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Dotazníkový prieskum bol realizovaný medzi obyvateľmi mesta Zvolen v mesiacoch jún a júl 

v roku 2017. Cieľom prieskumu bolo zistiť názory občanov na 16 oblastí života v meste 

a zmerať tak spokojnosť so službami samosprávy mesta Zvolen, ktoré sú pravidelne 

vyhodnocované v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na roky 

2014 – 2020. 

Dotazník bolo možné vyplniť elektronicky alebo v tlačenej podobe. Informácia s odkazom na 

elektronickú formu bola uverejnená na webstránke mesta Zvolen www.zvolen.sk. V tlačenej 

forme vyšiel vo Zvolenských novinách v mesiaci jún, kedy bolo distribuovaných 17 950 

výtlačkov do poštových schránok vo Zvolene. Tlačená forma dotazníka obsahovala aj QR kód 

s odkazom, pomocou ktorého bolo možné vyplniť ho elektronicky. Zber tlačených dotazníkov 

bol realizovaný počas mesiaca jún v Informačnom centre mesta Zvolen a vo vestibule 

Mestského úradu Zvolen. Dotazníky boli k dispozícii aj v troch denných centrách (kluboch 

dôchodcov) a v Komunitnom centre OKO. Počas mesiacov jún a júl v uliciach mesta 

oslovovali obyvateľov mesta anketárky – v júni počas podujatí Nedeľné korzo a v mesiaci júl 

v mestských častiach. 

Na zvýšenie informovanosti o dotazníkovom prieskume Mesto Zvolen realizovalo kampaň 

v podobe článkov, ktoré boli uverejnené na niekoľkých webových portáloch. V júni bol 

realizovaný rozhovor v rádiu Regina, informácia o prieskume s výzvou na vyplnenie bola 

niekoľkokrát uverejnená na facebookovej stránke Mesta Zvolen. 

Zoznam článkov v médiách: 

 http://zvolen.dnes24.sk/zvolencania-ako-ste-spokojni-v-nasom-meste-vystavte-samosprave-

vysvedcenie-271461 

 https://naszvolen.sme.sk/c/20549337/zvolen-sa-pyta-ludi-na-ich-

nazor.html#axzz4lmKhT7Om 

 http://www.teraz.sk/regiony/zvolen-magistrat-sa-v-ankete-opat-p/263149-clanok.html 

 http://www.dobrenoviny.sk/c/102298/zvolensky-magistrat-sa-v-ankete-pyta-obcanov-na-

problemy-i-pozitiva 

Rozhovor „Zvolenský magistrát sa v ankete opäť pýta občanov na problémy i pozitíva“ bol 

odvysielaný 5.6.2017 - Rozhlasová stanica Regina Banská Bystrica, Správy RTVS. 

Prieskum bol realizovaný na vzorke obyvateľov vo všetkých vekových skupinách, počnúc 15-

tym rokom veku. Získali sme 350 vyplnených dotazníkov, z toho 156 bolo vyplnených 

elektronickou formou a 194 bolo získaných prostredníctvom anketárok alebo zberom 

v schránkach na kontaktných miestach. Reprezentatívnosť vzorky sme dosiahli podľa týchto 

zvolených kritérií: pohlavie, vek, vzdelanie, pracovné zaradenie, bydlisko. To znamená, že 

v týchto kritériách štruktúra vzorky kopíruje obyvateľstvo mesta Zvolen s maximálnou 

odchýlkou 5 %.  

http://www.zvolen.sk/
http://zvolen.dnes24.sk/zvolencania-ako-ste-spokojni-v-nasom-meste-vystavte-samosprave-vysvedcenie-271461
http://zvolen.dnes24.sk/zvolencania-ako-ste-spokojni-v-nasom-meste-vystavte-samosprave-vysvedcenie-271461
https://naszvolen.sme.sk/c/20549337/zvolen-sa-pyta-ludi-na-ich-nazor.html#axzz4lmKhT7Om
https://naszvolen.sme.sk/c/20549337/zvolen-sa-pyta-ludi-na-ich-nazor.html#axzz4lmKhT7Om
http://www.teraz.sk/regiony/zvolen-magistrat-sa-v-ankete-opat-p/263149-clanok.html
http://www.dobrenoviny.sk/c/102298/zvolensky-magistrat-sa-v-ankete-pyta-obcanov-na-problemy-i-pozitiva
http://www.dobrenoviny.sk/c/102298/zvolensky-magistrat-sa-v-ankete-pyta-obcanov-na-problemy-i-pozitiva
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V nasledujúcich tabuľkách uvádzame informácie o štruktúre respondentov podľa zvolených 

kritérií - pohlavie, vek, vzdelanie, pracovné zaradenie a bydlisko a porovnanie so štruktúrou 

obyvateľov mesta Zvolen. Maximálny rozdiel medzi vzorkou a štatistickými údajmi je 4,9% 

v prípade vysokoškolského vzdelania respondentov. 

Zastúpenie respondentov podľa pohlavia 

Ste:     

Odpoveď Odpovedalo áno Stav obyvateľstva k 31.12.2016 

muž 45,38% 47,59% 

žena 54,62% 52,41% 

odpovedalo 346   

neodpovedalo 4   
*Zdrojové údaje pre výpočet stavu obyvateľstva: Štatistický úrad SR 

 

 

 

Zastúpenie respondentov podľa vzdelania: 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: 

Odpoveď Odpovedalo áno Stav obyvateľstva k 2011* 

vysokoškolské 26,66% 21,76% 

stredoškolské 64,52% 65,84% 

základné 8,82% 12,40% 

odpovedalo 238   

neodpovedalo 112   
*Zdrojové údaje pre výpočet stavu obyvateľstva: Štatistický úrad SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

Štatistické údaje a údaje o respondentoch 
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Zastúpenie respondentov podľa pracovného zaradenia: 

Aké je vaše pracovné zaradenie? 

Odpoveď Odpovedalo áno Stav obyvateľstva k 2011* 

zamestnanec 43,14% 43,98% 

podnikateľ 9,43% 9,59% 

študent 11,71% 9,10% 

dôchodca 24,57% 27,17% 

nezamestnaný 4,57% 7,58% 

na materskej alebo rodičovskej dovolenke 5,14% 2,58% 

odpovedalo 346   

neodpovedalo 4   
 *Zdrojové údaje pre výpočet stavu obyvateľstva: Štatistický úrad SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 
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Veková štruktúra respondentov : 

Koľko máte rokov?     

Odpoveď Odpovedalo áno Stav obyvateľstva k 31.12.2016* 

15-19 rokov 7,51% 5,14% 

20-29 rokov 15,32% 14,59% 

30-39 rokov 19,94% 18,65% 

40-49 rokov 17,92% 17,85% 

50-59 rokov 14,16% 16,47% 

60-69 rokov 16,18% 15,52% 

70-79 rokov 6,36% 7,91% 

80 rokov a viac 2,60% 3,87% 

odpovedalo 346   

neodpovedalo 4   
*Zdrojové údaje pre výpočet stavu obyvateľstva: Štatistický úrad SR 
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Zastúpenie respondentov podľa bydliska: 

V ktorej mestskej časti bývate? 

Odpoveď Odpovedalo áno 
Stav obyvateľstva 

k 12.2.2017* 

MČ 1 – Sekier, Záhonok, Lipovec, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina 21,68% 23,80% 

MČ2 – Zlatý potok, Bakova Jama, Lukové, Zolná 14,45% 13,66% 

MČ 3 – Sídlisko Západ-Tepličky, Stráž 24,86% 23,65% 

MČ 4 – Podborová, Borová hora 4,91% 5,31% 

MČ 5 – CMZ Východ 12,14% 10,62% 

MČ 6 – CMZ Západ 21,97% 22,96% 

odpovedalo 346   

neodpovedalo 4   
*Zdrojové údaje pre výpočet stavu obyvateľstva: Mestský úrad Zvolen 
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V nasledujúcej časti uvádzame podrobné vyhodnotenie dotazníkového prieskumu podľa 

jednotlivých otázok.  

 
 

 

 

V otázke bol ponúknutý zoznam 16 oblastí so stručným popisom, čo zabezpečuje 
samospráva mesta Zvolen. Respondenti mali vyznačiť svoju spokojnosť s jednotlivými 
oblasťami ohodnotením známkou od 1 do 5, pričom 1 je najlepšia a 5 je najhoršia známka. 
Jednotlivé známky znamenali: 
1 – veľmi spokojný/á 
2 – spokojný/á 
3 – ani spokojný/á ani nespokojný/á 
4 – nespokojný/á 
5 – veľmi nespokojný/á  
0 – neviem posúdiť. 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 
21,68% 

14,45% 

24,86% 

4,91% 

12,14% 

21,97% 

V ktorej mestskej časti bývate? 

Vyhodnotenie prieskumu 

Otázka č. 1 - VYSVEDČENIE PRE SAMOSPRÁVU ZVOLEN.  

Ako ste spokojní so službami, ktoré zabezpečuje samospráva mesta Zvolen?  
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Jednotlivé oblasti potom môžeme zoradiť podľa priemernej známky v poradí od najlepšieho 

hodnotenia po najhoršie takto:  

VYSVEDČENIE PRE SAMOSPRÁVU ZVOLEN.  
Ako ste spokojní so službami, ktoré zabezpečuje samospráva mesta Zvolen? 

Odpoveď 
Priemerná 

známka 
Hodnotenie 

VZDELÁVANIE: materské školy, základné školy, základné umelecké školy, 
centrá voľného času, školské kluby detí, školské jedálne, Školský 
úrad, modernizácia školských objektov... 

2,07 
najlepšie 

hodnotenie 

SOCIÁLNE SLUŽBY: kluby dôchodcov a zdravotne postihnutých, detské jasle, 
útulok, komunitné centrum, opatrovateľská a prepravná služba, 
stravovanie dôchodcov, sociálne poradenstvo, terénna sociálna práca... 

2,13   

MLÁDEŽ: podpora mládežníckych projektov (Komunita priateľská 
deťom a mládeži, Záruky pre mladých), spolupráca s organizáciami, ktoré sú 
zamerané na prácu s mládežou... 

2,18   

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA: energetická stratégia mesta, čistiareň 
odpadových vôd, kanalizácia, projekt ZOMES - optická sieť 

s verejnoprospešnými inštitúciami pripojenými na internet... 

2,18   

MARKETING MESTA: obojstranná komunikácia samosprávy s verejnosťou, 
dotácie z mestského rozpočtu na aktivity organizácií a občanov, 
spolupráca s partnerskými mestami... 

2,25   

MODERNÁ SAMOSPRÁVA: služby mestského úradu, hospodárenie mesta, 
výstavba, správa a údržba majetku mesta, elektronické služby, územné 
a strategické plánovanie mesta... 

2,32   

KULTÚRA: domy kultúry (Podborová, Zolná a Lukové), Stará radnica, 
údržba pamiatok, archeologický výskum, vedenie kroniky mesta, koordinácia 
aktivít v oblasti kultúry... 

2,32   

VOĽNÝ ČAS: rekreačné zóny, voľnočasové areály, občianske centrá, Fun zóna na 
Námestí SNP, organizovanie voľného času a záujmovej činnosti obyvateľov... 

2,39   

CESTOVNÝ RUCH: regionálna spolupráca v oblasti cestovného ruchu, 
Informačné centrum mesta, informácie pre návštevníkov, rozvoj turizmu v lokalite 
Pustý hrad... 

2,42   

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: odpadové hospodárstvo, malé zdroje znečistenia ovzdušia, 
výrub drevín, povrchové vody, Lesný podnik mesta Zvolen, adaptácia mesta na 
klimatické zmeny... 

2,48   

EKONOMICKÝ ROZVOJ: príprava území na rozvoj priemyslu, obchodu a služieb, 
spolupráca s investormi s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta... 

2,55   

BEZPEČNOSŤ A PORIADOK: mestská polícia, dodržiavanie verejného poriadku 
v meste, dopravná výchova, prevencia negatívnych spoločenských 
javov, protipovodňové opatrenia, civilná ochrana... 

2,56   

BÝVANIE A SLUŽBY: mestské nájomné byty, verejné priestranstvá a zeleň, 
verejné osvetlenie, podmienky na rozvoj bytovej výstavby, Dom služieb, mestská 
tržnica, sobášna sieň, cintoríny... 

2,56   
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ZDRAVOTNÍCTVO: aktivity zamerané na zdravotnú prevenciu a zdravý životný 
štýl (projekt Zvolen – zdravé mesto, projekt Zdravá škola pre materské a základné 
školy)... 

2,73   

ŠPORT: zimný štadión, futbalový štadión, plaváreň, kúpalisko Neresnica, mobilná 
ľadová plocha na Námestí SNP, koordinácia aktivít v oblasti športu... 

2,81  

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA: mestská hromadná doprava, parkovanie, údržba 
a dopravné značenie miestnych komunikácií, budovanie ciest, 
chodníkov a cyklotrás... 

2,97 
najhoršie 

hodnotenie 

odpovedalo 350   

 
Ani jedna oblasť nedostala priemernú známku lepšiu ako 2 a zároveň ani jedna oblasť 
nedosiahla priemernú známku vyššiu ako 3. 

Najlepšiu priemernú známku získali tieto štyri oblasti: vzdelávanie (2,07), sociálne služby 
(2,13), mládež (2,18) a technická infraštruktúra (2,18).  

Najhoršia priemerná známka (2,97) patrí oblasti dopravná infraštruktúra, predposlednou je 
šport zo známkou 2,81, treťou od konca je zdravotníctvo so známkou 2,73. 

Najviac jednotiek dostala oblasť voľný čas (205) a najmenej zdravotníctvo (27). Najviac 
pätiek dostala oblasť dopravná infraštruktúra (91) a najmenej kultúra (10). 
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Malé rozdiely v hodnotení medzi skupinami obyvateľov 

Keď sa pozrieme bližšie na skupiny vo vybraných oblastiach, nevidíme veľké rozdiely 

v priemerných známkach. Napriek tomu niektoré rozdiely v niektorých oblastiach pre 

zaujímavosť uvedieme. 

Oblasť mládež získala od všetkých respondentov priemernú známku 2,18. Ak sa pozrieme na 

rozdiely v hodnotení podľa veku, tak najvyšší rozdiel oproti priemernej známke je u mladých 

ľudí vo veku 15 – 29 rokov. Títo boli o niečo kritickejší, ich priemerná známka je 2,88.  

Oblasť kultúra získala priemernú známku 2,32. Pri porovnaní názorov respondentov podľa 

veku, najvyšší rozdiel oproti priemernej známke táto oblasť získala od respondentov vo veku 

20 – 29 rokov, ktorí jej udelili priemernú známku 2,73. V prípade porovnania podľa bydliska, 

najvyšší rozdiel oproti priemeru získala oblasť kultúry od respondentov z mestskej časti 3, 

ktorí jej pridelili priemernú známku 2,61. 

Oblasť športu dostala priemernú známku 2,81. Pri porovnaní výsledkov podľa veku 

respondentov získala táto oblasť najhoršiu priemernú známku - 3,36 – od respondentov vo 

veku 20 – 29 rokov. Rozdiel medzi mužmi a ženami v hodnotení tejto oblasti nebol. 

Oblasť voľného času dostala priemernú známku 2,39. Pri porovnaní hodnotenia od 

respondentov podľa veku získala táto oblasť najhoršiu priemernú známku – 2,71 – od 

respondentov vo veku 30 – 39 rokov. O niečo horšiu priemernú známku udelili oblasti 

voľného času muži (2,64) ako ženy (2,25). 

Oblasť životného prostredia vyhodnotili respondenti priemernou známkou 2,48. Ak sa 

pozrieme na hodnotenie podľa bydliska, tak najhoršie túto oblasť hodnotili obyvatelia 

mestskej časti 1 (priemerná známka 2,83) a mestskej časti 4 (priemerná známka 2,82). 

Všetky tieto rozdiely sú však veľmi malé, max. do výšky 0,7. Preto z toho neodporúčame 

vyvodzovať zásadné rozhodnutia. Samospráva by mala zistiť, či sa podmienky v príslušných 

mestských častiach, alebo pre príslušné cieľové skupiny, ktoré hodnotili tieto oblasti horšie, 

nejakým spôsobom neodlišujú od iných. 

Medziročné porovnanie 

Anketu s otázkami na hodnotenie rovnakých oblastí služieb organizuje Mesto Zvolen od roku 

2014. Pre zaujímavosť uvádzame porovnanie priemerných známok medzi rokmi 2014-2017. 

V rokoch 2014 – 2016 sa však anketa neorganizovala na reprezentatívnej vzorke a zároveň 

získala veľmi malú návratnosť. Výsledky prieskumu z roku 2017 s predchádzajúcimi rokmi nie 

sú kvôli rozdielne použitej metodike úplne porovnateľné, no keďže nemáme iné, pozrieme sa 

na rozdiely a na trend. 

V porovnaní s rokom 2016 sú v roku 2017 známky za všetky oblasti o niečo horšie. Najmenej 

sa zhoršili známky za oblasti: vzdelávanie (+ 0,03), mládež (+ 0,11) a bezpečnosť a poriadok 
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(+ 0,11). Najviac sa zhoršili známky v oblastiach: šport (+ 0,53) kultúra (+ 0,62) a voľný čas 

(+ 0,73), takže nejde o žiadne prudké zhoršenie.  

Keď porovnáme roky 2015 a 2017, len dve služby dostali v roku 2017 lepšie hodnotenie: 

bezpečnosť a poriadok (o 0,54) a dopravná infraštruktúra (o 0,10). Pri porovnaní roku 2017 

s rokom 2014 vidíme zlepšenie spokojnosti opäť len v dvoch oblastiach: mládež (o 0,06) 

a v dopravnej inraštruktúre (o 0,07). 

Z nasledujúcej tabuľky vidíme, že celkovo sa od roku 2014 do roku 2017 spokojnosť 

respondentov zhoršuje, čo môže súvisieť s rôznou metodikou prieskumu, alebo s úrovňou 

celkovej (ne)spokojnosti s celospoločenskou situáciou. Viac o trende budeme môcť hovoriť 

v ďalších rokoch, ak sa reprezentatívny prieskum bude opakovať. 

Spokojnosť občanov so službami samosprávy v období 2014 – 2017 

Odpoveď Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rozdiel 2017-2016 

Vzdelávanie 1,89 1,91 2,04 2,07 0,03 

Kultúra 1,92 2,01 1,70 2,32 0,62 

Šport 2,66 2,38 2,28 2,81 0,53 

Voľný čas 1,89 2,11 1,66 2,39 0,73 

Mládež 2,24 1,99 2,07 2,18 0,11 

Sociálne služby 1,95 1,81 2,01 2,13 0,12 

Zdravotníctvo 2,15 2,28 2,40 2,73 0,33 

Bývanie a služby  2,22 2,47 2,15 2,56 0,41 

Bezpečnosť a poriadok 2,44 3,10 2,45 2,56 0,11 

Marketing mesta 1,75 1,84 2,04 2,25 0,21 

Cestovný ruch 1,86 2,27 1,91 2,42 0,51 

Ekonomický rozvoj 2,18 2,05 2,22 2,55 0,33 

Dopravná infraštruktúra 3,04 3,07 2,74 2,97 0,23 

Technická infraštruktúra 1,77 1,69 1,97 2,18 0,21 

Životné prostredie 2,31 2,36 2,23 2,48 0,25 

Moderná samospráva 2,08 1,89 1,88 2,32 0,44 

Celkový priemer 2,15 2,20 2,11 2,43 0,32 

 

Úroveň spokojnosti so službami samosprávy zaradenými v 16-tich oblastiach v rokoch 2014 – 

2017 uvádzame aj v nasledujúcom grafe. Čím je vzdialenosť na radiále pri službe bližšie 

k stredu, tým sú s ňou obyvatelia spokojnejší.  
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Respondenti mohli uviesť, čo sa podľa nich za posledný rok zlepšilo v meste Zvolen 

v ktorejkoľvek oblasti. 

Na túto otázku odpovedalo 132 občanov. Najviac oceňujú zlepšenie v oblasti kultúry, páči sa 

im, že sa koná množstvo kultúrnych akcií, hlavne na námestí, akcie pre deti, uvádzajú, že 

mesto ožilo. Niektorí si myslia, že sa nezlepšilo nič.  

Najčastejšie odpovede sú uvedené v nasledovnej tabuľke. 

Zlepšilo sa:   

Odpoveď Počet odpovedí 

kultúrne akcie 35 

nič 23 

život na námestí 13 

oprava ciest 12 

čistota v meste 11 

oprava chodníkov 10 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 
Vzdelávanie 

Kultúra 

Šport 

Voľný čas 

Mládež 

Sociálne služby 

Zdravotníctvo 

Bývanie a služby  

Bezpečnosť 
a poriadok 

Marketing mesta 

Cestovný ruch 

Ekonomický 
rozvoj 

Dopravná 
infraštruktúra 

Technická 
infraštruktúra 

Životné 
prostredie 

Moderná 
samospráva 

Spokojnosť občanov so službami samosprávy v období 2014 – 
2017 

Rok 2014 

Rok 2015 

Rok 2016 

Rok 2017 

Otázka č. 2 - VYSVEDČENIE PRE SAMOSPRÁVU ZVOLEN.  

Aké zmeny ste si vo Zvolene všimli za posledný rok?  
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komunikácia mesta a poslancov s občanmi 8 

rekreačné zóny 6 

nové kontajnery na triedenie odpadu 6 

parkovanie 5 

informovanosť, marketing 5 

mesto celkovo 5 

Pustý hrad 4 

šport 4 

bezpečnosť v meste 4 

vedenie mesta pani primátorkou 4 

detské ihriská 3 

budovanie infraštruktúry 3 

neviem 3 

zeleň 3 

mestská polícia 2 

nevyskytujú sa asociáli na námestí a v parkoch 2 

odpovedalo 132 

 

Zároveň bola v dotazníku možnosť uviesť, čo sa podľa respondentov v meste za posledný 

rok zhoršilo.  

Na túto otázku odpovedalo 112 občanov. Najviac sú nespokojní s parkovaním – parkoviská 

sú preplnené, je ich málo, problémy sú s parkovaním na sídliskách a vyjadrili aj nespokojnosť 

so zapojením sa firmy EEI do procesu parkovania v meste. 

Nie sú tiež spokojní s údržbou zelene v meste, pripomienkujú hlavne výrub stromov 

a nedostatočné kosenie.  

Na treťom mieste v početnosti odpovedí je prehustená dopravná situácia. 

Najčastejšie odpovede sú uvedené v nasledovnej tabuľke. 

Zhoršilo sa:   

Odpoveď Počet odpovedí 

parkovanie 24 

zeleň (výrub stromov, údržba, kosenie, málo zelene...) 22 

prehustená dopravná situácia 15 

vedenie mesta (komunikácia, ľahostajnosť voči občanom, starostlivosť o mestské 
časti) 13 

množstvo asociálov (v centre, na autobusovej a železničnej stanici...) 10 

čistota, hlavne na sídliskách 9 

športoviská (kúpalisko, plaváreň,...) 8 

MHD 7 

málo ihrísk 4 
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cesty 4 

málo kultúrnych podujatí 4 

zimná a letná údržba komunikácií 4 

zničené chodníky 3 

polícia 3 

námestie - nepotrebná investícia do "obývačky" 3 

neviem 3 

psíčkari 2 

nepovoliť výstavbu obchodných centier 2 

prevádzkovanie fontán 2 

odpovedalo 112 

 
Treťou časťou tejto otázky bola možnosť uviesť, čo občanom v meste chýba.  

Na túto otázku odpovedalo 132 občanov. Najviac z nich uvádzalo nedostatky súvisiace so 

športom, konkrétne im chýba kúpalisko, plaváreň, cyklotrasy, ale aj iné športoviská. Na 

druhom mieste v početnosti odpovedí je chýbajúce parkovanie. 

Najčastejšie odpovede sú uvedené v nasledovnej tabuľke. 

Chýba:   

Odpoveď Počet odpovedí 

šport (cyklotrasy, kúpalisko, plaváreň..) 50 

parkovanie 15 

viac kultúrnych akcií 11 

viac voľnočasových aktivit 11 

doprava (integrovaný dopravný systém, obchvat...) 11 

ihriská 9 

zeleň 9 

schopné vedenie mesta, rozumné hospodárenie, skvalitnenie služieb  9 

kultúrne zariadenia, terasy 7 

oddychové zóny 5 

infraštruktúra 4 

čistota a recyklácia odpadov 4 

polícia 3 

pracovné príležitosti 3 

bezbariérovosť 3 

bytová výstavba 2 

cesty 2 

chodníky 2 

využitie Zvolenského zámku  2 

vysťahovanie neprispôsobivých občanov 2 

informovanosť 2 

Odpovedalo 132 
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 č.2 - VYSVEDČENIE PRE SAMOSPRÁVU ZVOLENzmeny ste si vo Zvolene všimli za posledný 
rok?  

Reprezentatívny prieskum spokojnosti občanov so službami samosprávy, rozdelených do 16-
tich oblastí ukázal, že obyvatelia sú pomerne spokojní – všetky oblasti získali priemerné 
známky v rozmedzí 2,07 – 2,97. Najlepšiu známku získala oblasť vzdelávania a najhoršiu 
zdravotníctvo. Aj keď jednotlivé oblasti boli v dotazníku konkretizované vymenovaním 
služieb alebo projektov, ktoré zabezpečuje samospráva, je možné, že napriek tomu toto 
hodnotenie odráža do istej miery aj hodnotenie celospoločenskej situácie (napr. 
zdravotníctvo s najhoršou priemernou známkou, na ktoré má samospráva veľmi malý vplyv). 
Táto oblasť však bola v dotazníku charakterizovaná tým, čo Mesto Zvolen v tejto oblasti 
realizovalo v minulom roku: aktivity zamerané na zdravotnú prevenciu a zdravý životný štýl 
(projekt Zvolen – zdravé mesto, projekt Zdravá škola pre materské a základné školy)... Na 
druhej strane – tak často v súčasnosti na Slovensku kritizované vzdelávanie dosiahlo vo 
Zvolene najlepšiu priemernú známku. Táto oblasť bola v dotazníku konkretizovaná 
vymenovaním typov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen a aktivitou 
modernizácie školských zariadení takto: materské školy, základné školy, základné umelecké 
školy, centrá  objektov, voľného času, školské kluby detí, školské jedálne, Školský úrad, 
modernizácia školských objektov... 
 
Pri vyhodnotení dotazníka sme si položili otázku, či vo vybraných oblastiach – ako je mládež, 
kultúra, šport, voľný čas, životné prostredie sú rozdiely v hodnotení niektorých skupín 
obyvateľov. Ukázalo sa, že rozdiely sú veľmi malé, nedosahujú ani jeden bod v známkovaní 
vybraných cieľových skupín oproti priemeru. 

Keďže anketu so známkovaním rovnakých oblastí v súvislosti s monitorovaním Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na roky 2014 – 2020 organizuje Mesto 
Zvolen od roku 2014, porovnali sme výsledky za jednotlivé roky – aj napriek tomu, že v roku 
2017 sa zmenila metodika z ankety na prieskum na reprezentatívnej vzorke. Z tohto 
porovnania sa ukazuje mierny trend zhoršovania známkovania jednotlivých oblastí. Tento 
trend si budeme môcť overiť o niekoľko rokov, ak sa bude v prieskume používať rovnaká 
metodika ako v roku 2017. 

V otvorených otázkach sme sa respondentov pýtali, čo sa podľa nich v meste zlepšilo, čo sa 
zhoršilo a čo im chýba. Najviac oceňujú zlepšenie v oblasti kultúry, páči sa im, že sa koná 
množstvo kultúrnych akcií, hlavne na námestí, akcie pre deti, uvádzajú, že mesto ožilo. 
Najviac sú nespokojní s parkovaním – parkoviská sú preplnené, je ich málo, problémy sú 
s parkovaním na sídliskách a vyjadrili aj nespokojnosť so zapojením sa firmy EEI do procesu 
parkovania v meste. Nie sú tiež spokojní s údržbou zelene v meste, pripomienkujú hlavne 
výrub stromov a nedostatočné kosenie a nepáči sa im ani prehustená dopravná situácia. 
Najviac im chýbajú podmienky na šport - kúpalisko, plaváreň, cyklotrasy, ale aj iné 
športoviská a miesta na parkovanie. 

Vzhľadom na objektívnejšie výsledky získané reprezentatívnym prieskumom odorúčame 
realizovať rovnakou metodikou, ako v roku 2017, realizovať tento istý prieskum aj v ďalších 
rokoch. Len tak budeme môcť objektívne porovnať trend v spokojnosti obyvateľov 
v jednotlivých oblastiach.  

Záver 
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Z metodického hľadiska sa osvedčilo osobné oslovovanie respondentov prostredníctvom 
anketárok, priame oslovenie ľudí na miestach, kde sa schádzajú (denné centrá, komunitné 
centrum), ako aj umožnenie elektronického vyplňovania dotazníka prostredníctvom QR kódu 
na tlačenej forme dotazníka.  

Z respondentov, ktorí uviedli svoje kontaktné údaje, boli traja vyslosovaní a získavajú 
odmenu: večeru s primátorkou mesta, monografiu a propagačné predmety mesta Zvolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spokojnosť občanov so službami samosprávy vo Zvolene 
Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu medzi občanmi mesta Zvolen 
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Dotazník v tlačenej podobe, Zvolenské noviny, 2017 

 


