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Aktivita D.1

Komunikačné aktivity pre obyvateľov obce Krásnohorská Dlhá Lúka za účelom
implementácie navrhnutých opatrení v pôdohospodárstve a vo využívaní pozemkov
v oblasti podzemného krasového systému Krásnohorskej jaskyne

V rámci aktivity D.1 „Komunikačné aktivity pre obyvateľov obce Krásnohorská Dlhá Lúka ...“
sme vypracovali aj dotazník pre návštevníkov regiónu Gemer. Obsahuje 14 otázok a zameriava sa
na rekreačné preferencie a vedomosti o Krásnohorskej jaskyni. Dotazník bolo možné vyplniť
jednak v elektronickej podobe prostredníctvom formuláru, umiestneného na web-stránke OZ
EnviSlovakia, ako aj v tlačenej forme. Vytlačené dotazníky sme umiestnili na recepcie penziónov
Biely kôň v Brzotíne a Jozefína v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Ukázalo sa, že respondenti viac
reflektovali na elektronickú podobu dotazníka, ktorú sme propagovali nielen na našej webstránke,
ale aj prostredníctvom sociálnych sietí. V tlačenej forme sa nám napriek spolupráci s penziónmi a
obecným úradom nepodarilo získať ani jeden výstup.
Elektronickú formu dotazníka vyplnilo 30 respondentov, z toho 18 mužov a 12 žien. Až 17
respondentov uviedlo ako najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské, 8 respondentov uviedlo
stredoškolské. Všetci respondenti teda dosiahli viac ako základné vzdelanie. Skoro dve tretiny
opýtaných má trvalé bydlisko na východe Slovenska.
Z hľadiska rekreačných preferencií sa odpovede rozdelili na zhruba rovnaké skupiny. Prvá sa venuje
turistike pravidelne, druhá keď má čas a tretia sporadicky. Podobne tomu bolo aj v prípade otázky,
či sa pri výbere destinácie orientuje respondent na región Gemer. So službami v regióne boli bez
výhrad spokojní iba 3 respondenti, 20 bolo spokojných čiastočne. Výhrady mali v prvom rade k
stravovacím službám, ale aj k doprave a ubytovaniu. Väčšina opýtaných chodí na Gemer za krásami
prírody, 28 opýtaných pozná Krásnohorskú jaskyňu a 26 vie o možnosti jej návštevy. Až 27
respondentov sa zaujíma o ochranu prírody a viac ako polovica respondentov hodnotí stav
životného prostredia v okoli turistických trás na Gemeri (Silickej planine) ako „trochu znečistené“.
Čo sa týka samotného projektu KrasCave, tak o jeho aktivitách vedeli iba 6 opýtaní. Nepriamo o
projekte vedelo ďalších 6 opýtaných a až 18 respondentov nemalo o projekte žiadnu vedomosť.
Výsledok nášho prieskumu hodnotíme aj napriek nízkemu počtu odpovedí pozitívne. Prieskum je
totiž stále aktuálny, noví respondenti priebežne pribúdajú a na konci projektu budeme schopní
lepšie porovnať zmeny v ich informovanosti. Z odpovedí vyplýva, že ľudia so stredoškolským a
vyšším vzdelaním sa zaujímajú o rekreáciu v regióne Gemer. Jedná sa približne o tretinu
respondentov. Krásnohorskú jaskyňu a možnosť jej návštevy pozná absolútna väčšina, ktorá sa
zaujíma aj o ochranu prírody a stav životného prostredia. O projekte KrasCave je povedomie nízke,
čo však zhruba zodpovedá miere, v ktorej opýtaní navštevujú Gemer. Plánujeme sa zamerať aj na
otázku, či návštevníci regiónu vedia o tom, že v jaskyni sa nachádza aj zdroj pitnej vody.
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