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VÝSLEDKY PRIESKUMU VEREJNEJ MIENKY  
V OBCI GRANČ - PETROVCE 

 
 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je jedným z hlavných programovacích 
dokumentov obce a zároveň podmienkou čerpania finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie. Jedným z prvých krokov, potrebných pre jeho vypracovanie, na ktoré budú 
nadväzovať ďalšie kroky, je aj prieskum verejnej mienky občanov obce a definícia problémových 
oblastí v obci, ktoré je potrebné riešiť.  
 
 
V rámci prieskumu verejnej mienky bolo rozdaných cca 157 dotazníkov v obci Granč - Petrovce, 
v ktorých žije cca 576 obyvateľov.  Vyplnený dotazník vrátilo cca 14% respondentov. Jedná sa 
o pomerne nízke percento, takže dosiahnuté výsledky nemajú dostatočne veľkú vypovedaciu 
hodnotu.  
 
 
Tabuľka 1 : Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Životné prostredie 

Oblasť % 
Riešenie čiernych skládok v obci    64 
Zvýšenie čistoty v obci     41 
Vypúšťanie splaškovej vody do podzemných vôd - čistota potokov, lesov 32 
Zavedenie dôsledného separovaného zberu odpadu v obci    27 
Nedostatok zelene v obci a v jej častiach    18 
Svojpomocné čistenie a úprava obce     14 
Iné (uveďte)   2  - cesty a chodníky 

                - zákaz znečisťovania rieky odpadmi 
                - regulácia celého potoka 
                - úprava okolia bytovky 

9 

 
 
Tabuľka 2 : Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Samospráva a vhodné formy  
                     diskusie 

Oblasť % 
Aktívnejšia komunikácia poslancov zastupiteľstva s obyvateľmi 59 
Organizovanie stretnutí samosprávy s občanmi    50 
Zapájanie mládeže do diania v obci    41 
Zverejnenie výsledkov zasadnutí členov obecného zastupiteľstva     23 
Hľadanie prirodzených lídrov (zástupcov obyvateľov obce) v obci    23 
Lepšia informovanosť o termínoch zasadnutia členov obecného zastupiteľstva    5 
Iné (uveďte)   1  - arogantné správanie samosprávy voči občanom 5 
 
 



 

Tabuľka 3 : Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Hospodárstvo 
Oblasť % 

Podpora malého a stredného podnikania (zvýšiť zamestnanosť v obci)    59 
Doriešenie vlastníckych vzťahov k pozemkom    27 
Zlepšiť spoluprácu samospráva – podnikateľ    23 
Obchody, obchodné strediska – úprava prevádzkových hodín, lepšie zásobovanie    14 
 
 
Tabuľka 4 : Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Doprava a bezpečnosť 

Oblasť % 
Úprava autobusového spojenia obec – okolie    50 
Bezpečnosť detí na ulici 41 
Školský autobus – riešenie dopravy detí do školy    27 
Údržba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií    27 
Prevencia proti krádežiam    27 
Vzhľad autobusových zastávok a ich okolia    23 
Riešiť parkovacie plochy v obci    18 
Znížiť riziko dopravných nehôd 9 
Zvýšenie bezpečnosti v obci v nočných hodinách    5 
Iné (uveďte)   1  - spomaľovací hrboľ pred škôlkou 5 
 
 
Tabuľka 5 : Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Sociálna infraštruktúra 

Oblasť % 
Kvalita vyučovania v školských zariadeniach   41 
Individuálne služby pre opatrovateľstvo detí a dôchodcov    32 
Podmienky pre kvalitnú individuálnu zdravotnícku starostlivosť    23 
Existencia lekární        18 
Nedostatočná osveta vo viacerých oblastiach (prevencia voči infekčným chorobám, 
drogám,  
závislostiam...)    

18 

Iné (uveďte)   2  - úprava školského zariadenia – podlahy, lavice, steny 
             - pohotovostná lekáreň v najbližšom okolí Granč-Petroviec 

9 

 
Tabuľka 6 : Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Školstvo 

Oblasť % 
Zlepšenie mimoškolského využitia a rozšírenie škol. zariadení (knižnice, kluby, 
telocvičňa.)   

59 

Hľadať alternatívne riešenia pre získanie finančných zdrojov     32 
Zvýšiť počet exkurzii, náučných a tematických výletov    18 
Zlepšiť spoluprácu s inými školami    18 
Prevencia drogových závislostí a civilizačných chorôb na školách    14 
Zlepšiť prepojenosť teórie s praxou    9 
Zlepšiť bezpečnosť na školách    9 
Vytvoriť poradenské alebo komunitné centrá pre študentov    9 
Riešiť rómsku otázku na školách    5 
Iné (uveďte)   1  - zneužívanie školských financií na iné obecné potreby zo strany 
samosprávy 

5 



 

Tabuľka 7 : Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Voľný čas, kultúra, šport 
Oblasť % 

Internetová kaviareň, alebo iný prístup k internetu, zavedenie internetu    46 
Vytvorenie športovo-regeneračnej-relaxačnej zóny v území (sauna, plaváreň, 
tenis..)    

32 

Vybudovanie cyklistických trás, turisticko-náučného chodníka    23 
Zlepšenie stavu knižníc    23 
Doplnenie alebo úprava športových zariadení    23 
Fungovanie a podpora klubovní pre mládež    18 
Rozšírenie každoročných kult. a športových podujatí    14 
Doplnenie alebo úprava kultúrnych zariadení    9 
Iné (uveďte)   1 – pomocou OÚ sprístupniť internet študentom a sociálne slabším 
skupinám obyvateľstva 

5 

 
 
Tabuľka 8 : Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Cestovný ruch 

Oblasť % 
Obnova tradičných zvykov a remesiel    55 
Poskytovanie ubytovania na súkromí pre turistov za poplatok    23 
Využitie vlastného potenciálu obce – atraktivity , kultúrne 
a historické pamiatky  v obci    

18 

Zlepšenie marketingovej podpory rozvoja cestovného ruchu    18 
Zriadenie, obnova a zlepšenie služieb rekreačných zariadení    9 
Zriadenie, obnova a zlepšenie služieb ubytovacích zariadení   5 
 ÁNO NIE 
Máte záujem o poskytovanie ubytovania na súkromí pre turistov za 
poplatok 

9 50 

Zaujíma Vás možnosť poskytovať akékoľvek služby v oblasti 
cestovného ruchu 

9 50 

Ak ste odpovedali „áno“ uveďte oblasti poskytovania služieb: 
- sprevádzať 
- obsluha 

Máte záujem o školenie z oblasti legislatívy(zákonov) týkajúcej sa 
poskytovania služieb v cestovnom ruchu 

5 36 

 
 
 
Tabuľka 9 : Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Imidž obce 

Oblasť % 
Aktuálna web stránka obce    27 
Propagácia  a vytváranie pozitívneho obrazu obce cez médiá    14 
Šírenie informácii o obci i v zahraničí    14 
Zriadenie informačnej kancelárie v obci pre  pomoc sociálne slabším rodinám    18 
Zriadenie informačnej kancelárie v obci pre  informovanosť o dianí v obci      14 
Zriadenie informačnej kancelárie v obci  pre cestovný ruch     9 
Zriadenie informačnej kancelárie v obci pre  poradenstvo začínajúcim i existujúcim 
podnikateľom    

9 

Zavedenie občasníka (informačné noviny o dianí v obci, Mikroregióne...) 5 



 

Ohodnoťte v stupnici od 1 – 10 (1 – najhorší, 10 – najlepší) ako vnímate stav: 
 
2 Pracovné príležitosti 
2 Možnosti získať úver  
3  Informačno-poradenské služby 
3  Príjem Vašej domácnosti 
3 Možnosti začať a udržať si podnikanie 
4  Autobusová doprava 
4  Zdravotnícke služby 
4 Využitie voľného času mládeže 
6  Životné prostredie a okolitá príroda 
6  Vzdelávanie 
6  Obchodná sieť 
6  Športové a kultúrne podujatia 
7  Technická infraštruktúra obce 
 
 
Z celkového počtu respondentov, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu 59 % opýtaných 
uviedlo, že žije v obci celý život, 32 % viac ako 10 rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


