
Krupina Krupina --

-- mesto, vmesto, v ktorom sa oplatktorom sa oplatíí žžiiťť

Vyhodnotenie dotaznVyhodnotenie dotaznííkovkovéého prieskumu ho prieskumu 
medzi obmedzi obččanmi Krupinyanmi Krupiny



�� RealizRealizáácia: jcia: júún n –– august 2014 august 2014 
�� Obyvatelia mesta zo vObyvatelia mesta zo vššetkých vekových etkých vekových 

skupskupíín, od 16. roku vekun, od 16. roku veku
�� DotaznDotazníík bol zverejnený na internete a k bol zverejnený na internete a 

distribuovaný prostredndistribuovaný prostrednííctvom ctvom šškôl, kôl, 
spolupracujspolupracujúúcich organizcich organizááciciíí ako napr. ako napr. 
Jednota dôchodcov, sociJednota dôchodcov, sociáálne zariadenialne zariadenia

�� ZZíískali sme 425 vyplnených dotaznskali sme 425 vyplnených dotaznííkov. kov. 



NajzNajzáávavažžnejnejššie problie probléémy v mestemy v meste

Kvalita zdravotnej starostlivosti Kvalita zdravotnej starostlivosti 63,8%63,8%
NezamestnanosNezamestnanosťť 51,1%51,1%
Postavenie a Postavenie a ššance mladých ance mladých ľľududíí 32,9%32,9%
Vandalizmus Vandalizmus 29,9%29,9%
RozRozšíšírenosrenosťť korupcie a korupcie a úúplatkplatkáárstva 19,5%rstva 19,5%
Rozvoj ekonomiky v mesteRozvoj ekonomiky v meste 18,1%18,1%



áno, triedim, 

87,5%

nie, netriedim, 

10,1%
neodpovedalo, 

2,4%

Triedite odpad z domácnosti?  (vyznačte)
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Ktoré zložky  odpadu triedite?



NajlepNajlepššie hodnotenie hodnotenéé sluslužžby by 
v Krupine v Krupine -- znznáámkymky

�� VzdelVzdeláávanie detvanie detíí a mla mláádedežžee 2,292,29
�� ÚÚdrdržžba verejnej zeleneba verejnej zelene 2,402,40
�� SluSlužžby verejnby verejnéého stravovaniaho stravovania 2,512,51
�� MoMožžnosti trnosti tráávenia vovenia voľľnnéého ho ččasu detasu detíí 2,552,55



Posledných 5 miest rebrPosledných 5 miest rebrííččka ka 
o o úúrovni slurovni služžieb v Krupineieb v Krupine

(zn(znáámky)mky)

�� SluSlužžby cestovnby cestovnéého ruchuho ruchu 3,433,43
�� ÚÚdrdržžba miestnych komunikba miestnych komunikááciciíí 3,453,45
�� MestskMestskáá polpolííciacia 3,473,47
�� VzdelVzdeláávanie dospelýchvanie dospelých 3,613,61
�� ZdravotnZdravotnííctvoctvo 4,024,02



nadpriemerne 

spokojný/á, 8,5%

priemerne 

spokojný/á, 63,8%

podpriemerne 

spokojný/á, 13,4%

nezaujímam sa, 

5,6%

neodpovedalo, 

8,7%

Ako ste spokojní so svojou informovanosťou o dianí v meste?



Ako zAko zíískavate informskavate informáácie o cie o 
diandianíí v meste?v meste?

�� www.krupina.skwww.krupina.sk 50,850,8%%
�� TelevTelevíízne vysielanie KATVzne vysielanie KATV 49,2%49,2%
�� Facebook Facebook -- Krupina Krupina -- otvorenotvorenéé mestomesto 47,3%47,3%
�� InformInformáácie od spoluobcie od spoluobččanovanov 33,6%33,6%
�� InformaInformaččnnáá tabutabuľľa Mestska Mestskéého ho úúradu radu –– exteriexteriéérr

24,9%24,9%
�� Novinky Novinky –– spravodajský dvojtýspravodajský dvojtýžždenndennííkk 21,4%21,4%



Ako zAko zíískavate informskavate informáácie o cie o 
diandianíí v meste?v meste?

�� Facebook vFacebook vššeobecneeobecne 17,2%17,2%
�� Noviny MYNoviny MY 13,4%13,4%
�� Infolisty MestskInfolisty Mestskéého ho úúradu radu –– obobččasnasnííkk 8,0%8,0%
�� Osobný kontakt s pracovnOsobný kontakt s pracovnííkmi Mestskkmi Mestskéého ho úúraduradu

7,1%7,1%
�� InformaInformaččnnáá tabula Mestsktabula Mestskéého ho úúradu radu –– interiinteriéér r 

5,9%5,9%
�� InformaInformaččnnáá kancelkanceláária mestaria mesta 5,2%5,2%
�� Osobný kontakt s poslancom/poslancami mestskOsobný kontakt s poslancom/poslancami mestskéého ho 

zastupitezastupiteľľstvastva 4,2%4,2%



Ako hodnotAko hodnotííte charakteristiky te charakteristiky 
pracovnpracovnííkov mestskkov mestskéého ho úúradu?radu?

(zn(znáámky)mky)

�� OdbornosOdbornosťť 2,682,68
�� OtvorenosOtvorenosťť, , úústretovosstretovosťť vovočči obi obččanomanom 2,772,77
�� ReReššpektovanie potrieb obpektovanie potrieb obččanovanov 3,173,17
�� HospodHospodáárenie arenie a spravovanie mestskspravovanie mestskéého ho 

majetkumajetku 3,173,17
�� DôveryhodnosDôveryhodnosťť 3,193,19



Som veľmi 

spokojný/á 

s ponukou kultúry 

v našom meste, 

3,8%

Som skôr 

spokojný/á 

s ponukou kultúry 

v našom meste, 

47,5%

Som skôr 

nespokojný/á 

s ponukou kultúry 

v našom meste, 

27,3%

Som veľmi 

nespokojný/á 

s ponukou kultúry 

v našom meste, 

8,2%

Neodpovedalo, 

13,2%

Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v oblasti kultúry  

v našom meste?



S S ččíímm ste konkrste konkréétne v oblasti tne v oblasti 
kultkultúúry v nary v naššom meste om meste 

nespokojnnespokojníí??

�� MMáálo podujatlo podujatíí 43,5%43,5%
�� Kino Kino -- zastaranzastaranéé, nefunk, nefunkččnnéé 21,0%21,0%



Na akom podujatNa akom podujatíí ste sa zste sa zúúččastnili astnili 
za poslednza poslednéé cca 2 roky?cca 2 roky?

�� Dni Mesta KrupinaDni Mesta Krupina 286286
�� JarmokJarmok 278278
�� VianoVianoččný radniný radniččný rný ríínoknok 200200
�� CechovCechovéé hry krupinskhry krupinskéé 171171
�� NNáávvššteva Mteva Múúzea A. Slzea A. Sláádkovidkoviččaa 139139
�� DivadelnDivadelnéé predstavenie predstavenie -- DOS BraxatorisDOS Braxatoris 123123
�� DivadelnDivadelnéé predstavenie predstavenie -- ininéé 114114
�� VeVeččer sler sláávyvy 113113



Na akom podujatNa akom podujatíí ste sa zste sa zúúččastnili astnili 
za poslednza poslednéé cca 2 roky?cca 2 roky?

�� ...za tajomstvami podzemných chodieb...za tajomstvami podzemných chodieb 9999
�� HeligHeligóónkanka 9898
�� WonderlandWonderland 8686
�� Noc mNoc múúzezeíí a gala galééririíí 7676
�� EnvirofilmEnvirofilm 7676
�� SlSláávik Slovenskavik Slovenska 4848
�� ReprezentaReprezentaččný ples Mesta Krupinaný ples Mesta Krupina 4242



Hodnotenie navHodnotenie navššttíívených vených 
kultkultúúrnych podujatrnych podujatíí –– najlepnajlepššie ie 

znznáámkymky

�� DivadelnDivadelnéé predstavenie predstavenie -- DOS BraxatorisDOS Braxatoris
1,631,63

�� HeligHeligóónkanka 1,671,67
�� ...za tajomstvami podzemných chodieb 1,77...za tajomstvami podzemných chodieb 1,77
�� Dni Mesta KrupinaDni Mesta Krupina 1,781,78
�� VeVeččer sler sláávyvy 1,901,90



Hodnotenie navHodnotenie navššttíívených vených 
kultkultúúrnych podujatrnych podujatíí –– najhornajhorššie ie 

znznáámkymky

�� JarmokJarmok 2,582,58
�� ReprezentaReprezentaččný ples Mesta Krupina  2,79ný ples Mesta Krupina  2,79



Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v oblasti športu  

v našom meste?

Som veľmi 

spokojný/á 

s ponukou športu 

v našom meste, 

4,9%

Som skôr 

spokojný/á 

s ponukou športu 

v našom meste, 

47,1%

Som skôr 

nespokojný/á 

s ponukou športu 

v našom meste, 

18,8%

Som veľmi 

nespokojný/á 

s ponukou športu 

v našom meste, 

5,9%

neodpovedalo, 

23,3%



SpokojnosSpokojnosťť -- ššportport

�� IhriskIhriskáá -- ššportoviskportoviskáá, telocvi, telocviččne, ne, 
šštaditadióón, umeln, umeláá trtráávava 18,6%18,6%

�� MnoMnožžstvo stvo ššportovportovíísk, krsk, krúúžžkov, kov, 
podujatpodujatíí 16,3%16,3%

�� FutbalFutbal 15,1%15,1%

3



NespokojnosNespokojnosťť –– ššportport

�� chýba chýba ššportovportováá hala, hala, šštaditadióón, n, 
ššportoviskportoviskáá 16,5%16,5%

�� chýba plavchýba plaváárereňň 16,5%16,5%
�� mmáálo lo ššportu, portu, ššportových akciportových akciíí 10,1%10,1%



KtorKtoréé ššportoviskportoviskáá vy osobne vy osobne 
vyuvyužžíívate?vate?

�� TelocviTelocviččnene 14,7%14,7%
�� FutbalovFutbalovéé ihrisko, ihrisko, šštaditadióónn 14,7%14,7%
�� ŽŽiadneiadne 11,3%11,3%
�� IhriskIhriskáá pri Zpri ZŠŠ 8,7%8,7%
�� Ihrisko s umelou trIhrisko s umelou tráávouvou 6,7%6,7%
�� TenisovTenisovéé kurtykurty 5,3%5,3%
�� ChodnChodnííky turistickky turistickéé a na okola na okolíí 4,7%4,7%



KtorKtoréé ššportoviskportoviskáá vy osobne vy osobne 
vyuvyužžíívate?vate?

�� DrDrááha na korha na korččuleule 4,0%4,0%
�� StolnotenisovStolnotenisováá herherňňaa 4,0%4,0%
�� IhriskIhriskáá pri Zpri ZŠŠ 3,3%3,3%
�� HokejbalovHokejbalovéé ihriskoihrisko 3,3%3,3%
�� DetskDetskéé ihriskihriskáá 3,3%3,3%
�� CyklotrasyCyklotrasy 2,0%2,0%
�� CVCVČČ 2,0%2,0%
�� PosilPosilňňovovňňaa 2,0%2,0%
�� BowlingBowling 1,3%1,3%



AkAkéé ššportoviskportoviskáá (na aký (na aký ššport) port) 
VVáám v Krupine chýbajm v Krupine chýbajúú??

�� PlavPlaváárereňň 35,5%35,5%
�� Klzisko, zimný Klzisko, zimný šštaditadióónn 17,3%17,3%
�� ŠŠportovportováá halahala 14,9%14,9%
�� CyklotrasyCyklotrasy 5,2%5,2%
�� IhriskIhriskáá 3,6%3,6%
�� KKúúpaliskopalisko 2,0%2,0%
�� AtletickAtletickáá drdrááhaha 2,0%2,0%




