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Aktivita C.3

Monitorovanie dopadu komunikačných a projektových aktivít na zmenu správania
sa obyvateľov obce a užívateľov pozemkov v okolí jaskyne - Vyhodnotenie
dotazníkov

V rámci naplánovanej druhej fázy monitorovania boli v júli 2016 vypracované dotazníky s 18
otázkami, ktoré sú zamerané najmä na informácie o zdroji pitnej vody v obci, jeho kvalitu,
využívanie a ochranu v súvislosti s Krásnohorskou jaskyňou. Z 250 dotazníkov, distribuovaných
v obci, sa vrátilo 45 vyplnených. Dotazníky boli anonymné, do poštových schránok v obci ich
roznášal obecný asistent. Napriek tomu hodnotíme návratnosť dotazníkov ako nízku a v ďalšom
kole zisťovania informovanosti obyvateľov prehodnotíme spôsob distribúcie a vypĺňania.
Výsledky prieskumu sú vyhodnotené v nasledujúcom texte a grafoch. Medzi respondentmi bolo
viac žien (26), najčastejšia veková skupina bola od 25 do 40 rokov a viac ako polovica respondentov
dosiahla najviac stredoškolské vzdelanie.
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Približne 75% respondentov má vedomosť o tom, že podzemná voda z Krásnohorskej jaskyne
predstavuje zdroj pitnej vody pre obec (otázka „Viete že podzemné vody jaskyne vo vašej obci
zásobujú zdroj pitnej vody pre obyvateľov vašej obce?“). Napriek tomu, že je jaskyňa zaujímavou
prírodnou pamiatkou, ktorá má vlastný náučný chodník, ju však navštívilo iba 18 opýtaných.
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Z hľadiska využívanie zdrojov pitnej vody sa respondenti rozdelili do troch približne rovnako
veľkých skupín, ktoré využívajú buď obecný vodovod, vlastnú studňu alebo kombináciou oboch. Pri
otázke, zameranej na zloženie vody sme zistili, že pravidelne si nechávajú robiť chemický rozbor
svojej vody len 4 opýtaní. Až 28 respondentov si chemický rozbor vody nenechalo robiť nikdy.
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Iba 9 opýtaných je vlastníkom pozemkov v okruhu do 3 km od jaskyne, pričom tieto využívajú buď
na rekreačné účely (pravdepodobne chatová oblasť v blízkosti jaskyne), alebo ich nevyužívajú
vôbec.
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Zisťovali sa aj aktivity obyvateľov na vlastných pozemkov v okolí rodinných domov. Väčšina z nich
má na pozemku vysiatu trávu a pestuje zeleninu. Na zavlažovanie sa využíva buď voda z vlastnej
studne, alebo zachytená dažďová. Cca 50% opýtaných vôbec nepoužíva herbicídy, pesticídy alebo
hnojivá, 33% ich používa v malej miere.

Príloha č. 2 MS 4

Čím zalievate rastliny
v záhrade?
Pestujete na pozemku
vlastnú zeleninu alebo
okrasný trávnik?

1

dažďovou vodou
áno

32

zo studne
2

13
8

z vodovodu

nie

19
kombináciou
uvedených
možností

Využívate herbicídy, pesticídy
alebo hnojivá?
7

áno
veľmi málo

21
14

nie

Čo sa týka likvidácie komunálneho odpadu, tak väčšina opýtaných odpad z domácnosti v rôznej
miere separuje. Netriedia iba 6 obyvatelia. Spôsobov likvidácie odpadových vôd z domácnosti je
viacero, najviac opýtaných je pripojených na kanalizáciu, druhým najčastejším spôsobom je žumpa.
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Z odpovedí na otázku „Viete o aktivitách projektu KRAS-CAVE, ktorý je zameraný na ochranu zdroja
pitnej vody vo vašej obci?“ vyplýva, že väčšina respondentov o Life projekte zameranom na
Krásnohorskú jaskyňu vie. Je to zlepšenie oproti prieskumu, realizovanému v roku 2014, v ktorom o
projekte nevedelo viac ako 50% opýtaných. Napriek tomu, že obyvatelia obce majú vedomosť
o projekte, nevedia o existencii ochranného pásma. Na otázku „Viete že vodný zdroj, ktorý zásobuje
obec pitnou vodou má svoje ochranné pásmo, v ktorom sú obmedzené niektoré poľnohospodárske
činnosti (napr. hnojenie, pasenie dobytka a pod.)?“ odpovedalo kladne iba 18 respondentov.
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Ak by sme zovšeobecnili výsledky prieskumu na všetkých obyvateľov obce, tak môžeme povedať
nasledovné. Obyvateľov, ktorí vyplnili a odovzdali dotazníky, pokladáme za aktívne sa zaujímajúcich
o svoje životné prostredia a dianie v obci oproti tým, ktorí dotazník neodovzdali resp. nevyplnili.
Informovanosť o stave a zmenách v oblasti životného prostredia je teda u tejto časti obyvateľov
najvyššia. Napriek tomu sme zistili, že ani táto časť v pomerne veľkej miere nemá vedomosť
o existencii a aktivitách projektu KrasCave v obci Krásnohorská Dlhá Lúka. Tento stav pretrváva aj
napriek periodických stretnutiam s občanmi a snahe informovať ich prostredníctvom letákov
a náučných tabúľ.
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Neistoty prieskumu
Hlavnú neistotu predstavuje počet vyplnených dotazníkov, ktorý predstavuje iba cca 20%
domácností v obci. Z tohto dôvodu môže byť problematické hodnotiť výsledky prieskumu
a vztiahnuť ich na všetkých obyvateľov Krásnohorskej Dlhej Lúky. V ďalšom kole zisťovania bude
nutné obyvateľov viac motivovať k vypĺňaniu dotazníkov, resp. zvoliť účinnejšiu cestu distribúcie
a navrátenia dotazníkov. Rezervy sú samozrejme aj v miere informovanosti obyvateľov obce.
V niektorých základných otázkach, ako je napríklad existencia ochranného pásma vodného zdroja,
sú stále veľké rezervy.

