatok nájomných bytov 69 37,91 

chýbajúce stavebné pozemky 65 35,71 

iné 11 6,04 

Počet odpovedí 182 100 
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V sociálnej oblasti obyvatelia mesta vidia do budúcna najväčší problém v starostlivosti  o seniorov a potrebe budovania 

zariadenia pre seniorov. Vysoký počet bodov získali aj požiadavky na rozšírenie opatrovateľskej služby. 

 

Ktoré problémy bude podľa Vás potrebné riešiť v 
oblasti školstva a vzdelávania? 

Počet % 

nedostatok miesta v materskej škole 81 32,27 

chýbajúce detské jasle 72 28,69 

rozšírenie CVČ 26 10,36 

vybavenie školy, škôlky 64 25,50 

iné 8 3,19 

Počet odpovedí 251 100 
 

 Oblasti školstva a vzdelávania veľký počet bodov získali požiadavky na zriadenie materskej školy a detských jaslí. 

 

Ktoré problémy bude podľa Vás potrebné riešiť v 
oblasti cestovného ruchu? 

Počet % 

nedostatočná prezentácia mesta 79 18,72 

chýbajúce „atrakcie“ mesta 96 22,75 

nedostatočná propagácia turistických atrakcií 52 12,32 

chýbajúce ubytovacie služby v meste 74 17,54 

nedostatok kultúrnych podujatí v meste 102 24,17 

iné 19 4,50 

Počet odpovedí 422 100 
 

V oblasti cestovného ruchu prevláda požiadavka na kultúrne podujatia v meste a zviditeľnenie mesta formou atrakcií, ktoré 

by upriamili pozornosť pre budúcich návštevníkov mesta a prezentáciu mesta. Táto oblasť je momentálne poznačená aj 

pandemickými opatreniami. 

 

 

 

 

 

Ktoré problémy bude podľa Vás potrebné riešiť v 
sociálnej oblasti? 

Počet % 

starostlivosť o seniorov /zariadenie pre seniorov 86 26,06 

starostlivosť o ZŤP / domov sociálnych služieb 36 10,91 

prepravná služba – prepravný taxík pre obyvateľov mesta 50 15,15 

rozšírenie opatrovateľskej služby  67 20,30 

komunitné centrum  39 11,82 

terénna sociálna práca  41 12,42 

iné 11 3,33 

Počet odpovedí 330 100 
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Ktoré problémy bude podľa Vás potrebné riešiť v 
oblasti dopravy? 

Počet % 

nedostatok parkovacích miest  102 21,66 

rozšírenie plateného parkovania do ďalších častí mesta  14 2,97 

dopravná situácia v meste  55 11,68 

nedostatočná sieť cyklochodníkov  95 20,17 

podpora nových spôsobov dopravy (napr. budovaním 
nabíjacích staníc)  20 4,25 

opravy miestnych komunikácií a chodníkov  135 28,66 

vybudovanie záchytného parkoviska 19 4,03 

posilnenie prímestskej dopravy 15 3,18 

iné 16 3,40 

Počet odpovedí 471 100 
 

V oblasti dopravy je podľa respondentov potrebné riešiť hlavne opravy miestnych komunikácií a chodníkov označenie ulíc 

a dopravné značenie v uličkách, nedostatok parkovacích miest v bytových častiach a okolí námestia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najvyšší počet bodov v dotazníku získala požiadavka na riešenie čiernych skládok, odpadu a čistoty v meste. Na ďalšom 

mieste sa umiestnila problematika s komunálnym odpadom a separáciou odpadu. 

 

Ktoré problémy bude podľa Vás potrebné riešiť v 
oblasti voľnočasových aktivít? 

Počet % 

chýbajúci klub mladých  -  voľnočasové aktivity pre mládež 84 17,46 

modernizácia súčasných športovísk  66 13,72 

budovanie nových športovísk 65 13,51 

nedostatok kultúrnych podujatí  98 20,37 

rozšírenie vodných atrakcií kúpaliska 58 12,06 

chýbajúce cyklotrasy 93 19,33 

iné 17 3,53 

Počet odpovedí 481 100 

Ktoré problémy bude podľa Vás potrebné riešiť v 
oblasti životného prostredia? 

Počet % 

znečisťovanie ovzdušia, pôdy a vôd  72 20,81 

čierne skládky, odpadky, čistota v meste  132 38,15 

komunálny odpad, separovanie, kompostovanie  89 25,72 

nedostatok zelene v meste  33 9,54 

iné 20 5,78 

Počet odpovedí 346 100 
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Pandemická situácia za posledné 2 roky sa odrazila aj v oblasti voľnočasových aktivít, kde respondenti majú nedostatok  

kultúrnych podujatí a s posilňujúcim novým životným štýlom posledných rokov pociťujú deficit cyklotrás. 

 

Ktoré problémy bude podľa Vás potrebné riešiť v 
oblasti bezpečnosti a poriadku? 

Počet % 

vandalizmus   97 24,13 

nedostatočný počet hliadok mestskej polície  47 11,69 

nedostatočná čistota verejných priestorov 108 26,87 

rozšírenie kamerového systému v meste  76 18,91 

dodržiavanie podmienok vodenia psov  64 15,92 

iné 10 2,49 

Počet odpovedí 402 100 
 

V oblasti bezpečnosti obyvateľom mesta prekáža hlavne nečistota verejných priestorov približne s rovnakým počtom bodov 

sa umiestnil vandalizmus. 

 

 

 

 


