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Otázka 5 Úroveň spokojnosti s poskytovaním služieb v obci 
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Prameň: vlastné spracovanie podľa výsledkov výskumu  
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Otázka 6 Dostupnosť a kvalita niektorých špecifických sociálnych služieb 
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Otázka 13 Sociálny priestor a názory respondentov na život v obci 
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Otázka 18 Čo sa Vám na živote vo Vašom mikroregióne najviac páči? 
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Otázka 16. Aké združenia sú aktívne vo vašom okolí? 

Obce Aktívne občianske združenia a komunity 

Báhoň ŠK Báhoň, klub vinárov, poľovnícke združenie, DHZ Báhoň, Záhradkársky zväz, Jednota dôchodcov, Zväz Protifašistických 

bojovníkov 

Budmerice BCT Častá, OZ Kasiopeia, Matica slovenská - nohejbal, Spolok vinárov, Dobrovoľní hasiči, Súkromné centrum voľného času, 

Jednota dôchodcov, OZ Budmeričania deťom, Spoznaj s nami svet, Divadelné združenie, súkromná skupina mamičiek, klubovňa 

pre mladých 

Častá Divadlo na kolene, DH Častovanka, športové kluby: futbal, silový 3boj, SATYR, U škriatka klinčeka, OZ Schatmansdorf, KST 

Častá, BTC Častá, DHZ, Futbalisti, Kynológovia, Jednota dôchodcov, Združenie turistov, detské športové združenia 

Doľany Spolok pre krajší život v Doľanoch, OZ človek a krajina, klub dôchodcov, centrum pre matky s deťmi, Klub Slovenských Turistov, 

Ompitálske prúdy, DHZ, futbalový klub, Klub vinárov 

Dubová Credo, Cech roduverných Dubovaniek, Občianske združenie agatova ulica, FK Dubová, Jednota dôchodcov, dubovské noviny, 

združenie čo robí program pre deti, náboženské skupiny, športové skupiny 

Jablonec OZ Chrobáčiky, OZ Zelený Jablonec, PZ Gidra Jablonec, JDS Jablonec, Spolok Vinárov Jablonec, Hokejbalové združenie 

Jablonec, Jednota dôchodcov 

Píla OZ klub priateľov Píly, MAS - OZ Malokarpatský región, DHZ, Schatmansdorf, Kynologický klub Častá 

Štefanová Spoločenstvo Cechu Štefanovského, Poľovné združenie, Dúhové korálky o.z. 

Vištuk Jednota dôchodcov vo Vištuku, Spolok vinohradníkov a vinárov vo Vištuku, TJ Slovan Vištuk, Poľovnícke združenie Lovec Vištuk, 

OZ Cesta nádeje, DH Vištučanka, Športovo-strelecký klub Vištuk, Rada rodičov pri ZŠ s MŠ vo Vištuku, Lipky výstavba nad 

jazerom, Športovo strelecký klub, OZ Vieska, OZ školačik 
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Otázka 23.5 Ak máte inú predstavu o vízii pre obec, uveďte ju prosím:1 

Báhoň 

+kvalitné životné prostredie a bohatý kultúrno-spoločenský život 

+práca aj pre obyvateľov mimo obce 

Báhoň ako jediná z obcí v mikroregione má k dipozícii prístup vlakom - je 

potrebné sfunkčniť a vybudovať parkoviská pre potenciálnych návštevníkov 

regionu, ktorí môžu prísť vlakom napr. z Prahy a následne domyslieť trasu 

malými lokálnymi autobusmi v smere na obec Častá  

Bolo by dobré, keby obec mala aspoň pár sociálnych bytov (napr. aby ich 

mohli poskytnúť mladým rodinám, ktoré majú nízky príjem, osobám po 

katastrofách apod.) 

Cyklotrasa by bola potrebna ako v Jablonci,chodník pozdlž potoka v obci,pri 

potoku si vačšina obč.ohradi ,verejnosť ma obmedzeny pristup k potoku 

ďalšie nerozširovanie obce 

Kvalitné školstvo - počnúc predškolským zariadením 

Lepšie cesty 

-príjemne miesto pre bývanie 

-dostupne a kvalitne služby 

- podpora od regiónu pre malých podnikateľov vyrábajúcich lokálne produkty 

- príjemný vzhľad verejného priestranstva 

- záujem verejnosti a obce o kvalitu životného prostredia  

So súčasnym vedenim  bude stagnovať 

Zberny dvor nebude hanbou, nebudeme zaostavat za okolitymi dedinami co 

sa tyka zelene, chodnikov, cyklochodnikov, extravilanu.. 

Doľany 

Prepojí sa spolupráca Ochrany prírody, lesníkov, poľovníkov a turistov, 

rozvoj napr. využije sa potenciál napr. Chráneného vtáčieho územia, napr. 

sa podporí obnova nielen vinohradov ale aj starých nádherných sadov.   

realizácia kanalizácie 

Vidiek by mal byť aj o produkcii potravín. Nie je.  

 
1 Pozn. bez jazykovej úpravy 

Ze ludia budu viac zapojeni do diania v obci, budu informovani o projektoch 

a poslanci a starosta ich nebudu vyuzivat len pri zbierani podpisov na 

kandidatku  

Starosta obce Doľany by mal riešiť potreby obce a nie svoje výmysly a 

nekontrolovateľne rozhadzovať peniaze z obecného rozpočtu. Poslanci, až 

na pár výnimiek by mali rozhodovať v prospech občanov a nie podľa želania 

p. Mruškoviča!!! Zástupkyňa starostu p. Konopová by mala prestať svojimi 

statusmi na Fb  robiť hanbu obci. Svoje názory nech neprezentuje ako názor 

všetkých obyvateľov.  

Budúcnosť obce Doľany bude katastrofálna, ak bude takto pokračovať vo 

svojej nečinnosti aj naďalej. Ľudia si budú vzájomne robiť napriek, v obci sa 

nič nebude diať, školstvo bude na mizernej úrovni a každý si bude robiť čo 

chce. 

buducnost pri tejto samosprave nemoza 

Vištuk 

Obec ako destinačna lokalita, so svojim výrazom a kultúrnym pozadím  

Obec bude so všetkými okolitými obcami prepojená cyklochodníkmi. Ľudia 

budú svoj voľný čas tráviť na bicykloch, viac času stráveného s rodinou a 

väčší kontakt a obyvateľmi susedných obcí.  

Bojíme sa obrovskej suburbanizácie, ktorá je v pláne (strojnásobenie obce 

podľa bytových jednotiek a počtu obyvateľov). 

stop absurdnej vystavby vo Vštuku "lokalita nad jazerom" 

stop vystavby nad jazerom vo Vuštuku 

Budmerice 

Dobudovanie infraštruktúry - kanalizácia, nové kaviarne...  

poslanci až na niektorych predstavit sa ludom a naštivit ich ,využit 

doškolovacie stredisko (na ceste do Jablonca) 

Častá 
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Aby  sa na tieto otázky dalo odpovedať, treba urobiť veľa práce na všetkých 

úsekoch; lepšie by boli formulácie, čo pre dosiahnutie tohto stavu treba 

urobiť 

aby ľudia nemuseli kvôli pracovným príležitostiam cestovať 20 a viac 

kilometrov do miest ale mali niečo bližšie po ruke, najlepšie s porovnateľným 

finančným ohodnotením 

Ak to pôjde takto tak v obci nebude nič už teraz tu je malo aktivit  

je nutné vybudovať kultúrny stánok a dobudovať kanalizáciu a projekty v 

oblasti životného prostredia - revitalizácia verejnej zelene a vodozádržných 

opatrení na zmiernenie dopadov klimatických zmien 

Obec bude upravená, ekologickejšia, napriek nárastu obyvateľov stále 

pokojným miestom pre život  

Označil by som zároveň aj bod 23.1 

Zamedzit vzniku JRD, zberneho dvora a skladky dreva v kazdom druhom 

dvore 

Dubová 

Čistá obec, využívajuca najmodernejšie technológie v oblasti ekológie, 

obmedzený prístup autom, podpora alternatívnych spôsobov dopravy, len 

ekologické autobusy, chodci a cyklisti sú vždy a všade uprednostnení. 

Kulturny a spolocensky zivot je v obci dostatocny skor sa nam tu chyba 

miesto kde by sme sa spilicensky stretli ako ludia v meste pekny park s 

ihriskom pre deti lavicky posedenie ale najma to ihrisko po ktorom volame 

pol dediny a uplne bezvysledne.. deti nam odrastaju.. kde nieje vola nieje 

cesta.. ale v tom pripadne vy sa nemali tvorit nove lokality v tom rozsahu na 

byvanie ako scast novosady v dubovej.  

Obec bude predovsetkym prijemnym a kludnym miestom na byvanie, s 

uplne dobudovaniu kanalizaciou a kvalitnym zivotnym prostredim 

(ukoncenie skladky).  

obec by si  mala zachovať skládku, nechať vybudovať recyklačné centrum. 

najideálnejšie aby  bola obec podielovým vlastníkom spalovne odpadov.  zo 

spalovne je menší smrad ako ked usadlíci pália  bordel v záhradách. ale to 

tým nergamotom  nevysvetlí nikto, že je 21 storočie. 

obec by  mala profitovať na odpade, lebo z ničoho iného nedokáže. 

ale skúste presvedčiť. starosta je tiež pekný sráč a alibista. sa bojí, že by ho 

veriaci z kostola vyhnali. ktovie, čo by sa stalo, keby pripomenul že 

bohoslužby sa nesmú konať a konajú sa. farárko rozdáva oplátky z ruky do 

úst 

obec ostane dedinou, s jej charakteristikou, vinohradmi, lesom, prírodou a 

nie zastavanym satelitným mestečkom pre prisťahovalcov, ktorí nemajú 

žiaden vzťah k okoliu.  

Určite rozvíjať súčasti cestovného ruchu ktoré poskytuje tento región , 

jedinečnosť okolia a zabehnutých aktivít .  

vybudovanie cyklotras, udrziavanie cyklotras v lesoch a zosuladenie s 

tazbou dreva 

Jablonec 

zaviesť kanalizáciu, aby sa tu nežilo ako v dobe kamennej 
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Otázka 27. Máte návrhy na spoločné projekty obcí mikroregiónu Červený Kameň, ktoré by priniesli osoh všetkým?2 

Báhoň 

Cyklocesty,Turisticke chodniky 

Cyklochodnik pre tento mikroregion 

cyklotrasa,  

cyklotrasa, ktorú som písala vyššie 

Cyklotrasy 

dostať ľudí do prírody 

Festivaly,športove sutaže 

MCK by mohol byť prepojený bezpečnými cyklistickými chodníkmi 

vrátane napojenia na cyklistické chodníky v Malých Karpatoch, čo by 

nepochybne zvýšilo jeho atraktivitu. 

Naucit aj starsiu generaciu separovat odpad, kompostovat a pod. 

Prepojenie cyklochodníkom...  

Prepojenie obci cyklochodnikami, realizacia GES projektov. 

Prepojenie obcí cyklotrasou.  

Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Budovanie kúpalísk, 

wellnessu či športovísk. 

spoločná oprava ciest medzi obcami a zamedzenie kamiónovej a 

nakladnej prepravy ktorá obcami iba prechádza a nesmeruje 

primárne pre ne 

Viac financii 

vybudovanie spoločnej bezpečnej cyklotrasy s možnosťami 

prezentovať kultúrne, geografické a prírodné krásy regionu 

Vybudujte paralelne ku cestám cyklochodníky, od našich 

vzdialenejších obcí až po Červený Kameň a následne "podkarpatskú 

magistrálu", docielite zdravší spôsob života, vytiahnete mladých od 

počítačov, v exteriéroch netreba tak riešiť COVID... Držím palce! 

 
2 Pozn. bez jazykovej úpravy 

Častá 

Cyklotrasy 

Detske ihriska , športoviska , podporit podnikatelov  

Nie 

Nový systém zberu KO - zavedenie množstvového zberu KO vo 

všetkých obciach spoločne, váženie odpadu z každej 

domácnosti/bytového domu. Koľko odpadu vyprodukuješ, toľko 

zaplatíš. Množstom odseparovaných zložiek si môže obcčan znížiť 

poplatok za KO a toto bude motivácia pre občanov viac separovať a 

menej KO produkovať. Paralelne s tym osveta  a opatrenia na 

zamedzenie vznikaniu čiernych skládok (kamery, osveta, odmena pri 

poskytnutí info, kto to tam vyhodil...) 

obce by si mali projektom riešiť sami vývoz, separovanie odpadu = 

nižšia cena, rozvoj cr - propagácia, ubytovanie, kultúrne podujatia 

Obnova kúpaliska a amfiteátra v Častej, kedysi hodne využívané.. 

dnes chátrajúce. Mnohí občania Častej ale aj okolitých dedín by 

určite uvítali keby za kúpaliskom v lete nemuseli ďaleko cestovať a 

amfiteáter bol veľmi príjemným miestom na sledovanie filmov počas 

letných večerov a taktiež ako miesto, kde sa stretávali ľudia.  

obnovenie kupaliska v Castej 

podporiť najmä rozvoj športových zručností detí - zapojenie obce do 

projektu Mateja Tótha ŠAMT 

pre obyvateľov by mohli byť lákadlom tanečné kurzy 

Projekty na podporu komunitného života.  

Rekonštrukcia amfiteátra a obnovenie premietania filmov v letnom 

období,  a taktiež rekonštrukcia kúpaliska v Častej. Keď to ešte 

fungovalo, to využívalo mnoho obyvateľov Častej a dokonca aj 



Príloha 4 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu podľa obcí 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MIKROREGIÓNU ČERVENÝ KAMEŇ 
verzia 1.0 doplnené znenie 

21 

 

okolitých obcí, už viacero rokov je za takýmito aktivitami treba 

dochádzať do miest. Po oprave by sa mohla zvýšiť atraktivita dediny 

aj pre budúcich obyvateľov a bolo by viac príležitostí na stretávanie 

a spoznávanie sa obyvateľov.   

Rekonštrukciu kúpaliska, amfiteátra  

Tvorba cyklotrás spájajúcich jednotlivé obce mikroregiónu. Návrh 

želežničného spojenia obcí mikroregiónu so stanicou v Báhoni, 

projekt mobilnej (putovnej) knižnice spoločnej pre obce regiónu, 

spoločné riešenie odpadového hospodárstva, spoločné projekty 

rozvoj turistického ruchu na území mikroregiónu. 

Virtuálny sprievodca regiónom s pamiatkami, službami, gastro, 

ubytovanie, niečo ako LiptovCard ;) 

vybudovanie a oznacenie cyklotras 

Vybudovanie cyklotrasy Modra - Horné Orešany. 

Vytvoriť na lúke pri Červenom Kameni priestor na opekanie, lavičky, 

hojdačky ako na Cermakovej lúke. 

Dubová 

napr. projekt obnovy Vištuckej aleje má veľký potenciál, mohli by 

vzniknúť aj podobné aktivity 

Napríklad lepsie vyuzitie Lindavského lesa,resp jeho využitie na 

prepojenie obcí cyklochodníkom, kedze je dá sa povedať v srdci 

mikroregiónu. Zároveň sa pokusit zapracovat projekt cyklochodnika 

aj na osoh miestnych podnikov (gastro/agroturistika atp.) 

Náš mikroregión má obrovský potenciál v rozvoji cykloturistiky ako v 

prírode , lesoch a vinohradoch, tak aj na ceste . Ako nadšený cyklista 

to viem posúdiť a potvrdzujú to skúsenosti mojich priateľov, ktorým 

som už veľakrát poukazoval zaujímavosti okolia o ktorých sami 

nevedeli. Zatraktívnenie infrastruktury a prepojenie existujucich 

atrakcií , napr  letisko Dubova s dedinou kvalitným chodníkom/ 

cyklocestou , vytvorenie značených cyklochodníkov po celom 

regióne . Ľudia majú chuť sa prechádzať, behať , bicyklovať , nordic 

walkingovat len po rozbitých a frekventovaných cestách to nejde. 

Následne sa odprezentovať a pritiahnuť návštevníkov, ktorí budú 

chcieť využívať ďalšie služby, ako sú reštaurácie, pohostinstva , 

ubytovanie  a mnohé iné. Vytvoria sa nové pracovne miesta a náteru 

peniaze do obecných pokladni.  Viem si predstaviť, že tu budú vedieť 

návštevníci oddychovať cez vikendy, ale aj dlhsie dovolenkovať 

vzhľadom na výbornú pozíciu lokality . 

Prepojenie a budovanie nových cyklotras a turistických tras 

Realizácia cyklotrasy, gastro-chodníčky: ochutnávka tradičných jedál 

jednotlivých obcí, rodinné turistické podujatia 

spropagovanie Letiska Dubova a vybudovanie informacneho bodu na 

letisku vratane propagacnych sluzieb. Oprava cesty k letisku a 

vybudovanie a prepojenie cyklociest k tomuto bodu. 

Určite by sa zišlo nejaké športovisko na viacúčelové využitie pre deti 

a mladych s kolobežkami, skatebordami a podobne ako napr. : cesta 

v Dubovej smer na letisko. Možnosť kočikovania...a pod. 

V Dubovej - spevnenie/rekonštrukcia cesty od Družstevnej k letisku 

Dubová až po napojenie na cestu č. II/504. Skrátenie obchádzky cez 

Modru-Kráľovú. 

Vybudovanie cyklo chodnikov medzi obcami 

Výrazné obmedzenie individuálnej dopravy, vylúčenie tranzitnej 

dopravy, výstavba cyklociest a chodníkov úplne oddelených od 

komunikácie, výstavba peších zón, spoplatnenie parkovania na 

verejných priestranstvách, zákaz a trestanie parkovania na 

chodníkoch a zelených plochách, výstavba peších zón, kde by sa 

obyvatelia mohli stretávať a tráviť voľný čas, čo by výrazne podporilo 

spoločenský život v obci. 

Budmerice 

Budovanie území pre zlepšenie klímy a biodiverzity územia, podpora 

menších poľnohospodárov, ktorí pestujú ekologicky, sociálne a 

zodpovedne. 
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Cyklistické, turistické dostupné cesty chatová oblasť rybníkov 

Budmerice 

cyklotrasa 

Čistenie okolia a prírody vždy na jar, organizovanie kultúrnych a 

spoločenských podujatí spojených s ochutnávkou vína, miestnych 

výrobkov a lokálnych produktov  

Duchovné aktivity 

kanalizacia 

letny festival 

mne osobne chyba uprava ihriska pri škole  

ochrana prirody (skladka Budmerice)obnova potokov 

Pospajat vsetky obce bezpecnymi cyklocestami 

Spojenie obcí cyklocestami mimo hlavných ciest 

Spoločne kulturne podujatia 

Spoločné meditačné a spotrebiteľské centrum mediácia a iné 

poradenské služby napr. Právne psychologické a medziľudské 

problémy  

Spoločne prehliadky pamiatok(jedna vstupenka),spoločna 

ochutnávka tradičnych jedal 

Spracovanie bioodpadu. Následný predaj drevnej štiepky (mulču) a 

kompostu 

uprava krajina-predchadzanie suchom,zadržavanie 

vlahy,vysadzanie stromov a zelene 

vybudovanie toaliet v obci Budmerice, lebo za autobusovou 

zastávkou bývajú ľudské extrementy čo nie je pekná vizitka  

Zrušenie letiska Dubova a chemicke skladky 

Doľany 

Budovanie naučnych chodníkov,resp miest na terenne vzdelavanie 

obyvatelstva o prirode a udrzatelnom zivotnom štýle,udrzatelnom 

polnohospodarstve 

cyklotrasy - prepojiť vínne obce podobne ako na Morave, zatraktívniť 

niektoré kultúrne pamiatky, napr. 3D vizualizáciami, aplikáciami, viac 

festivalov s miestnymi podnikateľmi, viac možností na bývanie 

Obce by mali spojiť sily a tlačiť na štátne orgány, aby zastavili 

masívny výrub našich Malých Karpát 

organizovanie spoločných akcií v rámci MČK 

Socialne sluzby, aktivity pre deti 

Vidiek by mal byť aj o prodikcii potravín, ktoré sa dajú konzumovať v 

mieste produkcie. Nie je ani trochu. Prvý krok by bol Trvalo 

udržateľná, ekologická produkcia  zeleniny a mikrozeleniny. 

Zaoberám sa s tým 20 rokov, v prípade záujmu podám podrobné 

informácie ako by bolo možné vytvoriť nové príležitosti a výrazne 

zatraktívniť región ekologickou produkciou zeleniny. Som 

spolutvorca systému AGROKRUH, ktoý sa nám už podarilo uviesť v 

Košickom Samosprávnom Kraji máme rozpracoavané aktivity v 

Trenčianskom SK.  

Vištuk 

1. podpora zelene a zelenej infraštruktúry (vysádzanie alejí a 

budovanie cyklochodníkov); 

2. posilňovanie občianskej spoločnosti a zapojenia verejnosti 

prostredníctvom podpory nahrávania zasadnutí miestnych 

zastupiteľstiev; 

3. orálna história MČK (zber spomienok starších obyvateľov na to, 

ako kedysi vyzerali a žili ich obce a región celkovo) 

Cyklotrasa naprieč celym mikroregionom. Cez les aj cez vinohrady aj 

cez vodné nádrže.  

Cyklotrasy v napojeni na dostupnosť ver.dopravy 

cyklotrasy, podpora vinárstva, kulturne festivaly,.... 

kanalizacia 

Malo by sa raz do roka zorganizovať veľká víkendová akcia ktorá by 

rozvinula cestovný ruch a zviditeľnila okolité obce 
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Obnova Festivalu Pálfyovského panstva, Maratón MČK, Dni MČK, 

Ochutnávka špecialít MČK - súťaž o najlepšiu špecialitu, Objavujeme 

krásy MČK - séria workshopov spojená s návštevou lokality  a 

poskytnutím zaujímavých informácií o nej účastníkom podujatia,  

Prezentácia starých remesiel a zvykov z obdobia stredoveku v MČK, 

Chráňme si dedičstvo našich otcov - informácie pre účastníkov k 

ochrane životného prostredia, kultúrnych pamiatok a zveľaďovaní 

MČK, Zaujímavosti MČK... 

Okruzna cyklotrasa, spolocne vinarske akcie zamerane na 

malovinarov v regione + pamiatky 

prepojene jednotlivych obci dobrymi cyklotrasami a bezeckymi 

trasami 

Regionálna značka produktu - podpora  

Revitalizácia kultúrnych domov, spoločne realizovať stratégiu rozvoja  

cestovného ruchu BSK, zabrániť likvidácii vzácnych krajinných a 

historických prvkov  v regióne 

Revitalizacia prirodnych ploch, zahrad, vinic, nevyuzivanych 

obecnych pozemkov. Tiez spolocna koncepcia urbanistickeho 

rozvoja, aby nevznikali obludne satelity, ktore menia raz regionu a 

vystavba bola regulovana nad urovnou obci 

spolocne vinarske projekty, remeselne a ludove umenie 

Spoločný manažment cyklotrás a doplnkových služieb, spoločný 

podnik na prípravu dietetetickej zdravej stravy pre dôchodcov s 

donáškou 

vybudovanie cyklotras s napojenim na želenzničnu dopravu 

vybudovat separovane  cyklocesty,tvorba turistickych sprievodcov s 

prehladom lokalnych kulturnych akcii 

vysadba stromovych aleji pozdlz spolocnych ciest 

Jablonec 

Naucno poznávací chodník cez dediny ktorý by išiel až na červený 

kameň. Raz do roka organizovať ne príklad nejaké spoločne 

podujatie guláš, festival ideálne by bolo odkúpiť školiace stredisko v 

silnici a robiť tam spoločne akcie bolo by to na prospech všetkých 

pekný areál kde by sa dalo aj najesť aj športovať  

Odpadové hospodárstvo podľa obce Těšany,ČR 

Zriadenie spoločnej kompostárne 

3D prehliadka pamiatok 

podpora alternatívnych zdrojov energie  

pokračovanie náučného chodníka z obce jablonec cez budmerice a 

ďalej popri potoku Gidra 

turistický vláčik v mikroregióne 

Vybudovanie kanalizacie v obciach 

vybudovať veľké prírodné kúpalisko s bazénmi, wellness centrum, 

športové centrum prístupné širokej verejnosti 

Vzájomne zdieľané zberné dvory, pre malé obce je problém ich 

samostatne prevádzkovať. Forma spoločného financovania. 

Prípadne možnosť využiť zberný dvor inej obce za poplatok. 

Píla 

spoločné nakladanie s komunálnym odpadom 

Štefanová 

Súťaž v hrani hry Bingo pre seniorov. 

Vybudovať cyklochodník, ktorý spojí všetky dediny 


