
Príloha 3: Výsledky ankety

V rámci distribúcie Spravodaja OR Radvaň boli do domácností zaslané aj 
anketové lístky. Celkom bolo rozdistribuovaných 2200 výtlačkov. Anketa bola 
zverejnená aj na web stránke OR Radvaň. V priebehu mesiacov január – február bolo 
vyplnených a dodaných 34 dotazníkov. Návratnosť bola viac než 1,5%. Členovia OR sa 
ankety nezúčastnili, v záujme získať v prvom rade informácie a podnety od občanov. 

Výstupy z dotazníkov sme roztriedili podľa šiestich okrskov: 
- Okrsok 1 - Kalinčiakova ulica,
- Okrsok 2 - Bernolákova ulica – párne čísla
- Okrsok 3 - Bernolákova, nepárne čísla + vežiaky Radvanská
- Okrsok 4 - Radvanská 2-24 + NĽŠ 11-20
- Okrsok 5 - Poľná ulica, bytové domy + NĽŠ 7-10
- Okrsok 6 - Rodinné domy (Poľná, Malachovská, Stromová)

Pre účely skvalitňovania bývania a služieb sme do hodnotenia vybrali len otázky 
súvisiace s potrebami obyvateľov.
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POZN.: Každý respodent mohol zakrúžkovať viac možností. 

Je zaujímavé že obyvatelia na Kalinčiakovej ulici neprejavili záujem o účasť v ankete – 
asi im nič nechýba. Najviac dotazníkov bolo dodaných z okrskov 3,4 a 5 a z hľadiska 
počtu obyvateľov najvyšší podiel respodentov bol v okrsku 5 – Poľná+NĽŠ 7-10  viac 
než 1%. V okrsku 2 to bolo rovné 1% obyvateľov. 

Najvyššiemu počtu účastníkov prekvapivo chýba v Radvani verejný priestor - námestie
– až vyše 80% respodentov pociťuje potrebu vybudovania spoločenského verejného 
centrálneho priestoru v Radvani. 
Parkovanie sa ocitlo až na druhom mieste s 38,2 %. Najvyšší podiel potreby 
parkovania, až dvojtretinový je v okrsku 4 – Radvanská + NĽŠ. To je práve okrsok, kde 
sa parkuje už aj na tráve a chodníkoch vo vnútro-bloku, ba až priamo pred vchodmi 
a kde sa plánuje zabratie verejného parkoviska pre výstavbu poly-funkčného domu 
Tulipán (p. príloha 1/6). Druhý najvyšší podiel potrieb parkovania je v okrsku 5 - Poľná 
ul. 
Hneď tesne za potrebami parkovania sa umiestnila potreba rozšírenia plôch zelene 
a priestorov na relax a oddych – 35,3 % respodentov chýbajú tieto verejné 
priestory. 
Vyše štvrtine účastníkov ankety chýbajú aj spoločenské priestory na stretávanie 
rôznych záujmových skupín, hlavne dôchodcov ale aj matiek s deťmi. 
Na poslednom mieste sa ukázala potreba rozšírenia možností pre športové aktivity. To 
chýba hlavne pre obyvateľov žijúcich v rodinných domoch. Tu sa ukázalo, že investície 



v minulom roku do športových a detských ihrísk sa prejavili aj v pomerne nízkej úrovni 
požiadaviek obyvateľov.
Medzi zaujímavé požiadavky možno zaradiť vybudovanie studne na úžitkovú vodu 
v okrsku 5 – Poľná ulica pre účely polievania zelene a kvetov, ako aj zachytenie 
prameňa vo svahu pod Bernolákovou ulicou a jeho využitia ako jazierka 
v navrhovanom parčíku – okrsok 3 (p. príloha 2- mapka).

Z hľadiska ostaných námetov a návrhov od občanov boli na prvom mieste chodníky, 
záporné vyjadrenia k výstavbe hromadných garáží celkom a hlavne na Bernolákovej 
pod svahom. Obyvatelia navrhujú na každý byt jedno parkovacie miesto a vyhradenie 
samostatných parkovísk pre služobné autá a dodávky. 


