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Základné údaje

Názov výskumu Námestie slobody

Autor Mesto Banská Bystrica

Jazyk dotazníka sk

Verejná adresa dotazníka https://www.survio.com/survey/d/N9N7R1C3T7B4N2I3S

Prvá odpoveď
Posledná odpoveď

15. 02. 2021
01. 03. 2021

Doba trvania 14 dní

https://www.survio.com/survey/d/N9N7R1C3T7B4N2I3S


Námestie slobody

Štatistika respondentov

4987
Počet návštev

3166
Počet dokončených

0
Počet nedokončených

1821
Iba zobrazené

63.5%
Celková úspešnosť

História návštev (15. 02. 2021 - 01. 03. 2021)

Zobrazené (4987) Dokončené (3166)



Námestie slobody

Celkom návštev

Iba zobrazené (36.5 %)
Dokončené (63.5 %)
Nedokončené (0 %)

Zdroje návštev

Priamy odkaz (100 %)

Doba vyplňovania 
dotazníka

<1 min. (0.1 %)
1-2 min. (1.4 %)
2-5 min. (37.7 %)
5-10 min. (37.8 %)
10-30 min. (19.5 %)
30-60 min. (2.1 %)
>60 min. (1.5 %)



Námestie slobody

Výber z možností, zodpovedané 3168x, nezodpovedané -2x

Odpoveď Odpovede Podiel

žena 1737 54.83%

muž 1431 45.17%

Ste



Námestie slobody

Výber z možností, zodpovedané 3168x, nezodpovedané -2x

Odpoveď Odpovede Podiel

- 18 70 2.21%

19 - 29 809 25.54%

30 - 40 1134 35.8%

41 - 50 570 17.99%

51 - 60 323 10.2%

61 + 262 8.27%

Vek



Námestie slobody

Výber z možností, zodpovedané 3168x, nezodpovedané -2x

Odpoveď Odpovede Podiel

študent/študentka 359 11.33%

zamestnaný/zamestnaná 1977 62.41%

SZČO 243 7.67%

podnikateľ/podnikateľka 186 5.87%

nezamestnaný/nezamestnaná 88 2.78%

dôchodca/dôchodkyňa 227 7.17%

Iné... 88 2.78%

Ste 1/2
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Ste 2/2

Iné: materská/rodičovská dovolenka, umelci



Námestie slobody

Výber z možností, zodpovedané 3168x, nezodpovedané -2x

Odpoveď Odpovede Podiel

mám tu trvalý pobyt (žijem tu; pracujem tu; 
študujem tu)

2540 80.18%

mám tu prechodný pobyt (žijem tu; pracujem tu; 
študujem tu)

248 7.83%

pracujem tu (bez TP,PP) 159 5.02%

študujem tu (bez TP,PP) 41 1.29%

Iné... 180 5.68%

Aký je Váš vzťah k Banskej Bystrici?

Iné: bývalí obyvatelia; pracujúci mimo BB; plánujú do BB prísť
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Výber z možností, viac možných, zodpovedané 3166x, nezodpovedané 0x

Odpoveď Odpovede Podiel

cez túto lokalitu prechádzam pešo 1763 55.69%

cez túto lokalitu prechádzam autom 1344 42.45%

v tejto lokalite využívam zastávku MHD 1246 39.36%

bývam v okolí tejto lokality 554 17.5%

využívam služby v okolí tejto lokality 1265 39.96%

pracujem v okolí tejto lokality 400 12.63%

Iné... 116 3.66%

Aký je dôvod vašej návštevy Námestie slobody? 1/2
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Aký je dôvod vašej návštevy Námestie slobody? 2/2

Iné: návštevník; trávenie voľného času, šport



Námestie slobody

Výber z možností, zodpovedané 3168x, nezodpovedané -2x

Odpoveď Odpovede Podiel

každý deň 1295 40.88%

raz za týždeň 1187 37.47%

raz za mesiac 336 10.61%

len výnimočne 218 6.88%

Iné... 132 4.17%

Ako často prechádzate cez Námestie slobody?

Iné: kombinácie odpovedí; pár krát za rok; príležitostne,...



Námestie slobody

Výber z možností, viac možných, zodpovedané 3166x, nezodpovedané 0x

Odpoveď Odpovede Podiel

dobré dopravné napojenie na spoje MHD 2163 68.32%

dostatok možností využiť ponuku služieb 741 23.4%

možnosť zaparkovať 421 13.3%

kvalitný verejný priestor na oddych 809 25.55%

je to bezpečná lokalita 406 12.82%

Iné... 211 6.66%

Čo sa Vám na Námestí slobody páči?

Iné: občasné podujatia; občianska vybavenosť (12); možnosti pre voľný čas (23); zeleň v meste (27); lokalita (54); možnosti dopravy (12); dom 
kultúry (9); potenciál zlepšenia zelene, dopravy (74)
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Výber z možností, viac možných, zodpovedané 3166x, nezodpovedané 0x

Odpoveď Odpovede Podiel

opraviť chodníky 1985 62.7%

zrekonštruovať hlavnú cestu 1312 41.44%

vybudovať bezpečnejšie priechody pre chodcov 1749 55.24%

viac parkovacích miest 915 28.9%

zvýšiť ponuku služieb 1229 38.82%

umiestniť umelecké dielo 932 29.44%

vybudovať parkovací dom a zo súčasných parkovísk 
vytvoriť verejný priestor pre peších

1361 42.99%

vybudovať cyklotrasu 1254 39.61%

osadiť viac lavičiek 1609 50.82%

zrekonštruovať autobusové zastávky 1640 51.8%

Iné... 531 16.77%

Čo by ste na Námestí slobody chceli zmeniť? 1/2
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Čo by ste na Námestí slobody chceli zmeniť? 2/2

Iné: priestor pred DK (149); osvetlenie (8) ; služby; občianska vybavenosť (29); kultúra; vzhľad/koncept (83); zeleň (202); mobiliár (42); 
starostlivosť (70); chodníky a cesty (45); fontána (36); „jama“ (66); MHD (20); znížiť reklamný/vizuálny smog (15); športové využitie (34); 
hustota dopravy (17); zastávky (pri Victory) (13); parkovanie (28)
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Textová odpoveď, zodpovedané 3166x, nezodpovedané 0x

Čo Vám na Námestí slobody v súčasnosti chýba?

- Prostredie (čistota, bezpečnosť, život, oprava/údržba)
- Zeleň (oddychová zóna, promenáda, park, kvety, stromy, vodné

plochy, fontána)
- Mobiliár (koše na triedený odpad, lavičky, prístrešky, zastávky)
- Služby (kaviarne, reštaurácie, občerstvenie, atrakcie, trh, wifi,

turistické služby/IC/tabule)
- Hygiena (wc, pitná voda)
- Doprava (parkovanie, cesty, chodníky, hustota dopravy,

priechody pre chodcov, osvetlenie, spomaľovače)
- Kultúra (urbanistické riešenie, architektúra, umenie, vizuál, DK)
- Šport (ihrisko pre rôzne vekové skupiny, skatepark, cyklotrasy)

24%

19%

17%

15%

10%

9%

5%1%

1.zeleň 2. doprava 3. kultúra

4. prostredie 5. mobiliár 6. služby

7. šport 8. hygiena
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Výber z možností, viac možných, zodpovedané 3166x, nezodpovedané 0x

Odpoveď Odpovede Podiel

malo by ho kúpiť mesto a opätovne ho využívať ako 
kultúrny dom

2187 69.08%

mesto by sa v jeho kúpe nemalo angažovať a jeho 
osud nechať na súkromný sektor

176 5.56%

mal by sa zbúrať a namiesto neho by malo byť 
postavené niečo iné

900 28.43%

Iné... 417 13.17%

Súčasťou Námestia slobody je aj Dom kultúry, ktorý však nikdy nepatril mestu a posledných 10 rokov nefunguje. Aký máte názor na
jeho ďalšie využitie?

Iné: vrátiť ho do života (odkúpiť; zmodernizovať; doplniť služby) (139); odkúpiť a dať do prenájmu súkromnému sektoru (príp. s iným partnerom a
mať zisk pre mesto) (36); multifunkčné využitie (nie obchodné centrum, CVČ, KC, CW, trhovisko, výstavisko, vedecké centrum, kreatívny priemysel,
možnosti realizovať sa pre verejnosť) (193); športové využitie (hala, skatepark a pod.) (22); zbúrať a postaviť nový DK/na novom mieste (41);
parkovanie (podzemné, parkovací dom so zelenou strechou) (16); zbúrať a predĺžiť park/zeleň (16); bytové zariadenie/domov soc.služieb
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Výber z možností, viac možných, zodpovedané 3166x, nezodpovedané 0x

Odpoveď Odpovede Podiel

mal by zostať prázdny 89 2.81%

malo by sa tam na trvalo umiestniť konkrétne 
umelecké dielo (v prípade návrhu, prosíme uviesť aké 
do možnosti iné)

657 20.75%

mal by slúžiť na dočasné umiestňovanie umeleckých 
diel

1474 46.56%

mal by slúžiť ako pódium pre umelcov 1142 36.07%

mal by byť odstránený a nahradený niečím iným 750 23.69%

Iné... 439 13.87%

V minulosti bola na Námestí slobody umiestnená socha Lenina. Aký by mal byť podľa Vás osud podstavca, ktorý po 
odstránení sochy zostal v tejto lokalite dodnes?
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Iné: možnosť dočasnej sochy/umeleckého diela (možnosť vymieňať umelecké diela, priestor pre
mladých a nových umelcov, priestor pre študentov AU) (115); priestor pre podujatia (výstavy,
koncerty, literárne večery) (80); odstrániť podstavec (18); podstavec a priestor opraviť (17);
priestor opraviť a využiť podľa potrieb (trhovisko) (8); zveľadiť okolie (10); priestor pre
prezentáciu identity mesta (#BB, erb, socha anjela, baníctvo, meď,...) (30); športové využitie
(skatepark, work-out) (22); zeleň/park/fontána/oddychový priestor (85); vrátiť sochu Lenina
(41); postaviť sochu M.R.Štefánika (22); sochy banskobystrických osobností (Skutecký, Belo IV.,
Thurzo, Langoš, Sládkovič,...) (59); priniesť prvok „slobody“ (36); informačné tabule pre turistov
(predpoveď počasia, spoje, čas,...) (7); socha hrdinov SNP (19); nadchod pre chodcov (2);
parkovanie (3)
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Výber z možností, viac možných, zodpovedané 3166x, nezodpovedané 0x

Odpoveď Odpovede Podiel

mal by zostať nezmenený 117 3.7%

mala by tam vzniknúť plocha vhodná na 
organizovanie rôznych podujatí

2440 77.07%

malo by tam byť parkovisko 666 21.04%

Iné... 525 16.58%

Pred Domom kultúry je veľký priestor, ktorý sa v minulosti využíval na výstavníctvo. V súčasnosti je na jeho časti aj parkovisko. 
Ako by mal podľa Vás vyzerať tento priestor v budúcnosti?

Iné: kultúrna identita (modernizácia priestoru, podujatia, výstavisko, trhovisko, veda, vzdelávanie) (85);
priestor/čistota/bezpečnosť (67); zeleň (promenáda, fontána, predĺženia parku, lavičky, oddychová zóna) (341);
športové využitie (cyklotrasa, skatepark) (82); občianska vybavenosť a služby (hygiena/WC, občerstvenie, služby)
(58); parkovanie (podzemné, parkovací dom) (120)
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Textová odpoveď, zodpovedané 3166x, nezodpovedané 0x

Je niečo, čo by ste nám chceli odkázať ?

Medzinárodná súťaž odtekanie vody oddych vyjadrenie podpory
Klzisko turisti vizuálny smog zapojenie obyvateľov
Psy umelci osvetlenie
Zeleň bezpečnosť bezdomovci
Central Park celkový koncept kultúry sloboda
Obyvatelia čistota zapojiť odborníkov

OPKZP-PO2-SC211-2020-62 - Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - EDOTÁCIE (edotacie.sk)

https://www.edotacie.sk/vyzva/opkzp-po2-sc211-2020-62-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine

