
Odpovede Podiel

● muž 44 42%

● žena 61 58%

1. Pohlavie

42% 

58% 



Odpovede Podiel

● 18 - 35 40 38%

● 36 - 45 35 33%

● 46 - 55 8 8%

● 56 - 65 13 12%

● 66 - 75 9 9%

● 76 a viac 0 0%

2. Koľko máte rokov?

38% 

33% 

8% 

12% 

9% 0% 



Odpovede Podiel

● základné 0 0%

● stredná škola bez maturity 2 2%

● stredná škola s maturitou 42 40%

● vysokoškolské 61 58%

3. Aké je Vaše najvyššie dokončené vzdelanie?

0% 2% 

40% 

58% 



Odpovede Podiel

● zamestnanec 61 58%

● študent/ka 1 1%

● podnikateľ/ka (SZČO) 13 12%

● dôchodca/dôchodkyňa 14 13%

● v domácnosti 1 1%

● invalidný dôchodca/dôchodkyňa 0 0%

● nezamestnaný evidovaný na ÚP 0 0%

● dobrovoľne nezamestnaný 1 1%

● poberateľ DvHN (dávok v hmotnej núdzi) 0 0%

● rodič na MD 12 12%

● iné 2 2%

Odpoveď iné:

1. zamestnanec + podnikateľ

2. zamestnanec + ext. študent

4. Aké je Vaše sociálne postavenie?

58% 

1% 

12% 

13% 

1% 

0% 

0% 

1% 0% 12% 
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Odpovede Podiel

● jednotlivec 17 16%

● obaja rodičia s dieťaťom/deťmi 56 53%

● jednotlivec s dieťaťom/deťmi 1 1%

● manželia žijúci v domácnosti bez detí / resp. deti sú dospelé a žijú inde 23 22%

● viac generačná domácnosť 8 8%

5. Aké je zloženie vašej domácnosti?

16% 

53% 

1% 

22% 

8% 



Odpovede Podiel

● určite spokojný/á 17 16%

● skôr spokojný/á 65 62%

● skôr nespokojný/á 21 20%

● určite nespokojný/á 2 2%

6. Ak zoberiete do úvahy všetky stránky života v obci, ako sa v obci cítite?

16% 

62% 

20% 

2% 



Odpovede Podiel

● bytová výstavba 65 24%

● čistota v obci 35 13%

● problém s využívaním voľného času 33 12%

● športová a kultúrna ponuka podujatí 20 7%

● sociálne služby 30 11%

● zdravotníctvo 23 8%

● iné: 70 25%

     doprava 14

     vizuálny smog (reklamy, billboardy) 1

     komunikácie (cesty, chodníky) 20

     oddychové zóny, parky, detské ihriská, zeleň 10

     údržba hrádze 1

     územný plán 2

     služby, obchod 6

     školstvo (materská, základná škola) 5

     odpad (častejšie vynášanie) 2

     parkovanie 2

     verejné osvetlenie 1

     dažďová kanalizácia 2

     chýbajúce smetné koše 1

     nízka angažovanosť občanov 1

     nízka informovanosť o obci 1

     bezpečnosť pri priechodoch pre chodcov 1

7. Aké sú podľa vás v súčasnosti tri najväčšie problémy v Rovinke? 

(vyberte max. 3 odpovede)
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Odpovede Podiel

● obrátim sa na človeka, ktorý sa s podobným problémom už stretol 27 13%

●
nakontaktujem sa na organizácie, o ktorých viem, že podobné služby

poskytujú
25 12%

● vyhľadám pomoc u priateľov, v rodine 19 9%

● získam informácie z internetu 67 31%

● získam informácie na obecnom úrade 42 20%

● u ošetrujúceho lekára 7 3%

● neviem, doteraz som sa s takouto situáciou nestretol 26 12%

8. Na koho sa obrátite v prípade, že by ste potrebovali získať informácie o 

niektorej zo sociálnych služieb? (vyberte max. 3 odpovede)
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● áno  ● nie

a) donáška teplého jedla do domácnosti 67 38

b) starostlivosť a opatera seniora 34 71

c) získanie zdravotných alebo kompenzačných pomôcok 48 57

d) starostlivosť o imobilného člena domácnosti 33 72

e) starostlivosť o dieťa so zdravotným postihnutím 25 80

f) pomoc pre osobu ohrozenú závislosťou (alkoholik, narkoman,...) 35 70

g) v prípade domáceho násilia 61 44

Odpovede9. Viete, kam by ste sa obrátili so žiadosťou o pomoc, ak by ste ju potrebovali? 

(zvolenú odpoveď zakrúžkujte)
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Odpovede Podiel

●
snažil/a by som sa zaistiť starostlivosť sám/a, (príp. využiť pomoc blízkych

ľudí)
23 22%

● využil/a by som služby poskytované v domácom prostredí (opatrovateľská 

služba v domácnosti, osobný asistent, príspevok za opatrovanie)

60 57%

●
spoľahol/a by som sa na pomoc inštitúcií, ktoré by mohli zaistiť jeho trvalú

opateru
20 19%

● iné 2 2%

Odpoveď iné:

1.

2. Pracujem ako sociálny pracovník, chcela by som začiarknúť všetky možnosti.

10. Ako by ste riešili situáciu v prípade trvalého zdravotného postihnutia 

(dlhotrvajúcej choroby, staroby so stratou sebestačnosti a pod.) člena vašej 

rodiny?

Nakoľko je ťažké sa dostať sa k nejakej soc. službe asi by som sa dala dokopy s členmi rodiny a 

spoločnými silami by sme zabezpečili starostlivosť.

22% 

57% 

19% 

2% 



Odpovede Podiel

● sociálne poradenstvo 9 8%

● denné centrá a kluby pre deti a mládež 25 23%

● klub dôchodcov – denné centrum 1 1%

● donáška obedov pre seniorov 4 4%

● opatrovateľská služba v domácnosti 5 5%

● zariadenie opatrovateľskej služby 0 0%

● zariadenie pre seniorov 3 3%

●
sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím (domov sociálnych

služieb)
3 3%

● zariadenie núdzového bývania pre rodinu s deťmi 0 0%

● iné: 56 53%

     žiadnu 56

11. Prosíme, označte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe užívate vy 

osobne, alebo vám blízke osoby (môžete vybrať i viac odpovedí)

8% 

23% 

1% 

4% 

5% 
0% 

3% 3% 0% 

53% 



sociálna služba / vypíšte .....................................................

veľmi spokojný/á 8

spokojný/á 33

nespokojný/á 3

veľmi nespokojný/á 1

45

sociálne poradenstvo 9

● veľmi spokojný/á 1

● spokojný/á 8

● nespokojný/á 0

● veľmi nespokojný/á 0

denné centrá a kluby pre deti a mládež 25

● veľmi spokojný/á 6

● spokojný/á 16

● nespokojný/á 2

● veľmi nespokojný/á 1

12. Zo sociálnych služieb, ktoré ste uviedli v predchádzajúcom dopyte (č. 11) 

vyberte prosím jednu, ktorú považujete pre vás za najdôležitejšiu a napíšte, ako 

ste s ňou spokojný/á

11% 

89% 

0% 0% 

24% 

64% 

8% 

4% 



klub dôchodcov – denné centrum 1

● veľmi spokojný/á 0

● spokojný/á 1

● nespokojný/á 0

● veľmi nespokojný/á 0

donáška obedov pre seniorov 4

● veľmi spokojný/á 0

● spokojný/á 4

● nespokojný/á 0

● veľmi nespokojný/á 0

opatrovateľská služba v domácnosti 5

● veľmi spokojný/á 0

● spokojný/á 4

● nespokojný/á 1

● veľmi nespokojný/á 0

0% 

100% 

0% 0% 

0% 

100% 
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zariadenie opatrovateľskej služby 0

● veľmi spokojný/á 0

● spokojný/á 0

● nespokojný/á 0

● veľmi nespokojný/á 0

zariadenie pre seniorov 3

● veľmi spokojný/á 1

● spokojný/á 2

● nespokojný/á 0

● veľmi nespokojný/á 0

sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím (domov sociálnych

služieb)
3

● veľmi spokojný/á 0

● spokojný/á 3

● nespokojný/á 0

● veľmi nespokojný/á 0

zariadenie núdzového bývania pre rodinu s deťmi 0

● veľmi spokojný/á 0

● spokojný/á 0

● nespokojný/á 0

● veľmi nespokojný/á 0

33% 

67% 

0% 0% 

0% 
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0% 0% 



Odpovede Podiel

● poradenstvo 23 17%

● susedská výpomoc 1 1%

● pomoc dobrovoľníkov - neplatená forma 24 18%

● pomoc kvalifikovanej opatrovateľky – platená forma 36 27%

● zaistenie krátkodobého pobytu mimo rodinu a domácnosť pre danú osobu 14 10%

● nič nepotrebujem, rodina sa postará bez väčších problémov 33 25%

● iné: 3 2%

     náhrada za opatrovateľku v čase jej dovolenky 1

     väčší výber zariadení pre seniorov 1

     profesionalita poskytovaných služieb 1

13. Ak sa vaša rodina dlhodobo stará o niekoho, čo by vám najviac pomohlo k 

lepšiemu zabezpečeniu starostlivosti a opatery? 

(vyberte maximálne tri odpovede)
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Odpovede Podiel

● áno - sám pre seba 3 3%

● áno - pre svojich blízkych 14 13%

● nie, neuvažujem o tom 48 46%

● už niektorú zo služieb využívam a plánujem i v budúcnosti 1 1%

● áno, ak by ma okolnosti prinútili 39 37%

14. Uvažujete o tom, že by ste v blízkej budúcnosti (do 5 rokov) využil/a niektorú 

zo sociálnych služieb?

3% 

13% 

46% 
1% 

37% 



Odpovede Podiel

● poradenstvo 24 14%

● služby poskytované v domácnosti 25 14%

●
služby pre osoby so zdravotným postihnutím (denné stacionáre, požičiavanie

zdravotníckych pomôcok, prepravná služba,...)
20 11,5%

●
služby pre seniorov (opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov, donáška

stravy pre dôchodcov, a pod.)
46 26%

● odľahčovacia služba 5 3%

● nájomné byty 14 8%

● zariadenie núdzového bývania 4 2%

● zariadenia pre rodinu s deťmi 20 11,5%

● iné: 17 10%

     žiadnu 9

     sociálny taxík 1

     materská škola 1

     neviem 4

     centrá športu a voľného času pre deti 1

     špecializované sociálne poradenstvo 1

15. O aké sociálne služby by ste mali záujem, aké sociálne služby by ste chceli 

využívať?
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Odpovede Podiel

● rodiny s malými deťmi 56 22%

● rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím 39 16%

● deti a mládež 39 16%

● seniori 54 22%

● osoby so zdravotným postihnutím 34 14%

● dlhodobo choré osoby 24 10%

● osoby ohrozené závislosťou 1 0%

● nezamestnaní 0 0%

● iná skupina: 0 0%

Prečo ste vybrali práve tieto skupiny?

rodiny s malými deťmi

deti sú naša budúcnosť

tieto skupiny sú v mojom okolí

lebo sa nás tieto kategórie týkajú

lebo majú v obci málo možností

rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím

deti sú naša budúcnosť

o chorých a starých sa treba starať

lebo sa nás tieto kategórie týkajú

deti a mládež

deti sú naša budúcnosť

tieto skupiny sú v mojom okolí

16. Ktoré zo skupín obyvateľov vašej obce, si podľa vás zaslúžia viac pozornosti? 

(vyberte prosím max. 3 odpovede)

deti sú naša budúcnosť, mladý, starý, chorý, každý má právo na to aby mu nič nechýbalo, čisté a 

bezpečné ihriská, bezbariérový prístup,...

deti sú naša budúcnosť, mladý, starý, chorý, každý má právo na to aby mu nič nechýbalo, čisté a 

bezpečné ihriská, bezbariérový prístup,...

vo voľnom čase sa nemajú kde zahrať, umelá tráva je zamknutá, aj beach ihrisko, chýba tel. kontakt na 

komp. osobu

22% 

16% 

16% 

22% 

14% 

10% 
0% 0% 0% 



lebo majú v obci málo možností

seniori

sú na okraji spoločnosti

o seniorov sa častokrát nemá kto postarať

tieto skupiny sú v mojom okolí

o chorých a starých sa treba starať

lebo sa nás tieto kategórie týkajú

osoby so zdravotným postihnutím

o chorých a starých sa treba starať

venuje sa im málo pozornosti

lebo majú v obci málo možností

dlhodobo choré osoby

venuje sa im málo pozornosti

osoby ohrozené závislosťou

nezamestnaní

iná skupina:

deti sú naša budúcnosť, mladý, starý, chorý, každý má právo na to aby mu nič nechýbalo, čisté a 

bezpečné ihriská, bezbariérový prístup,...

deti sú naša budúcnosť, mladý, starý, chorý, každý má právo na to aby mu nič nechýbalo, čisté a 

bezpečné ihriská, bezbariérový prístup,...

deti sú naša budúcnosť, mladý, starý, chorý, každý má právo na to aby mu nič nechýbalo, čisté a 

bezpečné ihriská, bezbariérový prístup,...

deti sú naša budúcnosť, mladý, starý, chorý, každý má právo na to aby mu nič nechýbalo, čisté a 

bezpečné ihriská, bezbariérový prístup,...



Odpovede Podiel

● rozvoj sociálnych služieb poskytovaných v domácnostiach 43 24%

● opatrovateľská služba 25 14%

● služby pre seniorov (jedálne pre dôchodcov, opatrovateľská služba) 57 32%

●
sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím (denné stacionáre,

prepravná služba,...)
32 18%

● bezbariérové byty 9 5%

● starostlivosť o osoby ohrozené závislosťami 4 2%

● iné: 9 5%

     aktivity pre deti a rodiny s deťmi 2

     materská škola 2

     neviem 2

     centrum voľného času, telocvičňa, športoviská 2

     poradenské centrum 1

17. Na ktoré oblasti sociálnej pomoci by sa mala obec v budúcnosti viac 

zamerať? (vyberte maximálne 2 odpovede)
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Odpovede Podiel

● neviem 42 32%

● služby pre dôchodcov: 44 33%

     opatrovanie v domácnosti 4

     denný stacionár pre dôchodcov 6

     dopravná služba 1

     rozvoz stravy pre seniorov 1

     domov sociálnych služieb 13

     sociálny taxík 1

     jedáleň pre seniorov 5

     klub dôchodcov 6

     služby pre seniorov 6

     zariadenie, kde sa môžu stretávať seniori a deti 1

● športoviská: 5 4%

     fitnescentrum 2

     plaváreň 1

     telocvičňa 1

     športové ihriská 1

     

● školská infraštruktúra: 15 11%

     jasle 2

     materská škola 8

     základná škola 4

     materské centrum 1

● deti a mládež: 13 10%

     aktivity pre deti a mládež, detské ihriská, centrum voľného

     času, detský klub, klubovňa
13

● rôzna infraštruktúra: 6 5%

     park 1

     oddychová zóna 1

     obchod s potravinami 2

     verejné osvetlenie 1

     bezbariérové byty 1

● zdravotníctvo: 3 2%

     detský lekár ordinujúci každý deň a od rána. 1

     lekár 1

     psychologické služby 1

● kultúra: 3 2%

     spoločenské, kultúrne, záujmové aktivity na úrovni obce 1

     podujatia pre 50+ a seniorov (workshopy, prednášky) 1

     kultúrne centrum 1

● všetko 2 1%

18. Aké sociálne služby alebo zariadenia poskytujúce sociálne služby podľa vášho 

názoru v obci chýbajú? (prosím vypíšte)
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Odpovede Podiel

● besedy s občanmi 23 12%

● viac vývesných tabúľ 12 7%

● obecné noviny, informačné letáky, a pod... 40 22%

● internet – www stránka obce 68 37%

● osobne - informácie na obecnom úrade 12 7%

● netreba, som dostatočne informovaný/á o zámeroch v obci 12 7%

● iné: 14 8%

     reagovať na podnety občanov 3

     sociálne siete - facebook, twitter 2

     mobilná aplikácia 1

     prehľadnejšia webstránka obce 2

     málo úradných hodín,otvorený úrad v sobotu 2

     konanie obecných zastupiteľstiev v neskorších hodinách 1

     rozšíriť pokrytie obecným rozhlasom 2

     interaktívne online fóra, besedy mimo obec. zastupiteľstva, referendá 1

besedy s občanmi

viac vývesných tabúľ

zatiaľ sa o zvýšení počtu tabúľ neuvažovalo, zváži sa vzhľadom na zväčšenie dediny

obecné noviny, informačné letáky, a pod...

internet – www stránka obce

19. Ako by sa mala podľa vás zlepšiť informovanosť a komunikácia medzi 

obecným úradom a občanmi?

pravidelne sa konajú obecné zastupiteľstvá, kde majú občania možnosť klásť otázky v rámci diskusie, 

majú však minimálnu účasť zo strany občanov obce, konkrétne problémy sa riešia v užšom okruhu 

dotknutých osôb

obecné noviny, boli v úvahách, zatiaľ sa to však neposunulo k realizačnej fáze, informačné letáky sa 

distribuujú pri konkrétnych aktivitách
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osobne - informácie na obecnom úrade

netreba, som dostatočne informovaný/á o zámeroch v obci

iné:

     reagovať na podnety občanov

     sociálne siete - facebook, twitter

     mobilná aplikácia

zatiaľ sa neuvažuje, možno časom, keď sa zapracujú aktuálne novinky, ktoré sa pripravujú

     prehľadnejšia webstránka obce

     málo úradných hodín, otvorený úrad v sobotu

zatiaľ sa neuvažuje

     konanie obecných zastupiteľstiev v neskorších hodinách

     rozšíriť pokrytie obecným rozhlasom

     interaktívne online fóra, besedy mimo obec. zastupiteľstva, referendá

články z obecnej stránky sú zverejňované aj vo fb skupine Rovinka, kde sa v rámci možností s 

obyvateľmi aj komunikuje, s využívaním twitteru sa zatiaľ neuvažuje

konkrétne podnety treba zaslať na kacer@obecrovinka.sk, ako spolutvorca stránky nemám od nej taký 

odstup ako nezaujatý používateľ

obecné zastupiteľstvá sa vždy konajú o 18:00, čo je už relatívne neskorší čas, v akých časoch sa budú 

konať OZ závisí najmä od vôle poslancov, s neskorším časom sa zatiaľ neuvažuje

aktuálne sa robí analýza pre bezdrôtový rozhlas v okolí Družstevnej ul. a Záhradnej, realizácia 

pravdepodobne 2018/2019, zvažuje sa prepojenie rozhlasu s mobilnou aplikáciou, resp. odosielanie 

hlásenia rozhlasom vo forme SMS alebo e-mailu

komunikuje sa čiastočne vo fb skupine, prípadne je možné komentovať aj jednotlivé príspevky priamo 

na stránke, samostatné online fórum sa zatiaľ neuvažuje zaviesť, o zvolaní referenda rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo pri obzvlášť závažných otázkach týkajúcich sa obce, besedy mimo OZ sa konajú len v 

užšom kruhu s konkrétnymi dotknutými účastníkmi pri menších problémoch

zlepšiť situáciu by mal pripravovaný portál na mapovanie podnetov občanov

obec prevádzkuje 2 web stránky www.obecrovinka.sk a samostatnú web stránku o odpadovom 

hospodárstve www.zbernydvorrovinka.sk, kde sa vždy zverejňujú aktuálne informácie, na obecnej 

stránke pribudla čerstvo sekcia Projekty, ktorá sa venuje investičným zámerom obce a ich priebehu, 

podnety na ďalší obsah webstránok, treba napísať konkrétne pripomienky na kacer@obecrovinka.sk

v rámci stránkových hodín je každý občan vybavený, o rozšírení stránkových hodín sa zatiaľ neuvažuje



20. Priestor na Vaše pripomienky a námety:

● odpovedať na dotazy a podnety zasielané aj e-mailom na OÚ

● čistota

● chýbajú zariadenia pre deti - jasle, škôlka

● budovanie ihriska

● preťaženosť verejných komunikácií, preľudnenosť - deti sa hrajú na parkoviskách

● viac akcií - stavanie mája, deň rodiny...

●

● megavýstavba na úkor nulového kultúrneho vyžitia, akcií,...

● na stránku obce dať aktuálne informácie o prevádzkach, vrátane otváracích hodín

● chýbajúce ihriská, parky, zeleň

●

rozsiahla výstavba - situácia v škôlke a v škole je náročná, navrhované ihrisko Kormorán upadlo do zabudnutia, v lete 

sa niet kam skryť pred páliacim slnkom, potrebná kontrola developerov v udržiavaní poriadku na spoločných 

komunikáciách, prašné a znečistené prostredie, chýbajúce označenia Obytná zóna v niektorých častiach obce.

Aktuálne je v príprave aplikácia, ktorá by mala výrazne napomôcť komunikácií s občanmi ohľadom nahlasovania a 

riešenia podnetov, predpokladaný termín realizácie je do konca augusta 2018, na aktívnejšej komunikácií s občanmi sa 

neustále pracuje.

nie úplne ideálnej situácií neprospel výpadok technických pracovníkov obce, ktorý sa zatiaľ nepodarilo 100 % nahradiť, 

v rámci možností sa plánuje posilniť tento stav, napomôcť by mala opäť aj vyššie spomínaná aplikácia

kapacita škôlky bola zvyšovaná v roku 2016, aktuálne už obec nemá pozemky ani možnosť ako zvýšiť túto kapacitu, 

čiastočne uspokoja dopyt plánované súkromné materské školy, ktoré majú byť v obci postavené, ďalšie zvyšovanie 

kapacity obecných MŠ bude možné až o niekoľko rokov, keď bude mať obec vhodné pozemky a financie na výstavbu

z pripomienky nie je jasné aké ihrisko je na mysli, v zásade platí, že na akékoľvek budovanie ihrísk obec potrebuje 

vhodné pozemky, ktoré žiaľ momentálne nemá vo vlastníctve

existujúci stav v danej oblasti je už ťažké zmeniť, budovanie nových komunikácií obec nemá kde vybudovať a ak sa aj 

nejaké vybudujú, tak tie zároveň umožnia aj ďalšiu výstavbu, čo problém vyrieši len čiastočne, 

budovanie ihrísk v obci je podmienené získaním vhodných pozemkov, na ich získaní sa pracuje

aktuálne sa v obci konávajú pravidelne zaužívané akcie, novým akciám sa obec nebráni a uvítame návrhy na konkrétnu 

spoluprácu a námetoch na nové podujatia, po zvážení sa možno podarí doplniť kalendár podujatí

zastávka na konci obce, zjednosmernenie Školskej ulice, zveľadenie vlakovej zastávky s parkoviskom a stojanom na 

bicykle

zastávka na konci obce je zo smeru z Ba v realizácií súkromným investorom, zastávku v smere do Ba, musí zrealizovať 

obec na vlastné náklady, predpokladá sa, že do konca roku 2018 by sa mohla spracovať projektová dokumentácia, 

ďalšia realizácia bude závisieť od priebehu stavebného povolenia a finančných prostriedkov, predpoklad realizácie 

2019/2020

plánuje sa rekonštrukcia Školskej ulice so zachovaním obojsmernej premávky

doriešenie vlakovej zastávky je podmienené zmenou územného plánu, aktuálne je možné zhotoviť len dočasne 

spevnené plochy, ktoré by slúžili ako provizórne parkovisko

výstavba je daná územným plánom, pri kultúrnych akciách uvítame nové podnety

informácie o prevádzkach sú zverejnené v časti ŽIVOT V OBCI - SLUŽBY V OBCI resp. https://obecrovinka.sk/sluzby-v-

obci/, otváracie hodiny podľa možnosti doplním

na ich budovanie aktuálne obec nemá vhodné pozemky, komunikuje sa s vlastníkmi o odkúpení vhodných pozemkoch, 

aktuálne by nový verejný priestor mal pribudnúť na Jazernej ulici



●

● zlepšenie dopravnej situácie - napr. pri výjazde z Okružnej ul., vynášanie košov pre psíčkarov

●

● spojenie starostlivosti o seniorov a deti a mládež

●

výstavba je daná aktuálnym územným plánom, kapacita škôlky sa aktuálne neplánuje rozširovať, tento rok bola 

dostavaná nová škola, ktorá postačí pri súčasnom tempe rastu populácie na niekoľko rokov, 

ihrisko Kormorán nie je možné aktuálne realizovať, nakoľko tam nie sú vysporiadané pozemky (v riešení), 

v rámci možností a kapacít stavebného úradu sú developeri upozorňovaní na dodržiavanie čistoty, k dôslednejšiemu 

vymáhania však chýba obecná polícia

pri chýbajúcich označeniach obytnej zóny, treba byť konkrétnejší, absencia značky, môže závisieť od lokality a 

vhodnosti jej použitia

lepšia informovanosť, záujem zo strany obce, zabezpečiť sociálny taxík, opatrovateľskú službu, rehabilitačné sestry 

domov pre deti a starých
na webstránke obce sú pravidelne publikované aktuálne informácie o dianí v obci, články sú zdieľané aj vo fb skupine 

Rovinka, možnosť odoberať aktuality zo stránky, vytvorená samostatná stránka o odpadovom hospodárstve 

www.zbernydvorrovinka.sk, v časti Projekty na webstránke obce boli doplnené investičné zámery v obci s 

informáciami o priebežnom vývoji (hrubá verzia, dopracúva sa), pripravovaná aplikácia na podnety občanov

zabezpečenie sociálneho taxíka je v riešení, zatiaľ sa o ňom nerozhodlo

opatrovateľská služba je poskytovaná prostredníctvom externého subjektu Ružová záhrada

službu rehabilitačných sestier obec neplánuje poskytovať, poskytujú ju komerčné subjekty

dopravná situácia je dlhodobý problém

koše by mali byť pravidelné vyprázdňované, ale z dôvodu menšieho počtu technických pracovníkov mohlo dôjsť k 

predĺženiu intervalov výnosov, zlepšenie by mohla v tejto oblasti priniesť plánovaná aplikácia na podnety občanov

treba sa zamerať na rozvoj obce a nie len predávať stavebné pozemky, chýba dobrý obchod a dobré zdravotné 

stredisko

obec stavebné pozemky nepredáva, posledný predala v roku...., v tomto roku došlo k zámene pozemkov potrebných 

pre výstavbu školy, v zámenách sa bude aj naďalej pokračovať, aby sme dotvorili školský areál

obchod je komerčná služba, kde obec vytvára len podmienky na umiestnenie obchodnej zóny, aké prevádzky tam 

vzniknú je otázka ponuky a dopytu, aktuálne je vo výstavbe  v lokalite za pumpou Shell obchodné centrum, kde budú 

umiestnené rôzne obchodné prevádzky

momentálne nie sú na rekonštrukciu zdravotného strediska resp. výstavbu nového financie ani priestor, je to v 

dlhodobých úvahách, bude treba spracovať podrobnejšiu analýzu možností

vítame iniciatívu v danej oblasti, v prípade zmysluplného projektu by obec vedela v rámci možností participovať a 

danú aktivitu nejakým spôsobom podporiť, nie ju však aktívne organizovať, možnosť komunikovať so ZŠ ohľadom 

podobných aktivít

existuje facebook skupina "Rovinka", zástupcovia obce by mohli viac sledovať aktivity na tejto stránke a reagovať na 

občanov, napr. pár ľudí tu zorganizovalo vlastnú mini brigádu v okolí jazera, brigádnici riešili odvoz odpadu a vrecia na 

odpad vo vlastnej réžii. Väčšia informovanosť o plánovaných projektoch (rekonštrukcia Školskej ulice, v akých 

termínoch)



● riešiť neúnosnú situáciu s množstvom migrujúcich áut prechádzajúcich cez obec

●

● nedostatočná kapacita materskej škôlky a školy, všade sa stavia, ľudí pribúda

● veľa záleží na financiách, nápadov by bolo dosť

● veľká výstavba bez rozšírenej dopravnej infraštruktúry

● obec by mala dbať viac na veci ohľadom sociálnych služieb a nie stále rozširovať dedinu o nové a nové domy

● zaistiť bezpečnosť detí pri škole na Školskej ulici

●

● donáška nákupu pre občanov, ktorí to nezvládajú spojpomocne

● menej výstavby a viac služieb

●

kapacita škôlky sa zvyšovala v roku 2016, zvýšiť kapacitu súčasnej škôlky už nie je možné a budovanie novej škôlky 

závisí od získania vhodných pozemkov a finančných prostriedkov

treba uviesť aj tie nápady, aby sa dali aspoň priebežne pripravovať a keď budú financie, už sa len pristúpi k realizácií

situáciu by mala zlepšiť plánovaná rekonštrukcia ulice a zavedenie obecnej polície, ktorá by dbala na dodržiavanie 

predpisov

chýbajú ihriská pre deti v novovybudovaných častiach obce, deti a ich rodičia sa nemajú kde spoznávať a socializovať, 

obec nemá žiadne obchodné centrum, len malé potraviny, ktoré sú málo zásobované

problém budovania detských ihrísk v nových lokalitách je, že obec tam nevlastní žiadne pozemky, kde by ich mohla 

vybudovať, aktuálne sa táto situácia rieši v okolí Jazernej ulice

obec nemá priamy vplyv na budovanie komerčných priestorov akým je aj obchodné centrum, môže len nepriamo túto 

aktivitu podporiť v rámci územného plánu, ako aj konkrétna situácia v Rovinke ukázala (výstavba Billy), aj keď sú 

všetky predpoklady splnené neznamená to, že investor aj začne budovať

momentálne na takúto službu nemáme kapacity a zatiaľ sa o nej neuvažuje, možno v budúcnosti resp. pri vyššom 

záujme

v súčasnosti vnímame ako aktuálnu potrebu v Rovinke zrekonštruovať chodníky a cesty na niektorých starších uliciach 

(Školská, Okružná + výjazd na hrádzu) a výhľadovo zatraktívniť/lepšie sprístupniť železničnú stanicu a používanie 

vlakovej dopravy (nástupište, parkovisko, možno kyvadlová doprava z centra Rovinky)

v rámci možností je v poslednom období aj fb skupina Rovinka využívaná ako ďalší informačný kanál pre občanov, 

taktiež sa na nej aj vyjadrujem, k témam, ku ktorým sa vyjadriť viem, táto skupina však nie je oficiálnou skupinou obce 

a má oveľa širší záber, preto sa môže stať, že niečo unikne mojej pozornosti, zároveň platí, že v prípade nutnosti 

participácie obce na riešení určitého problému, je potrebné sa informovať na oficiálnych kontaktoch obce, v tomto 

prípade súčinnosť zo strany obce aj bola poskytnutá a boli zabezpečené aj vrecia aj odvoz odpadu

ohľadom investičných zámerov v obci bola prepracovaná zložka Projekty na stránke obce 

https://obecrovinka.sk/projekty-financovane-obcou/, kde sú podrobnejšie spracované informácie o jednotlivých 

zámeroch - aktuálne ide o hrubé spracovanie, ktoré sa dopracúva a bude sa aj priebežne aktualizovať

vyriešiť daný problém nie je v silách ani možnostiach obce, riešením bude až dobudovanie obchvatu D4/R7

viac kultúrnych podujatí, lepšia vybavenosť obce, viac možností pre mamičky s deťmi a celkovo rodiny a malými deťmi



●

●

● menej betónu, viac oddychových zelených zón, parkov

●

● zaviesť miestny časopis, s cieľom zvýšenia informovanosti obyvateľov

●

● nepodchytená a nepremyslená infraštruktúra a výstavba, chýbajú parky, ihriská, chodníky, prepojenia ulíc...

● v obci chýba park a a oddychová zóna, taktiež je v obci nadmerná výstavba domov

budovanie parkov, oddychových zón, zelene je podmienené získaním vhodných pozemkov na ich výstavbu a 

zadefinovaním takýchto plôch v územnom pláne

výstavba prebieha stále v zmysle územného plánu ešte z roku 2001 a jeho zmeny z roku 2009, odvtedy sa plochy na 

zastavanie rozšírili v rámci zmien a doplnkov len minimálne, zastavujú sa najmä plochy definované v minulých rokoch

K dispozícii nie sú športové ihriská (umelá tráva, beach). Neuvedený tel. kontakt na niekoho, kto by nám mohol 

predmetné ihriská otvoriť. Hlavne že všade vidíme kampaň zober loptu a nie drogy, ale keď sa chcú ísť deti ale aj my 

dospelí zahrať, tak nie je kde :-((

uvedená situácia bola spôsobená nedostatkom technických pracovníkov, v súčasnosti je problém odstránený, pracuje 

sa na vylepšení systému

rozšíriť občiansku vybavenosť a zdravotnícku starostlivosť, od pediatra, cez zubára až po všeobecného lekára (všetko 

riešime mimo obec, nakoľko nás neprijali do evidencie napriek tomu, že už niekoľko rokov sme riadnymi občanmi 

obce s trvalým pobytom).  V porovnaní s obcami ktoré sú v širšom okolí Bratislavy sú tieto služby (zdravotníctvo, 

občianska vybavenosť) najslabšími v našej obci. A už teraz máme ako rodičia obavu o umiestnenie nášho dieťaťa do 

tunajšej škôlky, ktoré bude pre nás aktuálne v priebehu 2 rokov. Verím, že vedenie obce má záujem riešiť nedostatky a 

zlepšiť úroveň v obci nielen počtom povolení na výstavbu nových bytov a domov ale aj zabezpečením lepších služieb v 

rámci obce. Ďakujem.

riešenie zdravotného strediska a tým aj rozšírenie jeho služieb je v úvahách, hľadajú sa riešenia ako aspoň rozšíriť 

existujúce ordinačné hodiny, rozšírenie zdravotného strediska, je však otázka niekoľkých rokov

bol v úvahách, zatiaľ sa ho nepodarilo zrealizovať

príliš hustá zástavba bez spoločného verejného priestranstva, nemožnosť využívania cestovania železnicami - žiadne 

autobusové prípoje, kultúrna zastávka, či možnosť odkladania bicyklov / parkovania áut

absencia väčšieho verejného priestranstva je daná absenciou obecného pozemku a územným plánom

zosúladenie dopravného spojenia je v kompetencií VÚC, pokiaľ mám správne informácie, tak k zosúlaďovaniu už 

dochádza resp. je v blízkej budúcnosti plánované

žiaľ železničná stanica Rovinky bola v rámci rekonštrukcií vynechaná, plánuje sa zlepšiť dopravná obslužnosť 

železničnej stanice, musí sa však v danej lokalite upraviť územný plán, pre pakovanie bola vytvorená aspoň provizórna 

spevnená plocha

problémom sú chýbajúce obecné pozemky, výstavba je daná územným plánom

v našej obci mi chýba priestor typu park, oddychová zóna, viac zelene, lavičky, určite už treba prestať stavať a treba sa 

začať viac starať o sociálne vyžitie občanov

v príprave je rekonštrukcia Školskej, Sadovej a Rovnej ulice

Okružná ulica by sa mala aspoň čiastočne rekonštruovať v rámci výstavby cyklotrasy k Železničnej stanici, prípravám 

však bráni vlastníctvo pozemkov, ktoré je v súkromných rukách

zatraktívneniu železničnej stanice bráni nesúlad zámeru s územným plánom, plány by boli len to vyžaduje čas, kým sa 

zmení územný plán v danej lokalite



●

● smetné koše na uliciach

●

● kompletná rekonštrukcia Školskej ulice

●

● zlepšiť oblasť zdravotníctva

● oblasť zdravotníctva a sociálnych služieb všeobecne

●

●

zlepšenie situácie s odvozom odpadu by malo zmeniť nové výberové konanie na dodávateľa, nakoľko ide o komplexnú 

tému, vyžaduje si čas na spracovanie

aktuálny rast obce je daný územným plánom

v jednom komentári zhrnuté asi všetko čo obec trápi, podrobnejšie k jednotlivým bodom je v ostatných vyjadreniach, 

odstrániť všetky nedostatky, ktoré sa v obci za roky nakopili je však beh na dlhú trať, postupne sa obec snaží k 

želanému stavu priblížiť, vyžaduje si to však veľa času, úsilia a finančných prostriedkov

aktuálne sú objednané pre zastávky pri výskumnom ústave

otvorený úrad, možnosť vybaviť veci, motivácia ľudí platiť dane, znížiť čo najviac bariéry, dotiahnutie komunikácie na 

žel. stanicu, rokovanie s poštou o zmene otvár. hodín

aktuálne pripravovaná bližšie informácie nájdete na https://obecrovinka.sk/rekonstrukcia-skolskej-ulice/

Ja v prvom rade pociťujem nezáujem obce o občanov. Sama som písala na obecný úrad a starostovi a doteraz som 

nedostala odpoveď kompletnú. Trápi ma čistota obce a spoločne priestory. Problém je aj s nadmernou výstavbou v 

pomere ku kvalite zvyšnej kultúrno sociálnej infraštruktúry. Myslím že stavebný úrad a starosta by viac mali dbať o to, 

aby rástli nie len domy na uliciach ale aj okolie. Potrebné vybavenie - park, miesta oddychu, športovo kulturno 

relaxačné vybav., školy, škôlky, obchody... A to žiadať aj od developerov. Zároveň v katastrofálnom stave sú pôvodne 

ulice, chodníky, cesty... Nemáme žiadne námestie, park kam v lete môžeme s deťmi íst a byť v chládku a medzi ľudmi. 

Detský lekár a ordinačne hodiny veľká katastrofa, celkovo zdravotnícke zabezpečenie a špecialisti... zubár, gynekológ... 

Obec nezvláda starostlivosť o ulice. Neporiadok, zarastené okolie ciest a chodníkov nepôsobí vábivo. Problematika 

psíčkarov des. Výkaly všade...kľudne pokryť aj zvyšením daní.

odpovede na viaceré podnety sa nachádzajú v ostatných príspevkoch, postupne sa pracuje na odstraňovaní 

jednotlivých nedostatkov, minimálne v oblasti komunikácie s úradom by sa mala situácia zlepšiť zavedením, nového 

portálu, týkajúceho sa nahlasovania podnetov, ostatné problémy sú najmä dlhodobého charakteru a na ich riešenie je 

potrebný čas a peniaze

za zlepšenie v poslednom období možno považovať, zvýšenie rozsahu ordinačných hodín všeobecného lekára pre 

dospelých a rozšírenie služieb zdravotného strediska o internú, diabetologickú a psychologickú ambulanciu, výhľadovo 

sa uvažuje aj s komplexnom rekonštrukciou resp. rozšírením zdravotného strediska

obec Rovinka by mala pouvažovať nad zabezpečením zariadenia pre seniorov, kde by mali možnosť stravovania a 

trávenia voľného času a ubytovania pre seniorov odkázaných na opatrovateľskú pomoc

momentálne nemáme priestory ani financie na zriadenie takéhoto zariadenia, priorita sa venuje najmä školskej 

infraštruktúre, ktorá už kapacitne nestačí

zlá situácia s odvozom odpadu, domy pribúdajú bez ohľadu na možnosti obce, Rovinka už dávno nie je tou lákavou 

lokalitou, čo bola pred 5 rokmi

treba zachovať obecné pozemky, dodržiavať územný plán, vytvoriť územné zóny, treba budovať novú veľkú školu, 

ihriská, športoviská, obchody, treba urobiť železničnú stanicu s veľkým parkoviskom, treba dodržiavať index 

zastavanosti na pozemkoch, deťom treba telocvičňu, treba vybudovať novú veľkú škôlku na obecnom pozemku, pri 

stavbách netreba dovoliť súkromné cesty, ktoré si všetci ohradzujú a nie je potom prístup k celým obytným zónam, 

treba zveľadiť okolie hrádze - Rovinka má najškaredšiu hrádzu z okolitých dedín - chýbajú lavičky, zeleň verejné 

osvetlenie, proste v Rovinke chýba takmer všetko, treba sa o obyvateľov aj starať, nie len povolovať novú výstavbu, 

kde povolí obec trojdom vedľa toho bungalov a potom bytovku, stavia sa ako na divokom západe, nedodržiava sa 

index zastavanosti..... atď.



● v obci chýbajú smetné koše, prechody pre chodcov, koše na psie exkrementy

●

● materská škola, základná škola, telocvičňa

●

● dávať menej stavebných povolení, než škôlok, školy a ihrísk

●

●

● doplniť odpadkové koše na všetky zastávky, upratovať okolie a prestať s výstavbami

● potrebné sú koše na psie exkrementy v celej dedine a hlavne na hrádzi

●

●

podľa potrieb sa koše budú dopĺňať

aktívne zisťovať potreby obyvateľstva chýbajú drobnosti ako koše na zastávkach, prístupné a atraktívne detské ihrisko, 

či organizácia podujatí atraktívnych pre občanov (čo funguje inde), nedostatočná infraštruktúra ako symptóm 

satelitnej dedinky

na zlepšení komunikácie s občanmi sa aktívne pracuje, viď iné odpovede

vybudovať železničnú stanicu, vybudovať parkovisko pre autá a bicykle, chýba zeleň, parky, oddychové zóny a ihriská 

pre väčšie deti, treba riešiť problémy s parkovaním áut na chodníkoch

nové koše na zastávky sú už objednané, ale majú dlhú dobu dodania, predpoklad osadenie do konca októbra

pracuje sa aj na zlepšení čistoty v obci, aktuálnym problémom bol poddimenzovaný stav technických pracovníkov

úplne zastaviť výstavbu nie je možné, riadi sa aktuálne platným územným plánom

aktuálne sú objednané nové smetné koše na zastávky pri výskumnom ústave, podľa potrieb a požiadaviek sa budú 

dopĺňať aj ďalšie, to platí aj pre koše na psie exkrementy, situáciu pravdepodobne zlepší portál na podnety občanov

pri prechodoch pre chodcov treba byť konkrétne podnety, kde by mali byť umiestnené

navrhujem opravu asfaltu na Školskej ulici, ktorá je v dezolátnom stave, oprava je nutná aj na Okružnej ulici, kde v 

zákrute pri hrádzi je po daždi 30 centimetrov vody v celej šírke vozovky

aktuálne sa plánuje komlexná rekonštrukcia Školskej, Rovnej a Sadovej ulice, predpoklad realizácie v roku 2020, bližšie 

informácie aj na stránke obce https://obecrovinka.sk/rekonstrukcia-skolskej-ulice/

rozšírenie MŠ bolo v roku 2016, odhad na prípadnú ďalšiu výstavbu obecnej MŠ je po roku 2020, ZŠ je čerstvo 

dostavaná, prebieha kolaudácia, pripravuje sa výstavba telocvične, začiatok pravdepodobne v roku 2019, rieši sa 

financovanie

chýbajú mi občianske združenia s voľnočasovými aktivitami pre všetky skupiny obyvateľstva, materské centrum

už zo samotného názvu občianskeho združenia vyplýva, že ich hlavnými aktérmi sú občania, obec môže takéto aktivity 

podporiť , keď vzniknú, nie ich však priamo vytvárať, viacero občianskych združení už v obci funguje a sú aj zo strany 

obce podporované - rybári, záhradkári, dôchodcovia, futbalisti

pokiaľ sú splnené všetky podmienky na vydanie stavebného povolenia obec ho nemôže nevydať, obmedziť výstavbu 

môže len zmena územného plánu, aj to len do určitej miery

ako dlhoročná pracovníčka Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR a 3 roky aj vyslaná pracovníčka v diplomatickej 

oblasti, rada sa budem podieľať v prípade záujmu aj event. námetmi na spoluprácu na úrovni obce

ďakujeme za ponuku, poprosím zaslať kontakt na mail: kacer@obecrovinka.sk, nakoľko nedisponujem kontaktom, 

keďže dotazník bol anonymný, oceníme nové námety

bezbariérové prístupy, oprava chodníkov a budovanie nových, oprava ciest, výstavba parku, lepšia údržba zelene na 

ihrisku a popri, oprava ihriska a zabezpečenie ihriska, na školskej nejdú zatvoriť dvere, viac smetných košov, lepšia 

údržba čistoty v obci, vytvorenie park. miest, aby autá nestali po chodníkoch, kamerový systém

odpovede na podnety sú v jednotlivých bodoch



● občianska vybavenosť, kamery na uliciach

●

●

● kamerový systém na ulici, občianska vybavenosť - obchod

● občianska vybavenosť, jasle, škôlka, kamerový systém

obecné jasle a škôlka aktuálne nie sú plánované, ďalšia obecná škôlka najskôr po roku 2020, v obci by mali pribudnúť 

súkromné škôlky, kamerový systém je v obci vybudovaný, pripravuje sa jeho rozširovanie

dobudovanie okolia železničnej stanice je podmienené zmenou územného plánu

parkovanie vyrieši až obecná polícia

pri budovaní rôznych oddychových plôch je problémom, že obec nevlastní pozemky

pripravuje sa rozšírenie kamerového systému, na občiansku vybavenosť má obec len nepriamy vplyv

pri výstavbe nových ulíc dať podmienku stavby ihrísk (automaticky developerom), neparkovať autá pred domom - 

parkovať vo dvore

nie je úplne možné prikázať developerovi, čo má vybudovať, takéto spresnenie upravuje územný plán zóny, ktorý však 

v obci ani jeden zhotovený nebol, aktuálne sa riešia možnosti ako ihriská vybudovať

problematiku parkovania vyrieši až obecná polícia, ktorej vzniku som sa podrobnejšie venoval v bode nižši

ohľaduplnosť vodičov na ulici - rýchla jazda, nedanie prednosti v jazde, vybavenie ulíc kamerovým systémom, 

parkovanie áut na vlastnom pozemku

plánuje sa rozšírenie kamerového systému, v úvahách je obecná polícia, ktorá by pomohla zlepšiť správanie vodičov v 

obci najmä ohľadom parkovania, k zabezpečeniu obecnej polície by sme mali byť bližšie v roku 2019 v rámci 

spolupráce s okolitými obcami, výsledok nebude závisieť len od vôle obce, preto je ťažké odhadnúť aký, bude výsledný 

model a kedy, v ideálnom prípade je to rok 2019

pripravuje sa rozšírenie kamerového systému, obchody sú komerčné záležitosti, obec má len nepriamy vplyv


