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                     Prieskum verejnej mienky 
 

Koho zastupuje Občianske združenie MAS LEV?  
 združujeme 80 členov verejnej správy, podnikateľov, neziskových organizácií, poľnohospodárske a lesnícke 

subjekty, aktívnych obyvateľov a ostatných dôležitých aktérov na miestnej úrovni, ktorí  sa usilujú o rozvoj 
vidieka v našom katastrálne vymedzenom území 

 adresa: Námestie Majstra Pavla 28, Levoča, www.maslev.sk, www.maslevoca.blogspot.sk 
Prečo vyplniť dotazník? Aby sme zistili: 

 ako ste spokojní so súčasnou situáciou vo Vašom meste (obci) a  čo potrebujete riešiť v každej oblasti života 
v ďalšom období 

 ako ste informovaní o programe Leader, o našom občianskom združení, aktivitách, ktoré realizujeme 
Výsledky prieskumu budú použité na nastavenie Integrovanej stratégie rozvoja územia pre obdobie rokov 2014 - 
2020. 
Vyplnený dotazník Vás prosíme odovzdať do 20.11.2013 do označených schránok logom MAS LEV !!! 
Schránky na odovzdávanie dotazníkov budú umiestnené vo Vašom meste (obci) v objektoch pošty, potravín a na 
mestskom (obecnom) úrade. Vyhodnotenie dotazníkov môžete sledovať na našej webovej stránke. 
 
Ďakujeme za Váš čas. Tím MAS LEV. 
 
1. Vek  
a) 15-24 rokov b) 25-44 rokov  
c) 45-59 rokov d) 60 a viac rokov 

2. Pohlavie 
a) žena  
b) muž 

 
3. Národnosť 
a) slovenská b) česká c) rusínska  
d) ukrajinská e) maďarská f) rómska  
g) iná 
 
5. Názov Vašej obce: 
....................................................................................... 

4. Vzdelanie 
a) základné b) učňovské  
c)stredné odborné bez maturity  
d) stredné odborné s maturitou  
d) učňovské s maturitou e) úplné stredné všeobecné  
f) vyššie (Bc.) g) vysokoškolské

 
6. Ako dlho žijete v okrese Levoča? 
......................................................................................

7. Odišli ste alebo plánujete odísť po skončení štúdia 
do zahraničia? 
a) áno b) nie c) neviem 

 
8. Uplatnili ste sa po skončení štúdia v území MAS LEV (okresu Levoča)? 
a) áno b) nie 
 
9. V akej profesii alebo odbore ste sa uplatnili v regióne MAS LEV (okres Levoča)? 
a) stolárstvo b) stavebníctvo c) zámočníctvo d) poľnohospodárstvo e) klampiarstvo f) administratíva g) zdravotníctvo 
h) doprava i) informačné technológie j) iné – uveďte: 
 
10. Ste: 
a) zamestnanec v súkromnom sektore (firmy, podniky) 
b) zamestnanec vo verejnom sektore (štát, samospráva, zdravotníctvo, a pod.) 
c) podnikateľ d) nezamestnaný e) dôchodca f) študent 
g) v domácnosti (opatrovateľská činnosť, materská dovolenka a pod.) h) iné 
 
11. Svoju životnú situáciu považujem 
a) dobrú b) skôr dobrú c) skôr zlú d) zlú 
 
12. Ohodnoťte číslom od 1 do 5  oblasti, ktorým je potrebné sa Vo vašej obci (meste) venovať 
(1 – najmenej vážne, 5 – najvážnejšie, 0 – nie je potrebné sa viac venovať) 
a) životné prostredie (čistota, separovaný zber, zeleň, dobudovaná plynofikácia a kanalizácia)....................... 

http://www.maslev.sk/
http://www.maslevoca.blogspot.sk/
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b) sociálne služby (opatrovanie detí a dôchodcov, zdravotníctvo, školské zariadenia)...................................... 
c) voľnočasové a kultúrne podmienky (zariadenia, podujatia, atraktivita, cyklotrasy, internet)........................ 
d) samospráva (stretnutia s občanmi, úradné hodiny, informovanosť obyvateľov).......................................... 
e) doprava a bezpečnosť (chodníky, miestne komunikácie, parkovanie, autobusové zastávky, bezpečnosť na 
ulici)............................................................... 
f) cestovný ruch (ubytovanie, stravovanie, rekreácia, marketing, regionálne produkty, pamiatky, zvyky, 
remeslá)......................................................... 
g) hospodárstvo (nehnuteľnosti v obci, podmienky pre usídľovanie podnikateľov, obchodné strediská, spolupráca 
obec – podnikatelia)...................................... 
h) bývanie (výstavba nových, rekonštrukcia starých, byty pre soc. slabšie rodiny)........................................... 
i) imidž obce (propagácia v médiách, informačná kancelária, občasník)........................................................... 
j) iné – uveďte: ........................................................................................................................................ 
 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
13. Kvalitu (stav) životného prostredia vo Vašej meste (obci) a okolí hodnotíte ako: 
a) dobrú b) skôr dobrú c) skôr zlú d)zlú 
 
14. Opatreniam na zlepšenie životného prostredia prideľte body podľa dôležitosti  
(1 - najmenej dôležité, 5 – najdôležitejšie, 0 -  nie je potrebné sa viac venovať)  
a) viac zelených plôch, priestranstiev v meste (obci)................................................................................... 
b) zlepšenie ovzdušia zavedením nových metód v rámci kúrenia a spotreby energie.................................... 
c) zlepšenie stavu verejnej zelene (výsadba novej, ošetrovanie pôvodnej, náhrada starej)............................ 
d) zlepšenie stavu povrchových a spodných vôd......................................................................................... 
e) riešenie stavu odpadového hospodárstva (dôsledný separovaný zber)..................................................... 
f) riešenie čiernych skládok....................................................................................................................... 
g) zapojenie verejnosti do zlepšovania stavu životného prostredia (čistota, brigády) a zvýšenie informovanosti 
občanov.................................................................................................................................................. 
h) dobudovanie kanalizácie.............................................................................................. ......................... 
i) dobudovanie plynofikácie...................................................................................................................... 
j) iné – uveďte:......................................................................................................................................... 
 
15. Považujete údržbu a čistenie ciest za dostatočné? 
áno b) skôr áno c) skôr nie d) nie 
 
SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA, BÝVANIE a ALTERNATÍVNE VZDELÁVANIE 
 
16. Opatreniam na zlepšenie sociálnej infraštruktúry prideľte body podľa dôležitosti  
(1 - najmenej dôležité, 5 – najdôležitejšie, 0 – nie je potrebné sa viac venovať)  
a) vybudovanie a skvalitnenie sociálnych služieb....................................................................................... 
b) zriadiť vývarovňu pre dôchodcov......................................................................................................... 
c) výstavba klubu pre seniorov................................................................................................................ 
d) vytvoriť poradenské alebo komunitné centrá pre študentov.................................................................. 
e) hľadať alternatívne riešenia pre získanie finančných zdrojov..................................................................... 
f) zlepšenie mimoškolského využitia a rozšírenie školských zariadení......................................................... 
 
17. Opatreniam na zlepšenie alternatívneho vzdelávania prideľte body podľa dôležitosti  
(1 - najmenej dôležité, 5 – najdôležitejšie, 0 – nie je potrebné sa viac venovať)  
a) zlepšiť spoluprácu s inými školami....................................................................................................... 
b) zvýšiť počet exkurzií, náučných a tematických výletov........................................................................... 
c) prevencia drogových záležitostí a civilizačných chorôb na školách.......................................................... 
d) zlepšiť prepojenosť teórie s praxou...................................................................................................... 
e) realizácia rôznych kurzov na dopytované témy, uveďte ktoré témy........................................................ 
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18. Opatreniam na zlepšenie situácie v oblasti bývania prideľte body podľa dôležitosti  
(1 - najmenej dôležité, 5 – najdôležitejšie, 0 – nie je potrebné sa viac venovať)  
a) výstavba nových bytov.......................... 
b) rekonštrukcia existujúcich bytov........... 

c) vytvorenie podmienok pre sociálne bývanie........ 
d) tepelné hospodárstvo.........................................

 
VOĽNÝ ČAS, KULTÚRA, ŠPORT a DOBROVOĽNÍCTVO A ČINNOSŤ MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ 
 
19. Aké sú súčasné možnosti trávenia voľného času vo Vašom meste (obci)? 
a) internetová kaviareň b) klubovne c) knižnica d) športoviská e) iné – uveďte:  
 
20. Sú postačujúce?  a) áno b) nie c) neviem posúdiť 
 
21. Opatreniam na zlepšenie sociálnej infraštruktúry, dobrovoľníctva a činnosti MVO 
 prideľte body podľa dôležitosti  
(1 - najmenej dôležité, 5 – najdôležitejšie, 0 – nie je potrebné sa viac venovať)  
a) vybudovanie cyklistických trás, turisticko-náučného 
chodníka............... 
b) zlepšenie stavu knižníc.............................................. 
c) vytvorenie športovo - regeneračno- relaxačnej zóny 
v území (sauna, plaváreň, tenis).................................... 
d) fungovanie a podpora klubovní pre mládež............. 
e) vytvorenie internetovej kaviarne, zavedenie 
internetu................ 
f) rozšírenie každoročných kult. a športových 
podujatí.................. 
g) doplnenie alebo úprava kultúrnych zariadení........... 

h) doplnenie alebo úprava športových zariadení.......... 
i) oprava kultúrnych pamiatok...................................... 
j) zlepšenie propagácie kultúrnych podujatí v meste 
(obci) a blízkom okolí....................... 
k) podpora kultúrnych, umeleckých a športových 
podujatí ako aj projektov na zachovanie regionálnych 
zvykov a tradícií zo strany mesta (obce)....................... 
l) zlepšenie spolupráce medzi podnikateľskými 
subjektmi a subjektmi v oblasti umenia, kultúry 
a športu...........................................

 
SAMOSPRÁVA 
 
22. Opatreniam na zlepšenie situácie v oblasti samosprávy prideľte body podľa dôležitosti  
(1 - najmenej dôležité, 5 – najdôležitejšie, 0 – nie je potrebné sa viac venovať)  
a) organizovanie stretnutí samosprávy s občanmi......... 
b) finančná, resp. iná podpora pri presadzovaní aktivít 
prirodzených lídrov v obci................... 
c) lepšia informovanosť o termínoch zasadnutia 
členov obecného zastupiteľstva.................................... 
d) organizovanie stretnutí samosprávy s občanmi........ 

e) zverejnenie výsledkov zasadnutí členov obecného 
zastupiteľstva...................................................... 
f) aktívnejšia komunikácia poslancov zastupiteľstva 
s obyvateľmi........................................................ 
g) zapájanie mládeže do diania v obci.................

 
DOPRAVA A BEZPEČNOSŤ 
 
23. Opatreniam na zlepšenie situácie v oblasti samosprávy prideľte body podľa dôležitosti  
(1 - najmenej dôležité, 5 – najdôležitejšie, 0 – nie je potrebné sa viac venovať)  
a) riešenie dopravy detí do školy šk. autobusom........... 
b) riešenie parkovacích plôch v meste (obci)................. 
c) prevencia proti krádežiam (hliadky, kamerový 
systém a pod.)................ 
d) zvýšenie bezpečnosti v meste (obci) v nočných 
hodinách........................ 
e) zvýšenie bezpečností detí na ulici.............................. 

f) zlepšiť bezpečnosť na školách................................ 
g) zníženie rizika dopravných nehôd vhodnými 
opatreniami....................................................... 
h) zlepšenie vzhľadu autobus. zastávok a okolia....... 
i) úprava autobus. spojenia obec – okolie................. 
j) údržba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych 
komunikácií...................................................

 
CESTOVNÝ RUCH 
 
24. Opatreniam na zlepšenie situácie v oblasti cestovného ruchu prideľte body podľa dôležitosti  
(1 - najmenej dôležité, 5 – najdôležitejšie, 0 – nie je potrebné sa viac venovať)  
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a) zriadenie, obnova a zlepšenie služieb ubytovacích 
zariadení.................................................. 
b) zriadenie, obnova a zlepšenie služieb rekreačných 
zariadení................................................. 
c) zlepšenie marketingovej podpory rozvoja 
cestovného ruchu.................................... 

d) poskytovanie ubytovania na súkromí pre turistov za 
poplatok.................................................. 
e) rozvoj a výroba špecifických regionálnych 
produktov............................................ 
f) využitie vlastného potenciálu obce - atraktivity, kult. 
a histor. pamiatky................................ 
g) obnova tradičných zvykov a remesiel............

 
25. Mali by ste záujem poskytovať ubytovanie na 
súkromí pre turistov za poplatok? 
a) áno b) nie c) neviem 
 

26. Mali by ste záujem poskytovať iné služby pre 
turistov (napr. sprevádzanie, tlmočenie a pod.)? 
a) áno b) nie c) neviem

HOSPODÁRSTVO 
 
27. Ktoré služby Vám najviac chýbajú a nie sú prístupné vo Vašom okolí? 
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
28. Mal by podľa Vás existovať vo Vašom meste (obci) sociálny podnik resp. mala by mať obec založenú živnosť  na 
chýbajúce služby?   
a) áno b) nie c) neviem 
        
29. Aký typ podniku by to mal byť? 
a) poľnohospodársky 
b) potravinársky 
c) podnik služieb (uveďte akých)......................................................................................... 
d) lesnícky a drevospracujúci 
e) stavebný 
f) iný – uveďte:.................................................................................................................. 
 
30. Opatreniam na zlepšenie situácie v oblasti hospodárstva prideľte body podľa dôležitosti  
(1 - najmenej dôležité, 5 – najdôležitejšie, 0 – nie je potrebné sa viac venovať)  
a) zlepšenie spolupráce samospráva –podnikateľ........ 
b) obchody - úprava prevádzkových hodín, lepšie 
zásobovanie............................................... 
c) podpora malého a stredného podnikania v obci....... 

d) vytváranie podmienok pre usídľovanie nových 
podnikateľov (zamestnanosť).................... 
e) doriešenie vlastníckych vzťahov k pozemkom.......... 
f) dobudovanie plynofikácie a kanalizácie....................

 
MARKETING a IMIDŽ OBCE 
 
31. Opatreniam na zlepšenie situácie v oblasti imidžu obce prideľte body podľa dôležitosti  
(1 - najmenej dôležité, 5 – najdôležitejšie, 0 – nie je potrebné sa viac venovať) 
a) zavedenie občasníka.......................................... 
b) šírenie informácií o obci i v zahraničí................. 
c) aktuálna web stránka obce................................ 

d) propagácia a vytváranie pozitívneho obrazu obce 
cez médiá............................................................... 
e) zriadenie informačnej kancelárie.......................

 
LEADER A MAS LEV 
 
32. Viete čo je program Leader? 
a) áno b) nie c) neviem 
 

33. Viete čo je Integrovaná stratégia rozvoja územia? 
a) áno b) nie c) neviem

34. Odkiaľ získavate informácie o činnosti MAS LEV? 
a) od starostu, poslancov  
b) od ľudí z obce  
c) z časopisu Kráľovské územie LEVA 

d) z vývesiek na obecnej tabuli  
e) z projektov zrealizovaných v obci 
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35. Dostávate časopis Kráľovské územie LEVA? 
a) áno b) nie c) nepoznám ho 
 
 

36. Ktoré témy by ste radi čítali v nasledujúcich 
vydaniach časopisu? 
.......................................................................................
.......................................................................................
.................................................................................

 
37. Ste spokojný s rozhodnutiami vedenia obce v oblasti zrealizovaných projektov cez Leader? Ak nie, prečo? 
a) áno b) nie 
Dôvod:....................................................................................................................... .............................................
c) nepoznám tieto projekty
 
38. Aké projekty navrhujete zrealizovať v obci Vy? 
............................................................................................................................. ...............................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
39. Máte záujem spolupracovať s MAS LEV pri riešení problémov, ktoré Vás trápia? Ak áno, prosím, nechajte na 
seba kontaktné údaje. 
a) áno, meno:......................................................................., tel. kontakt:...............................................................  
b) nie 

Ak ste podnikateľ, vyplňte prosím, aj túto časť! 
 
40. Počet zamestnancov  
a) bez zamestnancov b) do 10 c) 10 – 50  
d) 51 – 250 e) 251 – 500 f) nad 500 
 

41. Zamestnávate rodinných príslušníkov? Ak áno, 
uveďte ich počet z celkového počtu zamestnancov 
a) áno, počet:.............................     b) nie

42. Zamestnávate ľudí z regiónu?  
a) áno, počet:............................. 
b) nie, dôvod:................................................................ 

43. Ste platcom DPH? 
a) áno b) nie 

 
44. Obdobie pôsobenia Vášho podniku v regióne 
a) menej ako 5 rokov b) 5 – 10 rokov  
c) viac ako 10 rokov 
 

45. Priemerná mesačná mzda vo Vašom podniku 
a) menej ako 400 € b) 400 – 500 € c) 501 – 700 €  
d) viac ako 700 € 

46. Akú zmenu zamestnancov očakávate v horizonte 
1 – 2 rokov? 
a) výrazný nárast (o viac ako 25%) b) mierny nárast c) 
bez zmeny d) mierny pokles e) výrazný pokles (o viac 
ako 25%)  
 

47. Čerpali ste úver? Ak áno, uveďte druh úveru 
a spokojnosť s výškou úrokovej sadzby 
a) áno, 
.................................................................................... 
b) nie 

48. Do budúcnosti plánujete: 
a) rozšírenie výrob/služieb v rámci doterajšej činnosti b) rozšírenie výrob/služieb na ďalšie oblasti podnikania  
c) modernizovať/rekonštruovať jestvujúce objekty a zariadenia d) kúpu alebo výstavbu nových objektov a zariadení 
e) kúpu nových pozemkov f) rozšírenie pôsobnosti v rámci regiónu alebo mimo regiónu g) útlm činnosti  
h) premiestnenie podniku mimo región 
 
49. Ktoré problémy na trhu práce sú z hľadiska Vášho podniku najzávažnejšie ? 
a) nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v danom obore b) nízka flexibilita pracovníkov c) nízka pracovná morálka 
zamestnancov d) nevhodná štruktúra vzdelania absolventov e) vysoká cena práce f) vysoká fluktuácia pracovníkov 
 
50. Do akej miery pozitívne ovplyvňujú činnosť Vášho podniku nasledovné faktory: 
(hodnoťte od 1 do 4, 1 - najmenej významné, 4 – najvýznamnejšie) 
a) atraktívne prírodné prostredie a his. pamiatky......... 
b) dopravná a technická infraštruktúra........................ 

c) kvalita a dostatok pracovnej sily............................... 
d) kvalita životného prostredia.................................... 
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e) ústretovosť úradov a orgánov mesta....................... 
f) možnosť spolupráce s inými firmami........................ 
g) finančná dostupnosť nehnuteľností........................... 

h) dostatočná sieť služieb.............................................. 
i) iné – uveďte:...............................................................

 
51. Do akej miery negatívne ovplyvňujú činnosť Vášho podniku nasledovné faktory: 
(hodnoťte od 1 do 4, 1 - najmenej významné, 4 – najvýznamnejšie) 
a) domáca alebo zahraničná konkurencia...................... 
b) doprava a technická infraštruktúra............................ 
c) úrokové sadzby.......................................................... 
d) vysoké ceny nehnuteľností........................................ 
e) náklady na energie.................................................... 

f) náklady na mzdy........................................................ 
g) legislatívne obmedzenia............................................ 
h) korupcia.................................................................... 
i) iné – uveďte:..............................................................

 
52. Je podľa Vás Vaše mesto (obec) vhodným na 
podnikanie? 
a) určite áno 
b) s istými výhradami, ale áno 
c) skôr nie 

53. Bol by Váš podnik ochotný zapojiť sa do aktivít 
organizovaných zo strany mesta (obce) na podporu 
podnikateľských aktivít? 
a) áno b) podľa okolností  c) nie 

 
54. Ako hodnotíte aktivity miestnej samosprávy v nasledujúcich oblastiach z hľadiska Vášho podnikania? 
Hodnoťte od 1 do 4 (1 – najhoršie, 4 – najlepšie) 
a) pozemková politika (ponuka pozemkov na podnikanie)...................................... 
b) finančná a daňová politika (dane z nehnuteľností, poplatky).............................. 
c) komunikačná politika (informovanie o rozvojových zámeroch)........................... 
d) iné – uveďte: 
 
55. Aké aktivity a stimuly by mala zahŕňať podpora podnikania vo Vašom meste (obci)? Zakrúžkujte max. 5 
a) spoločná propagácia podnikov mesta (obce) 
b) pomoc pri nadväzovaní a sprostredkovaní 
obchodných kontaktov 
c) organizácia odborných akcií (konferencie, 
vzdelávacie kurzy) pre podnikateľské subjekty 
d) zriaďovanie inkubátorov pre začínajúcich 
podnikateľov 
e) zlepšovanie dopravnej infraštruktúry 
f) budovanie a skvalitňovanie inžinierskych sietí 

g) právne poradenstvo, asistencia pri jednaní s úradmi 
h) informovanie o rozvojových zámeroch mesta (obce) 
i) poskytovanie finančnej podpory podnikateľom 
j) poskytovanie daňových úľav, úľav na poplatkoch 
k) zvýhodnenie pri prenájme, predaji nehnuteľnosti 
l) poskytovanie záruk na úvery 
m) vytváranie verejno-súkromných partnerstiev pre 
realizáciu náročných projektov 
n) iné – uveďte: 

 
56. Zúčastňujete sa Vy a Vaši zamestnanci 
seminárov, školení, tréningov organizovaných pre 
podnikateľov? Ak nie, uveďte dôvod. 
a) áno b) nie, dôvod:..................................................... 

57. Ktoré témy sú pre Vás zaujímavé? 
.......................................................................................
....................................................................................... 

 
58. Využívate fondy EÚ? 
a) áno, ktoré ................................................................................................................................ 
b) nie, dôvod .................................................................................................................. .............. 
 
59. Čo považujete za najväčšie prekážky pre rozvoj podnikania v oblasti prístupu k financiám? 
a) nedostatočná informovanosť o možnostiach získať financie 
b) administratívna a časová náročnosť procesu získať financie 
c) nedostatočná kvalifikovanosť vlastných pracovníkov zvládnuť proces prípravy projektu 
d) korupcia 
e) vysoké úrokové sadzby 
f) potreba vysokého ručenia a zabezpečenia pri získaní úveru 
g) iné: ............................................................................................................................. ............. 
 


