
Dotazníkový prieskum obyvateľov obce Ábelová 
k Programu rozvoja obce 2021 - 2027 

 

Vážení obyvatelia obce. 

Obec  Ábelová v spolupráci s EVS Novohrad pripravuje program rozvoja obce (PRO) 

na nasledujúce programové obdobie 2021 – 2027. Ide o strategický rozvojový dokument, ktorý 

má byť nositeľom rozvojovej politiky obce a má vychádzať z predstáv jej vedenia a predstáv 

jej obyvateľov. Spracovaním PRO dáva obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj 

budúcnosť svojich obyvateľov. 

Obyvatelia obce majú možnosť zapojiť sa priamo so svojimi nápadmi do tvorby PRO  

a to prostredníctvom tohto anonymného dotazníka. Jeho cieľom je zmapovať Vaše potreby, 

názory a predstavy pre účely krajšieho a plnohodnotnejšieho života v obci. 

 Dotazník v elektronickej podobe nájdete na našej webovej stránke www.abelova.sk 

Pokiaľ chcete dotazník odovzdať v papierovej forme, urobte tak v podateľni obecného úradu 

najneskôr do 28.11.2021. 

 

Ďakujeme! 

 

DOTAZNÍKOVÉ OTÁZKY 

Odpovede označte ☒ vyberte vždy len jednu možnosť! 

 

1. Aký je Váš vek? 

☐ 15 – 19 rokov ☐ 20 – 29 rokov ☐ 30 – 39 rokov ☐ 40 – 49 rokov 

☐ 50 – 59 rokov ☐ viac ako 60 rokov 

 

2. Ako dlho žijete v obci? 

☐ 0 -5 rokov  ☐ 6 -10 rokov  ☐11 – 20 rokov  ☐ viac ako 20 rokov 

 

3. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? 

☐ základné   ☐ stredná škola bez maturity  ☐stredná škola s maturitou 

☐ vysokoškolské I. stupňa ☐ vysokoškolské II. stupňa  ☐ vysokoškolské III.stupňa 

 

4. Aké je Vaše sociálne postavenie? 

☐ zamestnanec  

☐ nezamestnaný   

☐ nezamestnaný, ale zapojený do činností UPSVaR (aktivačné práce, malé obecné práce) 

☐ podnikateľ / živnostník   

☐ starobný dôchodca   

☐ materská / rodičovská dovolenka    

☐ študent    

☐ iné ...................................... 



Dotazníkový prieskum obyvateľov obce Ábelová 
k Programu rozvoja obce 2021 - 2027 

 

5. Kde pracujete? 

☐ v obci ☐ dochádzam do susednej obce .................   ☐ dochádzam do mesta ................ 

 

6. Aký je hlavný dôvod, prečo bývate v obci? 

☐ narodil/a som sa tu 

☐ vyrastal/a som tu 

☐ priženil / „privydala“ som sa sem 

☐ pracujem tu 

☐ mám rád / rada život na vidieku 

☐ iné ...................................................... 

 

7. Aké je zloženie Vašej domácnosti? 

☐ jednotlivec      ☐ obaja rodičia s dieťaťom / deťmi 

☐ manželia bez detí, resp. deti sú dospelé a žijú inde  ☐ viacgeneračná domácnosť 

 

8. Kde navštevuje Vaše dieťa jasle / škôlku / školu? (ak nemáte deti, otázku preskočte) 

☐ navštevuje zariadenie v obci   ☐ dochádza do susednej obce  

☐ dochádza do mesta    ☐ býva na internáte 

 

9. Akým spôsobom dochádzate Vy alebo Vaše dieťa do práce / školy? 

(Odpovedajte, ak Vy alebo vaše dieťa musíte za prácou / školou dochádzať. Ak 

nemusíte, otázku preskočte) 

☐ autom  ☐ autobusom  ☐vlakom  ☐ iné 

 

10. Ste spokojný s množstvom spojov, ktorými sa viete dostať z obce?  

☐ Áno  ☐ Nie, uveďte dôvod 

........................................................................................................................................... 

 

11. Aký prvok infraštruktúry Vám v obci chýba resp. je nejaký existujúci prvok 

dopravno-technickej infraštruktúry, ktorý potrebuje rekonštrukciu alebo je 

potrebné ho dobudovať? (aj viaceré možnosti) 

☐ kanalizácia  ☐ vodovod  ☐ elektrické siete ☐ plynofikácia 

☐ telekomunikácie  ☐ chodníky   ☐ tepelné hospodárstvo  

☐ odpadové hospodárstvo    ☐ cestná sieť a dopravné systémy 

☐ iné .................................................................. 

 

12. Ste spokojný s občianskou vybavenosťou v obci? 

☐ spokojný  ☐ čiastočne spokojný  ☐ nespokojný 

 

13. Chýba Vám v obci nejaká služba za ktorou musíte často dochádzať? Ak áno, 

aká? 

☐ Áno.......................................................................................................... ☐ Nie 
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14. Potreboval by nejaký člen Vašej rodiny sociálne služby priamo v obci? (Formou 

domova dôchodcov, pomoc sociálneho pracovníka priamo doma a pod.)  

☐ Áno.......................................................................................................... ☐ Nie 

 

15. Ste spokojný s dostupnosťou služieb všeobecného lekára v obci alebo v jej 

blízkom okolí? 

☐ Áno ☐ Nie 

 

16. Triedite odpad?  

☐ Áno ☐ Nie 

 

17. Ste dostatočne informovaný o dianí v obci? 

☐ Áno ☐ Nie 

 

18. Akým spôsobom Vás obec informuje o dianí vo Vašej obci? (aj viaceré možnosti) 

☐ miestny rozhlas ☐ webová stránka ☐ miestne noviny 

 

19. Trávite svoj voľný čas v obci? Ak áno, ako? 

☐ Áno.......................................................................................................... ☐ Nie 

 

20. Je v obci dostatok možností pre voľnočasové aktivity pre deti? 

☐ Áno ☐ Nie 

 

21. Je v obci dostatok možností pre voľnočasové aktivity pre mládež? 

☐ Áno ☐ Nie 

 

22. Ako ste si zriadili internetové pripojenie? 

☐ Od poskytovateľa, ktorý má svoju sieť priamo v obci  ☐ od iného poskytovateľa 

 

23. Keby ste mali ukázať novému návštevníkovi resp. obyvateľovi iného kraja/ 

okresu obec, kam by ste ho vzali? 

 

................................................................................................................................................. 

 

24. Aká je podľa Vás kvalita života v obci? 

☐ Veľmi dobrá  ☐ dobrá  ☐ priemerná  ☐ zlá 

 

25. Plánujete ostať bývať v obci? Ak nie, čo by Vás presvedčilo ostať? 

☐ Áno ☐ Nie ........................................................................................................................ 
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26. Máte nejaký podnikateľský zámer, ktorý by sa dal v obci realizovať? Ak áno, 

stručne ho popíšte. 

☐ Áno ☐ Nie 

 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

27. Na ktoré 3 oblasti rozvoja obce by sa mala samospráva v budúcnosti sústrediť? 

☐ vytvorenie lepších podmienok pre rodiny s deťmi 

☐ dopravná infraštruktúra 

☐ obnova a budovanie chodníkov 

☐ informovanosť v obci 

☐ kvalita služieb obecného úradu 

☐ kultúrny a spoločenský život 

☐ verejná zeleň 

☐ odpadové hospodárstvo 

☐ služby  a občianska vybavenosť 

☐ požiarna ochrana 

☐ iné , špecifikovať ......................................................................................................... 

 

28. Priestor pre ďalšie návrhy na zlepšenie života v obci neobsiahnuté v otázkach: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

      

 

Ďakujeme za Vašu účasť! 


