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D O T A Z N Í K 
k informovanosti občanov obce Kokava nad Rimavicou o rekarbonizácii vodného zdroja pitnej vody v ich obci 

za účelom obohatenia o vápnik a horčík 
 

Pozn. Dotazník je anonymný a bude použitý výhradne na účely tohto projektu. Dotazník prosím vyplňte podľa vzoru: hodiace sa políčko preškrtnite (x), prípadne 
doplňte odpoveď do vybodkovaného miesta. V prípade potreby môžete označiť viaceré odpovede súčasne.  
 

Pohlavie: □ muž □ žena 
 

Vek: □ 18 – 35  □ 35 – 50  □ 50 – 65  □ > 65  
 

Ako dlho bývate v tejto obci .............. rokov 
 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:  
□ bez vzdelania □ stredné vzdelanie bez maturity □ stredné vzdelanie s maturitou □ vysokoškolské vzdelanie 
 

Ekonomické postavenie:  
□ nezamestnaný □ SZČO  □ zamestnaný □ invalidný dôchodca □ starobný dôchodca □ iné (doplňte) ......... 
 

 
1. Po zistení, že nízky obsah Ca a Mg vo vode a nízka tvrdosť vody môžu mať negatívny vplyv na Vaše zdravie a zdravie Vašich rodinných 
príslušníkov: 
□ zvýšil sa Váš záujem o informovanosť ohľadom daného environmentálneho problému natoľko, že si samostatne budete hľadať dostupné 
informácie (internet, noviny, časopisy a pod.) 
□ áno □ nie 
 
2. Ovplyvnila informácia o negatívnom vplyve „mäkkej“ vody s nízkym obsahom vápnika a horčíka a nízkou tvrdosťou na zdravie ľudí 
Vaše správanie a návyky do budúcnosti? 
□ áno, nechám si poradiť od odborníkov, ktorí sa danému environmentálnemu problému venujú (napr. v rámci projektu LIFE – WATER and 
HEALTH) 
□ skôr nie, ale nevylučujete zmenu názoru v prípade ďalších poskytnutých informácií o danom environmentálnom probléme 
□ nie 

 

3. Zúčastnili ste sa merania pružnosti (tuhosti) ciev? 
□ áno □ nie 
 
4. Prispelo uskutočnenie informatívneho mítingu pre občanov v rámci projektu LIFE – WATER and HEALTH k zvýšeniu Vašej 
informovanosti a lepšiemu pochopeniu daného environmentálneho problému vo Vašej obci? 
□ áno, aktívne som sa informatívneho mítingu zúčastnil/zúčastnila 
□ áno, na základe ústnej informácie od rodinného príslušníka, známeho, priateľa, kolegu, ktorý sa informatívneho mítingu zúčastnil  
□ nie, o danom environmentálnom probléme nemám žiadne informácie v súvislosti s projektom LIFE – WATER and HEALTH 
 
5. Viac ako rok sa voda vo Vašom vodnom zdroji obohacuje o vápnik a horčík. Viete o tejto skutočnosti? 
□ áno □ nie 
 
6. Pozorujete za tento rok nejaké zmeny vo Vašej vode? 
□ áno □ nie 
 
7. Pozorujete za tento rok nejaké účinky na Vašom zdraví? 
□ áno □ nie 
 
8. V rámci projektu LIFE – WATER and HEALT sa bude Vaša voda obohacovať o Ca a Mg z prostriedkov projektu päť rokov. Súhlasili 
by ste , aby sa Vaša voda obohacovala o Ca a Mg po piatich rokoch na náklady obce, pričom by sa cena Vašej vody zvýšila o 0,1 € za 
m3? 
□ áno □ nie 
 
 
 
 

Ďakujeme, na Vaše otázky radi zodpovieme. 
 

Za riešiteľský kolektív projektu LIFE – WATER and HEALTH 
Doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc., e-mail: stanislav.rapant@uniba.sk, tel.: 02/602 96 217 
Mgr. Veronika Cvečková, PhD., e-mail: veronika.cveckova@uniba.sk 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ilkovičová 6, 842 15 Bratislava 
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