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MIESTNA AKČNÁ SKUPINA  Pod Vihorlatom o. z. 
Hlavná 152/183 

IČO: 42233925, DIČ: 2023468392 

 

 

Dotazníkový prieskum verejnej mienky 
 
Vážení občania, 

 

s cieľom o dôkladné zanalyzovanie územia v súvislosti s vypracovaním Integrovanej stratégie 
CLLD (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou) financovanej z programu rozvoja 
vidieka SR 2014 – 2020, ktorej účelom je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby, 
Vás žiadame o vyplnenie tohto dotazníka. Jeho vyplnením nám pomôžete zistiť, ako ste 
spokojní so súčasnou situáciou vo Vašom meste/obci, aké sú Vaše podnety, nápady na 
skvalitnenie života vo Vašej obci.  Vyplnený dotazník Vás prosíme odovzdať na 
obecnom/mestskom úrade do schránky.  
Odpovede na otázky označujte krížikom do príslušného okienka. Radi uvítame Vaše postrehy a názory 
pre potreby ďalšieho rozvoja našej obce. 

 
Dotazníkový prieskum:   
(zaškrtnite príslušné políčko) 

1. Pohlavie:                  ☐  Žena ☐ Muž 
 

2. Zdroj príjmu: 

☐ študent ☐ dôchodca  ☐ zamestnanec 

☐ nezamestnaný  ☐  rodičovská dovolenka  ☐ živnostník, podnikateľ 

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

3. Vek:      ☐   do 30 rokov      ☐   30-40 rokov ☐  40-60 rokov     ☐   nad 60 rokov 

 
4. Posúďte kvalitu života obyvateľov vo Vašej obci: ako ste spokojný so životom v obci /                                                            

v regióne?  
 

☐   veľmi spokojný ☐ menej spokojný ☐ spokojný ☐ menej nespokojný ☐  veľmi nespokojný 
 

5. Uveďte názov Vašej obce: 
 

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



Strana 2 z 2 
 

6. Čo Vám vo Vašej obci / regióne najviac chýba? 
 

 
         ........................................................................................................................................................................... 
 
         ........................................................................................................................................................................... 
 
7. Aký druh služieb by bolo potrebné vytvoriť / rozšíriť vo Vašej obci / v regióne? 
 

 
         ........................................................................................................................................................................... 
 
         ........................................................................................................................................................................... 
 
 
8. Aké aktivity / projekty by podľa Vášho názoru mali byť zahrnuté v spracovaných rozvojových 

dokumentoch? 
 

         ........................................................................................................................................................................... 
 
         ........................................................................................................................................................................... 
 
9. Poznáte činnosť regionálneho združenia Miestna akčná skupina  pod Vihorlatom o. z. 

 
               ☐  Áno    ☐ Nie 
 

 
10. V oblasti verejných projektov, aký typ projektov by mala MAS pod Vihorlatom  o.z  zastrešiť? 

 
☐  miestne komunikácie ☐  detské ihriská ☐  chodníky ☐  športové ihriská ☐ obecné budovy 

 
☐  tržnice ☐  dom smútku ☐  cyklotrasy ☐  iné....................  

 
11. V oblasti projektov pre podnikateľov o aký typ služieb by ste mali záujem? 

 
☐  reštaurácia                                                                          ☐  ubytovanie ☐  fotoateliér ☐  kaviareň 

 
 

 ☐  cukráreň ☐  predaj z dvora  ☐  kaderníctvo                                                                                        
  

☐  iné...................  

 
12. V oblasti komunitárnych projektov, aký typ aktivít je podľa Vás najvhodnejšie podporiť? 

 
☐  spevácke zbory                   ☐  kluby detí a mládeže               ☐  športové kluby 
 
 
☐  domy dôchodcov a sociálne služby    ☐  neziskové organizácie   ☐  iné ........................................... 
 
 

Ďakujeme za vyplnený dotazník, prostredníctvom ktorého ste aj Vy prispeli k skvalitneniu života vo 
Vašej obci. 
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