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PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

Environmentálna oblasť 

 dobré životné prostredie a poloha 

využiteľné pre rozvoj cestovného ruchu  

 kvalitná pôda vhodná na 

poľnohospodársku činnosť 

 podpora mladých farmárov dotáciami  

 

Obyvateľstvo a sociálna oblasť 

 stabilizácia obyvateľstva vytvorením 

podmienok pre bytovú výstavbu  

 zapájanie obyvateľov do partnerstiev 

a spolupráce 

 rozvoj sociálnej starostlivosti o starých 

a nevládnych občanov 

 rozšíriť voľnočasové aktivity na všetky 

kategórie obyvateľov 

 

Hospodárstvo a infraštruktúra 

 rozvoj ekonomických aktivít 

nadväzujúcich na miestne zdroje a 

tradície  

 

Národné 

 nepriaznivé globalizačné dopady na štát 

a pretrvávajúca hospodárska stagnácia  

 nedostatočné financovanie kompetencií 

obcí z prostriedkov štátneho rozpočtu 

 

Regionálne 

 stagnácia ekonomiky regiónu 

 meškanie výstavby rýchlostnej 

komunikácie R8 

 nedostatočné prepojenie sídel 

prostriedkami hromadnej dopravy 

 odchod investorov z regiónu 

 

Lokálne 

 migrácia obyvateľov za pracovnými 

príležitosťami 

 zmena zloženia skladby obyvateľstva   

 nárast chudoby vedúcej k sociálnej 

vylúčenosti  

 neochota časti obyvateľstva participovať 

na rozvojových projektoch obce 

 

 

3.2 KĽUČOVÉ DISPARITY A HLAVNÉ FAKTORY ROZVOJA 

 
    Potreba identifikácie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja územia obce je 

dôležitá pre adresnosť tohto programového dokumentu. Určenie kľúčových disparít a 

hlavných faktorov rozvoja vychádza zo SWOT analýzy a usmerňuje zameranie aktivít na 

zmiernenie alebo odstránenie rozdielov.  

 

Kľúčové disparity Hlavné faktory rozvoja 

 nízka ekonomická základňa obce   stabilná ekonomická základňa 

 nedobudovaná infraštruktúra obce  vybudovaná infraštruktúra a kvalitné 

životné prostredie  

 nízka úroveň zapojenosti obyvateľstva do 

rozvoja obce  

 aktívne obyvateľstvo zapojené do života v 

obci  

      

      Pre zabezpečenie rozvoja obce a skvalitnenie života obyvateľov v nej je dôležité 

koncentrovať zdroje v programovom období 2014 – 2020 na stanové priority. Cielená 

koncentrácia zdrojov by sa mala prejaviť najmä vo vyššej efektivite využívania zdrojov z 

fondov EÚ a SR. Na základe získaných skúseností intervencia by mala smerovať do aktivít, 

ktoré budú mať výraznejší vplyv na hospodársky a sociálny rozvoj obce. 

 

 

 


