
D O T A Z N Í K  -  V Y H O D N O T E N I E 
 

(Distribúcia dotazníkov bola vykonaná spolu s Dobšinskými novinami v mesiaci august 2007 ) 
 

Respondenti – občania mesta Dobšiná: 
Dotazník bol distribuovaný do 1600 domácností 
Vyplnené doručené dotazníky  – 61 
Celkom 61 respondentov 
z toho muži - 20 
           ženy - 31 
           neuvedené - 10 
Vekové zloženie respondentov: 
15-19 r.- 0                
20-29 r.- 6 
30-39 r.- 3 
40-49 r.- 13 
50-64 r.- 16 
65 a viac r. – 23 
Respondenti – firmy, podniky, závody, organizácie, školské a predškolské zariadenia, MVO  
Celkovo bolo oslovených firiem, podnikov, závodov, organizácii, školských a predškolských 
zariadení, mimovládnych organizácii : 36 
Vyplnené dotazníky doručili – 12 
z toho podnik, závod, firma – 4 
           služby – 0 
           školské a predškolské zariadenia – 1 
           MVO – 5 
           iné – 1 
           neuvedené - 1  
 
Bydlisko respondentov: 
trvalé bydlisko 71               prechodné bydlisko 1                   iné 1 
Na jednotlivé otázky odpovedali respondenti nasledovne:  
2. Ste spokojný/-á s bývaním v meste? 
som spokojný/-á  9    som čiastočne spokojný/-á  26         som nespokojný/-á  35,  
 neuvedené - 2 
som nespokojný/á najmä z dôvodu: 
Zvyšovanie počtu Rómov, prisťahovanie cudzích rómskych problémových rodín, neustále 
prisťahovanie Rómov z okresov Poprad a Kežmarok, vysoká nezamestnanosť, abstinencia detských 
ihrísk, rozširovanie neprispôsobivých občanov, motorkári spôsobujúci hluk na ulici, nedostatok 
služieb,  upadanie spoločenského života v meste, nedostatočný počet obvodných lekárov,    
aktívni ľudia odchádzajú z mesta, pomalé rozširovanie podnikateľského prostredia,  minimálne 
kultúrne, športové vyžitie, chýbajúce ubytovacie a stravovacie služby. 
 
3. Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie mesta v posledných desiatich rokoch? 
  pozitívne 12  negatívne 40  neviem posúdiť 14        neuvedené 7 
  
4. Odkiaľ najčastejšie čerpáte informácie o meste?  
    poradie: 
 1 mestský rozhlas  
            2 priatelia (známi, rodina) 
            3 noviny  
            4 úradná tabuľa 
            5 internet  
   



5. Ako hodnotíte vydávanie, obsah a distribúciu mestských novín? 
 pozitívne 43  negatívne 8   neviem posúdiť 21     neuvedené 1 
 
6. Ktoré z nasledujúcich oblastí je podľa vášho názoru potrebné v meste čo najskôr riešiť a rozvíjať? 

Z Vami označených políčok, prosím vyberte tie, ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie a očíslujte ich od 
1 – 10, pričom 1 predstavuje najvyššiu dôležitosť. Štvorčeky označte x a čísla uveďte pred 
štvorčeky. 

             1 rozvoj ľudských zdrojov (podpora znižovania nezamestnanosti)  
             2 ekonomický rozvoj (priemyselná zóna VSŽ Kovostroj, rozvoj podnikania) 
  
► zlepšenie technickej infraštruktúry:   
     (výstavba, dokončenie, rekonštrukcia)   
1 mestské komunikácie, chodníky, rigoly, mosty        
2 kanalizačná sieť a ČOV  
3 vodovodná sieť a vodojem  
4 mestský rozhlas      
4 verejné osvetlenie 
5 káblová televízia 
6 posilniť pokrytie TV a rozhlasovým signálom 
6 energetická sieť 
7 rómska osada (plyn, vodovod, kanalizácia, cesty, chodníky, osvetlenie, mestský rozhlas,   
   rozvoj bývania, .....) 
       
► rozvoj občianskej vybavenosti a soc. služieb:   
    (rekonštrukcia, výstavba, skvalitnenie služieb) 
    1 zdravotné stredisko + lekáreň 
    2 dom smútku a cintoríny 
    3 kultúrny dom 
    4 opatrovateľská služba + vývarovňa stravy 
    5 nákupné stredisko + bankomat 
    6 gymnázium, stredné školstvo 
    6 základná škola + telocvičňa + jedáleň 
    6 doplnkové vzdelávanie (tanec, šitie, počítače, internet) 
    6 spádové komunitné centrum Rómov (vzdelávanie, kultúra, duchovný život Rómov) 
    6 mestský úrad + knižnica 
    7 materská škola + rozšíriť a detské jasle 
    8 centrum voľného času pre mládež 
    9 požiarna zbrojnica a jej technické vybavenie 
  10  materské centrum (matky s deťmi na materskej dovolenke) 
  11  kurzy pre rómske ženy (hospodárenie, varenie, .....) 
             
► rozvoj cestovného ruchu:     
1 vonkajšie kúpaliská popr. krytá plaváreň 
2 skvalitnenie a rozvoj kapacít turizmu 
2 rozvoj podporných služieb cestovného ruchu (šport, relax, kultúra, stravovanie, atrakcie, .....) 
3 rozvoj a rozšírenie ubytovacích zariadení  
4 turistické chodníky a cyklistické trasy 
5 rozvoj lyžiarskych areálov 
             
► rozvoj kultúry , kult. činností a služieb:   
1 zachovanie miestnych a regionálnych tradícii (folklór a pod.) 
2 spoločenské posedenia s kultúrnym programom 
3 prírodný amfiteáter 
4 tanečné akcie, diskotéky, zábavy, plesy 
 



 
       
► rozvoj a skvalitnenie dopravy:    
1 úprava autobusových zastávok 
2 rozvoj autobusovej dopravy (zvýšiť kapacitu, nočné spoje) 
3 výstavba cestného obchvatu, preložky cesty I. triedy 
       
► rozvoj športových aktivít:     
1 viacfunkčné športové centrum (telocvičňa, posilňovňa, bowling, kaviareň, sauna, masáže) 
2 detské ihriská 
2 vonkajšia viacúčelová plocha (in – line hokej, volejbal, basketbal, v zime klzisko, .....) 
3 futbalový areál (plocha, šatne, sociálne zariadenia, tribúny, oplotenie) 
4 tenisové ihrisko 
       
► prírodné dedičstvo a prírodné prostredie:   
1 úprava verejných priestranstiev (Námestie Baníkov) 
2 rybníky – revitalizácia okolia + oddychová zóna (Ľudová záhrada) 
3 úprava a regulácia tokov, protipovodňová ochrana (vyčistenie a úprava okolia) 
3 vytvorenie oddychových zón (parčíky, lavičky, detské ihriská) 
4 rekonštrukcia komunikácii 
 
► rozvoj odpadového hospodárstva:    
1 likvidácia nelegálnych skládok 
2 rozšíriť odpadkové koše v meste 
3 triedenie odpadov, separovaný zber 
4 rozšíriť veľkokapacitné kontajnery 
5 výstavba novej skládky odpadov 
6 zberné dvory (nebezpečný odpad, batéria, pneumatiky, .....) 
 
1 zvýšenie bezpečnosti a boj s kriminalitou (stála policajná úradovňa, posilniť stavy   
   Policajného zboru) 
2 rozvoj turizmu a rekreácie (lyžiarsky areál a pod.) 
3 využívanie obnoviteľných zdrojov energie (vietor, slnko, biomasa, bioplyn, .....) 
4 rozvoj bývania a bytovej výstavby (nové lokality, výstavba sociálnych bytov, výstavba    
   bytov pre Rómov) 
4 spolupráca s inými regiónmi 
5 rozvoj informačných technológií (internet) 
 
7. Ktoré služby by ste uvítali v meste? (cukráreň, vináreň, kino, kozmetika, opravovne, čistiareň, .....) 
Kino, vináreň, cukráreň, opravovne - služby rôzneho charakteru v oblasti údržby domov a bytov, 
oprava obuvi, výroba kľúčov, remeselné činnosti, autoservis, výstavba hotela s vyšším štandardom, 
ubytovňa pre turistov na vyššej úrovni, zdravotnícke služby – stomatológ, všeobecný lekár, 
diabetológ, gynekológ, detské centrum pre mamičky s deťmi, reštaurácia, saláš, kaviareň, slušný bar,  
jedáleň a hotel na úrovni.   
 
8. Uvítali by ste, aby bol v meste zriadený penzión pre dôchodcov?   
     áno 60    nie 1              neuvedené 11 
     Ak áno, akú formu prevádzky by ste uprednostnili?  
     dennú 6  týždennú 4  dlhodobú 41      neuvedené 10 
     Máte záujem o prácu v klube dôchodcov?   áno 20       nie 28    neuvedené 24 
9. Poznámky, postrehy, námety: 
vybudovať ihriská pre deti, odstrániť túlavé mačky a psov, vyhradiť priestor na venčenie psov,    
zvýšiť zamestnanosť, dodržiavať čistotu poriadok – cintorínska ulica, výstavba mestskej (modernej) 
píly následne výroba biopaliva z odpadu (lisované pelety), občanom sociálne slabým poskytnúť úľavu 
na dani, ak budú ochotní opravovať fasády svojich domov, poskytovať úľavy na dani z nehnuteľností 



a miestnych poplatkoch dôchodcom, zvýšiť frekvenciu autobusového spojenia – počas víkendových 
dní a večer. Mestský rozhlas - zlé umiestnenie ampliónov. Skvalitniť služby správcu cintorína a služby 
v dome smútku. Efektívne využitie budovy pri evanjelickom kostole, ktorá chátra a mohla by byť 
využitá na iné účely. Riešiť problematiku s rómskymi obyvateľmi bývajúcimi pri cintoríne a v okolí 
cintorína. Kultúrny dom – obnova fasády – náter okien a pod., riešenie vstupov do mesta. Rozvoj 
bývania a bytovej výstavby – výstavba nových bytov pre mladé rodiny, nie pre Rómov. 
Dbať na čistotu rómskej osady a celkovú hygienu, riešiť rómsky problém - bývanie Rómov v meste, 
zamedziť prisťahovaniu Rómov do nášho mesta. Vybudovať náučné chodníky v meste s poukázaním 
na banskú históriu mesta podporiť rekonštrukcie významných budov (sprístupnenie verejnosti + 
turizmu), vyčleniť budovu pre banské múzeum , vyčleniť budovu pre remeselné práce predaj ručných 
prác – kováč, drotár, pekár, atď. a lákať účastníkov cestovného ruchu. Vybudovať náučný chodník do 
Lányiho Huty s tematikami: flóra + fauna, história baníctva, prvá vysoká pec, prvé papierové peniaze, 
Pavol Lányi atď.... Oprava cesty na Lányiho Hutu vybudovať múzeum z jednej z chalúp. 
Zabezpečiť zriadenie III. obvodu pre dospelých zdravotnícka starostlivosť, zabezpečiť aspoň 1x 
týždenne gynekológa a diabetológa. Zvýšiť kultúrnu úroveň v meste, väčšia kontrola poriadku v meste 
políciou. 
 
Rozvojové priority firmy, závodu, organizácie, inštitúcie, ktoré plánujete realizovať v rokoch 
2007-2013: 
Rozšírenie ubytovacích kapacít, rozšírenie relaxačných kapacít. Aktívne sa podieľať na rozvoji 
Lányiho Huty s mestom Dobšiná. Výstavba bežeckého areálu v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni. Rozvoj 
stredného školstva, zvýšenie záujmu o štúdium na SOU, rozšíriť odbory pre žiakov.                              
 
 
Vážení občania, 
 
ďakujeme všetkým, ktorí ste si našli čas na vyplnenie a doručenie dotazníka a zároveň vám 
vyslovujeme úprimné poďakovanie za vaše vyjadrenia, poznámky, postrehy a námety, ktoré sa 
budeme snažiť v súčinnosti s vami riešiť a realizovať.  
 
 
Komisia pre spracovanie PHSR mesta Dobšiná 
 
 
 
 


