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I. PROGRAM ROZVOJA OBCE 
 

 

 

 

 

11..  PPRRIIOORRIITTYY  AA  OOPPAATTRREENNIIAA  
 

Všeobecný cieľ I. 
Vytváranie vhodných pracovných príležitostí priamo v obci 
 
Priorita 1 
 
 
 
 
 
 

Zdôvodnenie: 

 Znižovanie nezamestnanosti v obci patrí k najvážnejším úlohám v najbližšom období. 

Vytváranie podmienok pre miestnu zamestnanosť a tvorbu pracovných miest priamo v obci je 

východiskom zlepšovania životnej úrovne obyvateľov, čo má následne priamy dopad na 

komplexný rozvoj obce (zvyšovanie dopytu po službách, zlepšovanie hmotných podmienok 

života – rekonštrukcie bývania, zlepšovanie vzhľadu okolia domov a pod.).  Je teda priamym 

rozvojovým faktorom. Tvorba pracovných miest je totiž spojená s priamymi investíciami, či 

už využitím miestnych zdrojov ale aj získavaním a využívaním externých zdrojov.  Je dôležité 

rozvíjať obidve stránky tejto oblasti, aby sa miera nezamestnanosti v obci znižovala na 

únosnú hranicu.  Pri riešení problematiky zamestnanosti je nevyhnutné počítať s využívaním 

programov sociálnej zamestnanosti.  

 

 

PODPORA TVORBY NOVÝCH PRACOVNÝCH 
PRĹEŽITOSTÍ V OBCI . 
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Špecifický ciel  I./1  
 Zlepšenie využívania miestneho potenciálu pre vytváranie pracovných príležitostí 
 
 
 
 
 
Indikatívne aktivity opatrenia: 

- finalizácia spracovania drevnej hmoty v obci 

- využitie areálu PD pre nové investície 

- využitie poľnohospodárskej pôdy 

- príprava investičných podmienok v obci 

- príprava pracovnej sily pre investorov 

- propagácia investičných možností a aktívne vyhľadávanie investorov 

 
 
 
 
 
Indikatívne aktivity opatrenia: 

 vzdelávanie v oblasti samozamestnania 

 marketing a propagácia miestnych výrobkov a služieb 

 rozvoj remeselných služieb a výroby 

 

 

Špecifický ciel I./2  
Skvalitnenie a rozšírenie služieb a produktov cestovného ruchu 

 

 

 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

 vytváranie spoločných produktov v oblasti CR 

 tvorba regionálnych partnerstiev a projektov CR 

 spoločná propagácia v rámci regionálnych partnerstiev 

 

 

Opatrenie 1.1.  Získanie vhodných investorov do obce 
 

Opatrenie 1.2.  Rozvoj samozamestnanosti v obci 
 
 

Opatrenie 1.3.  Rozvoj regionálnej spolupráce v oblasti CR 
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Indikatívne aktivity opatrenia: 

 rozširovanie ubytovacích kapacít v obci 

 budovanie ubytovania na súkromí 

 rozvoj stravovacích a občerstvovacích služieb 

 rozširovanie výroby miestnych špecifických produktov a služieb 

 tvorba a rozvoj doplnkových služieb pre návštevníkov 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecný cieľ II. 
Zlepšenie prostredia a kvality života v obci 
 
Priorita 2 
 
 
 
 
 

Zdôvodnenie: 

 Prostredie v ktorom žijú obyvatelia obce ja jedným z rozhodujúcich faktorov ich 

spokojnosti a záujmu o bývanie v obci.  Významnou súčasťou, ktorá ovplyvňuje prostredie 

a kvalitu života v obci je miestna základná infraštruktúra. Základná infraštruktúra  je 

dlhodobo vnímaná ako jedno z rizík ďalšieho rozvoja obcí. Nie vždy investície do 

infraštruktúry, napriek svojej vysokej finančnej náročnosti, priamo prinášajú efekt rozvoja 

obce. Bez zabezpečenia kvalitnej základnej infraštruktúry stojí ďalší rozvoj obce iba na veľmi 

nestabilných základoch. Základná infraštruktúra vytvára východisko a potenciál pre ďalší 

rozvoj obce. Zbytočne sa v obci bude investovať do budovania služieb, prípadne nadstavbovej 

ROZVOJ KVALITY PROSTREDIA A ŽIVOTA OBČANOV    
V OBCI 

 

Opatrenie 1.4.  Rozvoj produktov a služieb CR v obci 
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infraštruktúry, povedzme v oblasti služieb, alebo cestovného ruchu, pokiaľ nebude dostatočne 

zabezpečená základná infraštruktúra. Pokiaľ základná infraštruktúra je východiskom 

a potenciálom rozvoja, nadstavbová infraštruktúra je materiálnou súčasťou rozvojových 

procesov v obci. Rozvíjanie kultúrnych, historických, prírodných hodnôt, budovanie zázemia 

pre kvalitné sociálne a zdravotné služby, ale aj pre spoločenské a voľnočasové aktivity je 

súčasťou komplexnej starostlivosti o obec.     

 

 

Špecifický ciel II./1. 
Skvalitňovanie podmienok pre využívanie historických, kultúrnych, spoločenských a 
prírodných hodnôt 
 
 
 
 
Indikatívne aktivity opatrenia: 

- obnova kultúrnych pamiatok 

- zachovanie tradičnej architektúry obce 

- záchrana hradu Muráň 

 
 
 
 

 
Indikatívne aktivity opatrenia: 

- zatraktívnenie  a sprístupnenie polodivokého chovu koní 

- sprístupnenie Infocentra NaPaMP 

- sprístupnenie prírodných zaujímavostí v okolí – rokliny, jaskyne 

 
 
 
 
 
Indikatívne aktivity opatrenia: 

- dovybavenie športového ihriska 

- vybudovanie oddychovej zóny pre starších občanov 

- vytvorenie vhodných priestorov pre spolkovú a klubovú činnosť 

- vybudovanie lyžiarskeho strediska 

 

Opatrenie 2.1.  Ochrana a rozvoj historických a kultúrnych pamiatok 
 

Opatrenie 2.2.  Sprístupňovanie prírodných hodnôt v obci a jej okolí 

Opatrenie 2.3. Tvorba podmienok pre realizovanie voľnočasových aktivít  
                         občanov 
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Špecifický ciel  II./2  
Skvalitňovanie a rozširovanie miestnej infraštruktúry 
 
 
Indikatívne aktivity opatrenia: 

- budovanie chodníkov 

- zlepšenie kvality miestnych komunikácií 

- dokončenie kanalizácie 

- príprava odklonenia dopravy z centra obce 

 
 
 
 
Špecifický ciel  II./3  
Znižovanie miery znečisťovanie prostredia 
 
 
 
 
Indikatívne aktivity opatrenia: 

- zníženie energetickej náročnosti obecných budov 

- zavádzanie ekologického vykurovania 

- využívanie alternatívnych zdrojov energie 

 
 
 
 
 
Indikatívne aktivity opatrenia: 

 vzdelávanie, osveta a aktivizácia občanov k ochrane prostredia 

 likvidácia čiernych skládok 

 zlepšenie vzhľadu domov a ich okolia 

 čistenie vodných tokov 

 rozvoj separácie odpadov 

 kompostovanie biologických odpadov 

 znižovanie hlučnosti spôsobovanej dopravou v obci 

 

 

Opatrenie 2.4.  Budovanie a modernizácia základnej a technickej infraštruktúry 
 

Opatrenie 2.6.  Odstraňovanie záťaží životného prostredia  
 

Opatrenie 2.5.  Zavádzanie energetickej a ekologickej hospodárnosti 
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Špecifický ciel  III./4  
Zlepšenie dostupnosti zdravotných a sociálnych služieb  
 
 
 
 
Indikatívne aktivity opatrenia: 

- modernizácia zdravotníckeho centra 

- rozširovanie osobných asistentských služieb v obci 

- zriadenie sociálnej poradenskej služby 

- vybudovanie komunitného centra pre voľno časové a športové aktivity 

- rozvíjanie činnosti komunitného centra 

- vybudovanie denného sociálneho zariadenia 

- vybudovanie sociálneho inkubátora 

 
 

 
 
 
 
 
Všeobecný cieľ 3  
Zvýšenie životnej úrovne rómskych spoluobčanov 
 
 
Priorita 3 
 
 
 
 
 
Zdôvodnenie: 

 Rómska menšina v obci vzhľadom na jej výrazný podiel na celkovej populácii obce, je 

veľký miestny ľudský potenciál, ktorý je potrebné pozitívne rozvíjať. Východiskom 

a podmienkou pre možné využitie ich potenciálu, je dosiahnutie aspoň minimálnych 

štandardov kvality života obyvateľov rómskych osád. Ďalšou podmienkou je vzájomné 

spolunažívanie rómskej menšiny a väčšinového obyvateľstva, ako jednej spoločnej komunity, 

kde si obe skupiny navzájom akceptujú svoje odlišnosti a špecifiká. Práve odlišnosti 

a špecifiká sú totiž zdrojom rozvoja  a miestnym potenciálom. 

PODPORA AKTIVÍT NA SKVALITNENIE ÚROVNE 
ŽIVOTA RÓMSKYCH OBČANOV V OBCI 

 

Opatrenie 2.7.  Rozvoj zdravotných a sociálnych služieb  
 



         
      Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2009-2015                                                         

 
    Obec Muráň   PRVA - RRA Horehronie 
 

10 
 

Špecifický ciel  III./1.  
Zvýšenie úrovne vzdelania Rómov 
 
 
 
 
Indikatívne aktivity opatrenia: 

 program 0 ročníka - predškolská príprava 

 programy na zvýšenie motivácie pre ďalšie vzdelávanie sa - ukončenie stredného 

vzdelania 

 vzdelávania v praktických zručnostiach 

 kurzy pre vedenie domácnosti a rodiny 

 kurzy zdravého života 

 

Špecifický ciel  III./2   
Zlepšenie úrovne bývania Rómov 
 
 

 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- tvorba podporných programov obce 

- získavanie zdrojov a budovanie nových bytov  

- zvyšovanie motivácie pre kvalitné bývanie 

 

Špecifický cieľ  III./3. 
Skvalitnenie spolunažívania majoritnej a Rómskej národnosti 

 
 
 
 
Indikatívne aktivity opatrenia: 

 zapájanie Rómov do riešenia problémov obce 

 spoločné aktivity  a akcie 

 prezentácia rómskej kultúry, zvyklostí a histórie 

 akcie solidarity 

  
-   

 

Opatrenie 3.1.  Podpora vzdelávania Rómov  
 

Opatrenie 3.2.  Rekonštrukcia existujúcich a budovanie nových bytov pre sociálne 
slabé rodiny 

 

Opatrenie 3.3.  Podpora programov pre kvalitné spolunažívanie v obci 
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Všeobecný cieľ 4 
Zvýšenie aktivity občanov vo veciach verejných a spoločných 
 
 
Priorita 4 
 
 
 
 
 
Zdôvodnenie: 

 Je veľmi dôležité, aby sa pri rozhodovaní o veciach obce aktívne zúčastňovalo čo 

najviac občanov, aby realizované riešenia boli výsledkom rozhodnutia obyvateľov obce a nie 

iba ich volených zástupcov. Aktívny občan je základné východisko úspešného rozvoja obce, 

bez aktivity a angažovanosti sa občanov obce nie je možné ani čiastkovo naplniť všetky 

plány, rozvojové zámery a ciele obce ako aj ciele a priority tejto stratégie, ako základného 

rozvojového dokumentu. 

 
 

Špecifický ciel  IV./1.  
Zvýšenie záujmu mládeže a občanov o aktívne trávenie voľného času 
 
 
 
 
Indikatívne aktivity opatrenia: 

 obecný mikrogranting 

 budovanie skupiny lídrov a aktívnych občanov 

 programy celoživotného vzdelávania 

 
 
 
 
 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií  

- organizovanie športových akcií 

- kultúrne zájazdy občanov 

PODPORA ZAPÁJANIA SA OBČANOV DO VECÍ 
VEREJNÝCH A SPOLOČNÝCH 

 

Opatrenie 4.1.  Podpora samostatných aktivít občanov a skupín 

Opatrenie 4.2.  Rozvoj kultúry a športu 
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Indikatívne aktivity opatrenia: 

- školské voľnočasové aktivity 

- rozvoj činnosti klubov a spolkov mládeže 

 
 
 
Špecifický ciel  IV./2   
Skvalitňovanie vzťahu občan a obec 
 
 
 
 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- akcie "živá história" 

- spoznávanie histórie obce 

- zaradenie histórie obce do školského programu 

 

 

 
 
Indikatívne aktivity opatrenia: 

- obecné noviny 

- zlepšenie komunikácie poslancov a občanov 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opatrenie 4.3.  Práca s deťmi a mládežou 
 

Opatrenie 4.4.  Budovanie hrdosti občanov na obec a jej históriu 
 

Opatrenie 4.5.  Rozvíjanie komunikácie a informovanosti medzi obcou a občanom 
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II. IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU 
 
 
 
 
 
 
 

22..  ZZAABBEEZZPPEEČČEENNIIEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTÁÁCCIIEE    PPRROOGGRRAAMMUU  
 

 

2.1. Sociálno-ekonomické partnerstvo 

 
 

Budovanie miestneho obecného partnerstva na princípe vzájomnej otvorenej 

spolupráce rôznych zástupcov sektorov pôsobiacich v obci, je základným východiskom 

úspešného naplnenia cieľov PHSR. Bez spoločnej spolupráce ostane tento dokument iba 

podporným nástrojom a stratí svoj prioritný rozvojový rozmer. V obci môže byť vybudované 

jedno silné partnerstvo socio-ekonomických partnerov, alebo i viacej konkrétnych účelových  

partnerstiev.  

Dôležité pre úspešnú spoluprácu je, aby tieto partnerstvá neostali iba na báze 

občasných stretnutí, výmeny informácií, ale aby svoju spoluprácu formalizovali vo forme 

dohovoru alebo zmluvy o spolupráci.  

Takáto forma spolupráce obvykle časom prerastie do potreby vybudovania 

inštitucionalizovanej formy partnerstva. Čo znamená, že partnerské organizácie založia 

spoločný právny subjekt (napríklad neziskovú organizáciu, alebo aj podnikateľský subjekt). 
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2.2. Inštitucionálne zabezpečenie implementácie stratégie 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je dokument, ktorý vo svojej podstate 

definuje rozvojové ciele a postupnosť krokov k stanoveným cieľom. V takomto procese je 

dôležité, aby bol zabezpečený koordinovaný postup jednotlivých krokov a realizácií  (napr. 

príprava projektových  zámerov, projekty v partnerstvách pre spoločný cieľ a pod.).  

Hlavnou úlohou v procese realizácie a implementácie stratégie je práve koordinácia 

a súvsťažnosť postupov ktorá má zabezpečiť: 

o kumuláciu vnútorných zdrojov – spájanie síl a zdrojov 

o zabránenie duplicite 

o rozdelenie úloh v území 

o poznanie sa a vzájomná komunikáciu 

o vzájomnú informovanosť 

Ďalšou úlohou v procese implementácie je zabezpečovať monitorovanie a spätnú 

väzbu napĺňania priorít a cieľov, čo následne  zabezpečuje: 

o spätnú väzbu realizovaných projektov 

o hodnotenie účinkov a dopadov 

o odporúčania pre zmeny stratégie 

o krátkodobý aj dlhodobý vplyv realizovaných opatrení 

o a ďalšie. 

Z týchto zásadných dôvodov je nevyhnutné zriadiť formalizovanú jednotku, ktorej 

primárnym zmyslom bude práve dohľad nad procesom implementácie PHSR obce. 

Obvykle sa na úrovni obce jedná o konkrétnu skupinu občanov poverených obecným 

zastupiteľstvom na výkon tejto funkcie. Okrem poverenia je potrebné, aby obecné 

zastupiteľstvo zadefinovalo a schválilo aj kompetencie tejto „pracovnej skupiny“. 

V praktickej rovine môže obecné zastupiteľstvo využiť dve cesty vytvorenia pracovnej 

skupiny: 

1. poverí  niektorú z existujúcich  komisií, ktorú má zriadenú pre činnosť v oblasti 

rozvoja obce, zabezpečovaním úloh spojených s procesom implementácie 

a monitoringu. Môže sa jednať aj o inú formu, ktorú obec má zriadenú - 

napríklad obecná rada, alebo expertná rada 

2. vytvorí novú samostatnú pracovnú skupinu pre tento účel. 
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Odporúčaním je, aby v tejto pracovnej skupine boli zastúpené pokiaľ možno všetky 

rozhodujúce oblasti zadefinované v stratégii. V prípade obce Muráň by v pracovnej skupine 

mali mať zastúpenie tieto oblasti: 

- lesníctvo, poľnohospodárstvo 

- ochrana prírody 

- cestovný ruch 

- samospráva 

- dobrovoľníctvo 

Zároveň by sa tieto oblasti mali prelínať so zastúpením nasledovných skupín obyvateľstva: 

- podnikatelia 

- Rómovia 

- dôchodcovia 

- mládež   

Pracovná skupina by mala mať pritom menej ako 7 členov, tak aby bola schopná efektívne 

pracovať.  

 Konkrétnou náplňou činnosti pracovnej skupiny sú nasledovné úlohy: 

 zabezpečovať súlad rozvojových zámerov územia s prioritami a opatreniami stratégie 

 zostaviť spôsob hodnotenia podľa ukazovateľov programu (zodpovednosť a metodika 

  stanoviť spôsob monitoringu a koordinácie spoločných rozvojových projektov 

(zodpovednosť a harmonogram) 

 spracovanie hodnotiacej správy za každý kalendárny rok  

 pripravovať návrhy na aktualizáciu stratégie, prvý krát najskôr v roku 2010 

 raz za dva roky každoročne zabezpečiť zostavenie prehľadu finančných zdrojov na 

financovanie a kofinancovanie spoločných rozvojových projektov. 

 podľa potreby spracovanie čiastkových akčných plánov realizácie stratégie. 

 

Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Muráň na roky 2009-2015 by malo zároveň schváliť aj zriadenie jednotky pre 

implementáciu a dohľad nad stratégiou. 
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2.3. Organizačné zabezpečenie implementácie stratégie 
 

Pracovná skupina vytvorená pre dohľad nad implementáciou stratégie k výkonu svojej 

činnosti nevyhnutne potrebuje zabezpečené organizačné zázemie. Je potrebné vybudovať 

stabilnú systém organizácie, ktorý bude funkčný po celú dobu platnosti spracovanej stratégie. 

 

Organizačné zabezpečenie by malo plniť nasledovné úlohy: 

 zabezpečiť činnosť pracovnej skupiny 

 zabezpečovať monitorovanie stratégie 

 zabezpečiť informovanosť partnerov o plnení stratégie 

 zabezpečiť prístup k informáciám pre prípravu rozvojových projektov 

 zabezpečiť informovanosť obecného zastupiteľstva o činnosti skupiny 

 a pod. 

 

Návrh organizačnej štruktúry: 

Rozhodujúci orgán: 

- Zastupiteľstvo obce Muráň 

Výkonný monitorovací orgán: 

- Výbor (pracovná skupina) pre dohľad nad stratégiou (maximálne 5 členov),  

Technické zabezpečenie: 

- Obecný úrad Muráň – poverený pracovník 

Monitorovanie v teréne: 

- Obecný úrad Muráň 

o  terénni sociálni pracovníci 

o  členovia komisií obecného zastupiteľstva 

o  matrika 

o  prípadne vyškolená skupina aktivistov 
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33..  ZZÁÁKKLLAADDNNÝÝ  IIMMPPLLEEMMEENNTTAAČČNNÝÝ    RRÁÁMMEECC  PPRROOGGRRAAMMUU    

 

 

3.1.  Indikatívny finančný rámec programu 
 

Indikatívny finančný rámec v tis EUR 

2009-2015 
EU ŠF + 

nár. 
spoluf. 

EÚ iné Št. 
rozpočet 

Reg. 
zdroje Iné Vlastné 

(miestne) Spolu 

Priorita 1    
Opatrenie 1.1 2 470        1 500  30  4 000  
Opatrenie 1.2. 120          80  200  
Opatrenie 1.3. 45  5    20    50  120  
Opatrenie 1.4. 995        700  305  2 000  

Priorita 2  
Opatrenie 2.1 5 500    100      500  6 100  
Opatrenie 2.2. 95          5  100  
Opatrenie 2.3. 8 600        8 300  100  17 000  
Opatrenie 2.4. 1 200      10    290  1 500  
Opatrenie 2.5. 1 800          200  2 000  
Opatrenie 2.6. 260          140  400  
Opatrenie 2.7. 1 000    100    10  90  1 200  

Priorita 3  
Opatrenie 3.1 300    80      20  400  
Opatrenie 3.2.     10      30  40  
Opatrenie 3.3.     10  10    5  25  

Priorita 4 
Opatrenie 4.1 70  15    50  50  15  200  
Opatrenie 4.2.       50  950  200  1 200  
Opatrenie 4.3.       5  5  10  20  
Opatrenie 4.4. 175        10  15  200  
Opatrenie 4.5.         10  15  25  

SPOLU 22 630  20  300  145  11 535  2 100  36 730  
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3.2.  Realizačný rámec opatrení 

Všeobecný cieľ  I Vytváranie vhodných pracovných príležitostí priamo v obci 

PRIORITA 1 PODPORA TVORBY NOVÝCH PRACOVNÝCH PRĹEŽITOSTÍ V OBCI  

Špecifický cieľ  I/1 Zlepšenie využívania miestneho potenciálu pre vytváranie pracovných príležitostí 

Opatrenie Plánované (indikatívne) aktivity Zdroje 

Financovanie (tis.EUR) 

celkovo 
vlastné 
zdroje 

iné zdroje 

OPATRENIE 1.1.  - finalizácia spracovania drevnej hmoty v obci 
- využitie areálu PD pre nové investície 
- využitie poľnohospodárskej pôdy 
- príprava investičných podmienok v obci 
- príprava pracovnej sily pre investorov 
- propagácia investičných možností a aktívne vyhľadávanie investorov 

OP KaHR, 
PRV, 

SARIO, OP 
ZaSI 

4 000  30  3 970  
Získanie vhodných investorov do obce 

OPATRENIE 1.2.  - vzdelávanie v oblasti samozamestnania 
- marketing a propagácia miestnych výrobkov a služieb 
- rozvoj remeselných služieb a výroby 

OPZaSI, 
PRV, 

OPKaHR 
200  80  120  

Rozvoj samozamestnanosti v obci 

Špecifický cieľ  I/2 Skvalitnenie a rozšírenie služieb a produktov cestovného ruchu 
OPATRENIE 1.3.  - vytváranie spoločných produktov v oblasti CR 

- tvorba regionálnych partnerstiev a projektov CR 
- spoločná propagácia v rámci regionálnych partnerstiev 

PRV, BBSK, 
OP KaHR, 
granty EK, 

ROP 

120  50  70  Rozvoj regionálnej spolupráce v oblasti 
CR 

OPATRENIE 1.4.  - rozširovanie ubytovacích kapacít v obci 
- budovanie ubytovania na súkromí 
- rozvoj stravovacích a občerstvovacích služieb 
- rozširovanie výroby miestnych špecifických produktov a služieb 
- tvorba a rozvoj doplnkových služieb pre návštevníkov 

PRV,                
OP KaHR 

2 000  305  1 695  
Rozvoj produktov a služieb CR v obci 
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Všeobecný cieľ  II Zlepšenie prostredia a kvality života v obci 

PRIORITA 2 ROZVOJ KVALITY PROSTREDIA A ŽIVOTA OBČANOV    V OBCI 

Špecifický cieľ  II/1 
Skvalitňovanie podmienok pre využívanie historických, kultúrnych, spoločenských a 
prírodných hodnôt 

Opatrenie Plánované (indikatívne) aktivity Zdroje 
Financovanie 

celkovo 
vlastné 
zdroje 

iné 
zdroje 

OPATRENIE 2.1.  - obnova kultúrnych pamiatok 
- zachovanie tradičnej architektúry obce 
- záchrana hradu Muráň 

MK SR, 
ROP, OP 
SK-HU 

6 100  500  5 600  Ochrana a rozvoj historických a kultúrnych 
pamiatok 
OPATRENIE 2.2.  - zatraktívnenie  a sprístupnenie polodivokého chovu koní 

- sprístupnenie Infocentra NaPaMP 
- sprístupnenie prírodných zaujímavostí v okolí – rokliny, jaskyne 

OPZaSI, 
PRV, 

OPKaHR 
100  5  95  Sprístupňovanie prírodných hodnôt v obci a 

jej okolí 
OPATRENIE 2.3.  - dovybavenie športového ihriska 

- vybudovanie oddychovej zóny pre starších občanov 
- vytvorenie vhodných priestorov pre spolkovú a klubovú činnosť 
- vybudovanie lyžiarskeho strediska 

ROP, PRV, 
BBSK, OP 

KaHR, 
granty EK 

17 000  100  16 900  Tvorba podmienok pre realizovanie 
voľnočasových aktivít občanov 

Špecifický cieľ  II/2 Skvalitňovanie a rozširovanie miestnej infraštruktúry 

OPATRENIE 2.4.  - budovanie chodníkov 
- zlepšenie kvality miestnych komunikácií 
- dokončenie kanalizácie 
- príprava odklonenia dopravy z centra obce 

PRV, ROP, 
PRV, MŽP 

1 500  290  1 210  Budovanie a modernizácia základnej a 
technickej infraštruktúry 

Špecifický cieľ  II/3 Znižovanie miery znečisťovanie prostredia 

OPATRENIE 2.5.  - zníženie energetickej náročnosti obecných budov 
- zavádzanie ekologického vykurovania 
- využívanie alternatívnych zdrojov energie 

ROP, MŽP 2 000  200  1 800  Zavádzanie energetickej a ekologickej 
hospodárnosti 
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OPATRENIE 2.6.  - vzdelávanie, osveta a aktivizácia občanov k ochrane prostredia 
- likvidácia čiernych skládok 
- zlepšenie vzhľadu domov a ich okolia 
- čistenie vodných tokov 
- rozvoj separácie odpadov 
- kompostovanie biologických odpadov 
- znižovanie hlučnosti spôsobovanej dopravou v obci 

MŽP, ROP 400  140  260  
Odstraňovanie záťaží životného prostredia  

Špecifický cieľ  II/4 Zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb  
OPATRENIE 2.7.  - modernizácia zdravotníckeho centra 

- rozširovanie osobných asistentských služieb v obci 
- zriadenie sociálnej poradenskej služby 
- vybudovanie komunitného centra pre voľno časové a športové     
   aktivity 
- rozvíjanie činnosti komunitného centra 
- vybudovanie denného sociálneho zariadenia 
- vybudovanie sociálneho inkubátora 

ROP, 
OPZaSI, 
ÚSVRK, 
MPSVaR 

SR, MZ SR 

1 200  100  1 100  
Rozvoj zdravotných a  sociálnych služieb 
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Všeobecný cieľ  III Zvýšenie životnej úrovne rómskych spoluobčanov 

PRIORITA 3 PODPORA AKTIVÍT NA SKVALITNENIE ÚROVNE ŽIVOTA RÓMSKYCH OBČANOV V OBCI 

Špecifický cieľ  III/1 Zvýšenie úrovne vzdelania Rómov 

Opatrenie Plánované (indikatívne) aktivity Zdroje 

Financovanie 

celkovo vlastné zdroje iné zdroje 

OPATRENIE 3.1.  - program 0 ročníka - predškolská príprava 
- programy na zvýšenie motivácie pre ďalšie vzdelávanie sa - 
ukončenie stredného vzdelania 
- vzdelávania v praktických zručnostiach 
- kurzy pre vedenie domácnosti a rodiny 
- kurzy zdravého života 

MŠ SR, OP 
VaV, ÚSVRK, 

OP ZaSI 
400  20  380  

Podpora vzdelávania Rómov  

Špecifický cieľ  III/2 Zlepšenie úrovne bývania Rómov 

OPATRENIE 3.2. 
 - tvorba podporných programov obce 
- zvyšovanie motivácie pre kvalitné bývanie 

ÚSVRK 40  30  10  Rekonštrukcia existujúcich a budovanie 
nových bytov pre sociálne slabé rodiny 

Špecifický cieľ  III/3 Skvalitnenie spolunažívania majoritnej a Rómskej národnosti 

OPATRENIE 3.3.  - zapájanie Rómov do riešenia problémov obce 
- spoločné aktivity  a akcie 
- prezentácia rómskej kultúry, zvyklostí a histórie 
- akcie solidarity 

USVRK, BBSK 25  5  20  Podpora programov pre kvalitné 
spolunažívanie v obci 
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Všeobecný cieľ  IV Zvýšenie aktivity občanov vo veciach verejných a spoločných 

PRIORITA 4 PODPORA ZAPÁJANIA SA OBČANOV DO VECÍ VEREJNÝCH A SPOLOČNÝCH 

Opatrenie Plánované (indikatívne) aktivity Zdroje 
Financovanie 

celkovo 
vlastné 
zdroje 

iné zdroje 

Špecifický cieľ  IV/1 Zvýšenie záujmu mládeže a občanov o aktívne trávenie voľného času 

OPATRENIE 4.1.  - obecný mikrogranting 
- budovanie skupiny lídrov a aktívnych občanov 
- programy celoživotného vzdelávania 

BBSK, malé 
granty, EK, OP 

ZaSI 
200  15  185  Podpora samostatných aktivít občanov a 

skupín 
OPATRENIE 4.2.  - organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií 

 - organizovanie športových akcií 
- kultúrne zájazdy občanov 

BBSK, malé 
granty 

1 200  200  1 000  
Rozvoj kultúry a športu 

OPATRENIE 4.3.  - školské voľnočasové aktivity 
- rozvoj činnosti klubov a spolkov mládeže 

BBSK, malé 
granty 

20  10  10  
Práca s deťmi a mládežou 

Špecifický cieľ  IV/2 Skvalitňovanie vzťahu občan a obec 

OPATRENIE 4.4.  - akcie "živá história" 
- spoznávanie histórie obce 
- zaradenie histórie obce do školského programu 

OP Vzd, malé 
granty 

200  15  185  Budovanie hrdosti občanov na obec a jej 
históriu 
OPATRENIE 4.5. 

 - obecné noviny 
- zlepšenie komunikácie poslancov a občanov 

malé granty 25  15  10  Rozvíjanie komunikácie a informovanosti 
medzi obcou a občanom 
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44..   MMOONNIITTOORRIINNGG    PPHHSSRR  
 
 
 

  Monitoring stratégie v súlade s navrhovanou organizačnou štruktúrou ja 

zabezpečovaný na dvoch základných úrovniach.  

  Prvou je získavanie a prvotné spracovanie informácií z terénu. Na jednej strane je 

potrebné sledovať realizované a pripravované aktivity, na druhej strane ukazovatele 

pôsobenia a dopadov implementácie PHSR na život v obci. Tieto úlohy môžu zabezpečovať 

iba pracovníci aktívni priamo v teréne. Je potrebné zabezpečiť systém (skupinu pracovníkov, 

aktivistov) spolupracujúcich na tejto úlohe. 

  K zabezpečeniu monitoringu je potrebné spracovať systém kritérií a ukazovateľov a 

metodiku monitoringu, tak, aby bolo možné reálne vyhodnocovať prebiehajúce procesy. 

  Druhou úrovňou je odborné vyhodnocovanie informácií a sledovanie plnenia cieľov, 

priorít a Úlohou vytvorenej pracovnej skupiny je zároveň aj spracovanie kritérií 

a ukazovateľov hodnotenia realizácie stratégie a metodiky jej monitoringu. 

Monitorovanie plnenia programu rozvoja bude stálym a dlhodobým procesom 

zameraným na sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien pomocou vybraných 

ukazovateľov, cieľom ktorého bude získavanie informácií o skutočnom plnení opatrení 

zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe zmeniť ich výber alebo spôsob 

realizácie. Stabilizovať zásady procesu monitorovania umožní priebežná i etapovitá kontrola 

realizácie programu. Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je organizačné a metodické 

zabezpečenie riešenia operatívnych problémov a z nich vyplývajúce zmenové riadenie. 

Monitorovanie plnenia programu rozvoja bude obsahovať nasledovné činnosti: 

 každoročné hodnotenie napĺňania cieľov stanovených v PHSR, 

 každoročné spracovanie plánu aktivít na nasledujúce obdobie 

 vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a 

opatrení, 

 vyhodnotenie dopadov aktivít na občanov dotazníkovou formou a porovnanie 

     s počiatočnými preferenciami občanov pri zostavovaní PHSR. 
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Uvedené činnosti uskutočnené v procese monitorovania umožnia zhodnotiť postup v 

realizácii plánovaných úloh. Znamená sledovanie výstupov, financovanie jednotlivých 

činnosti, projektov alebo etáp. Monitorovanie sa uskutočňuje prostredníctvom ukazovateľov, 

ktoré sa vzťahujú na špecifické ciele, objasňujú stav implementácie, výsledkov a dopadov a 

poukazujú na dosiahnutý vývoj vo vzťahu k finančnému plánu. 

Cieľom monitorovania pracovnými skupinami bude zabezpečiť konzistentné 

a pravidelné informácie o realizovaných a ukončených projektoch. Vhodným spôsobom na 

realizáciu monitoringu sú kvantitatívne ukazovatele úspešnosti, ktoré dávajú jednoznačnú 

odpoveď na stupeň alebo mieru naplnenia projektu v danom časovom období. Spôsob práce 

pracovnej skupiny uskutočňujúcej monitorovanie a hodnotenie vyplynie zo samotného 

charakteru projektu. 

Zmyslom procesu hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním 

projektov na získanie informácií o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Tieto 

informácie sa transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa prerokovávajú 

na zasadnutiach pracovnej skupiny. Proces hodnotenia využíva ako svoje vstupy všetky dáta 

získavané v procese monitorovania. Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu 

monitorovania a hodnotenia, sú hodnotiace a monitorovacie správy. Hodnotenie je 

vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči cieľom projektov. Vykonáva sa v 

priebehu realizácie jednotlivých projektov a po ich ukončení. Posudzuje sa hlavne vecná 

stránka a vzniknuté problémy. Riešenie prioritných problémov sa posudzuje s použitím 

kritérií voči stanoveným ukazovateľom. Hodnotenie znamená kritické a objektívne 

overovanie. Plní funkciu spätnej väzby. Hodnotenie sa opiera o monitorovacie činnosti, ktoré 

mu poskytujú nevyhnutné informácie. 

 

Monitorovacie ukazovatele procesu implementácie programu rozvoja obce: 

- vytvorenie pracovnej skupiny pre proces implementácie 

- počet stretnutí pracovnej skupiny 

- počet správ o implementácii PHSR 

- počet akčných plánov  

- spracovanie monitorovacích ukazovateľov pre jednotlivé opatrenia 

- počet informačných aktivít a realizácii programu 

- úroveň a početnosť zberu informácií v teréne 
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 Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu rozvoja obce – vzorový návrh: 

- počet pripravených investičných aktivít v obci 

- počet zrealizovaných investičných aktivít v obci 

- objem zrealizovaných investičných aktivít 

- objem získaných prostriedkov z externých zdrojov 

- objem aktivizovaných vnútorných zdrojov 

- miera zapojenia občanov a subjektov do aktivít programu rozvoja 

- miera skvalitnenia poskytovaných služieb v obci 

- počet a rozsah poskytovaných služieb v obci 

- miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v obci 

- miera zvýšenia návštevnosti obce 

- miera zviditeľnenia sa obce v regióne, v SR a EÚ 

- počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít 

- miera skvalitnenia života občanov v obci 
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55..  ČČAASSOOVVÝÝ  HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  
 

Časový harmonogram procesu implementácie PHSR obce Muráň 

rok kvart
ál 

príprava 
PHSR 

schválenie 
PHSR 

príprava 
Akčných 
plánov 

schválenie 
Akčných 
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spracovanie 
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monitoringu 

zber 
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hodnotiacej 

správy a 
návrhov na 
doplnenie 
stratégie 
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PHSR 
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ZZáávveerr  
 

 

Každý programový dokument a Program  rozvoja obce obzvlášť, dostáva svoj zmysel 

nie jeho vytvorením, ale v procese jeho realizácie. Prax a samotné napĺňanie cieľov, priorít 

a opatrení PHSR je skúškou kvality procesu programovania a jeho zmysluplnosti. V procese 

spracovania rozvojového programu obce sa aktivizujú mnohé, často dovtedy neodskúšané 

miestne zdroje, najmä z oblasti ľudských kapacít. Miestna samospráva ako garant a zadávateľ 

spracovanie programu rozvoja obce, má byť zároveň garantom aj toho, aby tento potenciál, 

ktorý sa v procese tvorby PHSR vytvoril, naplnil svoju hodnotu v procese reálneho napĺňania 

programu. 

PHSR obce Muráň je spracovaný na metodickom a obsahovom podklade viacerých 

východiskových dokumentov a  nadväzuje na PHSR obce z roku 2005.  

Dokument má v súlade s aktuálnym znením Zákona o podpore regionálneho rozvoja 

dve základné časti: 

- Analyticko-strategická časť  PHSR je zameraná v prvej časti na audit územia 

v oblasti dostupných miestnych zdrojov (prírodných, ľudských, materiálnych, ekonomických, 

technických a pod.). V druhej časti sú analyzované podmienky v obci formou rôznych na seba 

nadväzujúcich analýz (SWOT analýzy, problémová analýzy, expertná analýza a pod. V tretej 

časti je spracovaná Stratégia rozvoja t.j. vízia a ciele rozvoja (strategický cieľ, všeobecné 

a špecifické ciele). 

- Programová časť PHSR dopĺňa stratégiu rozvoja do formy programu, definuje 

priority opatrenia a indikatívne aktivity ako kľúčovej časti celého dokumentu. Následne 

spracováva podmienky implementácie programu z hľadiska inštitucionálneho, organizačného, 

finančného, monitorovacieho a časového.  

 

Programová časť PHSR je ťažiskom celého dokumentu a môže sa prezentovať 

a využívať v prípade potreby aj ako samostatný dokument 
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Program rozvoja obce je dôležitým strategickým, systémovým a koncepčným 

dokumentom pre zabezpečovanie zásadných aktivít rozvoja v zmysle definovaných cieľov, 

priorít, opatrení a financovania. Vzhľadom na súčasné postavenie regionálneho rozvoja v 

rámci Slovenskej republiky, ktorý nevytvára priame nástroje podpory v regiónoch (VÚC), je 

dokument PHSR účelovo a explicitne zameraný na ciele a priority rozvoja kraja. Sleduje sa 

tým najmä možnosť využívania nástrojov pomoci EÚ, to znamená využitie štrukturálnych 

fondov a kohézneho fondu. 

PHSR obce Muráň  je potrebné posudzovať ako dokument otvorený, ktorý sa môže 

dopĺňať a aktualizovať o nové aktivity podľa rozvoja sektorov a podľa úspešne realizovaných 

častí programu rozvoja územia. Je zrejmé, že najmä v dnešnej dobe je veľmi zložité dokázať 

exaktne naformulovať prognózu rozvoja územia na dobu viac ako 5 rokov. Z tohto dôvodu je 

nesmierne dôležité akceptovať „živosť“ tohto dokumentu, nakoľko iba priebežným 

vyhodnocovaním situácie v obci, regióne a spoločnosti a následným aktualizovaním 

dokumentu je možné zabezpečiť jeho aktuálnosť a zmysluplnosť.    

Finálna verzia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muráň na roky 

2009-2015 bola spracovaná na základe pripomienok obecného zastupiteľstva. 
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