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ÚVOD
Potreba tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) obce vyplýva
zo Zákona 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja, ktorý ukladá obciam povinnosť
vypracovávať a aktualizovať PHSR obce podľa potreby. PHSR predstavuje strednodobý
programový dokument, ktorý vychádza z podrobnej socio-ekonomickej analýzy a stanovuje
smer ďalšieho rozvoja obce, ciele a prvoradé potreby a úlohy v zabezpečení všestranného
rozvoja. Výsledkom je stratégia rozvoja obce a akčný plán, ktorý transformuje definované
strategické ciele do konkrétnych realizačných krokov. Vypracovanie tohto programového
dokumentu je takisto podmienkou pre využitie finančných zdrojov EÚ.
Stratégia rozvoja vyjadruje predstavu obce o svojom budúcom rozvoji, ktorý sa bude snažiť
dosahovať. Definovanie takejto stratégie, teda stanovenie „kam sa chce obec dostať v období
nasledujúcich 7 rokov“, dáva obci, jej obyvateľom, podnikateľom a ďalším aktérom možnosť
rozhodovať o svojom budúcom rozvoji. Obec je živý organizmus. Jednotlivé články žijú
vlastným životom, avšak ovplyvňujú aj životy druhých, a takisto ovplyvňujú aj život obce ako
celku. Obyvatelia obce menia priestor, v ktorom žijú rôznymi aktivitami, čo môže viesť
k pozitívnemu rozvoju. Často však občania vytvárajú svojimi nekoordinovanými aktivitami
bariéry, ktoré brzdia rozvoj celej obce. Práve Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Slovenské Pravno pre roky 2022 – 2028 vytvára dôležitý priestor pre
koordinovanie aktivít realizovaných v obci, ktoré prinesú synergický úžitok celej obci.
Ak však má takýto dokument spĺňať svoju úlohu, je nevyhnutné, aby sa jeho prípravy ako aj
realizácie zúčastnili všetky záujmové skupiny (obyvatelia, podnikatelia, samospráva, spolky,
združenia, ďalší dôležití aktéri). Diskusia všetkých záujmových skupín ponúka príležitosť
dozvedieť sa o rozdielnych pohľadoch na problémy v obci, o možnostiach ich riešenia ako aj
dozvedieť sa o plánoch jednotlivcov. Preto aj pri príprave tejto stratégie boli realizované
workshopy so zástupcami rôznych aktérov a dotazníkový prieskum. Spoločné plánovanie sa
zároveň môže stať priestorom pre začatie spolupráce, pre vytváranie inovatívnych riešení
medzi rôznymi aktérmi.
Obec v podobe programu rozvoja získava nielen nástroj na proaktívne riadenie rozvoja,
založené na iniciovaní potrebných a žiadúcich zmien, ale predstavuje aj určitý kontrolný nástroj
napĺňania stanovených aktivít. Z tohto hľadiska ho možno vnímať ako dôležitý nástroj
marketingovej komunikácie. Obec vypracovaním programu rozvoja dáva najavo záujem o
svoju budúcnosť, ako aj budúcnosť svojich obyvateľov a súčasne tým preberá na seba
zodpovednosť za ďalší rozvoj.
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1 ANALYTICKÉ VÝCHODISKÁ
Analytické východiská predstavujú zhodnotenie toho, čo v obci je. Je to základný pilier, na
ktorom je možné stavať stratégie rozvoja. Pre rozhodovanie o tom, ako ďalej rozvíjať obec, je
nutné najskôr vyhodnotiť viacero aspektov, ako:
- jej zasadenie do priestoru, historické míľniky
- ako sa napĺňali predošlé plány rozvoja
- rozvojové faktory, ktorými sú prírodné zdroje, krajinotvorba, environmentálne
podmienky, demografický potenciál, ekonomika regiónu
- rozvojové faktory špecifické pre rozvoj cestovného ruchu.

1.1

ADMINISTRATÍVNE ZAČLENENIE A GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE
A VÄZBY OBCE NA DÔLEŽITÉ PÓLY ROZVOJA

Slovenské Pravno sa nachádza v južnej časti Turčianskej kotliny pod východnými svahmi
pohoria Žiar, po oboch stranách rieky Briešt'anky. Obcou prechádza cesta II/519, ktorá spája
Turiec s Hornou Nitrou. Od okresného mesta Turčianske Teplice je vzdialená približne 14 km
severozápadne. Nadmorská výška v strede obce dosahuje 505 m n. m., v chotári 452-752 m
n. m.

Obrázok 1 Geografická poloha obce Slovenské Pravno
Prameň: https://www.google.sk/maps

Dopravná poloha obce je výhodná iba s cestným komunikačným prepojením na bližšie i
vzdialenejšie okolie. Železničné spojenie je najbližšie v obci Malý Čepčín, vzdialenej 8 km.
Obec leží 14 km od okresného mesta Turčianske Teplice a 222 km od Bratislavy, hlavného
mesta Slovenskej republiky a sídla dôležitých inštitúcií verejnej správy.
Obec Slovenské Pravno je vo vzťahu k pólom ekonomického rozvoja regionálneho
i nadregionálneho významu alokovaná pomerne dobre.

6

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
OBCE SLOVENSKÉ PRAVNO



Od pólov ekonomického rozvoja národného i nadnárodného významu je vzdialená
nasledovne: - Bratislava 222 km
- Ostrava 156 km
- Krakow 215 km



Od pólov ekonomického rozvoja širšieho regionálneho významu je vzdialená
nasledovne : - Martin 23,5 km
- Ružomberok 73 km
- Žilina 52 km
Pólom ekonomického rozvoja regionálneho významu je mesto Turčianske Teplice (14
km).



Z hľadiska územno–správneho členenia patrí obec do okresu Turčianske Teplice a do
Žilinského samosprávneho kraja.
Dostupnosť k pólom ekonomického rozvoja vytvára mnoho príležitostí v podobe
zamestnanosti, lepšej dostupnosti služieb a širšej ponuke služieb. Na druhej strane však
prináša aj výzvy a ohrozenia vo zvyšujúcom sa tlaku na výstavbu, v zábere ornej pôdy, v
zmenách spôsobu vidieckeho života a urbanizačných procesov, v zhoršujúcom sa životnom
prostredí kvôli zvyšujúcej sa doprave či hustote a pod.

1.2

HISTÓRIA OBCE A JEJ ROZVOJ

Osídlenie lokality Slovenské Pravno, ako vyplýva z archeologických nálezov, je doložené z
doby rímskej, kedy vznikli dve význačnejšie sídliská – Lamošova prašnica a Sokolský jarok.
Niekedy na prelome 9. a 10. storočia osídľujú Slovania aj priestor Slovenského Pravna a
vzniká tu hradisko v polohe Šiance. Toto sa po niekoľkých storočiach premenilo na kamenný
stredoveký hrádok a osadu Pravno. V roku 1113 sa písomne prvýkrát spomína osada
PRAUN v donácii uhorského panovníka Kolomana. Podľa historicky dostupných listín
zoborská listina hovorí, že obec je jednou z prvých v Turci a jedna z najstarších na Slovensku.
V roku 1279 panovník Wladislav Jágelovsky IV. daroval za služby na rôznych vojenských
výpravách majetok Pravna komesovi Rečkovi a jeho synom Pavlovi Choudovi a Tomášovi
Serafílovi. Ondrej III. potvrdil Rečkovým synom za ich zásluhy večné vlastníctvo. Rodina mala
hlavné sídlo v Pravne, okolo ktorého vytvorila takmer jednotný hospodársky, administratívny a
súdny celok. Rečkovci vlastnili majetky v Pravne nepretržite až do roku 1545, kedy vymreli. Po
vymretí rodu si robili nároky na pravňanské majetky početné zemianske rodiny. Nakoniec bolo
panstvo rozdelené na tri kúrie (panstvá). Prvá sa nazývala Serafínova kúria, druhá Dóczyho a
tretia Amade. Napriek komplikovaným vlastníckym vzťahom patrilo Pravno v 16. storočí medzi
najbohatšie turčianske obce. V 17. storočí malo významné postavenie aj v politickom,
hospodárskom a cirkevnom živote. Obec v roku 1655 dostala trhové právo. V obci sa taktiež
nachádzali mlyny, pálenice, pivovar. Obyvatelia sa tu väčšinou živili prácou v
poľnohospodárstve, remeselníckou činnosťou a to hrnčiarstvom a plátenníctvom. Pôsobili tu
cechy: krajčírsky, kováčsky, zámočnícky, obuvnícky. Svojimi výrobkami boli vychýrení v celom
Turci aj pravňanskí hrnčiari. V roku 1870 bola založená štátna ľudová škola, ktorá sa stala
centrom vzdelanosti aj pre širšie okolie. V roku 1872 ako prvý v Turci poštový úrad, a v roku
1895 obvodný notársky a matričný úrad. V roku 1882 sa v obci začala tradícia slovenských
ochotníckych divadelných predstavení a v roku 1923 bola postavená Sokolovňa, kde neskôr
bolo zriadené kino.
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Život v obci ovplyvnila aj prvá a druhá svetová vojna. Obyvatelia sa aktívne zúčastnili aj SNP,
kde zahynuli miestni občania: Juraj Paulíny starší a mladší, Miloš Čierny, Ján Páleš a
nezvestným bol Eduard Bullo. Slovenské Pravno bolo oslobodené jednotkami 2. ukrajinského
frontu spolu s pešími divíziami 4. rumunskej armády. Slobodné ráno svitlo 9.apríIa 1945. Po
skončení vojny sa obec zmodernizovala a vybudovali sa nové objekty, ktoré Slovenské Pravno
potrebovalo.
Slovenské Pravno bolo rodiskom významných národných vedeckých a literárnych dejateľov.
Významnými rodákmi boli: náboženský spisovateľ Eliáš Láni,
pedagóg Ján Dérer,
popularizátor astronómie, kultúrny a osvetový pracovník Ján Alojz Wagner, organársky majster
Samuel Wagner, etnograf Krištof Chorváth, spisovateľ, literárny vedec a prekladateľ Michal
Chorváth, verejný činiteľ a finančník Viliam Paulíny , diplomatka, žurnalistka podpredsedníčka
Československého Červeného kríža Mária Paulínyová a iné významné osobnosti.
Symbolmi obce sú erb, vlajka a pečať. V roku 2002 prijala heraldická komisia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky erb obce. Predstavuje ho modro - strieborne cimburovitým rezom
delený štít; v prvom poli zlatá koruna, v druhom poli modré majuskulné písmeno W. Obsah
erbu sa inšpiruje motívmi z troch pečatidiel obce z 15. a 16. storočia, ktorých hlavným motívom
je písmeno W. Keďže datovanie najstaršieho Pravňanského pečatidla spadá do obdobia vlády
Wladislava II. Jagelovského, môže ísť o iniciály jeho mena, čo potvrdzuje i skutočnosť, že bolo
použité v kombinácii s kráI'ovskou korunou. Autormi obecného erbu sú manželia Naďa a
Michal Vitanovskí.
Vlajka obce je ukončená tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

Obrázok 2 Erb obce Slovenské Pravno

Obrázok 3 Vlajka obce Slovenské Pravno

Prameň: https://ives.minv.sk/heraldreg/wp_detail.aspx?ID=1480
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1.3

ZHODNOTENIE IMPLEMENTÁCIE DOTERAJŠÍCH STRATÉGIÍ

Pri plánovaní stratégie na ďalšie obdobie je nutné vychádzať z toho, čo už sa v obci
realizovalo, akým spôsobom sa podarilo naplniť, resp. nenaplniť predchádzajúce ciele, aby
bolo možné poučiť sa z chýb a tiež zachovať kontinuitu v rozvoji. Preto je potrebné zhodnotiť
predchádzajúci Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slovenské Pravno na roky
2014 - 2020. Hodnotí sa jednak realizácia projektov a ďalej aj proces implementácie. Nakoľko
sa naplnili stanovené ciele.
PHSR obce Slovenské Pravno na roky 2014 – 2020 sa zameriavalo na zvyšovanie kvality
života v obci Slovenské Pravno s dôrazom na zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií.
Pre naplnenie vízie boli stanovené nasledovné strategické ciele, ktoré sa napĺňali realizáciou
aktivít v rámci jednotlivých opatrení:
Strategický cieľ 1 Zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií so zameraním na
miestnu infraštruktúru sa napĺňal prostredníctvom aktivít, ktoré mali za cieľ zlepšiť kvalitu
miestnej infraštruktúry. V obci sa podarilo majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod
základnou školou, požiarnou zbrojnicou, tribúnou, tanečným kolom, futbalovým ihriskom
a časťou miestnej komunikácie. Z dotačných nástrojov sa zrealizovala rekonštrukcia materskej
školy a čiastočná rekonštrukcia priestorov tried a sociálnych zariadení na základnej škole.
V procese realizácie sa nachádzajú niektoré objekty pre voľnočasové aktivity a oddychová
zóna za budovou obecného úradu. Verejnú kanalizáciu s napojením na ČOV sa nepodarilo
zrealizovať. V minimálnom rozsahu sa podarilo zabezpečiť úpravu miestnych komunikácií
a chodníkov formou provizórnych lokálnych opráv najkritickejších miest. Zníženie energetickej
náročnosti budov vo vlastníctve obce sa dosiahlo na budove obecného úradu, požiarnej
zbrojnice a čiastočne na budove zdravotného strediska. Kamerový systém sa podarilo
zabezpečiť na priestranstvách v okolí základnej školy, ihriska požiarnej zbrojnice a zberného
dvora. Na cintoríne sa dobudovala prístupová cesta a chodníky k hrobovým miestam. Verejné
osvetlenie sa rekonštruuje priebežne postupnou výmenou za šetrené svetelné zdroje
a miestny rozhlas vypadávajúci v niektorých lokalitách si vyžadoval tiež svoju pozornosť.
Strategický cieľ 2 Rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít, zvyšovanie vidieckej
zamestnanosti so zameraním na rozvoj CR sa v stanovenom období nenapĺňal a bol
prioritne zameraný na vytváranie podmienok pre vznik nových pracovných príležitostí v oblasti
cestovného ruchu. Nenaplnenie tohto cieľa bolo spôsobené faktom, že bol prioritne nastavený
na podmienky prístupu Leader, ktorý sa v danom území nezačal v sledovanom území
implementovať, nakoľko nedošlo k schváleniu Stratégie miestneho rozvoja.
Pre strategický cieľ 3 Obnova kultúrnych tradícií, kultúrneho dedičstva
a voľnočasových aktivít bolo naplánované široké spektrum aktivít, ktoré mali za cieľ
dosiahnuť vyššiu účasť subjektov na kultúrno-spoločenskom vyžití, na zveľaďovaní priestorov
pre voľno-časové aktivity a podporu miestnych spolkov a budovanie partnerstiev. Obec
každoročne nachádza vo svojom rozpočte prostriedky pre podporu kultúrno-spoločenských a
športových organizácií, no najväčším úspechom v tejto oblasti bolo vydanie monografie
Slovenské Pravno vo svetle nových poznatkov v roku 2018, ktorá zachytáva minulosť
a súčasnosť Slovenského Pravna. Dopyt po informáciách sa premietol aj do potreby redizajnu
webovej stránky obce. Investičné aktivity boli zamerané na úpravu športovísk a detských ihrísk
v menšom rozsahu.
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V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, pre ktoré bol nastavený samostatný
strategický cieľ 4 Skvalitnenie životného prostredia v obci a motivovanie občanov sa
realizoval nákup techniky pre využívanie zberného dvora a s tým spojené zvýšenie separácie
odpadov. Nepodarilo sa naplniť ciele pre vybudovanie kanalizácie. Obec nemá problémy
s čiernymi skládkami, a preto sa nerealizovali ani aktivity navrhnuté v akčnom pláne venované
tejto problematike.
V sociálnej a zdravotnej oblasti, na ktorú sa orientuje strategický cieľ 5 Vytváranie
podmienok pre rozvoj sociálnych a zdravotných služieb obec realizuje spoločné
stravovanie pre dôchodcov – donášku obedov priamo do domácností obyvateľov
prostredníctvom školskej jedálne. Ostatné aktivity pre dosiahnutie tohto cieľa sa v sledovanom
období nerealizovali.
Z výsledkov hodnotenia vyplýva, že:
 obec Slovenské Pravno sa snažila diverzifikovať zdroje na rozvoj územia, v čom by
mala pokračovať aj pri napĺňaní pripravovanej stratégie,
 pri realizácii projektov sa zamerala najmä na zlepšovanie kvality občianskej
vybavenosti, predovšetkým investíciami do budov vo vlastníctve obce a do objektov
pre rozvoj kultúrno-spoločenských a voľno-časových aktivít, ale nepodarilo sa jej
naplniť ciele v oblasti ekonomického rozvoja na zvyšovanie zamestnanosti, v oblasti
využitia potenciálu pre podporu pracovných príležitostí a rozvoj cestovného ruchu.
Takisto sa nepodarilo naplniť ciele v oblasti životného prostredia a širšieho záberu pre
zvyšovanie kvality sociálnych a zdravotných služieb.
 pri pohľade na SWOT analýzu a výsledky hodnotenia je nutné zamerať ďalší rozvoj na
dobudovanie občianskej vybavenosti s dôrazom na oblasť životného prostredia,
podporu racionálneho a zodpovedného využívania potenciálu obce, na podporu
rozvoja cestovného ruchu, na budovanie partnerstiev a podporu komunitného života
v obci Švábovce.

1.4

ANALÝZA ROZVOJOVÝCH FAKTOROV MIKROREGIÓNU

Každá obec disponuje zdrojmi, ktoré môžu vystupovať ako faktory jej ekonomického a
sociálneho rozvoja. Tie zdroje a faktory, ktoré sa nachádzajú v rámci hraníc katastrálneho
územia obce sa označujú ako endogénne (vnútorné) faktory rozvoja a tie, ktoré vplývajú na
rozvoj obce z vonka (t.j. spoza hraníc obce) tvoria exogénne (vonkajšie) faktory rozvoja. Súbor
faktorov a zdrojov rozvoja obce tvorí rozvojový potenciál konkrétnej obce. Rozvojové faktory
sa rozdeľujú do nasledovných skupín: prírodné zdroje, obyvateľstvo, ekonomické činnosti,
sociálna infraštruktúra, technická infraštruktúra, rozpočet a majetok.

1.4.1 Prírodné zdroje
Povrch chotára na odlesnenej pahorkatine s náplavovými kužeľmi a na východných svahoch
pohoria Žiar tvoria treťohorné a druhohorné horniny. Sú nesúvisle porastené jedľobučinami,
miestami so smrekom a borovicou. Prevládajú v území hnedé lesné pôdy a rendziny. Pre
okolie Slovenského Pravna sú charakteristické umelo vysadené borovicové lesy. Úpätia Žiaru
nad obcou lemujú mladšie porasty borovice lesnej, ktoré vznikli cieleným zalesňovaním kedysi
rozsiahlych podhorských pasienkov, ako aj samonáletom. Je tu minerálny prameň na poli
medzi Slovenským Pravnom, Liešnom a Kalamenovou. Minerálna voda je číra, bez zápachu,
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má veľmi dobrú chuť kyselky, nevysychá a nezamŕza. Aj keď voda je veľmi chutná a kvalitná,
prameň je málo využívaný. Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bolo v
roku 2007 vyhlásené katastrálne územie obce Slovenské Pravno za územie ochranného
pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Budiši. Táto poloha determinuje charakter
prírodnej krajiny, čo sa odráža najmä na odlišnosti reliéfu, pôdneho krytu a následne
ovplyvňuje charakter vegetácie a fauny.
Geologické pomery a reliéf1
Obec Slovenské Pravno je súčasťou územia, ktoré je vybudované celou škálou stratigrafických
jednotiek. Centrum je tvorené kvartérom, neogénom aj paleogénom Turčianskej kotliny.
Kotlina je z východnej strany ohraničená mezoikom Veľkej Fatry, západnú hranicu tvoria
litologické komplexy Žiaru. Južná časť je budovaná neovulkanitmi Kremnických vrchov. Reliéf
kotliny je hladko modelovaný, prevažne rovinný až stredne zvlnený.
Klimatické podmienky2
Z hľadiska hodnotenia podľa klimatických podmienok územie obce patrí do kategórie mierne
teplých oblastí. Turčianska kotlina je otvorená smerom na sever, čo nemá priaznivý vplyv na
klímu a podnebie je tu chladnejšie ako v okolitých kotlinách. Kvalita ovzdušia je ovplyvňovaná
geografickými a geomorfologickými danosťami kotliny. Keďže ide o pomerne úzku vysočinnú
kotlinu výrazne ohraničenú horstvami, zvažujúcu sa z juhu na sever, kotlina je menej
vetrateľná a v prechodných obdobiach sa v nižších nadmorských výškach vyskytujú časté
inverzné stavy ovzdušia. V celoročnej relácii je priemerná jarná teplota ovzdušia 7°C, letná
16,4 °C, jesenná 8,6 °C a zimná -2,7 °C. Priemerné ročné úhrny zrážok sa pohybujú od 700
až 800 mm (centrálna kotlina) do 1200 až 1300 mm (pohoria), ročná oblačnosť je 60 – 65
dní.
Tabuľka 1 Vybrané klimatické charakteristiky
UKAZOVATEĽ
Úhrn zrážok za rok (v mm)
Maximálne zrážky za 24 h (v
mm)
Počet dní so snehovou
prikrývkou

2015
678

2016
929

2017
741

2018
599

2019
832

2020
1 010

41

47

34

33

38

43

53

42

61

48

61

15

Prameň: ŠÚ SR, vlastné spracovanie

Vodné pomery
Geologická stavba územia, rozličná priepustnosť hornín, klimatické podmienky a
geomorfologické pomery podnietili vznik nasledujúcich typov vôd:




podzemné vody mezoických sedimentov - výdatné pramene vápencovo –
dolomitického komplexu pohorí Žiar a Veľká Fatra
vody terciálnej výplne Turčianskej kotliny – vody viazané v štrkovitých horizontoch
vrchného štrkovito-ílovitého súvrstvia
podzemné vody novovulkanitov
1

PHSR obce Slovenské Pravno 2007-2013

2

PHSR obce Slovenské Pravno 2007-2013
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podzemné vody kvartérnych sedimentov

Ďalej je dôležité spomenúť výskyt minerálnych resp. termálnych vôd, viazaných predovšetkým
na tektonické poruchy (najvýznamnejšie sú pramene minerálnej vody Budiš). Zmiešaný až
základný typ vody Ca – HCO3 vyviera v Budiši a je využívaný spol. Slovenské pramene a
žriedla a.s. Budiš. Kalcium – bikarbonátno – sulfátová voda pramení v Turčianskych
Tepliciach a je využívaná v Slovenských liečebných kúpeľoch a.s. Turčianske Teplice.
Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bolo v roku 2007 vyhlásené
katastrálne územie obce Slovenské Pravno za územie ochranného pásma II. stupňa
prírodných minerálnych zdrojov v Budiši.

Obrázok 4 Spotreba pitnej vody v obci Slovenské Pravno v období rokov 1998-2020
Prameň: vlastné spracovanie na základe podkladov z www.statistics.sk

Spotreba pitnej vody v obci (množstvo fakturovanej pitnej vody predanej priamym
odberateľom) v období rokov 1998 až 2020 mala kolísavý trend. V roku 2015 v porovnaní
s rokom predchádzajúcim bol zaznamenaný pokles spotreby pitnej vody v obci o 21 tis.m3, čo
predstavuje pokles o 34%. V porovnaní rokov 2020 a 1998 bol zaznamenaný pokles o 29
tis.m3, čo predstavuje 2 – násobný pokles.
Obdobne aj spotreba pitnej vody pre domácnosti (zahŕňa spotrebu vody v domácnostiach)
v období rokov 1998-2020 vykazovala kolísavý trend. K výraznejšiemu poklesu spotreby došlo
v roku 2001 o 5 tis.m3, čo predstavuje pokles o 14,7%. V porovnaní rokov 1998 a 2020 došlo
k poklesu spotreby pitnej vody pre domácnosti o 5 tis.m3, čo predstavuje pokles o 15,6%.
Flóra a fauna3
V chotári obce Slovenské Pravno sa dodnes zachovali, prípadne vytvorili cenné biotopy s
množstvom vzácnych rastlín. Dnes lesy pokrývajú 1/3 katastra, čo je výsledok
lesohospodárskej činnosti človeka. Mnohé pôvodné lesné biotopy boli intenzívnou
činnosťou človeka premenené na pasienky, lúky a polia. V intraviláne obce sa nachádzajú
v záhradách kaštieľa a kúrie, ako aj súkromných záhradách a verejných priestranstvách
3

Kochjarová J. 2004.Rastlinstvo Turca. – Bulletín Slovenskej botanickej spoločnosti
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viaceré pozoruhodné staré stromy. Exotickým vzhľadom upúta platan javorolistý a javor
červený. Najzaujímavejším je ginko dvojlaločné s obvodom kmeňa 240 cm a vekom
minimálne 150 rokov.
Nerastné suroviny
Vzhľadom na geologickú stavbu je územie obce pomerne chudobné na nerastné suroviny. Na
základe údajov ŠÚ SR sa v obci nenachádzajú žiadne ložiská nerastných surovín.
Štruktúra pôdneho fondu
Celková výmera katastra obce je 1 716,79 ha, z toho 41,72 % tvorí nepoľnohospodárska pôda
a 58,28 % poľnohospodárska pôda. V rámci nepoľnohospodárskeho pôdneho fondu mali
najvyššie zastúpenie lesné pozemky s výmerou 616,44 ha (s podielom 35,91 %) a zastavané
plochy a dvory s podielom 4,52 % (77,63 ha). V poľnohospodárskom pôdnom fonde
k 31.12.2020 dominovalo zastúpenie ornej pôdy s výmerou 530,16 ha (s podielom 30,88 %)
a trvalé trávne porasty s výmerou 446,86 ha (26,03 %). V obci sa nenachádzajú chmeľnice,
vinice a ovocné sady.

Obrázok 5 Využitie pôdneho fondu obce Slovenské Pravno k 31.12.2020 (v %)
Prameň: vlastné spracovanie na základe podkladov z www.statistics.sk

Na základe vývoja využitia pôdneho fondu, ktorý je prezentovaný v tabuľke 2, môžeme
skonštatovať, že zastúpenie jednotlivých kultúr sa v sledovanom období výrazne nemenilo. K
výraznejšiemu nárastu výmery ostatnej plochy došlo v roku 2020 v porovnaní s rokom 2015.
V rámci pôdnych typov prevládajú hnedé lesné pôdy a rendziny. V katastri obce sa nachádza
aj minerálny prameň.
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Tabuľka 2 Štruktúra využitia pôdy v katastri obce v rokoch 2015-2020 (v ha)
Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Index
2020/2015

Celková výmera územia obce

1716,79 1716,79 1716,79 1716,79 1716,79 1716,79

1,00

Poľnohospodárska pôda - spolu

1003,58 1000,57 1000,50 1000,50 1000,50 1000,46
530,18 530,18 530,18 530,18 530,18 530,16

0,99

- orná pôda

0,99

23,56

23,52

23,45

23,45

23,45

23,44

0,99

- trvalý trávny porast

449,85

446,87

446,87

446,87

446,87

446,86

0,99

Nepoľnohospodárska pôda - spolu

713,21

716,22

716,29

716,29

716,29

716,33

1,004

- lesný pozemok

616,44

616,44

616,44

616,44

616,44

616,44

1,00

- vodná plocha

13,13

13,13

13,13

13,13

13,13

13,13

1,00

- zastavaná plocha a nádvorie

77,47

77,52

77,59

77,59

77,59

77,63

1,002

6,17

9,13

9,13

9,13

9,13

9,13

1,48

- záhrada

- ostatná plocha

Prameň: vlastné spracovanie na základe podkladov z www.statistics.sk

1.4.2 Demografický potenciál
Pri analýze demografického potenciálu sa vychádza z údajov ŠÚ SR, ktoré vychádzajú
z údajov obyvateľov s trvalým pobytom v danom území. Tieto čísla však môžu skresľovať
realitu, keďže v obciach žijú aj ľudia, ktorí tu nemajú prihlásený trvalý pobyt. Táto analýza nám
ozrejmí charakteristiku obyvateľov, ktorí v území žijú.
Počet obyvateľov a pohyby obyvateľstva
Obec Slovenské Pravno sa počtom obyvateľov zaraďuje k stredne veľkým obciam Slovenska.
Z vývoja počtu obyvateľov (obrázok 4) vyplýva, že počet obyvateľov v rokoch 1993 až do 2005
každoročne narastal, celkovo narástol počet obyvateľov v tomto období o 2,26%. V roku 2010
poklesol počet obyvateľov v porovnaní s rokom 2005 o 0,32%. V rokoch 2010, 2015, 2016,
2018, 2019 a 2020 klesal počet obyvateľov v obci. V roku 2017 v porovnaní s rokom
predchádzajúcim došlo k miernemu nárastu počtu obyvateľov v obci (o 21 obyvateľov, čo
predstavuje 2,33%). V rokoch 2018 až 2020 bol zaznamenaný každoročný pokles obyvateľov
v obci. V porovnaní rokov 1993 a 2020 došlo k poklesu počtu obyvateľov obce o 36
obyvateľov, čo predstavuje 3,88%. K 31.12.2020 žilo v obci 891 obyvateľov.
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Obrázok 6 Vývoj počtu obyvateľov v obci Slovenské Pravno v rokoch 1993-2020
Prameň: vlastné spracovanie na základe podkladov z obce

Na základe analýzy pohlavnej štruktúry je možné konštatovať, že podiel mužskej zložky
populácie bol nižší oproti ženskej zložke populácie (pozri tabuľka 3), avšak v skúmanom
období rokov počet mužov mal kolísavé tendencie. Tento trend môžeme sledovať aj cez vývoj
hodnoty indexu maskulinity. V roku 1993 index maskulinity zaznamenal hodnotu 96, čo
znamená, že na 100 žien pripadlo 96 mužov. V roku 2000 mal hodnotu 93, čo znamená, že
na 100 žien už pripadlo iba 93 mužov. Najnižšiu hodnotu index maskulinity dosiahol v roku
2000 (93) a najvyššiu v rokoch 2015 a 2016 (99). Podobné kolísavé tendencie
zaznamenávame aj pri indexe feminity. Na základe dosiahnutých hodnôt indexu feminity
môžeme skonštatovať, že dochádza k postupnému poklesu pomeru počtu žien k počtu mužov.
V roku 1993 pripadlo na 100 mužov 105 žien, ale v roku 2010 to bolo 105 žien. Najvyššiu
hodnotu index feminity dosiahol v roku 2000 (108) a najvyššiu v rokoch 2015 a 2016 (101).
Tabuľka 3 Vývoj počtu obyvateľov v obci v rokoch 1993-2020
Rok
Ukazovateľ
Celkový
obyvateľov

1993 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

počet
927

942

943

948

945

907

900

921

908

906

891

Počet mužov
Index maskulinity
(počet mužov/na 100
žien)

453

465

454

469

461

452

447

457

449

449

439

96

97

93

98

95

99

99

98

98

98

97

Počet žien
Index feminity (počet
žien/na 100 mužov

474

477

489

479

484

455

453

464

459

457

452

105

103

108

102

105

101

101

102

102

102

103

56

57

55

56

54

54

54

54

54

54

56

Hustota obyvateľov

Prameň: vlastné spracovanie na základe podkladov z www.statistics.sk a obce
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Hustota obyvateľov, vyjadrená počtom obyvateľov na km2, sa pohybovala v rozpätí od 54
obyvateľov na km2 (rok 2010) do 57 (rok 1995).
Celkový počet obyvateľov v obci je ovplyvnený pohybom obyvateľov. Prirodzený pohyb
obyvateľov súvisí s prirodzenou schopnosťou človeka, t.j. reprodukciou. V rámci prirodzeného
pohybu sa sledujú dve základné zložky, a to pôrodnosť vyjadrená cez počet narodených
a úmrtnosť vyjadrená cez počet zomrelých. Výsledkom prirodzeného pohybu je prirodzený
prírastok. Počet narodených v obci Slovenské Pravno v období rokov 1993 až 2020 vykazoval
kolísavý trend. Najviac narodených obec zaznamenala v roku 1993,naopak najmenej detí sa
v obci narodilo v rokoch 2005, 2016 a 2018. V rokoch 2005, 2016, 2018 a 2020 bol
zaznamenaný prirodzený úbytok obyvateľstva, čo znamená, že viac obyvateľov v obci zomrelo
ako sa narodilo (tabuľka 4).
Tabuľka 4 Vývoj pohybu obyvateľstva v obci v rokoch 1993-2020
Rok
Ukazovateľ

1993 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet narodených

15

9

12

4

8

6

5

12

5

12

7

Počet zomrelých
Prirodzený
prírastok/úbytok

10

8

9

10

5

5

14

10

17

9

8

5

1

3

-6

3

1

-9

2

-12

3

-1

Počet prisťahovaných

12

18

8

17

7

3

13

28

13

14

2

Počet vysťahovaných

29

10

16

20

15

15

11

15

14

18

15

-17

8

-8

-3

-8

-12

2

13

-1

-4

-13

-12

9

-5

-9

-5

-11

-7

15

-13

-1

-14

Migračné saldo
Celkový
prírastok/úbytok

Prameň: vlastné spracovanie na základe podkladov z www.statistics.sk

Ďalším pohybom, ktorý ovplyvňuje celkový počet obyvateľov v obci, je mechanický pohyb,
ktorý skúma najmä dva javy, imigráciu vyjadrenú cez počet prisťahovaných a emigráciu
vyjadrenú cez počet vysťahovaných. Obdobnú situáciu ako pri prirodzenom prírastku/úbytku
je možné sledovať aj v rámci migrácie. Najviac obyvateľov sa do obce prisťahovalo v roku
2017, naopak najmenej sa prisťahovalo obyvateľov do obce v roku 2020. Kladné migračné
saldo bolo zaznamenané v obci iba v rokoch 1995, 2016 a 2017. V ostatných rokoch obec
zaznamenala záporné migračné saldo, čo znamená, že viac obyvateľov sa z obce vysťahovalo
ako prisťahovalo (tabuľka 4). Celkovo však môžeme konštatovať, že obyvatelia sa z obce
vysťahovávali vo väčšej miere, ako prisťahovávali.
Súčet prirodzeného a migračného prírastku tvorí celkový prírastok obyvateľov, ktorý v obci
Slovenské Pravno v sledovanom období iba v rokoch 1995, 2017 dosiahol kladnú hodnotu.
V ostatných rokoch dosiahol zápornú hodnotu. Vidieť, že pod celkový prírastok obyvateľov
v obci sa výraznou mierou podpísal mechanický pohyb obyvateľov.
V hodnotách ukazovateľov prirodzeného, migračného a celkového pohybu sa však
neodzrkadľujú obyvatelia, ktorí sa do obce prisťahujú, ale k trvalému pobytu sa neprihlasujú.

16

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
OBCE SLOVENSKÉ PRAVNO

Veková štruktúra obyvateľstva
Významným ukazovateľom hodnotenia obyvateľstva v obci patrí veková štruktúra. Na základe
vekovej štruktúry je možné rozdeliť obyvateľov na tri základné vekové skupiny: obyvateľov
v predproduktívnom veku (deti od 0-14 rokov veku), obyvatelia v produktívnom veku (muži od
15 do 59 rokov veku a ženy od 15 do 54 rokov veku) a obyvatelia v poproduktívnom veku
(muži nad 60 rokov veku a ženy nad 55 rokov veku). Z hľadiska posúdenia vekovej štruktúry
je pre rozvoj obce nutné poznať podiel zastúpenia jednotlivých vekových kategórii na celkovej
populácii v obci, nakoľko každá skupina obyvateľov má svoje špecifické potreby a nároky.
V roku 2020 najväčší podiel z celkového počtu obyvateľov tvorili obyvatelia v produktívnom
veku (67,25%), druhú najväčšiu skupinu tvorili obyvatelia v poproduktívnom veku (20,85%).
Obyvatelia v predproduktívnom veku tvorili 11,9% z celkového počtu obyvateľov obce.

Obrázok 7 Podiel základných vekových skupín v obci Slovenské Pravno v roku 2020
(v %)
Prameň: vlastné spracovanie na základe podkladov z SODB 2011

Matematicky je možné vekovú štruktúru obyvateľstva vyjadriť cez index starnutia, ktorý
predstavuje pomer poproduktívnej a predproduktívnej zložky obyvateľov. Index starnutia
dosiahol hodnotu 175, čo znamená, že na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku pripadá
175 obyvateľov poproduktívneho veku. Na základe hodnoty indexu sa veková štruktúra obce
charakterizuje ako degresívna, nakoľko poproduktívna zložka obyvateľstva prevláda nad
predproduktívnou.
Vekovú štruktúru je možno graficky zaznamenať do vekovej pyramídy, v rámci ktorej je možné
predpokladať zmeny vo vekovej štruktúre v ďalších rokoch.
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Obrázok 8 Veková pyramída obyvateľstva v obci Slovenské Pravno v roku 2020
Prameň: vlastné spracovanie na základe podkladov z SODB 2011

Vzdelanostná štruktúra
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva delí populáciu podľa výšky dosiahnutého vzdelania. Na
základe výšky dosiahnutého vzdelania obyvatelia ovplyvňujú štruktúru výroby, ale aj dynamiku
početnosti firiem. Vzdelané obyvateľstvo (na každom stupni) je viac informované, rýchlejšie sa
zapája do výrobného procesu, skôr nachádza riešenia aj z krízových situácií, je ochotné meniť
zamestnania. Je rozhodne aktivizujúcim prvkom ekonomického rozvoja nielen obce, ale aj
celého regiónu. Údaje zo SODB 2021 nie sú zatiaľ k dispozícii, preto vychádzame z údajov
z posledného SODB 2011.
Na základe výsledkov SODB 2011 prezentovaných v tabuľke 5 vidieť, že v obci Slovenské
Pravno dominovali obyvatelia s učňovským vzdelaním bez maturity s 20,12% podielom, ďalej
obyvatelia so základným vzdelaním 17,01% podielom a s úplným stredným odborným
vzdelaním s maturitou 16,70% podielom. Obyvatelia bez vzdelania tvorili 15,04% - ný podiel
a svoje vzdelanie neudalo 1,87% obyvateľov. Vysokoškolské vzdelanie malo 10,89%
obyvateľov obce.
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Tabuľka 5 Štruktúra obyvateľov obce podľa stupňa ukončeného vzdelania v roku 2011
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
Základné

abs.

%

164

17,01

Učňovské (bez maturity)

194

20,12

Stredné odborné (bez maturity)

122

12,66

Úplné stredné učňovské (s maturitou)

18

1,87

Úplné stredné odborné (s maturitou)

161

16,70

Úplné stredné všeobecné

37

3,84

Vyššie odborné vzdelanie

0

0,00

Vysokoškolské bakalárske

24

2,49

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské

80

8,30

Vysokoškolské doktorandské

1

0,10

Vysokoškolské spolu

105

10,89

Bez školského vzdelania

145

15,04

Nezistené

18

1,87

Spolu

964

100,00

Prameň: vlastné spracovanie na základe podkladov zo SODB 2011

Národnostná a konfesijná štruktúra obyvateľstva
Údaje zo SODB 2021 nie sú zatiaľ k dispozícii, preto vychádzame z údajov z posledných
sčítaní SODB 2001 a 2011. Z hľadiska národnostnej štruktúry v obci dlhodobo výrazne
dominujú obyvatelia slovenskej národnosti, pričom v období rokov 2001 – 2011 mierne klesal
podiel obyvateľov slovenskej národnosti z 98,40% (rok 2001) na 93,57% (rok 2011).
Zastúpenie ostatných národnostných menšín bolo výrazne nižšie (tabuľka 6). V roku 2011
malo zastúpenie v obci 0,52 % obyvateľstvo nemeckej národnosti a 0,21 % českej národnosti.
Tabuľka 6 Štruktúra obyvateľov obce podľa národnosti v rokoch 2001-2011 (v %)
Národnostná štruktúra

2001

2011

Slovenská

98,40

93,57

Česká

0,43

0,21

Moravská

0,10

0

Nemecká

0,21

0,52

Poľská

0,21

0,10

Nezistená

0,65

5,60

100,00

100,00

Spolu

Prameň: vlastné spracovanie na základe podkladov zo SODB 2001, 2011

Náboženská štruktúra vyjadruje rozdelenie obyvateľstva obce podľa vierovyznania. V období
rokov 2001 – 2011 v obci dominovali obyvatelia s evanjelickým vyznaním augsburského
vyznania, avšak ich podiel v roku 2021 poklesol z 48,08% v roku 2001 na 42,22% v roku 2011.
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Aj v rámci rímskokatolíckej cirkvi došlo v roku 2011 k poklesu podielu obyvateľov hlásiacich sa
k tejto cirkvi z 41,04% na 39,21%. Okrem toho sa v roku 2011 prihlásili obyvatelia aj
k evanjelickej cirkvi metodistickej a k náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia. V roku
2011 v porovnaní s rokom 2001 zaznamenávame nárast podielu obyvateľov bez vyznania
a takisto s nezisteným vierovyznaním.
Tabuľka 7 Štruktúra obyvateľov obce podľa náboženského vierovyznania v rokoch
2001-2011 (v %)
Náboženské vyznanie / cirkev

2001

2011

Rímskokatolícka cirkev

41,04

39,21

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

48,08

42,22

-

0,10

0,21

0,21

8,21

10,27

2,46

7,99

100,00

100,00

Evanjelická cirkev metodistická
Náboženská
svedkovia
Bez vyznania

spoločnosť

Jehovovi

Nezistené
Spolu

Prameň: vlastné spracovanie na základe podkladov zo SODB 2001, 2011

Kultúrno-spoločenská a športová aktivita obyvateľov
V obci sa nachádzajú nasledovné architektonické a kultúrne pamiatky:


Rokokový kaštieľ z roku 1754, postavený na renesančných základoch staršej kurie z
roku 1630



Renesančná kúria zo začiatku 17. storočia, ktorá bola v 19. storočí prestavaná



Rímskokatolícky gotický kostol Všetkých svätých, ktorý v sebe ukrýva loď
románskeho kostola z 12. storočia, kostol je ohradený múrom, v ohradenom
priestore je renesančná zvonica



Evanjelický kostol, jednoloďová neogotická stavba s polygonálnym ukončením
presbytéria a vežami tvoriacimi súčasť jej hmoty z roku 1886, pri kostole sa nachádza
samostatne stojaca murovaná zvonica na štvorcovom pôdoryse



Záhradný pavilón zrubového typu s pavlačou vystavaný na renesančnom základe
koncom 18. storočia, doplnený ľudovými maľbami z roku 1792 (premiestnený do
Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine)



Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny
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Obrázok 9 Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých
Prameň: archív foto obce CBS 2015

Obrázok 10 Evanjelický kostol z roku 1886
Prameň: archív obce CBS 2015

Slovenské Pravno bolo rodiskom významných národných vedeckých a literárnych dejateľov.
Významnými rodákmi boli: náboženský spisovateľ Eliáš Láni, pedagóg Ján Dérer,
popularizátor astronómie, kultúrny a osvetový pracovník Ján Alojz Wagner, organársky
majster Samuel Wagner, etnograf Krištof Chorváth, spisovateľ, literárny vedec a prekladateľ
Michal Chorváth, verejný činiteľ a finančník Viliam Paulíny , diplomatka, žurnalistka
podpredsedníčka Československého Červeného kríža Mária Paulínyová a iné významné
osobnosti.
Kultúrna infraštruktúra
V obci absentuje kultúrne centrum. Sokolovňa (bývalá kinosála) postavená v roku 1923
kapacitne a zastaralosťou nevyhovuje ako kultúrna ustanovizeň obce. V letných mesiacoch sa
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na kultúrne akcie využíva vybudovaný areál tanečného kola. Na kultúrne účely alebo
zhromažďovanie občanov sa čiastočne využívajú priestory základnej školy a menšie miestne
kultúrne stredisko. Knižnica je v stiesnených priestoroch, ale aj napriek tomu poskytuje služby
1x do týždňa. Obec plánuje vybudovanie kultúrneho centra dostavbou a rekonštrukciou
miestneho kultúrneho strediska. Na šírenie informácií v obci slúži miestny rozhlas. Jeho
pokrytie je v celej obci.

Obrázok 11 areál tanečného kola
Prameň: fotoarchív obce

Kultúrna činnosť:
V obci vyvíja kultúrne a spoločenské aktivity kultúrna komisia obecného zastupiteľstva
v spolupráci s viacerými organizáciami a spolkami v obci.
 Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) — podieľa sa na organizovaní významných
jubileí občanov, sobášov, uvítaní deti do života
Kultúrne podujatia:
V obci Slovenské Pravno sa každoročne koná množstvo spoločenských a kultúrnych
podujatí pre obyvateľov obce:
 karneval
 fašiangový sprievod a zábavu
 Oslavy oslobodenia obce
 Strelecké preteky
 Deň matiek
 Medzinárodný deň deti
 Jánska vatra
 Deň rodiny
 Kynologický pretek
 verejné premietanie filmov na veľkoplošné plátno
 Oslavy Slovenského národného povstania
 Mikulášska besiedka a vianočné trhy
 Vianočná besiedka
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Okrem toho pri okrúhlych výročiach prvej písomnej zmienky o obci sa konajú oslavy obce.
Taktiež pri okrúhlom výročí založenia Dobrovoľného hasičského zboru sa uskutočňujú
oslavy zboru.
Na uvedených kultúrnych podujatiach vystupujú väčšinou so svojim programom deti miestnej
základnej školy, miestne kultúrne kolektívy, ale aj umelci z okolia, či pozvaní umelci zo
Slovenska.
Vzhľadom na to, že sa v obci organizuje počas celého roka veľký počet rôznorodých kultúrnych
a spoločenských podujatí, obec by mala výhľadovo do budúcnosti uvažovať s vybudovaním
kultúrneho domu, príp. obdobného kultúrneho stánku, ktorý v obci nie je.
V obci Slovenské Pravno pôsobia aj ďalšie záujmové organizácie:
 Dobrovoľný hasičsky zbor (DHZ) - sú najaktívnejšou organizáciou s najväčšou
členskou základňou, podieľajú sa na plnení úloh Civilnej ochrany obyvateľstva
 Obecný futbalový klub (OFK) – s rôznymi futbalovými družstvami hrajúcimi vo
futbalovej súťaži Turčianskeho futbalového zväzu
 Jednota dôchodcov Slovenska v Slovenskom Pravne – so stabilnou členskou
základňou, ktorá okrem vlastnej spoločenskej a pracovnej činnosti spolupracuje pri
kultúrnych akciách a brigádach v obci
 Kynologický klub Gladiátor K9 – záujmový spolok organizujúci každoročný kynologický
pretek s účastníkmi z celého Slovenska a dokonca aj zahraničia.
 Poľovnícke združenie Holý vrch
 Únia žien Slovenska
 Slovenský červený kríž
 Urbár pozemkové spoločenstvo
 Občianske združenie Cesta – združenie na pomoc základnej a materskej škole

1.4.3 Ekonomická štruktúra a ekonomický rozvoj
Ekonomické, t.j. výrobné činnosti patria medzi základné faktory ovplyvňujúce
socioekonomickú úroveň jednotlivých obcí. Ich význam spočíva v tom, že ovplyvňujú nielen
ekonomickú, ale i sociálnu úroveň v obciach. Sú zdrojom pracovných príležitostí, dávajú
zamestnancom mzdu, tvoria verejné príjmy, zhodnocujú podmienky územia, v ktorom sú
alokované a pod. Ekonomické činnosti v obciach môžeme hodnotiť cez sektorovú štruktúru
(zastúpenie činností primárneho, sekundárneho či terciárneho sektora) alebo cez štruktúru
podnikov.
Ekonomická základňa obce
Ekonomickú základňu obce reprezentujú najmä súkromné podniky. Podnik predstavuje
právnickú osobu, ktorá vykonáva sústavnú činnosť s cieľom dosahovať zisk. Patria sem
korporácie (podniky vo vlastníctve skupiny subjektov, ako napr. akciové spoločnosti, družstvá,
spoločnosti s ručením obmedzeným a pod.) a kvázikorporácie (podniky vo vlastníctve jedného
subjektu). Podniky môžu mať podobu právnických osôb (ďalej PO) alebo fyzických osôb –
podnikateľov (ďalej FO ONP).
Právnické osoby sú právne jednotky, existenciu ktorých upravuje zákon nezávisle od
jednotlivcov alebo inštitúcií, ktoré ich vlastnia alebo sú jej členmi. Neziskové inštitúcie tvoria
právnické osoby slúžiace finančným a nefinančným korporáciám, štátnej správe a
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domácnostiam, ako napr. rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, ktorých tržby z
činnosti nepresahujú 50 % vykazovaných nákladov, ďalej občianske združenia, spolky a kluby,
politické strany, cirkvi a iné.4
Výsledky prezentované v tabuľke 8 poukazujú, že v období rokov 2005-2020 došlo v obci
Slovenské Pravno viac ako k 2,5 násobnému nárastu počtu ziskových právnických osôb. Počet
neziskových právnických osôb vzrástol 1,5 – násobne. Celkový počet právnických osôb
narástol viac ako 2 – násobne.
Tabuľka 8 Vývoj počtu právnických osôb podľa ziskovosti v rokoch 2005-2020
2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Index
2020/
2005

Právnické osoby ziskové

7

9

14

15

18

19

19

18

2,57

Právnické osoby neziskové

6

11

2

3

5

9

9

9

1,5

Spolu

13

20

16

18

23

28

28

27

2,08

Rok
Ukazovateľ

Prameň: vlastné spracovanie na základe podkladov z www.statistics.sk

Obchodný register SR uvádza 18 podnikateľských subjektov, ktorí majú svoju prevádzku
v obci. Ich činnosť sa orientuje na rozličné činnosti – napr. maloobchod, rekonštrukcia
technických zariadení, stolárstvo alebo služby lesníctva a poľovníctva. Všetky podnikateľské
subjekty sú s.r.o.
Fyzické osoby - podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri sú osoby podnikajúce na vlastnú
zodpovednosť podľa osobitných predpisov. Sú to živnostníci (podnikajúci na základe
živnostenského zákona), osoby so slobodným povolaním (osoby podnikajúce na základe
iného ako živnostenského zákona, napr. advokáti, lekári, audítori a iní) a samostatne
hospodáriaci roľníci. Počet fyzických osôb – podnikateľov (tabuľka 9) mal v sledovanom
období rokov 2005-2020 v obci Slovenské Pravno kolísavý trend. Najviac ich bolo evidovaných
v roku 2017, naopak najmenej v roku 2005. Celkovo ich počet v roku 2020 v porovnaní
s rokom 2005 mierne vzrástol. Podobná situácia bola zaznamenaná aj v skupine živnostníkov.
V živnostenskom registri SR je evidovaných 202 fyzických osôb – podnikateľov z ktorých má
90 ukončenú živnosť a 10 má pozastavenú činnosť.
Tabuľka 9 Vývoj počtu fyzických osôb - podnikateľov v rokoch 2005-2020
2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Index
2020/
2005

Fyzické osoby - podnikatelia

52

62

61

68

69

65

64

58

1,11

Živnostnící

49

60

58

64

66

62

61

57

1,16

Spolu

101

122

119

132

135

127

125

115

1,14

Rok
Ukazovateľ

Prameň: vlastné spracovanie na základe podkladov z www.statistics.sk

4

http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/index_txt.htm
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Z hľadiska sektorovej štruktúry je poľnohospodárska prvovýroba zastúpená spoločnosťou
TURIEC – AGRO, s.r.o, ktorá obhospodaruje poľnohospodársku pôdu v obci. Okrem toho sa
poľnohospodárstvu venujú aj SHR – Libor Ličko a SN NEMEC. Z hľadiska zamestnanosti v
obci je jednoznačne najväčším zamestnávateľom priemyselná výroba a poľnohospodárska
prvovýroba.
Tabuľka 10 Najvýznamnejší zamestnávatelia
NÁZOV ZAMESTNÁVATEĽA

ZAMERANIE

SlovSETRA s.r.o.

Strojnícka výroba

TURIEC AGRO, s.r.o

Poľnohospodárska výroba

Sokol TRANS, s.r.o.

Autodoprava

EKOKARTÓN, s.r.o.

Výroba papiera a lepenky

Prameň: vlastné spracovanie

V sekundárnom sektore pôsobia podnikateľské subjekty zamerané na strojnícku výrobu,
drevovýrobu, výrobu papiera a kartónov.
V terciárnom sektore (sektor služieb) prevádzkuje svoju činnosť prevažná časť
podnikateľských subjektov. Medzi najvýznamnejších poskytovateľov služieb v obci patrí:
 COOP JEDNOTA, s.d. Martin
 R & M plus Slovenské Pravno- potraviny a mäsiarstvo
 MS.IZIS s. r.o. Malý Čepčín- lekáreň
 Miriam Felcanová – kaderníctvo
 Tatiana Ličková – kaderníctvo
 Miriam Grusmannová – predajňa rozličného tovaru a krmív
 Drogéria Lenka Brngálová
 Second hand a papiernítvo – Miroslava Fuzáková
 Darčeková predajňa - kvetinárstvo
 GAS product & services a.s. – čerpacia stanica
Aj napriek tomu, že v obci sa nachádza viacero významných podnikov, veľká časť
podnikateľských subjektov, ktoré v obci podnikajú, predstavujú skupinu tzv.
samozamestnávateľov, resp. zamestnávajú obyvateľov z okolitých obcí a nie obyvateľov
Slovenského Pravna. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (EAO) nachádza pracovné príležitosti
v okolitých obciach, resp. v širšom okolí obce (Turčianske Teplice, Martin). Potvrdzuje to aj
vysoká hodnota ukazovateľa dochádzka do zamestnania získaná v rámci SODB 2011
(81,44%).
Ekonomická aktivita obyvateľstva a miera nezamestnanosti
Údaje o ekonomickej aktivite obyvateľov sa zisťujú iba v rámci sčítania obyvateľov. Údaje zo
sčítania z roku 2021 ešte nie sú k dispozícií, preto uvádzame údaje z posledného sčítania
obyvateľov.
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Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva v obci Slovenské Pravno v rokoch 2001 až 2011
poklesol o 6,34%, pričom poklesol aj celkový počet pracujúcich o 8 %. To sa prejavilo miernym
poklesom podielu pracujúcich na celkovom počte ekonomicky aktívneho obyvateľstva
o 1,95%. Počet nezamestnaných v tomto období poklesol o 40,18%. Z celkového počtu
obyvateľov obce (964 obyvateľov) bolo v roku 2011 ekonomicky aktívnych 458 obyvateľov, čo
predstavuje 47,5%. Viac ako 65,% z ekonomicky aktívneho obyvateľstva obce bolo
pracujúcich (tabuľka 11).
Tabuľka 11 Ekonomická aktivita obyvateľov v obci v rokoch 2001-2011
Rok

jednotky

2001

2011

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

abs.

489

458

Index
2001/2001
0,94

Počet pracujúcich

abs.

325

299

0,92

%

66,5

65,2

0,98

abs.

112

67

0,59

Ukazovateľ

Podiel pracujúcich na EAO
Počet nezamestnaných

Prameň: vlastné spracovanie na základe SODB 2001 a 2011

Na základe údajov o ekonomickej aktivite obyvateľstva získaných prostredníctvom SODB
2011 (tabuľka 12) môžeme konštatovať, že obyvatelia obce sú najväčším podielom
zamestnaní v oblasti výroby motorových vozidiel, poľnohospodárstva, maloobchodu
a zdravotníctva. Obyvatelia obce bez ohľadu na odvetvie, v ktorom sú aktívni, výraznou mierou
dochádzajú do zamestnania mimo obec. 100 % dochádzku do zamestnania sme zaznamenali
vo viacerých skúmaných odvetviach.
Tabuľka 12 Ekonomicky aktívne osoby podľa odvetvia ekon. činností v roku 2011
Ukazovateľ
spolu
Odvetvie ekonomickej činnosti
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo
a služby s tým súvisiace
Lesníctvo a ťažba dreva
Ťažba uhlia a lignitu
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva
a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo
slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných
produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
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Podiel na
z toho
EAO
dochádza do
(v )%
zamestnania

Podiel
dochádzky
na odvetví
(v % )

33

7,21

27

81,82

6
1
12
17
1
11

1,31
0,22
2,62
3,71
0,22
2,40

6
1
12
16
0
11

100,00
100,00
100,00
94,12
0,00
100,00

7

1,53

7

100,00

5
2

1,09
0,44

5
1

100,00
50,00

1

0,22

1

100,00

1

0,22

1

100,00
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Výroba základných farmaceutických výrobkov
a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych
výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a
zariadení
Výroba počítačových, elektronických a
optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a
prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného
vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Veľkoobchod a maloobchod a oprava
motorových vozidiel a motocyklov
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a
motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a
motocyklov
Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Poštové služby a služby kuriérov
Ubytovanie
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Počítačové programovanie, poradenstvo a
súvisiace služby
Finančné služby, okrem poistenia a
dôchodkového zabezpečenia
Poistenie,
zaistenie
a
dôchodkové
zabezpečenie okrem povinného sociálneho
poistenia
Pomocné činnosti finančných služieb a
poistenia
Právne a účtovnícke činnosti
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Architektonické
a
inžinierske
činnosti;
technické testovanie a analýzy
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5

1,09

4

80,00

1

0,22

1

100,00

2

0,44

2

100,00

6

1,31

3

50,00

16

3,49

15

93,75

1

0,22

1

100,00

5
4

1,09
0,87

1
4

20,00
100,00

31

6,77

22

70,97

1
4
3
4

0,22
0,87
0,66
0,87

1
4
3
4

100,00
100,00
100,00
100,00

1

0,22

1

100,00

2
11
5
20

0,44
2,40
1,09
4,37

1
9
2
15

50,00
81,82
40,00
75,00

3

0,66

3

100,00

17

3,71

15

88,24

31

6,77

28

90,32

24
1
4
1
7

5,24
0,22
0,87
0,22
1,53

21
1
3
1
6

87,50
100,00
75,00
100,00
85,71

2

0,44

2

100,00

2

0,44

2

100,00

1

0,22

1

100,00

2

0,44

2

100,00

4
1

0,87
0,22

1
1

25,00
100,00

3

0,66

3

100,00
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Vedecký výskum a vývoj
Reklama a prieskum trhu
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Sprostredkovanie práce
Bezpečnostné a pátracie služby
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a
krajinnou úpravou
Administratívne, pomocné kancelárske a iné
obchodné pomocné činnosti
Verejná správa a obrana; povinné sociálne
zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach
(rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania
Činnosti členských organizácií
Ostatné osobné služby
Nezistené
Spolu

1
2
2
4
3

0,22
0,44
0,44
0,87
0,66

1
2
2
3
3

100,00
100,00
100,00
75,00
100,00

2

0,44

1

50,00

2

0,44

0

0,00

26

5,68

24

92,31

25
29

5,46
6,33

18
23

72,00
79,31

2

0,44

2

100,00

2
1
5
30
458

0,44
0,22
1,09
6,55
100

2
0
4
17
373

100,00
0,00
80,00
56,67
81,44

Prameň: SODB 2011

1.5

EKONOMIKA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Podmienky pre vplyv miestnej samosprávy na rozvoj obcí v mikroregióne určujú tri zásadné
faktory:
1. disponibilné finančné prostriedky, ktoré majú obce v príjmovej časti rozpočtu,
2. majetok, ktorý majú obce vo vlastníctve,
3. kvalita samosprávneho manažmentu, ktorý rozhoduje o využití majetku
a o finančných prostriedkoch.
Zo zákona o obecnom zriadení a z kompetenčného zákona vyplývajú obciam mnohé
kompetencie, na realizáciu ktorých je potrebný rovnako majetok ako aj finančné prostriedky.
Problémom je, že rozhodujúca časť činností, ktoré zabezpečuje obec pre obyvateľov či
podnikateľov má charakter verejných služieb (miestne komunikácie, osvetlenie, kultúrne
a športové aktivity, sociálna starostlivosť ai.), ktoré obce poskytujú bezplatne a nie sú
oceňované.
Obec teda nezískava späť do rozpočtu financie za náklady, ktoré sú spojené s výkonom jej
kompetencií v plnom rozsahu, ale len z malej časti. V tomto kontexte sa otvára otázka veľkosti
územnej jednotky, ktorá by efektívne dokázala zabezpečovať svoje kompetencie a zároveň
aby bola zachovaná možnosť participácie obyvateľov na správe vecí verejných. Z analýzy
uskutočnenej v Holandsku a Švédsku vyplynulo, že optimálna veľkosť územnej jednotky je asi
8000 obyvateľov. Avšak Mouritz uvádza, že optimálny bod je niekde medzi 15-20 tisíc
obyvateľmi.5 Potvrdzuje to aj (Nižňanský a kol, 2009), ktorý uvádza, že sídelná štruktúra
Slovenska sa vyznačuje výraznou rozdrobenosťou s veľkým počtom malých obcí. Obce do
1 000 obyvateľov tvoria 69 % podiel zo všetkých obcí na Slovensku a žije v nich len 16 %
5

Swaniewicz, P. 2003. Konsolidácia alebo fragmentácia? Veľkosť miestnych samospráv v strednej a východnej Európe
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obyvateľov. Odborné diskusie k minimálnej veľkosti obce potrebnej pre efektívne
zabezpečenie služieb sa ustálili na hraniciach medzi 3000 - 5000 obyvateľov. Ekonomická sila
a často aj manažérske schopnosti v malých obciach im neumožňujú zabezpečovať všetky
kompetencie v požadovanej kvalite. O tom svedčí aj skutočnosť, že „malé obce buď rezignujú
na výkon niektorých služieb, čím sťažujú pre svojich obyvateľov dostupnosť k službám, alebo
výkon prenesených úloh (predškolské a školské zariadenia, stavebné konanie, sociálne služby
a iné) si zabezpečujú prostredníctvom buď spoločných úradov alebo formou medziobecnej
spolupráce či spoluprácou so súkromným sektorom6.
Finančné hospodárenie miestnej samosprávy
Finančné hospodárenie samosprávy charakterizuje rozpočet obce, konkrétne jeho príjmová
a výdavková časť a narábanie s disponibilnými finančnými prostriedkami. Okrem stálych
príjmov, ktoré zabezpečujú obci dane a to tak miestne (najmä z nehnuteľností) ako i podielové
(tzv. na hlavu obyvateľa s trvalým pobytom), sa na vlastných príjmoch podieľajú aj príjmy
nedaňové – predovšetkým príjmy z využívania majetku a podnikateľskej činnosti.
Fiškálna decentralizácia uplatňovaná od 1.1.2005 priniesla obciam zásadné zmeny týkajúce
sa ich financovania. Ďalšou výraznou zmenou je aj zásada tvorby viacročných rozpočtov
(3 roky) a s tým súvisiaca aj povinná štruktúra rozpočtu vo forme jednotlivých programov, ktoré
by mali byť úzko previazané práve s PHRSR obce (programový rozpočet pre obce nad 2000
obyvateľov).
Bežný rozpočet
Bežný rozpočet sa zostavuje ako bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov vzťahujúcich
sa k rozpočtovému roku. Bežný rozpočet slúži obci na zabezpečovania bežného
(každodenného) chodu obce. Ide o príjmy a výdavky, ktoré sa pravidelne opakujú (napr. príjmy
z podielových a miestnych daní, mzdy a odvody zamestnancov, nákup krátkodobého
vybavenia, náklady spojené s bežnou údržbou a pod.). Bežný rozpočet má obec povinnosť
plánovať ako vyrovnaný (príjmy = výdavky). alebo ako prebytkový (príjmy prevyšujú výdavky).
Príjmy bežného rozpočtu
Najväčšiu časť daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.
V období rokov 2016-2020 s výnimkou roku 2020 došlo k nárastu príjmov z tejto dane. Obec
okrem toho v rámci daňových príjmov získava finančné prostriedky aj z miestnych daní. Obec
vyrubuje daň z nehnuteľnosti, daň za psa a daň za užívanie verejného priestranstva. Okrem
toho obec vyrubuje aj poplatok za drobný komunálny odpad a stavebné odpady. Príjmy
z oboch kategórií vykazujú počas obdobia rokov 2016-2020 vyrovnaný vývoj.
V rámci nedaňových príjmov obec eviduje finančné prostriedky, ktoré získava z využívania
majetku a príjmov pochádzajúcich z administratívnych poplatkov. Nárast príjmov z využívania
majetku v roku 2020 v porovnaní s rokom predchádzajúcim bol spôsobený zvýšeným príjmov
z prenájmu obecných budov a priestorov.
Administratívne poplatky tvoria predovšetkým príjmy za správne poplatky, poplatky za predaj
výrobkov a služieb a poplatky za stravovanie a za využívanie školských zariadení. Výrazný

6

Nižnanský a kol. 2009. Medziobecná spolupráca a zlučovanie obcí na Slovensku
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nárast týchto poplatkov roku 2018 v porovnaní s rokom predchádzajúcim bol spôsobený
okrem vyššie uvedených príjmov a príjmom z predaja nepotrebného železného šrotu.
Iné nedaňové príjmy tvoria príjmy z výťažkov lotérií a hier, dobropisy, úroky z tuzemských
vkladov, vrátky z RZZP. Nárast týchto príjmov v roku 2018 bol spôsobený príjmom z predaja
knihy o obci a z predaja magnetiek.
V rámci grantov a transferov získava obce príjmy predovšetkým na prenesený výkon štátnej
správy na úseku školstva, životného prostredia, či registra obyvateľstva. Mierne zvýšenie
transferov v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 bolo spôsobený tým, že obec získala
finančné prostriedky na realizáciu viacerých projektov (napr. DM Drogeria Markt, Metodicko –
pedagogické centrum a pod.)
V rámci bežných príjmov nie sú zahrnuté príjmy ZŠ, keďže škola má právnu subjektivitu
a hospodári s vlastným rozpočtom. Príjmy sa pohybujú každoročne zhruba na úrovni cca 20
tis. €.
Tabuľka 13 Príjmy bežného rozpočtu obce Slovenské Pravno za obdobie rokov 2016 2020 (v tis. €)
Klasifikácia príjmov

2016

2017

2018

2019

2020

100 Daňové príjmy spolu
z toho výnos dane z príjmov
poukázaný
územnej
samospráve
dane z nehnuteľností
miestne dane
odvoz TKO
200 Nedaňové príjmy spolu
z toho z využívania majetku
administratívne poplatky
iné nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
Z toho dotácie na prenesený výkon
ostatné transfery
Bežné príjmy spolu
Daňová sila obce (v €)
Ekonomická sila obce (v €)

348,8

372,8

401,6

438,5

430,1

Index
2020/2016
1,23

298,4

320,8

350,2

388,1

378,3

1,27

31,8
2,3
16,3
35,0
10,5
21,7
2,8
251,6
251,0
0,6
635,4
378,7
689,9

34,2
2,2
15,6
38,9
17,3
18,8
2,8
265,2
265,1
0,1
676,9
397,1
720,9

33,9
1,8
15,7
58,3
18,6
30,1
9,6
287,5
284,7
2,8
747,4
434,2
808,0

32,6
1,7
16,1
50,3
11,7
34,3
4,3
277,7
274,5
3,2
766,5
474,1
828,6

34,0
1,3
16,5
66,4
28,6
35,3
2,5
379,1
356,5
22,6
875,6
469,5
955,9

1,07
0,56
1,01
1,89
2,72
1,63
0,89
1,51
1,42
37,6
1,38
1,24
1,39

Prameň : Obecný úrad Slovenské Pravno, vlastné spracovanie
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Obrázok 12 Štruktúra bežných príjmov obce v roku 2020 (v %)
Prameň: záverečné účty, vlastné spracovanie

Z obrázku 12 vyplýva, že najväčší podiel na celkových bežných príjmoch obce predstavujú
príjmy vo forme daňových príjmov (49,12 %). Nedaňové príjmy, ktoré predstavujú
predovšetkým príjmy z využívania majetku, predstavujú 7,58 % a granty a transfery podiel
43,40 %.
Výdavky bežného rozpočtu
Z tabuľky 14 vyplýva, že bežné výdavky obce počas sledovaného obdobia vykazovali
každoročný nárast. V rámci finančnej položky obecný úrad sú vynakladané finančné
prostriedky na bežnú prevádzku obecného úradu, ako aj plat starostu či odmeny poslancov
miestneho zastupiteľstva. Obec vynakladá finančné prostriedky aj na matriku, všeobecné
verejné služby, civilnú ochranu a požiarnu ochranu. V rámci finančnej položky lesníctvo obec
v rokoch 2019 a 2020 neevidovala žiadne bežné výdavky. Výdavky spojené s údržbou
komunikácii a chodníkov sú evidované v rámci finančnej položky cestná doprava. Výdavky
súvisiace s nakladaním odpadov s výnimkou roku 2017 každoročne mierne narastali.
Keďže v obci funguje ZŠ, ktorá má právnu subjektivitu, ktorá má ja školskú jedáleň a školský
klub detí a MŠ, ktorá má školskú jedáleň, každoročne obec vynakladá z bežného rozpočtu
najviac finančných prostriedkov práve v rámci finančnej položky školstvo ZŠ a MŠ. V obci
okrem kultúrno-spoločenských organizácií pôsobia aktívne aj športové organizácie, ktoré obec
každoročne dotuje v rámci finančnej položky rekreačné a športové služby. Náklady na
zabezpečenie kultúrnych podujatí v obci, ako aj finančné prostriedky určené na prevádzku
knižnice, či ďalších priestorov na kultúru sú súčasťou položky kultúrne služby a knižnica.
Tabuľka 14 Výdavky bežného rozpočtu obce Slovenské Pravno za obdobie rokov 20162020 (v tis.€)
Jednotlivé programy
Obecný úrad
Finančná oblasť
Matrika
Všeobecné verejné služby
Civilná ochrana

2016

2017

2018

2019

2020

125
3,4
2,4
0,8
0,11

111,2
1,9
1,9
0,5
0,09

120,8
3,5
2,1
0,5
0,1

133,8
9,1
2,3
2,4
0,11

114,7
17,4
7,1
2,2
0,19

31

Index
2020/2016
0,92
5,12
2,96
2,75
1,73
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Požiarna ochrana
Lesníctvo
Cestná doprava
Nakladanie s odpadom
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Zdravotníctvo
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby a knižnica
Vysielacie služby
Náboženské
a iné
spoločenské
služby
Školstvo - MŠ
Školstvo - ŠJ MŠ
HN – školské pomôcky + strava MŠ
Školstvo ZŠ - RO
Bežné výdavky spolu

4,6
0,7
3,3
15,9
25,5
3,9
29,92
4,9
11,7
0,07

8,8
0,7
11,2
14,02
40,7
4,9
22,3
6,8
10,8
0,03

8,2
0,4
18,28
15,6
35,2
4,8
10,5
6,1
21,1
0,04

12,77
0,0
10,4
18,7
32,7
3,5
8,8
8,3
10,9
0,05

8,8
0,0
5,9
19,9
61,8
4,5
13,4
2,9
8,2
0,5

1,91
0,00
1,79
1,25
2,42
1,15
0,45
0,59
0,70
7,14

2,2

1,6

1,1

1,7

1,0

0,45

0
76,4
0,5
320,9
632,20

66,2
16,3
0,03
319,7
639,67

79,1
26,9
0,01
365,1
719,43

86,8
35,4
0,05
415,9
793,68

84,8
43,4
3,8
451,9
852,39

0,57
7,60
1,41
1,35

Prameň: záverečné účty, vlastné spracovanie

Najväčší podiel výdavkov v rámci bežného rozpočtu obce tvoria výdavky spojené so
vzdelávaním (základná škola - 53,02%, materská škola – 9,95%, materská škola - ŠJ –
5,09%). Výdavky obecného úradu tvoria 13,46%. Výdavky spojené s rozvojom obce tvoria
7,25%. Na finančnú oblasť a na oblasť nakladania s odpadmi vynakladá obec približne
rovnaký podiel finančných prostriedkov (finančná oblasť – 2,04%, nakladanie s odpadmi2,33%). Na ostatné programy obec vynakladá zhruba zo svojho bežného rozpočtu max. do
1%.

Obrázok 13 Štruktúra bežných výdavkov obce v roku 2020 (v %)
Prameň: záverečné účty, vlastné spracovanie
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Kapitálový rozpočet
Kapitálový rozpočet sa týka tvorby dlhodobých aktív, čo znamená, že slúži na tvorbu a
zhodnocovanie majetku, má investičný charakter. Kapitálový rozpočet môže byť plánovaný
ako prebytkový (príjmy prevyšujú výdavky), ako vyrovnaný (príjmy = výdavky), ale môže byť
aj schodkový (príjmy sú nižšie ako výdavky), ale len za podmienok stanovených zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel.
Tabuľka 15 Kapitálový rozpočet obce Slovenská Pravno za obdobie rokov 2016 - 2020
(v tis. €)
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu

2016

2017

2018

2019

2020

130,2
139,9

1,3
53,1

367,5
346,7

56,2
108,5

12,7
63,7

Prameň: záverečné účty, vlastné spracovanie

V roku 2016 získala obec grant z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia
na zakúpenie strojov na likvidáciu odpadu. Tento grant použila obec na zakúpenie kolesového
traktora, čelného nakladača, traktorového prívesu a štiepkovača. V roku 2017 použila obec
kapitálové výdavky na zakúpenie ďalších strojov – fekálny traktorový náves a cisterna pre
dobrovoľný zbor hasičov v obci. Okrem toho použila finančné prostriedky aj na rekonštrukciu
rozhlasu v obci. Okrem toho obec v roku 2017 realizovala aj rekonštrukciu materskej školy –
rekonštrukcia elektrických rozvodov, rekonštrukcia schodov, vybetónovanie kotolne. Obec
v danom roku zaplatila aj za vyhotovenie projektu na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice.
V roku 2018 základná škola použila kapitálové výdavky na rekonštrukciu kúrenia a potrubí
v telocvični a zakúpila umývačku riadu do školskej jedálne. V roku 2019 z celkového objemu
kapitálových výdavkov 35,5% preinvestovala základná škola v rámci svojej modernizácie.
V roku 2020 obec realizovala rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice a zároveň aj jej
plynofikáciu. Aj budova obecného úradu bola v tomto roku splynofikovaná. Obci sa podarilo
realizovať aj nákup kamerového systému.
Tabuľka 16 Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia obce Slovenské Pravno za
obdobie rokov 2016 – 2020 (v tis. €)
ROZPOČTY

2016

2017

2018

2019

2020

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové

635,4
632,20
130,2
139,9
11,5
0,0

676,9
639,67
1,3
53,1
53,3
0,0

747,4
719,43
367,5
346,7
64,8
0,0

766,5
793,68
56,2
108,5
71,6
0,0

875,6
852,39
12,7
63,7
47,3
0,0

Index
2020/2016
1,38
1,35
0,09
0,45
4,11
0,0

Prameň: záverečné účty, vlastné spracovanie

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov
peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za
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finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu
obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí.
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Disponibilný obecný majetok a jeho využitie
Majetok obce je dôležitým nástrojom rozvoja obce. Obec Slovenské Pravno neprevádzkuje
žiadnu podnikateľskú činnosť a nemá zriadené ani založené žiadne právnické osoby a tiež
obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
Tabuľka 17 Hodnota a štruktúra aktív obce Slovenské Pravno v roku 2020
AKTÍVA
1.Neobežný majetok spolu (A+B+C)
z toho
A. Dlhodobý nehmotný majetok celkom
B. Dlhodobý hmotný majetok celkom
z toho
Pozemky
Stavby
C. Dlhodobý finančný majetok
2. Obežný majetok
3. Časové rozlíšenie
Majetok spolu (1+2+3)
Majetková sila obce (v €)

HODNOTA v tis. €
1 794,6

ŠTRUKTÚRA v %
87,06

0
1 589,9

88,6

709,2
731,5
204,7
264,8
1,9
2 061,3
2 250,3

44,6
46,0
11,4
12,85
0,09
100
-

Prameň: súvahy, vlastné spracovanie

Z hľadiska vecnej a hodnotovej štruktúry majetku obce, najväčší podiel tvorí neobežný majetok
(87,06%) a v rámci neho dlhodobý hmotný majetok (88,6%). Dlhodobý finančný majetok je
tvorený realizovateľnými cennými papiermi a podielmi. Obežný majetok tvorí materiál,
zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC, krátkodobé pohľadávky a finančné prostriedky na
bankových účtoch. Časové rozlíšenie predstavujú náklady budúcich období.
Tabuľka 18 Hodnota a štruktúra pasív obce Slovenské Pravno v roku 2020
PASÍVA
1.Vlastné imanie spolu
z toho
Výsledok hospodárenia
2. Záväzky spolu
z toho
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
3. Časové rozlíšenie
Vlastné imanie a záväzky spolu (1+2+3)

HODNOTA v tis. €
1 584,9

ŠTRUKTÚRA v %
76,89

1 584,9
85,9

100
4,17

1,5
1,9
51,1
390,5
2 061,3

1,74
2,21
59,49
18,94
100

Prameň: súvahy, vlastné spracovanie
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Z hľadiska zdrojov krytia tvorí najväčší podiel vlastné imanie (76,89%), ktoré je tvorené
výsledkom hospodárenia obce. Dlhodobé záväzky má obec okrem ostatných dlhodobých
záväzkov aj
zo sociálneho fondu. Krátkodobé záväzky tvoria prijaté preddavky,
nevyfakturované dodávky, záväzky voči zamestnancom a voči sociálnej a zdravotnej poisťovni
a tiež záväzky na priamych daniach.

1.6

SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

Sociálna infraštruktúra je dôležitá pre uspokojovanie potrieb obyvateľstva, ale má vplyv aj na
rozmiestnenie niektorých výrob. Rozmiestnenie sociálnej infraštruktúry je spojené najmä so
štruktúrou obyvateľstva, ako aj veľkosťou obcí v území.
Domový a bytový fond
Ponuka bývania a stav domového a bytového fondu sú kľúčovými faktormi, ktoré vplývajú na
rozvoj územia a sú predpokladom napĺňania obytnej funkcie obcí v území. Stav domového
a bytového fondu sa v podmienkach Slovenska sleduje v desaťročných intervaloch, preto aj
v ďalšej analýze uvádzame hodnotenie domového a bytového fondu za roky 2001 a 2011.
Údaje za rok 2021 nie sú ešte k dispozícii. V obci prevažuje malopodlažná zástavba rodinných
domov.
Tabuľka 19 Počet bytov v obci v rokoch 2001 -2011

Počet bytov celkom
z toho
Počet trvale obývaných bytov
Počet neobývaných bytov
% podiel neobývaných bytov

2001

2011

322

325

Index
20011/2001
1,009

273
49
15,21

275
50
15,38

1,007
1,02
1,01

Prameň: ŠÚ SR, vlastné spracovanie

Za obdobie rokov 2001 až 2011 došlo k miernemu nárastu počtu bytov v obci. Počet
neobývaných bytov v roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 sa zvýšil iba o jeden byt.
Z celkového počtu neobývaných bytov v roku 2011 je najviac neobývaných z dôvodu
rekreačného využitia (61,22 % z celkového počtu neobývaných bytov) a 20,4 % z celkového
počtu neobývaných bytov je nespôsobilých na bývanie.
Tabuľka 20 Počet bytov podľa vlastníctva v obci v rokoch 2001-2011

Počet trvale obývaných
z toho
Vlastné byty v bytových domoch
Byty v rodinných domoch
Iné
z toho
Obecné byty
Družstevné byty

2001

2011

273

277

Index
20011/2001
1,01

40
231
2

37
237
3

0,93
1,03
1,5

1
5

1
4

1,0
0,8

Prameň: ŠÚ SR, vlastné spracovanie
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V rokoch 2001 aj 2011 obec mala vo vlastníctve 1 obecný byt. V roku 2011 mierne poklesol
počet družstevných bytov z dôvodu prechodu vlastníctva týchto bytov priamo na fyzické osoby.
V oboch sledovaných rokoch prevládajú byty v rodinných domov, čo vyplýva aj z vidieckeho
charakteru obce.

Obrázok 14 Obývané byty podľa veľkosti obytnej plochy v m2 v roku 2011
Prameň: SODB 2011, vlastné spracovanie

Z hľadiska výmery bytov je v obci na základe SODB 2011 najviac obývaných bytov s výmerou
40 - 80 m2 (56% z celkového počtu obývaných bytov), druhú najväčšiu kategóriu tvoria byty
s výmerou 81 - 100 m2 (16,9% z celkového počtu obývaných bytov). Nadštandardné byty
s viac ako 100 m2 tvoria 14,8% z celkového počtu obývaných bytov. Najmenej sa v obci
nachádza malometrážnych bytov, tvoria iba 12,3% z celkového počtu obývaných bytov.
V rámci celkovej vybavenosti bytov je 70,3% bytov napojených na ústredné kúrenie, 51,99%
bytov využíva na vykurovanie plyn a 10,47% bytov vykuruje tuhým palivom. 96,7 % z trvale
obývaných bytov je napojených na vodovod, 94,87 % domácností má septik, resp. domácu
ČOV.7
Tabuľka 21 Počet domov v obci v rokoch 2001 a 2011

Počet domov celkom
z toho trvalo obývané:
Rodinné domy8
Bytové domy9
7

2001

2011

282

285

Index
2011/2001
1,01

227
7

230
7

1,01
1,0

údaje zo SODB 2001

8

Bytový dom je budova určená na bývanie, ktorá má štyri a viac bytov prístupných zo spoločnej chodby
alebo schodiska. Za bytové domy na účely sčítania sa považovali aj vily nespĺňajúce podmienky
rodinného domu.
9
Rodinný dom je budova určená na bývanie; môže mať najviac tri samostatné byty, najviac dve
nadzemné podlažia a podkrovie
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Iné
% podiel neobývaných domov

2
19,5

2
16,14

1,0
0,83

Prameň: ŠÚ SR, vlastné spracovanie

V roku 2011 vzrástol počet rodinných domov v obci o 3 domy v porovnaní s rokom 2001.
Pozitívne je možné hodnotiť, že za desať rokov poklesol podiel neobývaných domov v obci.
Najčastejším dôvodom neobývanosti je podľa SODB 2011 skutočnosť, že sa využívajú na
rekreačné účely (65,21%), resp. sú nevhodné na bývanie (19,57%).

Obrázok 15 Obývané domy podľa roku výstavby
Prameň: SODB 2011, vlastné spracovanie

Na základe SODB 2011 najviac domov v obci bolo postavených v období rokov 1946 až 1990
(79,7% z celkového počtu domov). Viac ako 19 % domov bolo postavených v obci do roku
1945. V roku 2001 resp. po roku 2001 bolo postavených 16,0% domov z celkového počtu.
Najmenej domov bolo postavených v obci v období rokov 1991 – 2000 (4,3%).
Školstvo
V obci sa nachádza Základná škola, ktorá má právnu subjektivitu. Je plne organizovaná
s vyučovacím jazykom slovenským. Základnú školu, ktorej zriaďovateľom je obec, navštevujú
deti nielen z obce, ale aj okolitých obcí. Základná škola má aj školský klub, školskú jedáleň
a telocvičňu. V rokoch 2015-2018 prešla kompletnou rekonštrukciou. Všetky ročníky sú
umiestnené v jednej budove. V areáli školy sa nachádza ihrisko. Telocvičňa v škole je
využívaná v popoludňajších hodinách na voľnočasové aktivity detí a mládeže a vo večerných
hodinách dospelými obyvateľmi obce na športovú činnosť. Počet detí navštevujúcich základnú
školu je pomerne vyrovnaný, k miernemu poklesu v školskom roku 2017/2018 a v školskom
roku 2019/2020.
Tabuľka 22 Počet detí v základnej škole
Rok

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

počet žiakov

98

91

98

92

92

95

Prameň: interné materiály obce, vlastné spracovanie
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Keďže návšteva školského klubu nie je povinná, nie všetky deti, ktoré navštevujú základnú
školu navštevujú aj školský klub, avšak z tabuľky 23 vyplýva, že takmer 34% detí využíva aj
služby školského klubu.
Tabuľka 23 Počet detí v školskom klube
Rok

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

počet žiakov

40

41

44

41

39

32

Prameň: interné materiály obce, vlastné spracovanie

Materská škola prešla kompletnou rekonštrukciou, má 2 triedy. Súčasťou materskej školy je aj
jedáleň. V areáli materskej školy sa nachádza aj ihrisko. Obdobne ako pri žiakoch základnej
školy, aj počet detí v materskej škole je pomerne vyrovnaný, pričom najvyšší počet detí bol
v školskom roku 2017/2018.
Tabuľka 24 Počet detí v materskej škole
Rok

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

počet žiakov

37

41

36

38

33

37

Prameň: interné materiály obce, vlastné spracovanie

Zdravotníctvo
V obci sa nachádza zdravotné stredisko v rámci ktorého poskytujú svoje služby praktický lekár
pre dospelých ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť 5 dní v týždni. Okrem toho v rámci
zdravotného strediska pôsobí aj detský lekár – raz do týždňa a gynekológ, ktorý poskytuje
zdravotnú starostlivosť 1 deň v týždni. V zdravotnom stredisku sa nachádza aj lekáreň, ktorá
je otvorená 5 dní v týždni. Najbližšia poliklinika je v Turčianskych Tepliciach a nemocnica v
Martine. Ďalší špecializovaní lekári neposkytujú svoje služby priamo v obci.
Sociálna starostlivosť
V rámci sociálnej starostlivosti obec poskytuje opatrovateľskú službu. V obci sa nenachádza
sociálne zariadenie. Obec zabezpečuje spoločné stravovanie pre dôchodcov – donášku
obedov priamo do domácností obyvateľov prostredníctvom školskej jedálne.
Služby obyvateľstvu
Obec poskytuje svojim obyvateľom široké spektrum služieb.
 COOP JEDNOTA, s.d. Martin
 R & M plus Slovenské Pravno- potraviny a mäsiarstvo
 MS.IZIS s. r.o. Malý Čepčín- lekáreň
 Miriam Felcanová – kaderníctvo
 Tatiana Ličková – kaderníctvo
 Miriam Grusmannová – predajňa rozličného tovaru a krmív
 Drogéria Lenka Brngálová
 Second hand a papiernítvo – Miroslava Fuzáková
 Darčeková predajňa - kvetinárstvo
 GAS product & services a.s. – čerpacia stanica
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V obci je pošta. Pošta ponúka služby poštovej banky aj poštomat. Hasičská zbrojnica sa
nachádza v pôvodnom objekte, ktorý bol rekonštruovaný. Objekt hasičskej zbrojnice je
vyhovujúci a nachádza sa v ňom garáž pre dve hasičské autá. V prípade väčšieho požiaru a
pre vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách slúži najbližšia zásahová hasičská
jednotka v meste Turčianske Teplice.
V obci sídli rímsko – katolícky farský úrad aj farský úrad evanjelickej cirkvi a.v. Dom smútku je
umiestnený v areáli cintorína.
V obci sa nenachádza miestna úradovňa polície, najbližšie oddelenie policajného zboru je
meste Turčianske Teplice.
V obci je k dispozícii športovcom a deťom multifunkčné ihrisko a detské ihrisko. Obyvatelia
majú možnosť využívať na webovej stránke obci aj sekciu „podnety pre starostu“, kde môžu
písať svoje podnety a takisto môžu získavať informácie od miestnych poslancov, resp. v rámci
zasadnutí obecného zastupiteľstva.

1.6.1 Technická infraštruktúra
Komplexne vybudovaná technická infraštruktúra je významným rozvojovým faktorom
v každom sídle, pretože vytvára podmienky pre rozvoj podnikania i pre kvalitu života jej
obyvateľov.
Vzhľadom k tomu, že sa všetky súčasti technickej infraštruktúry budujú z verejných zdrojov
(štátnych, obecných) pre obyvateľstvo ako i pre podnikateľov plynú z nej tzv. aglomeračné
efekty v podobe úspor vlastných nákladov, ktoré by museli vynakladať z vlastných
prostriedkov na zabezpečenie vody, kúrenia a likvidáciu odpadovej vody.
Cestná sieť a dopravné systémy
Obcou prechádza cesta II/519, ktorá spája Turiec s Hornou Nitrou. Od okresného mesta
Turčianske Teplice je vzdialená približne 14 km severozápadne. Dopravná poloha obce je
výhodná iba s cestným komunikačným prepojením na bližšie i vzdialenejšie okolie.
Obec spravuje 6 km miestnych komunikácií a 2 km chodníkov.
Železničná doprava
Obcou neprechádza železnica. Železničné spojenie je najbližšie v obci Malý Čepčín,
vzdialenej 8 km.
Autobusová doprava
Obec Slovenské Pravno je dobre dostupná autobusovou dopravou. Trasovanie liniek SAD
vedie po cestách II/519 so zastávkami: Slovenské Pravno PS, Slovenské Pravno námestie a
Slovenské Pravno ZŠ. Autobusová zastávka na námestí bola súčasne zastávkou pre
prímestskú autobusovú dopravu a v minulosti aj diaľkovú autobusovú dopravu. Prímestské
autobusové spoje premávajú prevažne do Turčianskych Teplíc, Martina a Prievidze. Využívajú
ich obyvatelia na prepravu do zamestnania, na lekárske vyšetrenia do ambulancií, ktoré nie
sú v obci a študenti a žiaci cestujú do škôl. Počas týždňa premávajú v pravidelných intervaloch
doobeda aj poobede, počas víkendu premáva spojov menej. SAD zabezpečuje prepravu zo
Slovenského Pravna aj žiakom a obyvateľom susedných menších obcí, kde spoje premávajú
len v ranných a poobedňajších hodinách. Diaľkové autobusové spojenia z dôvodu nízkeho
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počtu cestujúcich prepravné spoločnosti zrušili, alebo presmerovali inými trasami mimo obce
Slovenské Pravno.
Vodné hospodárstvo
Obec Slovenské Pravno má kompletné pokrytie verejným vodovodom. Prevádzkovateľom
vodovodu je Turčianska vodárenská spoločnosť. Rodinné domy majú aj vlastný zdroj vody –
studne. V obci nie je zavedená kanalizácia. Obec nemá ČOV. Obec nemá samostatnú ČOV.
Splaškové vody sú zachytávané lokálne v žumpách a likvidované odvozom fekálnymi
vozidlami na najbližšiu ČOV.
Energetické hospodárstvo
Energetické hospodárstvo v obci tvoria elektrické rozvodné siete a plynofikácia.
Energetické siete
Obec Slovenské Pravno a jej katastrálne územie je elektrickou energiou zásobovaná
vonkajším vedením zo siete elektrizačnej sústavy Stredoslovenskej energetiky a.s.
Plynofikácia
Obec je kompletne plynofikovaná. Okrem zemného plynu sa v obci na vykurovanie, varenie a
prípravu TÚV používa pevné palivo a elektrická energia.
Telekomunikácie
Obec je pokrytá pevnou telekomunikačnou sieťou s napojením na digitálnu telefónnu ústredňu
na báze prenosu prostredníctvom optokáblov. V obci sú vedené podzemné telekomunikačné
káble. Pokrytie obce mobilnými operátormi Orange, Telekom a O2 je veľmi dobré. Obec
Slovenské Pravno nemá vybudovaný televízny káblový rozvod. Obecný rozhlas v niektorých
častiach obce prešiel rekonštrukciou.
Odpadové hospodárstvo
Obec je členom Združenia obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, ktoré je
záujmovým združením právnických osôb a vzniklo k 27.10.1994 v Turčianskych Tepliciach.
Obce združené v tomto združení majú spracovaný spoločný Program odpadového
hospodárstva. Obec Slovenské Pravno zabezpečuje separovaný zber odpadu (papier, plasty,
sklo) a odvoz komunálneho odpadu. Triedený odpad (elektro, textil, železo a pod.) majú
obyvatelia možnosť uložiť na vyhradenom území obce. Komunálny odpad je vyvážaný na
regionálnu skládku komunálneho odpadu TKO Horná Štubňa. Obec nemá vybudované
kompostovisko.
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1.7

ZHODNOTENIE DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU

Pre získanie ďalších informácií o obci a správne stanovenie ďalšieho smerovania rozvoja bol
v obci Slovenské Pravno realizovaný dotazníkový prieskum (júl 2021). Prieskumu sa
zúčastnilo 359 respondentov, čo tvorí 40,29% obyvateľstva. Táto vzorka je veľká, takže je
možné konštatovať, že ide o relevantné názory a postrehy obyvateľov, o ktoré je možné sa
oprieť pri ďalšom plánovaní rozvoja obce.
Medzi respondentmi bolo 53 % žien a z vekového hľadiska boli takmer rovnomerne zastúpené
všetky vekové skupiny. Najpočetnejšiu vekovú skupinu tvorili respondenti vo veku 65 + (29%,
čo predstavuje 105 obyvateľov).

Obrázok 16 Štruktúra respondentov podľa pohlavia a veku
Prameň: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

Väčšina respondentov žije v obci od narodenia (70%, čo predstavuje 250 obyvateľov),
najväčšiu skupinu tvorili zamestnaní ľudia (41%, čo predstavuje 146 obyvateľov, ďalej
dôchodcovia (37%, čo predstavuje 132 obyvateľov) a podnikatelia (9%, čo predstavuje 32
obyvateľov).

Obrázok 17 Štruktúra respondentov podľa sociálneho statusu a dĺžky života v obci
Prameň: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

Respondenti sú viac-menej spokojní so všetkými službami, výraznejšie s vybavenosťou obce
v rámci technickej infraštruktúry – plynofikácia obce, verejný vodovod, elektrifikácia obce
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a takisto sú spokojní aj s požiarnou ochranou a systémom zberu komunálneho odpadu v obci.
Naopak nespokojní sú s tým, že v obci absentuje kanalizácia, a takisto aj s poskytovaním
sociálnych a zdravotníckych služieb v obci, či so stavom miestnych komunikácií a možnosťami
kultúrno – spoločenského vyžitia v obci.

Obrázok 18 Spokojnosť s poskytovaním služieb v obci
Prameň: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

V rámci hodnotenia špecifických sociálnych služieb obyvatelia označili ako nedostupné služby
najmä – opatrovateľskú službu, zariadenia a denné stacionáre pre seniorov a rehabilitačné
stredisko. Naopak spokojný boli so sociálnymi službami, ktoré sú poskytované elektronicky,
s odbornými opravárenskými a údržbárskymi prácami a prepravnou službou. Respondenti
vyjadrili svoju nespokojnosťou aj so službami v oblasti zariadení podporovaného bývania
a zariadení núdzového bývania.

Obrázok 19 Dostupnosť a kvalita niektorých špecifických sociálnych služieb
Prameň: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie
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Okrem hodnotenia spokojnosti s kvalitou a dostupnosťou služieb v obci, mohli respondenti
uviesť, ktoré služby im najviac chýbajú v obci. Z odpovedí respondentov vyplynulo, že najviac
im chýba v obci zubár (34 obyvateľov), bankomat (16 obyvateľov), reštauračné zariadenia (11
obyvateľov). V menšej miere ešte uvádzali aj absenciu detského lekára v obci, drobných
služieb – manikúra, pedikúra, špecializované obchody (napr. železiarstvo, farby – laky a pod.)
a špecializované služby – napr. čistiareň. Niektorí uvádzali aj chýbajúce detské ihriská, či
cyklotrasy.

Obrázok 20 Najpotrebnejší vznik nových pracovných príležitostí
Prameň: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

Z analýzy rozvojových faktorov vyplynulo, že obec Slovenské Pravno je vidieckou obcou
a tomu zodpovedá aj potreba vzniku nových pracovných príležitostí pre obyvateľov
v poľnohospodárstve a vinárstve. Ďalšou oblasťou, kde by podľa respondentov mali vzniknúť
nové pracovné príležitosti sú v sociálnej oblasti a remeselnej výrobe.

Obrázok 21 Spokojnosť s pracovnými príležitosťami v obci a dôvody nevznikania
nových pracovných príležitostí
Prameň: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

Z odpovedí respondentov vyplýva vysoká nespokojnosť s pracovnými príležitosťami v obci pre
mladých, mužov aj ženy. Dôvody prečo nevznikajú tieto pracovné príležitosti vidia obyvatelia
predovšetkým v nedostatočne vybudovanej technickej infraštruktúre, zlej dostupnosti regiónu
a stým súvisiaci nezáujem zo strany podnikateľov.
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Obrázok 22 Hodnotenie susedských vzťahov a participácia obyvateľov na živote v
obci
Prameň: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

Čo sa týka sociálneho života v obci, väčšina respondentov vníma susedské vzťahy aj vzťahy
v obci ako neutrálne (ani dobré, ani zlé). Viac ako 60% respondentov sa o dianie v obci
zaujíma iba sporadicky, často sa od dianie v obci zajíma viac ako 30% obyvateľov obce.

Obrázok 23 Hodnotenie výrokov
Prameň: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

V rámci prieskumu sme sa snažili získať aj pohľad obyvateľov na možnosti ich sebarealizácie
resp. participácie na živote obce. Väčšina respondentov uviedla, že v obci existuje len pár
jedincov, ktorí sa snažia, ale väčšina obyvateľstva je pasívna a nezaujíma sa o život v obci.
A mnohí si myslia, že niektorí obyvatelia dokonca kazia snahu iných obyvateľov. Napriek tomu,
že obyvatelia majú dostatok príležitostí pre sebarealizáciu a majú dostatok príležitostí
k spoločenským kontaktom, sú obyvatelia väčšinou k svojmu okoliu ľahostajní. Aj keď 46%
respondentov uviedlo, že by boli ochotní sa zapojiť do aktivít obce, ale nevedia nájsť ten
správny spôsob. Niektorí respondenti uvádzajú, že sú aktívni v združeniach, resp. spolkoch
na území obce a takýmto spôsobom sa podieľajú na kultúrno – spoločenskom živote obce.
Najčastejšie uvádzali Klub dôchodcov, Červený kríž, poľovnícke združenie, Únia žien OZ
Cesta, OFK Slovenské Pravno, DHZ, kynologické združenie. Iba 11% respondentov nemá
záujem sa zapájať do akýchkoľvek aktivít realizovaných na území obce.
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Obrázok 24 Ochota obyvateľov podieľať sa na aktivitách obce a zdroje informácií
o dianí v obci
Prameň: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

V rámci prenosu informácií najviac obyvateľov získava informácie z obecného rozhlasu,
tlačovín, úradnej tabule. O čosi menej v rámci neformálnych stretnutí v obchode, kostole, na
ulici, ale mnohí obyvatelia získavajú informácie o obci aj priamo zo sociálnych sietí.

Obrázok 25 Odpovede na otázku: Čo sa Vám páči resp. nepáči na živote v obci
Prameň: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

Ako výhodu života v obci respondenti najčastejšie uvádzali, že život v obci je pokojnejší ako
v meste a ľudia sa o seba vzájomne viac zaujímajú. Keďže väčšina respondentov, ktorí sa
zapojili do prieskumu žije v obci celý život ako ďalšiu výhodu života v obci uvádzali práve
skutočnosť, že majú v obci rodinu, priateľov a blízkych. Naopak za nevýhodu života v obci
najčastejšie uvádzali horšiu kvalitu a nedostatok služieb v porovnaní s mestom a potrebu
dochádzky za službami a prácou do mesta.
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Obrázok 26 Možnosti obyvateľov zapojiť sa do projektov obce
Prameň: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

Obec ako predstaviteľ miestnej samosprávy v rámci svojich kompetencií a aj na základe
rozhodnutia obyvateľov spravuje svoje územie samostatne. V našich kultúrnych podmienkach
táto tradícia nie je rozšírená vzhľadom na minulosť, ale je vidieť aj posun v spoločnosti smerom
k aktívnejšiemu pristupovaniu k správe vecí verejných. Úloha obyvateľov nekončí len voľbami,
ale ich právom a povinnosťou je aj aktívne zapájanie sa do verejného života a do riešenia tých
kompetencií, ktoré dokáže riešiť. Preto ďalšia časť dotazníka smerovala identifikáciu oblastí,
v rámci ktorých sa obyvatelia môžu priamo zapojiť do realizácie projektov v obci. Najviac
respondentov uviedlo, že sa vedia zapojiť do oblasti odpadového hospodárstva – separácia
odpadov, obmedzenie tvorby odpadov. Ďalšou oblasťou bola ochrana a tvorba životného
prostredia a znižovanie spotreby a záťaže životného prostredia. V oblasti rozvoja športu
a telesnej kultúry a v oblasti socializácie detí a mládeže videlo svoj potenciál zapojenia
prostredníctvom návrhov riešení 12 respondentov.
Naopak oblasti, kde sa obyvatelia nevedia vôbec zapojiť, alebo nemajú predstavu, ako by to
mohli urobiť je vytváranie krajinného rázu, poskytovanie komunitných služieb, či prekvapivo,
rozvoj kultúry. Z toho vyplýva, že je potrebné viac komunikovať a s obyvateľmi aj v tejto oblasti,
pretože napr. krajinný ráz je tiež významne tvorený napr. aj predzáhradkami alebo výškou a
formou plotu. Rozvoj sociálnych aktivít zameraných na špecifické skupiny obyvateľov zase
napr. pravidelným nákupom, či ostrihanie kríkov v záhradke pre staršieho suseda, čo určite
mnohí respondenti aj robia. Oblasť kultúry je vyslovene oblasť, kde samospráva maximálne
môže vytvoriť priestory pre realizáciu aktivít, ale aj združenia alebo len skupina obyvateľov či
jednotlivci môžu a vedia rozvíjať kultúrne aktivity. Ak v obci nik kultúrne aktivity nerozvíja,
kultúrny dom ostáva prázdny a nevyužitý, pretože túto oblasť nevie samospráva sama
realizovať. Maximálne môže vytvoriť fond na finančnú podporu rozvoja takýchto aktivít v obci
resp. vytvoriť, či zatraktívniť podmienky na ich realizáciu. Preto je také dôležité, aby plánovanie
aj samotný rozvoj, prebiehali participatívnym spôsobom, a teda aby sa zapájali nielen
predstavitelia samospráv, ale aj ďalší aktéri v území. Síce si to vyžaduje mnohokrát
náročnejšiu komunikáciu, ale časom prináša pozitívne výsledky.
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Obrázok 27 Možnosti využitia finančných prostriedkov pre rozvoj obce
Prameň: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

S rozvojom súvisí aj jasné definovanie toho, čo chceme dosiahnuť, dokedy a s akými
prostriedkami. K tomu slúži aj tento dokument, jeho strategická a implementačná časť. V rámci
prieskumu respondenti podľa potrieb, ktoré v území pociťujú, stanovili priority pre jednotlivé
aktivity a takisto sa mohli vyjadriť aj k využitiu budovy starej základnej školy. Najviac
respondentov by využilo finančné prostriedky na zatraktívnenie okolia kultúrneho domu, na
vybudovanie resp. rekonštrukciu infraštruktúry v obci a k čomu patrí aj rekonštrukcia domu
smútku a vybudovanie chodníkov na cintoríne. Ďalšou oblasťou kam by mali smerovať
finančné zdroje je tvorba pracovných príležitostí, vytvorenie podmienok pre kultúrno –
spoločenské a športové vyžitie obyvateľov a s tým súvisiaci rozvoj špecifických sociálnych
skupín .
Tabuľka 25 Možnosti využitia starej budovy základnej školy
byty, nájomné byty
domov dôchodcov, stacionár
rekonštrukcia striech
kultúrne stredisko
CVČ, V našej obci sa mládež nemá kde stretávať - kultúrno-spoločenské vyžitie a nielen pre mládež
a už vôbec NIE sociálne byty
vytvoriť pešiu zónu pod Bohušovou
knižnica
domov opatrovateľskej služby
kancelárie
pamätné izby (história obce), galéria
byty pre lekárov
na kultúrne využitie
obnoviť funkčnosť školy
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zubná ambulancia
kultúrny dom, fitness
Coworking, pre rodiny s deťmi, fitnes, kaviareň, kútik pre deti
penzion pre turistov
Prameň: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

Čo s týka využitia budovy starej základnej školy, v dotazníku sa objavili rôzne návrhy, ale
najčastejšie sa objavovali návrhy na vytvorenie priestorov pre kultúrno – spoločenské vyžitie
predovšetkým pre mládež, napr. coworking pre rodiny s deťmi, fitnes, kaviareň, kútik pre deti.
Ďalšou možnosťou by mohli byť podľa obyvateľov možnosť vytvoriť sociálne byty, domov
opatrovateľskej služby, byty pre lekárov, knižnica, zubná ambulancia a pod.

Obrázok 28 Vízia obce
Prameň: dotazníkový prieskum, vlastné spracovanie

Posledná oblasť dotazníka sa zaoberala budúcnosťou a predstavou o tom, kam by mala obec
smerovať. Sú to veľmi významné informácie pre ďalšie strategické nasmerovanie. Víziu, ktorú
si respondenti zvolili, bude víziou obce na obdobie rokov 2022-2028. Z ponúkaných vízií si až
45% obyvateľov vybralo víziu: „Obec bude predovšetkým príjemným miestom pre bývanie
s dostupnými a kvalitnými službami, atraktívnym vzhľadom a kvalitným životným
prostredím s bohatým kultúrno-spoločenským životom.“

1.8

KĽÚČOVÉ TRENDY VÝVOJA,
NEIMPLEMENTOVALA

AK

BY

SA

STRATÉGIA

PHRSR

Obec Slovenské Pravno je súčasťou širšieho územia. Môžeme sledovať určité vývojové
trendy, ktoré sú v čase spracovávania tohto strategického dokumentu ovplyvnené aj
mimoriadnymi okolnosťami (pandémiou COVID-19). Môžeme pozorovať vývoj na rôznych
úrovniach, preto aj kľúčové trendy vývoja je možné rozdeliť do roviny regionálnej a ďalej
globálnej.
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Čo sa týka regionálnej roviny – v tomto prípade je chápaný región v širšom poňatí ako súčasť
Žilinského kraja. Žilinský kraj je v čase prípravy PHRaSR obce, v procese prípravy svojho
strategického dokumentu IUS / PHRSR ŽSK 2021+ na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku
2030). Preto sa budeme opierať o strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020. V rámci tohto dokumentu bol
zadefinovaný nasledovný strategický cieľ: „Žilinský samosprávny kraj dosiahne do r. 2020
pozitívnu zmenu vedúcu k zvýšeniu kvality života jeho obyvateľov v integrujúcej sa Európe“
V tejto súvislosti sa však objavujú trendy, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť aj vývoj
v obci:
Premena vidieckeho charakteru obcí (s určitou ekonomickou samostatnosťou a so zameraním
aj na primárny sektor, najmä poľnohospodárstvo a vinohradníctvo a vinárstvo) na tzv. satelity.
Tento trend môžeme vo väčšej miere pozorovať v obciach s urbanizačným efektom Bratislavy,
ale postupne k nemu dochádza aj v iných krajoch Slovenska. Znakom je čoraz masovejšia
výstavba rodinných domov, často na poľnohospodárskej pôde. Tento trend okrem veľkému
tlaku na zabezpečenie základných služieb (vybudovanosť sietí, dostupnosť technickej a
sociálnej infraštruktúry), prináša aj negatívne dôsledky v podobe zmeny krajiny a straty
unikátnosti územia, preťaženosti životného prostredia, problémy s odpadovým
hospodárstvom, s dostupnosťou služieb, a v neposlednom rade so zmenou v spoločnosti,
komunite. Nadmerne rýchly nárast obyvateľstva nie je komunita schopná absorbovať a
narušujú sa väzby a vzťahy v území. Dochádza k urbanizácii a k zmene vidieckeho charakteru
života na mestský (anonymný, bezvzťahový). Trend nárastu budovania nových domov je
nevyhnutný a viditeľný, ale je nutné ho strategicky riadiť, aby sa minimalizovali negatívne
externality masovej výstavby.
Ďalší trend, ktorý je viditeľný v území sú špekulácie na trhu s pôdou, kedy sa na
poľnohospodársku pôdu pozerá len ako na možnú investíciu pre ďalší odpredaj na stavebné
účely. Vysoký dopyt po pôde v tomto území výrazne zvyšuje cenu stavebných pozemkov, čo
má dopad aj na poľnohospodársku pôdu. Pokiaľ nedôjde k riadenému územnému rozvoju,
môže sa stať, že región o poľnohospodársku pôdu príde.
Bez spolupráce medzi rôznymi aktérmi cestovného ruchu dochádza k tomu, že obec
neprofituje nijak z cestovného ruchu. Pokiaľ nebude rozvoj CR v regióne strategicky riadený,
bude dochádzať k eskalácii napätia, pričom cestovný ruch je jedným z dôležitých sektorov,
ktoré môžu výraznou mierou prispieť k ekonomickej samostatnosti v regióne.
Globálne trendy, ktoré pozorujeme sú – environmentálne, klimatické a spoločenskoekonomické.
Medzi environmentálne trendy možno zaradiť:






rast tvorby odpadov, ktoré výrazne ovplyvňujú všetky zložky životného prostredia
trendy v znižovaní tvorby odpadu, ktorý nevieme ďalej spracovať
cirkulárna ekonomika, resp. zvyšujúci sa tlak na druhotné využívanie odpadov
zmeny v štruktúre plodín pestovaných na orných pôdach s orientáciou na energetické
plodiny, čo ovplyvňuje biotopy, vytvára negatívne externality
zvyšujúca sa spotreba dreva a tlak na lesné hospodárstvo

Klimatické zmeny zasahujú aj územie obce. Náhle zmeny počasia spôsobujú významné
škody. Tieto je možné minimalizovať jednak správnymi preventívnymi postupmi a ďalej
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správnym krízovým manažovaním. Bez strategického riadenia a plánovania preventívnych
opatrení a správania sa v krízových situáciách rastú aj škody.
Pod spoločensko-ekonomickými trendami možno identifikovať:






1.9

Digitálne technológie prinášajú veľa možností podporujúcich rozvoj, ale tiež
predstavujú veľkú hrozbu v prípade ich nekontrolovaného používania, najmä u detí a
mládeže. Následky prinášajú zvýšené náklady s odstraňovaním negatívnych
dôsledkov (ako sú závislosti; strata sociálnych a komunikačných schopností a tým
pádom znížená schopnosť uplatniť sa na trhu práce; nárast psychických ochorení a
depresií; nárast obezity z nedostatku pohybu a pod.).
Orientácia na nové sektory a nové oblasti v ekonomike – tento trend poukazuje na to,
že ekonomika sa v dlhodobom meradle bude v EÚ orientovať výraznejšie na
robotizáciu vo výrobe, na rozvoj sektoru služieb, inovačné a kreatívne odvetvia. Tento
trend môže mať negatívny dopad na mikroregión, v rámci ktorého je väčšia časť
obyvateľstva zamestnaná práve vo výrobných sektoroch zameraných na automobilový
priemysel a pod. Negatívny dopad je možné minimalizovať jednak vytváraním
príležitostí pre samozamestnávanie v regióne, alebo pre zvyšovanie kvalifikácie
zamestnancov.
Starnutie populácie vytvára tlak na dostupnosť kvalitných služieb, zvyšuje náklady
spoločnosti na zdravotný, sociálny systém a znižuje kvalitu života obyvateľov v
poproduktívnom veku. Je potrebné hľadať spôsoby a možnosti, aby populácia v
poproduktívnom veku (ktorá je vďaka rozvinutému zdravotníckemu systému čoraz
schopnejšia), bola čo najdlhší čas aktívna. Tým môže vytvárať ďalšie ekonomické
hodnoty a znižovať svoju závislosť na sociálnom systéme.

IDENTIFIKÁCIA POTENCIÁLOV, VÝZIEV, LIMITOV A PROBLÉMOV

Na základe výsledkov analýzy, dotazníkového prieskumu a realizovaných workshopov boli
identifikované potenciály, výzvy, limity a problémy, ktoré vychádzajú buď z mikroregiónu alebo
z vonkajších vplyvov. Každý z týchto prvkov je dôležitý pre stanovenie stratégie; potenciály
vychádzajú z územia – identifikovaním ich treba využiť pre ďalší rozvoj; výzvy sú potreby, na
ktoré stratégia musí reagovať a navrhovať riešenia; limity sú obmedzenia rozvoja mikroregiónu
– nastavením cieľov je možné tieto limity akceptovať, posúvať alebo minimalizovať; a nakoniec
problémy, ktoré je nutné riešiť, inak sa budú prehlbovať.
Vnútorný potenciál:
- Zaujímavé prostredie, ráz krajiny
- Prírodné a kultúrne atraktivity v obci
- Dobrá dostupnosť do významných pólov rozvoja
- Potenciál pre rozvoj cestovného ruchu
- Aktívny samosprávny manažment
- Dobré informačné kanály
- Pretrvávajúci lokalpatriotizmus
- Existencia obecného majetku na podnikateľské účely
Vnútorné a vonkajšie výzvy:
- Vysoká denná odchádzka za prácou mimo obce
- Rastúca energetická náročnosť, neefektívna energetická spotreba
- Preventívne opatrenia proti prírodným katastrofám
- Slabé zapojenie mládeže do aktivít v obci
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Znižovanie tvorby odpadov a zvyšovanie podielu druhotne spracovateľného odpadu
Riešenie skládkovania nespracovateľného odpadu
Zmena štruktúry zamestnania v dôsledku robotizácie a digitalizácie
Negatívny vývoj detí a mládeže vplyvom informatizácie, digitalizácie a masovej
spotreby, nárast psychických problém a nových druhov závislostí
- Vyššia ekonomická samostatnosť obce prostredníctvom podpory lokálnej ekonomiky
(zvyšovanie podielu príjmu, ktorí domácnosti vytvoria v obci, aby sa budovala
ekonomická samostatnosť v zmysle závislosti od vzdialených pólov rozvoja,
vytváranie pridanej hodnoty v obci a budovanie lepších služieb a tým zvyšovanie
spotreby v obci)
- Rast potreby zabezpečenia komunitných služieb pre špecifické skupiny obyvateľstva
- Rastúci počet seniorov a potreba udržania ich aktívnosti
- Zvyšovanie zainteresovanosti obyvateľov, tretieho sektora a podnikateľského sektora
na celkovom rozvoji obce a budovanie ich spoločenskej zodpovednosti a hrdosti na
mikroregión
- Zvyšovanie efektivity samosprávy v plnení kompetencií – hlavne na zabezpečenie
základnej vybavenosti a verejných a komunitných služieb
Vnútorné a vonkajšie limity
- Obmedzené možnosti koordinácie turistických aktivít súvisiacich s návštevou
významných kultúrnych pamiatok, ktoré spadajú pod štátne inštitúcie
- Riziko skládkovania v budúcnosti, keď sa postupne budú uzatvárať skládky v okolí,
ktoré momentálne obec využíva
- Aktívnosť obyvateľov obmedzená len na pár jedincov, odlišnosť v ich pohľade na život
na vidieku, bez záujmu o zapojenie sa do diania v obci
- Limitované finančné zdroje, najmä na náročnejšie investície (do technickej a sociálnej
infraštruktúry, odpadového hospodárstva, vodozádržných opatrení, či projektov na
vytváranie pracovných miest a pod.)
- Limitované zdroje samosprávy pre zavádzanie nových a inovatívnych riešení pre
zabezpečenie kompetencií (nielen finančné, ale najmä ľudské, legislatívne)
- Limity znalostné pre nachádzanie nových riešení
Vnútorné a vonkajšie problémy:
- Rast množstva odpadov a celkovo spotreby tovarov, energií
- Čierne skládky
- Nekoordinovaný územný rozvoj
- Nedostatočná ochrana proti prírodným živlom
- Pasivita obyvateľov
- Rast psychických problémov a závislostí u detí a mládeže
- Neefektívne zabezpečovanie kompetencií samosprávou
- Zameranie cestovného ruchu len na masový krátkodobý turizmus, bez pozitívnych
efektov na obec
- Vysoká zamestnanosť mimo obce a štruktúra zamestnanosti nastavená na rizikové
odvetvia (monotónna práca v budúcnosti nahraditeľná robotmi alebo digitalizáciou,
vysoká nahraditeľnosť ľudských zdrojov)
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1.10 VÝSTUPY SWOT ANALÝZY PRE VOĽBU TYPU STRATÉGIE
SWOT analýza je jednoduchá a pritom výstižná, vyčerpávajúca a objektívna charakteristika
silných a slabých stránok obce z pohľadu poskytovaných sociálnych služieb a jej možných
príležitostí a ohrození. Súčasne zahŕňa základné analytické poznatky o faktoroch, ktoré je
možné využiť v prospech rozvoja sociálnych služieb v obci a faktoroch, ktorým je potrebné
v navrhovanej rozvojovej stratégii čeliť, resp. ich eliminovať.
Samotná SWOT je skratkou 4 základných charakteristík týkajúcich sa hodnotenia vnútorného
prostredia a vonkajšieho prostredia obce:
 Silné stránky (S – STRENGHTS) predstavujú faktory, ktoré majú na rozvoj obce
pozitívny vplyv. Zahŕňajú komparatívne a konkurenčné výhody obce pre rôzne typy
rozvojových aktivít.
 Slabé stránky (W – WEAKNESS) predstavujú faktory, ktoré majú negatívny vplyv na
jeho rozvoj a obmedzujú rozvojové aktivity,
 Príležitosti (O – OPPORTUNITIES) tvoria faktory, ktoré plynú prevažne z vonkajšieho
prostredia a môžu rozvoj obce ovplyvňovať pozitívne,
 Ohrozenia (T – THREATS) faktory, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvnia rozvoj
obce.
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Tabuľka 26 SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dobrá dopravná dostupnosť
vybudovaná telekomunikačná sieť,
vybudovaná elektrická sieť,
existujúci rozvod zemného plynu,
vybudovaný vodovod
vlastný rezervoár vody
pekné a kľudné prírodné prostredie
zachovanie vidieckeho charakteru obce
člen Združenia obcí Horného Turca na
ochranu životného prostredia
člen ZMOS, ZMOT
dobré susedské vzťahy
záujem o verejné dianie
funkčná web stránka obce
dobré informačné kanály
pretrvávajúci lokalpatriotizmus
zrekonštruovaná MŠ
aktívna obecná knižnica
spektrum záujmových organizácií
dostatočné
možnosti
kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí
dobrý
stav
športových
zariadení
(multifunkčné ihrisko, detské ihrisko)
aktívny samosprávny manažment
obec je úspešná v podávaní projektov
financovaných z EU aj národných zdrojov
dobrá spolupráca s podnikateľským
sektorom
kniha o obci z roku 2018
obecný kalendár do každej domácnosti
existencia
obecného
majetku
na
podnikateľské účely
existencia
obecného
majetku
pre
zabezpečenie
bývania
poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti

SLABÉ STRÁNKY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

absencia územného plánu obce
nevybudovaná kanalizácia
absencia zberného dvoru
málo pracovných príležitostí priamo
v obci
poškodené
miestne
komunikácie
a chodníky
absencia zariadení sociálnych služieb
nedostatok priestorov pre stretávanie
sa mladých
absencia stomatologickej ambulancie
slabé zapojenie mládeže do aktivít
v obci
vysoká denná odchádzka za prácou
mimo obce
čiastočná rekonštrukcia ZŠ
absencia kultúrneho domu,
zlý stav telocvične ZŠ
nevyužitý priestor starej budovy ZŠ
nevyužitý pozemok v areáli ZŠ
absencia parkovacích miest pri
cintoríne
čiastočne
pokrytie
kamerovým
systémom
potrebná modernizácia domu smútku
nevyhovujúci stav obecného rozhlasu v
niektorých častiach obce
nutnosť
rekonštrukcie
verejného
osvetlenia
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PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

• rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
• rozvoj zážitkovej turistiky
• vybudovanie cyklotrás a ich napojenie na
existujúce cyklotrasy v okolí
• zvýšenie zapojenosti v rámci budovania
partnerstiev v okolí
• vytváranie partnerstiev vo vnútri obce
a navonok
• využitie potenciálu obce - významní rodáci
obce a historické lokality
• dostatočné priestorové kapacity pre
výstavbu (pozemky)
• vybudovanie kanalizácie a ČOV
• vybudovanie zberného dvoru
• rozšírenie zdravotnej starostlivosti v obci
• využitie priestorov budovy starej ZŠ
(chránené dielne, nájomné byty, dom pre
seniorov, škola v prírode)
• priestor pre vybudovanie urnového hája

• celkový rast nákladov na činnosť
samosprávy, najmä rast cien energií,
služieb
• ohrozovanie čistoty spodných vôd
žumpami pri rodinných domoch
• pandémia COVID 19
• sídlo pošty v súkromnej budove

Prameň: vlastné spracovanie

Návrh strategického prístupu vyplývajúci zo SWOT analýzy
Výsledky SWOT analýzy potvrdzujú identifikované výzvy, limity a problémy vychádzajúce z
analýzy zdrojov. Boli identifikované viaceré oblasti, ktoré sa týkajú jednak životného prostredia
a krajiny ako takej, ďalej socio-ekonomické charakteristiky týkajúce sa jednak ekonomiky
regiónu ako aj zabezpečenia sociálneho rozvoja, oblasti rozvoja cestovného ruchu a oblasti
komunitných služieb a ďalej oblasti týkajúcej sa komunitného života a zabezpečovania
kompetencií samospráv. Ďalšia problémová analýza bude postavená na využití silných
stránok, riešení/ odstraňovaní slabých stránok, napĺňaní príležitostí a minimalizácie rizík.
Príležitosti vychádzajú z vnútorných potenciálov, ale aj z výziev, a snažia sa reagovať aj na
minimalizáciu rizík. Takto bude orientovaný aj strategický rámec.

1.11 VÝSTUP BENCHMARKINGU V KONTEXTE ŠIRŠIEHO ÚZEMIA
V Žilinskom kraji sú vytvorené viaceré mikroregionálne zoskupenia. Jednou z činností týchto
zoskupení je aj aktívna podpora rozvoja cestovného ruchu v území. Na základe Registra
združení obcí, ktorý zastrešuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej
správy existujú v území nasledovné združenia:
- „ Mikroregión Hričov" združenie obcí
- „Združenie miest a obcí - región Turiec"
- „Združenie miest a obcí Dolná Orava"
- „Združenie miest a obcí Horná Orava"
- Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí
- Mikroregión Oravská vrchovina - Združenie obcí
- Mikroregión pod Poludnicou "združenie obcí"
- Mikroregión Turčiansko-Čremoštiansky - združenie obcí
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Prameň - združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia
Studienka - združenie obcí Ďurčiná, Fačkov, Veľká Čierna, Rajecká Lesná, Šuja,
Jasenové, Kľače
Združenie Dolný Liptov
Združenie mesta a obcí Dolných Kysúc
Združenie miest a obcí Biela Orava
Združenie miest a obcí Kysúc
Združenie miest a obcí pre využívanie obnoviteľných zdrojov
Združenie miest a obcí Rajeckej doliny
Združenie miest a obcí Turčianska Vážsko-Fatranská cesta v likvidácii
Združenie obcí - Čistý Liptov
Združenie obcí - Cyklodoprava Horný Liptov
Združenie obcí - Cyklodoprava Liptovská Mara
Združenie obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín
Združenie obcí Čipčie
Združenie obcí Drotária
Združenie obcí Ekosep-Kysuce
Združenie obcí Havran - Dolný Liptov
Združenie obcí Horného Liptova - Čistota
Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
Združenie obcí oravsko - liptovského mikroregiónu "OrLi"
Združenie obcí pod Končiarom
Združenie obcí pre rozvoj cestovného ruchu na Orave
Združenie obcí Rajecká cyklotrasa
Združenie obcí Rajecká dolina
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
Združenie obcí separovaného zberu
Združenie obcí stredného Liptova Ekológ
Združenie obcí Studenej doliny

Aj keď v súčasnosti existuje súbor benchmarkingových ukazovateľov pre vybrané oblasti
(napr. školstvo, sociálne veci, verejné financie, doprava, komunálne služby a pod.), nie je ich
možné použiť pri vzájomnom porovnávaní, nakoľko mikroregionálne združenia pôsobiace
v území Žilinského kraja nemajú k dispozícií súhrne informácie na základe ktorých by bolo
možné zhodnotiť postavenie obce vo vzťahu k ostatným mikroregionálnym združeniam
v území. Do budúcnosti by bolo vhodné vytvoriť databázu vstupných údajov jednotlivých
združení, čím by sa mohli porovnávať na základe benchmarkingových ukazovateľov a tým
prispievať k ich neustálemu zvyšovaniu efektívnosti a kvality poskytovaných služieb pre
obyvateľov.
Pozitívne príklady z praxe ukazujú často inovatívne a relatívne jednoduché riešenia, ktoré
môžu byť aplikované na riešenie limitov a problémov, či výziev aj v obci Slovenské Pravno.
Napríklad v rámci aktivizovania obyvateľov to môže byť fond, ktorý by podporoval rôznorodé
aktivity na podporu rozvoja komunitných, kultúrno-spoločenských aktivít, podnikateľských
aktivít a iných, ktoré pomôžu rozvíjať obec a budovať v nej dobré vzťahy, príkladom môže byť
participatívny rozpočet, ktorý už mnohé mestá a obce zavádzajú do praxe. Iným príkladom
môžu byť rôzne aplikácie, či spoločné riešenia zberu komunálneho odpadu, aké majú už
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v niektorých mestách. Pre rozvoj destinačného manažmentu je tu zase aplikácia, ktorá
propaguje, sieťuje a spája rôznych aktérov cestovného ruchu, akú používajú viaceré miestne
akčné skupiny (vytvorené prístupom Leader) – ako napr. MAS Vršatec či Strážovské vrchy.
V prípade udržania rázu krajiny, či podpory spoločného rozvoja turizmu možno nájsť
zaujímavý príklad prepojenia štátnej správy a regionálnej podpory napr. v Slovinsku.
Škocjavska jaskyňa je v správe štátnej inštitúcie, ktorá z výberu vstupného každý rok určitú
čiastku investuje naspäť do regiónu formou vyhlásenia výzvy na získanie finančného
príspevku na konkrétnu činnosť, ktorá speje k udržaniu prostredia tohto regionálneho parku
(napr. prispeje na výmenu škridiel na rodinných domoch, za dodržania urbanistického štýlu
domov v tomto regióne).
Alebo úspešné sociálne podniky v Spišskom Hrhove, v Podhájskej, ktoré komplexne riešia
nielen otázku aktívnej zamestnanosti a inklúzie skupín ohrozených sociálnym vylúčením, ale
prínos majú hlavne v tom, že vytvárajú pridanú hodnotu v regióne a pomáhajú efektívnejšie
poskytovať služby obyvateľstvu – napr. realizujú stavebné činnosti, a to či zákazky pre
verejnosť alebo samosprávy.
Na Slovensku je úspešne rozvíjaný aj marketingový nástroj regionálneho značenia, ktorý
pomáha propagovať slovenských lokálnych výrobcov z vidieku a rozširuje im tak ich možnosti
predaja. Zaujímavý je aj koncept Banskobystrického kraja, ktorý napr. vytvoril e-shop pre
všetky regionálne značky kraja, čím ešte zvýšil možnosti pre podporu predaja.
Ďalším príkladom dobrej praxe je napr. firma farmarik.sk, ktorá sa snaží okrem spoločného
marketingu riešiť aj spoločnú logistiku, čím sa znižujú náklady a zvyšuje sa možnosť predaja.

1.12 IDENTIFIKÁCIA DISPARÍT A FAKTOROV ROZVOJA
Medzi kľúčové disparity, ktoré možno vnímať ako kontrasty medzi rozvojovými potenciálmi
a limitmi môžeme zaradiť:
- Nekoordinácia vo viacerých oblastiach, ktorá v konečnom dôsledku prináša
negatívne efekty. Pozorovať ju môžeme v i) územnom rozvoji s hrozbou
nekoordinovanej zástavby a straty vidieckosti územia; ii) oblasti cestovného ruchu,
kde obec minimálne profituje z existencie kultúrnych pamiatok na svojom území; iii)
napĺňaní kompetencií samosprávy, kde samospráva v nízkej miere hľadá riešenia
zefektívnenia svojej činnosti
- Rozvoj bytovej zástavby a hrozba premeny na mestský typ osídlenia
- Problematika odpadového hospodárstva, kde na jednej strane rastie spotreba a tým
pádom aj tvorba odpadov, na druhej strane sú limitované možnosti likvidácie odpadu
a je predpoklad, že tento stav sa bude zhoršovať
- Zvyšujúce sa potreby špecifických skupín obyvateľov vzhľadom na vekový vývoj v
obci – napr. rastúca skupina seniorov, alebo rodičov na materskej, detí v
predškolskom veku
- Disparity z pohľadu dostupnosti verejných služieb v rovnakej miere a kvalite pre
obyvateľstvo, aby sa obyvatelia cítili bezpečne, mali dostupné základnú vybavenosť
ako aj ostatné verejné a komunitné služby
- Pasivita obyvateľstva, strata väzieb súvisiaca s aplikovaním urbánneho spôsobu
života založenom na väčšej anonymite, slabších väzieb na okolie.
Faktory predstavujú to, o čo je možné sa oprieť pri stanovovaní cieľov rozvoja:
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Zaujímavý ráz krajiny s jedinečnými prírodnými, klimatickými podmienkami pre
rozvoj poľnohospodárstva a na neho nadväzujúce odvetvia
Vidiecky ráz krajiny so zachovávanými tradíciami
Existencia významných kultúrnych pamiatok
Dostupnosť do významných pólov rozvoja s regionálnou, nadregionálnou, národnou
a nadnárodnou pôsobnosťou
Aktívny samosprávny manažment

1.13 STROM VÝZIEV A PROBLÉMOV
Strom výziev a problémov predstavuje grafickú formu ujasnenia hierarchie výziev a problémov
– je dôležité rozlíšiť, čo je príčinou problému a čo je jeho dôsledkom. Na základe takto
utriedenej hierarchie je potom hľadať riešenia – odstránením príčin je možné vyriešiť problém
a tak minimalizovať dôsledok. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť želaný rozvoj. Pokiaľ nie
sú správne stanovené hierarchické väzby, nemusí dôjsť k vyriešeniu problémov.
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Obrázok 29 Strom problémov obce Slovenské Pravno
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2 ROZVOJOVÁ STRATÉGIA
Rozvojová stratégia predstavuje rámec, v rámci ktorého bude obec Slovenské Pravno
v najbližších rokoch postupovať. Bol stanovený na základe analýzy súčasného potenciálu, na
výsledkoch dotazníkového prieskumu ako aj na očakávanom vývoji v tomto území v najbližšej
dobe.

2.1

VÍZIA ROZVOJA A HLAVNÝ CIEĽ

Vízia
Obec bude predovšetkým príjemným miestom pre bývanie s dostupnými a kvalitnými
službami, atraktívnym vzhľadom a kvalitným životným prostredím s bohatým kultúrnospoločenským životom.
Hlavný cieľ
Obec Slovenské Pravno bude zabezpečovať dobré podmienky pre život a rozvoj obyvateľov,
podnikateľov a návštevníkov. Zlepší stav občianskej vybavenosti a podporí rozvoj
komunitného života inovatívnym prístupom a aktivizovaním obyvateľov. Takto zabezpečí
rozvoj kľúčových oblastí, ktorými sú: občianska vybavenosť a ekonomický rozvoj, sociálna
infraštruktúra, služby a komunitný život v obci a životné prostredie a vzhľad obce.
Nastavenie celého strategického rámca berie do úvahy výsledky analýzy potenciálu, limitov či
problémov v regióne, globálne trendy a vývoj, ktorý je ovplyvňovaný vonkajšími vplyvmi. Tento
cieľ vyjadruje nielen to, na čo sa budú ďalšie aktivity orientovať (stanovenie priorít), ale
vyjadruje aj spôsob, akým sa bude na tieto aktivity nazerať, aby sme mohli dosiahnuť želaný
rozvoj.
Tieto sa budú aplikovať na 3 základné priority, ktorými sú:
1. Občianska vybavenosť a ekonomický rozvoj
2. Sociálna infraštruktúra, služby a komunitný život v obci
3. Životné prostredie a vzhľad obce

2.2

ŠTRUKTÚRA PRIORÍT A ICH VÄZBY

2.2.1 PRIORITA 1 Občianska vybavenosť a ekonomický rozvoj
Priorita Občianska vybavenosť a ekonomický rozvoj sa zaoberá oblasťou materiálneho
zabezpečenia obyvateľov Slovenského Pravna. Ako vyplynulo z analýzy, táto priorita
nadväzuje na riešenie kľúčového problému Nevyužitého potenciálu pre rozvoj obce
a Nedobudovanosť existujúcej technickej infraštruktúry. Je dôležité zabezpečiť podmienky,
aby obyvatelia v obci mali príjem a mali možnosti sebarealizácie. Preto sa podpora zameria
na využitie potenciálu obce a okolia na tvorbu pracovných príležitostí a ekonomického
zhodnotenia lokálnych zdrojov priamo v území. Na druhej strane sa bude snažiť zlepšovať
dostupnosť a služby pre tých, ktorí sú zamestnaní inde a za prácou dochádzajú. Kultúrnu
krajinu tvorí najmä infraštruktúra v území, ktorá je v niektorých oblastiach vybudovaná a je
potrebné starať sa o ňu, na druhej strane však niektoré prvky chýbajú alebo budú chýbať
vzhľadom na plánovaný vývoj. Preto sa priorita zameriava okrem rozvoja ekonomických
príležitostí aj na zabezpečenie kvalitnej infraštruktúry.
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2.2.2 PRIORITA 2 Sociálna infraštruktúra, služby a komunitný život
Druhá priorita sa zameriava na sociálny a komunitný život v obci Slovenské Pravno, ktorý je
podstatnou súčasťou rozvoja obce. Reaguje na kľúčový problém Nedostatočná dostupnosť
verejných služieb. Ako vyplynulo zo SWOT analýzy, obec má bohatý kultúrny a spoločenský
život, ale nemá vyhovujúce priestory pre rozvoj komunitného života. Taktiež z demografickej
štruktúry, či z plánov obce prilákať do obce nových obyvateľov, vyplývajú rastúce nároky na
zabezpečenie verejných služieb pre špecifické skupiny obyvateľstva (seniori, deti, rodičia na
materskej dovolenke a pod.) Z toho vyplývajú aj nové nároky na zabezpečenie a udržanie
kvalitnej sociálnej infraštruktúry. Druhá priorita sa preto zameria práve na túto oblasť, bez
ktorej by nebolo možné dosiahnuť víziu obce, ako príjemného miesta pre život.

2.2.3 PRIORITA 3 Životné prostredie a vzhľad obce
Tretia priorita sa zameriava na stránku prostredia, v ktorom obyvatelia žijú. Netýka sa len
jednotlivých zložiek životného prostredia, ktoré je potrebné chrániť, ale je to všetko stále
v území, prírodná aj kultúrna krajina. Slovenské Pravno sa nachádza v krásnom prírodnom
prostredí, ktoré bude zveľaďovať a efektívne využívať. Zameria sa na ochranu životného
prostredia najmä v oblastiach, ktoré v obci chýbajú (efektívny manažment odpadového
hospodárstva), na zveľaďovanie prostredia a efektívne využívanie energie.

2.3

SYSTÉM CIEĽOV, ICH SÚVISLOSTÍ, INDIKÁTOROV A STROM CIEĽOV

Ďalšia časť dokumentu predstavuje nastavenie strategického rámca na základe vykonanej
analýzy. Odráža to, akým smerom sa v najbližšom období bude uberať rozvoj v obci
Slovenské Pravno, uvádza dôvody prečo to tak je, a nastavuje spôsob, cestu, k tomuto
smerovaniu. Obrázok 30 predstavuje schému strategického rámca, následne je táto schéma
podrobnejšie rozpracovaná.
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Obrázok 30 Schéma strategického rámca
Dlhodobá vízia
Obec bude predovšetkým príjemným miestom pre bývanie s dostupnými a kvalitnými službami,
atraktívnym vzhľadom a kvalitným životným prostredím s bohatým kultúrno-spoločenským životom.
Hlavný cieľ
Obec Slovenské Pravno bude zabezpečovať dobré podmienky pre život a rozvoj obyvateľov,
podnikateľov a návštevníkov. Zlepší stav občianskej vybavenosti a podporí rozvoj komunitného
života inovatívnym prístupom a aktivizovaním obyvateľov. Takto zabezpečí rozvoj kľúčových
oblastí, ktorými sú: občianska vybavenosť a ekonomický rozvoj, sociálna infraštruktúra, služby a
komunitný život v obci a životné prostredie a vzhľad obce.

Priorita 1
Občianska vybavenosť
a ekonomický rozvoj

Priorita 2
Sociálna infraštruktúra, služby a komunitný
život

Priorita 3
Životné prostredie
a vzhľad obce

SC 1.1
Zvýšiť kvalitu a dostupnosť
občianskej vybavenosti pre
obyvateľov a využiť
potenciál pre ekonomický
rozvoj obce

SC 2.1
Zvýšiť dostupnosť a
efektivitu verejných
služieb a stav
obecných budov a
zariadení

SC 2.2
Posilniť komunitný život v
obci a budovanie
partnerstiev

SC 3.1
Zlepšiť stav zložiek
životného prostredia a
zvýšiť atraktivitu obce

ŠC 1.1.1
Zlepšiť stav občianskej
vybavenosti

ŠC 2.1.1
Zvýšiť kvalitu
poskytovaných
verejných služieb v obci

ŠC 2.2.1
Rozvoj kultúrnospoločenského,
športového a sociálneho
života

ŠC 3.1.1
Životné prostredie a
atraktivita obce

ŠC 1.1.2
Využiť potenciál pre
ekonomický rozvoj obce

ŠC 2.1.2
Zlepšiť stav obecných
budov a zariadení

Prameň: vlastné spracovanie

2.3.1 Detailný popis strategických a špecifických (operatívnych) cieľov a
zapojenia partnerov pre implementáciu PHRSR
PRIORITA 1 Občianska vybavenosť a ekonomický rozvoj
STRATEGICKÝ CIEĽ 1.1 Zvýšiť kvalitu a dostupnosť občianskej vybavenosti pre
obyvateľov a využiť potenciál pre ekonomický rozvoj obce
Cieľ prispieva k rozvoju prvej priority a zameriava sa na skvalitnenie infraštruktúry v obci, ktorá
priamo súvisí s ekonomickým rozvojom obce a so zabezpečením dobrých podmienok pre
rozvoj a podporu podnikania v území.
Cieľ sa zameriava na zabezpečenie vybavenosti územia technickou infraštruktúrou. Sú to
nehnuteľné prvky v území, ktoré formujú ráz krajiny. Je to oblasť investične náročná, vyžaduje
si vysoké investície, často s dlhodobou dobou návratnosti, ktoré je však nutné realizovať, aby
bola zabezpečená dostupnosť služieb pre aktérov žijúcich v území, pre bezpečnosť a pre
ochranu životného prostredia.
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Je potrebné si uvedomiť, že v prípade tejto priority môžu samosprávy a mikroregión pomôcť
vytvárať prostredie pre sieťovanie a podporu spolupráce medzi lokálnymi podnikateľmi. Nie je
však možné, a ani žiadúce, aby samospráva ako taká vstupovala do súkromné ho sektora, a
budovala ho. Verejný sektor, do ktorého samospráva spadá, funguje na úplne iných princípoch
ako súkromný sektor a nebolo by možné naplniť cieľ priority. Samospráva a mikroregión však
môžu vytvárať podmienky vhodné pre rozvoj podnikania, pretože vo viacerých sférach majú
priamy vplyv na podnikateľov. Je potrebné si uvedomiť, že samospráva môže pomôcť vytvárať
prostredie pre sieťovanie a podporu spolupráce medzi lokálnymi podnikateľmi. Nie je však
možné, a ani žiadúce, aby samospráva ako taká vstupovala do súkromného sektora,
a budovala ho. Verejný sektor, do ktorého samospráva spadá, funguje na úplne iných
princípoch ako súkromný sektor a nebolo by možné naplniť cieľ v oblasti zabezpečenia
ekonomického rozvoja. Samospráva a mikroregión však môžu vytvárať podmienky vhodné pre
rozvoj podnikania, pretože vo viacerých sférach majú priamy vplyv na podnikateľov.
Špecifický cieľ 1.1.1 Zlepšiť stav občianskej vybavenosti
Prvý špecifický cieľ sa zameriava na dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry a rozvoj tej, ktorá
je existujúca, ale nespĺňa kvalitatívne podmienky. Obec má v pláne rozrastať sa, čo bude mať
dopad aj na potreby kvalitnej a vybudovanej infraštruktúry, inak budú pribúdať negatívne
dôsledky, ktoré budú ovplyvňovať kvalitu života obyvateľov. Aktivity v rámci tohto špecifického
cieľa sa zameriavajú jednak na dobudovanie cestnej infraštruktúry a ďalej na zvýšenie
bezpečnosti a informovanosti v obci.
Doba realizácie
Partneri pre
implementáciu
PHRSR:

2022 – 2028
hlavní partneri:

Samospráva

spolupracujúci partneri:

Nadväzujúce inštitúcie, majitelia
nehnuteľností, ktorých sa investície týkajú
Cieľová skupina
obyvatelia, návštevníci, podnikatelia, inštitúcie v území
Očakávaný dopad
V území bude zabezpečená základná dostupnosť v dostatočnej kvalite
a kapacite zohľadňujúc aj blízky vývoj a očakávané výzvy. Zároveň bude
zabezpečená bezpečnosť z pohľadu ochrany zložiek životného prostredia.
Väzba na ostatné ciele PHRSR
Celkovo súvisí so zabezpečením základnej vybavenosti územia a aj na ochranu životného prostredia,
takže má vplyv na ŠC 1.1.2, a na ŠC 3.1.1.

Špecifický cieľ 1.1.2 Využiť potenciál pre ekonomický rozvoj obce
ŠC sa zameriava na celkovú podporu vytvárania pracovných príležitostí v obci, obec má
nevyužité objekty, ktoré by bolo možné použiť aj na podporu lokálneho podnikania. Cieľom je
podporiť väčšiu ekonomickú samostatnosť v obci, diverzifikáciu zamestnania vzhľadom na
výzvy v oblasti zamestnávania ako aj vzhľadom na možnosti sebarealizácie obyvateľov,
diverzifikácia a skvalitňovanie dostupnosti komerčných služieb, kvalitnejších, lokálnych
produktov; v neposlednom rade aj rozvoj cestovného ruchu, ktorý bude využívať komplexne
možnosti a potenciál územia. Nevyhnutnou súčasťou, ktorá prispeje k naplneniu nielen tohto
špecifického cieľa, je aj koordinované manažovanie územného rozvoja v území, a preto
jednou z aktivít je aj spracovanie územného plánu.
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Doba realizácie
Partneri pre
implementáciu
PHRSR:

2022 – 2028
hlavní partneri:
spolupracujúci partneri:

súčasní a budúci obyvatelia, podnikatelia,
samospráva
inštitúcie v území

Cieľová skupina
Očakávaný dopad

Podnikatelia, obyvatelia, návštevníci
Uľahčenie podnikania a rozvoj MSP zameraného na využívanie lokálnych
zdrojov, zvýšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov.
Koordinovaný územný rozvoj v území.
Väzba na ostatné ciele PHRSR
ŠC nadväzuje a je prepojený s ŠC 1.1.1, 2.1.2 a SC 3.1.

PRIORITA 2 Sociálna infraštruktúra, služby a komunitný život
STRATEGICKÝ CIEĽ 2.1 Zvýšiť dostupnosť a efektivitu verejných služieb a stav
obecných budov a zariadení
Cieľ prispieva k vytvoreniu prostredia, ktoré bude myslieť na rôzne skupiny obyvateľstva
a bude napĺňať ich špecifické potreby. Na jednej strane sa zameria na rozvoj sociálnych
a komunitných služieb, na strane druhej budú realizované investičné aktivity pre vytváranie
prostredia.
Špecifický cieľ 2.1.1 Zvýšiť kvalitu poskytovaných verejných služieb v obci
ŠC sa venuje oblasti komunitných služieb, sociálnej oblasti. Zameria sa na zlepšenie
podmienok zabezpečovania zdravotnej starostlivosti ako aj sociálnych a komunitných služieb.
Demografická štruktúra a plánovaný rozvoj zameraný na vytváranie nových možností pre
bývanie bude vytvárať aj zvýšené nároky na zabezpečenie verejných služieb. Vývoj
spoločnosti a vekovej štruktúry v mikroregióne poukazuje na zvyšovanie počtu obyvateľov,
ktorí budú vstupovať do dôchodkového veku. Mnohí ostávajú v pracovnom procese aj po
dovŕšení dôchodkového veku buď kvôli finančným potrebám, alebo kvôli potrebe
sebarealizácie. Iní zase odchádzajú na dôchodok a mení sa nastavenie ich života. Zároveň
pribudnú noví obyvatelia, rodiny s deťmi, ktoré majú zase svoje špecifické potreby. Je
potrebné vytvárať možnosti pre sebarealizáciu rôznych skupín a vytvárať podmienky pre dobrý
život.
Doba realizácie
Partneri pre
implementáciu
PHRSR:

2022 – 2028
hlavní partneri:

Samosprávy, mikroregión

spolupracujúci partneri:

Sociálni partneri – tretí sektor, štát
a štátne inštitúcie, komunity a lídri
Cieľová skupina
rôzne špecifické komunity; deti, mládež, seniori a pod.
Očakávaný dopad
Napĺňanie potrieb rôznych skupín obyvateľov šitých na mieru prostredníctvom
sociálnych a komunitných služieb. Zlepšenie ich podmienok pre život a pre
sebarealizáciu.
Väzba na ostatné ciele PHRSR
Nadväzuje a dopĺňa ostatné špecifické ciele priority 2.

Špecifický cieľ 2.1.2 Zlepšiť stav obecných budov a zariadení
Pre úspešné zabezpečovanie verejných služieb je nutné vytvárať dobré zázemie. Na to sa
zameriava aj tento ŠC. V obci je nevyužívaná budova základnej školy, niektoré budovy nie sú
v dobrom stave a je potrebné ich rekonštruovať. Na to a zameriava aj táto oblasť.
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Doba realizácie
Partneri pre
implementáciu
PHRSR:

2022 – 2028
hlavní partneri:

Samospráva

spolupracujúci partneri:

Majitelia dotknutých nehnuteľností, tretí
sektor, komunity
Cieľová skupina
Seniori, skupiny so špecifickými potrebami ohrození sociálnou exklúziou
Očakávaný dopad
Napĺňanie potrieb rôznych skupín obyvateľov šitých na mieru prostredníctvom
sociálnych a komunitných služieb. Zlepšenie ich podmienok pre život a pre
sebarealizáciu.
Väzba na ostatné ciele PHRSR
Okrem zvýšenia kvality dostupnosti služieb sa vytvoria aj nové príležitosti aj pre rozvoj
podnikateľských aktivít (ŠC 1.1.2) a zvýši sa atraktivita územia (ŠC 3.1.1).

STRATEGICKÝ CIEĽ 2.2 Posilniť komunitný život v obci a budovanie partnerstiev
Nevyhnutnou súčasťou života v akejkoľvek obci je komunitný život, vzťahy v ktorých žijú
obyvatelia, podnikatelia, mimovládny sektor, inštitúcie a pod. Je to súčasť často málo viditeľná,
ale bez vzťahov a spolupráce ale ovplyvňuje celkovú atmosféru v obci. Na najnižšej úrovni sú
vzťahy obyvateľov s rodinnými príslušníkmi a so susedmi. Je však potrebné, aby boli
budované väzby a vzťahy v širšom okolí, aby obyvatelia svojím aktívnym prístupom prispeli
k rozvoju v obci, pretože samospráva je založená na tom, že my sami rozhodujeme a konáme
tak, aby sme spoločne rozvíjali naše územie. Nekončí len voľbami. Prvým krokom pre
budovanie väzieb, vzťahov, aktívnosti obyvateľov je práve ich zapojenie do spoločenskokeltúrneho, či športového života. Na túto oblasť sa zameriava druhý strategický cieľ priority 2.
Špecifický cieľ 2.2.1 Rozvoj kultúrno-spoločenského, športového a sociálneho života
Pre dosiahnutie SC 2.2 je nevyhnutné realizovať aktivity, ktoré budú podporovať kultúrnospoločenské, rekreačné, vzdelávacie, osvetové, či športové aktivity, ktoré vytvárajú prostredie
pre budovanie komunitného života, pre budovanie vzájomných vzťahov rôznych aktérov
(obyvateľov, ale aj lokálnych podnikateľov, mimovládnych organizácií, či špecifických
komunít). Je potrebné budovať pocit spolupatričnosti. Cieľom je podporovať aj aktívnosť
obyvateľov, ich sebarealizáciu, pretože budovanie komunity nie je úlohou samosprávy,
samospráva vie len vytvárať vhodné prostredie.
Doba realizácie
Partneri pre
implementáciu
PHRSR:

2022 – 2028
hlavní a spolupracujúci
partneri:

Samosprávy, mikroregión, komunity, občania, lokálni
podnikatelia, lokálne inštitúcie

Cieľová skupina
Očakávaný dopad

obyvatelia, podnikatelia, MVO, inštitúcie v území mikroregiónu
Zvýšený počet aktivít a aktívnych obyvateľov, vyššia miera spoločenskej
zodpovednosti a spolupatričnosti v regióne.
Väzba na ostatné ciele PHRSR
ŠC nadväzuje na ŠC 2.1.2.

PRIORITA 3 Životné prostredie a vzhľad obce
STRATEGICKÝ CIEĽ 3.1 Zlepšiť stav zložiek životného prostredia a zvýšiť atraktivitu
obce
Strategický cieľ priamo prispeje k napĺňaniu priority 3. Životné prostredie je v tomto ponímaní
vnímané v širšom kontexte, nielen ako súbor zložiek, ktoré treba chrániť a využívať, ale ako
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prostredie, v ktorom žijeme – nielen v prírodnej, ale aj v kultúrnej krajine. Krajina sa neustále
mení a vyvíja vplyvom prírody, ale výrazne do nej zasahuje aj ľudská činnosť a krajinu
pretvára. Aby neustále svojou ľudskou činnosťou, ale aj pôsobením prírodných podmienok
meníme a pretvárame. Druhou oblasťou je aktuálna téma odpadov. Táto oblasť je kľúčová
a čoraz viac ovplyvňuje aj náš každodenný život. Je nevyhnutné znižovať množstvo odpadov,
ktoré spoločnosť produkuje, a ktoré už nie je možné druhotne spracovať. Je potrebné tvoriť
podmienky pre zodpovedné správanie a ďalej chýbajúce kapacity a nedostatočné technológie.
Špecifický cieľ 3.1.1 Životné prostredie a atraktivita obce
Z analýzy územia vyplynuli kľúčové oblasti v tejto oblasti; riešenie manažovania odpadov,
zefektívnenie využívania energie, bezpečnosť v krajine, zatraktívnenie vzhľadu obce a okolia.
Cieľ sa zameriava na tieto oblasti a postupnými investíciami do nich, aby bola naplnená tretia
priorita. Je potrebné si uvedomiť, že dôležitým aktérom v tejto oblasti sú samotní obyvatelia –
svojím konaním priamo prispievajú k riešeniu problémov, alebo ich ešte zhoršujú. Samospráva
nie je schopná sama riešiť tieto problémy, podarí sa to len v spolupráci s občanmi.
Doba realizácie
Partneri pre
implementáciu
PHRSR:
Cieľová skupina

2022 – 2028
hlavní partneri:
spolupracujúci partneri:

Samospráva
Obyvatelia, podnikatelia, inštitúcie

súčasní a budúci obyvatelia, podnikatelia, inštitúcie v území mikroregiónu aj
za jeho hranicami
Očakávaný dopad
Realizácia aktivít zamedzí vzniku, resp. zabezpečí minimalizáciu škôd
spôsobených prírodnými katastrofami; vytvorí energetické úspory a dosiahne
zmeny v energetickej štruktúre smerom k zvýšenému využívaniu
obnoviteľných zdrojov energie; zamedzí znižovaniu diverzity. Vzrastie podiel
druhotne spracovateľného odpadu na celkovom množstve odpadu. Zatraktívni
sa vzhľad obce a okolia.
Väzba na ostatné ciele PHRSR
ŠC nadväzuje na viaceré ciele v prípade kombinovaných investícií, najmä do budov, kde dochádza
k energetickému zhodnocovaniu budov ŠC 2.1.2, naplnenie cieľa tiež súvisí s naplnením ŠC 1.1.1.

Strategický prístup pre dosiahnutie vízie a hlavného cieľa, priorít a systému cieľov
PHRSR
Celá stratégia je nastavená spôsobom, aby vďaka spolupráci; prepájaniu rôznych aktérov a ich
zapojenia do rozhodovacích procesov; vďaka využívaniu najnovších poznatkov a skúseností
z praxe, inovatívnych riešení, technológií, obec Slovenské Pravno dosiahne svoju víziu, ktorou
je: „Obec bude predovšetkým príjemným miestom pre bývanie s dostupnými a kvalitnými
službami, atraktívnym vzhľadom a kvalitným životným prostredím s bohatým kultúrnospoločenským životom.“
Napĺňanie stratégie stojí na 3 pilieroch - prioritách. Koncept stojí na myšlienke, že územie
Slovenského Pravna sa môže rozvíjať len pokiaľ bude postavený na všetkých 3 pilieroch,
a nezabudne sa ani na jednu z nich. Aktivity, ktoré budú realizované postupne, budú postupne
vďaka svojim výstupom a výsledkom prispievať k naplneniu špecifického cieľa. Dopady týchto
aktivít sa prejavia naplnením strategických cieľov, prispejú k posilneniu priorít a hlavného
cieľa.
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Tabuľka 27 Partneri a ich úloha v napĺňaní stratégie
Partner
Samospráva
Občania

Podnikatelia
Tretí sektor/MVO
Komunity
Štátne inštitúcie

Návštevníci

Výskumné inštitúcie,
univerzity, odborníci
z praxe
Rôzne inštitúcie
zaoberajúce sa
problematikou aktívnej
spoločnosti a spolupráci
samospráv, ZMOS

Úloha v napĺňaní stratégie
Nositeľ projektov, schvaľuje stratégiu prostredníctvom obecného
zastupiteľstva, zároveň je cieľovou skupinou projektov ŠC .
Nositelia projektov SC 2.1. a 2.2 a zároveň cieľová skupina väčšiny
cieľov. z tejto skupiny tvorí špecifickú skupinu skupina proaktívnych
občanov – tí sa stávajú nositeľmi niektorých aktivít a tiež vstupujú do
koordinácie celého regionálneho rozvoja prostredníctvom pracovných
skupín.
Nositelia projektov SC 3.1 a 3.2 a zároveň cieľová skupina. Niektorí
zástupcovia tiež vstupujú do koordinácie celého regionálneho rozvoja
prostredníctvom pracovných skupín.
Nositelia projektov v rámci všetkých a zároveň cieľová skupina.
Niektorí zástupcovia tiež vstupujú do koordinácie celého regionálneho
rozvoja prostredníctvom pracovných skupín.
Nositelia projektov SC 2.1. a 2.2. a zároveň cieľová skupina. Niektorí
zástupcovia tiež vstupujú do koordinácie celého regionálneho rozvoja
prostredníctvom pracovných skupín.
Štátne inštitúcie v území (SNM) sú kľúčoví partneri pre budovanie
spolupráce v rámci SC 3.2, štátne inštitúcie na národnej úrovni – sú
partnermi pre diskusiu ohľadom municipalizácie, efektívnej verejnej
správy, a zabezpečovania kompetencií v území ako sú sociálne
a komunitné služby, zdravotné služby či školstvo.
Sú cieľovou skupinou niektorých cieľov, najmä SC 3.2, ale využívajú
výsledky projektov ostatných cieľov. Ovplyvňujú existenciu,
dostupnosť a kvalitu služieb, ktoré sú spojené s cestovných ruchom
a zároveň aj s lokálnou spotrebou, bez ich prítomnosti by niektoré
subjekty v regióne neexistovali. Na druhej strane však prinášajú
nadmerné náklady, spojené najmä s nárazovým masovým turizmom.
Sú znalostnými zdrojmi, ktoré sú využívané prierezovo vo viacerých
cieľoch, prinášajú informácie, sú kľúčové pre naplnenie prierezového
cieľa inovatívneho prístupu, ktorý sa využíva naprieč stratégiou, môžu
byť nositeľmi niektorých projektov.
Nositelia projektov, najmä pre SC 2.1 a SC 2.2. Sú zároveň zdrojmi
znalostí a skúseností, majú poradnú úlohu pri rozhodovaniach, najmä
v rámci Priority 2 pre zabezpečovanie komunitných a sociálnych
služieb.

Prameň: vlastné spracovanie
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3 IMPLEMENTAČNÝ PLÁN A PLÁN MONITOROVANIA
3.1

NÁSTROJE NA IMPLEMENTÁCIU STRATÉGIE

Implementačný plán predstavuje popis postupu, zodpovednosti jednotlivých aktérov a kontroly
napĺňania stratégie, aby bol dosiahnutý želaný pokrok v rozvoji obce Slovenské Pravno.
Stanovené ciele (hlavný cieľ, strategické ciele a špecifické ciele) sú postupne napĺňané
prostredníctvom realizácie aktivít (projektov). V priebehu trvania stratégie, teda obdobia rokov
2021 – 2027, bude potrebné realizovať rôznorodé projekty, za ktoré budú zodpovedné rôzne
subjekty z obce ako i mimo neho. Všetky aktivity by však mali viesť k napĺňaniu jednotlivých
cieľov. Mnohé z aktivít sú multidisciplinárne a ich realizáciou sa napĺňajú viaceré ciele.
Prioritná oblasť 1 Občianska vybavenosť a ekonomický rozvoj
Strategický cieľ 1.1 Zvýšiť kvalitu a dostupnosť občianskej vybavenosti pre obyvateľov
a využiť potenciál pre ekonomický rozvoj obce
ŠC 1.1.1 Zlepšiť stav občianskej vybavenosti
Tematický projektový balíček: Miestne komunikácie a parkoviská
- Rekonštrukcia, dobudovanie chýbajúcich miestnych komunikácií, chodníkov
a záchytných parkovacích plôch. Budovanie parkovacích miest prispieva aj k SC 1.2.
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Obec, majitelia pôdy a nehnuteľností viažucich sa na investície
Potrebný objem
Druh zdroja
finančný
Možnosti pokrytia potreby EŠIF
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Hodnota
Plocha vybudovaných
chodníkov a parkovacích
miest v m2

Projekt: Budovanie zariadení verejnej kanalizačnej siete a ČOV
dobudovanie chýbajúcej kanalizačnej siete a súvisiacej infraštruktúry s ohľadom na
budovanie čistiarni odpadových vôd.
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Obec, domácnosti
Potrebný objem
Druh zdroja
Možnosti pokrytia potreby
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Dĺžka vybudovanej, resp.
rekonštruovanej
kanalizačnej siete
s napojením na ČOV

finančný
EŠIF

Hodnota

Tematický projektový balík: Bezpečnosť a IKT pre verejnosť
- Podporené budú investície do verejného osvetlenia, kamerových systémov,
bezpečnostných prvkov na komunikáciách, dostupnosti internetu na verejných priestranstiev,
rozhlasu, smart prvkov a pod.
Kľúčoví partneri

Obec
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Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Potrebný objem
Druh zdroja
Možnosti pokrytia potreby
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Počet nových prvkov

finančný
EŠIF, nadácie, granty

Hodnota

Integrovaný projektový balíček: Cyklotrasy
- Výstavba cyklotrás, ich značenie, osadenie doplnkovej infraštruktúry.
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Obec, ZASK
Potrebný objem
Druh zdroja
Možnosti pokrytia potreby
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Dĺžka vybudovaných
cyklotrás (v km)

finančný
EŠIF

Hodnota

ŠC 1.1.2 Využiť potenciál pre ekonomický rozvoj obce
Integrovaný projektový balík: Vytváranie lepších podmienok pre realizáciu
ekonomických činností
- Podporené budú investície do vytvárania podmienok pre podnikanie, napr.
rekonštrukciou a zvýhodneným prenájmom obecných priestorov, vytváraním co-workingových
(zdieľaných) pracovísk a pod., a to hlavne využitím starých nepotrebných budov.
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Obec, súkromný sektor
Potrebný objem
Druh zdroja
Možnosti pokrytia potreby
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Počet realizovaných
aktivít

Finančný, personálny
Nadácie, granty a pod.

Hodnota

Projekt: Vytvorenie rámca pre rozhodovanie o územnom rozvoji
Pre realizáciu tohto projektu je nutné preveriť všetky legislatívne možnosti, pripraviť analýzy
územia a na základe analýzy navrhnúť Územný plán, ktorý bude koordinovať územný rozvoj
v ďalšom období.
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Obec, odborníci z praxe, výskumné inštitúcie
Potrebný objem
Druh zdroja
Znalostný, finančný
Možnosti pokrytia potreby Rozpočet obce, nadácie, granty,
EŠIF
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Hodnota
Počet vytvorených
1
spoločných nástrojov na
územné plánovanie
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Integrovaný projektový balík: Vytvorenie atraktivít pre využitie v CR
- Vybudovanie ďalších atraktivít a doplnkovej infraštruktúry, ako sú náučné chodníky,
pamätná izba a pod. Vytváranie nových atraktivít v území, ktoré sa dajú ponúknuť v rámci
produktových balíčkov.
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Obce, majitelia a správcovia kultúrnych atraktivít, podnikatelia
Potrebný objem
Druh zdroja
Finančný, personálny
Možnosti pokrytia potreby EŠIF, Nadácie, granty a pod.
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Hodnota
Počet nových atraktivít
s doplnkovou
infraštruktúrou

Integrovaný projektový balík: Rozvoj služieb v cestovnom ruchu
- Realizované aktivity budú prispievať k zvyšovaniu kvality a dostupnosti služieb
v cestovnom ruchu, ako je napr. ubytovacie kapacity, stravovacie a kaviarenské služby, služby
turisticko-informačných kancelárií, doplnkové služby.
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Obec, poskytovatelia služieb
Potrebný objem
Druh zdroja
Finančný, personálny
Možnosti pokrytia potreby EŠIF, Nadácie, granty a pod.
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Hodnota
Počet podporených
služieb
Počet nových atraktivít
s doplnkovou
infraštruktúrou

Priorita 2 Sociálna infraštruktúra, služby a komunitný život
Strategický cieľ 2.1 Zvýšiť dostupnosť a efektivitu verejných služieb a stav obecných
budov a zariadení
ŠC 2.1.1 Zvýšiť kvalitu poskytovaných verejných služieb v obci
Integrovaný projektový balík: Zabezpečenie dostupnosti zdravotných služieb
- Zriaďovanie ambulancie, investičné aj neinvestičné aktivity zamerané na zvýšenie
kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti.
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Obec, súkromný sektor
Potrebný objem
Druh zdroja
Možnosti pokrytia potreby
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Zriadenie/dobudovanie
zdravotných ambulancií
lokálneho významu

Finančný, personálny
EŠIF, štátne zdroje

Hodnota
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Tematický projektový balíček: Rozvoj sociálnych a komunitných služieb
- Vytvorenie komunitného centra, podpora komunitnej spolupráce so zameraním na
starostlivosť o seniorov a ďalšie skupiny, zabezpečenie potrieb šitých na kľúč pre potrebných
- Projekty neinvestičného charakteru, ako zabezpečenie terénnych pracovníkov,
spoločný rámec dobrovoľnej, susedskej výpomoci a pod. so zameraním sa aj na aktívnu
spoluúčasť obyvateľov.
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Obec, tretí sektor, štátne inštitúcie, komunita
Potrebný objem
Druh zdroja
Finančný, znalostný
Možnosti pokrytia potreby EŠIF, nadácie, granty
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Hodnota
Počet realizovaných
aktivít

ŠC 2.1.2 Zlepšiť stav obecných budov a zariadení
Tematický projektový balíček: Rekonštrukcie, modernizácie, výstavba budov pre
verejno-spoločenské účely
- Rekonštrukcie, modernizácie existujúcich a dostavba chýbajúcich budov pre
spoločenské a verejné účely. Podmienkou budú riešenia s bezbariérovými prvkami,
energeticky úsporné a environmentálne priateľské.
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Obec
Potrebný objem
Druh zdroja
Možnosti pokrytia potreby
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Počet realizovaných
aktivít

finančný
EŠIF

Hodnota

Strategický cieľ 2.2 Posilniť komunitný život v obci a budovanie partnerstiev
ŠC 2.2.1 Rozvoj kultúrno-spoločenského, športového a sociálneho života v obci
Integrovaný projektový balík: Rozvoj kultúrno-spoločenského a komunitného života
- Realizované budú aktivity podporujúce rozvoj komunity a kultúrno-spoločenské dianie
najmä so zameraním sa na podporu realizácie nápadov a myšlienok samotných obyvateľov.
Aktivity budú realizované samotnými obyvateľmi, komunitami, neformálnymi združeniami,
formálnymi združeniami.
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Tretí sektor, občania, komunity
Potrebný objem
Druh zdroja
Personálny, materiálny, finančný
Možnosti pokrytia potreby Nadácie, granty
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Hodnota
Počet realizovaných
aktivít

Integrovaný projektový balík: Voľno-časové aktivity
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- Rozvoj voľnočasových aktivít investíciami do vytvárania podmienok a realizovaním
aktivít na podporu zmysluplného trávenia voľného času. Podporené sú jednak investičné
aktivity rekonštrukcie, vybudovania priestorov pre voľnočasové aktivity, ďalej samotné
voľnočasové aktivity najmä s deťmi a mládežou, ale aj inými skupinami.
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Tretí sektor, obec
Potrebný objem
Druh zdroja
Možnosti pokrytia potreby
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Počet realizovaných
aktivít zameraných na
voľnočasové aktivity

finančný
EŠIF, nadácie, granty

Hodnota

Tematický projektový balík: Rekreačné a športové zariadenia, priestory, atraktivity
- Rekonštrukcia a modernizácia nových priestorov pre rekreačné a športové účely, ktoré
budú využívať nielen deti a mládež, ale celkovo verejnosť.
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Tretí sektor, obec
Potrebný objem
Druh zdroja
Možnosti pokrytia potreby
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Počet realizovaných
projektov

finančný
EŠIF, nadácie, granty

Hodnota

PRIORITA 3 Životné prostredie a vzhľad obce
Strategický cieľ 3.1 Zlepšiť stav zložiek životného prostredia a zvýšiť atraktivitu obce
ŠC 3.1.1 Životné prostredie a atraktivita obce
Integrovaný projektový balíček: Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov
rekonštrukcie, zatepľovanie verejných budov. Prepojené so zabezpečovaním služieb
pre obyvateľov (ŠC 2.1.2.), bezbariérové prvky.
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

samosprávy
Potrebný objem
Druh zdroja
Možnosti pokrytia potreby
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Počet objektov so
zvýšenou energetickou
úsporou

Finančný, materiálny
EŠIF

Hodnota

Tematický projektový balíček: Verejné priestranstvá
- Vybudovanie, modernizácia, rekonštrukcia verejných priestranstiev s osadením
doplnkovej infraštruktúry
Kľúčoví partneri

Obec
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Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Potrebný objem
Druh zdroja
Možnosti pokrytia potreby
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Počet revitalizovaných
verejných priestranstiev

finančný
EŠIF

Hodnota

Tematický produktový balíček: Efektívna technológia zberu a nakladania s odpadom
- Analýza rôznych riešení v efektívnom zbere za použitia smart riešení, vybudovanie
zberného dvoru s ohľadom na udržateľnosť a efektívnosť
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Obec, odborníci z praxe, výskumné inštitúcie
Potrebný objem
Druh zdroja
Znalostný, finančný
Možnosti pokrytia potreby EŠIF
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Hodnota
Počet zavedenej
technológie zberu odpadu
Pomer množstva
separovaného odpadu na
celkovom množstve
odpadu
Počet novovytvorených
zberných dvorov

Tematický projektový balík: Spoločenskou zodpovednosťou k znižovaniu spotreby
a tvorby odpadov
- Podporované budú všetky aktivity, ktoré prispejú k znižovaniu tvorby odpadov
osvetovou, výchovnou činnosťou, budovaním spoločenskej zodpovednosti domácností
a firiem, ktoré vytvárajú odpad.
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Merateľný ukazovateľ

Obec, tretí sektor
Potrebný objem
Druh zdroja
Možnosti pokrytia potreby
Väzba na programový
rozpočet
Názov
Počet realizovaných
aktivít v oblasti osvety k
menšej spotrebe

Znalostný, finančný
Nadácie, granty, súkromný sektor

Hodnota

Tematický projektový balíček: Prevencia pred prírodnými katastrofami a následkami
zmien klímy
- budovanie protipovodňových opatrení, retenčných prehrádzok a vodozádržných
opatrení, ktoré zadržia vodu v území.
Kľúčoví partneri
Potreba zdrojov pre
implementáciu nástroja

Obec, správcovia, resp. majitelia lesov, pôdy, vodných zdrojov
Potrebný objem
Druh zdroja
Materiálny, finančný, ľudský
Možnosti pokrytia potreby
Štátne zdroje, EŠIF
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Merateľný ukazovateľ

3.2

Väzba na programový rozpočet
Názov
Počet realizovaných opatrení

Hodnota

INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC, RIADENIE IMPLEMENTÁCIE

Samospráva Slovenské Pravno vystupuje ako subjekt koordinujúci proces regionálneho
rozvoja v rámci územia obce. Je nositeľom tohto strategického dokumentu a zároveň je aj vo
väčšine prípadov realizátorom projektov. Koordinuje aj ostatných aktérov v území. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Slovenské Pravno po ukončení procesu hodnotenia vplyvov na životné prostredie. Následne
je potrebné zabezpečiť monitorovanie, raz ročne obec pripraví monitorovaciu správu, ktorú
predkladá ZSK. Starosta/starostka má výkonnú moc, ale môže stanoviť aj svojho zástupcu,
ktorý bude dohliadať na koordináciu aktivít na napĺňanie stratégie, bude zodpovedný za
prípravu podkladov pre monitorovaciu, príp. hodnotiacu, správu. Vhodné bude zostavenie
pracovných skupín (PS) pre jednotlivé oblasti z radov aktívnych občanov. PS môžu prizývať
aj expertov z externého prostredia podľa potrieb. Raz ročne pripravia správu, ktorú predkladajú
obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Správa okrem zhodnotenia a monitorovania
napĺňania cieľov stratégie bude obsahovať aj plán na ďalšie obdobie (min. 1 roka). Jednotlivé
PS sa budú stretávať podľa okolností, min. však 2-krát do roka. Min. 1-krát do roka bude
prebiehať spoločné stretnutie všetkých pracovných skupín, ktoré sa bude týkať zdieľania
skúseností a spoločných tém. Pokiaľ nebude možné vytvoriť pracovné skupiny, budú
stanovení zástupcovia, ktorí budú mať na starosti jednotlivé oblasti.

3.3

SYSTÉM MONITOROVANIA HODNOTENIA STRATÉGIE

Monitorovanie realizácie projektov bude prebiehať počas celej doby implementácie, pričom
monitorovacie správy budú predkladané raz ročne obecnému zastupiteľstvu. Monitorovacia
správa bude obsahovať:
- Zhodnotenie doterajších aktivít v nadväznosti na stanovenú stratégiu, zdôvodnenie
a návrh odporúčaní pre ďalšie obdobie min. 1 roka (ale odporúča sa aj dlhšie)
- Priebežné hodnotenie monitorovacích ukazovateľov výsledkových a dopadových.
Výsledkové ukazovatele sa sledujú po ukončení projektu/ aktivity, a dopadové
indikátory sa sledujú raz ročne.
Monitorovacie správy sú schvaľované obecným zastupiteľstvom raz ročne.
V priebehu implementácie PHRSR prebieha hodnotenie cca. v strede obdobia implementácie
stratégie (t.j. odporúčané v 2024/2025), pokiaľ sa však vyskytnú prekážky v implementácii,
ktoré obec nijak nemohla ovplyvniť (napr. lock-down, oneskorenie v schvaľovaní žiadostí
o nenávratný finančný príspevok či žiadostí o platbu), je možné tento termín prispôsobiť
okolnostiam. Hodnotenie sa zameriava na zhodnotenie v pokroku celkového rozvoja v obci,
s ohľadom na širšie súvislosti, pričom sa vychádza z priebežných monitorovacích správ.
Odporúča sa zopakovať dotazníkový prieskum verejnej mienky a následne upraviť nastavenie
strategického rámca podľa nových okolností. Po ukončení implementácie stratégie (rok 2028)
prebehne záverečné hodnotenie implementácie, ktoré sa zameriava nielen na vyhodnotenie,
koľko projektov z implementačného plánu sa realizovalo, ale hodnotí sa najmä dopad týchto
aktivít na rozvoj územia a vplyv ďalších faktorov, ktoré výrazne ovplyvnili regionálny rozvoj v
obci. Záverečná hodnotiaca správa predstavuje zároveň vstupnú správu pre prípravu novej
stratégie na ďalšie obdobie. Hodnotiace správy vypracováva človek, resp. skupina ľudí
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(odporúča sa aj expert z vonkajšieho prostredia), poverený starostom/starostkou. Hodnotiace
správy sú predkladané na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Tabuľka 28 Systém monitorovacích ukazovateľov
ŠC

1.1.1.

1.1.2.

2.1.1

2.2.1

3.1.1

Indikátory viažuce sa ku špecifickému cieľu
Dátový set pre jeho
Názov indikátora
Typ indikátora
monitorovanie
Plocha vybudovaných chodníkov a parkovacích
výsledkový
interné zdroje obce
miest v m2
Dĺžka vybudovanej, resp. rekonštruovanej
výsledkový
interné zdroje obce
kanalizačnej siete
Podiel nehnuteľností napojených na verejnú
dopadový
interné zdroje obce
kanalizačnú sieť
Počet nových prvkov
výsledkový
interné zdroje obce
Dĺžka vybudovaných cyklotrás s osadenými
výsledkový
interné zdroje obce
prvkami doplnkovej infraštruktúry (v km)
Počet realizovaných aktivít
výsledkový
interné zdroje obce
Počet vytvorených spoločných nástrojov na
výsledkový
interné zdroje obce
územné plánovanie
interné zdroje obce,
Počet nových atraktivít s doplnkovou
výsledkový
štatistika nositeľov
infraštruktúrou
projektov
Zriadenie/dobudovanie zdravotných ambulancií
výsledkový
interné zdroje obce
lokálneho významu
interné zdroje obce,
Podiel obyvateľov so zvýšenou dostupnosťou k
dopadový
štatistika nositeľov
zdravotnej starostlivosti
projektov
interné zdroje obce,
Počet podporených služieb
výsledkový
štatistika nositeľov
projektov
interné zdroje obce,
Počet realizovaných aktivít
výsledkový
štatistika nositeľov
projektov
interné zdroje obce,
Počet vytvorených pracovných príležitostí
dopadový
súkromného sektora
Počet podnikateľov, ktorí sa zúčastnili/ užívajú
dopadový
interné zdroje obce
efekty z realizovaných aktivít
interné zdroje obce,
Počet realizovaných aktivít
výsledkový
štatistika nositeľov
projektov
Počet realizovaných aktivít zameraných na
výsledkový
interné zdroje obce
voľnočasové aktivity
Počet obyvateľov, ktorí môžu využívať výsledky
dopadový
interné zdroje obce
realizovaných aktivít
Zníženie výdavkov na odstraňovanie následkov
interné zdroje obce,
dopadový
prírodných katastrof
okres, VÚC
Počet objektov so zvýšenou energetickou
výsledkový
interné zdroje obce
úsporou
Počet obyvateľov, ktorí môžu využívať
dopadový
interné zdroje obce
zrekonštruované, resp. vybudované miesta
Počet revitalizovaných verejných priestranstiev výsledkový
interné zdroje obce
Počet novovytvorených zberných dvorov
výsledkový
interné zdroje obce
Počet zavedenej technológie zberu odpadu
výsledkový
interné zdroje obce
Počet realizovaných aktivít v oblasti osvety k
výsledkový
interné zdroje obce
menšej spotrebe
Produkcia komunálneho odpadu
dopadový
interné zdroje obce
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Pomer množstva separovaného odpadu na
celkovom množstve odpadu

výsledkový

interné zdroje obce

Miera recyklácie komunálneho odpadu v kraji

dopadový

štatistiky okresov, BSK,
obcí

dopadový

interné zdroje obce

výsledkový

interné zdroje obce
interné zdroje obce,
štatistika nositeľov
projektov

Množstvo vyprodukovaného komunálneho
odpadu
Počet realizovaných opatrení
Počet obyvateľov, ktorí môžu využívať výsledky
realizovaných aktivít

dopadový

Prameň: vlastné spracovanie

3.4

PLÁN VYUŽITIA ZDROJOV VRÁTANE FINANČNÉHO PLÁNU

Pre implementáciu stratégie je potrebné analyzovať lokálne zdroje, ktoré sú k dispozícii a zistiť
dostupnosť zdrojov z vonkajšieho prostredia.
Zdroje možno rozdeliť na:
- Materiálne – predstavujú materiálne vybavenie – tak hnuteľných ako aj nehnuteľných
vecí, môžu to byť napr. nevyužívané priestory (väčšinou obecné, ale budú analyzované
aj iné priestory v súkromnom vlastníctve podľa charakteru projektu), ďalej hnuteľné
veci, ktoré sú v regióne k dispozícií – stroje, zariadenia, spotrebný tovar apod. Snaha
bude využívať lokálne zdroje, jednak kvôli efektivite, ale aj z environmentálneho
hľadiska
- Ľudské – najdôležitejší zdroj rozvoja. Celá stratégia je postavená na spolupráci,
aktívnom prístupe a na inováciách. Nositeľom týchto princípov je vždy spoločnosť,
stratégia bude vo veľkej miere využívať ľudský, sociálny aj kreatívny kapitál. Tento
zdroj je však veľmi špecifický a bez zapojenia samotných ľudských zdrojov aj do
rozhodovacích procesov nebude možné ho využiť. Je nutné nastaviť rámec využívania
tohto zdroja.
- Znalostné – priamo súvisia s ľudskými zdrojmi, keďže ľudia sú nositelia myšlienok
a znalostí. Budú využívané v rámci princípu inovatívnosti naprieč celým spektrom
aktivít. Na využívanie znalostí je nutná spolupráca a s výskumnými a akademickými
inštitúciami, s expertmi so špecifických oblastí, aby mohli byť úspešne aplikované.
- Finančné – existujú rôzne zdroje a v rámci nastavenia stratégie ich môžeme rozdeliť
na externé (investície mimo regiónu) a interné (vlastné zdroje nositeľov projektu, granty
z lokálnych zdrojov – napr. spoločný fond, rozpočty obcí); nenávratné (najčastejšie
EŠIF, nadácie, granty) alebo návratné (bankové úvery). Stratégia sa snaží riešiť Ich
limitovanosť práve využívaním ostatných zdrojov. Tieto pomôžu znižovať potrebu
finančných zdrojov, a zároveň nie sú tak limitované pre potreby stratégie, pokiaľ sa
zvolí správny prístup.
Tabuľka nižšie popisuje alokované zdroje na jednotlivé ciele stratégie s tým, že výška
alokovaných zdrojov sa môže meniť podľa reálnej implementácie. Odráža súčasný odhad
finančných prostriedkov.
Tabuľka 29 Finančný plán využitia zdrojov
Ciele
2021/2022
2023/2024
2025/2026
PRIORITA 1 Občianska vybavenosť a ekonomický rozvoj
Strategický cieľ 1.1

2027-2030

Spolu
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ŠC 1.1.1
ŠC 1.1.2
Strategický cieľ 1.2
ŠC 1.2.1
PRIORITA 2 Sociálna infraštruktúra, služby a komunitný život
Strategický cieľ 2.1
ŠC 2.1.1
ŠC 2.1.2
Strategický cieľ 2.2
ŠC 2.2.1
PRIORITA 3 Životné prostredie a vzhľad obce
Strategický cieľ 3.1
ŠC 3.1.1
Spolu za stratégiu
Prameň: vlastné spracovanie

3.5

RIZIKÁ IMPLEMENTÁCIE A ICH PREVENCIA

V rámci manažmentu rizík boli identifikované vonkajšie a vnútorné riziká, s rôznym stupňom
ohrozenia.
Tabuľka 30 Popis identifikovaných rizík
Popis rizika

Ktorej časti
stratégie sa
týka

Spôsob minimalizácie rizika

Vnútorné riziká
Nedostatok personálnych
kapacít
Obecné zastupiteľstvo
neschváli navrhovaný rámec

Celá
stratégia
Celá
stratégia

Neochota obyvateľov podieľať
sa na plnení cieľov

Celá
stratégia

Nedostatočný záujem zo strany
podnikateľov
Neochota
komunikovať
zo
strany aktérov CR
Nedostatok
finančných
prostriedkov
Vonkajšie riziká
Legislatívne obmedzenia

P1

Vytvorením pracovných skupín založených na
miestnych aktívnych obyvateľoch
Schvaľovaciemu procesu bude predchádzať
komunikácia s poslancami, kde budú vysvetlené
všetky nedorozumenia.
Aplikovať nástroje na šírenie povedomia medzi
obyvateľmi o stratégii, propagáciu. Účelové
vyhľadávanie prirodzených lídrov v území a ich
oslovovanie, stanovenie vhodnej stratégie na
komunikáciu s rôznymi typmi ľudí.
Nastavenie motivačných nástrojov ekonomického
a sociálneho charakteru.
Realizácia spoločných stretnutí, oslovovanie
a stanovenie vhodnej komunikačnej stratégie.
Diverzifikácia zdrojov, vyhľadávanie rôznych
možností financovania.

Lock-down
Neukončený proces prípravy
strategických
dokumentov
a implementačného rámca pre
EŠIF

P1
Celá
stratégia
Celá
stratégia
Celá
stratégia
Celá
stratégia

Komunikácia so ZMOS-om, právne analýzy,
alternatívne riešenia, audit.
Alternatívne riešenie tých aktivít, ktoré bude možné
riešiť – úprava akčného plánu. Zo strany obce nie
je možné ovplyvniť toto riziko.
Hľadanie alternatívnych zdrojov, príp. časové
preloženie projektu na neskoršie obdobie. Zo
strany obce nie je možné ovplyvniť toto riziko.

Prameň: vlastné spracovanie

76

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
OBCE SLOVENSKÉ PRAVNO

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA
POUŽITÉ LITERÁRNE ZDROJE
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ZOZNAM PRÍLOH
Príloha 1 Formulár dotazníka
Príloha 2 Akčný plán
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