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Základná charakteristika 

 

Komunitný prieskum prebehol zberom kvantitatívnych dát online dotazníkom, ktorý vyplnilo 51 
respondentov – respondenti z radov aktívnych Prešovčanov boli oslovení mailom a požiadaní o šírenie 
dotazníka medzi ďalších záujemcov. Kvalitatívne dáta sme zbierali v rámci pilotného rozhovoru 
s kultúrnou organizátorkou s bohatými skúsenosťami s komunikáciou s mestom a vedením dvoch 
fokusových skupín, ktorých sa zúčastnilo dokopy 10 komunikačných partnerov. Fokusové skupiny boli 
zložené z miestnych angažujúcich sa občanov so skúsenosťou s podnikaním, aktivizmom či službami 
v oblastiach kultúry, dopravy, verejného priestoru a sociálnej práce. Rozloženie medzi mužmi a ženami 
bolo takmer rovnomerné, vekovo sa pohybovali v rozmedzí 30 až 60 rokov. 

O respondentoch online dotazníka máme presnejšie demografické údaje: muži a ženy boli zastúpení 
presne rovnomerne, vzdelanie prevažovalo vysokoškolské (1. stupňa - 8%, 2. stupňa – 53%, 3. stupňa 
– 21%). Vek respondentov online dotazníka bol vyšší, než sme očakávali (graf 1), čo môže súvisieť s 
„preskúmanosťou“ mladších ročníkov na internete či samovýberom respondentov, ktorí majú bližší 
vzťah k zadávateľom výskumu. 70% má skúsenosť s členstvom v občianskom združení a takmer 
polovica (48,9%) sa zapojila do „kolektívneho organizovania, snahy o zapojenie verejnosti do riešenia 
nejakého problému, či inej „aktivistickej“ činnosti“, veľa z nich vo viacerých témach. Najviac 
respondentov sa angažovalo v kultúre (52%), po 30% v automobilovej doprave, nemotorovej doprave, 
sociálnych veciach, verejnom priestore a architektúre a životnom prostredí. 

 

graf 1 

 

Čo sa týka tematického zamerania respondentov dotazníka, najviac sa vo verejnom dianí v Prešove  
zaujímajú o kultúru, nemotorovú dopravu a životné prostredie, ale aj prerozdeľovanie verejných 
financií a hromadnú a automobilovú dopravu (viď graf 2). 

 



 

graf 2 

 

 

Obecne šlo o respondentov, ktorí sa často zaujímajú o dianie na politickej scéne Prešova – na 
štvorbodovej škále väčšinu času/niekedy/takmer vôbec/vôbec zvolilo prvé dve možnosti dovedna 85 
percent. Rovnako ide o Prešovčanov, ktorí chodia k voľbám primátora a miestneho zastupiteľstva: 67% 
vždy, 25% takmer vždy. 

 

Informovanosť 

 

Jedným z cieľov dotazníka bolo zistiť, odkiaľ Prešovčania čerpajú informácie o svojom meste a 
či k nim majú dostatočný prístup. Respondenti dotazníkového šetrenia majú pocit, že mesto (teda 
volení zástupcovia a úradníci) občanov neinformuje dostatočne o spôsobe prijímania dôležitých 
rozhodnutí. Rovnako účastníci fokusových skupín kritizovali nezáujem mesta o poskytovanie informácií 
nie len občanom, ale aj nedostatok informovanosti medzi jednotlivými súčasťami mestskej správy. 
Účastníci sa zhodli, že „dôležité je mať informácie a všetky dokumenty“, tie sa na webe mesta často 
nenachádzajú a získať k nim prístup je zdĺhavé a často neúspešné. 

Obecné informácie o dianí v meste získavajú respondenti najčastejšie osobne od známych, z miestnych 
médií a až na treťom mieste z oficiálnych webov mesta. Z miestnych médií je medzi nimi zďaleka 
najsledovanejší Prešovský Korzár (82%), druhý je PIS.sk (50%), nasleduje Prešov24.sk (31%) a Prešovský 
Večerník (25%). Sky rádio, TV7 a Televíziu Prešov sleduje okolo 10% opýtaných. 

 V dotazníku sme zisťovali aj oboznámenosť s dôležitými dokumentami mesta – najviac 
respondentov má pocit, že nie sú oboznámení so žiadnym z uvedených dokumentov (38%), nasleduje 
Program rozvoja mesta 2015 až 2020, VZNká a Územný plán (všetky 27%) a následne Rozpočet mesta 



(24%), Komunitný plán sociálnych služieb (22%) a Strategický plán udržateľného rozvoja dopravy v 
meste Prešov (22%). 

 Ohľadom informovanosti bolo zaujímavé zistiť, odkiaľ čerpajú informácie pre svoju činnosť tí 
Prešovčania, ktorí sa priznali ku skúsenosti s aktivizmom či organizovaním. 65% čerpalo informácie 
o tom, ako postupovať či na koho sa obrátiť cez oficiálne informačné kanály mesta (web, vývesky...) 
a rovnaký počet sa spoliehal na svojich známych so skúsenosťou s aktivizmom. 48% sa neoficiálne 
obracalo na známych v mestskom parlamente a 44% na známych na úradoch. Oficiálne sa obracala na 
mestských úradníkov len štvrtina respondentov a na úradníkov len pätina. Otázku, ako postupovať 
vyriešila väčšina respondentov kombináciou oficiálnej a neoficiálnej cesty zisťovania informácií, ako 
ukazuje graf 3. 

 

 

graf 3 

 

Situáciu, kedy sa človek pokúša o získanie relevantných informácií a podpory mimo oficiálnych 
postupov, dokresľuje i citát komunikačnej partnerky z fokusovej skupiny:  

 

Ja idem štandardne na Slovensku “kto koho pozná, kto je s kým bratranec, sesternica”, a 
bohužiaľ s tým asi ešte dlho nič neurobíme. 

 

 Toto spájanie oficiálnych a neoficiálnych postupov je dôkazom potrebnosti platformy, ktorá by 
spájala ľudí so skúsenosťou z daného poľa s tými, ktorí sa angažujú prvýkrát a nemajú ešte povedomie 
o najlepšie fungujúcich taktikách, prípadne nemajú dostatočné neoficiálne väzby na “vyššie 
poschodia”. 



   V dotazníku sme chceli dať priestor aj pre vyjadrenie toho, aký druh informácií občanom od mesta 
chýba – Je nejaký špecifický druh informácií od mesta, ku ktorým máte pocit, že sa neviete dostať? Aké 
to sú? Občania volali obecne po lepších informáciách o hospodárení mesta a jeho podnikov: chceli by 
sa dozvedieť viac o stavebných projektoch z prostriedkov mesta a uvítali by viac prehľadnosti vo 
verejných obstarávaniach. Rovnako im chýba prístup k výberovým kritériám na zamestnancov a členov 
dozorných rád mestských firiem. Aj účastníci focus group sa často vracali k netransparentnosti pri 
výbere osôb na dôležité posty – cieľom veľkej kritiky je PKO a obsadenie riaditeľského postu bez 
výberového konania. 

   Podľa dotazníka chýba aj prístup k podkladom pre rozhodovacie procesy poslancov a úradníkov MsÚ 
či prieskumy spokojnosti občanov s rozhodnutiami mesta a následné šetrenia súladu rozhodnutí 
poslancov s názormi občanov. Jeden respondent chcel vedieť, aké sú dôvody “nešvarov”, ktoré ho v 
Prešove trápia: rozširovanie obchodných reťazcov, absencia parkov a zelene, dlhoročne zanedbávaná 
Jarková ulica.  

    Z tém, o ktoré sa občania zaujímajú a majú pocit, že ich mesto opomína spomenieme školstvo, 
možnosti realizácie pre seniorov a ekológiu. 

Dôvera v zástupcov mesta 

Zastupiteľská demokracia je postavená na koncepte dôvery – občan vo voľbách hodí svoj hlas politikovi, 
ktorému verí, že bude najlepšie zastupovať jeho záujmy v rozhodovacích a riadiacich procesoch. 
Dlhodobým narušením tejto dôvery celý systém stráca legitimitu, občania rezignujú na volebnú hru a 
cítia sa zradení.  

 V otázke Dôverujete poslancom mesta, že jednajú v najlepšom záujme občanov Prešova, alebo 
sledujú vlastné záujmy? sa respondenti priklonili k možnosti, že poslanci sledujú vlastné záujmy, ale nie 
jednoznačne: najviac z nich volilo stredovú možnosť päťbodovej škály (37%), 33% myslí, že sledujú skôr 
svoje záujmy a 13% verí, že určite svoje záujmy. Určite v záujme občanov jednajú podľa 4% a skôr 
v záujme občanov podľa 13% opýtaných.  

Zaujímavejšie bolo pozrieť sa na predpokladané motivácie mestských zástupcov, graf 4:  

 



 

Podľa väčšiny respondentov online dotazníka zástupcovia nie sú odborníkmi – čo by asi vzhľadom na 
šírku agendy nebolo úplne možné – celých 34% si myslí, že ich neznalosť je možné zneužiť za účelom 
obohatenia sa, 29% si myslí, že prijímajú zlé rozhodnutia z neznalosti. Takmer každý desiaty si myslí, 
že sa jednoducho snažia obohatiť. Oproti týmto negatívnym súdom stojí 22,7% respondentov, ktorí 
veria, že rozhodnutia zástupcov sú dostatočne informované po doštudovaní problematiky a 4,5% verí, 
že sú odborníkmi a prijímajú informované rozhodnutia. 

Leitmotívom hodnotenia práce mestských zástupcov i úradníkov bola výčitka „politika a nezáujem 
miesto odbornosti“, nie len v dotazníku (graf 4), ale aj vo fokusových skupinách i rozhovore: 

“V stavebnej komisii napríklad nie je ani jeden stavbár. (…) Čo nie je dohodnuté politicky, to sa 
nerobí. Tam nie je priestor na odbornosť.” 

“Tam sa neoplatí chodiť, hlava Odboru XXX po 45 minútach našej debaty na mňa pozerá a stále 
netuší, o čom sa bavíme. A keď idete na zastupiteľstvo, tam dostanete 5 minút a hotovo.” 

Dôveru v odborné vedenie mesta podkopáva aj nekoncepčné investovanie v predvolebnom období– 
podľa viacerých komunikačných partnerov sa investuje do opatrení, ktoré z odborného a dlhodobého 
hľadiska často dokonca uškodia, pre voličov bez znalosti témy však pôsobia dobre a prinášajú politické 
body. Táto snaha o ukázanie sa v najlepšom svetle pred verejnosťou bez ohľadu na skutočné potreby 
mesta odráža i skúsenosť komunikačného partnera: 

“A aby ma počúvali, nikdy nezabudnem spomenúť, koľko má (naša organizácia) “lajkov na 
fejsbuku”, lebo pre nich je to toľko potenciálnych voličov. A na to oni reflektujú.” 

V mnohých prípadoch ale za nesprávnymi a neodbornými krokmi nehľadali zlý úmysel a politikárčenie, 
ale skôr myslenie zamrznuté v starých koľajách, v nerobení ničoho nad rámec nevyhnutne nutného, 
ako hovorí napríklad tento citát: 

“Oni sú naučení fungovať v určitých situáciách… Proste by stačilo ich normálne zosieťovať (…) 
Je veľa vecí, kde ani nejde o peniaze, ale len podporu. Chýba čo i len kúsok snahy, dvihnúť 
telefón, porozprávať sa so svojou kolegyňou, odovzdať si informácie.” 

Obecne teda panuje nedôvera a presvedčenie o tom, že zástupcovia a úradníci obhajujú svoje záujmy 
a sú pasívni. 

 

Skúsenosti s mestom 

 

  Ochotu zapájať sa do zmien v meste samozrejme ovplyvňujú aj minulé skúsenosti. Na stretnutiach 
fokusových skupín účastníci často tematizovali byrokratické prekážky, s ktorými mesto prichádza ako 
s podmienkami podpory (čo vedie k “aktivitám napriek mestu, nie vďaka mestu”), ale aj 
netransparentné prerozdeľovanie financií (napr. nepomerný objem peňazí, ktorý je určený 
profesionálnemu športu a iným okruhom potrieb Prešovčanov). 



   V dotazníku nás zaujímalo, s akými oficiálnymi cestami dosahovania zmeny majú respondenti 
skúsenosť. Viac než 53% kontaktovalo poslanca, 38% poslalo podnet či požiadavku a rovnako 38% 
kontaktovalo priamo primátora/primátorku či zástupcov. Zastupiteľstva sa zúčastnilo 31%, petíciu 
zorganizovalo 27%, 16% využilo infožiadosť, 13% kontaktovalo člena Mestskej rady, 7% sa zúčastnilo 
Rady mesta a rovnako 7% využilo možnosť interpelácie. Žiadnu z týchto možností nevyužilo 31% 
Prešovčanov z našej vzorky.  

  Použitím zjednodušeného významového diferenciálu sme chceli zistiť, aké prívlastky by daným 
oficiálnym cestám pripísali. (Užitočné/Zbytočné, Jednoduché/Komplikované, Rýchle/Pomalé). Najviac 
užitočné sa respondentom zdalo organizovanie petície, nasledovalo kontaktovanie zástupcov 
(poslanci, primátor, člen rady). Zaujímavé je, že kontaktovanie primátora pripadalo takmer rovnakému 
počtu respondentom užitočné i zbytočné a zvíťazilo v komplikovanosti. Mnohým pripadá zbytočná i 
účasť na zastupiteľstve a poslanie podnetu či požiadavky. Poslanie podnetu či požiadavky je taktiež 
veľmi pomalé a spoločne s účasťou na zastupiteľstve patrí medzi jednoduché spôsoby účasti na 
mestskom živote. Využitie infožiadosti je užitočné, ale pomalé, užitočné a relatívne jednoduché je aj 
kontaktovanie poslanca dotknutej mestskej časti. Zaujímavé je, že za rýchle neoznačovali takmer nič – 
relatívne rýchla je len účasť na zastupiteľstve a kontaktovanie poslanca mestskej časti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ako ďalej?  

 

Účastníci fokusových skupín by sa dali rozdeliť do dvoch skupín, “akčňáci” a “zdieľači” – akčňáci chcú 
málo stretávania a elaborovania, chcú pristúpiť k akcii, naproti tomu zdieľačom by pomohlo 
stretávať sa na pravidelnejšej báze a ventilovať v rámci platformy svoj stres zo spolupráce s 
mestom: “Je dôležité vedieť, že sa netrápiš sám.” 

 Akcia v podaní akčňákov by mala pozostávať z vytvorenia odborných skupín, ktoré by sledovali a 
komentovali prácu mesta, zároveň by prichádzali s riešeniami založenými na ich expertíze. Šlo 
by vlastne o watchdogový orgán,  ktorý by bol ale komunikačne natoľko zdatný, že by mesto 
malo o spoluprácu záujem a nevytvorili by sa barikády – v jednej z focus groups sa vynorila 
metafora zrkadla, ktorá najlepšie vyjadrovala zamýšľanú formu vzťahu k mestu. Akčňáci 
obecne veľmi nedôverujú “rozprávaniu sa nad chlebíčkami”. 

Súčasťou ideálnych výstupov PPP by malo byť aj informačné médium, ktoré by tieto aktivity 
predstavovalo obyvateľom Prešova, z ktorých by bolo možné draftovať ďalších občiansky sa 
angažujúcich ľudí, keďže medzigeneračná spolupráca a omladzovanie aktivistických kruhov je 
to, po čom mnohí volali. Mať takto vzdelané a informované obyvateľstvo s dostatkom 
odborných, ale prístupných informácií o chode mesta by v ideálnom prípade viedlo aj k 
obmene v štruktúrach mesta po voľbách – “staré štruktúry” by už pre informovaného občana 
bolo ťažšie znovu zvoliť. 

Inšpiráciou pre tieto aktivity by mohli byť dobre fungujúce mestské iniciatívy spájajúce nepolitikov a 
politikov naprieč Slovenskom i v zahraničí (napr. Banskobystrická alternatíva, Praha sobě) – 
spôsob, ako prepojiť týchto nespokojných s pokrokovo zmýšľajúcimi ľuďmi v súčasnej štruktúre 
vedenia mesta i oficiálny postoj Platformy k neskoršej možnosti transformácie na oficiálnu 
politickú silu je nutné ešte v rámci ďalších aktivít, či v rámci projektového tímu doriešiť. 

 


