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Miestna samospráva - dotazník    
 

Pre zmapovanie situácie v obciach a mestách  
sme použili dotazník s 10 otázkami s dôrazom na: 
1.  Životné prostredie – plusy:  
Čím je vaša obec výnimočná z environmentálneho hľadiska? 
1. 1. Prírodné zaujímavé a cenné územia v katastri obce  
1.2. Je životné prostredie silnou stránkou vašej obce?        
2.  Životné prostredie – mínusy:  
Aké environmentálne problémy najviac trápia vašu obec? 
2.1. Z pohľadu vedenia obce  
2.2. Z pohľadu občanov 
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3. Odpady: 
- Koľko nelegálnych skládok odpadu máte v katastri obce?  
- Ich počet sa za posledných desať rokov znížil alebo zvýšil?  
- Koľko kg vytriedeného odpadu máte na obyvateľa?  
- Počet sa za posledných 10 rokov znížil alebo zvýšil?   
- Aké druhy odpadu v obci triedite?  
- Sú zvýhodnení občania obce, ktorí triedia odpad?   
- Máte obecnú kompostáreň?   
- Vzdelávate občanov v oblasti minimalizácie odpadu?   
- Máte niečo svoje v tejto oblasti, čo by mohlo inšpirovať  
  ďalšie obce?  
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4. Doprava 
- Máte zavedenú parkovaciu politiku?   
- Máte v obci/meste cyklistické chodníky?   
5. Poľnohospodárstvo, lokálne potraviny  
    a podpora rozvoja vidieka 
-  Aké percento populácie sa venuje oblasti  
  poľnohospodárstva/spracovania potravín?  
- Vyrába sa v obci regionálna špecialita?   
- Koná sa v obci farmársky jarmok alebo podobné  
  podujatie zamerané na lokálne potraviny?    
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6. Adaptačné opatrenia na zmeny klímy 
- Obsahujú strategické rozvojové dokumenty obce návrhy  
opatrení v oblasti adaptácie na klimatické zmeny?   
- Niečo v tejto oblasti ste už realizovali?    
- Vzdelávate občanov v opatreniach na zadržiavanie  
vody v krajine?  
- Počuli ste o projekte „Prírodná záhrada“  www.prirodnazahrada.sk?  
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7. Environmentálne zodpovedné správanie a iniciatívy  
    na zlepšenie životného prostredia 
- Meriate spotrebu vody a energií na obecnom/mestskom úrade  
  a snažíte sa o minimalizáciu? 
- Má vaša obec/vaše mesto spracovaný environmentálny audit?    
- Poznáte „udržateľné mestá“ v SR alebo ČR?   
- Pokiaľ ide o „zelené nakupovanie“, nakupuje váš obecný/mestský  
  úrad kancelárske potreby alebo iné produkty šetrné  
  k životnému prostrediu ?   
- Uplatňujete na úrade zelené verejné obstarávanie?   
- Je alebo bola obec zapojená do environmentálnych projektov?   
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8. Environmentálne povedomie a environmentálne  
    vzdelávanie 
8.1. Sú podľa vás občania obce environmentálne uvedomelí?   
8.2. Je vaša obec ochotná environmentálne vzdelávať 
svojich občanov?   
•  V akých témach prioritne?  
•  Akými metódami, prostriedkami? 
•  Aké cieľové skupiny prioritne?  
8.3. Ako v tom môže pomôcť škola? 
8.4. Ako v tom môže pomôcť krajská samospráva?  
8.5. Ako v tom môže pomôcť štát? 
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9. Máte v obci inštitúcie, združenia, neziskové organizácie,  
    spolky..., ktoré sa venujú ochrane prírody, ochrane  
    životného prostredia, skrášľovaniu obce  
    či environmentálnej osvete?    
  
10. Poznáte grantové schémy, z ktorých je možné žiadať  
      finančné prostriedky na environmentálne-osvetové  
      projekty?      
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l  Obdržali sme 65 vyplnených dotazníkov z okresov: 
–  Bánovce nad Bebravou (16 obcí) 
–  Ilava ( 5 obcí) 
–  Myjava (1 obec) 
–  Nové Mesto nad Váhom (1 mesto, 12 obcí) 
–  Považská Bystrica (4 obce) 
–  Púchov (11 obcí) 
–  Trenčín (2 mestá, 13 obcí) 
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•  Samosprávy za environmentálne problémy,  
   ktoré ich najviac trápia považujú: nezáujem  
   o separáciu, chýbajúcu kanalizáciu, čierne skládky,  
   spaľovanie záhradného odpadu a vypaľovanie trávy.    
•  Triedia všetky druhy odpadu tak, ako im to ukladá  
   zákon. V 4 prípadoch obce zvýhodňujú občanov,  
   ktorí triedia odpad (poskytujú bezplatne vrecia  
   a znížili poplatok za KO). 
•  Obecnú kompostáreň zo 65 obcí má 9.    
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l  44 OBCÍ vzdeláva občanov v oblasti minimalizácie 
odpadu (zasielanie informačných letákov  

    do domácností, relácie v obecnom rozhlase, info 
články: obecné noviny, web stránka, vývesná tabula, 

l  Príklad dobrej praxe: Obec Košeca je zbernou 
spoločnosťou triedeného odpadu.  
•  aktivity zamerané na výchovu a vzdelávanie  
   všetkých vekových kategórií občanov  
   formou kreatívnych, zážitkových aktivít.  



Dotazník - sumár 

–  47 respondentov na otázku: Či obsahujú strategické  
 rozvojové dokumenty obce návrhy opatrení v oblasti  

    adaptácie na klimatické zmeny odpovedalo NIE. 
–  54 respondentov na otázku: Či obce realizujú vzdelávanie  

 občanov v opatreniach na zadržiavanie vody v krajine 
 odpovedalo NIE. 

–  Obce nemajú spracovaný environmentálny audit. 
–  V ojedinelých prípadoch na úradoch aplikujú zelené  
    verejné obstarávanie.  
–  Vo väčšine prípadoch sa obce zapájajú  
    do environmentálnych projektov. 
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•  Obce sú ochotné environmentálne vzdelávať 
   svojich občanov. Prioritne na témy triedenie 
   odpadu a  znečisťovanie ovzdušia. 
•  Pomoc krajskej samosprávy by uvítala:  
   zabezpečenie propagačných a informačných  
   materiálov. 
•  Pomoc od štátu: legislatívna, finančné zdroje, 
   informačné kampane v médiách.  
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