Mesto Stupava
Prieskum názorov obyvateľov Stupavy na centrum mesta
Hlavná ulica - priestor od Školskej ulice po Námestie sv. Trojice
Vyplnený dotazník prosíme zaslať na adresu : Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, alebo
mailom na adresu: dotaznik@stupava.sk alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu v Stupave
alebo v Mestskej knižnici Ruda Morica Stupava do

18.5.2017

Údaje o respondentovi
1. meno a priezvisko (nepovinný údaj)
2. adresa bydliska (nepovinný údaj)
ulica:
č.domu
3. Koľko rokov žijete v Stupave ?
4. Vek - správnu odpoveď označte krížikom
10 až 15
15 až 23
23 až 35
35 až 55
55 až 70
70 a viac
5. Zamestnanie - správnu odpoveď označte krížikom
žiak
študent
zamestnanec
podnikateľ
na materskej dovolenke
v domácnosti
nezamestnaný
dôchodca
6. Doprava - správnu odpoveď označte krížikom
väčšinou jazdím autom
väčšinou chodím pešo alebo užívam hromadnú dopravu
7. Deti - ak sa niektorá odpoveď hodí, označte ju krížikom
mám deti v predškolskom veku
mám školopovinné deti
Prieskum názorov - tvrdenia s ktorými súhlasíte označte krížikom
1. Aktívne sa zaujímam o rozvoj Stupavy, najmä centra (viem niečo o histórii, poznám
špecifické miesta, zaujímam sa o nové počiny v centre, často tam chodievam, vedel-a by
som vymenovať aspoň desať prevádzok, ktoré sú na Hlavnej ul., ...)
2.
3.
4.
5.
6.

Zaujímam sa o rozvoj Stupavy pretože tu bývam a mám radosť keď mesto dobre vyzerá
Zaujímam sa o rozvoj Stupavy len z praktických dôvodov (musím tam ísť občas na nákup, na
poštu, vodím tam deti do školy,..)
Nezaujímam sa o centrum Stupavy nakoľko som vyťažený inými záležitosťami (malé deti,
náročná práca,..)
Nezaujímam sa o centrum Stupavy lebo tam vôbec nechodím, ani nemám záujem tam
tráviť čas
Ako často chodíte do centra mesta ? - správnu odpoveď označte krížikom
skoro každý deň
1 až 3 krát do týždňa
1 až 2 krát do mesiaca
nechodím skoro vôbec

7. Prečo chodíte do centra ? - hodiacu sa odpoveď/odpovede označte krížikom
idem tam aj len na prechádzku
nákupy
posedenie, kaviareň, stretnutie so známymi
vozím deti do školy
na prechádzku s deťmi
do práce
iné - prosíme doplniť:
8. Kde robíte svoje hlavné nakupy (potraviny a podobne)?

9. Čo oceňujem v centre Stupavy? Čím by som sa pochválil ?

10. Čo by bolo treba v centre Stupavy vylepšiť ?

11. Čo považujete za vážny problém ?

12. Chodíte do centra autom?

ÁNO - NIE

Ak áno, kde parkujete?
13. Boli by ste ochotní zaparkovať mimo centra ?

ÁNO - NIE

Ak nie, prečo?

Do budúcnosti
1. Čo by ste si v centre Stupavy želali?

2. Čo ste Vy ochotní (na základe Vašich možností a záujmu) pre centrum mesta urobiť ? Máte záujem, aby
Vás mesto osobne oslovilo k účasti v prípadných diskusiách, alebo pracovných stretnutiach k tejto
problematike? (ak áno, uveďte prosím, svoje meno a kontakné telefónne číslo a emailovú adresu)

3. Iný komentár k centru Stupavy:

Vyplnený dotazník prosíme zaslať na adresu : Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, alebo
mailom na adresu: dotaznik@stupava.sk alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu v Stupave
alebo v Mestskej knižnici Ruda Morica Stupava do

18.5.2017

Ďakujeme za spoluprácu
Poučenie: Respondent s poskytnutím nepovinných údajov uvedených v dotazníku súhlasí s ich spracovaním výlučne na účely tohto prieskumu.

