Spolu pre lepší život na Povrazníku

Výsledky dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi Povrazníka
Zber 7.4.-18.5.2017

Základná štatistika
•
•
•

Trvalo bývajúci v čase zberu: 143-142
deti do 4 rokov: 139-138
Chalupári: cca. 32
Spolu (bez detí do 4 rokov): cca. 171-170

• Rozdaných/e-mailom poslaných dotazníkov: 165 ks
• Zozbieraných dotazníkov s odpoveďami: 100 ks
• Návratnosť dotazníkov: 61 %
• Dotazníky s uvedením mena: 56 ks
• Dotazníky s uvedením kontaktu: 30 ks

I. Čo máte na Povrazníku najradšej?
70

Odpovedalo: 77 respondentov
Počet položiek: 123
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I. Čo máte na Povrazníku najradšej?
• Ad Iné:
• Náš domček/môj dom,
• bezpečnosť,
• veľa slnka a snehu v zime,
• že si ešte ľudia veľa pestujú a chovajú,
• ozón,
• obec,
• krásu 2x,
• (naše domáce) zvieratká,
• že je to môj domov,
• že žijeme ako rodina, pomáhame si,
• pohodu,
• spoločenské podujatia - naj bolo Povraznícke kultúrne leto,
• ženu, dcéru, psa a stromy,
• čisté pramene vody priamo v dedine

II. Ktoré tri veci by ste ako prvé zmenili v našej
obci, keby ste dostali možnosť?
Odpovedalo: 74 respondentov
Počet položiek: 169
50

neodpovedalo;
26; 26%

46

45
40
35
30

odpovedalo;
74; 74%

25
20

15

15

13

10

11

9

9

8

5

5

4

4

4

detské
ihrisko

klub

ČOV

strelnica

28

29

iné (II12II22)

iné

0

obchod

úprava
námestia

odpady

upraviť viac akcií športové
ihrisko
pramene,
válovy,
potok

cintorín

II. Ktoré tri veci by ste ako prvé zmenili v našej
obci, keby ste dostali možnosť?
Ad obchod (46 x):
• obchod s(o základnými) potravinami
• zriadenie/dohodnutie pojazdnej predajne potravín
• chýba obchod (hľadať možné priestory)
• celoročné využitie budovy bývalého obchodu

II. Ktoré tri veci by ste ako prvé zmenili v našej
obci, keby ste dostali možnosť?
Ad úprava námestia (15x):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viac prvkov na detskom ihrisku / väčšie detské ihrisko
oplotené detské ihrisko
úprava verejného priestranstva - autovraky odstrániť
zrušiť parkovanie hasičského auta a V3S v strede dediny
obnova rezervoáru na vodu
kontajnery, ktoré sú uprostred dediny, presunúť na iné miesto (do záhrady za krčmu)
oddychová zóna pri altánku
vyčistiť rigol pred č. 18 pri válove
park v centre obce, vysadiť kvety v parku
informačná tabuľa o okolí obce
upratanie námestia, vyzvať občanov na odstránenie provizorných skládok pred domami

II. Ktoré tri veci by ste ako prvé zmenili v našej
obci, keby ste dostali možnosť?
Ad odpady (13x):
• kompostovanie bioodpadu namiesto
pálenia bioodpadu
• úprava verejného priestranstva autovraky odstrániť
• nepáliť tony pneumatík a plastov pri
vodnom zdroji ani nikde inde
• pálenie smetí (plastov)
• čierne skládky a odpad, ktorý ľudia
vyhadzujú po okolí

• pozbierať smeti v prírode
• nerobiť neporiadok v horách
• kontajnery, ktoré sú uprostred dediny,
presunúť na iné miesto (do záhrady za
krčmu)
• cintorín - zberné miesto pre biologický odpad
• triedenie odpadu v cintoríne
• prístrešok pre kovový odpad
• upratanie námestia, vyzvať občanov na
odstránenie provizorných skládok pred
domami

II. Ktoré tri veci by ste ako prvé zmenili v našej
obci, keby ste dostali možnosť?
Ad upraviť pramene, válovy, potok (11x):
• obnova válovov a rezervoáru na vodu
• opravenie protipožiarnej nádrže pred domom č. 2 (válov pri ceste do
závozu)
• prekrytie, oprava potoka
• zakrytie potoka pred domami č. 6, 7
• rekonštrukcia jarku od zastávky po kostol
• obnova studničiek
• vyčistiť rigol pred č. 18 pri válove
• úprava studne a potoka pri č. 29

II. Ktoré tri veci by ste ako prvé zmenili v našej
obci, keby ste dostali možnosť?
Ad viac akcií (9x):
• prevencia alkoholizmu športom a akciami,
kde alkohol nie je podávaný
• viac kultúrnych a športových podujatí
• viac kultúrnych akcií – folklór
• viac spoločenských akcií, napríklad
spoločné opekačky v škôlke
• viac prírodopisných prezentácií

II. Ktoré tri veci by ste ako prvé zmenili v našej
obci, keby ste dostali možnosť?
Ad športové ihrisko (9x):
• úprava a zlepšenie športového ihriska
• vybudovať športové centrum, resp. ihrisko
• vybudovanie multifunkčného ihriska
• športové ihrisko pre volejbal a basketbal
• minihrisko na futbal/tenis
• na strelnici ihrisko
• budovu a areál škôlky, strelnice na športové a kultúrne využitie

II. Ktoré tri veci by ste ako prvé zmenili v našej
obci, keby ste dostali možnosť?
Ad cintorín (8x):
• na cintoríne opílenie stromov (spílenie)
• hlavný kríž v cintoríne - pre zapálenie sviečok pre
ľudí pochovaných mimo obce
• menší dom smútku v cintoríne
• upratať smetisko na cintoríne 1-2x ročne, na jar,
na jeseň
• vstup do cintorína
• cintorín - zberné miesto pre biologický odpad
• triedenie odpadu v cintoríne

II. Ktoré tri veci by ste ako prvé zmenili v našej
obci, keby ste dostali možnosť?
Ad Iné (II11-II22):
Po 3 hlasy (1,8 %):
• oprava zastávky

Po 2 hlasy (1,2 %):
Opraviť vodovod
Opraviť pouličné osvetlenie (slabo svieti)
Zastávka na hornom konci
Opraviť rozhlas (nepočuť dobre/nič pri
domoch č. 23 a 73)
• Odchyt túlavých psov

•
• zákaz výrubu stromov a lesov v okolí obce •
•
• zatvoriť krčmu
•
• tabule s turistickými informáciami
• rekonštrukcia vedľajších ciest
• ČOV
• rekonštrukcia OÚ

II. Ktoré tri veci by ste ako prvé zmenili v našej
obci, keby ste dostali možnosť?
Ad Iné
Po 1 hlase (0,6 %):
• koniec pálenia trávy
• vysťahovať pár rodín z dediny
• nenávidím závisť
• zlikvidovať šárku
• bobovú dráhu
• húsenkovú dráhu
• aby častejšie odvážali smeti
• od urbára dôchodcom drevo

• zmapovanie lúk podľa názvu
• pozemky na stavbu
• ubytovanie
• všetko sa páči
• plyn
• lepšie dopravné spoje
• pár občanov
• záujem ľudí a ochotu
• sprístupniť verejnosti a
turistom (najmä) obecné
múzeum častejšie, nielen na
dni obce

• rýchlostné obmedzenie od
zastávky na dolný koniec
(jazdia tu ako blázni)
• zákaz postreku pesticídami
• zlý signál na telefón
• zefektívniť samosprávu
• pravidelné kosenie pri
urbárskej maringotke

III. Aké zmeny v obci očakávate od starostu
obce?
Odpovedalo: 63 respondentov
Počet položiek: 69
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III. Aké zmeny v obci očakávate od starostu
obce?
Ad Netreba zmeny (23x):
• nemám pocit, že treba robiť veľké zmeny
• žiadne 3x ( - vyhovuje)
• nemám výhrady
• myslím si, že svoju robotu odvádza dobre /zatiaľ som spokojný s jeho
prácou
• starosta je v pohode
• so starostom som spokojná
• myslím, že robí, čo môže
• zatiaľ prevláda spokojnosť

III. Aké zmeny v obci očakávate od starostu
obce?
Ad Obchod (21x):
• obchod s potravinami
• hľadanie priestoru pre obchod
• neviem, či sa riešila otázka
obchodu v dedine, podľa mňa by
sa to malo riešiť spolu s
poslancami nájsť nejakú osobu,
ktorá by obchod prevádzkovala
• požiadať obchodné reťazce o
otvorenie obchodu

III. Aké zmeny v obci očakávate od starostu
obce?
Ad Cintorín (3x):
• menší dom smútku v cintoríne 2x
• opraviť bránu na mieste
odpočinku (cintorín)

III. Aké zmeny v obci očakávate od starostu
obce?
Ad Potok (2x):
• Prekrytie potoka
• úprava studne a potoka pri č. 29

III. Aké zmeny v obci očakávate od starostu
obce?
Ad Odpady (2x):
• odvoz nadrozmerného odpadu
• Zabezpečiť min. 2 krát do roka (jar,jeseň) veľký kontajner na odvoz
nadrozmerného odpadu

III. Aké zmeny v obci očakávate od starostu
obce?
Ad Včasné informovanie (2x):
• včasné informovanie o všetkom, čo sa týka obce
• lepšia komunikácia s občanmi o pripravovaných zmenách, akciách a
zásahoch v obci

III. Aké zmeny v obci očakávate od starostu
obce?
Ad Iné (18x):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vynoviť zastávku (búdku)
čistenie odpadových vôd
zateplenie OÚ
výmena kobercov v chodbe za dlažbu
využiť v zime potenciál prírody - bežkárske
trate po kopci - jestvujúcej ceste
zlikvidovať šárku
krajšiu sekretárku
nepodľahnúť politike strany Smer
viac priestoru pre mladých
lepšie spropagovanie múzea, sprístupnenie
mimo Dňa obce

• starosta sa snaží, má len málo finančných
prostriedkov, má určite viac plánov ako
obyvatelia Povrazníka
• starosta dosiahol toho veľa, ale všetko je o
financiách
• očakávam, že bude naďalej vykonávať svoju
funkciu zodpovedne
• zdostupniť WC pre turistov
• urobiť kroky k získaniu dotácií z rozvoja
miest a obcí
• úprava studne pri č. 29
• pravidelné kosenie pri urbárskej maringotke
• zastávku na znamenie na hornom konci

IV. Aké zmeny v obci očakávate od poslancov
obce?
Odpovedalo: 47 respondentov
Počet položiek: 51
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IV. Aké zmeny v obci očakávate od poslancov
obce?
Ad Viac iniciatívy a aktivít (16x):
• väčšiu aktivitu pri zapájaní sa do pracovných a
kultúrnych činností (2x)
• väčšiu iniciatívu 2x (od niektorých poslancov)
• viac aktivít na získanie financií pre obec
• verejný odpočet vykonaných prác poslancov
• zapájať sa, organizovať spoločne pri akciách
• väčšiu angažovanosť, prinášanie nápadov,
snaha o život v obci
• viac sa zapájať a pomáhať starostovi
• viac sa zapájať a podieľať sa na chode obce
(niektorí poslanci)
• aktívna činnosť

• aktívnu činnosť v obci a pre obec, vlastnú
iniciatívu
• iniciatívu, zapájanie občanov do aktivít, vlastná
samostatná aktivita - väčšia pomoc
• aktívne sa zapájať do akejkoľvek činnosti v obci,
aj od nich počuť návrhy na zlepšenie
• viac by sa mohli zapájať do diania v obci
• návrhy na zlepšovanie života a vysvetľovanie
ľuďom čo a prečo a prečo nie

IV. Aké zmeny v obci očakávate od poslancov
obce?
Ad Iné (9x):
• súčinnosť s prácou
• osobne zlikvidovať šárku
• vybudovať ihrisko s pieskoviskom • využiť v zime potenciál prírody pre deti
bežkárske trate po kopci jestvujúcej ceste
• všeúčelové športové stredisko
• lavičky
strelnica
• ostrovček so stromom na námestí • okrasné kríky
pred zastávkou
• viac priestoru pre mladých

IV. Aké zmeny v obci očakávate od poslancov
obce?
Ad Netreba zmeny (9x):
• Žiadne 6x
• Som spokojná
• to, čo majú v náplni práce
• Tiež v pohode

IV. Aké zmeny v obci očakávate od poslancov
obce?
Ad Viac záujmu o potreby ľudí (4x):
• viac sa zaujímať o potreby občanov
• pomoc pre ľudí, ktorí ju potrebujú
• to isté ako od starostu, hlavne snaha vypočuť aj názory občanov obce
• väčší záujem o život v obci

IV. Aké zmeny v obci očakávate od poslancov
obce?
Ad Odpad (2x):
• aj iné aktivity - zber odpadkov z okolitých lesov (je ich veľa všade
okolo) – zorganizovať
• aby išli zbierať smeti do lesa

V. Ak by ste Vy mali vytvoriť, opraviť alebo
kúpiť niečo pre obyvateľov, čo by to bolo?
Odpovedalo: 49 respondentov
Počet položiek: 67
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V. Ak by ste Vy mali vytvoriť, opraviť alebo
kúpiť niečo pre obyvateľov, čo by to bolo?
Ad Iné (19x):
• odpratať odpadky v okolí lomu, kde sa zapaľuje
svätojánska vatra (Lea Kočajdová)
• chodiť s deťmi do lesa (Andrea Miklošová)
• záhony ruží (Anna Majerová)
• traktorová kosačka (Jaroslav Malachovský)
• stroje, aby si každý mohol priviezť, čo potrebuje
(Ľubka Šiandorovie- Krajčiová)
• opraviť v rámci možností aj bočné uličky, garády
(Alena Pinkasová)
• nosím lieky (Ivana Potančoková st.)
• informačné tabule pre návštevníkov lesa a našej
obce o prírode a o správaní sa (Alena Mikulinová)
• vytvoriť náučný chodník (Andrea Majerová)

• pomoc pri organizácii, práci pre obec (Andrea
Majerová)
• založiť lesnú škôlku (Gabriela Majerová)
• podporiť včelárov v obci (Gabriela Majerová)
• nebudem sa k tomu vyjadrovať nakoľko mi to
zdravotný stav nedovolí
• viac zelene (?)
• vybudoval by som penzión pre turistov, kde by sa
najedli, napili, poprípade relaxovali (?)
• neviem 3x (?)
• Slipy (?)

V. Ak by ste Vy mali vytvoriť, opraviť alebo
kúpiť niečo pre obyvateľov, čo by to bolo?
Ad Námestie (12x):
• hojdačky (Ela Kočajdová + Martina
stromčeky, esteticky upraviť (Eduard
Kováčová)
Majer)
• vysadiť jedlú záhradku z ovocných krov • autobusová zastávka (Peter Mikloš)
pre deti (na námestí alebo v
• z požiarnej nádrže vybudovať aj nádrž
škôlke)(Andrea Miklošová)
na kúpanie so zabudovaním tepelného
čerpadla (Zdeněk David)
• vybudovanie ihrísk pre deti a volejbal
(Ján Majer)
• pieskovisko pre deti (?)
• dokončiť hasičňu (Alena Pinkasová + ?) • zväčšenie detského ihriska (2x?)
• upraviť námestie, zasadiť nové okrasné

V. Ak by ste Vy mali vytvoriť, opraviť alebo
kúpiť niečo pre obyvateľov, čo by to bolo?
Ad Bývalá škôlka (11x):
• oprava areálu bývalej MŠ (Erika • opraviť v obecnej škôlke dom (?)
Štubniaková)
• oddychová a športová zóna v
• vysadiť jedlú záhradku z ovocných mieste "škôlky" - využiť tento
krov pre deti (na námestí alebo v priestor (?)
škôlke)(Andrea Miklošová)
• vymaľovať priestor pre
modlitebňu (Vladimír Kantor)
• vybudovanie ihrísk pre deti a
volejbal (Ján Majer)
• viac priestoru pre mladých (Mária
Polcerová)
• Kontajner na smetisku (2x?)
• Kúpalisko na smetisku (2x?)

V. Ak by ste Vy mali vytvoriť, opraviť alebo
kúpiť niečo pre obyvateľov, čo by to bolo?
Ad Obchod (10x):
• potraviny so šumnou predavačkou (?)
• keďže v obci nie je obchod, nákupy a doprava pre dôchodcov (?)
• obchod (M. Mikuštiaková+4x?)
• Opraviť obchod (?)
• bývalé priestory obchodu prerobiť (Danka Majerová)
• zabezpečiť nákupy pre dôchodcov (Danka Majerová)

V. Ak by ste Vy mali vytvoriť, opraviť alebo
kúpiť niečo pre obyvateľov, čo by to bolo?
Ad KD/OÚ (7x):
• darovať časopisy GEO do knižnice (Andrea Miklošová)
• založiť semienkáreň v knižnici (Andrea Miklošová)
• snažiť sa získať peniaze na projektor a vzdelávanie v obci (Andrea
Miklošová)
• projektor na premietanie (Ivan Kováč st.)
• nové vybavenie do obecnej kuchyne (Martina Kováčová)
• kúpiť knihy do knižnice (Andrea Majerová)
• viesť knižnicu (Andrea Majerová)

V. Ak by ste Vy mali vytvoriť, opraviť alebo
kúpiť niečo pre obyvateľov, čo by to bolo?
Ad Pramene, válovy, potok (4x):
• z požiarnej nádrže vybudovať aj nádrž na kúpanie so zabudovaním
tepelného čerpadla (Zdeněk David)
• oprava betónového válova (Viera Jonáčková)
• pomôcť pri opravách (murárskych) potoka (Milan Potančok)
• opraviť, upraviť studničky v okolí (?)

V. Ak by ste Vy mali vytvoriť, opraviť alebo
kúpiť niečo pre obyvateľov, čo by to bolo?
Ad Cintorín (3x):
• vstup do cintorína (Ivan Kováč st.)
• oplotenie cintorína (Ivan Kováč st.)
• bránička cintorín (Erika Kováčová)

V. Ak by ste Vy mali vytvoriť, opraviť alebo
kúpiť niečo pre obyvateľov, čo by to bolo?
Ad ČOV (2x):
• Kanalizácia (Dagmar Kočajdová + ?)

VI. Ako často si chodíte požičať knihy do
Povrazníckej obecnej knižnice?
Odpovedalo: 87 respondentov

4) raz za pol roka; 3;
4%

neodpovedalo;
13; 13%

6) raz za mesiac; 1;
1%

7) častejšie ako raz
za mesiac; 1; 1%

5) raz za tri
mesiace; 2; 2%

3) raz za rok; 5; 6%

2) menej ako raz za
rok; 27; 31%

odpovedalo;
87; 87%

1) nikdy som tam
nebol/a; 48; 55%

VII. Čo by sa muselo zmeniť, aby ste Povraznícku
obecnú knižnicu navštevovali častejšie?
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VII. Čo by sa muselo zmeniť, aby ste Povraznícku
obecnú knižnicu navštevovali častejšie?
Ad 1) väčšia ponuka kníh - od autora/autorov (10x):
• Sidney Sheldon
• Jackie Collins
• Juliette Benzoni
• Robin Cook
• Justin Plane
• meniť autorov / od rôznych autorov
• Vasilková
• Jana Pronská 2x

VII. Čo by sa muselo zmeniť, aby ste Povraznícku
obecnú knižnicu navštevovali častejšie?
Ad 2) väčšia ponuka kníh - na tému (12 odpovedí s 20 položkami):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

western
Traja pátrači
ekologické záhradkárčenie
pomológia
súčasné kvalitné romány
slovenská literatúra
detektívky
dobrodružné
hobby
krimi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

horor
história
cestopisné
náučné
literatúra faktu
sci-fi
fantasy
manga
komixy
ezoterika

VII. Čo by sa muselo zmeniť, aby ste Povraznícku
obecnú knižnicu navštevovali častejšie?
Ad 3) väčšia ponuka časopisov (4 odpovede s 5 položkami):
• Záhradkár
• GEO
• Doma v záhrade
• Bylinky
• prírodovedecké, aktuálna tematika
• Hospodárske noviny

VII. Čo by sa muselo zmeniť, aby ste Povraznícku
obecnú knižnicu navštevovali častejšie?
Ad 5) iné otváracie hodiny (3 odpovede s 3 položkami) :
• no hlavne naozaj otvorené ako je napísané, nielen keď pôjdem zavolať
knihovníka, aby prišiel otvoriť
• hlavne pravidelné a pevne stanovené + dodržiavané
• voľný prístup

VII. Čo by sa muselo zmeniť, aby ste Povraznícku
obecnú knižnicu navštevovali častejšie?
Ad 7) iné umiestnenie knižnice (4 odpovede s 4 položkami):
• v škôlke - bez bariér
• dostupnejšie pre starších (bez schodov)
• bezbariérový prístup
• v centre diania

VII. Čo by sa muselo zmeniť, aby ste Povraznícku
obecnú knižnicu navštevovali častejšie?
Ad 8) iné (40 odpovedí):
• 5x: nič
• viac času / nemám čas

• 1x: pravidelné otváracie hodiny
• požičovňa DVD

• 4x: vedieť, aké sú otváracie hodiny

• Semienkovňa

• mám doma knižnicu
• 3x: premietanie rozprávok deťom (s popcornom a kolou)

• to, že je otvorená knižnica, sa hlási raz, maximálne 2x do roka
• väčšinu kníh mám prečítanú, na nové nie je rozpočet obce
dostatočný

• nečítam knihy, (informácie získavam z internetu)

• pravidelný nákup knižných noviniek
• literárna čitáreň: čajové večery v zime - čítanie na pokračovanie
/ literárnu čitáreň / letnú čitáreň - vonku nejaké kreslá atp., aby • krajšia knihovníčka
sa za pekného letného dňa dalo oddýchnuť pri čítaní v prostredí
• ja si myslím, že na takú malú obec je knižnica dobre vybavená
obce
• 2x: zábavné hry

• šport - pingpong – nedele

• detský kútik

• manžel požičiava aj pre mňa
• neviem

• knihy pre knižnicu sme darovali
• bývať v Povrazníku natrvalo / častejšie

• nenavštevujem knižnicu

VIII. Ak by ste sa v Povrazníku mohli vzdelať v
nejakej téme, aká by to bola?
• Odpovedalo: 30
respondentov
• Počet položiek: 51

iné; 10
remeslá; 15
odpovedalo;
30; 30%

ochrana prírody; 2
počítačová
gramotnosť; 2
stavebníctvo; 3
záhradkárstvo; 8
jazyky; 3

neodpovedalo;
70; 70%

história; 4

varenie,
pečenie; 4

VIII. Ak by ste sa v Povrazníku mohli vzdelať v
nejakej téme, aká by to bola?
Ad Remeslá (15x):
• Ručné práce 3x
• Tkanie 3x
• Staré remeslá a zručnosti 2x
• Tesárstvo, práca s drevom 2x
• Košikárstvo
• Drôtovanie
• Pradenie
• Práca s hlinou
• Kachliarstvo

VIII. Ak by ste sa v Povrazníku mohli vzdelať v
nejakej téme, aká by to bola?
Ad Záhradkárstvo (8x):
• Záhradkárstvo 2x
• Bylinkárstvo 2x
• Pestovanie kvetín
• Pestovanie plodín
• Naučiť sa štepiť stromky
• Pestovanie zeleniny

VIII. Ak by ste sa v Povrazníku mohli vzdelať v
nejakej téme, aká by to bola?
Ad Varenie, pečenie (4x):
• Varenie 2x
• Pečenie 2x

VIII. Ak by ste sa v Povrazníku mohli vzdelať v
nejakej téme, aká by to bola?
Ad História (4x):
• zberateľstvo historických predmetov
• prednášky zamerané na históriu obce a okolia v čase vojny
• zaujímavosti z okolia Povrazníka - pamiatky, história
• história okolia obce, regiónu

VIII. Ak by ste sa v Povrazníku mohli vzdelať v
nejakej téme, aká by to bola?
Ad Jazyky (3x):
• Jazyky
• Nemčina
• Angličtina

VIII. Ak by ste sa v Povrazníku mohli vzdelať v
nejakej téme, aká by to bola?
Ad Stavebníctvo (3x):
• ekologická stavba
• rekonštrukcie starých domov
• budovanie dreveníc

VIII. Ak by ste sa v Povrazníku mohli vzdelať v
nejakej téme, aká by to bola?
Ad Iné (10x):
• akákoľvek 2x
• hudba (heligónka)
• ako splniť ženské priania a nenamakať sa
• liečivé účinky bylín
• prežitie v prírode
• spolužitie s lesnými tvormi
• naučiť sa básničky
• všetky v bode IX sú zaujímavé
• neviem

IX. Mali by ste záujem vzdelať sa v Povrazníku
v rámci vzdelávacej akcie na tieto témy?
• Odpovedalo: 68 respondentov

6) spoznávanie prírody a
možností jej ochrany
31
21%

• Počet položiek: 149

neodpovedalo;
32; 32%
5) pečenie kváskového
chleba
23
16%
odpovedalo;
68; 68%

4) legislatívne
podmienky pre predaj z
dvora
19
13%

1) ekologický chov včiel
20
13%

2) starostlivosť o ovocné
dreviny
38
26%

3) zber a uchovávanie
semien plodín
17
11%

IX. Mali by ste záujem vzdelať sa v Povrazníku
v rámci vzdelávacej akcie na tieto témy?
• Odpovedalo: 68 respondentov
40

• Počet položiek: 148
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2) starostlivosť o
ovocné dreviny

5) pečenie
1) ekologický chov
6) spoznávanie
včiel
prírody a možností kváskového chleba
jej ochrany

4) legislatívne
podmienky pre
predaj z dvora

3) zber a
uchovávanie semien
plodín

X. Chceli by ste sa s ostatnými ľuďmi na
Povrazníku o niečo zaujímavé podeliť?
• Odpovedalo: 66 respondentov
ÁNO; 11;
17%
neodpovedalo;
34; 34%

odpovedalo;
66; 66%

NIE; 55; 83%

X. Chceli by ste sa s ostatnými ľuďmi na
Povrazníku o niečo zaujímavé podeliť?
O čo?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

netradičné ovocné dreviny vhodné pre Povrazník (Andrea Miklošová)
ručné práce (Anna Majerová)
s prístupom k prírode - pritiahnuť mladých (Vladimír Kantor)
farmaceutické znalosti (Ivana Potančoková st.)
súťaž o najkrajšie kvety v záhrade, v okne (Danka Majerová)
Spomienky, zážitky a skúsenosti z minulých čias, štrikovanie, háčkovanie, vyšívanie
(Alžbeta Krajčiová)
pletenie z papiera, zdobenie medovníčkov (Anna Jonáčková)
pokiaľ by bol záujem (?)
vedomosti, zručnosti (?)
možno, ak budú dobrí (?)

XI. Na aké kultúrne predstavenia a žánre radi
chodíte?
neodpovedalo;
18; 18%

• Odpovedalo: 82 respondentov
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XI. Na aké kultúrne predstavenia a žánre radi
chodíte?
Ad Iné kultúrne predstavenia (9 ľudí – 11 položiek):
• Remeselný workshop
• Šport 5x
• Rocková hudba
• Opereta
• Vatra
• stavanie mája
• zábava

XI. Na aké kultúrne predstavenia a žánre radi
chodíte?
• Odpovedalo: 52 respondentov
45

Žánre

neodpovedalo;
48; 48%

odpovedalo;
52; 52%
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XI. Na aké kultúrne predstavenia a žánre radi
chodíte?
Ad Iné žánre (9 ľudí – 10 položiek):
Historický 3x
Rozprávky 2x
Western
Animovaný
Romantický
Sci-fi
Fantasy

XII. Trávili by ste svoj voľný čas inak, pokiaľ by
ste tu v obci mali viac možností?
neodpovedalo;
18; 18%

NIE
52%

odpovedalo;
82; 82%

ÁNO
48%

XIII Zúčastnili by ste sa spoločných výletov po
okolí Povrazníka?
neodpovedalo;
15; 15%

NIE; 37;
44%
ÁNO; 48;
56%

odpovedalo;
85; 85%

XIV. Chýba Vám na Povrazníku viac
spoločenských akcií?
neodpovedalo;
27; 27%
ÁNO; 31;
42%
NIE; 42;
58%
odpovedalo;
73; 73%

XIV. Chýba Vám na Povrazníku viac
spoločenských akcií?
ÁNO. Aké (25x):
• VÝLETY 6x
(okolo obce s odborníkmi 2x, spoznávanie
prírody, výlety príroda, výlety mimo obce,
za účelom zbierania smetí)
• ŠPORT 5x
(volejbal, basketbal, súťaže, napríklad
medzi horným a dolným koncom)
• DIVADLO 3x
(pre deti, pre dospelých, ochotnícke)
• DISKOTÉKY 2x (letná)
• VŠETKY ŽÁNRE 2x

1x:
• aktivity pre deti
• hry
• kultúrne
• kultúrne leto (aké bolo pred pár rokmi)
• stretávanie sa s obyvateľmi
• stretnutia dôchodcov
• viac kľudu
• vzdelávacie akcie

XV. Odkiaľ sa dozvedáte informácie o tom, čo
sa deje v obci Povrazník?
Odpovedalo: 94 respondentov
Počet položiek: 183
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neodpovedalo;
5; 5%
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1) obecný rozhlas
odpovedalo;
95; 95%

2) nástenky v obci 3) www.povraznik.sk 4) FB Naša dedinka
Povrazník

5) iné

XV. Odkiaľ sa dozvedáte informácie o tom, čo
sa deje v obci Povrazník?
Ad Iné (24x):
osobný kontakt s obyvateľmi/susedmi 10x
na obecnom úrade / od starostu 6x
v krčme 2x
1x:
obecné zastupiteľstvo
rodina
telefonicky od kamarátov
náhodou
ja som iba 5-ročné dieťa - od rodičov
nevyplnené

