
výsledky anonymného internetového 
prieskumu mienky obyvateľstva o 
verejných priestoroch na sídlisku 

Vinbarg v Bardejove

od 9.9.2020 do 15. 9 2020
zodpovedalo spolu 52 anonymných respondentov

https://docs.google.com/forms/d/
1JGh0KmkVqD199CGuSYSn3Zt3dSnKgyQsF6srzbMUEpg/edit#responses 

Ako ste celkovo spokojný (-a) s životom na sídlisku? 

veľmi spokojný veľmi nespokojný
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S čím ste na sídlisku najviac spokojný (-a)? (uveďte iba jednu vec) 

30 odpovedí
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Čo Vám na sídlisku najviac vadí? (uveďte iba jednu vec) 

44 odpovedí

Príspevky:

● Nedostatok zelene a parkovanie firemnych aut, nedostatočná bezpečnosť.
● Ked postavim oddychové zóny, treba aj dohliadať čo sa na nich deje - Alkohol, vulgarizmi a 

obtazovanie.
● Málo športového-pohybového využitia pre staršie deti od 10 rokov 
● nezáujem vedenia mesta o potreby občanov a rozhodovanie  o nás bez nás …
● Psie exkrementy, ihrisko ktoré sa vybudovalo za plavárňou, ktoré je na nevhodnom mieste, 

okolie je zarastené trávou , vôbec ho nevidno , je pod kopcom a stretávajú sa tam večer asi 
pubertiaci, lebo v košoch sú fľaše od alkoholu, okolie toho ihriska nie je vôbec prispôsobený pre 
hranie malých detí.

● Schátrané ihrisko za B13 blokom-Grešáka
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Čo z nasledujúcich vám a vašej rodine v okolí chýba? Čo by ste uvítali ? 

40 odpovedí

Doplnené iné postrehy:
● Kamerový systém,
● viac zelene 
● viac parkovacích miest
● Parkovisko, 
● Garáže, 
● oprava chodníkov na ulici Švermu. 

4



Ktoré nedostatky má podľa Vás život na sídlisku? VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

40 odpovedí

Doplnené iné postrehy:
● chýba 2-3 poschodový parkovací priestor,  
● Parkovacie plochy,  
● KAMERY boli a už nie sú. 
● Rozbite chodníky na chodníkoch rastie trava parkovanie

Ktoré nedostatky má podľa Vás život na sídlisku? Občianska vybavenosť (SLUŽBY) 

35 odpovedí

Doplnené iné postrehy:
● nedostatok parkovacích miest 
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Ktoré nedostatky má podľa Vás život na sídlisku? VYBAVENIE SÍDLISKA

40 odpovedí 

● Mohli by aj dat vsetky verejne kontajnere na odpad do klietky ako na tacevskej.
● Málo lavičiek.
● Hrabanie cigánov v odpadových košov a kontajnerov na staré šatstvo 

Ktoré nedostatky má podľa Vás život na sídlisku? DOPRAVA A PARKOVANIE 

38 odpovedí
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Je pre Vás dôležitejšie parkovanie alebo kvalitný verejný priestor (námestie, 
detské ihriská, kvalitné chodníky...)? 

pozn. otázka bola pridaná nodatočne, 15 respondentov ju nemalo zahrnutú v ankete

Trávite víkendy v mieste bydliska? 
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Ste ochotný akceptovať väčšie zabratie zelene za účelom výstavby parkoviska? 

Chcete mať pred domom poloverejný priestor (predzáhradku)? 
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Máte záujem aktívne sa podieľať na živote komunity, stretávať so susedmi - 
grilovanie, zábava, letné kino, susedský športový turnaj ... 

Ak áno, rozveďte prosím, akým spôsobom sa chcete aktívne podieľať na živote 
komunity, stretávať so susedmi... 

● Opekacky, 
● susedské grilovanie, bowling, stolný tenis...
● V minulosti na sídlisku boli akcie, ako napríklad majáles na lúke za kostolom. Bolo to skvelé! 

Takéto spoločné aktivity by nemali chýbať
● Spoločné brigády, grilovacky, rodinné hry
● sport
● Letné kino
● Grill, akcie
● Grilivanie, letne kino
● organizácia aktivít pre deti
● Kultúrne podujatia
● organizovanie sídliskového športoveho podujatia
● Aby boli zas brigády okolo bloku a aby sa grilovalo
● grilovanie, spoločné športové aktivity
● Letne kino
● Grilovať so susedmi v blízkom lese...
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Cítite sa v priestoroch sídliska bezpečne? 

Aký máte názor na prašiaky na koberce a staré detské preliezky? 

Uvažujete o tom, že sa zo sídliska odsťahujete? 
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 Ak áno, kam by ste sa chceli presťahovať? 

Údaje o respondentoch
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Koľko členov žije vo vašej domácnosti? 
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Ako dlho bývate na tomto sídlisku? 

V ktorej ulici bývate? (Vypíšte) 
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Priestor pre vaše komentáre, pripomienky ... Čo by ste Vy radi zmenili v mieste 
vášho bydliska, čo nebolo spomenuté?

● Zmenila by som okolie nášho bytového domu.
● Čistota
● chýbajú zábavno-tanečné priestory
● Nech ludia, ktori maju psa, za nimi tie hovna aj zbierajú, nie aby do nich sliapali nase deti!
● Kosiť trávnik, ale nielen na sídlisku, ale hlavne okrajové časti sídliska, kde je niekedy až 

dvojmetrová tráva- okolie telocvične.
● Oplotky okolo kontajnerov a kontajnery
● Nezáujem a nulová aktivita zvolených poslancov o zlepšenie života na sídlisku ....
● Viac odpadkových kosov
● Hlavne cinnost mestskej policie a parkovanie
● Úprava ihriska V U-čku na ulici Grešáka, blok B13
● Viac kamier, riešenie vandalizmu  a dodržiavanie nočného kľudu
● Aby mestský policajti nedávali len papuče na autá, ale kontrolovali aj psíčkarov,
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Špotové aktivity:

pohyb cyklistov

pohyb bežcov

zdroj: www.strava.com
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Záver:

Prieskum bol šírený internetovou formou, prostredníctvom facebooku na skupinových stránkach 
spojených s obyvateľmi sídliska Vinbarg. Otázky dotazníka vychádzajú z obdobného prieskumu 
zostaveného Mestským úradom Milevsko, Odbor regionálního rozvoje 2017, ktorý bol spracovaný pre 
potreby prípravy štúdie verejných priestorov ulice Komenského mesta Milevsko v okrese Písek v 
Juhočeskom kraji.

Prieskum bol robený z iniciatívy architektonického tímu, ktorý bol poverený spracovaním štúdie.

Pri vyhodnocovaní otázok ohľadom verejného priestoru je dôležité si uvedomiť, že uvedené odpovede 
zodpovedajú pracujúcej a vzdelanej vrstve obyvateľstva, ktorí budú na sídlisku žiť aj v najbližších 
dekádach, je však dôležité prehodnotiť túto prognózu, dotazník je vhodné pracovať odborne vzdelanou 
osobou s prehľadom v tendenciách v sociológii a sociálnej demografii.

Charakteristika väčšiny respondentov:

Takmer polovica respondentov je vo veku 26-35 rokov, takmer štvrtina 36 - 40 rokov, pričom viac ako 
polovica má ukončenú strednú školu s maturitou, 42% má ukončené vysokoškolské vzdelanie. ¾ 
respondentov pracuje, z nich polovica pracuje v meste Bardejov,  dochádza za prácou mimo mesta a ⅕
takmer 7% do zahraničia. 13% respondentov tvoria matky na materskej dovolenke.
Respondent v dôchodkovom veku bol len jeden. 

viac ako polovica respondentov žije na sídlisku viac ako 20 rokov, vzhľadom na ich vek usudzujeme, že 
tu aj väčšina vyrastala. 18% je prisťahovaných a žije na sídlisku menej ako 5 rokov. Väčšina 
respondentov má deti do 18 rokov.

  respondentov tvoria ženy, priemerná domácnosť má 3,47 členov a 13% má v domácnosti psa. ⅔

Takmer 60% respondentov uvažuje, že sa zo sídliska odsťahuje, z nich 50% by sa odsťahovalo do 
rodinného domu v okolí mesta, približne 18% by sa presťahovalo do iného rodinného domu v meste, 32% 
do iného bytového domu v meste.

Vyhodnotenie odpovedí:

Väčšina ľudí sa cíti na sídlisku bezpečne a všeobecne je spokojnosť so životom na sídlisku priemerná. 

Vysoká spokojnosť je s občianskou vybavenosťou, no pri odpovedi, či im občianska vybavenosť chýba je 
taktiež na prvom mieste. Z toho usudzujeme, že existujúca vybavenosť spĺňa základné potreby, ale 
privítali by väčšie množstvo, resp. rozmanitosť. Väčšina ostatných odpovedí na spokojnosť odkazuje na 
novozrekonštruované ihriská a priestory, a genius loci charakterizovaný výhľadmi na mesto kľudom a 
pocitom domova.

Naopak nespokojnosť prejavili najmä s parkovaním, pričom z doplňujúcich podnetov usudzujeme, že 
viac ako množstvo parkovacích miest ľuďom vadí ich neefektívne resp. nespravodlivé využívanie, chaos 
a pocit, že všade sú len autá. Častou sťažnosťou je následne téma psích exkrementov, vandalizmus a 
neporiadok okolo odpadových nádob a na ihriskách. Bola spomenutá tiež bezbariérovosť verejných 
priestorov, nedostatočná údržba zelene a pocit nezáujmu vedenia mesta.

Väčšina respondentov má deti do 18 rokov, napriek tomu uprednostňujú verejné športové multifunkčné 
a cvičebné prvky (32%), chýba im viac možností pre gastronomické služby a večernú zábavu (16%). Pri 
komentároch sa najčastejšie vyskytujú aktivity vo verejnom priestore, najmä spoločné grilovanie, 
spoločné kultúrne a športové podujatia.
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12% uviedlo komunitnú záhradu pre vlastné pestovanie, 8% komunitné centrum (spolu 20%). Pri otázke 
na predzáhradky odpovedalo 70% respondentov, že by prijali takýto poloverejný priestor, z nich  sú ⅔
ochotní sa o tento priestor aj starať. Detské ihriská uprednostňuje 16% respondentov, skatepark 5,6%. 
Podobné čísla potvrdzuje aj otázka služieb verejného priestoru, pričom za nedostatok považujú najmä 
spoločenské a kultúrne vyžitie a športoviská (spolu 43%) Pôvodné detské ihriská a prašiaky by zachovalo 
a rekonštruovalo takmer 70% respondentov.

Za nedostatok verejného priestoru považuje najviac respondentov neporiadok a vandalizmus, na 
druhom mieste je to množstvo psov a ich exkrementov (spolu 31%). Čo sa týka odpadu, ¾ respondentov 
vníma problém s triedením odpadu, jeho odvozom a chýbajú koše na psie exkrementy. Nedostatok 
zelene a mobiliáru volilo 21% respondentov. Nedostatok športových a detských ihrísk považuje spolu 
14% respondentov.

Pri parkovaní vníma nedostatok miest 27% respondentov, približne 30% vníma ako väčší problém ich 
usporiadanie a organizáciu. Na ďalšom mieste je ako nedostatok zimná údržba a bezbariérovosť.

Na základe analýzy vizualizácie pohybu chodcov a bežcov v riešenom území dbať spracovaní 
komunikácií na ich existenciu a je dôležité zohľadniť zaužívané športové trasy cyklistov a bežcov, resp. 
chodcov, ktoré tvoria špecifický tranzit územím. Je vhodné pre nich pri riešení chodníkov upraviť 
koridor tak, aby nedochádzalo ku kolíziám, resp. zvyšovať bezpečnosť pri týchto kríženiach.

Prieskum odporúčame aktualizovať formou osobných dotazníkov s cieľom osloviť chýbajúce vzorky 
obyvateľstva. Na základe získaných odpovedí upraviť otázky pre spresnenie niektorých otáznych bodov.

spracoval: Ing.arch. Pavol Mészáros, PhD., 21.9.2020
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