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VÝCHODISKÁ 1. 

994 Trenčanov , z toho 
 - 955 CAWI (webdotazník) 
 -    39 Anketa v Infe 

Vzorka, metóda, ciele 1.1. 

Vzorka: 

Zber dát: 

Ciele 

21.1. - 13.2. 2013 

- Zmapovať vnímanie kvality života v TN 
- Zhodnotiť postoje k jame 
- Zistiť dosah informovanosti 
- Zmerať ochotu Trenčanov  
  participovať na rozvoji mesta 
- Popísať informovanosť o projekte TNsiTY 

Celkom sa do prieskumu zapojilo 1.174 ľudí, z toho malo 180 trvalý 
pobyt mimo Trenčína a preto neboli zahrnutí do spracovania. 



VÝCHODISKÁ 1. 

Kvalita života v Trenčíne 1.2. 

Kvalita života v Trenčíne je z pohľadu Trenčanov priemerná (známka 3). 
Rozdiely vo vnímaní kvality života v mestských častiach nie sú. 
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2. Jama 



Jama 2. 

Informovanosť o príbehu jamy 2.1. 

Takmer ¾ Trenčanov pozná príbeh jamy pre ODA a ¼ má čiaskové 
informácie. Čo sa týka jamy, Trenčania sú informovaní. 
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Jama 2. 

Zámer stavať budovu s garážami 2.2. 

Štyrikrát viac Trenčanov nesúhlasí so stavbou dvoj podlažnej budovy  
s garážami v centre mesta, ako súhlasí. 
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Jama 2. 

Využitie priestoru po jame podľa občanov 2.4. 

Takmer 90% Trenčanov počulo o tom, že mesto chce využiť priestor 
po jame podľa požiadaviek občanov. Časť (30%) nepozná podrobnosti. 
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Jama 2. 

Nakoľko občania dôverujú, že sa tak stane 2.5. 

Viac ako polovica Trenčanov sa potrebuje presvedčiť, že vedenie mesta 
využije priestor po jame podľa požiadaviek občanov. 
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Jama 2. 

Prispejú občania požiadavkou? 2.6. 

Viac ako polovica Trenčanov sa chce vyjadriť k tomu, čo by malo byť 
v priestore po jame. Pomerne veľká skupina (37,0%) to nevylučuje. 
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Jama 2. 

Forma príspevku 2.7. 

Väčšina (aj vzhľadom na metódu) preferuje internetovú komunikáciu. 
Časť verejné zhromaždenia, či chce priamo hovoriť s predstaviteľmi. 
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Jama 2. 

Ochota zapojiť sa do výskumov 2.8. 

Väčšina Trenčanov sa zapojí do výskumov., 60% anonymne a 21% je 
ochotných nechať sa osloviť cez poskytnutý kontakt.  Oslovíme vás. 
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Jama 2. 

Priestor po jame by sa mohol 2.9. 

2/3 Trenčanov nechce priestor po jame zastavať a ¼ si vie predstaviť  
čiastočné zastavanie priestoru. Zastavanie preferuje 6%. 
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Jama 2. 

Požiadavky občanov, čo s priestorom 2.10. 
Zastavať (čím?): Nezastavať (aké aktivity): 

Zastavať: 
- drobné prevádzky, kaviareň,  zmrzlina,  

suveníry, cukráreň, stánky s občerstvením, 
butiky 

- amfiteáter, pódium pre kultúrne podujatia, 
letné kino 

- polyfunkčný objekt, úžitková budova 
- garáže, parkovisko 
- otvorené múzeum, archeologické vitríny, ... 
- klzisko s umelým ľadom 
- trhovisko, tržnica, plocha na jarmoky 
- nájomné byty pre mladých 
- rozšíriť ODA 
- zimná záhrada 
- námestie 
- drevená rozhľadňa 
- letné terasy 
- športoviská 

Nezastavať: 
- oddychovať, oddychová zóna 
- miesto na načerpanie energie, park  

s fontánou, trávniky, zeleň, kvetinové 
záhony, minibotanická záhrada 

- miesto na stretávanie, sedenie na lavičkách, 
posedenie 

- detské aktivity, atrakcie, ihrisko  
- skejtpark 
- workoutový park, relaxovať, akcie pod 

holým nebom, kino, koncerty, 
kultúra, výstavy 

- čitáreň, čítanie v lete, v zime 
- športovanie, športové aktivity 
- nakupovanie, občerstvovanie 
- rôzne aktivity podľa ročných období 



Jama 2. 

Kto by mal rozvíjať priestor ďalej 2.11. 

3/4 Trenčanov chce aby priestor po jame rozvíjalo ďalej mesto, 
1/5 by do riešenia priestoru zapojila súkromníkov (čiastočne, či plne). 
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3. TRENČÍN si TY 



TRENČÍN si TY 3. 

Informovanosť o projekte občianskej  
participácie na rozvoji mesta TN si TY 

3.1. 

Informovanosť Trenčanov o projekte občianskej participácie TNsiTY je 
slabšia, ako o jame. 38% má info, 40% má čiastočné info a 22% nemá. 
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TRENČÍN si TY 3. 

Záujem o projekt občianskej  
participácie na rozvoji mesta TN si TY 

3.2. 

O projekt občianskej participácie na rozvoji mesta sa nezaujíma 
minimum občanov. Plný aj čiastočný záujem prevažuje. 
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Vzťah Trenčanov k mestu Trenčín 3.3. 

Vzťah Trenčanov k Trenčínu je výborný (priemerná známka 1,5). 
Vzťah k Trenčínu predbieha kvalitu života v Trenčíne (známka 3,0). 
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