
Dotazník pre prípravu PHSR podľa domácností 

 

Identifikácia domácnosti 

 

Bývanie v byte 

(zakrúžkujte) 

áno nie 

Bývanie v rodinnom 

dome (zakrúžkujte) 

áno nie 

Počet členov 

domácnosti 

Muži: Ženy: 

Vek členov domácnosti 

(uveďte počet členov 

domácnosti 

v kategóriách veku) 

0 -   6    0 -  6  

7 -   15    7 – 15  

16 - 19  16 -  19  

20 - 25  20 – 25  

26 - 62  26 – 62  

63 +  63+  

Vzdelanie členov 

domácnosti 

(uveďte počet členov 

domácnosti 

v kategóriách 

vzdelania) 

Základné 

 

 Základné 

 

 

Stredné 

 

 Stredné 

 

 

Vysokoškolské 

 

 Vysokoškolské 

 

 

Bez vzdelania 

 

 Bez vzdelania 

 

 

 

Poskytovanie služieb v obci a účasť na spoločnom živote obce (vybranú možnosť 

zakrúžkujte) 

 

Bývanie v obci Od narodenia: 

áno/nie 

Prisťahovaný do 5 

rokov: áno/nie 

Prisťahovaný nad 5 

rokov: áno/nie 

Pozitívum bývania 

v obci 

Čistejšie prostredie: 

áno/nie 

Kontakt s prírodou: 

áno/nie 

Užší kontakt medzi 

obyvateľmi: áno/nie 

Negatívum 

bývania v obci 

Nedostatok 

pracovných 

príležitostí: áno/nie 

Chýbajúca štruktúra 

služieb: 

áno/nie 

Potrebná dochádzka 

za službami: 

áno/nie 

Spokojnosť 

s poskytovanými 

službami 

Technické 

vybavenie:* 

áno             nie 

Sociálne služby:** 

 

áno              nie 

Šport, kultúra  

a životné 

prostredie:*** 

áno          nie 

Záujem o život v 

obci 

Kultúrne a športové  

podujatia: 

áno             nie 

Vzdelávacie  

podujatia: 

áno              nie 

Plánovanie rozvoja 

obce: 

áno           nie 

Získavanie 

informácií 

Obecné médiá 

(rozhlas, TV, tabuľa) 

áno              nie 

Verejné 

zhromaždenia: 

áno           nie 

Komunikáciou 

s obyvateľmi: 

áno           nie 

Zapojenie 

v organizáciách 

v obci a zastúpení 

obce 

Obecný úrad 

 

áno            nie 

Podnikateľské 

organizácie 

áno            nie 

Mimovládne 

organizácie 

áno             nie 



*Technické vybavenie: vodovod, kanalizácia, plyn, elektrika, internet, miestna televízia, 

mobilná sieť, dopravná dostupnosť, stav chodníkov a ciest; 

**Sociálne služby: zdravotníctvo, predškolské zariadenia, vzdelávanie – základné školy, 

sociálne zariadenia; 

***Šport, kultúra, životné prostredie: likvidácia tuhého domového odpadu, kanalizácia, 

úprava verejných priestranstiev, kultúrno-spoločenské aktivity, knižnica 

 

Predstava rozvoja obce 

1. Uveďte Váš názor o smerovaní rozvoja obce: čo je podľa Vášho názoru dôležitejšie 

v riešení rozvoja obce, môžete uviesť aj viaceré oblasti s komentárom; 

2. Uveďte Váš názor o finančnom rozvoji obce: do ktorých oblastí by sa mali sústrediť 

financie obce z uvedených možností, môžete uviesť aj viaceré možnosti s komentárom;   

 

 

Smerovanie rozvoja obce  

    ÁNO 

 

     NIE 

  

              KOMENTÁR 

Kvalita bývania: 

 

       

Dostupnosť služieb a 

zamestnania: 

 

   

Kultúra a šport: 

 

   

Kvalitné životné prostredie: 

 

   

Možnosti vzdelávania    

Finančný rozvoj obce 

 

ÁNO NIE  

Technická infraštruktúra    

Kultúrne a športové aktivity    

Rozvoj výroby    

Rozvoj služieb a cestovného 

ruchu 

   

Tvorba pracovných miest    

Rozvoj poľnohospodárstva    

Podpora sociálne ohrozených 

skupín 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


