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ÚVOD  

Predkladaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slatina (ďalej 

PHSR) je strednodobý programový dokument vypracovaný v záujme zabezpečenia 

trvalo udržateľného rozvoja obce a regiónu. Je jedným zo základných dokumentov 

hospodárskej a sociálnej politiky obce, o ktorý sa opierajú všetky ostatné nadväzujúce 

akčné plány a aktivity zabezpečujúce jej  trvalý rozvoj spolu s rozvojom priľahlého 

regiónu.  

Pri vypracovávaní dokumentu sme dodržali všetky zásady regionálnej politiky 

Slovenskej republiky (zákon č. 503/2001 Z. z. o regionálnom rozvoji) a princípy 

regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 

1260/1999 novelizovaného nariadením Rady (ES) č. 1447/2001 (nariadenie 

o štrukturálnych fondoch). 

PHSR vo svojich kapitolách obsahuje analýzu hospodárskej a sociálnej oblasti 

obce. Sú v ňom stanovené základné a hlavné smery rozvoja obce a regiónu, definované 

stratégie a kroky na dosiahnutie stanovených stratégií. Zároveň PHSR definuje spôsob 

finančného a administratívneho zabezpečenia naplánovaných aktivít. Jednotlivé 

stratégie a aktivity sú harmonizované tak, aby prinášali všestranný rozvoj obce 

a okolia. 
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1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

1.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

OBEC Slatina 

ŠTATÚT OBCE obec 

OKRES Levice 

KRAJ Nitriansky samosprávny kraj 

PSČ 935 84 

TELEFÓNNÉ SMEROVACIE ČÍSLO 036 

PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA 1245 

NADMORSKÁ VÝŠKA STREDU OBCE/MESTA (m) 197 

CELKOVÁ VÝMERA v km2 9,51  

POČET OBYVATEĽOV 350 

HUSTOTA OBYVATEĽSTVA na km2 37 

 

 

1.2 HISTÓRIA  ÚZEMIA A OBCE 

Dnes známe archeologické nálezy potvrdzujú, že oblasť Slatiny bola osídlená už 

v staršej dobe bronzovej, ktorá siaha do druhého storočia pred naším letopočtom. 

Medzi archeologické nálezy potvrdzujúce túto skutočnosť patria rôzne nástroje 

a bronzové predmety, ktoré sa našli v tejto lokalite. Praveké a stredoveké nálezy 

svedčia o prítomnosti viacerých kultúr na tomto území. 

Územie obce patrí do Hontianskeho regiónu, ktorý sa nachádza na rozhraní 
stredného a západného Slovenska. Územie označované ako Hontianska oblasť, či 

región je totožné s bývalou Hontianskou župou. Vývoj hontianskeho komitátu sa viaže 

na 11. storočie, kedy bol vyčlenený zo staršieho Novohradského komitátu.  

Hontianska stolica, neskôr župa, siahala až na dnešné územie Maďarska a jej 

súčasťou bolo pôvodne tiež územie Malohontu, ktorý bol v roku 1802 pričlenený ku 

Gemeru.  Pred rokom 1918 zasahovala časť Hontianskej župy do Maďarska. 

V piatom storočí začínajú na toto územie prenikať Slovania, ktorí najskôr 

osídľujú úrodné nížiny, neskôr aj hornatejšie oblasti. Po páde Veľkej Moravy 

obsadzovali postupne južné časti Hontu aj maďarské kmene. 

Rozvoju tohto regiónu pomohla známa obchodná cesta, v historických 

prameňoch uvádzaná ako via magna. Cesta viedla z Budína, cez Zvolen až po Krakov 

a sprostredkovávala výmenu tovarov a medzinárodný obchod. Táto cesta ešte i dnes 

zabezpečuje prepojenie v strednej Európe v smere Balt – Krakow – Budapešť – Jadran. 

Najstaršia zachovaná písomná zmienka o obci Slatina pochádza z roku 1245 
a nachádza sa v listine kráľa Bela IV. Ide o stredovekú pergamenovú listinu, v ktorej 

uhorský kráľ Belo IV. po tatárskom vpáde potvrdil konventu premonštrátov v Šahách, 

práva na feudálne majetky. V latinskom texte tejto listiny sa obec označuje ako „villa 
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Zalatna“, teda ako osídlená, vybudovaná stredoveká obec s dobovou vnútornou 

organizáciou a vlastnou správou. 

V roku 1285 už obec Slatina patrila do feudálneho komplexu majetkov hradu 

Dregeľ a jej feudálnymi pánmi až do konca 13. storočia boli členovia rodu Huntovcov. 

Tí potom preniesli svoje práva na obec, na šľachtický rod Slatinských. 

Po zničení a obsadení hradu Dregeľ v 16. storočí pripadla obec Slatina 

feudálnemu panstvu hradu Čabraď. V rámci feudálneho komplexu čabraďského 

panstva  od roku 1622 až do roku 1828 bola obec vlastníctvom rodiny Koháriovcov, 

ktorá významným spôsobom ovplyvnila vývoj tejto lokality. 

Po definitívnom vyhnaní Turkov z Uhorska v roku 1711 nastal v obci postupný 

kvalitatívny nielen ekonomický, ale aj demografický rozvoj. 

Najväčším prírodným pokladom obce je prameň minerálnej vody. V roku 
1802 vypracoval Dr. Pavol Kitaibel podrobnú štúdiu o fyzikálnochemických, ale 

i medicínskych vlastnostiach slatinskej minerálnej vody. Po prvý raz stanovil relatívne 

presne jej zloženie, poukázal na stabilitu jej teploty (14,4 °C) a určil jej liečivý vplyv 
na gastrointestinálny trakt organizmu človeka a jeho dýchacie cesty. 

Tieto historicky podložené skutočnosti a množstvo kultúrnych pamiatok 

a prírodných zaujímavostí sú aj dnes predpokladom k rozvoju cestovného ruchu, 

vidieckeho turizmu a agroturizmu v tejto príťažlivej oblasti. 

 

1.3 INSÍGNIE OBCE 

Medzi insígnie alebo iným slovom symboly obce patria erb obce, vlajka obce, 

pečať obce. Ak má obec svoje symboly je povinná ich pri výkone samosprávy aj 

používať. 

Na tvorbu každého z trojice základných symbolov obce sa vzťahujú osobitné 

heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka 

o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. 

Ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby je v erbe potrebné klásť kov na 

farbu, či farbu na kov. Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej 

republiky pod signatúrou S-204/2000. Historický symbol obce poznáme podľa 

odtlačkov pečatidla z roku 1723. 

 Erb obce Slatina vychádzajúci z historickej predlohy má 

červené štítové pole erbu, čo je najvýznamnejšia heraldická farba. Je 

zastúpená aj v štátnom erbe a v erbe hlavného mesta. Štít je delený 

zlatou niťou a zlatými šikmými zdvojenými niťami členenou dolnou 

polovicou. Všetko je prekryté strieborným dozadu pozerajúcim 

Baránkom Božím držiacim pravou prednou nôžkou za sebou zlatú 

krížovú žrď so striebornou, lastovičím chvostom ukončenou zástavou so znamením 

červeného priebežného kríža. 
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S ohľadom na viaceré obce, ktoré majú vo svojich erboch tiež motív Baránka 

Božieho, je dôležité zachovať všetko špecifické z historickej pečate. V historickej pečati 

Slatiny je to predovšetkým šikmo členená dolná polovica pečate. 

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej 
(1/9), červenej (3/9), žltej (1/9), červenej (3/9), bielej (1/9). Pomer 

strán je 2 : 3. Ukončená je tromi cípmi, teda dvoma zástrihmi, 

siahajúcimi do tretiny jej listu. 

Pečať obce Slatina je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom 

OBEC SLATINA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami 

a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. 

 

2 PRÍRODNÉ PODMIENKY 

2.1 VYMEDZENIE ÚZEMIA, POLOHA 

Obec Slatina sa nachádza na južnom Slovensku v juhovýchodnej časti okresu 

Levice. Leží na ceste I. triedy číslo 75, ktorá ju priamo spája s mestami Veľký Krtíš (44 

km) a Lučenec (88 km). V blízkosti obce (2 km západným smerom) prechádza cesta 

európskeho významu (E77) spájajúca obec s maďarským hraničným prechodom 

vzdialeným 14 km. 

 

Obrázok č. 1 -  Poloha obce Slatina 

 

 
Zdroj: www.supernavigator.sk 
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Katastrálne územie obce (viď. mapa) je vymedzené katastrálnou hranicou, 

ktorej celková dĺžka je 12,98 km. Najdlhšiu hranicu (3,813 km) má obec so susednou 

obcou Tupá a najkratšiu s obcou Dudince (0,326 km). Okrem týchto obcí Slatina 

susedí s obcami: 

- Plášťovce  

- Horné Turovce  

- Hokovce  

Geografické súradnice1 obce sú: 

- s. z. š. - 48° 8´ 60´´ 

- v. z. d. - 18° 53´ 60´´ 

 

Obrázok č. 2 -  Katastrálne územie obce Slatina 

 
Zdroj: www.geoportal.sk 

 

 

2.2 GEOLOGICKÝ VÝVOJ A GEOLOGICKÁ STAVBA 

Na tvorbe geologicko-petrografického podkladu a na tvorbe morfológie 

povrchového reliéfu sa zúčastňujú predovšetkým dve akoby nasunuté orografické 

jednotky – Krupinská planina, ktorá prebieha paralelne východno-západným smerom. 

Je budovaná vulkanicko-sedimentárnymi komplexmi, ktoré tvorili južný okraj 

stredoslovenských neovulkanitov najmä vo faciach tufov, pyroklastik a prachu 

                                              
1 s. z. č. – severná zemepisná šírka 

   v. z. d. – východná zemepisná dĺžka 
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s výlevmi lávových prúdov subsekventného vulkanizmu a jazerných sedimentov. 

Objavujú sa tu však aj horniny pieskovcov a zlepencov. 

Druhou orografickou jednotkou je  intravulkanická Ipeľská brázda, ktorá 

pomerne hlboko zasahuje do štruktúry severnejšie situovanej Krupinskej planiny. 

Ipeľská brázda je budovaná typickými morskými sedimentmi sarmatského až 

pozdnobádenského mora. 

 

2.3 GEOMORFOLÓGIA A RELIÉF 

Podľa geomorfologického členenia patrí riešené územie z východnej časti do 

oblasti Slovenského stredohoria, celku Krupinská planina a podcelku Bzovická 

pahorkatina.  

Zo západnej časti zaraďujeme podľa geomorfológie riešené územie do oblasti 

Podunajska nížina, celku Podunajská pahorkatina a podcelku Ipeľská pahorkatina  

(časť Sebechlebská pahorkatina) a Ipeľská niva.  

Pre riešené územie je charakteristický reliéf rovín a nív. 

 

2.4 KLIMATICKÉ POMERY 

Hlavný vplyv na klimatické pomery riešeného územia má jeho geografická 

poloha, vzdialenosť od oceánu, nadmorská výška, expozícia voči slnečnému žiareniu 

a prevládajúcemu prúdeniu vzduchu. 

Riešené územie patrí do klimatogeografického typu teplej až mierne suchej 

klímy.  

Táto klimatická oblasť je charakterizovaná teplým, suchým podnebím 

s miernou zimou a dlhšími slnečným svitom. Teplota vzduchu v januári presahuje – 3 

°C, v júli sa pohybuje okolo 21 °C. Ročné zrážky sú v rozpätí 550 až 600 mm a trvanie 

slnečného svitu vo vegetačnom období je nad 1 500 hodín. 

 

2.5 HYDROLOGICKÉ POMERY 

Riešeným územím preteká potok Slatina, ktorý sa vlieva do rieky Štiavnica. 

S prietokom 2,5 – 3 m3 . s-1 je spolu s Krupinicou najvýznamnejším pravostranným 

prítokom rieky Ipeľ. 

Obec Slatina teda spadá do povodia Ipľu a do úmoria Čierneho mora. Ipeľ má 

dažďovo-snehový režim odtoku s maximálnymi prietokmi na jar, hlavne v marci. 

Minimálne prietoky sú na jeseň. 

V predošlých rokoch obec postihli silné záplavy a na ich zmiernenie 

v budúcnosti, vystavali dve suché hrádze na toku miestneho potoka. 
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Hlavným zdrojom pitnej vody sú podzemné vody. Pre riešenú oblasť je 

charakteristický významný potenciál podzemných – minerálnych vôd. Jedná sa 

o pramene kyseliek s bohatým obsahom rozpustných minerálnych látok na 

juhozápadnom okraji Slovenského stredohoria pri prechode do Podunajskej nížiny. 

Pramennú sústavu v Slatine reprezentuje výborná stolová voda – Slatina.  Táto 

minerálna voda je stredne mineralizovaná, hydrogénuhličitanovo-choridová, sodno-

vápenatá, slabo kyslá, hypotonická so zvýšeným obsahom fluoridov. Teplota kyselky je 

12,6 °C a výdatnosť do 80 l. s-1. 

 

2.6 PÔDNE POMERY 

Pôdny kryt skúmaného územia ovplyvnili najmä materská hornina, reliéf, 

klimatické činitele, rastlinstvo a živočíšstvo. 

Na riešenom území prevládajú predovšetkým černozeme a fluvizeme.  

Černozeme  predstavujú pôdy s neutrálnou pôdnou reakciou, obsah humusu 

sa pohybuje v rozmedzí 1,9 – 2,4 %. Vyvinuli sa najmä na sprašiach v teplej a suchej 

klíme pod pôvodnou stepnou a lesostepnou vegetáciou. 

Z hľadiska zrnitostného zloženia prevažujú na popisovanom území hlinité 

a ílovito-hlinité pôdy. 

Riešené územie má podľa agropedologického potenciálu meraného  bonitou pôd  

veľmi priaznivé možnosti poľnohospodárskeho využitia územia. 

 

2.7 RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO 

Z hľadiska fytogeografického členenia sa riešené územie nachádza v oblasti 

stredoeurópskej a východoeurópskej teplomilnej flóry, v obvode xerotermnej panónskej 

flóry. V celkovom zložení flóry majú absolútnu prevahu prvky teplomilné, ktoré sem 

prenikajú zo susednej severomaďarskej hornatiny. Na riešenom území prevládajú 

predovšetkým dubovo – hrabové a dubovo – cerové lesy.  

Podľa zoogeografického členenia patrí riešené územie do Panónskej 

zoogeografickej oblasti a v rámci nej do Juhoslovanského obvodu. 

 

2.8 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

2.8.1 CHRÁNENÉ OBLASTI 

Ochrana prírody a krajiny zaberá široký okruh otázok, ktorými sa dnes u nás, 

tak ako i vo svete zaoberá veľa odborníkov. Cieľom ochrany prírody a krajiny je 

predchádzanie, obmedzovanie resp. odstraňovanie zásahov, ktoré ohrozujú, 

poškodzujú a ničia  podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, estetický vzhľad 

krajiny a znižujú jej ekologickú stabilitu. Inými slovami, ide o ochranu ekosystémov, 
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ale aj jednotlivých zložiek životného prostredia, ktorými sú najmä ovzdušie, voda, 

horniny, pôda a organizmy. Predovšetkým je to ochrana ohrozených, zriedkavých 

a vzácnych druhov živočíchov, rastlín, nerastov a foriem reliéfu. 

Riešené katastrálne územie nepatrí do žiadnej chránenej krajinnej oblasti a ani 

sa tu nenachádzajú chránené oblasti európskeho významu. 

Na katastrálne územie obce sa v súvislosti s ochranou životného prostredia 

vzťahuje len legislatívna ochrana prírodných minerálnych stolových vôd vyplývajúca zo 

zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov, stanovené Vyhláškou MZ SR č. 19/2000 Z. z. z 10. 01. 2000. 

Podľa spomínanej vyhlášky sa na území obce nachádzajú ochranné pásma I., 

II. a aj III. stupňa. Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť vodných zdrojov, 

pásmo II. stupňa chráni akumulačnú oblasť a ochranné pásmo III. stupňa chráni 

infiltračnú oblasť vodného zdroja. V prílohe dokumentu uvádzame graficky zachytené 

ochranné pásma na katastrálnom území obce. 

 

2.8.2 ZDROJE ZNEČISTENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 Za najväčšieho znečisťovateľa životného prostredia v okolí sa považujú 

predovšetkým Západoslovenské žriedla, a. s., ktoré majú na Slovensku najdlhšiu 

históriu v plnení minerálnych vôd. Z dôvodu absencie čističky odpadových vôd 

v závode dochádza pri umývaní fliaš k znečisteniu vodného toku pretekajúceho obcou 

Slatina. 

Okrem spomínaného závodu kvalitu životného prostredia (predovšetkým 

ovzdušia) ovplyvňujú aj iné zdroje znečistenia. Ide o veľké a stredné zdroje znečistenia, 

čo sú najmä kotolne veľkých priemyselných podnikov situovaných v blízkych veľkých 

mestách ako sú Levice a Šahy. V neposlednom rade na kvalitu ovzdušia vplýva aj 

lokálne vykurovanie rodinných domov a automobilová doprava. 

Na znižovaní vypúšťaných emisií z lokálneho vykurovania rodinných domov sa 

podieľa predovšetkým preferovanie vykurovania plynom oproti vykurovaniu tuhými 

palivami. Lokálnu prašnosť komunikácií možno znížiť úpravou ich povrchu 

a pravidelným účinným udržiavaním. 

 

2.8.3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Na katastrálnom území obce sa nenachádza skládka komunálneho odpadu. 

Slatina a jej susedná obec Plášťovce majú spoločnú skládku situovanú na 

katastrálnom území Plášťoviec. 

Ako udáva nasledujúci graf, za posledných sledovaných šesť rokov sme v obci 

zaznamenali klesajúci trend vývoja v množstve vyprodukovaného komunálneho 

odpadu. V absolútnom vyjadrení sa množstvo vyprodukovaného odpadu v roku 2006 

oproti roku 2001 znížilo o 36,18 ton, čo predstavovalo pokles o 35,4 %. 
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Graf č. 1 -  Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu 
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Zdroj: materiál obce 

 

Od roku 2005 funguje v obci separovaný zber skla, plastov, železa a kovov, 

pneumatík, textilu a nebezpečného odpadu (žiarovky, chladničky, mrazničky, kovové 

nádoby z nápojov a sprayov a pod.). Separovaný zber odpadu je jedným z nástrojov na 

zníženie poplatkov za likvidáciu odpadu, možnosťou využitia druhotných surovín 

a výsledkom ekologického myslenia a konania obyvateľstva.  

V prvom roku separovania obec vyseparovala 0,9 ton odpadu. Nasledujúci rok 

to už bolo 1,715 ton odpadu. 

 

3 INFRAŠTRUKTÚRA OBCE 

3.1 DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Jedným zo základných predpokladov rozvoja územia je aj kvalitná dopravná 

infraštruktúra a dobrá dopravná dostupnosť územia. Oba faktory významne 

ovplyvňujú nielen hospodársky potenciál územia, ale aj spôsob života obyvateľov 

žijúcich na riešenom území a ich životnú úroveň.  

Na území obce Slatina prichádzajú do úvahy predovšetkým cestná, 

autobusová, pešia a železničná doprava. 

 

3.1.1 CESTNÁ DOPRAVA 

Dopravná dostupnosť obce Slatina je dobrá zo všetkých svetových strán. 

Z regionálneho hľadiska je dôležitá predovšetkým cesta I. triedy – I/75 Nové Zámky – 

Veľký Krtíš, prechádzajúca obcou a zabezpečujúca dostupnosť obce z juhozápadnej 
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a juhovýchodnej strany. Regionálny význam má aj cesta I. triedy I/66 Šahy - Dudince, 

ktorá zabezpečuje dostupnosť obce zo severnej časti. Komunikácia vedie cez obec 

Hokovce, kde sa na ňu napája cesta III. triedy a v dĺžke 2,5 km vedie priamo do 

Slatiny. Obcou prechádzajú cesty III. triedy: 

- III/0508020 – Tupá – Slatina 

- III/066069 – Slatina – Hokovce 

Samotnou obcou celkovo prechádza 2 172 bm* komunikácií II. až IV. triedy. 

Z toho je v dĺžke 1 767 bm komunikácií so živičným povrchom, štrkový povrch 

vozoviek má 305 bm komunikácií a nespevnených je 100 bm komunikácií. 

Dopravná dostupnosť obce je však z pohľadu zahraničných investorov stále 

nedostačujúca, o čom svedčí ich nezáujem o túto oblasť. 

Súčasťou cestnej siete sú aj mostné objekty. Za most pritom považujeme ten 

cestný objekt, ktorého kolmá svetlosť otvoru je 2,01 m a viac (objekty s menším 

otvorom sú priepusty). Na katastrálnom území obce sa nachádzajú tri mostné objekty, 

z toho dva mosty majú železo - betónovú konštrukciu spolu v dĺžke 13 bm a 

s nosnosťou 20 ton.  Jeden most je oceľovej konštrukcie s nosnosťou pol tony 

a v celkovej dĺžke 10 bm. 

Spomínané mostné objekty boli postavené v rokoch 1950, 1970 a 1975. 

Technický stav mostu postaveného v roku 1950 je definovaný ako zlý. Ostatné dva 

mosty majú technický stav dobrý. 

 

3.1.2 AUTOBUSOVÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

Autobusovú dopravu na riešenom území zabezpečuje SAD Nové Zámky, a. s., 

OJ Levice, OJ Šahy.   

V smere Slatina – Šahy denne chodí 13 spojov a späť chodí 18. Smer Slatina – 

Levice je pokrytý denne 15 spojmi, Levice – Slatina 16 spojov. Prvý autobus z obce 

odchádza okolo piatej a posledný z oboch smerov ide do obce okolo šiestej. Môžeme 

teda konštatovať, že obec je pomerne dobre vybavená verejnou dopravou, 

s dostatočným počtom autobusových spojov. 

K rovnakému záveru sme dospeli aj pri dotazníkovom prieskume verejnej 

mienky, kde obyvatelia vyjadrili prevažne spokojnosť s momentálnym pokrytím 

autobusovej dopravy. 

 

3.1.3 PEŠIA A CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

Podľa údajov Slovenskej správy ciest sa v obci Slatina na zabezpečenie pešej 

dopravy nachádzajú chodníky v celkovej dĺžke 805 bm. Z toho v dĺžke 650 bm sa 

                                              
* Vysvetlivky: bm – bežný meter 
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jedná o chodníky príslušné k ceste a zvyšných 155 bm chodníkov prislúcha 

k miestnym komunikáciám.2 

Na popisovanom území sa nenachádzajú chodníky pre cyklistov. 

 

3.1.4 ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA 

Obec Slatina je na železničnú sieť napojená traťou číslo 153 Čata – Zvolen. 

Prostredníctvom nej je obec napojená aj na prihraničné mesto Šahy, ktoré je od obce 

vzdialené približne 12 km.  

Na katastrálnom území Slatiny sa nachádza aj železničná stanica, ktorá  však 

nezabezpečuje osobnú prepravu, využíva sa len pri nákladnej doprave. Najbližšie 

železničné stanice aj pre osobné vlaky sú v obciach Tupá a Dudince. 

 

3.1.5 LETECKÁ DOPRAVA 

Najbližšie letisko zabezpečujúce nielen nákladnú, ale aj pravidelnú osobnú 

prepravu je Letisko Sliač, a. s. Na základe technických parametrov a vybavenia je 

letisko zaradené podľa ANEXU 14 ICAO3 do kategórie 4D. Znamená to, že ho môžu 

využívať takmer všetky typy lietadiel používané v civilnom letectve. Letisko je možné 

využívať aj v zhoršených meteorologických podmienkach bez viditeľnosti zeme 

a taktiež v noci. Dráhový systém letiska tvorí jedna vzletová a pristávacia dráha 

v dĺžke 2 400 km, s paralelnou rolovacou dráhou a so spojovacími dráhami. 

V roku 1991 letisko splnilo podmienky pre udelenie štatútu medzinárodného 

letiska, čím sa Stredoslovenskému regiónu umožnilo priame spojenie so zahraničím. 

 

3.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Technická infraštruktúra a služby sú v obci na pomerne nízkej úrovni. 

Existujúci potenciál je možné podľa potreby a v súvislosti s únosnosťou územia 

rozširovať. Obec má v súčasnosti 100 %-né pokrytie plynovodným potrubím 

a rozvodmi elektrickej energie.  

Hoci je obec plne pokrytá plynovodom, nie všetky domácnosti majú 

vybudovanú aj svoju prípojku. Na území obce sa nachádza aj jedna regulačná stanica 

zemného plynu. 

Na elektrickú energiu je obec napojená vzdušnou linkou vysokého napätia, 

z ktorej sú napojené transformátorové stanice ako koncové. Z týchto staníc sú potom 

vzdušnou linkou napájané jednotlivé domácnosti na nízkonapäťové elektrické vedenie. 

Na popisovanom území sa nachádzajú 2 trafostanice. 

                                              
2 Pod miestnou komunikáciou sa rozumejú komunikácie na území obce, ktorých majetkovú správu 

zabezpečuje obec. 

3 ANEX 14 je medzinárodný predpis, ktorý delí letiská do základných kategórií 
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Verejné osvetlenie je v obci realizované prostredníctvom 36 verejných lámp. 

V súčasnosti vzhľadom na koncentráciu osídlenia tento počet lámp kapacitne 

postačuje. V budúcnosti spolu s plánovaným rozšírením bytovej výstavby bude 

potrebné rozšíriť aj doterajší počet lámp verejného osvetlenia. 

Keďže  v súčasnosti ešte stále na riešenom území nie je vybudovaná 

kanalizácia a vodovod, ďalší rozvoj obce je teda determinovaný predovšetkým 

dobudovaním týchto prvkov technickej infraštruktúry. 

V roku 2001 obec začala s výstavbou kanalizácie, na ktorú boli celkové  

rozpočtované investičné náklady na úrovni približne 17 mil. Sk. V roku 2001 obec na 

tento účel získala dotáciu z MŽP SR vo výške 1,8 mil. Sk. V roku 2003 a tiež aj 2005 

sa obci opäť podarilo získať dotáciu z MŽP SR na dobudovanie kanalizácie vo výške 

1,5 mil. Sk v roku 2003 a 1,9 mil. Sk v roku 2005.  Na dokončenie kanalizácie obec 

v minulom roku opäť získala finančnú podporu (približne 14 mil. Sk) zo 

štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu základná infraštruktúra, 

opatrenie 2.1 – Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu a racionálne využívanie 

vôd. Ukončenie kanalizácie sa podľa projektu predpokladá na tento rok (2007). 

Napojenie obce Slatina na telekomunikačnú sieť je realizované prostredníctvom 

uzlového telefónneho obvodu Šahy s primárnou oblasťou Levice. Od roku 2004 je  

územie obce pokryté aj signálom oboch operátorov – Orange, T-mobile. Rovnako tak  

v obci bude možnosť pripojenia sa na vysokorýchlostný internet.  

 

3.3 SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

3.3.1 DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND 

Za dom sa považuje: 

- každý samostatný dom určený na bývanie s vlastným súpisným číslom, 

- každá samostatná obytná alebo obývaná budova s vlastným vchodom, i keď 

nemá vlastné číslo (vedľajšia budova), 

- ďalšie objekty (obydlia), v ktorých niekto býva. 

Pod trvale obývaným domom rozumieme dom, v ktorom je aspoň jeden trvale 

obývaný byt alebo je v ňom umiestnené zariadenie na hromadné ubytovanie osôb 

mimo aspoň s jednou trvale bývajúcou osobou. Neobývaný dom je určený na bývanie, 

v ktorej nebol v rozhodujúcom okamihu sčítania ani jeden trvale obývaný byt. 

V súčasnosti je v obci celkom 116 domov, z čoho je 24 neobývaných.  

V porovnaní s počtom obyvateľov je možné určiť koľko obývaných bytov pripadá na sto 

obyvateľov Slatiny. V roku 2006 pripadalo v obci 26 bytov na 100 obyvateľov, čo 

znamená pokles oproti výsledkom zistených v sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 

2001, kedy na 100 obyvateľov pripadalo 27 bytov. V porovnaní s priemerom za celú 

Slovenskú republiku dosahuje obec polovičné hodnoty, v roku 2001 podľa výsledkov 

sčítania za celú Slovenskú republiku na 100 obyvateľov pripadalo 55 bytov. Pre obec 
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to konkrétne znamená, že v budúcnosti by sa mala zamerať na kvantitatívny rozvoj 

domového a bytového fondu.  

Rozšíriť bytový fond sa odporúča aj v súvislosti s výstavbou aquaparku 

neďaleko Dudiniec, ktorý vytvorí pracovné príležitosti pre obyvateľov a je teda 

potrebné tiež v obci vytvoriť podmienky pre bývanie, aby ľudia z obce neodchádzali. 

Najväčší boom vo výstavbe bytov v obci bol v rokoch 1946 – 1970, keď bolo 

vystavaných až 44 % celkového počtu bytov v obci od roku 1899. Počet novostavieb po 

roku 1970 začal výrazne klesať, keď v jednotlivých obdobiach bolo postavených menej 

ako 10 % bytov z celkového počtu bytov vystavaných od roku 1899. 

 

Graf č. 2 -  Trvalé obývané byty podľa obdobia výstavby 
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3.3.2 ŠKOLSTVO 

V obci sa nachádza jedna základná škola s ročníkmi 1 až 4 a s vyučovacím 

jazykom maďarským. Škola v Slatine tvorí spoločný obvod s Hokovcami. Je určená pre 

všetkých obyvateľov, ale navštevujú ju výlučne rómske deti. Ostatné deti chodia na 

základnú školu do Horných Semeroviec, prípadne do Šiah. Základná škola v Horných 

Semerovciach poskytuje žiakom vzdelávanie nielen v maďarskom, ale aj slovenskom 

jazyku. Staršie deti zo Slatiny dochádzajú do základnej školy v Šahách, ktoré sú od 

obce vzdialené 12,3 km. 

Počet žiakov navštevujúcich základnú školu v Slatine sa za posledných šesť 

rokov výrazne nemenil a pohyboval sa v rozmedzí od 13 do 17 žiakov.  
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Graf č. 3 -  Vývoj počtu žiakov navštevujúcich základnú školu v obci 
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Zdroj: údaje obce 

 

Popri základnej škole je zriadená aj družina. Žiaci majú tiež zabezpečenú teplú 

stravu v školskej jedálni, ktorá je v súčasnosti z hygienických dôvodov presťahovaná 

na obecný úrad. 

V rámci mimoškolských zariadení funguje v obci školský klub detí, ktorý 

ponúka jej členom rôzne formy trávenia voľného času. Tento školský klub navštevujú 

všetky deti základnej školy. 

 

3.3.3 ŠPORT A KULTÚRA 

Obec nemá vybudovanú tradíciu športových klubov. Hoci má vybudované 

futbalové ihrisko, futbalový klub v obci neexistuje. Ihrisko je využívané prevažne len 

na trávenie voľného času detí z obce. 

Športové vyžitie záujemcom poskytuje blízke mesto Šahy, kde sídli viacero 

športových klubov ponúkajúcich nasledovné druhy športov: 

- futbal 

- tenis 

- stolný tenis 

- karate 

- body building 

- horská cyklistika 

- hokej 

- racing 

- kulturistika 
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Kultúra je na riešenom území reprezentovaná dvoma združeniami 

a podujatiami organizovanými obecným úradom. 

 V súčasnosti je z dvoch združení aktívne len jedno. Ide o Občianske 
združenie sv. Jána Nepomuckého, ktoré vzniklo v roku 1997 a v súčasnosti má 40 

členov. Činnosť tohto združenia je zameraná na rozvoj kultúry, morálky 

a kresťanského života nielen v obci, ale aj regióne. Niektoré svoje aktivity uskutočňuje 

aj v spolupráci s farským úradom. 

V roku 1949 v obci začal svoju činnosť Maďarsky spoločenský a kultúrny 
zväz na Slovensku – Csemadok. V súčasnosti Zväz v obci nevykonáva žiadnu 
činnosť. Vo všeobecnosti je však jeho činnosť zameraná na udržiavanie a rozvíjanie 

národnej identity, kultúry a spolupatričnosti Maďarov žijúcich na území Slovenskej 

republiky a obhajovaní ich spoločenských záujmov. Zväz momentálne eviduje 20 

členov. 

Z kultúrnych podujatí sa každoročne v máji uskutočňujú v obci Hody. 

V novembri obec organizuje stretnutie s dôchodcami a v decembri sa koná adventný 

koncert. Okrem toho sú nepravidelne organizované rôzne divadelné predstavenia 

a výstavy. 

Inštitucionálne je oblasť kultúry v obci zastrešená kultúrnym domom, ktorý bol 

v obci postavený v roku 1989. V minulom roku sa uskutočnila rekonštrukcia jeho 

strechy. 

 

3.3.4 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC 

Priamo na území obce sa nenachádza ambulancia lekára a obyvatelia musia za 

zdravotným ošetrením cestovať do Horných Semeroviec (vzdialenosť 3,1 km). 

V spomínanej obci má svoju ambulanciu všeobecný lekár pre dospelých, detský lekár 

a zubár. Ordinačné dni všetkých lekárov sa zhodujú s pracovným týždňom, teda od 

pondelka do piatku. 

V prípade potreby špecializovaného vyšetrenia musia obyvatelia dochádzať do 

Šiah. 

Sociálna pomoc a poskytovanie služieb v sociálnej oblasti má za cieľ pomôcť 

občanom zo sociálne slabších vrstiev prípadne pomôcť osobám starším, ktorí už sami 

nie sú schopní sa o seba postarať. Za nástroje sociálnej pomoci sa považujú 

predovšetkým: 

- sociálna práca 

- sociálna rehabilitácia 

- služby sociálnej pomoci 

- poradenstvo 

- sociálno-právna ochrana 

- vecná a peňažná pomoc 
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Sociálna pomoc v obci Slatina je sústreďovaná výlučne na poskytovanie pomoci 

prostredníctvom opatrovateľskej služby. Obec túto službu zaviedla v roku 2003 

a odvtedy stabilne zamestnáva dve opatrovateľky. Postupne však bola obec v súvislosti 

s vývojom obecného rozpočtu nútená krátiť aj finančné prostriedky vynakladané na 

opatrovateľskú službu. Z pôvodnej sumy 134 tis. Sk v roku 2003 obec opatrovateľkám 

z obecného rozpočtu vyplatila v roku 2006 už len sumu 83 tis. Sk, o 38 % menej ako 

v roku 2003. 

 

3.4 MIKROREGIÓNY 

Obec Slatina patrí medzi zakladajúcich členov nasledujúcich združení obcí: 

- Združenie „Mikroregión Stredné a Dolné Poiplie“ 

- Mikroregión Palóc - Hont 

Združenie „Mikroregión Stredné a Dolné Poiplie“ vzniklo 28. februára 2000. 
Predmetom činnosti mikroregiónu je aktivizovať a koordinovať všetky ekonomické, 

kultúrne a spoločenské subjekty tak, aby bol maximálne využitý prirodzený potenciál 

na dosiahnutie ekonomickej, kultúrnej a spoločenskej prosperity celého mikroregiónu. 

Mikroregión Palóc – Hont funguje od roku 2005 a je v ňom združených 9 

obcí. Predmetom činnosti združenia je: 

- koordinácia prípravy a realizácie rozvojových programov a plánov združenia, 

územných plánov obcí a projektov infraštruktúry, 

- poskytovanie konzultačno-poradenských služieb pre všestranný rozvoj 

združenia, 

- poskytovanie vzdelávania smerujúceho k rozvoju ľudských zdrojov 

- pomoc a podpora rozvoja občianskych iniciatív a komunitných projektov, 

- propagácia regiónu 

- podpora najrôznejších aktivít smerujúcich k zvyšovaniu zamestnanosti 

a rozvoju ekonomiky združenia a obcí 

- získavanie finančných zdrojov na realizáciu zámerov a cieľov 

 

4 OBYVATEĽSTVO 

Pod obyvateľstvom rozumieme súhrn všetkých ľudí nachádzajúci sa na určitom 

mieste v určitom okamihu zisťovaný podľa rôznych hľadísk (bydliska, prítomnosti na 

danom mieste a pod.).  

Výskumom obyvateľstva sa okrem iných zaoberá aj demografia. Je to 

spoločenská veda, ktorá na základe štatistických údajov skúma počet, štruktúru 

a pohyb obyvateľstva. Skúma tiež zmeny vo vekovej, sociálnej a ekonomickej skladbe 
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obyvateľstva, jeho zoskupovanie v závislosti od jeho prirodzeného a mechanického 

pohybu. 

V našom prípade budeme obyvateľstvo Slatiny analyzovať z hľadiska vekovej 

štruktúry, národnostnej, náboženskej štruktúry a tiež aj podľa ekonomickej aktivity 

a podľa vzdelanostnej štruktúry nezamestnaných. 

 

4.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 

Štúdia dynamického vývoja ľudskej populácie zahŕňa štúdiu veľkosti, 

štruktúry a distribúcie populácií, ako sa menia v čase dôsledkom: 

- natality (pôrodnosť) 

- mortality (úmrtnosť) 

- migrácie 

- starnutia 

Celkový počet obyvateľov Slatiny sa za posledných hodnotených päť rokov 

výrazne nezmenil. Za celé obdobie sa počet obyvateľov zvýšil o 10 ľudí (5 žien, 5 

mužov), čo predstavuje 2,9 %-ný celkový nárast.  Medziročné rozdiely v jednotlivých 

rokoch sa pohybovali v rozmedzí od jedného (v rokoch 2004 a 2005) až po štyri (v 

rokoch 2003 a 2004).  

Názorne nám vývoj počtu obyvateľov v štruktúre podľa pohlavia zachytáva 

nasledujúca tabuľka a graf. Uvedené údaje sú k 31. 12. jednotlivých rokov. 

 

Tabuľka č. 1 -  Vývoj počtu obyvateľov 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Muži 174 177 179 181 179 

Ženy 176 175 176 178 181 

Spolu 350 352 355 359 360 

Zdroj: Krajský štatistický úrad SR Levice 
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Graf č. 4 -  Vývoj počtu obyvateľov 
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Zdroj: Krajský štatistický úrad SR Levice 

 

Za sledovaných 5 rokov sa v obci narodilo 24 detí, z čoho bolo viac ako polovica 

mužského pohlavia (54,2 %, v absolútnom vyjadrení 13). Rovnaký trend sme 

zaznamenali aj v prípade úmrtí, keď za posledných päť rokov zomrelo z celkového 

počtu 17 ľudí 12 ľudí mužského pohlavia. V relatívnom vyjadrení 70,6 %. 

Najväčší počet živonarodených detí bol v roku 2005, keď sa v obci narodilo 9 

ľudí. 

Sumárny prehľad o vývoji prirodzeného prírastku/úbytku v obci za roky 
2001 až  2005 poskytuje nasledujúca tabuľka s grafom. 

 

Tabuľka č. 2 -  Prirodzený vývoj počtu obyvateľov v obci Slatina 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Živonarodení 5 1 4 5 9 
Zomrelí 6 1 3 4 3 
Prirodzený 
prírastok/úbytok 

-1 0 +1 +1 +6 

Zdroj: Krajský štatistický úrad SR Levice 
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Graf č. 5 -  Prirodzený vývoj počtu obyvateľov 

-2

0

2

4

6

8

2001 2002 2003 2004 2005

rok

p
o
č
e
t

Prirodzený prírastok/úbytok
 

Zdroj: Krajský štatistický úrad SR Levice 

 

Okrem prirodzeného prírastku resp. úbytku sa v demografickom vývoji 

odzrkadľuje aj pohyb obyvateľstva z obce prípadne do obce. Hovoríme o migrácii 
obyvateľstva. Okrem roku 2005, kedy sme zaznamenali negatívny vývoj migrácie, t. 

zn., že do obce sa prisťahovalo menej ľudí, ako z nej odišlo, sme v ostatných rokoch 

zachytili pozitívny smer v migrácii. Jednalo sa o prírastky obyvateľstva v rozmedzí od 

jedného až po troch. Celkovo v dôsledku migrácie pribudli v obci za posledných päť 

rokov traja obyvatelia. 

Ďalší vývoj migrácie v značnej miere ovplyvňuje predovšetkým celkový 

ekonomicky rozvoj obce, možnosť zamestnania v obci prípadne v blízkom okolí, 

možnosť získať byt a podobne. 

Vývoj je opäť znázornený v tabuľke a grafe ďalej v texte. 

 

Tabuľka č. 3 -  Vývoj migrácie v obci 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Prisťahovaní 8 6 13 19 7 
Odsťahovaní 7 4 11 16 12 
Celkom +1 +2 +2 +3 -5 

Zdroj: Krajský štatistický úrad SR Levice 

 

 

 

 

 

 



25 

Graf č. 6 -  Vývoj migrácie v obci 
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Zdroj: Krajský štatistický úrad SR Levice 

 

Sčítaním celkových prirodzených prírastkov prípadne úbytkov a migrácie 

dostávame celkový prírastok obyvateľstva v obci. Ako už bolo spomínané celkový 

prírastok obyvateľstva bol na úrovni 10 obyvateľov.  

Nasledujúci graf súhrnne zachytáva nielen celkový demografický vývoj v obci 

Slatina, ale tiež sú pre porovnanie znázornené aj krivky prirodzeného a migračného 

vývoja. 

 

Graf č. 7 -  Celkový demografický vývoj v obci 
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Zdroj: Krajský štatistický úrad SR Levice 

 

Na základe doterajšieho vývoja je potrebné počítať s postupným znižovaním 

počtu obyvateľov prirodzeným pohybom a na druhej strane je potrebné vziať do úvahy 
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zvýšenie významu demografického správania rómskej časti populácie, nakoľko ich 

pôrodnosť je niekoľkonásobne vyššia ako u ostatného obyvateľstva. 

 

4.2 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 

Porovnaním rokov 2001 až  2005 vidíme, že vo vekovej štruktúre obyvateľstva 

Slatiny nedošlo k žiadnym prudkým zmenám. Veľkosť a štruktúra jednotlivých 

vekových skupín bola za celých päť rokov pomerne vyrovnaná. 

Za hodnotené obdobie bol zaznamenaný nárast počtu obyvateľov 

v predproduktívnej skupine (o takmer 13 %) a tiež aj v prípade obyvateľov zaradených 

do poproduktívnej skupiny. Nárast predstavoval takmer 10 %. 

V produktívnej skupine obyvateľstva došlo k poklesu počtu obyvateľov z 202 

v roku 2001 na 195 v roku 2005, čo predstavovalo relatívny pokles o 3,5 %. V tomto 

roku sa na celkovom počte ľudí v produktívnom veku ženy podieľali 46,2 %-ami.  

 

Tabuľka č. 4 -  Veková štruktúra obyvateľstva 

 Veková skupina muži ženy spolu 

Predproduktívna 38 39 77 
Produktívna 109 93 202 2001 
Poproduktívna  27 44 71 
Predproduktívna 38 39 77 
Produktívna 110 94 204 2002 
Poproduktívna  27 44 71 
Predproduktívna 44 37 81 
Produktívna 107 94 201 2003 
Poproduktívna  28 45 73 
Predproduktívna 46 41 87 
Produktívna 106 91 197 2004 
Poproduktívna  29 46 75 
Predproduktívna 44 43 87 
Produktívna 105 90 195 2005 
Poproduktívna  30 48 78 

Zdroj: Krajský štatistický úrad SR Levice 

 

Názornejšie rozloženie celkového počtu obyvateľov v rozdelení na tri hlavné 

skupiny udáva nasledujúci graf. 
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Graf č. 8 -  Veková štruktúra obyvateľov v obci za rok 20054 
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Zdroj: Krajský štatistický úrad SR Levice 

 

V súvislosti s nízkou pôrodnosťou a tiež migráciou mladých ľudí do väčších 

miest za prácou sa však do budúcna predpokladá postupne starnutie obyvateľstva 

v obci.  

 

Graf č. 9 -  Veková štruktúra obyvateľov za roky 2001 až 2005 
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Zdroj: Krajský štatistický úrad SR Levice 

                                              
4 Vysvetlivky: PrP – predproduktívny vek, P – produktívny vek, PP – poproduktívny vek 
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Vekovú štruktúru obyvateľstva v obci dokumentuje nasledujúci graf, ktorý 

znázorňuje vekovú pyramídu obyvateľstva. Z grafu vyplýva, že v roku 2005 boli 

najpočetnejšími vekovými skupinami skupiny obyvateľov od 30 – 34 (19 mužov, 14 

žien, od 5 – 9 (18 chlapcov, 14 dievčat), od 20 – 24 (15 mužov a 15 žien). Je tiež 

zrejmé, že v kategóriách nad 60 rokov dominujú predovšetkým muži. V ostatných 

prípadoch  je podiel žien a mužov v jednotlivých kategóriách pomerne vyrovnaný. 

 

Graf č. 10 -  Veková pyramída obyvateľstva 
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Zdroj: Krajský štatistický úrad SR Levice 

 

4.3 VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 

Vzhľadom na to, že údaje o vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva sú súhrne 

zbierané iba v prípade sčítania obyvateľov domov a bytov, pri analýze tejto štruktúry 

vychádzame z údajov z roku 2001, kedy na Slovensku takéto sčítanie prebehlo. 

Ako nám udáva graf, najpočetnejšiu skupinu tvoria obyvatelia s dosiahnutým 

základným vzdelaním. Z celkového počtu 131 obyvateľov zo základným vzdelaním 

dosahuje podiel žien až 62,6 %. Ďalšie dve najpočetnejšie skupiny tvoria deti do 16 

rokov (v počte 81, relatívne 23 %) a obyvatelia s dosiahnutým učňovským vzdelaním 

bez maturity. Ich podiel na celkovom počte obyvateľov predstavuje 22 %, pričom v tejto 

skupine dominujú muži (takmer 70 %).  

Úplné stredné vzdelanie v obci má len 8 % obyvateľov a rovnako aj v tejto 

skupine dominuje mužská populácia (62,1 %).  

V roku 2001 boli v obci evidovaní dvaja obyvatelia, ktorí dosiahli vysokoškolské 

zameranie univerzitného typu, čo predstavuje len 1 % všetkých obyvateľov. 
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Tabuľka č. 5 -  Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

Druh vzdelania muži ženy spolu 

Základné 49 82 131 
SOU 53 23 76 
SO bez maturity 6 1 7 
SOU s maturitou 5 3 8 
SO s maturitou 18 11 29 
SOŠ 3 8 11 
VŠ 1 1 2 
Bez udania 3 0 3 
Deti do 16 rokov 40 41 81 

Zdroj: SODB 2001 

 

Graf č. 11 -  Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 
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Zdroj: SODB 2001 

 

 

4.4 NÁRODNOSTNÁ A NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 

Pod národnosťou rozumieme príslušnosť osoby k národu, národnostnej 

prípadne etnickej menšine, pričom nie je dôležitý materinský jazyk, jazyk, ktorý 

zvyčajne využíva alebo lepšie ovláda, ale jeho vlastné rozhodnutie hlásiť sa k určitému 

národu, národnostnej prípadne etnickej menšine. 

Z pohľadu národnostnej štruktúry tvoria najpočetnejšiu skupinu obyvatelia 

hlásiaci sa k maďarskej národnosti (56,1%).  Takmer 31 % obyvateľov sa v sčítaní 

obyvateľov, domov a bytov prihlásilo k slovenskej národnosti. V obci je evidovaná aj 
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rómska menšina, ku ktorej sa prihlásilo 10,3 %, teda 36 obyvateľov z celkového počtu 

350. 

 

Tabuľka č. 6 -  Národnostná štruktúra obyvateľstva 

Národnosť Počet  

Slovenská 107 
Maďarská 195 
Rómska 36 
Česká 8 
Ostatné, nezistené 2 

Zdroj: SODB 2001 

 

Názorne národnostnú štruktúru obyvateľov dokumentuje nasledujúci graf. 

 

Graf č. 12 -  Národnostná štruktúra obyvateľstva 
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Zdroj: SODB 2001 

 

Náboženským vyznaním rozumieme účasť obyvateľov na náboženskom živote 

niektorej cirkvi alebo vzťah k nej. Z hľadiska náboženského vyznania má v obci 

dominujúce postavenie rímsko-katolícka cirkev, ku ktorej sa v roku 2001 hlásilo 96 % 

všetkých obyvateľov obce. Okrem tejto cirkvi sa z celkového počtu obyvateľov prihlásil 

jeden ku gréckokatolíckej cirkvi, jeden k reformovanej kresťanskej cirkvi, dvaja 

k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Bez vyznania bolo v roku 2001 v obci 7 

ľudí a u troch sa náboženská príslušnosť nezistila. 
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Tabuľka č. 7 -  Náboženská štruktúra obyvateľstva 

Rímskokatolícka cirkev 334 
Gréckokatolícka cirkev 1 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 2 
Reformovaná kresťanská cirkev 1 
Bez vyznania 7 
Nezistené 3 

Zdroj: SODB 2001 

 

4.5 ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA EKONOMICKEJ AKTIVITY 

4.5.1 NEZAMESTNANOSŤ A ŠTRUKTÚRA NEZAMESTNANÝCH 

Vývoj počtu nezamestnaných v obci Slatina za posledných päť rokov 

zaznamenával rastúcu tendenciu, keď počet nezamestnaných vzrástol z pôvodných 27 

v roku 2001 na 34 v roku 2006 (26 %-ný relatívny nárast). V prípade, že vývoj budeme 

sledovať medziročne, zistíme, že výrazný nárast nezamestnaných bol medzi rokmi 

2001 a 2002 (z 27 na 35). Do roku 2004 sa počet nezmenil a v ďalšom roku došlo 

dokonca k poklesu o 9 ľudí, relatívny pokles o 25,7 %. Nasledujúci rok však opäť počet 

evidovaných nezamestnaných vzrástol na 34.  

 

Graf č. 13 -  Vývoj počtu nezamestnaných                      
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Zdroj: ÚPSVaR Levice 

 

Z hľadiska dĺžky evidencie je na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Leviciach za posledných šesť rokov evidovaných najviac nezamestnaných z radov 

dlhodobo nezamestnaných, teda tých, ktorí sú v evidencii vedení dva a viac rokov. 

Najmenšiu skupinu nezamestnaných tvoria nezamestnaní evidovaní po dobu 

sedem až deväť mesiacov, kde sa počet pohyboval v rozmedzí od jedného po dvoch. 
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Tabuľka č. 8 -  Štruktúra nezamestnaných podľa doby evidencie 

Doba 
evidencie 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Do 3 m 4 7 7 5 4 6 
4 – 6 m 4 2 1 5 4 7 
7 – 9 m 1 2 1 2 1 1 
10 – 12 m 6 3 1 5 0 4 
13 – 24 m 3 13 9 3 4 3 
Nad 24 m 9 8 16 15 13 13 
Spolu  27 35 35 35 26 34 

Zdroj: ÚPSVaR Levice 

 

Graf č. 14 -  Štruktúra nezamestnaných podľa doby evidencie 
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V prípade kumulatívnych počtov nezamestnaných podľa vekových kategórií 

za hodnotených šesť rokov je najväčší počet nezamestnaných u vekovej skupiny 50 

– 54 rokov, čo sú ľudia tesne pred dôchodkom a teda tvoria skupinu ťažko 

zamestnateľných obyvateľov. Druhá kumulatívne najväčšia skupina 

nezamestnaných sú nezamestnaní vo veku od 40 do 44 rokov.  

Pri individuálnom porovnávaní jednotlivých rokov je najpočetnejšiu 

skupinu náročné stanoviť, keďže sú počty rozdelené pomerne rovnomerne. Vekovú 

štruktúru nezamestnaných nám pre priblíženie udáva nasledujúci graf. 
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Tabuľka č. 9 -  Veková štruktúra nezamestnaných 

Veková 
kategória 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

17 r 0 2 0 0 0 1 
18 r 0 0 2 1 0 1 
19 r 0 1 1 0 0 1 
20 – 24 r 4 4 5 2 1 4 
25 – 29 r 1 4 3 4 7 1 
30 – 34 r 5 3 1 2 3 4 
35 – 39 r 2 5 5 6 1 5 
40 – 44 r 3 4 5 7 5 5 
45 – 49 r 4 3 3 2 3 6 
50 – 54 r 5 5 6 6 3 5 
55 – 59 r 3 3 3 3 2 1 
60 r 0 1 1 2 1 0 
Spolu 27 35 35 35 26 34 

Zdroj: ÚPSVaR Levice 

 

Graf č. 15 -  Veková štruktúra nezamestnaných 
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Zdroj: ÚPSVaR Levice 

 

Za celých šesť posledných rokov najväčšiu skupinu nezamestnaných podľa 

dosiahnutého stupňa vzdelania tvoria obyvatelia so základným vzdelaním. Za  nimi 

nasledujú tí, ktorí ukončili stredné odborné učilište bez maturity. V ostatných 

prípadoch sa počet nezamestnaných pohyboval v rozmedzí 0 – 2. 
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Graf č. 16 -  Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných 
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Zdroj: ÚPSVaR Levice 

 

4.5.2 TRH PRÁCE A ZAMESTNANOSŤ 

Trh práce predstavuje na jednej strane ponuku pracovných miest a na druhej 

strane ponuku pracovných síl. Okrem miery nezamestnanosti a zamestnanosti je 

dôležitou charakteristikou trhu práce aj počet ekonomicky aktívnych obyvateľov. Pod 

ekonomicky aktívnym obyvateľstvom rozumieme nielen zamestnaných, ale aj 

nezamestnaných. Z celkového počtu 350 obyvateľov v roku 2001 bolo 156 ekonomicky 

aktívnych obyvateľov, čo predstavovalo 44,6 %-ný podiel všetkých obyvateľov. 

Podľa výsledkov sčítania v roku 2001 najviac ľudí bolo zamestnaných 

v súkromnom a tiež aj štátnom podniku. Naopak najmenej (1) uviedol ako svoje 

zamestnanie vypomáhanie v rodinnom podniku. 

Najpočetnejšou vekovou kategóriou pracujúcou v štátnom podniku boli 

obyvatelia vo veku 30 – 39 rokov. Ich podiel na celkovom počte zamestnaných 

v štátnom podniku predstavoval  38,9 %. 

V súkromnej sfére bolo zamestnaných najviac ľudí vo veku od 20 do 29 rokov. 

Z celkového počtu 59 zamestnancov v súkromnej oblasti, do spomínanej vekovej 

kategórie patrilo 20 ľudí (relatívne 33,9 %-ný podiel). 

Vekovú skladbu obyvateľov pracujúcich v štátnej a súkromnej sfére nám 

dokumentuje aj nasledujúca tabuľka a graf. 

 

Tabuľka č. 10 -  Veková skladba obyvateľov pracujúcich v štátnych a súkromných 
podnikoch 

Veková skupina Štátny podnik Súkromný podnik 

15 -19 1 1 
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20 – 29 14 20 
30 – 39 21 14 
40 – 49 12 13 
50 – 54 3 6 
55 - 59 2 5 
60 – 64 1 0 
Spolu 54 59 

Zdroj: SODB 2001 

 

Graf č. 17 -  Veková skladba obyvateľov pracujúcich v štátnych a súkromných 

podnikoch 
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Zdroj: SODB 2001 

 

Ako je možné vidieť v tabuľke ďalej v texte, vo všetkých formách zamestnania 

majú v celkovom meradle dominujúce postavenie muži. Ich podiel na celkovom počte 

zamestnaných bol v roku 2001 53,2 %. 

 

Tabuľka č. 11 -  Štruktúra zamestnaných obyvateľov podľa pohlavia 

 Muži Ženy 

Štátny podnik 30 24 
Súkromný podnik 31 28 
Družstvo 2 1 
Podnikatelia bez zamestnancov 4 1 
Podnikatelia so zamestnancami 2 1 
Vypomáhajúci v rodinnom podniku 0 1 
Ostatní a nezistení 14 17 

Zdroj: SODB 2001 
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Z hľadiska štruktúry národného hospodárstva najviac obyvateľov pracuje 

v terciárnom sektore (43,6 %), nasleduje sekundárny sektor s 34,0 %-ami. Najmenej 

ľudí pracuje v primárnom sektore. Tento podiel predstavuje takmer 4 %. 

 

Graf č. 18 -  Štruktúra zamestnaných obyvateľov podľa odvetvia hospodárstva 
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Zdroj: SODB 2001 

 

5 HOSPODÁRSTVO OBCE 

5.1 HOSPODÁRENIE  OBCE 

5.1.1 ROZPOČET OBCE 

Hospodárenie obce sledujeme na základe efektívnosti (neefektívnosti) 

využívania prostriedkov, ktoré má obec k dispozícií na zabezpečenie svojej činnosti,  

na financovanie svojich úloh a funkcií. Základným nástrojom finančného 

hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý zároveň vyjadruje aj jej samostatnosť 

hospodárenia. Legislatívne je rozpočet obce upravený zákonom č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, 

finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné 

vzťahy k právnickým a fyzickým osobám. 

Finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu sa odrážajú v podobe podielov na 

daniach v správe štátu, dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej 

správy a v podobe ďalších dotácií v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na 

príslušný rozpočtový rok. 

Vnútorne sa rozpočet obce člení na bežný a kapitálový rozpočet. Kým bežný 
rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový, kapitálový 



37 

rozpočet môže zostaviť aj ako schodkový (len za podmienky, že schodok bude 

možné uhradiť finančnými prostriedkami z minulých rokov, alebo návratnými zdrojmi 

financovania splácanými z bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch). 

Pri pohľade na tabuľku môžeme vidieť, že obci Slatina sa darilo dodržať 
podmienku vytvorenia prebytkového bežného rozpočtu. V prípade kapitálového 
rozpočtu obec vykázala schodkový stav v troch rokoch  v posudzovanom období 

posledných šiestich rokov. V ostaných troch rokoch bol aj kapitálový rozpočet 

prebytkový. 

 

Tabuľka č. 12 -  Bežný a kapitálový rozpočet 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Bežné príjmy 3 408 1 866 2 803 2 827 4 020 3 692 
Bežné výdavky 1 447 1 756 2 358 2 541 3 434 3 279 
Prebytok/schodok 1 961 110 445 286 586 413 
Kapitálové príjmy 1 800 1 057 1 563 408 2 280 319 
Kapitálové výdavky 3 718 710 1 914 379 2 499 290 
Prebytok/schodok - 1 918 347 - 351 29 - 219 29 

Zdroj: údaje obce 

 

Graficky vývoj výsledku hospodárenia obce z bežnej a kapitálovej činnosti 

zachytáva nasledujúci graf. 

 

Graf č. 19 -  Vývoj bežných a kapitálových prebytkov/schodkov rozpočtu 
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Zdroj: údaje obce 
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Pri celkovom pohľade na rozpočet obce ho môžeme charakterizovať ako 

prebytkový. Počas všetkých šesť posledných rokov boli celkové príjmy do rozpočtu 

obce vyššie ako výdavky obce. Sumárny pohľad na rozpočet a jeho vývoj uvádzame 

v nasledujúcej tabuľke a grafe. 

 

Tabuľka č. 13 -  Rozpočet obce 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Príjmy celkom 5 208 2 923 4 366 3 235 6 300 4 011 
Výdavky celkom 5 165 2 466 4 272 2 920 5 933 3 569 
Prebytok/schodok 43 457 94 315 367 442 

Zdroj: údaje obce 

 

Graf č. 20 -  Vývoj súhrnných položiek rozpočtu 
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Zdroj: údaje obce 

 

S decentralizáciou verejnej správy a teda aj nárastom rozsahu kompetencií obcí 

by mal automaticky súvisieť aj adekvátny nárast objemu finančných prostriedkov na 

ich krytie. Kompetencie vykonávané v prenesenom okruhu štátnej správy sú 

v rozpočte obce financované prostredníctvom dotácií. Na financovanie originálnych 

kompetencií obcí sú určené predovšetkým príjmy z podielových a miestnych daní. Do 

konca roka 2004 boli rozpočty obcí napojené na podiely z výnosov troch daní (daň 

z príjmov fyzických osôb, daň z príjmov právnických osôb a cestná daň). Od 1. januára 

2005 je do rozpočtov obcí rozdeľovaná len jedna podielová daň – daň z príjmov 

fyzických osôb, ktorá sa objemovo a aj percentuálne stáva najvýznamnejším príjmom 

rozpočtov obcí. 

Podiel dane z príjmov fyzických osôb na celkových príjmoch rozpočtu obce 

Slatina sa vyvíjal pomerne rôznorodo. Kým v roku 2001 podiel predstavoval hodnotu 
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takmer 9,5 % v minulom roku bol už tento podiel na úrovni takmer 31 %. Je potrebné 

upozorniť na fakt, že vysoký podiel daní z príjmov v minulom roku súvisí už so 

spomínanou decentralizáciou verejnej správy. V ostatných rokoch sa podiel daní 

z príjmov pohyboval v rozmedzí od 13 do 20 %. 

Podstatne nižšie podiely na celkových príjmoch tvorili podiely daní 

z nehnuteľnosti. Extrémne hodnoty boli vykázané v roku 2001 – podiel daní 

z nehnuteľnosti tvoril 1,8 % celkových príjmov – a v roku 2002, keď miestne dane 

dosiahli na celkových príjmoch najväčší podiel za hodnotené časové obdobie – 13,27 

%.  

 

Graf č. 21 -  Podiel jednotlivých daní na celkových príjmoch rozpočtu obce 
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Zdroj: údaje obce 

 

5.1.2 MAJETOK OBCE 

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Aj majetok 

obce slúži na plnenie jej úloh. Je možné ho použiť najmä na verejné účely, ale tiež aj 

na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. 

Majetok obce a nakladanie s ním upravuje zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí, v znení neskorších predpisov.  

Obec Slatina vlastní majetok v celkovej hodnote takmer 26 mil. Sk. Najväčšiu 

položku predstavuje hmotný majetok. Konkrétne hodnoty sú uvedené v tabuľke. 

 

Tabuľka č. 14 -  Majetok obce 

Majetok Suma v Sk 

Hmotný majetok 11 671 209 
Pozemky 1 472 400 
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Stavby 2 066 734 
Ostatný hmotný majetok 7 663 016 
Iné 469 059 
Dlhodobý finančný majetok 2 605 575 
Majetok spolu 25 947 993 

Zdroj: údaje obce 

 

Graf č. 22 -  Podiel jednotlivých druhov majetku na celkovom majetku obce 
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Zdroj: údaje obce 

 

Nasledujúca tabuľka nám udáva stavby vo vlastníctve obce spolu s možnosťou 

ich využitia. 

 

Tabuľka č. 15 -  Prehľad stavieb vo vlastníctve obce 

Stavba 
Aktuálne 
využitie 

Možný 
predaj 

Možný 
prenájom 

Budova kultúrneho domu Áno Nie Áno 
Stará budova OcÚ Áno Nie Áno 
Rodinný dom Áno Áno Áno 
Rodinný dom – zrúcanina Nie Nie Nie 
Budova ZŚ Áno Nie Nie 
Dom smútku Áno  Nie  Áno  

Zdroj: údaje obce 
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5.1.3 INVESTIČNÉ PROJEKTY OBCE 

Keďže obce pri výkone svojej činnosti operujú s pomerne nízkymi rozpočtami, 

ktoré často stačia len na pokrytie bežných potrieb, obce sa zapájajú do rôznych 

projektov na získanie finančných príspevkov pre svoje investičné aktivity a zámery. 

Obec Slatina je v tomto ohľade pomerne aktívna a od roku 2001 sa jej podarilo 

získať dotácie v celkovej hodnote 4 476 920 Sk. Okrem toho bola obec úspešná aj pri 

žiadaní nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov na dobudovanie 

kanalizácie. Na tento účel obec získala prostriedky vo výške približne 14 mil. Sk. 

Od roku 2001 sa obci podarilo získať dotácie na tieto aktivity: 

- rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu, 

- kanalizácia 

- nákup filtračnej zostavy na úpravu vody 

- rekonštrukcia miestneho rozhlasu, vybudovanie novej ústredne  

- rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému v ZŠ a vybudovanie 

sprchového kúta v budove ZŠ 

- rekonštrukcia chodníkov a oporného múru v obci 

 

5.2 PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY V OBCI A ICH ŠTRUKTÚRA 

Z podnikateľských subjektov na území obce prevládajú subjekty 

sekundárneho sektora. Konkrétne sa jedná o nasledovné spoločnosti: 

- Inchem, s. r. o. 

- Západoslovenské Žriedla, a. s. 

- Ladislav Annus Firma ALA – autobazár, živnostník 

- Bazsó – strechy, živnostník 

Koncom roka 2007 je naplánované dokončenie areálu pre zavedenie výroby 

čierneho prachu do výbušnín. Okrem toho je tiež naplánované presťahovanie 

spoločnosti na balenie CD zo Šiah práve do obce Slatina. Tento podnik v budúcnosti 

plánuje zamestnávať približne 10 ľudí. 

Terciárny sektor je v obci zastúpený v podobe verejných služieb, obchodu, 
pošty a základnej školy. V obci potraviny a pohostinstvo prevádzkuje p. Fabiánová. 

Zo sektorov hospodárstva v obci nepôsobí žiaden podnik z primárneho 
sektora. Primárny sektor je v obci reprezentovaný len prostredníctvom samostatne 

hospodáriacich roľníkov: 

- Pečérke Jozef 

- Uhrin Karol 

- Malatinec Július 
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- Pečérková Valéria 

Pôdu na katastrálnom území obhospodaruje spoločnosť Agro Semeg S3, s. r. o. 

so sídlom v Horných Semerovciach. 

 

6 CESTOVNÝ RUCH 

6.1 ANALÝZA PRIMÁRNEJ PONUKY 

Prírodné podmienky primárnej ponuky cestovného ruchu zahŕňajú 

geomorfologické, klimatické, hydrologické a biogeografické pomery. Podrobne sme sa 

prírodným podmienkam obce Slatina venovali už v kapitole 2 Prírodné podmienky, 

a preto ich už v tejto kapitole neopakujeme. 

Kultúrno-historický potenciál obce ako ďalší zdroj primárnej ponuky 

cestovného ruchu obce reprezentujú nielen sakrálne pamiatky a kultúrno – osvetové 

zariadenia, ale aj kultúrne podujatia, ktoré sa v obci organizujú (bližšie špecifikované 

v kapitole 3.3.3 – Šport a kultúra). 

Zo sakrálnych pamiatok sa v obci nachádza kostol z 18. storočia zasvätený sv. 

Jánovi Nepomuckému. Je vybavený viacerými hnuteľnými vecami, ktoré sa považujú 

za kultúrne pamiatky. Konkrétne sa jedná o: 

- hlavný oltár sv. Jána Nepomuckého, umiestnený v presbytériu kostola 

a pochádza z druhej polovice 18. storočia, 

- barokový bočný oltár Srdca Ježišovho z obdobia tretej tretiny 18. storočia 

- barokový bočný oltár Panny Márie Lurdskej z druhej polovice 18. storočia 

- Svätenička – rustikálna práca z kameňa z 19. storočia 

Súčasťou kostola bola aj Pieta s polychromovaného dreva, ktorá však bola 

odcudzená. 
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Obrázok č. 3 -  Sakrálne pamiatky 

  
Kostol sv. Jána Nepomuckého Hlavný oltár 

 

6.2 ANALÝZA SEKUNDÁRNEJ PONUKY 

Sekundárnu ponuku cestovného ruchu predstavujú služby a aktivity, ktoré sa 

na riešenom území v rámci cestovného ruchu nachádzajú a ktoré nadväzujú na 

primárnu ponuku a dotvárajú tak komplexný balík cestovného ruchu. 

V oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu je situácia na riešenom území 

veľmi zlá. Priamo v  obci nie sú vytvorené možnosti na ubytovanie návštevníkov. 

Rovnako tak sa v obci nenachádzajú ani stravovacie zariadenia. Ubytovacie 

a stravovacie služby návštevníkom ponúkajú zariadenia situované v blízkej obci 

Dudince. Konkrétne sa jedná o: 

- Hotel Jantár*** 

- Hotel Hviezda** 

- Hotel Bučinár** 

 

6.3 ZÓNOVÉ ČLENENIE TURISTICKÝCH ATRAKCIÍ 

Hoci samotná obec nemá vytvorené ideálne podmienky pre rozvoj cestovného 

ruchu, okolie obce poskytuje rôznorodé možnosti trávenia voľného času. Návštevníci 

sa môžu venovať rôznym športovým aktivitám a taktiež aj relaxačným pobytom, 

výletom do okolia za historickými pamiatkami, kultúrnymi atrakciami. Keďže 

návštevníci necestujú len do konkrétneho zariadenia alebo len do konkrétneho mesta, 

či obce, ale vnímajú príslušný región ako celok, je potrebné, aby ponuky cestovného  
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ruchu boli navzájom regionálne zosúladené, rozvíjané a uplatňované. Z týchto dôvodov 

je potrebné poznať ponuku cestovného ruchu aj širšieho okolia riešeného územia. 

Pri zónovom členení turistických atrakcií sme okolie obce rozdelili do štyroch 

základných okruhov: 

- do 25 km 

- do 35 km 

- do 55 km 

- do 85 km 

Zóna do 25 km 

• Dudince 

Kúpeľné mesto Dudince je vhodné miesto na rehabilitáciu a oddych. Od mája 

do septembra je v Dudinciach otvorené verejné kúpalisko s minerálnou vodou. Z 

rímskych čias sa v obci zachovalo 32 kamenných rímskych bazénikov. 

• Brhlovce 

Nachádza sa tu zaujímavá expozícia ľudovej 

architektúry a bývania v podobe skalných obydlí, 
ktoré sú vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu. Tieto 

obydlia pochádzajú z 18. – 20. storočia, sú 

vtesané do tufu a dodnes sú niektoré z nich 
používané na bývanie, iné slúžia ako vínne pivnice 

a pre ďalšie hospodárske účely. 

• Hrušov 

Dedinka ocenená titulom „Dedina roka 2003“. 

Charakteristický kolorit obce dotvárajú pivnice vytesané v 
tufopiesku.  Bohaté kultúrne dedičstvo je zachované v živých 
kultúrnych a folklórnych tradíciách a zvyklostiach, ktoré sa 

prezentujú predovšetkým na každoročne organizovanom podujatí 

„Hontianska paráda“. Predvádzajú sa tradičné remeselné 

techniky, typické hontianske kroje a zvyky. Podujatie je spojené s návštevou pivníc, 

ochutnávkou tradičných domácich špecialít a vystúpeniami folklórnych skupín. 

• Šahy 

Prvá písomná zmienka o jestvovaní osady Saag je z roku 1237 v listine Bela IV. 

na písanej vo Zvolene. Druhá listina z roku 1256 popisuje osady susediace so Šahami: 

dedina Olvár, obec Tešmak, dedina Proma a Sági-sidó. Z hľadiska rozvoja mesta bolo 

rozhodujúcou udalosťou založenie kláštora v Šahách. Priaznivé položenie Šiah malo za 

výsledok ich dôsledné napojenie na stredovekú cestnú sieť. 

Ďalšou významnou udalosťou v rozvoji mesta bolo 

postavenie prvého poštového domu v strede dnešného 

hlavného námestia. Pre Šahy sa začína nová éra vtedy, keď 

v susednej obci Kemenec vyhorel župný dom. Župné stavy 
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sa vtedy rozhodli preniesť sídlo župy do Šiah. V meste sa nachádza viacero 

zaujímavých miest pre návštevníkov mesta – kalvária, kaštieľ, kostol, Hlavné námestie 

atď. 

 

Zóna do 35 km 

• Levice Tekovské múzeum zo začiatku 20. stor. 

 Levický hrad z konca 13. stor. 

 Mlyn 

 Počúvadlo 

• Bzovík Hrad Bzovík 

 Chránená 300 ročná lipa  

• Krupina Trojičný stĺp – barokový morový     

 svätotrojičný stĺp z roku 1572 

 Mestský dom 

 Mestské hradby (1551-1564) 

 Múzeum Andreja Sládkoviča 

 Vartovka z roku 1564 

 Turecké studne 

 Krupinské podzemné chodby 

 

Zóna do 55 km 

• Sv. Anton Kaštieľ z 18. stor, NKP 

• Banská Štiavnice -mestská pamiatková rezervácia,  

 zapísaná v svetovom zozname UNESCO 

 Starý a Nový Zámok, NKP 

 Banský súd, NKP 

 Komorský dvor, NKP 

 Gotický kostol sv. Kataríny (1488-1491) 

 Piargska brána 

 Morový stĺp 

 Klopačka 

• Zvolen Zvolenský zámok z druhej pol. 14. stor. 

 Vlastivedné múzeum 
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 Pustý hrad – Zvolen 

 Kostol sv. Alžbety 

 

Zóna do 85 km 

• Banská Bystrica Múzeum SNP 

 Mestský hrad zo 14. stor., ktorý zahŕňa: 

 Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie 

 Kostol sv. Kríža 

 Mestská hodinová veža 

 Stredoslovenské múzeum 

 Literárne a hudobné múzeum 

 Oblastná galéria a kaštieľ Tihanyovcov 

• Nitra Nitriansky hrad 

 „Bazilika minor“ sv. Emeráma 

 Divadlo Andreja Bagara 

 Kalvária 

Rovných 100 km je od obce vzdialené hlavné 

mesto Maďarska – Budapešť. Aj vzhľadom na ľahkú 

a rýchlu cestnú dostupnosť je toto mesto pomerne 

často navštevované obyvateľmi obce. Mesto Budapešť 

vzniklo v roku 1873 spojením troch samostatných 

historických miest – Buda, Pest a Óbuda. Budapešť 

má bohatú a fascinujúcu históriu a pulzujúce 

kultúrne dedičstvo. Budapešť je známa ako „Kráľovná na Dunaji“ prípadne aj „Mesto 

kúpeľov“.  

 

 

 

 

 

 



47 

7 ANALÝZY SWOT 

7.1 INFRAŠTRUKTÚRA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Silné stránky Slabé stránky 

- výhodná dopravná poloha 

v blízkosti hlavných dopravných 

ťahov 

- vyhovujúce autobusové spojenie 

- blízkosť štátnej hranice s 

Maďarskom 

- celková elektrifikácia obce 

- celková plynofikácia obce 

- dostatočné pokrytie 

telekomunikačným signálom 

- možnosť pripojenia na 

vysokorýchlostný internet 

- lokalizácia základnej školy v obci 

- minerálne vodné zdroje 

- pokles v produkcii komunálneho 

odpadu 

- zavedený separovaný zber odpadu 

- spolupráca na mikroregionálnej 

úrovni 

- zlý technický stav miestnych 

komunikácií 

- veľký počet rozpadnutých domov 

- existencia čiernych skládok 

- absencia osobnej železničnej 

stanice 

- pokles počtu obývaných domov 

- nezáujem občanov o životné 

prostredie 

- nedostatočné využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie 

- oblasť ohrozovaná záplavami 

 

Príležitosti Ohrozenia 

- existencia železničnej stanice pre 

nákladné vlaky 

- blízkosť letiska Sliač 

- možnosť čerpania finančných 

prostriedkov z EÚ fondov 

a grantových schém 

- podpora spolupráce na 

mikroregionálnej a tiež aj 

cezhraničnej úrovni 

- prechod na ekologické formy 

vykurovania 

- rast záťaže cestných komunikácií 

z dôvodu zvyšovania intenzity 

osobnej a nákladnej dopravy 

- zotrvanie pri starých formách 

vykurovania 

- nedostatok finančných 

prostriedkov na realizáciu 

infraštruktúrnych zámerov 

- nízka disciplína pri nakladaní 

s odpadmi 

- zhoršenie kvality vôd 

a minerálnych prameňov 

 

7.2 PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR 

Silné stránky Slabé stránky 
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- výhodná dopravná poloha 

- záujem predstaviteľov obce 

o podporu podnikateľských aktivít 

v obci 

- voľné lokality v obci vhodné pre 

podnikateľské aktivity  

- vysoká ponuka pomerne lacnej 

pracovnej sily 

 

 

- nízka kvalifikácia pracovnej sily 

- slabá propagácia regiónu v oblasti 

cestovného ruchu 

- základná infraštruktúra na nízkej 

úrovni 

Príležitosti Ohrozenia 

- využitie potenciálu pre rozvoj 

cestovného ruchu 

- čerpanie finančných prostriedkov 

od štátu, EÚ a iných grantových 

schém na podporu 

podnikateľských aktivít 

- rozvoj obecného podnikania 

- strata záujmu štátu o podporu 

malých a stredných podnikov 

- náročnosť a zdĺhavosť získania 

úverových zdrojov 

- náročná a rýchlo sa meniaca 

legislatíva upravujúca podnikanie 

- administratívne bariéry zakladania 

podnikov 

 

 

7.3 ĽUDSKÉ ZDROJE 

Silné stránky Slabé stránky 

- pozitívny prirodzený prírastok 

- pomerne stabilný vývoj 

obyvateľstva z hľadiska veku 

- pomerne silné zastúpenie 

obyvateľov v produktívnom veku 

- záujem predstaviteľov obce 

o riešenie demografickej situácie 

v obci 

- zapojenie sa obce do aktívnej 

politiky zamestnanosti – aktivačné 

práce 

- znalosť maďarského jazyka 

- pomerne vysoký podiel rómskeho 

obyvateľstva 

- negatívny vývoj migrácie 

- pokles celkového počtu obyvateľov 

- nízka vzdelanostná úroveň 

obyvateľov 

- vysoký podiel dlhodobo 

nezamestnaných na celkovom 

počte nezamestnaných 

- nízka miera samovzdelávania sa 

obyvateľov 

- absencia celoživotného 

vzdelávania 

- nedostatok mimoškolských aktivít 

pre deti 

- nedostatok pracovných príležitosti 

Príležitosti Ohrozenia 
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- výstavbou nájomných bytov 

prilákať do obce mladých ľudí 

- získanie finančných prostriedkov 

na rozvoj ľudských zdrojov z EÚ 

fondov a grantových schém 

- programy podpory vzdelávania 

a sociálnej inklúzie 

- programy zamerané na riešenie 

rómskej problematiky 

- finančné prostriedky štátu na 

rekvalifikáciu nezamestnaných 

- starnutie obyvateľstva  

- zvyšovanie nákladov na 

zabezpečenie sociálnej 

starostlivosti o starých ľudí 

a sociálne odkázaných ľudí 

- neriešenie rómskej problematiky 

- vyostrenia národnostnej 

neznášanlivosti 

- narastanie skupiny obyvateľov, 

ktorá má problémy s uplatnením 

na trhu práce 

 

 

7.4 KULTÚRA, ŠPORT A VOĽNÝ ČAS 

Silné stránky Slabé stránky 

- záujem obyvateľov o kultúru 

- existujúce futbalové ihrisko 

- funkčný kultúrny dom 

- nepravidelné organizovanie výstav 

starožitných predmetov 

- absencia tradície organizovania 

športových podujatí 

- nepostačujúca úroveň a početnosť 

kultúrnych podujatí 

- slabá aktivita záujmových 

a kultúrnych združení 

- nedostatok oddychových 

a športových zariadení pre 

voľnočasové aktivity obyvateľov 

Príležitosti Ohrozenia 

- vytváranie cezhraničných 

partnerstiev a možnosť realizovať 

spoločné slovensko-maďarské 

programy 

- organizovanie športovo – 

kultúrnych podujatí s väzbou na 

podporu rozvoja cestovného ruchu 

- vytvorenie tradície kultúrnych, 

športových a voľnočasových 

podujatí 

- využitie finančnej podpory štátu, 

EÚ na organizovanie kultúrno-

spoločenských podujatí 

- pokles a strata súkromných 

iniciatív v oblasti kultúry 

- strata záujmu predstaviteľov obce 

o organizovanie kultúrnych 

a športových podujatí v obci 

- neschopnosť využiť finančné 

podpory 
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8 VÍZIA A STRATÉGIA ROZVOJA OBCE 

VÍZIA OBCE 

 

 
 

STRATÉGIE OBCE 

 

INFRAŠTRUKTÚRA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

CIEĽ  
Zlepšenie kvality života obyvateľov obce dobudovaním základnej 

infraštruktúry a skvalitnením životného prostredia 

ZDÔVODNENIE A 

PRÍNOS 

Kvalitná a všestranne rozvinutá technická a dopravná infraštruktúra je 

určujúcim faktorom kvality života a spokojnosti obyvateľov. Je tiež 

základnou podmienkou lokalizačných rozhodnutí súkromného sektora 

z hľadiska rôznych druhov podnikania a cestovného ruchu. V súčasnosti 

najvýznamnejšou investíciou, ktorá rozhodujúcou mierou zlepší ďalšie 

rozvojové predpoklady obce je vybudovanie vodovodnej siete v obci. Navyše 

dobudovanie technickej infraštruktúry bude mať aj pozitívny vplyv na životné 

prostredie.  

Následne po dobudovaní technickej infraštruktúry bude potrebné 

uskutočniť rekonštrukciu miestnych komunikácií. 

Územím obce preteká potok, ktorý sa prevažne na jar a na jeseň 

v dôsledku nárastu vodnej hladiny vybrežuje a zaplavuje okolie. Pre 

zabránenie tomuto stavu je potrebné na toku postaviť ešte jednu suchú 

hrádzu.  

Do infraštruktúry obce, ktorá vo veľkej miere taktiež ovplyvňuje kvalitu 

života v obci, jej estetický vzhľad patria aj obecné budovy (obecný úrad, 

škola, kultúrny dom). Jedná sa predovšetkým o staré budovy, ktoré je 

potrebné zrekonštruovať a zlepšiť ich tepelno-izolačné vlastnosti. 

Realizáciou cieľa sa prispeje k výraznému zvýšeniu atraktívnosti 

územia, zlepšeniu kvality životného prostredia, a to sa následne prejaví aj na 

zvýšení kvality života obyvateľov obce.  

OPATRENIE č. 1 Vybudovanie vodovodnej siete v obci 

AKTIVITY 

Predinvestičná fáza: 
� Vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
� Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné 

povolenie) 
� Spracovanie realizačných výkresov 
� Feasibility study – štúdia uskutočniteľnosti 

Slatina je obcou, kde kvalita života a spokojnosti jej obyvateľov je na 

vysokej úrovní a ktorej obyvatelia sú hrdí na svoju obec. Využíva nielen 

svoju výhodnú dopravnú polohu v blízkosti hlavných dopravných 

koridorov, ale aj blízkosť zdrojov minerálnej vody a známeho kúpeľného 

mesta Dudince. Poskytuje komplexne vybudovanú infraštruktúru a rôzne 

možnosti pre kultúrne a športové vyžitie, oddych a trávenie voľného času 
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� CBA – analýza nákladov a prínosov 
� Vydanie stavebného povolenia 
Investičná fáza: 
� Získanie zdrojov financovania 
� Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 o ver. obstarávaní 
� Realizácia  
� Stavebný dozor 
� Kolaudácia  

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2008 – 2012 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

� Obec Slatina 
� Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 

� fondy EÚ 
� Kohézny fond 
� vlastné zdroje pre kofinancovanie  

OPATRENIE č. 2 Dobudovanie/rekonštrukcia miestnych komunikácií 

AKTIVITY 

Predinvestičná fáza: 
� Vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
� Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné 

povolenie) 
� Spracovanie realizačných výkresov 
� Feasibility study – štúdia uskutočniteľnosti 
� CBA – analýza nákladov a prínosov 
� Vydanie stavebného povolenia 
Investičná fáza: 
� Získanie zdrojov financovania 
� Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 o ver. obstarávaní 
� Realizácia  
� Stavebný dozor 
� Kolaudácia 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2012 – 2015 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

� Obec Slatina 
� Slovenská správa ciest 

� fondy EÚ 
� Kohézny fond 
� vlastné zdroje pre kofinancovanie   

OPATRENIE č. 3 Regulácia vodného toku záplavovej časti obce  

AKTIVITY 

Predinvestičná fáza: 
� Vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
� Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné 

povolenie) 
� Spracovanie realizačných výkresov 
� Spracovanie podporných štúdií 
� Vydanie stavebného povolenia 
Investičná fáza: 
� získanie zdrojov financovania 
� verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 o ver. obstarávaní 
� výstavba systému odvodňovacích zariadení 
 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2013 – 2015 
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REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

� Obec Slatina 
� Slovenský vodohosp. podnik, š. p. 

� fondy EÚ 
� kohézny fond 
� vlastné zdroje pre kofinancovanie   
 

OPATRENIE č. 4 Rekonštrukcia obecných budov 

AKTIVITY 

Predinvestičná fáza: 
� Vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
� Spracovanie realizačných výkresov 
� Spracovanie podporných štúdií 
� Vydanie stavebného povolenia 
Investičná fáza: 
� získanie zdrojov financovania 
� verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 o ver. obstarávaní 
� výstavba systému odvodňovacích zariadení 
 

ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA 

2009 - 2011 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

� Obec Slatina 

� fondy EÚ 
� vlastné zdroje na kofinancovanie 
� vlastné zdroje 
� úver 

OPATRENIE č. 5 Výstavba chodníkov a parkoviska na cintoríne 

AKTIVITY 

Predinvestičná fáza: 
� Vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
� Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné 

povolenie) 
� Spracovanie realizačných výkresov 
� Spracovanie podporných štúdií 
� Vydanie stavebného povolenia 
Investičná fáza: 
� získanie zdrojov financovania 
� verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 o ver. obstarávaní 
� výstavba systému odvodňovacích zariadení 
 

ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA 

2009 - 2014 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

� Obec Slatina 
� fondy EÚ 
� vlastné zdroje na kofinancovanie 
� vlastné zdroje 

PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR 

CIEĽ  
Rast výkonnosti obce a lepšie možnosti zamestnania sa v nej 

prostredníctvom vytvorenia podmienok pre rozvoj podnikania v obci. 
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ZDÔVODNENIE A 

PRÍNOS 

 Realizácia podnikateľskej činnosti v obci prináša so sebou viacero 

výhod. Jednak obyvatelia obce majú možnosť nájsť zamestnanie priamo 

v obci a nemusia za prácou dochádzať a zároveň existencia podnikov 

zaregistrovaných v obci a vykonávajúcich svoju podnikateľskú činnosť v obci 

znamená prínos aj do rozpočtu obce prostredníctvom odvádzaných daní. 

V obci sa nachádza viacero objektov, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú, 

ale majú predpoklady pre využitie pre priemyselnú výrobu. Je však potrebné 

zo strany obce vytvoriť a zabezpečiť základné podmienky pre umožnenie 

využívania týchto objektov podnikateľskými subjektmi.  

OPATRENIE č. 1 Podpora rozvoja podnikania v obci 

AKTIVITY 
 
� zabezpečenie základnej infraštruktúry 
� vysporiadanie vlastníckych a majetkovo-právnych vzťahov 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

priebežne 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

� Obec Slatina 
� Potenciálne podnikateľské subjekty 

� Vlastné zdroje obce 
� Zdroje potenciálneho podnikateľského 

subjektu 
 

ĽUDSKÉ ZDROJE 

CIEĽ  
Vytvoriť ideálne podmienky pre život v obci nielen pre mladých ľudí 

s rodinami, ale aj pre starých a opustených. 

ZDÔVODNENIE A 

PRÍNOS 

Charakteristickým znakom mnohých malých obcí je starnutie 

obyvateľstva. Mladí ľudia odchádzajú za prácou a bývaním do väčších miest. 

V obciach tak zostávajú starí a väčšinou aj opustení ľudia.  

Preto je v záujme každej obce vytvoriť také podmienky, aby mladí ľudia 

nemali dôvod opúšťať obec a aby starí naopak spokojne v obci dožili. 

Navyše k tomu v blízkosti obce Slatina sa uvažuje s výstavbou 

aquaparku, čo by znamenalo aj nové pracovné príležitosti pre ľudí. Ak obec 

vyrieši bytovú problematiku, mladí ľudia by tak mohli v obci zostať, prípadne 

sa noví do obce prisťahovať.. 

Dosiahnutie stanoveného cieľa obec plánuje realizovať prostredníctvom 

výstavby nových nájomných bytov v atraktívnej lokalite a taktiež aj 

výstavbou domova dôchodcov pre zabezpečenie dennej a nočnej starostlivosti 

nielen pre starých obyvateľov obce, ale aj obyvateľov ostatných okolitých 

dedín. 

OPATRENIE č. 1 Vybudovanie nájomných bytov 

AKTIVITY 

Predinvestičná fáza: 
� Vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
� Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné 

povolenie) 
� Spracovanie realizačných výkresov 
� Feasibility study – štúdia uskutočniteľnosti 
� CBA – analýza nákladov a prínosov 
� Vydanie stavebného povolenia 
Investičná fáza: 
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� Získanie zdrojov financovania 
� Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 o ver. obstarávaní 
� Realizácia  
� Stavebný dozor 
� Kolaudácia  

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2014 - 2017 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

� Obec Slatina 
� Stavebná spoločnosť 

� Štátny fond rozvoja bývania 
� vlastné zdroje pre kofinancovanie  
� vlastné zdroje pre úplné financovanie 

OPATRENIE č. 2 Vybudovanie domova dôchodcov 

AKTIVITY 

Predinvestičná fáza: 
� Vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
� Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné 

povolenie) 
� Spracovanie realizačných výkresov 
� Feasibility study – štúdia uskutočniteľnosti 
� CBA – analýza nákladov a prínosov 
� Vydanie stavebného povolenia 
Investičná fáza: 
� Získanie zdrojov financovania 
� Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 o ver. obstarávaní 
� Realizácia  
� Stavebný dozor 
� Kolaudácia 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2015 – 2017 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

� Obec Slatina 
� Členské obce mikroregiónov 

� fondy EÚ 
� Kohézny fond 
� vlastné zdroje pre kofinancovanie   

KULTÚRA, ŠPORT A VOĽNÝ ČAS 

CIEĽ  

Zvýšenie atraktívnosti obce a identifikácie obyvateľov s obcou 

prostredníctvom podpory rozvoja kultúry, športu a voľnočasových 

aktivít 
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ZDÔVODNENIE A 

PRÍNOS 

V dôsledku stále väčšieho presadzovania moderného životného štýlu 

charakteristického rastom individualizmu ako aj každodennej masovej 

odchádzky väčšiny obyvateľov za prácou mimo obce, sa znižuje záujem 

obyvateľov o dianie v obci a identifikácia obyvateľov s obcou. Je preto 

potrebné usilovať sa o zvyšovanie prestíže a hrdosti obyvateľov na obec, 

v ktorej žijú. To je možné dosiahnuť opatreniami rôzneho druhu, napríklad 

zlepšovaním vzhľadu obce, organizovaním športových a kultúrnych podujatí. 

Zvýšenie prestíže obce spolu s ďalšími konkrétnymi opatreniami by mohlo 

tiež prispieť k zvýšeniu ochoty prihlásiť sa k trvalému pobytu v obci.  

Pre celkovú spokojnosť obyvateľov je tiež dôležité poskytnúť im dostatok 

možností pre oddychové aktivity, vytvorením priestorových podmienok, ktoré 

zároveň zvýšia príležitosti pre sociálnu interakciu obyvateľov. 

OPATRENIE č. 1 Vybudovanie oddychovej zóny v centre obce  

AKTIVITY 

Predinvestičná fáza: 
� Vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
� Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné 

povolenie) 
� Spracovanie realizačných výkresov 
� Feasibility study – štúdia uskutočniteľnosti 
� CBA – analýza nákladov a prínosov 
� Vydanie stavebného povolenia 
Investičná fáza: 
� Získanie zdrojov financovania 
� Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 o ver. obstarávaní 
� Realizácia  
� Stavebný dozor 
� Kolaudácia  

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2017 -  

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

� Obec Slatina 

� Štrukturálne fondy 
� vlastné zdroje pre kofinancovanie  
� nadačné granty 
 

OPATRENIE č. 2 
Vybudovanie malého rekreačného strediska zameraného na podporu 

miestnych tradícií 

AKTIVITY 

Predinvestičná fáza: 
� Vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
� Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné 

povolenie) 
� Spracovanie realizačných výkresov 
� Feasibility study – štúdia uskutočniteľnosti 
� CBA – analýza nákladov a prínosov 
� Vydanie stavebného povolenia 
Investičná fáza: 
� Získanie zdrojov financovania 
� Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 o ver. obstarávaní 
� Realizácia  
� Stavebný dozor 
� Kolaudácia 
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ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE 

OPATRENIA 

2017 –  

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 
 
� Obec Slatina 
 

� fondy EÚ 
� vlastné zdroje pre kofinancovanie   

OPATRENIE č. 3 Vybudovanie športového centra pre vonkajšie a halové športy 

AKTIVITY 

Predinvestičná fáza: 
� Vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
� Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné 

povolenie) 
� Spracovanie realizačných výkresov 
� Feasibility study – štúdia uskutočniteľnosti 
� CBA – analýza nákladov a prínosov 
� Vydanie stavebného povolenia 
Investičná fáza: 
� Získanie zdrojov financovania 
� Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 o ver. obstarávaní 
� Realizácia  
� Stavebný dozor 
� Kolaudácia 
 

ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA 

2008 - 2015 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

 
� Obec Slatina 
 

� fondy EÚ 
� vlastné zdroje pre kofinancovanie 
� nadačné granty 

OPATRENIE č. 4 Organizovanie športových a kultúrnych podujatí 

AKTIVITY 

 
� vytvorenie kalendária kultúrnych a športových udalostí 
� zabezpečiť vývesné miesta/skrinky na informovanie obyvateľov ohľadom 

podujatí 
� prilákanie sponzorov 

ČASOVÝ HORIZONT 
REALIZÁCIE 
OPATRENIA 

priebežne 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

� Obec Slatina 
� Sponzori podujatí 
� Členské obce mikroregiónov 
� Partnerské obce 

� vlastné zdroje obce 
� sponzorské príspevky, dary 
� vstupné  
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 

Obrázok č. 4 -  Časový harmonogram stratégie 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie projektového tímu 

 

 

9 STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

9.1 NADREGIONÁLNE STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

9.1.1 AKČNÝ PLÁN PROGRAMU ROZVOJA NITRIANSKEHO KRAJA 

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vypracoval Program rozvoja Nitrianskeho 

samosprávneho kraja 2003 – 2013, ktorý bol vypracovaný ako strategický plán rozvoja 

a je strednodobým programovým dokumentom komplexného rozvoja kraja. Z tohto 

programu vychádza akčný plán, ktorý syntetizuje Programom navrhované činnosti do 

opatrení. 

Globálnym cieľom NSK je vytvorenie optimálnych podmienok pre realizáciu 

vlastných koncepčných zámerov rozvoja, ako aj zámerov rozvoja jednotlivých obcí 

a jednotlivcov s cieľom vytvárania nových pracovných príležitostí a spoločného 

hospodárskeho a sociálneho prostredia so zodpovednosťou voči sociálne slabším, 

s akceptáciou a rešpektovaním suverenity a vlastníctva obcí a jednotlivcov, pri plnej 

zodpovednosti voči kvalite životného prostredia. 

Vybrané indikatívne zámery: 

Opatrenie 5.1.2.1.2. 
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Vytvoriť koncepciu zabezpečenia funkčnej komplexity osídlenia (komplexnosti 

poskytovania služieb obyvateľstvu) v súlade s koncepciou územného plánu regiónu. 

Termín začatia a ukončenia: 2005 – 2013 

 

Opatrenie 5.1.2.1.3. 

Vypracovať koncepciu komplexného integrovaného rozvoja vidieka z pohľadu 

rozvoja sídelných funkcií 

Termín začatia a ukončenia: priebežne 

 

Opatrenie 5.1.3.2.1. 

Vypracovať podklady pre priamu a nepriamu podporu rozvoja a budovania 

priemyselných parkov, výrobných zón, inkubátorov a pod. 

Termín začatia a ukončenia: 2005 – 2013 

 

Opatrenie 5.1.3.3.2. 

Vytvoriť na celokrajskej úrovni funkčno – priestorový systém cestovného ruchu 

a rekreácie pozostávajúceho z útvarov a priestorov cestovného ruchu a rekreácie, sieti 

sídiel vysielajúcich záujemcov a prijímajúcich návštevníkov a prepájajúcich trás 

s väzbami na susedné kraje a zahraničie (Maďarsko). 

Termín začatia a ukončenia: 2005 – 2013 

 

Opatrenie 5.1.3.3.4. 

Podporiť rozvoj vidieckeho cestovného ruchu využitím vidieckeho osídlenia, 

poľnohospodárskych družstiev a gazdovských dvorov, ako aj všetkej adekvátnej 

sociálnej a technickej infraštruktúry podporujúcej rozvoj turizmu vo vidieckych 

priestoroch. 

Termín začatia a ukončenia: 2005 – 2013  

 

Opatrenie 5.2.2.1.2. 

Vytvárať podmienky medziregionálnej a cezhraničnej spolupráce 

prostredníctvom bilaterálnych a multilaterálnych dohôd so susediacimi regiónmi. 

Termín začatia a ukončenia: priebežne 

 

Opatrenie 5.3.1.1.1. 
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Optimalizácia kapacít a štruktúry sociálnych služieb podľa potrieb kraja 

v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v regióne Nitrianskeho 

samosprávneho kraja (potreby a perspektívy v rokoch 2004 – 2010) 

Termín začatia a ukončenia: priebežne 

 

Opatrenie 5.3.1.5.1. 

Vytvoriť koncepciu a uskutočniť následnú realizáciu krátkodobej (každodennej 

a koncomtýždňovej) rekreácie pre obyvateľov väčších miest na území mesta a v jeho 

záujmovom území v bohatej štruktúre najmä pre masovo rozšírené činnosti. 

Termín začatia a ukončenia: priebežne 

 

Opatrenie 5.3.4.1.2. 

Zabezpečiť spracovanie etapizácie regionálne významných investícii v oblasti 

technickej infraštruktúry s cieľom určiť prioritné investície. 

Termín začatia a ukončenia 2005 - 2013 

 

9.1.2 STRATÉGIA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU NITRIANSKEHO 
KRAJA NA ROKY 2006 – 2013 

Na dosiahnutie strategickej rozvojovej vízie bude NSK s ohľadom na podporu 

hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového územia podporovať 

nasledujúce strategické ciele pre jednotlivé oblasti rozvoja: 

- riadenie a realizácia dlhodobej rozvojovej koncepcie cestovného ruchu NSK 

- podpora slovenských a zahraničných investorov v cestovnom ruchu, podpora 

malých a stredných podnikateľov v cestovnom ruchu 

- príprava a rozvoj kvalifikovanch ľudských zdrojov, orientovaných na sektor 

služieb, kúpeľníctva a cestovného ruchu 

- podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu 

- podpora nových foriem cestovného ruchu 

- podpora rekonštrukcie kultúrno-historických pamiatok a obnova tradícií 

v území 

- podpora účelových mikroregiónov pri získavaní finančných prostriedkov zo 

zdrojov EÚ prostredníctvom efektívnych projektov v programovacom období 

2007 - 2013 

Konkrétne opatrenia pre jednotlivé strategické ciele sú obsiahnuté 

v dokumente. 
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9.1.3 ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU NITRIANSKEHO 
KRAJA 

Územným plánovom sa komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné 

využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia 

činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické 

hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo 

udržateľného rozvoja.  

Územný plán utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s 

osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej 

rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie 

prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. 

 

9.2 NÁRODNÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slatina je vypracovaný na 

základe nasledovných strategických dokumentov na národnej úrovni: 

- Národný strategický referenčný rámec 

- Operačné programy 

- Národný strategický plán rozvoja vidieka 

- Koncepcia rozvoja vidieka 

- Stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 

- Koncepcia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky 

- Strategické usmernenia Spoločenstva 

- Národný rozvojový plán 

- Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky 

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska do roku 2010 

- Stratégia konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 2010 

- Národný environmentálny akčný plán 

- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky 

- Agenda 21 

- Stratégia informatizácie 

- Národný plán zamestnanosti 

- Lisabonská stratégia pre Slovensko 

Vypracovanie predkladaného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

vyplýva zo zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
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štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zo zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja, kde je vymedzený obsah PHSR. 

Navyše k tomu boli pri spracovaní dokumentu dodržané a rešpektované aj 

zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a tiež aj princípy regionálnej 

politiky Európskej únie podľa nariadení Rady (ES) č. 1260/1999 novelizované 

nariadením Rady (ES) č. 1447/2001 (nariadenie o štrukturálnych fondoch). 
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ZÁVER 

PHSR obce Slatina je strednodobý programovací dokument zachytávajúci 

časový horizont 10 rokov. Dokument je spracovaný ako podporný dokument pre 

stanovenie prioritných rozvojových oblastí, strategických cieľov a aktivít rozvoja obce. 

Z hľadiska štruktúry je dokument rozdelený na tri základné časti: 

- v prvej – analytickej – časti sa venujeme podrobnej analýze súčasného, 

reálneho stavu obce 

- v druhej časti sme na základe analýzy vypracovali sústavu silných a slabých 

stránok obce a tiež aj príležitostí a ohrození pre obec v členení na štyri 

základné oblasti záujmu 

- v tretej, poslednej časti sme vychádzajúc z analýz SWOT vypracovali víziu obce 

a stanovili základné stratégie a priority na dosiahnutie tejto vízie v horizonte 10 

rokov. V strategickom pláne tiež uvádzame aj aktivity smerujúce k naplneniu 

priorít a tým dosiahnutiu cieľov. 

Schválený PHSR obce Slatina je otvoreným dokumentom, ktorý sa môže dopĺňať 

o nové priority a aktivity, prípadne niektoré priority a aktivity sa môžu zrušiť. 

 

 

 

 

 

 

 


