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EXEKUTÍVNE ZHRNUTIE
• Prieskum sa uskutočnil v dňoch 03.04.2021 – 30.04.2021;
• Prieskumu sa zúčastnilo 699 respondentov;
• Najviac respondentov žije v obci Vištuk (317 – 45% respondentov);
• 62% respondentov má pocit, že má dostatok informácií, tieto získali najmä prostredníctvom sociálnych sietí (60%),
resp. od priateľov (26%);
• 37% respondentov uviedlo svoje meno, v prípade Vištučanov to bolo 44%;
• 49% respondentov si praje zachovanie terajšieho stavu obce, 36% si praje rozvoj, ale nie formou, akú ponúka
investor – s tou sa stotožňuje len 6% respondentov;
• V otvorených komentároch boli identifikované ako najdôležitejšie oblasti pre rozvoj Vištuku: Zachovanie charakteru
obce (16%), Udržateľný rozvoj (15%), Šport a rekreácia (14%), Zlepšenie ciest a chodníkov (13%) a Kanalizácia
(11%);
• Ďalej boli v otvorených komentároch uvádzané najmä nasledovné alternatívy k rozvoju oblasti rybníka: Zachovanie
rybníka bez zmeny (19%), Oddychová zóna (18%), Chodníky pre peších (15%) a Cyklochodníky (12%);
• 90% respondentov nesúhlasí, resp. skôr nesúhlasí so zámerom investora, pričom v prípade Vištučanov je to až 92%;
• V otvorených komentároch boli uvedené tieto najčastejšie dôvody nesúhlasu: Negatívny vplyv na prírodu(25%),
Nevhodná zástavba (14%), Nedostatočná infraštruktúra (13%), Negatívny vplyv na dopravu (11%), Narušenie pokoja
(9%) a Negatívny vplyv na komunitu (9%);

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

FORMA VYPLNENÉHO DOTAZNÍKA

Komentár:
Výrazne preferovanou formou vyplnenia dotazníka bola online forma. A to napriek skutočnosti, že v rámci Vištuku dostala
každá rodina do schránky papierový dotazník. Zrejme k tomu prispela okrem iného pandemická situácia. Tento výsledok sedí
aj s hlavným informačným kanálom o tomto projekte – Facebookom. Toto zistenie môže Vištuku aj v budúcnosti pomôcť
realizovať podobné informačné kampane s vysokou efektivitou a nízkymi nákladmi.

V AKEJ OBCI ŽIJETE?

Komentár:
Skutočnosť, že najviac respondentov žije v obci Vištuk, asi nikoho neprekvapí. Dôležité je zistenie, že aj občania okolitých obcí
vnímajú tento projekt ako regionálne významný a majú potrebu sa k nemu vyjadriť. Po Vištučanoch je najviac respondentov
práve z okolitých obcí: Šenkvice, Modra, Budmerice a Báhoň. Kuriozitou sú respondenti z Ríma a Sydney – samozrejme
predpokladáme väzbu k Vištuku.

INFORMÁCIE O VÝSTAVBE

Komentár:
Viac ako 60% respondentov má pocit, že má dostatok informácií. Najčastejším zdrojom informácií je Facebook, nasledovaný
priateľmi. Uvedené výsledky možno interpretovať ako dobrú správu, keďže respondenti sa zväčša cítia byť dostatočne
informovaní. Nástroj, ktorý tomu jednoznačne dopomohol, je Facebook. Tiež tomu pomohlo zverejnenie všetkých
dokumentov na stránke obce, kam odkazovala aj informačná kampaň.

ANONYMITA

Komentár:
Z celkového množstva respondentov využilo možnosť neuviesť svoje meno v dotazníku 63%, z obyvateľov Vištuku sa rozhodlo
toto právo využiť menej respondentov – konkrétne 56%. Tento výsledok možno hodnotiť ako vyššiu snahu Vištučanov sa k
svojim názorom priamo prihlásiť. Možnosť anonymného vyplnenia dotazníka bola poskytnutá s cieľom zvýšenia jeho
návratnosti – čo sa aj potvrdilo. Z hľadiska štatistického vyhodnotenia dát však nehrá rolu, či boli poskytnuté anonymne alebo
nie.
*Poznámka: Všetky dáta boli spracovávané bez osobných údajov – vzhľadom na GDPR.

ANALÝZA
ŠTRUKTÚROVANÝCH DÁT

AKO SI PREDSTAVUJETE BUDÚCNOSŤ OBCE?

Komentár:
Takmer polovica respondentov (zo všetkých aj z Vištuku) si v rámci otázky ohľadne budúcnosti Vištuku vybrala
možnosť, že im terajší stav vyhovuje. O niečo menej – 37%, resp. 36% by prijalo rozvoj obce v udržateľnej miere
- služby, stavebné parcely, rekreácia a podobne. S ponukou investora, t.j. veľkou obcou prímestského
charakteru, sa stotožnilo len 6% respondentov. Respondenti mali možnosť uviesť aj iné priority v rámci
otvoreného komentára – viac v časti textová analýza v tejto prezentácii.

SÚHLASÍTE SO ZÁMEROM INVESTORA?

Komentár:
Najdôležitejším výsledkom dotazníka je výrazné vyjadrenie nesúhlasu so zámerom investora. V prípade všetkých
respondentov je to 90%, z Vištučanov 92% a z Vištučanov, ktorý sa pod dotazník aj podpísali, je to veľmi vysokých 98%. Tento
výsledok preukazuje veľmi silné vychýlenie verejnej mienky v neprospech projektu „Modré magnólie“ a preukazuje, že pre
občanov Vištuku a okolitých obcí je v tejto podobe úplne neprijateľný. Respondenti mali možnosť uviesť v otvorenom
komentári konkrétny dôvod nesúhlasu – viac v časti textová analýza v tejto prezentácii.

TEXTOVÁ ANALÝZA
OTVORENÝCH ODPOVEDÍ
METÓDA: Analýza otvorených komentárov bola vykonaná spôsobom, že každý komentár (reakcia) bol starostlivo prečítaný
a následne kategorizovaný do maximálne troch číselníkových hodnôt (nápadov), aby bolo možné tieto komentáre ďalej
graficky analyzovať. Ide o zásadné zjednodušenie myšlienok respondentov a nejde o exaktnú metódu. Dáva však možnosť
lepšie pochopiť motiváciu a zmýšľanie respondentov. Adresát dotazníka (obecné zastupiteľstvo) tak môže vyťažiť viac aj z
inak rozsiahlych a niekedy ťažko čitateľných komentárov. V rámci tejto analýzy bolo analyzovaných viac ako 900
otvorených komentárov, pričom v dotazníku ich celkovo odznelo viac ako 1700.

BUDÚCNOSŤ OBCE - INÉ

Komentár:
V otvorených komentároch boli identifikované ako najdôležitejšie oblasti pre rozvoj Vištuka: Zachovanie charakteru (16%),
Udržateľný rozvoj (15%), Šport a rekreácia (14%), Zlepšenie ciest a chodníkov (13%) a Kanalizácia (11%).
*Poznámka: V rámci tohto otvoreného komentára bolo analyzovaných 112 reakcií respondentov, pričom bolo vybraných a kategorizovaných 166
nápadov.

RYBNÍK – ALTERNATÍVY ROZVOJA

Komentár:
Najviac respondentov (19%) sa vyjadrilo za zachovanie rybníka tak, ako ho poznáme dnes. Nasledovali: Oddychová zóna
(18%), Chodníky pre peších (15%), Cyklochodníky (12%), Šport a rekreácia (10%) a miesto na opekanie s lavičkami (7%).
*Poznámka: V rámci tohto otvoreného komentára bolo analyzovaných 414 reakcií respondentov, pričom bolo vybraných a kategorizovaných
640 nápadov.

PREČO NE/SÚHLASÍTE SO ZÁMEROM INVESTORA?

Komentár:
Najviac respondentov (25%) uviedlo ako dôvod nesúhlasu Negatívny vplyv na prírodu. Nasledovali: Nevhodná zástavba (14%), Nedostatočná
infraštruktúra (13%), Negatívny vplyv na dopravu (11%), Narušenie pokoja (9%), Negatívny vplyv na komunitu (9%), Veľkosť zástavby (7%) a
Neverím investorovi (5%).
*Poznámka: V rámci tohto otvoreného komentára bolo analyzovaných 409 reakcií respondentov, pričom bolo vybraných a kategorizovaných 651 dôvodov
súhlasu/nesúhlasu.
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