
Výsledky dotazníkového  prieskumu občanov obce Rožkovany 

k problematike zvýšenia bezpečnosti križovatky ciest prvej a tretej triedy 

pri vstupe do obce zo dňa 09.02.2020 

 

Dotazníkový prieskum bol realizovaný za účelom zistenia názorov a potrieb obyvateľov obce 

Rožkovany k pripravovaným návrhom rekonštrukcie križovatky ciest. Dotazník bol 

distribuovaný do jednotlivých domácností (samostatných rodín) v počte jeden kus/ rodina. 

Východiskové údaje: 

Celkový počet obyvateľov obce k dnešnému dňu:  1330 obyvateľov 

Celkový počet domácnosti (samostatných rodín): cca 450 

Dotazník bol distribuovaný celkom do 407 domácností/rodín čo predstavuje  90.44  % zastúpenie. 

Návratnosť dotazníka bola  87,47  %,  51  kusov dotazníka nebolo spätne odovzdaných a 3 dotazníky 

boli neplatné, keďže boli doručené neskoro resp. v nepotvrdených obálkach. 

 

Respondenti odpovedali na položené otázky nasledovne:  

 

1. Uveďte prosím číslom počet všetkých členov vašej domácnosti (samostatnej rodiny) :  

 

V dotazníku sa vyjadrilo 356 rodín s celkovým počtom 1106 obyvateľov, z toho 84 rodín 

neuviedlo ekonomickú aktivitu svojich členov 

 

 

 

2. K jednotlivým členom domácnosti priraďte ich ekonomickú aktivitu a počet: 

a) Maloleté dieťa .................... 

b) Žiak/žiačka  základnej školy ............. 

c) Študent/študentka ............................ 

d) Ekonomicky aktívny člen ( zamestnanec, živnostník, podnikateľ a pod.) ............. 

e) Ekonomicky neaktívny člen ........................................ 

f) Dôchodca/ Dôchodkyňa ............................................. 

 

obyvateľ 
početnosť 

(n) 

relatívna 

početnosť 

(%) 

maloleté dieťa 101 9,88 

žiak 99 9,69 

študent 87 8,51 

aktívny 483 47,26 

neaktívny 49 4,79 

dôchodca 203 19,86 

obyvateľov 1022 100,00 

 



 

 

 

3. Ktoré spôsoby dopravy sú členmi Vašej domácnosti najviac využívané? Uveďte v poradí 1- 5 

od najčastejšie využívaných po najmenej využívané: 

a) Autom                .................. 

b) Autobusom       ................... 

c) Vlakom              ................... 

d) Na bicykli           ................... 

e) Peši                     ....................  

 
auto autobus vlak bicykel peši 

kód 1 = najčastejšie 187 124 73 10 15 

kód 2 = často 30 87 91 2 13 

kód 3 = priemerne 41 61 84 23 26 

kód 4 = menej často 0 0 0 0 0 

kód 5 = skoro vôbec 20 18 9 77 74 

 

 

 

4. Za akým cieľom najčastejšie využívate prepravu autom? Odpoveď zakrúžkujte: 

a) Do školy/ zamestnania 

b) Za športom, zábavou, kultúrou 

c) K lekárovi a na úrady 

d) Na nákupy 

e) Za iným cieľom,  uveďte ................................................................................. 

využívanie auta auto (n) 

a) do školy / zamestnanie 188 

b) šport, zábava, kultúra 105 

c) lekár, úrady 245 

d) nákupy 218 

e) iné (návštevy, rôzne,...) 26 

- medzi iné: dovolenky, návštevy rodiny, rodinné  oslavy..... 
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5. Za akým cieľom najčastejšie využívate prepravu autobusom? Odpoveď zakrúžkujte: 

a) Do školy/ zamestnania 

b) Za športom, zábavou, kultúrou 

c) K lekárovi a na úrady 

d) Na nákupy 

e) Za iným cieľom,  uveďte ................................................................................. 

využívanie autobusu autobus (n) 

a) do školy / zamestnanie 172 

b) šport, zábava, kultúra 76 

c) lekár, úrady 246 

d) nákupy 102 

e) iné (návštevy, rôzne,...) 22 

- medzi iné: dovolenky, návštevy rodiny, rodinné  oslavy..... 

 

 

6. Za a akým cieľom najčastejšie využívate prepravu vlakom? Odpoveď zakrúžkujte: 

a) Do školy/ zamestnania 

b) Za športom, zábavou, kultúrou 

c) K lekárovi, na úrady 

d) Na nákupy 

e) Za iným cieľom, uveďte........................................................................................... 

využívanie vlakov vlak (n) 

a) do školy / zamestnanie 169 

b) šport, zábava, kultúra 104 

c) lekár, úrady 213 

d) nákupy 106 

e) iné (návštevy, rôzne,...) 12 

medzi iné: dovolenky, návštevy rodiny, rodinné  oslavy..... 

 

7. Ako často využíva Vaša rodina prepravu autom? Zakrúžkujte len jednu odpoveď: 

a) Denne 

b) 1-2x týždenne 

c) 3-5x týždenne 

d) Nevyužívame ju takmer vôbec 

preprava autom auto (n) % 

a) denne 141 40% 

b) 1-2x týždenne 72 20% 

c) 3-5x týždenne 56 16% 

d) nevyužívam ju takmer vôbec 50 14% 

neodpovedali 37 10% 

SPOLU:  356 100% 

 



 

 

 

8. Ako často využíva Vaša rodina prepravu autobusom? Zakrúžkujte len jednu odpoveď: 

a) Denne 

b) 1-2x týždenne 

c) 3-5x týždenne 

d) Nevyužívame ju takmer vôbec 

využívanie autobusovej dopravy autobus (n) % 

a) denne 86 24% 

b) 1-2x týždenne 123 35% 

c) 3-5x týždenne 64 18% 

d) nevyužívam ju takmer vôbec 55 15% 

neodpovedali 28 8% 

SPOLU:  356 100% 
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9. Ako často využívate vlakovú dopravu? Zakrúžkujte len jednu odpoveď: 

a) Denne 

b) 1-2xtýždene 

c) 3-5x týždenne 

d) Nevyužívame ju takmer vôbec 

využívanie vlakovej dopravy vlak (n) % 

a) denne 65 18% 

b) 1-2x týždenne 128 36% 

c) 3-5x týždenne 52 15% 

d) nevyužívam ju takmer vôbec 78 22% 

neodpovedali 33 9% 

SPOLU:  356 100% 

 

 

 

 

 

10.  Ktoré autobusové linky využívate najčastejšie? Zakrúžkujte len jednu odpoveď: 

a) Zo zastávky v centre obce 

b) Zo zastávky pri ceste I. triedy (hlavná cesta) 

využívanie autobusových liniek 
využívanie 

zastávok (n) 

relatívna 

početnosť 

(%) 

a) Zo zastávky v centre obce 36 10% 

b) Zo zastávky pri ceste I. triedy (hlavná cesta) 273 77% 

neodpovedali 47 13% 

spolu 356 100% 
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11. Uveďte časový interval resp. konkrétne hodiny  a dni počas  ktorých členovia vašej 

domácnosti najviac využívajú autobusovú dopravu: najčastejšie pracovné dni ráno 

a poobede, podľa individuálnych potrieb 

 

12.  Vedeli by ste si predstaviť situáciu, že by autobusové zastávky pri hlavnej ceste mali byť 

úplne zrušené? Zakrúžkujte len jednu odpoveď: 

a) V žiadnom prípade 

b) Možno áno 

c) Možno nie  

d) Vôbec by nám to nevadilo 

e) Viac by nám vyhovovalo, ak by boli presunuté na plánované obratisko 

 

zrušenie autobusových zastávok pri 

hlavnej ceste  

zrušenie 

zástavky pri hl. 

ceste (n) 

relatívna 

početnosť 

(%) 

a) V žiadnom prípade 235 66% 

b) Možno áno 6 2% 

c) Možno nie 11 3% 

d) Vôbec by nám to nevadilo 2 1% 

e) Viac by nám vyhovovalo, ak by boli 

presunuté na plánované obratisko 
74 21% 

neodpovedali 28 8% 

spolu: 356 100% 
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13. Súhlasili by ste s tým, že by naša obec nemala možnosť využívať žiadne autobusové spoje na 

hlavnej trase v smere Lipany - Prešov a v obci by boli ponechané len štyri spoje počas dňa, 

ktoré zachádzajú do centra obce ? Zakrúžkujte len jednu odpoveď: 

a) Určite nie 

b) Skôr nie 

c) Skôr áno 

d) Určite áno 

ponechanie 4 

spojov počas dňa 

do obce 

početnosť (n) 

relatívna 

početnosť 

(%) 

a) určite nie 305 86% 

b) skôr nie 13 4% 

c) skôr áno 4 1% 

d) určite áno 4 1% 

nevyjadrili sa  30 8% 

spolu 356 100% 
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14. Ktorý navrhovaný variant vnímate z Vášho pohľadu ako bezpečnejší? Zakrúžkujte len jednu 

odpoveď: 

a) Variant č.1 s ponechaním autobusových zastávok na hlavnej ceste 

b) Variant č.2 s obratiskom 

c) Vnímam ich ako rovnako bezpečné 

bezpečnejší variant z pohľadu obyvateľov 
bezpečnejší 

variant (n) 

relatívna 

početnosť 

(%) 

a) Variant č.1 s ponechaním autobusových zastávok na hlavnej ceste 162 46% 

b) Variant č.2 s obratiskom 108 30% 

c) Vnímam ich ako rovnako bezpečné 58 16% 

neodpovedali 28 8% 

spolu:  356 100% 

 

 

 

15. Boli by ste ochotní akceptovať znížený počet autobusových liniek na hlavnej trase v prípade 

presunutia autobusových zastávok na obratisko? Ak áno, aká by mala byť ich frekvencia? 

Zakrúžkujte len jednu odpoveď: 

a) Každú polhodinu 

b) Každú hodinu 

c) Každé dve hodiny 

d) Trikrát denne 

e) Vôbec túto možnosť nepripúšťam 

f) Úplne by nám stačilo, aby do centra obce zachádzalo počas dňa len zopár spojov 

frekvencia autobusových liniek 
akceptácia 

obmedzení (n) 

relatívna 

početnosť 

(%) 

a) Každú polhodinu 36 10% 

b) Každú hodinu 85 24% 

c) Každé dve hodiny 24 7% 

d) Trikrát denne 3 1% 

e) Vôbec túto možnosť nepripúšťam 170 48% 

f) Úplne by nám stačilo, aby do centra obce 

zachádzalo počas dňa len zopár spojov 
8 2% 

nevyjadrili sa 30 8% 

spolu 356 100% 
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Po oboznámení sa s oboma návrhmi variantného riešenia rekonštrukcie križovatky, uvedomujúc si ich 

pozitívne ale aj negatívne dopady sa za našu rodinu vyjadrujeme nasledovne. Vyberte si jednu 

možnosť a Vašu odpoveď zakrúžkujte pod písmenom a alebo b: 

Súhlasíme s realizáciou: 

a) Variantu č. 1, t.j. vybudovaním bezpečnostných opatrení na ceste prvej a tretej triedy 

s ponechaním autobusových zastávok na hlavnej ceste v samostatných zastávkových pruhoch, 

vybudovaním napájacích chodníkov a osvetlených priechodov pre chodcov 

 

b) Variantu č. 2 t.j. vybudovaním bezpečnostných opatrení na ceste prvej a tretej triedy, zrušením 

zastávok na ceste prvej triedy a ich presunutím na obratisko aj za cenu výrazného obmedzenia 

dopravnej obslužnosti obce verejnou autobusovou dopravou 

 

preferovaný variant 
početnosť 

(n) 

relatívna 

početnosť 

(%) 

variant 1 255 72% 

variant 2 88 25% 

bez odpovede 13 4% 

spolu:  356 100% 
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KOMBINÁCIA odpovedí: 

preferovaný 

variant 

a) Každú 

polhodinu 

b) 

Každú 

hodinu 

c) 

Každé 

dve 

hodiny 

d) 

Trikrát 

denne 

e) Vôbec  

nepripúšťam 

možnosť 

obmedzenia 

autobusových 

spojov 

f) Úplne by 

nám stačilo, 

aby do 

centra obce 

zachádzalo 

počas dňa 

len zopár 

spojov 

nevyjadril 

sa 
spolu 

variant 1 – na 

hlavnej ceste 
31 41 7 

 
157 5 14 255 

variant 2 – s 

obratiskom 
5 43 16 1 13 3 7 88 

neoznačil 

variantu  
1 1 2 

  
9 13 

Celkový súčet 36 85 24 3 170 8 30 356 

 

 

 

Vzhľadom na časovú náročnosť spracovania výsledkov dotazníka bude otvorená otázka v ktorej mali 

možnosť respondenti uviesť doplňujúce odpovede bude ešte spracovaná a následne zverejnená 

v plnom znení. 

 

Ďakujeme  Vám za Vašu účasť na prieskume. Výsledky dotazníkového prieskumu budú doručené 

zástupcom Slovenskej správy ciest. 
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