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1. ÚVOD 
 
 
 
Dôvody pre spracovanie dokumentu 

 

Dokument s názvom “PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO 

ROZVOJA OBCE MURÁŇ NA ROKY 2009-2015“ bol vypracovaný ako strednodobý 

strategický plánovací dokument pre trvalo udržateľný rozvoj obce na základe objednávky 

obce. Účelom programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)  je navrhnúť takú formu 

rozvoja  obce, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je 

v súlade s prijatými nadradenými koncepciami vyššej úrovne.  

PHSR ako základný rozvojový strategický dokument má pre obec veľký význam 

z hľadiska dlhodobého programovania jej rozvoja, zachovávania kontinuity rozvojových 

zámerov a efektívneho využívania vlastných zdrojov a potenciálu. Potrebu zabezpečenia 

PHSR ustanovuje zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý ukladá 

obciam povinnosť spracovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako nástroja, 

pomocou ktorého sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja. Dokument je dôležitý aj pre 

získavanie externých zdrojov, napríklad z EÚ, štátneho rozpočtu a pod., nakoľko možnosť 

žiadať o nenávratný finančný príspevok z týchto zdrojov je čoraz častejšie podmieňovaná 

súladom konkrétneho projektového zámeru s PHSR obce  

Vypracovanie a následná realizácia návrhov strategického rozvojového dokumentu je 

komplexný proces, náročný na koordináciu, odborné vedomosti a zabezpečenie množstva 

väzieb. Pri jeho príprave je nutné zohľadniť množstvo dokumentov, ktoré tvoria určitý 

strategický alebo legislatívny rámec a majú nadradený charakter. 

Ide hlavne o väzby na tieto dokumenty:  

- strategické a programové dokumenty SR a EÚ, 

- príslušné odvetvové politiky, 

- aktuálna legislatíva pre jednotlivé riešené oblasti, 

- platná územno-plánovacia dokumentácia rôznych stupňov. 
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Metodológia spracovania dokumentu 

 

 

Strategické plánovanie je metóda riadenia používaná na koordináciu jednotlivých 

činností, ktoré súvisia s plánovaním, realizáciou a vyhodnocovaním aktivít. Proces 

strategického plánovania predstavuje súbor nadväzujúcich činností, ktoré sú riadené tak, aby 

viedli k naplneniu vopred stanovených a hierarchicky usporiadaných cieľov. Začína sa 

mapovaním územia, následnou analýzou, pokračuje definovaním cieľov, realizáciou 

projektov a končí sa hodnotením. Táto postupnosť krokov sa cyklicky opakuje. 

  To znamená, že vhodné  použitie princípov strategického plánovania predstavuje 

optimálny nástroj na vypracovanie a realizáciu účinného programu rozvoja obce, ktorý je 

súčasťou takej regionálnej politiky, ktorá aj v podmienkach EÚ vie byť konkurencieschopná. 

Pri spracovaní strategického programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky 

vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä 

v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 – nariadenie o štrukturálnych fondoch. Vypracovaný 

dokument rešpektuje Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013, 

a Program rozvoja vidieka, ktoré sú programovacími dokumentmi na čerpanie finančných 

zdrojov z fondov EÚ.  

Štruktúru programu hospodárskeho a  sociálneho rozvoja je spracovaný v súlade 

s ustanoveniami § 8 zákona č. 539/2008 a tvoria ho Analyticko-strategická časť a Programová 

časť.  

V roku 2004-2005 ako súčasť tvorby Integrovanej stratégie územia Muránska planina 

bol spracovaný aj PHSR obce, ktorý vzhľadom na zmenu podmienok v obci aj zneniu nového 

zákona vyžadoval zásadnú aktualizáciu.  

V roku 2008 bola spracovaná aktualizácia PHSR a to v časti auditu (doplnenie 

aktuálnych dát), v strategickej časti, tak aby konkrétnejšie odrážala potreby obyvateľov obce 

a bola doplnená časť implementácie a monitoringu. 

Analyticko-strategická časť programu obsahuje audit územia spracovaný na základe 

informácií a údajov zhromaždených riešiteľskou organizáciou počas terénneho prieskumu 

v obci, údajov z externých zdrojov (úrady, internet) a údajov poskytnutých predstaviteľmi 

obce.  Audit územia tvorí čo najkomplexnejší popis miestnych zdrojov – prírodných, 

materiálnych, ľudských, kultúrno-historických, ekonomických a pod. Vzhľadom na to, že 
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obec má spracovaný aktuálny územný plán (2008) nebolo potrebné audit územia spracovávať 

priveľmi podrobne. V druhej časti je rozpracovaná analýzy situácie v obci, ktorá bola 

vytvorená jednak zapojením verejnosti (SWOT analýza, Problémová analýza) a jednak 

expertnými metódami (analýza väzieb na programové dokumenty vyššej úrovne, analýza 

potenciálu územia). Tretiu kapitolu analyticko-strategickej časti dokumentu tvorí stratégia 

rozvoja obce vrátane formulovania vízie a cieľov rozvoja (so zapojením verejnosti) 

a finančnej náročnosti stratégie a zdrojov financovania. 

Programová časť, ktorá priamo nadväzuje na analyticko-strategickú časť, je 

použiteľná v prípade potreby ako samostatná časť.  Prvú kapitolu programovej časti tvorí 

„Program rozvoja obce“, ktorý je ťažiskovou časťou celého PHSR. V druhej kapitole je 

spracovaný postup implementácie programu s popisom nástrojov na zabezpečenie realizácie 

programových výstupov. Jeho súčasťou je aj „Realizačný rámec opatrení“, ktorý je 

komplexnou sumarizáciou programovej časti 

Dôležitým prvkom metódy strategického plánovania je zapojenie verejnosti do tohto 

procesu. Tento aspekt bol pri spracovaní dokumentu rešpektovaný. Občania, neziskové 

organizácie,  aj podnikatelia boli v úvode spracovania auditu oslovení a aktívne sa zapájali do 

celého procesu. Pri aktualizácii v roku 2008 sa spolupracovalo najmä s poslancami obecného 

zastupiteľstva. 

Projektový tím  odporúča predstaviteľom samosprávy, aby sa aj naďalej snažili 

o zapájanie všetkých uvedených partnerov v etape využívania PHSR a jeho následnej 

aktualizácie.   
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I. AUDIT ÚZEMIA 
 
 
 
 
1. ZÁKLADNÁ  CHARAKTERISTIKA - POLOHA 

 

 

Obec Muráň obec vznikla v roku 1321 pri majeri pod hradom, ktorý sa spomína v 

rokoch 1271. V súčasnosti má 1263 obyvateľov. Takmer celý kataster obce leží na území 

Národného parku Muránska planina a jeho ochranného pásma. Obec Muráň sa nachádza va 

juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, pri sútoku Muráňa a Dolinského potoka, na 

križovatke starodávnych ciest spájajúcich sever a juh Slovenska: Hnúšťa - Tisovec - Muráň- 

Červená Skala a Tornaľa – Revúca -Muráň.  

Základné údaje: 

Názov kraja:  Banskobystrický 

Okres:   Revúca 

R.ZMO:   R-ZMO Stredného Gemera 

Mikroregión:  Muránska planina 

Číslo ŠUJ:   525987 

Katastrálne územie: 838772 

PSČ:   049 01 

Rok založenia:  1321 

Rozloha:   103,15 km2 (103 153 790 m2) 

Počet obyvateľov:  1243 (k 31.12.2007) 

 z toho ženy  636  (51,17%) 

 z toho muži  607 (48,83%) 

Hustota osídlenia:  12,05 obyv./km2 

Najvyšší bod:  Fabova hoľa - 1430 m.n.m. 

Najnižší bod:  južná časť katastra obce - potok Muráň (385 m.n.m) 

Zaradenie v póloch: kohézny pól rastu 
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Spádovosť obce: 

Sídlo matričného úradu      Muráň 

Sídlo pracoviska daňového úradu    Revúca 

Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia PZ   Revúca 

Sídlo Okresného súdu      Revúca 

Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranárskeho  

zboru                Revúca 

Sídlo pracoviska obvodného úradu    Rimavská Sobota 

Sídlo Územnej vojenskej správy     Banská Bystrica 

Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  Revúca 

Sídlo Obvodného úradu životného prostredia   Revúca 

 

Obec leží v geografickom strede Slovenska, a v severovýchodnej časti 

banskobystrického kraja v okrese Revúca 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Poloha obce v okrese 
Revúca 
a Banskobystrickom 
kraji. 
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Poloha obce a jej katastra v Mikroregióne Muránska planina 
 

 
   

 

  Územie obce tvorí severnú hranicu okresu Revúca a hraničí s okresmi Brezno 

a Rimavská Sobota a s katastrami 12 obcí: Tisovec (RS), Ratkovské Bystré (RA), Muránska 

Lehota (RA), Muránska Dlhá Lúka (RA), Muránska Zdychava (RA), Muránska Huta (RA), 

Šumiac (BR), Vaľkovňa (BR), Heľpa (BR), Závadka nad Hronom (BR), Polomka (BR) 

a Pohronská Polhora (BR). 

  Rozlohou katastra patrí Muráň k najväčším obciam v SR. 
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2. PRÍRODNÉ ZDROJE A PODMIENKY 
 
 

 
Muráň sa rozprestiera na nive a terasovitej plošine okolo potokov, pri sútoku 

Muránky, Dolinského potoka a Bielej vody. Vertikálne rozpätie je v rámci katastrálneho 

územia obce 394 -1430 m.n.m. Najvýznamnejšou prírodnou zaujímavosťou je Národný park 

Muránska planina. 
 

Kataster Muráňa rozdeľuje muránska tektonická línia. Severnú časť na Muránskej 

planine tvoria hrubé súvrstvia  vápencov vystupujúce nad dolinou Muráňa strmými skalnými 

stenami, južnú hornantinnú až vrchovinnú časť ortoruly a svory. Pramenná oblasť Muráňa 

s nivnými pôdami je zalesnená bukovým lesom, na sčasti odlesnenej planine s hnedými 

pôdami prevláda smrek. 

Lesy pokrývajú viac ako 

85% k.ú. obce. Na jej 

južnom okraji sú 

mohutné vyvieračky. 

Zvlášť dobre je 

rozvinutý podzemný 

kras. Pri obci sú krasové 

útvary, pod vrchom 

Šajba krasové jazierko, 

z ďalších povrchových 

krasových útvarov sa tu 

vyskytujú skalné veže, skalné ihly, okná a skalné brány. Najväčšia skalná brána sa nachádza 

pod Nižnou Kľakovou. Okolie obce leží v miernej teplej veľmi vlhkej vrchovinnej oblasti. , 

severná časť katastra v chladnej oblasti s júlovou teplotou 12-16 oC.  

Zvláštnosťou je, že na tak malej ploche, akou je Muránska planina, sa vyskytujú 

rastliny teplomilné, sucho znášajúce, horské, zriedka i subalpínske druhy. Vďaka určitým 

mikroklimatickým podmienkam Muránskej planiny zachoval sa tu vzácny endemit - lykovec 

muránsky (Daphne arbuscula Celák). Je to treťohorný relikt, ktorý prežil zaľadnenie a nikde 

inde na svete nemá prirodzený výskyt. 
Zdroj: Ján Gallo : Muráň 2001; Prieskumy a rozbory obce 2000, Atlas krajiny 2008 
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2.1. Klimatické podmienky 
 

Pre podnebie je charakteristické trvanie zimy 90 dní  (od 4.12. do 3.3.), kedy teplota  

klesá aj pod  -30 °C a letá s priemernými teplotami nad 15 °C (od 5.6. do 28.8.) Podnebie 

značne ovplyvňuje kotlina v údolí Muráňa. Priemerná ročná teplota obce je 7,3 °C.        

Zrážky sú 702 mm s počtom 22,6 priemerným búrkových dní za rok.  Počet dní s hmlou je 

v priemere  39,2 dňa v roku s relatívnou vlhkosťou vzduchu 77 %. V zimnom období 

priemerná výška snehovej prikrývky dosahuje 31,7 cm. 

 

 
2.2. Pôda  

 
Poľnohospodárska pôda v území obce tvorí 9,8 % pôdneho fondu /graf.č.2.2.1a/.         

Z toho prevládajú TTP, ktoré  z poľnohospodárskej pôdy tvoria až 92,3%. 

Nepoľnohospodárska pôda predstavuje  90,2 % územia katastra obce, z toho dominujú lesy  

až 98,6 % z nepoľnohospodárskej pôdy a 88,9% z celého katastra obce  /graf.č.2.2.1b/.  

 
Tab.č.  2.2.1 – Využitie pôdneho fondu obce Muráň 

 SPOLU 
poľnohospodárska pôda (ha) nepoľnohospodárska pôda (ha) 

orná 
pôda záhrady TTP spolu lesná 

pôda 
vodná 
plocha 

zastav. 
plocha 

ostatná 
pôda spolu 

kataster 10 315,38 53,20 17,92 936,84 1 007,96 9 172,80 17,03 82,22 35,37 9 307,42 

 Zdroj: Katasterportal 2008 

 
Graf č. 2.2.1.a – Pomer pôdy obce spolu       Graf  č. 2.2.1.b – Výmera pôdy v obce spolu   

                                                                         Zdroj: Katasterportal 2008 
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Rozloženie pôdneho pokryvu  v katastri obce 
 

 
 

Na pôde hospodária 

poľnohospodárske spoločnosti, SHR, 

pasienkové spoločnosti a hlavne fyzické 

osoby. Pestuje sa tu najmä žito 

a zemiaky.  
                                                                         
 
 
Zdroj: Geoportál 2008 
 

 
 

2.3. Lesy 
 Lesy v území zaberajú  9151,14 ha, čo pri celkovej výmere pôdneho fondu ha 

predstavuje lesnatosť  86% /tab.č. 2.2.1, graf č. 2.2.1.b/  

Vlastníkom a hospodárom lesa sú Lesy SR, Urbárska a pasienkarská spoločnosť 

cirkev /tab.č.2.2/. Z hľadiska kategorizácie lesov majú v území dominantné postavenie lesy 

hospodárske, ktorých hlavná funkcia je produkcia drevnej hmoty.. 

Tab.č. 2.3.1 – Vlastníctvo lesnej pôdy  

 výmera spolu 
(ha) 

Lesy SR, 
š.p. Banská 

Bystrica 

urbár/ pozemkové 
spoločenstvo 

rímsko-katolícka 
cirkev 

MURÁŇ 9172,80 7 414,54 1758,26 30,00 

SPOLU v % 100 % 80,45 % 19,21 % 0,33 % 
Zdroj: Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ –Revúca - podniková evidencia pozemkov : 
PROGRAM POZEMKÁR  2004; prieskum, 2004 
 
  Graf č. 2.3.1 – Vlastníctvo lesnej pôdy v území 

 

  
Z hľadiska vlastníctva lesnej pôdy, 

väčšinovými vlastníkmi sú Lesy SR, š.p., 

Odštepný závod Revúca, Lesná správa 

Muráň. Urbár vlastní  19% lesných 

porastov  /graf č.2.3.1/. 
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Na drevinové zloženie lesa má významný vplyv nadmorská výška 394 m.n.m.(stred 

obce) až 1430 m.n.m ( Fabová hoľa). Dolinu obce obklopujú  zmiešané lesy s prevahou 

listnatých lesov. Hlavnými drevinami v nich sú buk lesný, jedľa biela, smrek obyčajný  

a javor horský. Z hľadiska kategorizácie lesov majú v území dominantné postavenie lesy 

hospodárske, ktorých hlavná funkcia je produkcia drevnej hmoty.  

  
 
 

2.4. Voda 
  

Hydrogeograficky patrí záujmové územie do úmoria Čierneho mora, k základnému 

povodiu Slanej. Vodnými zdrojmi obce sú : Hrdzavý potok, Dolinský potok, rieka Muránka. 

V katastri obce sa nachádzajú aj ponorné potoky a mnohé vyvieračky. /tab. č.2.4.1/. Vodné 

toky sú čisté horského charakteru. Kataster obce spadá pod chránenú vodohospodársku oblasť 

(CHVO) Muránska planina a pod správu Muránskej SKV. 

Využívanými zdrojmi pitnej vody pre obec, ktoré sú zároveň najvýznamnejšími 

zdrojmi pre Muránsky SKV,  sú pramene: 

 Tisovec horný    20 ls-1 

 Tisovec dolný    20 ls-1 

 Muráň – Prameň Pod hradom  50 ls-1 

 Pastovník    48 ls-1 

 Vrt VHS 1    30 ls-1 

 
Tabuľka ponorov a vyvieračiek . č.2.4.1/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: SHMÚ 2008 

  
V katastri obce nie sú evidované žiadne minerálne pramene 
  

Ponorné potoky Vyvieračky 
Dolina Pastovník 
Bodolová Brúsik 
Javorníková V obci 
Voniaca Vyvieračka 1Márie Séčiovej 
pod Priehalinou  Vyvieračka 2 horná 
 Biela Voda 

Pod hradom 
Dovalka  
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2.5. Ochrana prírody 
 

Celé katastrálne územie obce je v území Národného parku Muránska planina, alebo 

v jeho ochrannom pásme. Národný park bol vyhlásený 1.10.1997 a predstavuje územie 

európskeho významu ako provinciálne biocentrum. 

Podľa zákona o ochrane prírody je územie chránené 2 až 5. stupňom ochrany prírody. 

Opatrenia súvisiace s ochranou prírody sú povinný rešpektovať všetky subjekty, ktoré 

vykonávajú alebo plánujú vykonávať v území svoje aktivity. 

 

Natura 2000 je sústava chránených území členských krajín Európskej únie, ktorej  

hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný 

členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.  Na väčšine územia katastra obce je vyhlásené 

chránené vtáčie územie v rámci systému Natura 2000. Jedná sa o chránené vtáčie územie 

Muránska planina – Stolické vrchy. 

 

Vtáčie územie Muránska planina – Stolické vrchy (Natura 2000) 

 
Zdroj: ŠOP SR 2008 

 



         
    Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2009-2015                                                         

 
    Obec Muráň   PRVA - RRA Horehronie 

17 
 

 

Odôvodnenie  ochrany Vtáčieho územia  

Muránska planina je jedným z piatich najvýznamnejších území na Slovensku pre 

hniezdenie druhov sokol sťahovavý (Falco peregrinus), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) a 

kuvik kapcavý (Aegolius funereus). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie 

druhov orol skalný (Aquila chrysaetos), výr skalný (Bubo bubo), bocian čierny (Ciconia 

nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), lelek lesný (Caprimulgus 

europaeus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), žlna sivá (Picus canus), ďateľ bielochrbtý 

(Dendrocopos leucotos), ďateľ čierny (Dryocopus martius), ďateľ trojprstý (Picoides 

tridactylus), kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), 

muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) a žltochvost 

lesný (Phoenicurus phoenicurus 

 

Osobitne chránenými časťami  v katastri obce a  už v NP  Muránskej planiny:  

Maloplošné chránené územia 

Kategória Názov ChKÚ Výmera 
územia (m2) 

Rok 
vyhlásenia Zriaďovací orgán 

NPR Cigánka 442 500 1984 Ministerstvo kultúry, KÚ BB  

NPR Hrdzavá 3 571 900 1986 Ministerstvo kultúry 

NPR Javorníková 1 706 500 1986 Ministerstvo kultúry 

NPR Malá Stožka 596 100 1965 Slovenská národná rada 

NPR Poľudnica 3 304 300 1984 Ministerstvo kultúry 

NPR Šarkanica 4 547 500 1984 Ministerstvo kultúry 

NPR Šiance 1 320 600 1999 KÚ Banská Bystrica 

NPR Veľká Stožka 2 592 100 1965 SNR, MŽP SR 

PR Fabova hoľa 2 617 513 1988 Ministerstvo kultúry 

PP Vešeléniho jaskyňa 0 1994 KÚ životného prostredia BB 

CHA Tunel pod Dielikom 0 1997 KÚ Banská Bystrica 
Zdroj: Enviroportál 2008 

Chránené stromy 

Jedľa v Hrdzavej - najstaršia jedľa biela na Muránskej planine 

Sekvojovec obrovský - významná cudzokrajná drevina pochádzajúca zo Severnej Ameriky 
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Maloplošné chránené územia 

 
           Zdroj: Enviroportál 2008 

1. Cigánka - geomorfologicky významný a krajinársky dominantný skalnatý masív, ktorý 

je biotopom pôvodnej flóry a fauny a súčasne predstavuje významnú kultúrnohistoriskú 

lokalitu, rastie tu paleoendemit Muránskej planiny - lykovec muránsky. 

2. Hrdzavá - komplex prirodzených skalných a lesných spoločenstiev so zriedkavými 

druhmi flóry (i lykovec muránsky) a fauny v Spišsko-gemerskom krase, ako aj rôznych 

krasových foriem, ako sú skalné okná, skalný most a jaskyne; výskyt kosodreviny. 

3. Javorníková - roklina s prirodzenými lesnými a skalnými spoločenstvami so 

zriedkavými druhmi flóry a fauny a rôznymi krasovými formami v Spišsko-gemerskom 

krase, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. 

4. Malá Stožka - veniec dolomitných bralnatých útesov s náhornou plošinou so 

zachovalými lokalitami vápnomilných skalnatých rastlinných a živočíšnych druhov a 

spoločenstiev od trávnatých vápencových bučín, jedľových bučín cez bukové javoriny až 

po najvlhšie spoločenstvá jaseňeňových javorín  
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5. Poludnica - prirodzené biotopy vzácnej fauny a flóry, pozoruhodný krasový reliéf 

Muránskej planiny využívaný na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele; 

výskyt miestneho paleoendemitu svetového významu lykovca muránskeho 

6. Šarkanica - ochrana geologicky a geomorfologicky významnej časti Muránskej planiny 

so zachovalými prirodzenými skalnými a lesnými biocenózami s bohatým zastúpením 

chránených a iných zriedkavých i ohrozených druhov rastlín a živočíchov 

7. Šiance - územie s členitou a výraznou geomorfologickou stavbou, na ktorú sú viazané 

prirodzené lesné spoločenstvá druhého až piateho les. vegetačného stupňa s výskytom 

mnohých chránených a ohrozených druhov fauny a flóry. 

8. Veľká Stožka - mimoriadne zachovalé pralesné porasty. Lesné fytocenózy vytvárajú 

pestrú mozaiku od bučín po reliktné dealpínske a smrekovcové boriny; výskyt reliktných 

a endemických druhov; NPR je významnou lokalitou dravého vtáctva; výrazná krasová 

geomorfológia. 

9. Fabova hoľa - územie predstavuje cennú prírodovednú lokalitu s výskytom vzácnych 

les. spoločenstiev chránených druhov fauny a zároveň predstavuje jednu z krajinných 

dominánt Slovenského rudohoria, s charakteristickým podhôľnym až vysočinovým 

reliéfom 

10. Vešeléniho jaskyňa – prírodná pamiatka, od 1.4.2008 verejnosti voľne prístupná jaskyňa 

za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. 

11. Tunel pod dielikom – chránený areál je vyhlásený z dôvodu zabezpečenia ochrany 

zimoviska netopierov, ktoré sa početnosťou a druhovým zložením zimujúcich netopierov 

zaraďuje k najvýznamnejším zimoviskám v európskom meradle. 
Zdroj: Enviroportál 2008 

  Osobitne chránenou rastlinou je endemit - lykovec muránsky (Daphne arbuscula 

Celák). Je to treťohorný relikt, ktorý prežil zaľadnenie a nikde inde na svete nemá prirodzený 

výskyt. 

 
 
Národný park Muránska planina 
 
 V  Národnom  parku Muránska planina sa podľa evidencie správy národného parku 

nachádza 10 303,8  ha územia  

Stupne ochrany územia (v ha):  celé katastrálne územie 
stupne ochrany 1. 2. 3. 4. 5. Spolu: 

Muráň 0 1861,3 6875,4 159,2 1408 10 303,8 
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Národný park Muránska Planina 

stupne ochrany 3. 4. 5. Spolu: 
Muráň 6 875,4 1 59,2 1 408 8 442,6 

 
 

Ochranné pásmo NP Muránska Planina 
stupne ochrany 2. Spolu: 

Muráň 1 861,3 1861,3 
Zdroj:NaPaMP 2004 

 
 NP Muránska planina patrí z hľadiska ochrany prírody do sústavy jadrových území 

európskeho významu a biocentrá provinciálneho významu. Územím prechádza terestrický 

biokoridor regionálneho významu Hájnica – horstvo Muránskej planiny a terestrický 

biokoridor nadregionálneho významu Muránska planina - Kyprov - Slovenský raj.  

 Vodný tok Muráň tvorí hydricko – terestrický biokoridor regionálneho významu.  

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny platia pre územie NP Muránska planina najväčšie 

obmedzenia, ale aj sprísnené požiadavky na umiestňovanie rôznych funkcií, priestorového 

usporiadania a využívania územia.    

ÚSES v území katastra obce 

  
                        Zdroj: Atlas krajiny SR 
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3.     KULTÚRNE A HISTORICKÉ ZDROJE 

 
  

3.1. História obce 
 
Obec Muráň vznikla v roku 1321 pri majeri pod Muránskym hradom. Hrad sa spomína 

už v roku 1271 a rozprestiera sa pri vápencovom brale vrchu Cigánka, ktoré dominuje celému 

kraju. Hrad mal bohatú a dramatickú históriu a od roku 1702 chátra.  

Dnes ostalo po ňom už len rumovisko 360 m dlhé a 96 m široké. Muráň bol súčasťou bohatej 

a vyspelej železiarskej oblasti Muránskeho panstva, ktorému patrili nielen desiatky obcí na 

Gemeri, ale aj Horehroní a Spiši. 

Prvá písomná zmienka o hrade v tejto lokalite pochádza z r. 1271 v podobe castrum 

Mwran. Roku 1321 sa píše o území bez sídla a až v r. 1427 sa spomína sídlo Moranalya 

(Muránske Podhradie). Hrad Muráň bol postavený v 13. stor. ako kráľovský strážny hrad na 

brale Cigánka vo výške 935 m. Je jedným z najvyššie položených hradov na Slovensku. 

Význam hradu sa zvýšil najmä v čase pôsobenia Jána Jiskru z Brandýsa v Gemeri v 

tridsiatych r. 15. stor. Jiskrovci hrad opevnili a stal sa ich zhromaždišťom. Roku 1461 ho 

získal Štefan Zápoľský a hrad sa stal sídlom panstva. V 1. pol. 16. stor. sa dostal do rúk 

lúpežného rytiera Mateja Bašu - r. 1549. V 17. stor. Muráň spravovali Széchyovci a 

Wesselényiovci. Najväčší rozmach zaznamenal počas života Márie Széchyovej, ktorú pre jej 

krásu označovali ako Muránska Venuša. R. 1666 bol hrad obsadený po odhalení sprisahania 

Wesselényiho proti kráľovi Leopoldovi I., r. 1702 vyhorel a obnovený po požiari bol iba 

čiastočne. V 18. stor. hrad dvakrát vyhorel a koncom stor. už nebol obývaný. V súčasnosti je 

zrúcaninou so zachovalým areálom a vstupnou bránou a vežou. Na území hradu sa zachovali 

základy gotického paláca, fragmenty obvodového muriva a niektorých vedľajších stavieb. Na 

význame jej pridávali železné bane, hámre a huty.  

Obyvatelia obce sa zaoberali aj výrobou dosák a šindľov a chovom oviec a koní. 

 Pred rokom 1438 sa stala mýtnou stanicou a jej význam znásobovali železné bane, 

hámre a hute.  

Z histórie je známa bitka pri Muráni medzi maďarským vojskom a slovenskými 

dobrovoľníkmi, ktorá sa odohrala 26. 2. 1849.  

V 19. storočí sa okrem prác v lese, na píle a furmančení zaoberali obyvatelia výrobou dosiek a 

šindľov, chovom oviec, dobytka a koni, ale od r. 1823 aj výrobou známej „muránskej“ 
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kameniny a keramiky v manufaktúrnej dielni. a píla. Obyvatelia. sa naďalej aj v nasledujúcom 

stor. venovali práci v lesnom hospodárstve, povozníctvu a chovu dobytka, v 2. pol. 20. stor. 

najmä v žrebčíne známom chovom plemenných koní. Počas 2. sv. vojny sa obyv. masovo 

zúčastnili v odbojovej činnosti a výstavbe partizánskeho letiska na Veľkej lúke. V období 

SNP fašisti zastrelili v obci 12 mužov, čím sa zavŕšili dramatické udalosti v Muráni. Obec je 

vyznamenaná Radom Červenej hviezdy, Duklianskou pamätnou medailou, pamätnou 

medailou SNP.        (viac o histórii obce a hradu  : pozri knihu MURÁŇ napísal  Ján Gallo, 2001) 

 

 

3.2. Kultúra obce 
Z tradičných tancov sa v pamäti starších ľudí zachovali tance: čardáš, do skoku, 

hajdúchovanie, odzemok, palicový hajdúch s kyjom, svine morskie, tanec mladej. 

       Spevné tradície udržuje ženská spevácka skupina LEVENDA, ktorá interpretuje 

okrem ľudových piesní z oblasti Muránskej doliny aj piesne z pozostalosti Bystríka 

Muránskeho. 

V zimných mesiacoch sa usporadúva prechod Muránskou planinou, v lete je to 

Muránske Ródeo, na jeseň Horský duatlon, blška. V rámci Dní športu – výstup na Muránsky 

Hrad.   

 

3.3. Kultúrne a historické pamiatky 
V obci je viacero pozoruhodností a kultúrnych pamiatok:  

- Rímskokatolicky kostol sv. Juraja, postavený Coburgovcami v neogotickom štýle  na 

z roku 1893, so štýlovo čistým interiérom a pozoruhodnými farebnými vitrážami.  

- Rímskokatolícka fara – barokovo klasicistická budova z. r. 1801   

- z 18. stor. pochádza rokoková prícestná socha sv. J. Nepomuckého 

- Obecný úrad – bývalý koháryovsko - coburgovský kaštieľ z r. 1800 v klasicistickom štýle. 

V jeho blízkosti klasicistický slúžnovský dom s dvorom, arkádovou chodbou, kde pôsobil 

v 19. storočí štúrovský básnik Bohuš Nosák – Nezabudou.  

- inštalovaný je Pomník padlým v SNP z r. 1958.  

- Hostinec Koruna 

V obci dožíva zopár pôvodných dreveníc a murovaných komôr, tzv. lenhauzov z prelomu 

19. a 20. storočia. 
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Tab. č.3.3.1 – Kultúrne pamiatky národného zoznamu KP 
Číslo 

ústredného 
zoznamu 

KP 

Pamiatkový 
objekt  Ulica  Bližšie určenie Zaužívaný 

názov štýl vznik 

529 FARA Muráň 5 rímsko-
katolícka Fara neskorý 

barok 1801 

528 HRAD Hradný vrch 0 ruina Muránsky 
hrad gotika 13 st. 

2416 SOCHA Pri r.k.fare 0 sv.Ján 
Nepomucký   neskorý 

barok 
koniec 18 

st. 

2417 KOSTOL S 
OPEVNENÍM Muráň 3 r.k.sv.Juraja Kostol novogotika 1879-1894 

2418 KOMORA Pri dome 111 kameň   ľudové 
staviteľstvo 1855 

2421 DOM 
ĽUDOVÝ Muráň 333  

Slúžnovský 
dom klasicizmus 1.pol.19 st 

2422 HOSTINEC Muráň 93  
Obecný 
hostinec klasicizmus 1.pol.19 st 

2423 RADNICA Muráň 329  
Obecný 

dom klasicizmus 1800 
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Tab.  č.3.3.2 - Osobnosti spojené s obcou Muráň 
Bebekovci 13 – 15 st. zakladatelia hradu 
Štefan Koháry II 1649-1731 majiteľ hradu 
Mária Séčiová 1610-1678 majiteľka hradu 
František Vešelényi ? - 1667 majiteľ hradu 
Štefan Gyöngyösi 1629-1704 básnik a právnik, tajomník F.Vešelényiho 
Coburgovci 19 – 20 st. majitelia hradu 
J. Danielik 1817-1888 historik, publicista, cirk. hodnostár 
Theodor Glatz 1818-1871 dokumentarista 
Bohuš Nosák - Nezabudov 1818-1877 národný buditeľ, publicista,  
Jozef Droppa 1822-1897 autor Dejín hradu Muráň 
Adolf Titus Reuss 1823-1902 národopisec, ekonóm 
Jozef Bahéry 1844-1931 hudobný skladateľ, pedagóg, publicista, 
Antón Macák (Bystrík  Muránsky) 1907- 1972 správca miestnej fary, básnik,  
Ján Cifra 1929-1959 kameraman a fotograf 
Peter Glocko 1946- spisovateľ a scénarista 
Jozef Beňo  akademický maliar 

Zdroj: internet 2008 

 
 
 

3.4. Spoločenské a kultúrne aktivity  
 

Akcie realizované v obci 

Názov akcie Typ akcie Termín konania 
akcie 

Zimný prechod Muránskou planinou športová február 
Obecný ples spoločenská február 
Deň matiek spoločenská máj 
Deň detí športová jún 
Muránske hradné hry športovo - kultúrna máj 
Volejbalový turnaj o pohár starostu obce športová jún 
Mini futbalový turnaj o pohár starostu obce športová júl 
Memoriál J. Vavreka športová júl 
Rodeo Muráň športovo - kultúrna august 
Horský duatlon športová september 
Blška športová september 
Výstup na Muránsky Hrad športová september 
Úcta k starším kultúrna október 

Zdroj: OcÚ 2008 
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4. ĽUDSKÉ, SPOLOČENSKÉ ZDROJE A INŠTITÚCIE 
 
 
 

4.1. Demografické charakteristiky 
 

4.1.1. Stav obyvateľstva 
 
Tab.č. 4.1.1.1 – Historický vývoj počtu obyvateľov 
rok 1869 1880 1890 1900 1921 1930 1950 1961 1970 1991 2001 2005 2007 
poč.obyv. 1277 1235 1170 1187 1321 1291 1075 1444 1488 1314 1241 1245  1243 

Zdroj: ŠÚ 2008 
 
Grafč. 4.1.1.1 Historický vývoj počtu obyvateľov 

 
Zdroj: OcÚ, ŠÚ 2008 

 
 
 

4.1.2. Prirodzený prírastok 
 

V obci je v priemere 3,2 prírastku obyvateľa na jeden rok. Všeobecný trend je, že sa 

obec rozrastá a pôrodnosť sa zvyšuje. 

Tab.č. 4.1.2.1 – prirodzený prírastok/úbytok 
Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Nar. 23 14 19 17 19 14 21 11 21 19 17 18 14  18 
Zomr. 22 17 18 17 14 12 15 21 11 8 10 14 14  21 
+/- 1 -3 1 0 5 2 6 -10 10 11 7 4 0 -3 

 Zdroj: ŠÚ 2008 
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Graf.č. 4.1.2.1 – prirodzený prírastok/úbytok  

    
                                                                                                          Zdroj: ŠÚ, 2008 

 
 
 

4.1.3. Migrácia obyvateľstva 
 

          Od roku 2001 začali ľudia odchádzať za prácou do zahraničia, alebo sa sťahujú do 

priemyselne silnejších oblastí, kde je ľahšie zamestnať sa. 

Tab.č. 4.1.3.1 – migrácia obyvateľstva 
Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Prist. 7 27 18 38 22 25 15 10 21 20 10 11 13 22  
Vyst. 0 1 15 7 113 21 19 7 28 14 20 23 18   21 
Mig.saldo 7 26 3 31 -91 4 -4 3 -7 6 -10 -12 -5 1 

  Zdroj: ŠÚ, 2008 
 
Graf.č. 4.1.3.1 – migrácia obyvateľstva 

  
                                                                 Zdroj: ŠÚ, 2008 
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4.1.4. Veková štruktúra obyvateľstva  

 
Tab.č. 4.1.4.1 – produktívne obyvateľstvo v percentách 

  
OBYVATEĽSTVO 

predproduktívne produktívne poproduktívne 
% % % 

1997 
Ženy 20,96 54,88 24,16 
Muži 19,78 68,29 11,93 
Spolu 20,39 61,33 18,28 

1998 
Ženy 21,75 54,46 23,79 
Muži 19,37 68,95 11,69 
Spolu 20,60 61,47 17,93 

1999 
Ženy 20,47 55,16 24,38 
Muži 18,71 69,54 11,75 
Spolu 19,61 62,14 18,25 

2000 
ženy 20,38 56,27 23,35 
muži 19,90 67,93 12,17 
spolu 20,14 61,96 17,90 

2001 
ženy 20,90 56,35 22,76 
muži 21,68 66,89 11,43 
spolu 21,27 61,40 17,32 

2002 
ženy 19,91 56,17 23,92 
muži 21,98 66,61 11,41 
spolu 20,90 61,17 17,93 

2003 
ženy 19,54 56,03 24,43 
muži 22,28 66,17 11,55 
spolu 20,86 60,90 18,24 

2004 
ženy 18,28 56,68 25,04 
muži 22,73 65,24 12,03 
spolu 20,43 60,81 18,76 

2005 
ženy 18,98 56,33 24,69 
muži 22,09 65,78 12,13 
spolu 20,48 60,88 18,64 

2006 
ženy 19,03 54,87 26,10 
muži 21,35 65,68 12,97 
spolu 20,16 60,16 19,68 

2007 
ženy 19,18  54,87  25,94  
muži 21,58   64,91  13,51 
spolu  20,35 59,77   19,87 

   Zdroj: ŠÚ 2008 
 
Tab.č. 4.1.4.2 – produktívne obyvateľstvo v počtoch 

  
OBYVATEĽSTVO SPOLU predproduktívne produktívne poproduktívne 

% % %   

1997 
Ženy 144 377 166 687 
Muži 126 435 76 637 
Spolu 270 812 242 1324 

1998 
Ženy 139 348 152 639 
Muži 116 413 70 599 
Spolu 255 761 222 1238 
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1999 
Ženy 131 353 156 640 
Muži 113 420 71 604 
Spolu 244 773 227 1244 

2000 
ženy 130 359 149 638 
muži 121 413 74 608 
spolu 251 772 223 1246 

2001 
ženy 135 364 147 646 
muži 129 398 68 595 
spolu 264 762 215 1241 

2002 
ženy 129 364 155 648 
muži 131 397 68 596 
spolu 260 761 223 1244 

2003 
ženy 128 367 160 655 
muži 135 401 70 606 
spolu 263 768 230 1261 

2004 
ženy 119 369 163 651 
muži 138 396 73 607 
spolu 257 765 236 1258 

2005 
ženy 123 365 160 648 
muži 133 396 73 602 
spolu 256 761 233 1250 

2006 
ženy 121 349 166 636 
muži 130 400 79 609 
spolu 251 749 245 1245 

2007 
ženy  122 349   165 607 
muži  131 394 82 636 
spolu 253 743 247 1243 

   Zdroj: ŠÚ 2008 
 
 
Graf.č. 4.1.4.1 – Veková štruktúra obyvateľstva obce  

 
  Zdroj: ŠÚ 2008 
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              spolu      muži   ženy 
Index starnutia k 31.12.2007             -                 97,63     60,60 135,25 
Priemerný vek obyvateľstva k 31.12.2007     -    36,47     35,08   37,79      
       -     
 
Graf.č. 4.1.4.2 –Štruktúra obyvateľstva obce podľa veku a pohlavia 

 
      Zdroj: ŠÚ 2008 

 
Graf.č. 4.1.4.3 –Štruktúra obyvateľstva obce podľa pohlavia 

 
      Zdroj: ŠÚ 2007 
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4.1.5. Porovnanie demografie obce/MR s priemerom okresu , kraja  a SR  
  
   Tab.č. 4.1.5.1 porovnanie demografie obce a SR 2006 

Jednotka 
Trvale bývajúce obyvateľstvo Podiel 

žien v % 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Podiel 

žien v % Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

SR 5 394 000 2 619 000 2 775 000 51,45 2 558 647 1 403 081 1 155 566 45,16 

Kraj  656 431 316 461 339 970 51,79 312 064 167 994 144 070 46,17 

Okres 
Revúca 40 523 19 796 20 727 51,15 20 526 11 278 9 248 45,05 

Obec 
Muráň 1 245 609 636 51,08 761 397 364 47,83 

     Zdroj: ŠÚ 2006 
 
 

4.2. Vierovyznanie 
 

Najväčšie zastúpenie má v obci rímskokatolícka cirkev, ktorá má v obci aj svojho 

kňaza. V obci stojí rímskokatolícky kostol Sv. Juraja . Obec je farnosťou, jej filiálkou je obec 

Muránska Lehota. V základnej škole sa na náboženstve vyučuje náuka rímskokatolíckej 

cirkvi. Iné náboženstvá v obci nemajú  zástupcu svojej cirkvi, ani priestory, kde by sa 

zhromažďovali.   

Tab.č. 4.2.1. štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania 
Náboženské vyznanie / cirkev Spolu % 
Rímskokatolícka cirkev 1064 85,12 
Gréckokatolícka cirkev 13 1,04 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 73 5,84 
Ostatné 2 0,16 
Bez vyznania 76 6,08 
Nezistené 21 1,68 
Spolu 1250 100 
 
Graf .č. 4.2.1. štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania 

 
Zdroj: SODB,2001 
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4.3. Národnosti 

 
Najviac obyvateľov v obci je slovenskej národnosti. Veľký podiel obyvateľstva tvorí 

rómske etnikum (33,0%). Oficiálne údaje Štatistického úradu uvádzajú, že k Rómskej 

národnosti sa hlási iba 8 občanov obce. Maping rómskych osád Slovenska zrealizovaný 

v roku 2004 a aktualizovaný pre BB kraj v roku 2007 (Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre 

rómske komunity) pomerne presne zmapoval počty a stav rómskeho etnika v obci.    

      
Tab.č. 4.3.1. štruktúra obyvateľov podľa národnosti 

Trvale bývajúce 
obyvateľstvo 

Z toho národnosť 

Slovenská Maďarská Rómska Česká Ostatné 

1245 826 3 412 5 5 

                                                               Zdroj: ŠÚ, USVRK 2006, Maping Rómskych osád 2007 
 
 
Graf.č. 4.3.1. štruktúra obyvateľov podľa národnosti 
  

  
      Zdroj: ŠÚ, USVRK 2006, Maping Rómskych osád 2007 

 
 
 

4.4. Vzdelanie a školstvo 
 
V obci je základná škola s materskou školou. Základnú školu navštevujú aj deti zo 

susedných obcí. Základnú školu navštevuje do 200 žiakov a materskú školu 40 detí.  
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Najbližšie stredné školy sa nachádzajú v Revúcej a v Tisovci, vysoké školy v Rimavskej 

Sobote, Rožňave a  Banskej Bystrici.  

Tab.č. 4.4.1. počet žiakov v ZŠ 
Školský rok Počet žiakov 
1994/1995 190 
1995/1996 182 
1996/1997 175 
1997/1998 177 
1998/1999 171 
1999/2000 184 
2000/2001 199 
2001/2002 206 
2002/2003 204 
2003/2004 197 
2004/2005 189 
2005/2006 187 
2006/2007 184 
2007/2008 186 

                  Zdroj: OcÚ Muráň, ZŠ Muráň  
 
 

Graf.č. 4.4.1. Vývoj počtu žiakov v ZŠ Muráň od roku 1994 

 
                  Zdroj: ZŠ Muráň 2008 
 
 
 

4.4.1. Stupeň a druh vzdelania obyvateľstva  
  

Najviac občanov v obci má učňovské vzdelanie. Stredné odborné vzdelanie ukončené 

maturitnou skúškou má 13 % obyvateľov, vysokoškolské vzdelanie ma 6,8% obyvateľov. 
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Najaktuálnejšie údaje o stupni a druhu vzdelania sú si sčítania obyvateľov, domov a bytov 

z roku 2001. Súčasný trend smeruje k zvyšovaniu podielu obyvateľstva s ukončením 

stredného vzdelania s maturitou oproti nižším stupňom vzdelania.  

 
Tab.č.4.4.1.1.stupeň a druh vzdelania obyvateľstva  

 Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania Muži Ženy Spolu % 
Základné 128 210 338 27,04
Učňovské (bez maturity) 163 91 254 20,32
Stredné odborné (bez maturity) 11 6 17 1,36
Úplné stredné učňovské (s maturitou) 33 16 49 3,92
Úplné stredné odborné (s maturitou) 63 100 163 13,04
Úplné stredné všeobecné 19 20 39 3,12
Vyššie 2 1 3 0,24
Vysokoškolské magisterské, inžinierské, doktorské 43 32 75 6,00
Vysokoškolské doktorandské 0 1 1 0,08
Vysokoškolské spolu 43 33 76 6,08
Vysokoškolské podľa zamerania: 
- univerzitné 13 16 29 2,32
- technické 8 6 14 1,12
- ekonomické 4 3 7 0,56
- poľnohospodárske 17 7 24 1,92
- ostatné 1 1 2 0,16
Ostatní bez udania školského vzdelania 3 12 15 1,20
Ostatní bez školského vzdelania 1 6 7 0,56
Deti do 16 rokov 136 153 289 23,12
Súhrn 602 648 1.250 100

               Zdroj: SODB,2001 
 

Graf.č.4.4.1.1. stupeň a druh vzdelania obyvateľstva  

 
         Zdroj: SODB,2001 
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Graf.č.4.4.1.2.stupeň a druh vzdelania obyvateľstva podľa pohlavia 

 
                               Zdroj: SODB,2001 
 
 

4.4.2. Poradenstvo a vzdelávanie dospelých 
  
 V obci neexistuje žiadne zariadenie ani inštitút, ktorý by vzdelával alebo 

rekvalifikoval dospelých občanov. Jedinú formu rekvalifikácie v blízkom okolí poskytuje 

nezamestnaným občanom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej.  

 

 

 

4.5. Verejné inštitúcie  
 
 Verejné inštitúcie, ktoré sídlia v obci:  

- obecný úrad,  

- stavebný úrad 

- matričný úrad (matričný úrad je spoločný pre okolité obce) 

- rímskokatolícky farský úrad 

- lesná správa Muráň 

- informačné centrum NP Muránska planina.  

- DHZ 

Ďalšie inštitúcie poskytujúce všeobecné služby obyvateľstvu: 

- zdravotné stredisko, obvodný lekár, stomatológ, gynekológ (2x týždenne) 
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- pošta s poštovou bankou 

- základná škola 1-9 s materskou školou. 

 
 
 

4.6.  Združenia v obci   
 
OZ Živá planina    ochrana prírody, voľno časové aktivity 

Klub priateľov Muránskej planiny  ochrana prírody, voľno časové aktivity 

Muránska planina, n.f.    ochrana prírody, fond 

TJ Muráň     šport 

OZ Rozvoj Muránskej doliny  regionálny rozvoj 

Jednota dôchodcov Muráň   seniori, voľno časové aktivity 

Zväz protifašistických bojovníkov  história 

Dobrovoľný hasičský zbor   ochrana majetku, voľno časové aktivity 

Lavenda     kultúra, spev 
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5. MATERIÁLNE ZDROJE 
 
 

5.1. Bývanie a bytový fond 
 

Údaje o stave bytového fondu ú vo väčšine prípadov spracované v rámci SODB 2001 

a v súčasnosti odrážajú reálny stav len orientačne. V obci je 376 rodinných domov a 12 

bytových. Rodinné domy sú súkromným majetkom. Priemerný vek domov v obci je 42 rokov, 

bytovka má 34 rokov.  
 

Tab.č. 5.1.1 domový a bytový fond obce  
Počet Rodinné domy Bytové domy Ostatné 

budovy Spolu 

Domov spolu 344 12 7 363 
Trvale obývané domy 272 12 5 289 
v [%] 94,1 4,2 1,7 100 
Vlastníctvo bytové družstvo  1  1 
Vlastníctvo obec     
Vlastníctvo FO 247 7  254 
Vlastníctvo PO 9 2 1 12 
Vlastníctvo ostatné 13 1 3 17 
Neobývané 72   72 
z toho: určených na rekreáciu 12   12 
 Bytov spolu 376 68 6 450 
Priemerný vek domu 42 34   38 

Zdroj: SODB,2001 
 
Graf  č. 5.1.1 domový bytový fond v obci  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

          Zdroj: SODB,2001 
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Obdobie výstavby domového a bytového fondu 
 

           Priemerný vek bytového fondu v obci je 34 rokov. Najviac domov bolo v území 

vystavaných v rokoch 1946 – 1970, a to  175z celkového počtu domov. V posledných rokoch 

v obci zaznamenala výstavba domového a  bytového fondu útlm. /tab.č. 5.1.2, graf č. 5.1.2/  
 
Tab. č.5.1.2 - obdobie výstavby bytového fondu v obci  

Obdobie výstavby Rodinné 
domy 

Bytové 
domy 

Ostatné 
budovy 

Domový fond 
spolu   

- 1899 a nezistené 12 0 4 16 
1900 - 1919 14 0 0 14 
1920 - 1945 35 0 0 35 
1946 - 1970 141 33 1 175 
1971 - 1980 37 29 0 66 
1981 - 1990 40 0 0 40 
1991 - 2001 20 0 1 21 

spolu 299 62 6 367 
% 81,5% 16,9% 1,6% 100,0% 

Zdroj: SODB,2001 
 
Graf  č. 5.1.2  - obdobie výstavby bytového fondu v obci  

 
 

 
 
 
 
 
 

5.2. Technická infraštruktúra 
 

 
 
Passport  voľných budov 
 
Tab.č.5.2.3.1 voľné budovy (passport) v obci 
Voľná budova 

súp.č. Majiteľ Stav, v akom sa 
nachádza 

23 Ing. Ján Haluška, Jesenského 7, 050 01 Revúca obývateľný 
25 Janka Antalová, Tr.Hradca Králové 4, 974 01 Banská Bystrica obývateľný 
27 Ivan Nemčok, Edelényská 2, 048 01 Rožňva obývateľný 
30 Ivan Bartók, Pri Trati 13, 821 06 Bratislava obývateľný 
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47 Ján Kubaško, Lomnická 9, 040 01 Košice obývateľný 
109 Veronika Strížová, Družstevná, 1, 943 01 Štúrovo obývateľný 
122 Ing. Jaroslav Sklenárik, T.Vansovej 16, 050 01 Revúca obývateľný 
137 Magdaléna Vargová, Za štadiónom 13,040 01 Košice obývateľný 
161 Jana Chomíková, T.Vansovej 65/12, 050 01 Revúca obývateľný 
218 Ing. Pavel Hlodák, Ľ.Svobodu 14, 984 01 Lučenec obývateľný 
273 Alžbeta Feldsmanová, Antonína Prídavku 30, 081 01 Prešov obývateľný 
275 RNDr.Beáta Holečková, Sofijská 7, 040 13 Košice obývateľný 
278 Jaroslav Hrbáľ, J.Bottu A10, 050 01 Revúca obývateľný 
310 JUDr. Tatiana Miháliová, Karpatská 4, 080 01 Prešov obývateľný 
312 Mgr. Ján  Laurenčík, Mlynarovičova 5, 851 04 Bratislava obývateľný 
313 Gizela Mazúrová, Vojenská 11, 040 01 Košice obývateľný 
321 Elena Petalíková, Ľ.Svobodu 3782/61, 058 01 Poprad obývateľný 
324 Mgr. Margita Kovalančíková, Magnezitárov 1204/3,050 01 Revúca, obývateľný 
401 Milan Kvetko, Fr. Kráľa 1110/6, 050 01 Revúca obývateľný 

    Zdroj: Obecný úrad Muráň. 2008 
* Všetci boli oslovený ohľadne možnosti odpredaja domu do vlastníctva obce, alebo možnosť poskytovať 
ubytovanie na súkromí. Všetko je zatiaľ v štádiu oslovovania a komunikovania s majiteľmi. Hodnotu domu 
nechceme uvádzať ani odhadom. Domy sú obývateľné.   
 
 
 

 
5.3. Vybavenosť domácností 

 
 

Zo  367 trvale obývaných bytov v obci je 97,3 % napojených na verejný vodovod,  

82,8 % bytov má septik. Byty so splachovacím záchodom tvoria 81,5% z celkového počtu 

obývaných bytov. /tab.č. 5.3.1, graf č. 5.3.1/ 
 
Tab.č.5.3.1. vybavenie bytov technickou infraštruktúrou 

Vybavenie bytov Počet % 

Bytov spolu 367 100,0 
S plynom 4 1,1 
S vodovodom 357 97,3 
S kanalizačnou prípojkou 22 1,9 
Septikom alebo domácou ČOV 304 82,8 
Splachovacím záchodom 299 81,5 
Kúpeľňou 318 86,6 

Zdroj: SODB,2001 
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 Graf .č.5.3.1. vybavenie bytov technickou infraštruktúrou 

s plynom

s vodovodom

s kanalizačnou prípojkou

so septikom alebo domácou 
ČOV

so splachovacím záchodom

s kúpelňou

podiel bytov

 
Zdroj: SODB,2001 

 
 
 

5.4. Technická infraštruktúra obce  
 
Tab.č. 5.4.1. Infraštruktúra v obci 

Infraštruktúra Obec 

Cestná sieť v km 26,67 
cesty I. kat 0 
cesty II. kat. 20,7 
cesty III. kat 0,17 
Miestne a ostatné komunikácie 5,8 
z toho bezprašné 5,8 
Chodníky 0,5 
Kanalizácia v m vo výstavbe, zatiaľ cca 1 km 
ČOV Áno 1580 ekvivalentov 
Vodovod v m Áno 
Vodný zdroj Áno 
Zber TKO Áno 
Klasický Áno 
Separovaný Áno 
Domové ČOV Nie 
Spôsob vykurovania plyn, drevo, uhlie, elektrina, 
Vedenie el. energie Áno 
Vzdušné Áno 
Káblové Áno 
Železničná  stanica Áno 
Vlakové spoje Áno 
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Autobusová zastávka Nie 
Autobusové linky miestne. 3 
Autobusové linky diaľkové 4 
Telefónny rozvod Áno- Orange, T-mobile, O2, Slovak T-com 
Rozhlas Áno 
Káblová TV Nie 
Regionálne trasy TI Nie 
Medzinárodné trasy TI Nie 
 

                          Zdroj: ŠÚ BB, Obecný úrad Muráň 2008 
 

Cez obec a kataster obce prechádzajú cesty II triedy II/531(Pavlovce - Rimavská 

Sobota – Tisovec – Muráň - Červená Skala križovatka I/66)  v celkovej dĺžke 3,0 km a II/532  

(Tornaľa/Behynce križovatka I/50 – Jelšava – revúca – Muráň križovatka II/531) v celkovej 

dĺžke 13,7 km. V obci je cesta III triedy III/532014 o celkovej dĺžke 0,17 km.   

V obci sa nachádza komunikácia III triedy III/531014 v celkovej dĺžke 0,17 km. 

Ostatných miestnych ciest v katastri obce je 5,8 km.  

 
Zdroj: SSC 2008 

Obec je križovatkou dvoch ciest druhej triedy, je v nej zastávka miestnych a 

diaľkových liniek. Cez obec prechádzajú diaľkové linky do  Košíc, Brezna, Rožňavy. 

Autobusová doprava sa využíva hlavne na prepravu občanov do zamestnania. Najčastejšie 

spoje sú do Revúcej a Tisovca. Obec koncovou stanicou železničnej trate 165 Plešivec – 

Muráň, vybudovanej v roku 1893. 
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5.5. Spoločenské a športové  zariadenia 

 
        V obci je Reštaurácia „KORUNA“ ponúka stravovacie služby, Kršma pod Hradom, 

Penzión Muráň, ktorý ponúka stravovacie a ubytovacie služby. Najvýznamnejším 

zariadením je Rekreačný areál na Prednej hore, ktorý okrem ubytovania a stravovania 

ponúka, konferenčné priestory, vitálny svet s bazénom, športoviská – tenisové kurty, minigolf 

a ihrisko na plážový volejbal. Pod hradným vrchom sa nachádza ubytovacie zariadenie Chata 

Zámok. 

Zo športových zriadení je v obci lyžiarske stredisko - vlek, fitnes centrum. Pri nástupe 

na náučný chodník Muránsky hrad je novovybudovaný športovo-relaxačný areál s tenisovým 

kurtom. V obci je futbalové ihrisko a na športové účely sa využíva telocvičňa základnej školy 

s materskou školou, v areáli ktorej sa nachádza aj viacúčelové ihrisko s umelým povrchom.  

Obec má miestnu knižnicu, ktorá s veľkosťou knižničného fondu 5100 kníh; občanom 

slúži aj kultúrny a spoločenský dom  

 
 
 

5.6. Zaujímavosti obce 
 
Tab. 5.6.1. Zaujímavosti obce 

Miesto v obci (extravilán, 
intravilán) 

Typ atrakcie(kultúrny, 
historický, prírodný 

a pod.) 

Popis, charakteristika, 
zvláštne črty, ktoré odlišujú 
atrakciu od ostatných aktív 

CR 

Stupeň súčasného 
využitia/návštevnosti 

NP Muránska planina prírodný 
súčasť systému NATURA 
2000, prírodné rezervácie, 
Lykovec muránsky 

celoročné využitie 

Hrad Muráň kultúrno-historický 
patrí medzi najvyššie 
položené hrad v strednej 
Európe 

celoročné využitie 

Historické budovy 
v centre obce kultúrno-historický zachovalé národné kultúrne 

pamiatky  využívané rôznorodo 

Náučný chodník na hrad 
Muráň náučno-prírodný 

Náučný chodník od obce 
Muráň po hrad, príroda, 
história 

celoročné využitie 

Veľká Lúka, polodivoký 
chov koní vo voľnej 
prírode  

hospodársko-prírodný 
jediný chov koní vo voľnej 
prírode, plemeno Norik 
Muránsky  

celoročné využitie 

Ródeo Muráň spoločenský 
pravidelná akcia, jedno 
z najväčších  ródeií na 
Slovensku 

pravidelná akcia 

Muránska keramika kultúrno-historický jedinečný typ keramiky, 
vydaná publikácia nevyužité 
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Cesta Márie Széchi turisticko-historický turistická trasa Fiľakovský 
hrad – Hrad Muráň celoročne 

Gotická cesta kultúrno-historický Gotická cesta Gemer – Spiš 
prechádzajúca obcou celoročne 

Muránske buchty kulinársky plnené kysnuté buchty celoročné využitie 

Bývala úzkorozchodná 
železnička technicko-historický 

zvyšky železničky z roku 
1915 slúžiacej na prepravu 
dreva (cca. 5 km) 

nevyužité 

Nedostavaná železničná 
trať Tisovec - Slavošovce technicko-historický 

teleso nedostavanej 
železničnej trate z roku 
1943 s tunelom Pod 
Dielikom 

nevyužité 

Zdroj: Obecný úrad Muráň 
 
 
 

5.7. Majetok obce 
 
Tab. č. 5.7.1. Majetok obce 

Majetok Súčasná hodnota v 
EUR 

Obecný úrad, penzión 306 000  

Kultúrny dom 35 800  

Požiarnu zbrojnica 24 600  

Zdravotné stredisko 16 600  

Základná škola, Materská škola 900 300  

Dom smútku 89 600  

Rímsko-katolícka fara 19 600  

ČOV+ časť kanalizácia 929 400  

Vstupná brána Hrad 66 400  

Športovo-relaxačný areál 26 500  

Viacúčelové ihrisko 33 200  

Celkovo 2 448 000  
       Zdroj: Obecný úrad Muráň 
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6. EKONOMICKÉ ZDROJE 
 
 
 
 
 

6.1. Ekonomické sektory, odvetvia v sektoroch 
 

V obci prevažujú odvetvia lesníckych činností a spracovanie dreva v malej miere aj 

poľnohospodárstvo. Väčší počet podnikateľských subjektov je v terciárnom sektore, pretože 

svoju činnosť vykonávajú najmä ako drobní živnostníci. Obec má dobrú polohu z hľadiska 

rozvoja cestovného ruchu. Podnikateľské subjekty nevytvárajú dostatok pracovných 

príležitostí pre občanov obce, najviac pracovných miest sa vytvára pri spracovaní dreva  

V obci je zastúpený prevažne  primárny sektor. Vysoké percento má zastúpenie aj 

terciárny sektor. Sekundárny sektor v obci stagnuje. 

           

10%
7%

83%

Primárny Sekundárny Terciárny

 
 
 
6.1.1. Primárny sektor 
 

  V primárnom sektore sú zastúpené najmä dve odvetvia - lesného hospodárstva 

a poľnohospodárstva. Najvýznamnejším podnikom a zamestnávateľom sú Lesy SR, š.p.. 

V obci sa nachádza výhradné ložisko stavebného kameňa zo zásobou 47 000m3. 

Pôvodné poľnohospodárske družstvo je v likvidácii, 

súčasne existuje nové družstvo Agrodružstvo – S, zo 

sídlom v Revúcej (hospodársky dvor v Muráni) . 

 

Sektor   
Primárny 4 
Sekundárny 3 
Terciárny 34 

Primárny  

poľnohospodárstvo 1 

lesné hospodárstvo 2 
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6.1.2. Sekundárny sektor 
 

Je zastúpený tromi najväčšími spracovateľskými firmami v obci - drevospracujúcimi 

podnikmi:  

Muránska píla, s.r.o. Muráň 

Revúcky sociálny podnik – drevospracujúci 

Drevko spol. s.r.o. 

 Iné subjekty podnikajúce v sekundárnom sektore v obci nie sú ani nemajú prevádzku. 

 
 

6.1.3. Terciárny sektor 
 
 Tento sektor má najväčšie zastúpenie v lesníctve a to cez služby formou pilčíckych 

práce a prác v lesníctve. Jedná sa o takmer 90%  tzv vynútených živností, ktoré sú 

podmienené na získanie práce v lese. Zastúpenie majú obchodné služby v celkovom počte 7 

prevádzok, z ktorých prevažujú najmä obchody s potravinovým tovarom.  

V rámci služieb cestovného ruchu je najvýznamnejším Rekreačné zariadenie Predná 

hora s kompletnou ponukou služieb a doplnkových služieb a Penzión Muráň.  

68%

20%
12%

Pilčícke práce Obchod Iné

 
 
 
 

6.2. Podnikateľská sféra  
 
 Najväčšie zastúpenie v obci majú podnikatelia, ktorí sú samozamestnávatelia 

a nevytvárajú ďalšie pracovné miesta. Najväčší podiel podnikateľov tvoria pilčícke a lesnícke 

práce. Najväčšie podniky – zamestnávatelia v obci sú Obec Muráň,  Lesy SR, š.p.,, Muránska 

píla, s.r.o. Muráň, Sociálny podnik Revúca a RZ Predná Hora. 

 

 

Terciárny  
Pilčícke práce 23 
Obchod 7 
Iné 4 
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Tab.č. 6.2.1. Významné podnikateľské subjekty v obci 

Sektor Počet subj Počet zam. 
Primárny 

Poľnohospodárstvo 1  
Agrodružstvo-S   
Lesníctvo a pod. 2  
Lesy SR, a.s. LZ Muráň   
Urbárska a pasienková spoločnosť   
   

Sekundárny 
Spracovanie dreva 3  
Sociálny podnik  30 
Muránska píla, s.r.o. Muráň, Č.40  30 
Drevko, spol.s.r.o.   

Terciárny 
Obchod 7  
COOP 2 3 
Potraviny Laurenčík 2  
Predajne textilu a pod   
ELBRUS,, s.r.o Muráň, 293   
CBA  2 
Služby cestovného ruchu 2  
Rekreačné zariadenie Predná Hora  12 
Penzión Muráň   

Zdroj: OcÚ Muráň 2008 
 
 
Tab.č. 6.2.1. Organizačná štruktúra hospodárstva v obci k 31.12.2006 

Typ subjektu počet 

subjekty vedené v registri štatistických jednotiek k 31.12.2006 84 

v tom: právnické osoby spolu 14 

               v tom: podniky 4 

                         neziskové inštitúcie 10 

          fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri 70 

                     z toho: živnostníci 69 

                                slobodné povolania 1 
                         Zdroj: ŠÚ BB 2008 
 



         
    Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2009-2015                                                         

 
    Obec Muráň   PRVA - RRA Horehronie 

46 
 

 
Graf 6.2.1. Organizačná štruktúra hospodárstva v obci k 31.12.2006 

 
                             Zdroj: ŠÚ BB 2008 
 
 
 
 

6.3. Zamestnanosť 
 

Tab.č. 6.3.1. Zamestnanosť podľa ekonomických sektorov  
Odvetvie hospodárstva Spolu v % 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 27 4,24 
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 99 15,54 
Ťažba nerastných surovín 1 0,16 
Priemyselná výroba 133 20,88 
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 9 1,41 
Stavebníctvo 6 0,94 
Veľkoobchod a maloobchod 51 8,00 
Hotely a reštaurácie 16 2,51 
Doprava, skladovanie a spoje 19 2,98 
Peňažníctvo a poisťovníctvo 3 0,47 
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby 4 0,63 
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie 82 12,87 
Školstvo 30 4,70 
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 27 4,23 
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 8 1,25 
EA bez udania odvetví 122 19,15 
Spolu 637 100,00 

Zdroj: SOBD 2001 
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Graf  6.3.1. Zamestnanosť podľa ekonomických sektorov 

4%

16%

0%

21%

1%
1%

8%

3%3%0%
1%

13%

5%

4%

1%

19%

ODVETVIA ZAMESTNANOSTI OBČANOV

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a 
súvisiace služby

Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené 
služby

Ťažba nerastných surovín

Priemyselná výroba

Výroba a rozvod elektriny, plynu a 
vody

Stavebníctvo

Veľkoobchod a maloobchod

Zdroj: SOBD 2001 
 
 
 

6.4. Nezamestnanosť 
 

Tab. Č. 6.4.1. Vývoj miery nezamestnanosti: 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Miera 
nezam. 21,7% 27,2% 29,7% 25,0% 29,5% 28,9% 31,9% 28,4% 29,2% 25,4% 27,3% 

            Zdroj: ŠÚ BB 2008, ÚPSVaR RA 

Graf 6.4.1. Vývoj miery nezamestnanosti 

 
            Zdroj: ŠÚ BB 2008, ÚPSVaR RA 
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Situácia v oblasti nezamestnanosti je v obci dlhodobo vysoko nepriaznivá. Samotný 

okres Revúca je dlhodobo na vrchole rebríčka okresov vo výške miere nezamestnanosti. 

 Nezamestnanosť v obci sa za posledné roky pohybuje okolo 30%. Príčinou vysokej 

miery nezamestnanosti je jednak geografická poloha v regióne, kde je minimum pracovných 

príležitostí a jednak početným zastúpením rómskeho etnika, u ktorého sa kumulujú príčiny 

nezamestnanosti (nízke vzdelanie, strata pracovných návykov a pod.)  

 V súčasnosti je v obci zriadené pracovisko revúckeho sociálneho podniku, zameraného 

na spracovanie dreva. Obec je členom Partnerstva sociálnej inklúzie Stredného Gemera 

 

 

 
6.5. Bankový a iný finančný sektor 

 
V obci má zastúpenie Poštová banka, žiaden iný  finančný sektor svoje zastúpenie nemá. 

Občania preto využívajú bankové a finančné subjekty v okresnom meste, v Revúcej.  

V Revúcej majú svoje zastúpenie tieto banky: 

 
Bankové a iné finančné služby: 
 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
Revúca 
Nám. slobody 1 
050 01 Revúca 
 

Slovenská sporiteľňa a.s. 
Tomášikova 2 
050 01 Revúca 
 
Poisťovne: 
ALLIANZ poisťovňa, a.s. 

Sládkovičova 58 
050 01 Revúca 
 
KOOPERATÍVA, a.s. družstevná 
poisťovňa 
Sládkovičova 58 
 
SIDERIA – ISTOTA 
Sládkovičova 58 
050 01  Revúca 
 
 

Železničná 19 
050 01 Revúca 
 
Sociálna poisťovňa 
gen. Viesta 
050 01 Revúca 
 
Všeobecná zdravotná poisťovňa 
gen. Viesta 
050 01 Revúca 
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II. ANALÝZA SITUÁCIE V OBCI 
 
 
 
 
 

7. SWOT ANALÝZA 
 
 

SILNÉ STRÁNKY 
 

Ľudský potenciál na prácu s drevom 

Rodáci a priaznivci 

Športové tradície a aktivity      

Veľmi dobré podmienky na turistiku        

Známe akcie 

Zachovalosť historických budov –  námestie 

Dostatok kvalitnej pitnej vody pre obec 

Drevná surovina 

Dobrá geografická dostupnosť : železnica,  cesta sever – juh, východ – západ 

Bohatá história obce 

Zdravé a pekné prostredie - Na Pa MP 

Rázovitý dizajn obce – fasády, tradičné prvky 

Jedinečnosť – hutnícke tradície, tradícia keramiky a remeslá 

Zdroje kvalitnej pitnej vody 

Areál CR - Prendá Hora 

Veľký kataster obce 

Vybudovaný školský areál 

Informačné centrum NAPaMP. 
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Príroda a NP Muránska planina 

Funkčné služby pre dôchodcov 

Atrakcie obce – Muránsky hrad, Ródeo, Veľká lúka - chov polodivých koní 

Dobré využívanie externých zdrojov a získavanie finančných prostriedkov 

Pestré spoločenské aktivity 

Miestne špeciality (buchty, rezeň) 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

Nevyužívaný potenciál rómskej menšiny 

Vysoký podiel Rómov s nízkym vzdelaním     

Zlý vzhľad obce v niektorých častiach, čistota obce, vodných tokov 

Zanedbaný vzhľad domov 

Niektorí majitelia domov (nebývajúci v obci) sa o ne nestarajú 

Nekvalitné miestne komunikácie      

Málo služieb občanov a nízka úroveň existujúcich služieb   

Slabé konkurenčné podnikateľské prostredia – nedostatočné komerčných služby 

Chýba lekáreň 

Nedostatok kvalifikovaných pracovných príležitostí  

Vysoká nezamestnanosť   

Slabšia prístupnosť k informáciám 

Chýbajúce služby v CR 

Cyklotrasy – nedostatok 

Nízka aktivita občanov 

Nezáujem o veci verejné 

Nedostatočná práca s deťmi a mládežou (výchova, prevencia) 

Chýbajú lídri, aktivisti, zodpovední ľudia 

Slabý záujem o konajúce sa podujatia 

Slabšia komunikácia: obec – občania 

Slabá prispôsobivosť občanom zmenám 

Nízka hrdosť obyvateľov na históriu 

Slabšia znalosť histórie – najmä mladých ľudí 

Ľahostajnosť k životnému prostrediu 
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Málo voľno časových príležitostí 

Nedostatočné podmienky na hodnotné trávenie voľného času mládeže 

Nedostatočná vybavenosť športového ihriska 

Hustá a hlučná doprava 

Odchod mladých ľudí 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

Obchvat centra obce 

Finalizácia výrobkov z dreva - investor 

Zvyšok nedostavanej železnice 

Získanie podpory pre program LEADER 

Vybudovanie lyžiarskeho strediska - investor 

Vytvorenie spoločných produktov CR v rámci mikroregiónu (cyklotrasy, konské trasy ...) 

Zmena legislatívy v ochrane prostredia smerom k využívaniu NP pre CR 

Potenciál obce pre rozvoj CR 

Skvalitnenie vzdelávania v okrese 

Obec - dopravný uzol 

Prírodné podmienky poľnohospodárstvo (aj chov koní) 

Získavanie zdrojov z EÚ 

 

 

RIZIKÁ (OHROZENIA) 
 

Vysoký stupeň ochrany prírody a vodných zdrojov 

Premávka stredom obce – križovatka 

Populačný tlak Rómskej menšiny a prisťahovalectvo Rómov 

Odliv vzdelaných ľudí 

Nedostatok pracovných príležitostí priamo v obci 

Ťažšia dostupnosť Národného parku 

Klientelizmus a korupcia 

Vysoká nezamestnanosť v regióne 

Prehnane prísna ochrana prírody 
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8. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA 
 

8.1. Audit problémov 
 
 PROBLÉM  SÚSTREĎOVANIA RÓMOV NA NÁMESTÍ 

 NEDOSTATOK  FINANCIÍ  OBCE 

 ZVÝŠENÉ  PRISŤAHOVALECTVO  RÓMOV 

 NÍZKA KULTÚRA BÝVANIA RÓMOV 

 NÍZKY ZÁUJEM ŠKOLY O VOĽNÝ ČAS DETÍ 

 NÍZKA  ÚROVEŇ  VZDELÁVANIA DETÍ 

 NEZÁUJEM  PEDAGÓGOV O ĎALŠIE VZDELÁVANIE 

 PRÁZDNE  DOMY, KTORÉ  NECHCÚ  MAJITELIA PREDAŤ 

 NÍZKA  ÚROVEŇ  REŠTAURAČNÝCH  SLUŽIEB    

 NEDOSTATOK  SLUŽIEB  PODNIKATEĽSKÝCH,  VEREJNÝCH   

 OBMEDZENIA  NÁRODNÉHO  PARKU    

 OBMEDZENIA  VODNÝCH  ZDROJOV   

 NEDOSTATOK  PRAC.  PRÍLEŽITOSTÍ      

 NÍZKA  FINALIZÁCIA  DREVOVÝROBY 

 NEDOSTATOK  ZAMESTNÁVATEĽOV 

 NEVYUŽITÝ  AREÁL  DRUŽSTVA 

 NEDOKNČENÁ  KANALIZÁCIA 

 MÁLO  VŠ  VZDELANÝCH OBČANOV 

 ODCHOD VŠ VZDELANÝCH ZA PRÁCOU   

 ODLIV ŽIAKOV ZO ŠKOLY DO REVÚCEJ 

 NEZÁUJEM MLÁDEŽE O AKTÍVNE TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU 

 NÍZKA KÚPYSCHOPNOSŤ OBYVATEĽSTVA 

 NEOBHOSPODAROVANÁ POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA 

 CHÝBAJÚ CHODNÍKY 

 ZLÝ POVRCH VOZOVIEK 

 MÁLO STAVEB. POZEMKOV 

 ZNEČISTENIE POTOKA 

 MÁLO NOVONARODENÝCH  NERÓMSKYCH DETÍ 

 NEZÁUJEM  SOLVENTNÝCH  NÁVŠTEVNÍKOV O  MURÁŇ 
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8.2. Najdôležitejšie problémy obce 
 

Rómska menšina 

- Nízka kultúra bývania časti rómskeho obyvateľstva 

- Narastajúca prisťahovalectvo Rómov – najmä sociálne vylúčených skupín 

- Sústreďovanie sa Rómov na námestí  spojené so znečisťovaním prostredia, rušením 

nočného kľudu a narušovania verejného poriadku 

 

NaPAMP 

- Obmedzenia zo strany NaPaMP brzdia rozvoj najmä v oblasti CR  

- Informačné centrum nie je prevádzkované podľa dopytu (soboty a pod.) 

- Obmedzenia pre rozvoj z hľadiska ochrany vodných zdrojov – veľké ochranné plochy 

- Príliš veľká ochrana prírody 

 

Nezamestnanosť a podnikanie 

- Nedostatok pracovných príležitostí v obci 

- Vysoká nezamestnanosť 

- Odchod mladých ľudí za prácou 

- Nízka miera finalizácie drevnej hmoty, ako významného miestneho zdroja 

- Nedostatok zamestnávateľov 

- Čiastočne nevyužívaný potenciál areálu PD 

- Málo VŠ vzdelaných ľudí ostáva v obci 

- Nízka kúpyschopnosť obyvateľstva 

- Neobhospodarovaná poľnohospodárska pôda 

- Nedostatok a nízka úroveň služieb 

- Slabé konkurenčné podnikateľské prostredia – nedostatočné komerčné služby 

- Chýba lekáreň 

 

Cestovný ruch 

- Nedostatočná infraštruktúra pre cestovný ruch  

- Solventní klienti nenavštevujú Muráň 
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Životné prostredie a infraštruktúra 

- Zhoršujúce sa prostredie života v obci 

- Nedokončená kanalizácia 

- Chýbajúce chodníky v obci 

- Zlý povrch vozoviek 

- Málo stavebných pozemkov 

- Znečisťovanie potoka 

- Čierne skládky 

- Túlavé psy 

- Nákladné automobily parkujú v obytnej časti  

- Existencia prázdnych neobývaných domov – nezáujem majiteľov o odpredaj 

- Vysoké náklady na prevádzku majetku obce 

- Hustá a hlučná doprava 

- Ľahostajnosť k životnému prostrediu 

 

Občania a mládež 

- Nízka aktivita občanov vo veciach verejných 

- Nezáujem o veci verejné 

- Odliv detí do ZŠ Revúca 

- Nižšia úroveň vzdelávania detí v škole 

- Nezáujem mládeže o aktívne trávenie voľného času 

- Nízka hrdosť časti občanov na obec a jej históriu 

- Slabšia znalosť histórie obce, najmä u mladších generácií 

- Málo voľnočasových príležitostí 

- Slabšia komunikácia: obec – občania 

- Nedostatočná práca s deťmi a mládežou (výchova, prevencia) 

- Chýbajú lídri, aktivisti, zodpovední ľudia 

- Slabý záujem o konajúce sa podujatia 

- Nedostatočná vybavenosť športového ihriska 
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8.3. Kľúčové problémy 
 

Matrica kľúčových 
problémov obce Muráň 
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Nízka úroveň života rómskych 
spoluobčanov 

  X   X X X 

Obmedzenia NaPa v rozvoji obce 
najmä v oblasti podnikania a CR 

            

Nedostatok vhodných pracovných 
príležitostí priamo v obci vysoká 
nezamestnanosť 

X X   X X   

Odchod mladých ľudí za prácou a 
nevracajú sa späť 

  X         

Zhoršujúce sa prostredie života v 
obci 

  X   X   X 

Nízka aktivita občanov vo veciach 
verejných a spoločných 

  X X X     

  4 1 4 1 3 3 

 
 

Identifikované  kľúčové problémy obce: 

 

 Nízka úroveň života rómskych spoluobčanov 

 Nedostatok vhodných pracovných príležitostí priamo v obci - vysoká 

nezamestnanosť 

 Zhoršujúce sa prostredie života v obci 

 Nízka aktivita občanov vo veciach verejných a spoločných 
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8.4. Analýza kľúčových problémov 
 

A./ Nízka životná úroveň Rómov  

Príčiny: 

- nízke vzdelanie = nezamestnanosť 

- stratené a nevybudované pracovné návyky = nezamestnanosť 

- odlišná mentalita – iné kultúrno-historické hodnoty 

- nízka úroveň bývania, veľa Rómov býva v spoločných priestoroch 

- nezvládnutá domáca ekonomika, rodinné hospodárenie 

- predsudky väčšiny, diskriminácia 

- vnucovanie hodnôt väčšina, snaha o ich prispôsobenie sa väčšine 

Dôsledky: 

- chudoba a sociálna vylúčenosť Rómskej menšiny v obci 

- vyrastajú nové generácie rómskych detí bez sociálnych návykov, bez vzdelania, 

- nízky priemerný vek života 

- odkázanosť na sociálnu podpory  

- narastanie rozporov medzi väčšinou a rómskou menšinou 

- zhoršuje sa životná úroveň nielen rómskej menšiny 

 

B./ Nedostatok vhodných pracovných príležitostí priamo v obci – vysoká 

nezamestnanosť 

Príčiny: 

- zlá situácia v celom regióne 

- neatraktívnosť regiónu (obce) pre investorov (zlá dostupnosť, zlá infraštruktúra...) 

- zrušili sa prevádzky, kde pracovali aj ľudia s nízkou kvalifikáciou, ale aj manažment 

- existuje veľká skupina nezamestnaných obyvateľov, ktorí už stratili pracovné návyky, 

alebo ich nezískali 

- slabý rozvoj v oblasti služieb občanom a návštevníkom 

- nekomplexnosť poskytovaných služieb (najmä v oblasti CR) 

- kolobeh miestnej ekonomiky je na veľmi nízkej úrovni  

- nízka úroveň využívania miestnych zdrojov 
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Dôsledky: 

- z obce odchádza kvalifikovaná pracovná sila s vyšším vzdelaním 

- z obce odchádzajú mladí ľudia  a nevracajú sa 

- rastie skupina nezamestnateľných obyvateľov 

- životná úroveň občanov v obci stále viac zaostáva za priemerom regiónu, SR a EÚ 

- nízka kúpna sila obyvateľstva 

- apatia a nezáujem občanov o riešenie problémov okolo seba 

 

C./ Zhoršujúce sa prostredie života v obci 

Príčiny: 

- nárast objemu dopravy cez obec, nárast počtu automobilov, najmä nákladnej dopravy 

- infraštruktúra je zastaraná (najmä vodovod, elektrické siete, osvetlenie, rozhlas...) 

- rôzni vlastníci infraštruktúrnych sietí (elektrina, vodovod, cesty, telekomunikácie ...); 

neexistujúce koordinované a spoločné riešenia 

- obec nie vždy môže ovplyvniť stav infraštruktúry 

- nezáujem niektorých majiteľov sietí o ich obnovu.  

- problémy s majetkovým vysporiadaním 

- nezáujem občanov o prostredie v ktorom žijú 

- vysoká finančná náročnosť pri budovaní infraštruktúry 

Dôsledky: 

- obmedzovanie rozvoja obce 

- zlý vzhľad niektorých častí obce (centrum) 

- zhoršovanie života občanov (pitná voda, vypadáva elektrina, povodne, nie dobrá 

dostupnosť internetu, budujú sa nie bezbariérové vstupy ...) 

- zníženie záujmu o investovanie  obci 

- nespokojnosť občanov a návštevníkov 

- nedokončená kanalizácia 

- čierne skládky 

- túlavé psy 
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D./ Nízka aktivita občanov vo veciach verejných a spoločných 

Príčiny: 

- nízka sociálna uvedomelosť občanov, nedostatočná vnútorná motivácia 

- nedostatok informácií a osvety 

- nedostatočná, neefektívna vonkajšia motivácia – pozitívna aj negatívna 

- ľudia majú iné priority, riešia iné problémy ako veci verejné 

- nezaujímajú sa o veci, ktoré sa ich priamo nedotýkajú 

- nevnímajú verejné otázky a problémy ako vlastné, ktoré by zásadnejšie ovplyvňovali 

ich život 

- priorita vlastných problémov pred spoločnými 

- vzájomná nedôvera a závisť 

- majú negatívne skúsenosti s možnosťou ovplyvniť verejné veci – nič sa nezmenilo, 

alebo mali následné problémy 

- subjekty najmä podnikateľské sa prioritne venujú svojmu prežitiu a nevidia 

ekonomický dopad verejných vecí na svoju činnosť,  

- nedostatok aktívnych lídrov 

- nedobrá komunikácia ako základ spolupráce, 

Dôsledky: 

- zásadné otázky v obci rieši úzka skupina ľudí 

- problémy sa často riešia bez účasti tých, ktorých sa to dotýka 

- mnohé veci sa  v obci neriešia, pretože nemá kto na ne upozorniť a venovať sa im 

(priestory na voľnočasové  aktivity, existujú smetiská a čierne skládky ...) 

- malý podiel obyvateľov sa zapája aktívne do rôznych aktivít v obci (akcie, podujatia) 

- chýba pozitívny rozvoj života obce v oblastiach, kde je nevyhnutná spolupráca (nové 

produkty CR, spoločná prezentácia obce, vzájomné dopĺňanie a nadväzovanie 

služieb,..)  

- nespokojnosť občanov a návštevníkov s rozvojom obce 

- nevyužívanie potenciálu obce 

 

Globálny problém obce: 

 

Nízka kvalita úrovne a spôsobu života občanov obci. 
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9. AANNAALLÝÝZZAA  VVÄÄZZIIEEBB  NNAA  SSTTRRAATTEEGGIICCKKÉÉ  DDOOKKUUMMEENNTTYY  

BBBBSSKK 

 
9.1. PHSR BBSK na roky 2007-2013 

 

  Okres Revúca z hľadiska typológie je zaradený do skupiny okresov s výrazne 

problémovou situáciou a z hľadiska vyrovnávania vnútroregionálnych rozdielov medzi 

okresy najvyššej kategórie vonkajšej podpory regionálneho rozvoja v rámci regionálnej 

politiky BBSK. Z hľadiska priorít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2007-2013 sa obce Muráň dotýkajú priamo 

nasledovné oblasti a priority: 

* Vzhľadom na rozsiahlosť programovej časti strategického dokumentu BBSK tvorí podrobný 

prehľad na úrovni opatrení samostatnú prílohu tohto dokumentu Príloha č.1 

 

Prioritná os 1 – Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvality života obyvateľov 

Oblasť: Vzdelávanie 

Priorita 1.1: Podpora rozvoja ľudských zdrojov 

Priorita 1.2: Zvýšenie kvality materiálno-technických podmienok škôl a školských zariadení 

Priorita 1.3: Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu a informatizácia škôl a školských   

        zariadení 

Priorita 1.5: Podpora systematického rozvoja pohybových a iných záujmových  

voľnočasových aktivít detí a mládeže 

 

Oblasť: Kultúra 

Priorita 1.7: Ochrana, obnova a revitalizácia pamiatkového fondu a dobudovanie kultúrnej 

 infraštruktúry (neživá kultúra) 

Priorita 1.8: Ochrana kultúrneho dedičstva a rozvoj kultúrnych aktivít a služieb (živá kultúra) 

Priorita 1.9: Spolupráca a propagácia v oblasti kultúry 
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Oblasť: Systém sociálnych služieb 

Priorita 1.13: Rozvoj terénnych sociálnych služieb a sociálnej práce v teréne 

Priorita 1.14: Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v sociálnej oblasti a ich motivácia 

 

Oblasť: Zdravotníctvo 

Priorita 1.16: Skvalitňovanie a zefektívňovanie zdravotnej starostlivosti v kraji 

Priorita 1.19: Zvyšovanie informovanosti a osobnej zodpovednosti za zdravie 

 

Oblasť: Bývanie 

Priorita 1.23: Revitalizácia sídiel 

 

Oblasť: Nezamestnanosť 

Priorita 1.24:  Budovanie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na trhu práce 

Priorita 1.26: Podpora návratu osôb ohrozených sociálnym vylúčením na trh práce s dôrazom  

         na rómsku komunitu 

 

Oblasť: Rovnosť príležitostí a osoby ohrozené sociálnym vylúčením (OOSV) 

Priorita 1.27: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb ohrozených sociálnym vylúčením 

Priorita 1.28: Podporovať pracovné príležitosti pre OOSV na trhu práce 

Priorita 1.29: Rozvoj služieb pre ohrozené skupiny obyvateľstva 

Priorita 1.30: Budovanie multifunkčných centier pre ohrozené skupiny obyvateľstva 

Priorita 1.32: Podporovanie základnej úlohy rodiny, skvalitnenie vzťahov v rodine 

 

Oblasť: Marginalizované rómske komunity 

Priorita 1.34: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne Rómov 

Priorita 1.35: Zvyšovanie funkčnosti rómskych organizácií 

Priorita 1.36: Vytváranie podmienok pre uplatnenie sa Rómov na trhu práce 

Priorita 1.37: Zlepšovanie kvality bývania rómskeho obyvateľstva 

Priorita 1.39:  Prevencia protispoločenskej činnosti 

Priorita 1.40:  Podpora aktivít smerujúcich k akceptácii Rómov majoritným obyvateľstvom v    

kraji 

Priorita 1.41: Trvalé zlepšovanie zdravotného stavu rómskeho obyvateľstva 

Priorita 1.42: Zachovanie kultúrnej a národnostnej identity Rómov 
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Prioritná os 2 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti priemyslu 

Priorita 2.2: Zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby a služieb 

Priorita 2.3: Rozvoj podnikateľských aktivít využívajúcich suroviny nachádzajúce sa v 

regióne 

Priorita 2.4: Zvýšenie atraktívnosti kraja pre investorov 

 

Prioritná os 3 – Cestovný ruch 

Oblasť: Ekonomická 

Priorita 3.1: Využitie a ochrana kultúrneho dedičstva a zvýšenie identity prostredia 

Priorita 3.2: Rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu s akcentom na kvalitu služieb 

Priorita 3.3: Podpora mikro-, malého a stredného podnikania v cestovnom ruchu, kúpeľníctve 

        a doplnkových službách cestovného ruchu 

Priorita 3.4: Budovanie atrakcií, animácia a reanimácia existujúcich atrakcií 

 

Oblasť: Sociálna 

Priorita 7: Rast zamestnanosti realizáciou programu podpory mikro-, malého a stredného   

     podnikania, zvýšenie podielu samostatne zárobkovo činných osôb 

Priorita 8: Zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľstva s dôrazom na pracovníkov v odvetví  

     cestovného ruchu 

Priorita 9: Podporiť rozvoj sociálneho cestovného ruchu 

 

Prioritná os 4 – Doprava 

Priorita 4.1: Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry 

 

Prioritná os 5 – Informačná spoločnosť 

Priorita 5.1: Informačná gramotnosť 

Priorita 5.2: Efektívna elektronizácia verejnej správy 

Priorita 5.3: Široká dostupnosť rýchleho internetu 

 

Prioritná os 6 – Životné prostredie 

Priorita 6.1: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 

Priorita 6.2: Ochrana pred povodňami 
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Priorita 6.3: Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov 

        klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie 

Priorita 6.4: Odpadové hospodárstvo 

Priorita 6.5: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 

 

Prioritná os 7 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka 

Priorita 7.1: Podpora súladu produkcie agrosektora s potenciálom krajiny 

Priorita 7.2: Zlepšenie kvality životného prostredia a krajiny 

Priorita 7.4: Podpora decentralizácie a zlepšenia riadenia a mobilizácie rozvojového 

potenciálu vidieka 

 

 

9.2. ÚPN BBSK 
 
Pre riešené územie obce Muráň sú platné záväzné regulatívy ÚPN-VÚC 

Banskobystrický kraj, zmeny a doplnky, spracovateľ: SAŽP Banská Bystrica, CTK, 

september 2004. 

* Vzhľadom na rozsiahlosť väzieb záväzných regulatívov ÚPN BBSK na obec Muráň tvorí 

podrobný prehľad na úrovni opatrení samostatnú prílohu tohto dokumentu Príloha č.2 

 

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia obce Muráň sú viazané 

v nasledovných základných oblastiach: 

 

1.  V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 

2. V oblasti hospodárstva 

3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky 

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a 

pôdneho fondu 

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva 

6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 

7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry 

8. V oblasti sociálnej infraštruktúry 

9. V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia 
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10. AANNAALLÝÝZZAA  PPOOTTEENNCCIIÁÁLLUU  ÚÚZZEEMMIIAA 
 
 

10.1. Rozvojový potenciál obce 

 
ROZVOJOVÝ POTENCIÁL (VNÚTORNÝ)  

 

Voľné bytové priestory 

Voľné kapacity pre podnikanie 

- areál PD 

- budovy – na podnikanie 

- areál Píly 

Tradícia keramiky a remeslá 

Kultúrny dom – Obecný úrad, múzeum obce, knižnica, klub mladých , starých 

Pešia zóna od železničnej stanice po ihrisko 

Oblasť pre penzióny 

Vybudované centrum obce 

Hotel 

Poľovníctvo 

Ovčiarstvo  

Ródeo Muráň – vybudovanie stabilného ranču – chov koní 

Remeselnícka činnosť – obnoviť, drevené prvky 

Siete umiestniť pod zem – zlepšiť vzhľad obce 

Potok – príťažlivé miesto pre oddych 

Oddychová zóna 

Zriadenie obecných novín 

Zachovanie dreveníc, lenhausov 

Zamestnanie Rómov v remeselných činnostiach 

- prútené metly, košíky, kováči 

  - cigánska kapela, detský súbor 
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  - zberačstvo lesných plodov, odpadu 

  - pomocné práce v poľnohospodárstve ( kone – pasenie ) 

  - údržba turistických chodníkov 

  - udržovanie čistoty, úprava obce 

Ľudský potenciál 

Predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu je kultúra, história, tradície a zručnosť 

ľudí územia, ktorí sa dokážu podeliť s návštevníkom územia so svojimi znalosťami. 

Z remesiel, ktoré sú pre rozvoj vidieckeho turizmu stále atraktívnejšie sa v obciach zachovali: 

výroba keramiky, kováčska tradícia, výroba drevených výrobkov, výroba črpákov, výroba 

šindľov, umelecké stolárstvo, výšivkárstvo, rezbárstvo.. /prílohy – tab.č.6.5.1 / 

 
Tab.č .6.5.1.prehľad zručných ľudí v obci 

Meno Adresa Činnosť, remeslo Bez 
živnosti Živnosť Chce 

predávať 
Nechce 

predávať 
Výstavy 

áno 

Mária Balcáreková Muráň 193 výroba keramiky  X X  X 

Štefan Kršňák Muráň 411 kováčske práce X    X 

Mgr. Miroslav 
Sklenárik Muráň 398 maliar  X  X X 

Vladimír Sklenárik Muráň 155 
výroba 
drevených 
šindľov 

X   X X 

Ľubomír Jambrich Muráň 55 práca s drevom  X X  X 

 
 

 

ROZVOJOVÝ POTENCIÁL (VONKAJŠÍ)  

 

Turistické  atrakcie  

- Muránsky hrad  

- Polodivoký chov koní na Veľkej lúke 

- NaPaMP (Javorníková dolina) 

- Gotická cesta 

- Cesta Márie Széchi 

- Vodné toky – pstruhy 

- Náučný chodník Muránsky hrad 

- Bývalá lesná železnička 
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Rozvoj cestovného ruchu a služieb v CR 

Rozvoj podnikania 

Práca s mládežou 

Vzdelávanie 

Kvalitná drevná surovina - finalizácia spracovania dreva 

Obec ako dopravný uzol 

Využívanie bohatých prírodných zdrojov 

Využívanie pôdy - poľnohospodárstvo (aj chov koní) 

 

 
 

10.2. Disparity rozvoja 
 

 
 
 
 

Rozvojový potenciál Súčasný stav 

Dostatok vhodných podnikateľských priestorov, 
nízka konkurencia, otvorenosť trhu 

Miera využitia týchto možností je veľmi 
nízka, počet podnikateľov v obci je malý, 
náklady spojené so zriadením a prevádzkou 
firmy v lokalite sú vysoké 

Dostatok vhodnej suroviny – dreva a zručnosť 
obyvateľov v jeho spracovaní 

Vysoké náklady na zriadenie prevádzky na 
druhotné spracovanie dreva, zlá dostupnosť. 

Vysoký potenciál pre rozvoj turizmu  
(prírodný aj kultúrno-historický) 
 

Miera využívania podmienok pre turizmus 
je veľmi nízka, najmä z hľadiska dĺžky 
pobytu návštevníkov. Ponuka služieb 
a využitie návštevnosti obce je veľmi nízke  

Vysoký podiel Rómskeho obyvateľstva v obci Nízka miera využívania ich pozitívnych 
daností, zručností a schopností pre plnenie 
cieľov rozvoja obce. Nízka miera zapájania 
Rómov do rozvojových procesov. 

Dostatok voľných pracovných síl na trhu pre 
rozvoj podnikania napríklad v oblasti služieb 

Nízka miera prispôsobivosti a flexibility 
nezamestnaných (najmä rizikových skupín), 
nevyužívanie príležitostí na 
samozamestnanie. 

Tradícia chovu koní a Ródeo Muráň Nevyťaženie potenciálu z hľadiska 
celosezónnosti najmä vzhľadom na 
obmedzenia NP 

Bohaté spolkové a kultúrne tradície  Nízka aktivita občanov a malý záujem 
zapájať sa do spolkových aktivít 
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III.  STRATÉGIA ROZVOJA OBCE 
 

 

 

11. VVÍÍZZAA  AA  CCIIEELLEE  RROOZZVVOOJJAA  OOBBCCEE 

 
11.1. Vízia obce 

 
Muráň – vstupná brána do Muránskej planiny, obec  ktorá maximálne využíva miestny 

potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, atraktívna pre občanov aj návštevníkov, ktorá 

poskytuje bohaté možnosti spoločenského kultúrneho, športového a voľno časového vyžitia, 

jej občania dobre spolunažívajú a vážia si prírodné a kultúrne hodnoty okolo seba. Obec, 

kde ľudia radi, spokojne a plnohodnotne žijú. 

 
 
Muráň bude pekná čistá obec s vybudovanou infraštruktúrou, s pekným námestím 

s oddychovou zónou, s dobrým zásobovaním, kde ľudia budú spolu dobre nažívať, stretávať 

sa a voľný čas všetky generácie budú aktívne tráviť v rôznych kultúrnych, športových 

a spoločenských zariadeniach, väčší priestor bude mať rómska kultúra. Verejnoprospešné 

aktivity budú iniciovať miestne spolky, ktoré budú navzájom spolupracovať a realizovať 

projekty v partnerstvách. Občania budú mať záujem o veci verejné. 

Pracovať budú ľudia najmä v cestovnom ruchu, lesníctve, poľnohospodárstve 

(ovčiarstvo, chov hovädzieho dobytka na produkciu mäsa, ekologické poľnohospodárstvo), 

v drevospracujúcom priemysle a službách. 50% pracovných miest nájdu priamo v obci. Za 

prácou budú cestovať maximálne 40 km. V priemere 50% mzdy bude pokrývať životné 

náklady a 50% bude slúžiť na zvyšovanie životnej úrovne. Viac obyvateľov sa bude venovať 

podnikaniu. 
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Zlepšenie a skvalitnenie úrovne a  spôsobu 
života občanov v obci 

Vytváranie vhodných pracovných príležitostí priamo v obci 
 

1/1     Zlepšenie využívania miestneho potenciálu pre vytváranie pracovných príležitostí 
 
1/2     Skvalitnenie a rozšírenie služieb a produktov cestovného ruchu 
 
 

 Príroda v okolí obce bude zdravá a čistá, pretože obyvatelia budú mať lepší vzťah 

k životnému prostrediu, budú triediť domový odpad. 

 Vybudovaný cestný obchvat a lepšie využitie železnice zlepší dopravnú bezpečnosť 

v obci. 

 Kvalita života občanov sa zvýši, pretože sa rozšíri sortiment a zvýši kvalita obchodu 

a služieb priamo v obci (najmä zdravotnícke a sociálne), úradníci verejných inštitúcií budú 

mať odborný, kvalifikovaný a slušný prístup, zlepšia sa dopravné spojenia (školské spoje). 

Informácie ľudia budú získavať aj prostredníctvom obecnej televízie. Vzdelávať sa budú 

celoživotne: ZŠ poskytne deťom kvalitnú výučbu cudzích jazykov, ovládanie informačných 

technológií a pestré voľnočasové aktivity, rôzne kurzy pre dospelých budú dostupnejšie 

v bližších mestách alebo priamo v obci. Tie budú zvyšovať najmä právne vedomie občanov 

a pomáhať prekonávať jazykovú bariéru v styku s cudzincami. 

 Obec sa bude rozvíjať aj vďaka daniam z príjmu právnických osôb. 

 
 
 

11.2. Ciele stratégie rozvoja obce 
 
 
Strategický cieľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecný cieľ 1 

 
Špecifické ciele 
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Zlepšenie prostredia a kvality života v obci 

Zvýšenie životnej úrovne rómskych spoluobčanov 
 

Zvýšenie aktivity občanov vo veciach verejných a spoločných 
 

2/1    Skvalitňovanie podmienok pre využívanie historických, kultúrnych, spoločenských a  
          prírodných hodnôt 
 
2/2   Skvalitňovanie a rozširovanie miestnej infraštruktúry 
 
2/3   Znižovanie miery znečisťovania prostredia 
 
2/4   Zlepšovanie dostupnosti zdravotných a sociálnych služieb 
 

3/1   Zvýšenie úrovne vzdelania Rómov 
 
3/2   Zlepšenie úrovne bývania Rómov 
 
3/3   Skvalitnenie spolunažívania majoritnej a Rómskej národnosti 
 

4/1 Zvýšenie záujmu mládeže a občanov o aktívne trávenie voľného času 
 
4/2. Budovanie kvalitného vzťahu občan a obec 

Všeobecný cieľ 2 

 
Špecifické ciele 

 
 
Všeobecný cieľ 3 

 
 
Špecifické ciele 

 
 
Všeobecný cieľ 4 

 
 
Špecifické ciele 
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12. FFIINNAANNČČNNÝÝ    RRÁÁMMEECC 

 
12.1. Finančná náročnosť stratégie 

 
 
  Vzhľadom na historicko-spoločenský vývoj Slovenska a samotného regiónu a obce  je 

obdobie od roku 1989 a najmä od reformy miestnej samosprávy charakterizované neobvykle 

vysokým investičným rozmachom. Objemy prostriedkov vynaložené a potrebné na rozvoj 

obcí a regiónov vysoko prekračujú možnosti vnútorných zdrojov. Je to spôsobené najmä 

zastaranou infraštruktúrou, do ktorej sa dlhé roky neinvestovalo a ktorá je finančne a 

materiálovo najnáročnejšou oblasťou rozvoja obce.  

 Celý systém obnovy a rozvoja obcí a regiónov je v súčasnom období vybudovaný 

najmä na externých zdrojoch Európskej únie. Z tohto dôvodu aj pri zostavovaní cieľov 

stratégie a celého PHSR je kalkulovaná možnosť získania externých zdrojov, bez ktorých 

obec nie je schopná zabezpečiť zásadnejšie rozvojové programy. 

Odhad objemu základných finančných zdrojov potrebných na naplnenie cieľov stratégie 

 (v tis. EUR) 

2009-2015 
Externé 

zdroje (ŠF, 
SR, BBSK, 

iné) 

Obec 
(rozpočet 

obce, 
úvery) 

Súkromné 
miestne 
zdroje 

Investori Spolu 

Cieľ1: Vytvorenie vhodných 
pracovných príležitostí priamo v obci 3 655  55  410  2 200  6 320  

Cieľ 2: Zlepšenie prostredia a kvality 
života v obci 18 665  1 025  310  8 300  28 300  

Cieľ3: Zvýšenie životnej úrovne 
rómskych spoluobčanov 410  35  20  0  465  

Cieľ 4: Zvýšenie aktivity občanov vo 
veciach verejných a spoločných 590  205  50  800  1 645  

 Celkovo 23 320  1 320  790  11 300  36 730  
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Vlastné zdroje pre naplnenie cieľov stratégie (obecné, súkromné, investičné) tvoria 

36,5% objemu potrebných prostriedkov.  Väčšiu časť vlastných zdrojov tvoria investičné 

zdroje vzhľadom na plánovaný projektový zámer lyžiarskeho strediska 

 Externé zdroje (ŠF, národné zdroje, BBSK, iné ) tvoria väčšiu časť 63,5% 

z potrebného objemu rozvoja obce. 

 Zdroje obce potrebné na podporu naplnenia cieľov sú  v celkovom finančnom objeme  

1 320 000,- EUR na obdobie 7 rokov, čo je v priemere 188,5 tis. EUR na 1 rok. Zabezpečenie 

týchto zdrojov je takmer na 100%  reálne priamo z rozpočtu obce, pričom je odhadovaný 

postupný nárast príjmovej zložky rozpočtu obce približne o 5-7% ročne Do roku 2015 sa 

jedná o navýšenie spolu približne o 40-50% súčasného rozpočtu na rok 2008.Odhadujeme 

navýšenie výšky rozpočtu roku 2008 (800 tis. EUR) na minimálne 1100 tis EUR v roku 2015. 

V prípade potreby ďalšie prostriedky samospráva môže zabezpečiť formou úveru, najmä pri 

dobudovávaní infraštruktúry v obci.  

Použitie zdrojov obce je plánované vo väčšine prípadov vo forme kofinancovania 

získaných externých zdrojov, najmä prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ. 

 
 
 

12.2. Zdroje financovania 
 
Prehľad finančných zdrojov, ktoré svojim obsahom sú vhodné ako zdroje pre financovanie 

Cieľov a opatrení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muráň na roky 2009-

2015 je značne rozsiahly, z tohto dôvodu uvádzame iba základnú štruktúru zdrojov 

a podrobnejší rozpis najmä externých dotačných zdrojov uvádzame v prílohe 

 

Miestne zdroje financovania: 

Rozpočet obce 

Podnikateľské investície miestnych subjektov 

Miestny fundrasing 

Miestne pôžičky a granty 

 

Externé zdroje financovania: 

Grantové zdroje 

Štrukturálne fondy EÚ – NSRR 2007-2013 
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Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – PRV 2007-2013 

Štátne zdroje SR 

Iné zahraničné zdroje 

Iné malé granty 

 

Iné externé finančné zdroje 

Úvery a pôžičky pre obce 

Podnikateľské úvery a pôžičky 

Úvery a pôžičky občanom 

Zdroje nových investorov 

 

Externé grantové finančné zdroje sú podrobne rozpísané v Prílohe č.3 
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Obec Muráň  

na roky 2009 - 2015 
 
 
 

PROGRAMOVÁ ČASŤ   
 
 
 
 

 
www.tic.sk 

 
 
 
 

Muráň, 2008 
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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 
 

80 
 

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 
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2. vytvorí novú samostatnú pracovnú skupinu pre tento účel. 

 

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 
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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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Príloha 1.   

 

Väzba rozvojových priorít PHSR BBSK 2009-2015 na rozvoj územia 

obce Muráň 
 
PHSR BBSK na roky 2007 - 2013 
 
Prioritná os 1 – Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvality života obyvateľov 

 

Oblasť: Vzdelávanie 

Priorita 1.1: Podpora rozvoja ľudských zdrojov 

Opatrenia:  1.1.3 Podpora rozvoja ďalšieho vzdelávania a jeho otvoreného modulárneho 

systému 

Priorita 1.2: Zvýšenie kvality materiálno-technických podmienok škôl a školských zariadení 

Opatrenia:  1.2.1 Modernizácia a rekonštrukcia škôl a školských zariadení 

1.2.2 Obstaranie moderného materiálno-technického vybavenia pre školy 

a školské zariadenia 

Priorita 1.3: Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu a informatizácia škôl a školských   

        zariadení 

Opatrenia: 1.3.1 Modernizácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu, 

pedagogický prístup orientovaný na žiaka 

1.3.2 Výchovno–vzdelávací proces zameraný aj na podporu detí, žiakov 

a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia reagujúci na potreby trhu 

1.3.3 Využitie existujúcich programov na zvýšenie komunikačných 

a jazykových schopností a na zlepšenie sociálnych zručností detí a žiakov 

a vzdelávacie programy multikultúrnej výchovy a výchovy proti predsudkom 

1.3.4 Zavádzanie informačných technológií 

1.3.5 Modernizácia a zvýšenie kvality knižnično–informačnej podpory 

Priorita 1.5: Podpora systematického rozvoja pohybových a iných záujmových  

        voľnočasových aktivít detí a mládeže 

Opatrenia: 1.5.1 Podpora systematického rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže 

1.5.2 Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít detí a mládeže 
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Oblasť: Kultúra 

Priorita 1.7: Ochrana, obnova a revitalizácia pamiatkového fondu a dobudovanie kultúrnej 

        infraštruktúry (neživá kultúra) 

Opatrenia:  1.7.1 Ochrana a starostlivosť o kultúrne, historické a technické pamiatky 

a využitie pamiatok v cestovnom ruchu pri zachovaní ich hodnoty 

1.7.2 Podpora obnovy a revitalizácie pamiatkových objektov slúžiacich pre 

potreby kultúry (kultúrne domy, spoločenské sály, múzeá, galérie, výstavné 

siene, knižnice, divadlá, kaštiele, historické parky a pod.) 

1.7.3 Podpora obnovy a revitalizácie pamiatkových objektov slúžiacich pre 

potreby cestovného ruchu (reštaurácie, ubytovacie zariadenia, budovy pre 

voľnočasové aktivity a iné) 

1.7.5 Zachovanie a rozšírenie infraštruktúry pre rozvoj kultúry (kultúrne domy, 

kiná, divadlá, budovy knižníc, múzeí, galérií, hvezdární a pod.) 

1.7.9 Rekonštrukcia remeselných dvorov, obnova tradičných remeselných 

postupov a remeselných výrob s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých miest 

a obcí 

Priorita 1.8: Ochrana kultúrneho dedičstva a rozvoj kultúrnych aktivít a služieb (živá kultúra) 

Opatrenia: 1.8.1 Podpora pravidelne sa opakujúcich významných celoštátnych 

a regionálnych kultúrnych akcií 

1.8.2 Podpora rozvoja profesionálnej i amatérskej umeleckej činnosti 

1.8.3 Rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a voľnočasových aktivít 

1.8.4 Zvyšovanie vzdelanosti, vedomostí a zručností pre rozvoj miestnej 

výroby so zameraním na ľudovoumeleckú výrobu a zachovanie tradičných 

výrobných postupov prostredníctvom celoživotného vzdelávania 

1.8.5 Podpora súčasnej umeleckej tvorby, projektov pre deti a mládež 

1.8.6 Zabezpečenie dostatočného dopĺňania a aktualizácie informačných 

zdrojov v knižniciach a pamäťových inštitúciách 

1.8.9 Využitie priestorov škôl a školských zariadení pre rozvoj kultúry 

1.8.10 Zabezpečenie vyváženej ponuky kultúrnych služieb pre obyvateľov 

a návštevníkov 

1.8.11 Zachovanie a rozvoj folklórnych tradícií 
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Priorita 1.9: Spolupráca a propagácia v oblasti kultúry 

Opatrenia: 1.9.2 Rozvoj spolupráce s mestami, obcami a tretím sektorom pri ochrane 

a rozvoji kultúry 

1.9.3 Zintenzívnenie spoločných kultúrnych akcií medzi mestami a obcami 

kraja, v rámci cezhraničnej spolupráce a v rámci kultúrnej výmeny s dôrazom 

na Európsku úniu 

1.9.5 Využitie pamiatkového fondu, kultúry, miestnych zvykov a obyčají 

v cestovnom ruchu 

1.9.7 Budovanie náučných chodníkov a trás, informačných bodov a smerových 

tabúľ viažucim sa k tradičnej kultúre 

1.9.8 Cielená a intenzívna propagácia kultúrnych a historických pamiatok a 

kultúrnych podujatí (veľtrhy, tlačené materiály, digitálne materiály, internet) 

1.9.12 Tvorba a ponuka komplexných produktov v súčinnosti so subjektami 

cestovného ruchu (napr. Zlatá banská cesta a iné) 

1.9.13 Realizácia komplexného navigačného systému ku kultúrnym 

pamiatkam, ktorý bude spĺňať európske štandardy 

1.9.14 Realizácia komplexného informačného systému pri kultúrnych 

pamiatkach 

1.9.15 Vytváranie podmienok pre poskytovanie a využívanie kultúrnych 

služieb pre zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov v záujme ich 

integrácie do spoločnosti 

 

Oblasť: Systém sociálnych služieb 

Priorita 1.12: Podpora kvalitného, efektívneho, heterogénneho a flexibilného poskytovania 

sociálnych služieb v kraji 

Opatrenia: 1.12.2 Racionalizácia a optimalizácia zariadení 5 

1.12.3 Vytvorenie podmienok pre zavádzanie progresívnych foriem 

poskytovania sociálnych služieb a moderných foriem sociálnej práce, 

rehabilitačných a terapeutických metód 

1.12.4 Zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb 

Priorita 1.13: Rozvoj terénnych sociálnych služieb a sociálnej práce v teréne 

Opatrenia: 1.13.1 Vytvorenie efektívneho systému sociálneho poradenstva, sociálnej 

prevencie a terénnej sociálnej práce 
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1.13.2 Rozvoj terénnych sociálnych služieb s cieľom zabezpečenia ich 

dostupnosti 

Priorita 1.14: Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v sociálnej oblasti a ich motivácia 

Opatrenia:  1.14.2 Zabezpečovanie osvetových a vzdelávacích aktivít pre aktérov 

v sociálnej oblasti 

 

 

Oblasť: Zdravotníctvo 

Priorita 1.16: Skvalitňovanie a zefektívňovanie zdravotnej starostlivosti v kraji 

Opatrenia: 1.16.1 Optimalizácia ambulantnej, ústavnej a špecializovanej siete, ktorá bude 

zodpovedať potrebám občanov 

Priorita 1.19: Zvyšovanie informovanosti a osobnej zodpovednosti za zdravie 

Opatrenia:  1.19.1 Realizácia programov zdravia a prevencie ochorení 

1.19.2 Podpora zdravia a prevencie ochorení akcentujúcich špecifické potreby 

marginalizovaných, či inak diferencovaných skupín populácie 

1.19.3 Zmena orientácie zdravotníckych služieb smerom k vzájomnej 

spolupráci a podpore aktivít zameraných na zdravie 

1.19.4 Podpora komunitných aktivít vedúcich k zvýšeniu zdraviu prospešnej 

pohybovej aktivity a zmene stravovacích návykov 

1.19.5 Zvyšovanie informovanosti pacientov o ich právach a ich ochrana 

v zdravotníckom systéme 

 

Oblasť: Bývanie 

Priorita 1.21: Príprava pozemkov a podpora výstavby rodinných domov a nájomných – 

          cenovo dostupných bytov 

Opatrenia: 1.21.1 Príprava pozemkov pre výstavbu rodinných domov a nájomných bytov 

1.21.2 Výstavba bytov a príslušnej infraštruktúry pre sociálne odkázané 

skupiny 

1.21.3 Podpora legalizácie rómskych osídlení 

Priorita 1.23: Revitalizácia sídiel 

Opatrenia: 1.23.1 Podpora lazníckeho osídlenia s dôrazom na dobudovanie infraštruktúry 

1.23.2 Podpora spoločenských a športových aktivít pre deti a dospelých 

1.23.4 Podpora obnovy pôvodných objektov ľudovej architektúry na vidieku 
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Oblasť: Nezamestnanosť 

Priorita 1.24: Budovanie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na trhu práce 

Opatrenia: 1.24.5 Zvýšenie kvality a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu s dôrazom na 

nový obsah a procesy vzdelávania 

Priorita 1.25: Vytváranie podmienok pre pracovnú mobilitu 

Opatrenia:  1.25.1 Podpora flexibilných foriem zamestnávania v progresívnych odvetviach 

1.25.2 Podpora územnej a profesijnej mobility 

125.4 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života a starostlivosti o 

malé deti a osoby závislé na pomoci v rodine 

Priorita 1.26: Podpora návratu osôb ohrozených sociálnym vylúčením na trh práce s  dôrazom  

         na rómsku komunitu 

Opatrenia: 1.26.1 Podpora programov v oblasti riešenia dlhodobej nezamestnanosti 

1.26.2 Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb s 

osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 

1.26.3 Podpora vytvárania rovností príležitostí v prístupe na trh práce 

1.26.4 Uplatňovanie preventívnych stratégií a individuálneho prístupu k 

nezamestnaným 

 

Oblasť: Rovnosť príležitostí a osoby ohrozené sociálnym vylúčením 

Priorita 1.27: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb ohrozených sociálnym vylúčením 

Opatrenia: 1.27.1 Vytvoriť inovatívne programy pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením 

1.27.2 Zlepšiť úroveň vzdelania osôb ohrozených sociálnym vylúčením 

1.27.3 Zlepšiť prípravu projektov zameraných na podporu zosúladenia 

rodinného a pracovného života 

1.27.4 Vytvoriť podmienky na e-learning vzdelávanie pre tieto ohrozené 

skupiny 

Priorita 1.28: Podporovať pracovné príležitosti pre OOSV na trhu práce 

Opatrenia: 1.28.1 Vytvoriť pracovné príležitosti pre osoby OSV s rešpektovaním ich 

zdravotného stavu 

1.28.2 Zlepšiť úroveň pracovných zručností osôb ohrozených sociálnym 

vylúčením 

1.28.3 Zlepšiť prípravu projektov zameraných na podporu vytvárania 

pracovných miest a zosúladenia rodinného a pracovného života 
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1.28.4 Vytvoriť podmienky pre zriaďovanie sociálnych podnikov a sociálneho 

podnikania 

Priorita 1.29: Rozvoj služieb pre ohrozené skupiny obyvateľstva 

Opatrenia  1.29.1 Zlepšiť podporu MVO, ktoré sa zaoberajú ohrozenými skupinami 

obyvateľstva 

Priorita 1.31: Odstraňovanie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na 

zosúladenie pracovného a rodinného života 

Opatrenia: 1.31.2 Zvyšovať a skvalitniť služby zamerané na podporu zosúladenia 

rodinného a pracovného života 

1.31.3 Zvýšiť dostupnosť a pružnosť systému starostlivosti o OOSV 

Priorita 1.30: Budovanie multifunkčných centier pre ohrozené skupiny obyvateľstva 

Opatrenia: 1.30.1 Zlepšiť infraštruktúru objektov v ktorých sa vykonávajú služby pre 

osoby ohrozené sociálnym vylúčením 

1.30.2 Zlepšiť bezbariérovosť infraštruktúry každého typu 

1.30.3 Podporiť rozvoj neziskových organizácií, podpora verejnej správy 

a iných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú problematikou OOSV 

Priorita 1.32: Podporovanie základnej úlohy rodiny, skvalitnenie vzťahov v rodine 

Opatrenia: 1.32.1 Zvyšovať a skvalitniť a zvýšiť dostupnosť verejných služieb cez 

prioritnú elektronizáciu služieb pre rodiny 

1.32.2 Podporovať aktívne starnutie, zosúladenie pracovného a rodinného 

života 

1.32.3 Podporovať materské centrá a vzdelávanie rodičov počas materskej 

dovolenky 

 

Oblasť: Marginalizované rómske komunity 

Priorita 1.34: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne Rómov 

Opatrenia: 1.34.1 Zlepšiť prípravu rómskych detí na vstup do základných škôl 

1.34.2 Zlepšiť úroveň dosahovaných školských výsledkov na základných 

školách vrátane inklúzie rómskych žiakov 

1.34.3 Zlepšiť prípravu rómskych žiakov na stredné školy 

1.34.4 Vytvoriť podmienky na získanie stredoškolského vzdelania 

1.34.7 Prispôsobiť systém celoživotného vzdelávania pre Rómov reagujúci na 

potreby trhu v regióne 
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Priorita 1.35: Zvyšovanie funkčnosti rómskych organizácií 

Opatrenia 1.35.1 Zvýšiť stabilitu rómskych organizácií a iniciatív a znížiť živelnosť ich 

vzniku 

1.35.2 Zlepšiť manažment rómskych organizácií a zvýšiť úspešnosť ich 

pôsobenia 

1.35.3 Zvýšiť finančnú udržateľnosť rómskych organizácií 

1.35.4 Zlepšiť zohľadňovanie potrieb Rómov zo strany donorov 

1.35.5 Zlepšiť komunikačnú schopnosť rómskych organizácií 

1.35.6 Zvýšiť zodpovednosť Rómov za rozvoj vlastnej osobnosti 

1.35.7 Znížiť mieru izolácie iniciatív a ambícií jednotlivcov v rómskych 

komunitách 

1.35.8 Zvýšiť motiváciu Rómov k aktivite 

Priorita 1.36: Vytváranie podmienok pre uplatnenie sa Rómov na trhu práce 

Opatrenia:  1.36.2 Efektívne využívať metódy a nástroje pomoci na riešenie sociálnej 

inklúzie na trhu práce 

Priorita 1.37: Zlepšovanie kvality bývania rómskeho obyvateľstva 

Opatrenia 1.37.2 Skultúrniť bývanie v rómskych osadách 

1.37.3 Vybudovať nájomné byty a zodpovedajúcu infraštruktúru 

1.37.4 Priama zainteresovanosť Rómov na rozvoji bývania a starostlivosti 

o životné prostredie 

Priorita 1.39: Prevencia protispoločenskej činnosti 

Opatrenia  1.39.2 Zvýšiť podiel detí na preventívnych aktivitách 

1.39.3 Zvýšiť podiel dospelej populácie na aktivitách preventívneho charakteru 

Priorita 1.40: Podpora aktivít smerujúcich k akceptácii Rómov majoritným obyvateľstvom v    

kraji 

Opatrenia 1.40.1 Zabezpečiť objektívnu prezentáciu a medializáciu rómskej komunity vo 

verejnosti a zlepšený obraz o živote Rómov v spoločnosti 

1.40.2 Zlepšiť podmienky na komunikáciu majority a minority 

1.40.3 Zredukovať prejavy rasizmu v spoločnosti 

Priorita 1.41: Trvalé zlepšovanie zdravotného stavu rómskeho obyvateľstva 

Opatrenia: 1.41.1 Zvýšiť záujem o zdravotný stav rómskej komunity 

1.41.2 Zvýšiť zdravotné povedomie rómskej komunity formou vzdelávania, 

poradenstva, zaškoľovania 
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1.41.3 Ovplyvňovať úroveň zdravia rómskej komunity systematickou 

zdravotnou prevenciou 

1.41.4 Zabezpečiť dopravu k poskytovateľom zdravotníckych služieb tzv. 

sociálnozdravotný taxík resp. sociálno-zdravotná doprava 

Priorita 1.42: Zachovanie kultúrnej a národnostnej identity Rómov 

Opatrenia: 1.42.1 Zlepšiť podmienky pre rozvoj rómskej kultúry 

1.42.2 Vytvoriť stabilné a silné inštitúcie zaoberajúce sa kultúrnymi aktivitami 

v rómskej komunite 

 

 

Prioritná os 2 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti priemyslu 

 

Priorita 2.2: Zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby a služieb 

Opatrenia: 2.2.1 Podpora podnikateľských aktivít s vysokým podielom pridanej hodnoty 

2.2.2 Podpora malých a stredných podnikateľov 

2.2.3 Podpora zavádzania nových technológií do výroby 

2.2.6 Podpora predaja kvalitných domácich výrobkov formou osvety 

a propagácie u slovenských spotrebiteľov 

Priorita 2.3: Rozvoj podnikateľských aktivít využívajúcich suroviny nachádzajúce sa v  

        regióne 

Opatrenia: 2.3.1 Podpora vyššej úrovne zhodnocovania drevnej suroviny 

2.3.3 Podpora rozvoja potravinárskej výroby a bioproduktov 

2.3.4 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a geotermálnej 

energie 

Priorita 2.4: Zvýšenie atraktívnosti kraja pre investorov 

Opatrenia: 2.4.1 Rekultivácia tzv. hnedých plôch pre umiestnenie nových investícií 

2.4.3 Vytváranie podmienok pre prílev nových investícií v oblasti cestovného 

ruchu a kúpeľníctva 
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Prioritná os 3 – Cestovný ruch 

 

Oblasť: Ekonomická 

Priorita 3.1: Využitie a ochrana kultúrneho dedičstva a zvýšenie identity prostredia 

Opatrenia:  Cieľ 3.1.1: Rozšíriť informovanosť o kultúrnych pamiatkach dobudovaním 

existujúcich a vybudovaním nových informačných centier 

Cieľ 3.2.1: Skvalitniť podmienky pre cestovný ruch s cieľom dosiahnuť 

štandard komplexu poskytovaných služieb na európskej úrovni so zámerom 

presadiť sa v stredoeurópskom regióne 

3.1.3 Obnoviť a sprístupniť nevyužívané objekty kultúrneho dedičstva pre 

cestovný ruch ako cieľ návštev a zariadenia služieb 

3.1.4 Pri prestavbe a dostavbe sídiel upraviť okolie objektov historicko-

kultúrneho fondu 

3.1.5 Podporiť zvýšenie identity prostredia a vidieckeho rázu obcí 

3.1.6 Zvýšiť identitu prostredia horských turistických a liečebno-kúpeľných 

lokalít pri rekonštrukciách objektov a ďalšej novej modernej výstavbe 

Priorita 3.2: Rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu s akcentom na kvalitu služieb 

Opatrenia:  3.2.3 Rozšíriť ponuku služieb pre návštevníkov 

3.2.5 Akčné plánovanie rozvoja cestovného ruchu rozvinúť do úrovne 

mikrodestinácií a koncových miest 

3.2.6 Kapacitne aj pozične riešiť technickú infraštruktúru s akcentom na rozvoj 

aktivít cestovného ruchu 

3.2.7 Zlepšiť vonkajšiu dopravnú dostupnosť územia skvalitnením cestných 

komunikácií a efektívnejšieho riešenia nasmerovania prístupovej dopravy 

k atrakciám a strediskám cestovného ruchu 

3.2.8 Vypracovať projekty pre podporu podnikania v cestovnom ruchu na 

vidieku s dôrazom na podnikanie vo vidieckej turistike a agroturistike na báze 

polyfunkčného využitia priestoru 

3.2.9 Rozvíjať vzdelávacie programy v agroturistike 

3.2.10 Umožniť zotavenie pre širšie vrstvy obyvateľstva – podporiť sociálny 

cestovný ruch 



         
      Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2009-2015                                                         

 
    Obec Muráň   PRVA - RRA Horehronie 
 

110 
 

3.2.11 Podporovať vznik a rozvoj malých a stredných podnikateľov 

s osobitným dôrazom na mikropodnikateľov vo vidieckom prostredí 

3.2.12 Podporovať spoločenské hodnoty medzi návštevníkmi a miestnym 

obyvateľstvom 

3.2.22 Všeobecné koordinované usmernenia cestovného ruchu v súlade 

s podmienkami ochrany prírody a v spolupráci so Štátnou ochranou prírody 

Slovenskej republiky 

3.2.23 Zvýšiť ponuku infraštruktúry a služieb v zastavanom území a rozšíriť 

ponuku turistických chodníkov s akcentom na ekologické správanie, jedinečné 

prírodné prostredie a rozvoj siete turistických útulní pre podporu individuálnej 

účasti v tomto prostredí (v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej 

republiky) 

3.2.24 Zlepšiť osvetové pôsobenie turistických informačných centier pre 

zintenzívnenie propagácie ekologického správania 

3.2.25 Zaviesť povinnosť prijať štandardy pre architektúru objektov 

v rekreačných priestoroch a nápravu koloritu rekreačného priestoru 

v strediskách sústredeného cestovného ruchu a obciach s významom pre 

cestovný ruch v súlade s odporúčaniami UNWTO7 

3.2.26 Obmedziť zásahy do prírodného prostredia, uprednostniť prestavbu 

a rekonštrukciu pred novou výstavbou; pre novú výstavu využiť existujúci 

pôdorys stredísk, nové strediská budovať len na princípe komplexnosti 

3.2.27 Podporiť rekonštrukciu historických budov 

3.2.28 Odstrániť ekologicky a funkčne škodlivé a nevhodné prevádzky 

3.2.29 Upraviť verejné priestory a chodníky pre peších 

3.2.35 Budovať sieť cyklotrás a greenways pre účely cykloturistiky a rekreácie 

3.2.38 Poskytnúť široký sortiment služieb cestovného ruchu a voľnočasových 

aktivít s akcentom na atrakcie a rozpracovaný manažment voľného času 

Priorita 3.3: Podpora mikro-, malého a stredného podnikania v cestovnom ruchu, kúpeľníctve 

        a doplnkových službách cestovného ruchu 

Opatrenia: 3.3.1 Skvalitniť poskytovanie služieb obyvateľstvu a návštevníkom 

3.3.2 Skvalitniť objekty supraštruktúry cestovného ruchu pre poskytovanie 

komerčných služieb 
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3.3.3 Budovať nové objekty s kvalitou zodpovedajúcou hornatému prostrediu 

kraja a s primeranou kvalitou poskytovaných služieb 

Priorita 3.4: Budovanie atrakcií, animácia a reanimácia existujúcich atrakcií 

Opatrenia: 3.4.1 Existujúce atrakcie – prírodné – zatraktívniť, upozorniť na ne v 

marketingových aktivitách so zvýraznením a animáciou jedinečnosti 

jednotlivých trás 

3.4.2 Existujúce atrakcie – človekom vytvorené – historické objekty – využiť 

všetky formy oživenia vytypovaných atrakcií a celosezónne animovať – 

ponuku animácie a iných spôsobov oživenia a dostupnosti neustále rozširovať 

3.4.3 Existujúce atrakcie – človekom vytvorené – špeciálne ako návštevnícke 

atrakcie – parky, strediská voľného času, zábavné parky – ponuku formulovať 

a rozširovať 

3.4.4 Atrakcie živej kultúry – festivaly a špeciálne udalosti – podporovať, 

rozširovať, programovať a financovať 

 

Oblasť: Sociálna 

Priorita 7: Rast zamestnanosti realizáciou programu podpory mikro-, malého a stredného   

     podnikania, zvýšenie podielu samostatne zárobkovo činných osôb 

Opatrenia:  3.7.1 Vytvárať pracovné príležitosti v cestovnom ruchu 

3.7.3 Zvyšovať zamestnanosť občanov so zdravotným postihnutím vo sfére 

služieb cestovného ruchu (recepcie, služby informačných technológií, 

cenotvorba a pod.) 

3.7.4 Vytvárať pracovné príležitosti v cestovnom ruchu (pre rómske 

obyvateľstvo) 

3.7.5 Využiť kvality rómskeho etnika žijúceho na tomto území na základe ich 

zapojenia do cestovného ruchu pre doplnenie ponuky atrakcií – rómskych 

atrakcií (živá hudba a tanec, remeselná výroba) 

3.7.6 Zapojiť dlhodobo nezamestnaných obyvateľov obcí do 

verejnoprospešných prác v estetizácii obcí a stredísk cestovného ruchu 

Priorita 8: Zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľstva s dôrazom na pracovníkov v odvetví  

     cestovného ruchu 

Opatrenia: 3.8.1 Poskytnúť obyvateľom riešeného územia možnosť ďalšieho vzdelávania 

v cestovnom ruchu 



         
      Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2009-2015                                                         

 
    Obec Muráň   PRVA - RRA Horehronie 
 

112 
 

3.8.2 Prispôsobiť rekvalifikačné kurzy potrebám pracovníkov na trhu práce za 

účelom eliminácie odlivu kvalifikovanej pracovnej sily 

3.8.3 Rozvíjať vzdelávacie akreditované aktivity pre podporu rozšírenia 

doplnkových služieb – manažment voľného času 

3.8.4 Rozšíriť kurzy v štýle remeselných dvorov na získanie zručností pre 

rozvoj aktivít vo vidieckej turistike a agroturistike, či v činnostiach 

podporujúcich ponuku suvenírov v priemysle cestovného ruchu 

3.8.5 Rozpracovať programy celoživotného vzdelávania vo sfére cestovného 

ruchu 

3.8.6 Projekt vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie s 

neukončeným základným vzdelaním s využiteľnosťou pre rómske remeselné 

dvory 

Priorita 9: Podporiť rozvoj sociálneho cestovného ruchu 

Opatrenia: 3.9.1 Podporiť budovanie vzájomných vzťahov a spoločných hodnôt medzi 

návštevníkmi a miestnym obyvateľstvom 

3.9.2 Podporiť budovanie turistických útulní v horskom prostredí v spojení so 

značkovanými trasami 

3.9.3 Podporiť účasť nízkoprijímových skupín obyvateľstva na cestovnom 

ruchu rozširovaním ponuky cenovo prístupného ubytovania 

 
 

 

Prioritná os 4 – Doprava 

 

Priorita 4.1: Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry 

Opatrenia: 4.1.6 Zabezpečenie systematickej údržby a opravy pozemných komunikácií 

4.1.9 Budovanie cyklistických trás a budovanie cestnej infraštruktúry s 

ohľadom na rozvoj nemotorovej dopravy 

4.1.10 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a ich debarierizácia 

4.1.11 Výstavba a rekonštrukcia zariadení pre statickú dopravu (parkovacie 

miesta) 

Priorita 4.2: Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry 
Opatrenia: 4.2.1 Modernizácia a obnova železničných tratí a ich zariadení potrebných pre 

integrovaný systém verejnej osobnej dopravy kraja 
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Prioritná os 5 – Informačná spoločnosť 

 

Priorita 5.1: Informačná gramotnosť 

Opatrenia: 5.1.2 Podpora projektov zvyšujúcich vzdelanostnú úroveň v informačnej 

oblasti na základných a stredných školách 

5.1.3 Podpora projektov celoživotného vzdelávania 

Priorita 5.2: Efektívna elektronizácia verejnej správy 

Opatrenia: 5.2.1 Podpora projektov na zvýšenie poskytovaných služieb prostredníctvom 

informačných technológií 

5.2.2 Podpora projektov a školení zvyšujúcich vzdelanostnú úroveň 

pracovníkov verejnej správy v informačnej oblasti 

5.2.3 Sprístupnenie služieb a informácii o službách verejnej správy pre občana, 

podnikateľa, ale aj pre samotné orgány verejnej správy na internete 

5.2.4 Propagácia informačných internetových stránok, ktoré sa zaoberajú 

službami verejnej správy 

Priorita 5.3: Široká dostupnosť rýchleho internetu 

Opatrenia: 5.3.1 Maximálne využitie prostriedkov Európskej únie na roky 2007 - 2013 na 

zavádzanie rýchleho internetu 

5.3.2 Zabezpečenie aby obce a mestá mali k dispozícii materiál poskytujúci 

prehľad o existujúcich bodoch a linkách pripojenia na širokopásmový internet 

5.3.3 Spolupráca a združovanie miest a obcí pri tvorbe projektov 

 

 

 

Prioritná os 6 – Životné prostredie 

 

Priorita 6.1: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 

Opatrenia: 6.1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov 

6.1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd 

Priorita 6.2: Ochrana pred povodňami 

Opatrenia: 6.2.1 Opatrenia na ochranu pred povodňami 

Priorita 6.3: Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov 



         
      Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2009-2015                                                         

 
    Obec Muráň   PRVA - RRA Horehronie 
 

114 
 

        klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie 

Opatrenia: 6.3.3 Podporovanie aktivít na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov 

klimatických zmien, vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie 

Priorita 6.4: Odpadové hospodárstvo 

Opatrenia: 6.4.1 Podporovanie aktivít v oblasti separovaného zberu 

6.4.2 Podporovanie aktivít na zhodnocovanie odpadov 

Priorita 6.5: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 

Opatrenia:  6.5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom 

vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane 

území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy 

rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov 

6.5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, 

vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami 

 

 

Prioritná os 7 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka 

  

Priorita 7.1: Podpora súladu produkcie agrosektora s potenciálom krajiny 

Opatrenia: 7.1.1 Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, sceľovanie a arondácia 

pozemkového vlastníctva 

7.1.2 Podporovanie vzniku biofariem, spracovanie a predaj produktov 

7.1.5 Modernizácia poľnohospodárskych podnikov a spracovateľských kapacít 

7.1.6 Budovanie kapacity na spracovanie produktov ekologického 

poľnohospodárstva 

7.1.7 Zavádzanie inovácií, nových metód a nástrojov práce v 

poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych podnikoch pre zvýšenie ich 

efektívnosti 

7.1.9 Zdokonalenie a zracionalizovanie pestovania a ochrany lesa, ťažby dreva, 

manipulácie a dopravy dreva, zberu ostatne lesnej produkcie a pestovanie 

reprodukčného materiálu v lesných škôlkach 

7.1.10 Obnova strojov a zariadení na ťažbu a spracovanie drevnej hmoty 

7.1.11 Budovanie zariadení pre výrobu obnoviteľných zdrojov energie 

7.1.12 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov 
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7.1.13Ekologická stabilizácia a ochrana krajiny realizáciou 

vodohospodárskych, protieróznych, ekologických a rekultivačných opatrení 

7.1.15 Odborné vzdelávanie, informačné aktivity a terénne poradenstvo 

(poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesné hospodárstvo) 

Priorita 7.2: Zlepšenie kvality životného prostredia a krajiny 

Opatrenia:  7.2.1 Dodržiavanie zásad hospodárenia v znevýhodnených oblastiach 

7.2.2 Zachovanie biotopov s vysokou prírodnou hodnotou 

7.2.4 Zachovanie ekosystémov s vysokou prírodnou hodnotou 

7.2.5 Dodržiavanie vhodných poľnohospodárskych a lesníckych postupov 

šetrných k životnému prostrediu 

7.2.6 Podporovanie aktivít na udržanie vody v krajine, vrátane vhodnej 

regulácie tokov a vytvárania malých vodných plôch a mokradí a to v záujme 

zabránenia lokálnych povodní 

7.2.7 Budovanie miestnych územných systémov ekologickej stability 

7.2.8 Zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie a zmierňovanie 

klimatických 

zmien 

7.2.9 Zlepšiť verejno-prospešné funkcie lesov 

7.2.10 Zvýšiť ochranu lesov pred požiarmi 

Priorita 7.4: Podpora decentralizácie a zlepšenia riadenia a mobilizácie rozvojového  

        potenciálu vidieka 

Opatrenia: 7.4.1 Implementácia rozvojových stratégií MAS /vrátane chodu MAS 

7.4.2 Realizácia a implementácia projektov spolupráce MAS 

7.4.3 Podpora budovania implementačných a absorbčných kapacít pre prístup 

LEADER 

7.4.4 Rozvíjanie zručností v oblasti lokálneho manažmentu 
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Príloha 2 

 

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 
 

 

Záväzné regulatívy ÚPN-VÚC Banskobystrický kraj, zmeny a doplnky, spracovateľ: 

SAŽP Banská Bystrica, CTK, september 2004 

 

1.  V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry: 

1.6.  Podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej 

sídelnej štruktúry 

1.6.3. podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa: 

• muránsku rozvojovú os: hranice MR – Tornaľa – Revúca – Tisovec, 

 1.7.  V oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom 

1.7.1. podporovať vzťah urbárnych a rurálnych území v novom partnerstve 

založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických 

a urbanisticko-architektonických daností 

1.7.2. zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať 

z pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať 

historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká 

jednotlivých regiónov 

1.7.3. pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné 

prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie 

možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie 

vidieckeho priestoru 

1.7.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným 

centrám podporou výstavby verejného dopravného a technického vybavenia obcí 

tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a rovnocenné prostredie s urbárnym 

prostredím a dosahovali skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami 

na moderný spôsob života 
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2. V oblasti hospodárstva 

   2.1.  Vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj hospodárskych aktivít v území 

vrátane zariadení na nakladanie s odpadmi a považovať ich za prioritný podnet pre 

jeho komplexný rozvoj,  

2.1.1.   prednostne sa zamerať na rozvoj pracovných príležitostí v okresoch, kde 

dlhodobo miera nezamestnanosti presahuje 20%, a to najmä v okresoch Rimavská 

Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica, Lučenec, Poltár a Revúca, 

2.1.2.  podporovať prednostné využívanie existujúcich priemyselných 

a poľnohospodárskych areálov formou ich rekonštrukcie, revitalizácie a zavádzaním 

nových technológií, šetriacich prírodné zdroje, ktoré znížia množstvo vznikajúcich 

odpadov a znečisťovanie životného prostredia, prípadne budú odpady zhodnocovať

  

   2.2.  Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 

2.2.1. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond, podporovať jeho využívanie 

v celom jeho rozsahu a poľnohospodársku pôdu v kategóriách zodpovedajúcich 

pôdno-ekologickej rajonizácii a typologicko-produkčnej kategorizácii, 

2.2.2. v chránených územiach zavádzať osobitnú sústavu hospodárenia (chránené 

územia podľa § 12 ods.1 písm. c), d),e) a § 18 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a ochranné pásma vodných 

zdrojov), 

2.2.3. v národných parkoch a v ich ochrannom pásme a v chránených krajinných 

oblastiach uprednostňovať poľnohospodárstvo s výrazným ekologickým účinkom, 

2.2.4. pri využívaní LPF uplatňovať funkčnú diferenciáciu územia aj v závislosti od 

stupňa ochrany a kategórie chráneného územia v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 

Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v národných parkoch vyhlasovať len lesy 

osobitného určenia a ochranné lesy, 

2.2.5. v chránených územiach uplatňovať ekologické princípy hospodárenia, 

2.2.6. zalesniť pôvodnými, stanovištne vhodnými druhmi drevín poľnohospodársky 

nevyužiteľné pozemky, ak súčasne nepredstavujú biotop chránených druhov rastlín, 

alebo živočíchov a ak tým nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody podľa zákona NR 

SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, a vykonať ich prevod do lesného 

pôdneho fondu, 
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2.2.7. zosúladiť stav evidencie pozemkov s ich skutočným stavom – prevod 

zalesnených nelesných pozemkov do lesného pôdneho fondu, 

2.2.8. vytvárať podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva v súlade s ochranou 

životného prostredia a zdravou výživou, 

2.2.9. vytvárať podmienky pre obnovu TTP v súlade s udržaním ekologickej stability 

územia a zachovania krajinného rázu, 

2.2.10. stabilizovať výmeru najkvalitnejších pôd a ich ochranu uskutočňovať ako 

ochranu hospodársko-sociálneho potenciálu štátu aj ako súčasť ochrany prírodného a 

životného prostredia. 

 

2.3. priemysel, ťažba a stavebníctvo 

 2.3.3. utvárať územnotechnické predpoklady na: 

b/ rozšírenie priemyselnej výroby v okresoch Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota a 

Veľký Krtíš, 

2.4. regionálny rozvoj 

2.4.4. vytvárať územno-technické podmienky pre rozvoj malého a stredného 

podnikania, 

2.4.5. podporovať rozvoj výrob a služieb založených na využití domácich zdrojov, 

2.4.7. diverzifikovať odvetvovú a ekonomickú základňu miest a regiónov 

a podporovať v záujme trvalej udržateľnosti malé a stredné podnikanie, 

2.4.8. zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok pre 

podnikanie dobudovaním výkonnej technickej a dopravnej infraštruktúry, 

2.4.9. zabezpečiť v záujme rozvoja vidieka v horských a podhorských oblastiach so 

sťaženými prírodnými podmienkami primeranú životnú úroveň a zlepšenie kvality 

života vidieckeho obyvateľstva prostredníctvom podpory vybraných centier s 

využitím ich prírodného, demografického a kultúrno-historického potenciálu v 

prospech rozvoja vidieckych oblastí. 

 

3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky 

3.1. usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turistiky v súlade s 

Koncepciou územného rozvoja Slovenskej republiky 2001 a Programom 

hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho 

kraja. 
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 3.3.  utvárať územno-technické predpoklady na rozvoj všetkých aktuálnych foriem 

domácej a medzinárodnej turistiky v sídlach a rekreačných útvaroch modernizáciou 

jestvujúcej a budovaním novej obslužnej, relaxačnej a športovej vybavenosti v 

zastavanom území a nadväzujúcich priestoroch, na významných medzinárodných a 

regionálnych cestných trasách kraja a na cykloturistických trasách všetkých 

kategórií 

3.4.  rozvíjať komplexnosť a kvalitu vybavenosti všetkých turisticky atraktívnych miest, 

obcí a stredísk cestovného ruchu 

3.4.1. zariadenia a služby umiestňovať do ich zastavaného územia a jeho okolia, 

3.4.2. zariadenia a služby mimo zastavaných území miest a obcí, umiestňovať do už 

zastavaných lokalít, 

3.4.3. priestor voľnej krajiny využívať predovšetkým na športové, relaxačné, 

poznávacie a iné pohybové aktivity. 

3.5.  zvyšovať kvalitu vybavenosti stredísk cestovného ruchu na území národných parkov 

a veľkoplošných chránených území prírody 

3.5.1. zariadenia a služby umiestňovať prednostne do ich zastavaného územia, 

3.5.2. návštevnosť, kapacity vybavenosti a využitie voľnej krajiny v ich okolí 

zosúlaďovať s požiadavkami štátnej ochrany prírody.  

3.6.  rozvíjať podmienky na rekreáciu a turistiku v plnom súlade so záujmami ochrany 

prírody a prírodných zdrojov, preorientovať ťažisko rozvoja rekreácie z voľnej 

krajiny do obcí s potrebným potenciálom atraktivít a vybavenosti 

3.7.  zvyšovať kvalitatívny štandard jestvujúcich stredísk rekreácie a turistiky na území 

Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Muránska planina, Národného 

parku Veľká Fatra, Národného parku Slovenský raj a v Chránenej krajinnej oblasti 

Poľana, len v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. 

 3.8.  umiestňovať novú rekreačnú vybavenosť do urbanizovaného prostredia obcí a 

jestvujúcich stredísk rekreácie a turistiky v ostatných chránených územiach; vo 

voľnej krajine umiestňovať len zariadenia športovo-relaxačnej vybavenosti, ak to 

podmienky ochrany prírody a zdrojov prírody umožňujú 

3.11. pri rozvoji rekreácie a turizmu na území chránených území a ich ochranných pásiem 

rešpektovať návštevný poriadok príslušného chráneného územia, platný v čase 

prípravy a realizácie rozvojových zámerov. 
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3.14. vytvárať územno-technické podmienky pre realizáciu cykloturistických trás 

regionálneho, nadregionálneho a celoštátneho významu, pri súčasnom rešpektovaní 

zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

3.15. využiť bohatý kultúrno-poznávací potenciál územia na rozvoj poznávacieho a 

rekreačného turizmu. 

3.16. zabezpečiť podmienky pre vytvorenie komplexného informačného systému regiónu 

ako neoddeliteľnej súčasti rozvoja cestovného ruchu a informovanosti o atraktivitách 

Banskobystrického kraja, pri súčasnom rešpektovaní zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny. 

3.17. podporovať rozvoj všetkých druhov turizmu v súlade s ochranou prírody a krajiny. 

 

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a 

pôdneho fondu 

4.1. rešpektovať územné vymedzenie, podmienky ochrany a využívanie všetkých 

vyhlásených chránených území v kategóriách chránená krajinná oblasť, národný 

park, národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka, 

prírodná pamiatka, chránený areál, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, 

navrhované územie európskeho významu a národného významu, biotopy chránených 

rastlín a živočíchov.  

4.4.   uplatňovať pri hospodárskom využívaní území chránených podľa zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

diferencovaný spôsob hospodárenia a uprednostňovať biologické a integrované 

metódy ochrany územia, 

4.4.1. rešpektovať prioritnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov 

nachádzajúcich sa vo vyhlásených a navrhovaných chránených územiach kategórie 

národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka a 

prírodná pamiatka, 

4.4.2. rešpektovať hlavnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov s 

druhoradým, alebo podradným drevoprodukčným významom, ktoré sú v kategóriách 

ochranné lesy, lesy osobitného určenia mimo časti lesov pod vplyvom imisií 

zaradených do pásiem ohrozenia a lesy vo všetkých vyhlásených a navrhovaných 

chránených územiach kategórií chránený areál, národný park a v územiach 

vymedzených biocentier, 
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4.4.3. rešpektovať hlavnú environmentálnu funkciu lesov so značným 

drevoprodukčným významom, ktoré sú súčasťou vyhlásených a navrhovaných 

chránených území kategórie chránená krajinná oblasť. 

4.5.  rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja  

4.7.  uplatňovať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného 

systému ekologickej stability podmienky ustanovené 

4.7.1. zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny pre kategórie a stupne ochrany chránených území, 

4.7.2. zákonom Slovenskej národnej rady č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších 

predpisov a zákonom Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení 

v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov 

  pre lesné ekosystémy v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia, 

4.7.3. zákonom Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre poľnohospodárske ekosystémy 

v kategóriách podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé 

trávne porasty), 

 4.8.  prispôsobovať trasovanie dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej 

siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť 

 4.10. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako limitujúci faktor 

urbanistického rozvoja územia, osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu s veľmi 

vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, poľnohospodársku pôdu, na 

ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia a osobitné opatrenia na zvýšenie 

jej produkčnej schopnosti (produkčné sady a vinice). 

4.11. zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie 

územia, rešpektovanie, prípadne obnovu funkčného územného systému ekologickej 

stability, biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni regionálnej a lokálnej. 

 

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva 

5.1.  rešpektovať pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo, predovšetkým chrániť 

najcennejšie objekty a súbory objektov zaradené, alebo navrhované na zaradenie do 

kategórie pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a nehnuteľných národných 

kultúrnych pamiatok, vrátane ich vyhlásených ochranných pásiem, chrániť ich a 
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využívať v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 

5.6.  podporovať dodržiavanie zásad pamiatkovej starostlivosti na území historických 

jadier miest a obcí nepodliehajúcich ochrane pamiatkového fondu zo zákona, ako aj 

častiach územia so zachovanou historickou urbanistickou štruktúrou a historickým 

stavebným fondom. 

5.7.  podporovať ochranu vedeckých a technických hodnôt : banské a hutnícke diela – 

šachty, štôlne, tajchy, huty, hámre, valkovne a pod., vybraté typické remeselnícke 

a priemyselné objekty, zariadenia železničnej dopravy – pôvodné stanice, 

charakteristické a unikátne úseky tratí, ako sú Telgárt – Červená Skala, Brezno – 

Tisovec, Čiernohronská železnica, železničná trať Banská Bystrica – Diviaky. 

5.11. vytvárať podmienky pre ochranu a obnovu objektov pamiatkového fondu vo voľnej 

krajine (objektov hradov, kaštieľov a ich ruín) pri zachovaní ich pamiatkových 

hodnôt ako súhrnu významných historických, krajinných, spoločenských, 

urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných, alebo 

umelecko-remeselných hodnôt. Vytvárať podmienky pre obnovu pamätihodností 

miest a obcí vo voľnej krajine. 

5.12. rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce jednotlivé 

špecifické regióny kraja vo vzťahu k staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým 

formám hospodárskych aktivít a väzbám s prírodným prostredím. 

5.14. rešpektovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho kultúrno-historických daností 

v nadväznosti na všetky zámery v sociálno-ekonomickom rozvoji. 

 

6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 

6.1.  v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry 

6.1.16.4 rekonštruovať a vybudovať cestu II/531 v úseku Tisovec – Muráň – Červená 

 Skala (x I/66) s obchvatom obcí, 

6.1.20.5 rekonštruovať a vybudovať cestu II/532 v úseku Behynce (I/50 – R2 ) 

Jelšava – Revúca Muráň s obchvatmi obcí, 

 

7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry 

7.1.  vodné hospodárstvo 
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7.1.7. rezervovať priestor navrhovaných vodohospodárskych diel pre vodárenskú 

nádrž Hronček na Kamenistom potoku, vodnú nádrž Slatinka na Slatine, vodnú nádrž 

Lehota na Rimavici, vodnú nádrž Senné na Tisovníku, vodnú nádrž Meliata na 

Muráni, vodnú nádrž Medovarce na Krupinici a vodnú nádrž Plachtince na 

Plachtinskom potoku,   

7.1.11. postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s ČOV za 

  rozvojom verejných vodovodov  

b) výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach ležiacich v ochranných pásmach 

vodárenských zdrojov, zdrojov prírodných liečivých vôd a prírodných zdrojov 

minerálnych stolových vôd, prípadne v ich blízkosti 

7.1.14. akceptovať pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií v  

súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. 

 

8. V oblasti sociálnej infraštruktúry 

     8.2.   zdravotníctvo 

8.2.1. vytvárať územno-technické predpoklady na rovnomerné pokrytie územia 

zariadeniami základnej zdravotnej starostlivosti, jej zameranie postupne 

preorientovať na prevenciu a na včasnú diagnostiku závažných ochorení, 

8.3. sociálna pomoc 

8.3.4. podporovať vytvorenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

a starostlivosti o dlhodobo chorých a zdravotne ťažko postihnutých. 

8.4.  kultúra 

8.4.3. podporovať inštitucionálny rozvoj a aktivity mimovládnych organizácií a 

záujmových združení v oblasti kultúry,  

8.4.4. podporovať tvorivé a vzdelávacie aktivity obyvateľstva, prepojiť ponuky 

kultúrnych inštitúcií na výchovno–vzdelávací program škôl. 

 

9. V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia 

 9.3. ochranu vôd realizovať ako 

9.3.1. ochranu v chránených vodohospodárskych oblastiach Veľká Fatra, Nízke Tatry 

- západná časť, Nízke Tatry - východná časť, Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, 

Muránska planina, Horné povodie Hnilca podľa § 31 zákona č. 364/2004 Z.z. o 
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vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov (vodný zákon) a NV SSR č.13/1987 Zb. o niektorých 

chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd, 

9.3.3. ochranu vodárenských zdrojov podľa § 32 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 

9.4.  vytvoriť územno-technické predpoklady pre rozvoj a budovanie potrebnej kapacity 

zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber a iné nakladanie s odpadmi 

9.5.  usmerňovať cieľové smerovanie nakladania s odpadmi, budovanie nových zariadení 

na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a budovanie zariadení na iné 

nakladanie s odpadmi v území v súlade s Programami odpadového hospodárstva. 

 

 

II. Verejnoprospešné stavby 
 
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú: 
 

1. Cestná infraštruktúra 
1.16.4. cesta II/531 Tisovec – Muráň – Červená Skala (x I/66) rekonštrukcia (kategória 

C 9,5/70,60), 

1.21.1 ostatné cesty II triedy - II/524, II/525, II/526, II/529, II/532, II/578, II/584, II/585, 

II/591, II/594, II/595, rekonštrukcia v celom úseku týchto ciest na území Banskobystrického 

kraja (s výhľadovou rezervou územia pre cestné obchvaty obcí), 
 

5. Zásobovanie pitnou vodou 

5.1.72. zdvojenie Muránskeho skupinového vodovodu Muránska Dlhá Lúka – Jelšava 

– Licince, 

 

6. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd 

6.1. uvedenie do prevádzky rozostavaných čistiarní odpadových vôd Banská Bystrica, 

Fiľakovo, Hodruša-Hámre, Jelšava, Jesenské, Kremnica, Ožďany, Podkonice, Priechod, 

Polomka, Rimavská Seč, Teplý Vrch, Uhorské, Veľký Blh, Vyhne, Zvolen 

a Muráň, 
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Príloha 3 

 

Finančné zdroje pre implementáciu PHSR – externé granty 
 

Štrukturálne fondy EÚ 

NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC  SR  
2007 -2013 

Regionálny operačný program 
Prioritná os 1 - Infraštruktúra vzdelávania 

Opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania 

Aktivita 1.1.1. Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení 

Aktivita 1.1.2. Obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia 
Prioritná os 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately 
Opatrenie 2.1. – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately 
Aktivita 2.1.1. Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení 

Aktivita 2.1.2. Budovanie nových zariadení 

Aktivita 2.1.3. Obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia 
Prioritná os 3 -  Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného 
ruchu 
Opatrenie 3.1. -  Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 
Aktivita 3.1.1. Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich pamäťových a 
fondových inštitúcií 
Aktivita 3.1.2. Obnova nevyužívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok na rozšírenie 
činnosti pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni v územiach, 
ktoré sú v Novej stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013 identifikované ako územia s 
medzinárodným významom a národným významom a ako územia v regióne vyššej kategória 
ako príslušný región 
Aktivita 3.1.3. Obnova nevyužívaných respektíve nevhodne využívaných stavebných 
objektov evidovaných v registri hmotných kultúrnych pamiatok  nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok vo vlastníctve verejného sektora, ktoré je možné v odôvodnených a výnimočných 
prípadoch  realizovať aj za účelom  udržateľného využitia stavebných  objektov  na kultúrno-
spoločenské a osvetové účely a to výlučne v obciach identifikovaných ako tzv. "póly rastu" 
Aktivita 3.1.4. Revitalizácia priľahlých historických parkov v areáli nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok v nadväznosti na aktivity 3.1.2. a 3.1.3. 
Aktivita 3.1.5. Obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia 
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Opatrenie 3.2. -  Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 
Aktivita 3.2.1.Podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu (parkoviská, cyklotrasy, 
orientačné tabule, chodníky, verejné sociálne zariadenia, odpočívadlá, lyžiarske bežecké trate 
a pod.) priľahlej ku komplexným strediskám CR s celoročným využitím v územiach, ktoré sú 
v Novej stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013 identifikované ako územia s 
medzinárodným významom a národným významom a ako územia v regióne vyššej kategória 
ako príslušný región 
Aktivita 3.2.2. Vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií (TIK) v 
územiach, ktoré sú v Novej stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013 identifikované ako 
územia s medzinárodným významom a národným významom a ako územia v regióne vyššej 
kategória ako príslušný región 

Aktivita 3.2.3. Podpora aktivít zameraných na propagáciu regiónov a kľúčových foriem CR v 
územiach, ktoré sú v Novej stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013 identifikované ako 
územia s medzinárodným významom a národným významom a ako územia v regióne vyššej 
kategória ako príslušný región (podpora prezentácie cestovného ruchu na regionálnej a 
miestnej úrovni doma i v zahraničí) 
Aktivita 3.2.4. Podpora budovania partnerstiev medzi aktérmi CR a regionálnych klastrov (na 
úrovni samospráv a súkromného sektora) 
Aktivita 3.2.5. Podpora tvorby ucelenej ponuky produktov CR s dôrazom na efektívne 
využitie prírodného a kultúrneho potenciálu, kultúrno-poznávacieho CR, kúpeľného a 
mestského CR 
Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel 

Opatrenie 4.1. – Regenerácia sídiel 

Aktivity a.) Aktivity samostatne dopytovo orientovaných projektov 

Aktivity b.) Integrované projekty rozvoja mestských oblastí  

Aktivity c.) Projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí 

Aktivity d.) Neinvestičné projekty 

Opatrenie 4.2. Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb 

Aktivita 4.2.1. Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení 
Aktivita 4.2.2. Budovanie nových zariadení Hasičského a záchranného zboru - výjazdových 
staníc HaZZ v Trnave a Košiciach v zmysle identifikovaných poreiwb v Koncepcii plošného 
rozmiestnenia síl ... 
Aktivita 4.2.3. Obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia okrem dopravných prostriedkov 

Aktivita 4.2.4. Obstaranie vybavenia povodńovej záchrannej služby zriadenej HaZZ 

Prioritná os 5 – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónu 

Opatrenie 5.1. – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónu 

Aktivita 5.1.1. Rekonštrukciaa modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy vrátane 
rekonštrukcie a budovania dopravných subsystémov 
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Aktivita 5.1.2. Budovanie nových úsekov ciest II. a III. triedy vrátane rekonštrukcie a 
budovania dopravných subsystémov v preukazateľne odôvodnených a výnimočných 
prípadoch za účelom odstránenia identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na 
environmentálny a bezpečnostný aspekt 
 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Prioritná os  - 1. Podpora rastu zamestnanosti 

Opatrenie 1.1. Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 

Aktivita 1.1.1  Opatrenia aktívnej politiky trhu práce a podpory zamestnanosti 

Aktivita 1.1.2   Aktivity zamerané na modernizáciu verejných služieb zamestnanosti 

Aktivita 1.1.3   Aktivity zamerané na zlepšovanie mobility za prácou  

Aktivita 1.1.4  Aktivity zamerané na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Opatrenie 1.2  Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia 
adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 
Aktivita 1.2.1  Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a 
regiónov  
Aktivita 1.2.2  Podpora integrovaných projektov na úrovni regiónov a SR  

Aktivita 1.2.3  Podpora cielených služieb pre podniky/ zamestnávateľov a SZČO 
Aktivita 1.2.4  Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových 
pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania 

Prioritná os  - 2. Podpora sociálnej inklúzie 

2.1  Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti  s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity 

Aktivita 2.1.1  Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti 
(sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú 
prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti  
Aktivita 2.1.2 Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a 
udržania sa na trhu práce 

Aktivita 2.1.3  Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a 
podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity 

Aktivita 2.1.4  Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v 
oblasti sociálnej inklúzie  

2.2  Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora 
integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity 
Aktivita 2.2.1 Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o 
zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom 
na osoby z marginalizovaných rómskych komunít 
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Aktivita 2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory 
samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a 
príslušníkov marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu)  
Aktivita 2.2.3 Programy druhej šance umožňujúce ukončenie základnej resp. strednej školy, 
získanie odborných zručností formou zamestnaneckej praxe s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity 
Aktivita 2.2.4 Programy zamerané na poskytovanie služieb zamestnanosti a vzdelávania pre 
zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním s osobitným zreteľom na starších 
zamestnancov a zamestnancov s nízkym vzdelaním  
Aktivita 2.2.5 Podpora mechanizmov predchádzania a eliminácie rodovej nerovnosti na trhu 
práce 
2.3  Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života  
Aktivita 2.3.1  Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými 
povinnosťami  
Aktivita 2.3.2  Aktivity zamerané na udržanie kontaktu s pracoviskom a profesionálnych 
zručností počas neprítomnosti na trhu práce z dôvodu plnenia rodinných povinností  
Aktivita 2.3.3  Aktivity zamerané na rozširovanie podporných služieb pre zamestnancov s 
rodinnými povinnosťami 
Aktivita 2.3.4  Podpora udržania osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce poskytovaním 
inovatívnych programov zo strany zamestnávateľov   

Prioritná os 4 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy“ 
Opatrenie 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými 
organizáciami 
Aktivita 4.1.1  Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných 
verejnou správou 
Aktivita 4.1.2   Podpora fungovania inštitúcií na pro klientsky orientovaný systém v rátane 
ďalšieho vzdelávania 
Aktivita 4.1.3   Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných 
neziskovými organizáciami  
Opatrenie 4.2 Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe pre MVO v 
oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky 
Aktivita 4.2.1  Vykonávanie komplexných auditov pred zavedením systému riadenia kvality 

Aktivita 4.2.2  Výber systému riadenia kvality v podmienkach organizácie 

Aktivita 4.2.3  Zavedenie a aplikovanie systému riadenia kvality 
 

 

OP Vzdelávanie 
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú, 

Aktivita 1.1.1  Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ  

Aktivita 1.1.2   Podpora výchovného a kariérového poradenstva na ZŠ a SŠ  
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Aktivita 1.1.3   Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických 
zamestnancov  
Aktivita 1.1.4  Podpora systému otvorenej školy  
Aktivita 1.1.5  Podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl a 
školských zariadení  
Prioritná os 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov 

Opaternie 2.1. Podpora ďalšieho vzdelávania 

Aktivita 2.1.1. Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania  

Aktivita 2.1.2. Rozvoj ľudských zdrojov v ďalšom vzdelávaní  

Aktivita 2.1.3. Podpora učiacich sa regiónov a vytvárania sietí v ďalšom vzdelávaní  

Aktivita 2.1.4. Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch  

Aktivita 2.1.5. Uľahčenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu 

Aktivita 2.1.6. Podpora diverzifikácie foriem financovania ďalšieho vzdelávania  

Aktivita 2.1.7. Rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania  

Aktivita 2.1.8. Zlepšenie priechodnosti medzi sektormi a úrovňami formálneho, neformálneho 
a informálneho vzdelávania  

Opatrenie  2.2  Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve 

Aktivita 2.2.1. Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov  

Aktivita 2.2.2. Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti  
Aktivita 2.2.3. Školiace aktivity súvisiace so zavádzaním nových technológií, prístrojov a 
zariaden 
Aktivita 2.2.4. Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov  

Aktivita 2.2.5. Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  

Prioritná os 3 - Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 
3.1. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych 
komunít 
Aktivita 3.1.1. Podpora prístupu príslušníkov MRK k vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl  
Aktivita 3.1.2. Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov 
vyučovania  
Aktivita 3.1.3. Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK  

Aktivita 3.1.4. Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti 
integrácie príslušníkov MRK do spoločnosti h  

3.2. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 

Aktivita 3.2.1. Podpora prístupu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami k vzdelávaniu na 
všetkých stupňoch škôl  
Aktivita 3.2.2. Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov 
vyučovania   
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Aktivita 3.2.3. Ďalšie vzdelávanie osôb s osobitými vzdelávacími potrebami  

Aktivita 3.2.4. Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti 
integrácie občanov s osobitými vzdelávacími potrebami do spoločnosti 
 

 

OP Zdravotníctvo 
Prioritná os - 2. Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám 
Opatrenie 2.1. Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti 
Aktivita 2.1.1. Modernizácia, rekonštrukcia, budov  

Aktivita 2.1.2. Dodávka zdravotníckej techniky – high technology 

Aktivita 2.1.3. Dodávka a výmena morálne zastaraného IT a iného prístrojového vybavenia -  
štruktúrovaná kabeláž 
 

 

OP Informatizácia spoločnosti 
Prioritná os 1 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb 

Opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy na miestnej a regionálnej úrovni 

1. 1. Rozvoj zdieľaných služieb eGovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni 

1.2. Rozvoj špecializovaných služieb eGovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni 
Prioritná os 2  - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry 
Opatrenie 2.1 Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov 
pamäťových a fondových inštitúcií 

Opatrenie 2.2 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a  
sprístupňovanie digitálnych dát 

Prioritná os 3 - Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu 
3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového 
prístupu 
 

 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti 

Opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery 
Aktivita 1.1.1  Aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení, vybavenie 
skúšobní a technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty vrátane 
nevyhnutného hardware a software, 
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Aktivita 1.1.2   Aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení, s cieľom 
znižovania a odstraňovania negatívnych vplyvov priemyslu a služieb na životné prostredie 
vrátane nevyhnutného hardware a software, 
Aktivita 1.1.3   Malé stavebné úpravy, rekonštrukcia prevádzkových priestorov súvisiace s 
inováciou, ktoré výhradne úzko súvisia so zabudovaním nových strojov, prístrojov a 
zariadení, výrobných postupov a technológie (do oprávnených aktivít nespadajú ako 
oprávnené náklady rekonštrukcie budov a výstavba nových priestorov); 
Aktivita 1.1.4  Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania, 
Aktivita 1.1.5  Účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v SR a v zahraničí, na 
medzinárodných obchodných misiách a konferenciách, účasť podnikateľov na 
subkontraktačných veľtrhoch,  
Aktivita 1.1.6  Vývoj a zavádzanie aplikácií elektronického obchodu, 
Aktivita 1.1.7  Ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia. 
Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov 
Aktivita 1.2.1. Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedých priemyselných parkov; 
(podpora rekonštrukcie a modernizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít 
pre ďalšie trvalo udržateľné investície na sanáciu a obnovu verejnej infraštruktúry 
podporujúce podnikanie), 
Aktivita 1.2.2. Budovanie infraštruktúry zelených priemyselných parkov – výnimočne s 
veľkým socio-ekonomickým dopadom pre región po odsúhlasení MH SR, 
Aktivita 1.2.3. Výstavba a vybavenie hmotnej infraštruktúry (rekonštrukcia, alebo výstavba 
budov a technologických priestorov vrátane sieti), 
Aktivita 1.2.4. Iné aktivity nešpecifikované súvisiace s projektom 
Aktivita 1.2.5. Realizácia projektu pre ochranu spotrebiteľa, 
Aktivita 1.2.6. Ďalšie oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia. 
Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch 
Aktivita 1.3.1 Podpora v priemysle zameraná na systematické získavanie nových poznatkov 
a ich praktické využitie pri vývoji nových výrobkov, procesov, technologických postupov 
a zariadení alebo služieb alebo pri podstatnom zdokonalení existujúcich výrobkov, procesov, 
technologických postupov a zariadení alebo služieb (vrátane špecializovaného poradenstva 
pri vypracovávaní dokumentácie kvality v procese riadenia kvality, pri implementácii 
systémov manažérstva kvality), 
Aktivita 1.3.2.Podpora inovácií v priemysle a službách, usmernenie výsledkov výrobného 
výskumu do plánu, projektu, úpravy alebo návrhu nového, zmeneného alebo vylepšeného 
výrobku, postupu alebo služby určených na predaj alebo prenájom a ich systematické 
využívanie pri výrobe materiálov, zariadení, systémov, metód a postupov. Výstupom tohto 
procesu môže byť aj zhotovenie prvého nekomerčného prototypu a jeho overenie (vrátane 
výroby skúšobných stavov); analýza uskutočniteľnosti, tvorba konštrukčnej dokumentácie 
vrátane zakúpenia výpočtových a konštrukčných hardware a software na riadenie dát, 
Aktivita 1.3.3. Technické štúdie realizovateľnosti – analýza napr. technických riešení na 
úrovni patentov a úžitkových vzorov, inovatívnych aktivít z ekonomického, technického a 
technologického aspektu realizovateľnosti v praxi,  
Aktivita 1.3.4. Príprava a budovanie systémov manažérstva kvality a externého 
predcertifikačného a certifikačného procesu súvisiaceho so zavádzaním systému manažérstva 
kvality. Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na zavádzanie systémov manažérstva 
kvality v súlade s medzinárodnými normami ISO 9000, ISO 14000, EMAS, VDA, BS, QS, 
Správnej výrobnej praxe, Správnej laboratórnej praxe, HACCP a ISO/TS 16 949, prípadne 
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ďalších systémov, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť podnikateľov v podporovaných 
oblastiach, 
Aktivita 1.3.5. Podpora predcertifikačného auditu pre overenie stavu, v akom sa podnik 
nachádza po príprave, t.j. po absolvovaní školení, odborného poradenstva a konzultáciách, 
Aktivita 1.3.6. Podpora projektov spojených s priemyselno-právnou ochranou vynálezov, 
úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov na Slovensku a v zahraničí, 
Aktivita 1.3.7. Podpora projektov spojených s uplatňovaním nových metrologických 
postupov a harmonizáciou systémov kalibrácie, 
Aktivita 1.3.8. Podpora projektov spojených so získaním akreditácie a certifikácie na 
Slovensku a v zahraničí, 
Aktivita 1.3.9. Podpora účasti slovenských výrobcov na zasadnutiach technických komisií 
európskych a medzinárodných normalizačných organizácií, 
Aktivita 1.3.10. Podpora projektov na tvorbu nových a aplikovaných technických noriem do 
praxe, 
Aktivita 1.3.11. Ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia. 

Prioritná os 2 Energetika 

Opatrenie 2.1  Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a 
zavádzanie progresívnych technológií v energetike 
Aktivita 2.1.1. Úspory energie vo všetkých oblastiach priemyslu a služieb vrátane izolácie 
stavebných objektov za účelom zlepšenia ich tepelno-technických vlastností, 
Aktivita 2.1.2. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla, 
Aktivita 2.1.3. Využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, tzn. výstavba, 
modernizácia alebo rekonštrukcia: malých vodných elektrární, zariadení na energetické 
využitie biomasy, bioplynu, zariadení na výrobu biopalív a bioplynu, zariadení na využitie 
slnečnej energie, zariadení na využitie geotermálnej energie, 
Aktivita 2.1.4. Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zdrojov na báze 
fosílnych palív za účelom zvýšenia účinnosti zariadení alebo za účelom využívania 
obnoviteľných zdrojov energie, 
Aktivita 2.1.5. Rekonštrukcia existujúcich tepelných zariadení na rozvod tepla (napr. 
zlepšenie izolácie potrubných rozvodov, zavádzanie systémov na sledovanie úniku tepla, 
rekonštrukcia odovzdávajúcich staníc tepla a iné), 
Aktivita 2.1.6. Ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia. 
Opatrenie 2.2  Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a 
poskytovanie poradenstva v oblasti energetických úspor 
Aktivita 2.2.1. Aktivity spojené s budovaním a modernizáciou verejného osvetlenia pre obce 
a mestá (verejný sektor), 
Aktivita 2.2.2. Individuálny projekt na podporu osvety poskytovanej SIEA v rámci 
efektívneho využívania energií a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vrátane zvýšenia 
informovanosti širokej verejnosti. 
Prioritná os 3  Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 
Aktivita 3.1.1. Podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR, t.j. najmä 
mikroinfraštruktúry, ktorá sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske siete, 
verejné sociálne zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a pod.), 
Aktivita 3.1.2. Výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu 
(napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky 
a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný 
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ruch, atď.), 
Aktivita 3.1.3. Vytváranie nových atrakcií v regiónoch (napr. areálov pre športovcov či už 
letných alebo zimných, atď.), 
Aktivita 3.1.4. Podpora obnovy pamiatkových území, tematických kultúrnych trás a 
rekonštrukcia kultúrnych a historických objektov a zariadení so zámerom ich využitia na 
účely cestovného ruchu; zahrňujúcich aj  lokality UNESCO zapísané, ale aj navrhované na 
zápis do zoznamu UNESCO, 
Aktivita 3.1.5. Podpora manažmentu voľného času, 
Aktivita 3.1.6. Podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod., 
Aktivita 3.1.7. Ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia. 
Opatrenie 3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov  
a Slovenska 
Aktivita 3.2.1. Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu - pokračovania v tvorbe 
Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu, zber informácií do NUTIS-
u TIK-mi, vytváranie a činnosť turisticko-informačných kancelárií a pod., 
Aktivita 3.2.2. Tvorba informačných a prezentačných materiálov, účasť na propagačných a 
prezentačných aktivitách cestovného ruchu, podpora prezentácie SR v zahraničí ako 
atraktívnej turistickej destinácie, a pod. 
 

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

PROGRAM  ROZVOJA  VIDIEKA  SR 2007-2013 

Os 3. Kvalita života vo vidieckych oblastiach 

3.1. Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku 

3.2. Podpora vzdelávacích aktivít 

Os 4. Leader 

 

 

 

Štátne zdroje SR 

NÁRODNÉ DOTÁCIE A GRANTY 

Dotácia na zabezpečenie verejnoprospešných služieb podľa výnosu Ministerstva financií SR č. 
26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej 
republiky (z výťažku lotérií).  

Podpory na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania podľa Nariadenia 
vlády č. 637/2004 Z.z. (podľa § 16 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania v znení neskorších predpisov).  

Dotácie na osobitné účely. 
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 - financovanie významných investícií schválených vládou, 

     * záujmové združenie právnických osôb na obstaranie dlhodobého hmotného 
a nehmotného majetku vzťahujúceho sa na zriadenie nového podniku, rozšírenie 
existujúceho podniku alebo začatie činnosti, ktorá si vyžaduje podstatnú zmenu vyrábaných 
tovarov alebo zmenu výrobného procesu v existujúcom podniku, a to pomocou 
racionalizácie, diverzifikácie alebo modernizácie, o ktorých rozhodla vláda, 
    * obec 

Dotácie pre občianske združenia ktorého činnosť je zameraná na sociálnu oblasť, na podporu 
rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci, na humanitnú starostlivosť, na výkon 
osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, na stravu 
a školské potreby, na motivačný príspevok podľa výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR č. 3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

Národné projekty zamestnanosti v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti.  

 - v rámci národných projektov realizovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa jedná 
zväčša o nárokové príspevky prideľované jednotlivcom, tzv. konečným užívateľom.                                                                                                                                            

 - nenávratné finančné príspevky podľa §§ 49,50,56,57,59 a 60 alebo výzvy podľa § 54 zákona NR 
SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o službách zamestnanosti). – 
v súlade so SCHÉMOU POMOCI DE MINIMIS na podporu zamestnanosti, evidovanou a 
schválenou Ministerstvom financií SR pod číslom Schéma DM – 1/2007  

Národný program rozvoja športu 

 - podprogram 02601 - šport pre všetkých a záujmová činnosť na školách, 

Grantový systém Ministerstva kultúry SR podľa Výnosu č. MK-12947/05-/30493 o 
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

a) tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt, 
b) ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva, 
c) zahraničných kultúrnych aktivít a medzinárodných kultúrnych aktivít celoslovenského významu, 
d) kultúrnej tvorivosti a voľnočasových kultúrnych aktivít, 
e) vzdelávacích programov v kultúre, 
f) rozvoja kultúry národnostných menšín, 
g) kultúrnych aktivít zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

Ministerstvo školstva SR - Programy finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2009 - 
2011 
Adam 1, 2, 3 

Úrad splnomocnenkyne pre Rómske komunity 

Grantová schéma 

Úrad vlády SR 

Projekty  pre  Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie  na obdobie rokov  
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Iné zahraničné zdroje 

NADNÁRODNÉ  PROGRAMY 

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 
Blokový grant pre environmentálne mimovládne organizácie (EMVO) 

- Podpora trvalo udržateľného rozvoja                                                                                                     
- Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva                                                                                        
- Rozvoj ľudských zdrojov                                                                                                                         
- Zdravie a starostlivosť o deti                                                                                                                   
- Regionálna politika a cezhraničné aktivity 

Blokový grant v sociálnej oblasti - 
a) pomoc rodinám a deťom v núdzi a/alebo v krízových situáciách, 
b) pomoc mladým ľuďom a dospievajúcim pri stimulácii ich ďalšieho rozvoja, 
c) inštitucionálny rozvoj MVO poskytujúcich sociálne a komunitné služby 
Blokový grant pre MVO 

I. Priorita: podpora ochrany ľudských práv 
II. Priorita : podpora práva na rovnaké zaobchádzanie 
III. Priorita: posilnenie súdnictva 
IV. Priorita: posilnenie multikultúrneho prostredia 

International Visegrad Fund 
Strategické granty 
Štandardné granty 
Malé granty 

 
Komunitárne programy EÚ 

Culture programe 2007 – 2013 
 - podporiť medzinárodnú mobilitu pracovníkov v kultúrnom sektore 
- zvýšiť medzinárodnú cirkuláciu pracovníkov a kultúrnych a umeleckých produktov, 
- zlepšiť interkultúrny dialóg 

Program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress 
 - zamestnanosť 
- sociálna ochrana a začlenenie 
- pracovné podmienky 
- antidiskriminácia 
- rovnosť pohlaví 
EURES (European Employment Services) – (Európske služby zamestnanosti) 
Programme of Community Action in the field of Public Health (2003-2008) – (Akčný program 
Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008)) 
Interreg IV C 
Regionálne iniciatívy (interregionálne kooperačné projekty) 

Europe for citizens Programme 2007 – 2013 

 - aktívne európske občianstvo: účasť a demokracia v Európe; 
-  interkultúrny dialóg; 
 - občianska prosperita v Európe: zamestnanosť, sociálna kohézia a trvalý rozvoj; 
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Program Mládež v akcii 2007-2013 
Akcia 1. Mládež pre Európu 
Akcia 2. Európska dobrovoľnícka služba 
Akcia 3. Mládež vo svete 
Akcia 4. Systémy podpory mládeže 
Akcia 5. Podpora pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže 
Central Europe 
 

Iné malé granty 

MALÉ  GRANTY 

Citibank 
Komunitný rozvoj,  

vzdelávanie v oblasti finančného vzdelávania mladých ľudí a 
znevýhodnených skupín. Chce im umožniť získať praktické informácie 
z oblasti účtovníctva, investovania, finančného manažmentu a 
podobne. 

Vzdelávanie 
podpora projektom verejnoprospešného charakteru, ktoré riešia 
skutočné potreby komunity v danom regióne a sú realizovateľné 
pomocou dobrovoľnej práce čo najväčšieho počtu ľudí 

Nadácia pre deti 
Slovenska Hodina deťom kvalita života, maldých ľudí a detí, podpora organizácií a spolupráce  

Slovensko-český 
ženský fond 

Proti násiliu 
páchanému na ženách 

vytvorenie lokálnych a regionálnych koalícií proti násiliu s cieľom 
zainteresovať do riešenia problému násilia páchaného na ženách 
aktérov verejnej a štátnej správy,  
vytvorenie stratégií pre udržateľné financovanie služieb poskytovaných 
ženám, na ktorých bolo páchané násilie,  
preventívne programy proti násiliu páchaného na ženách,  
zlepšenie kvality poskytovaných služieb.  

Konto Orange 

Šanca pre Váš región podpora aktívnych občanov pre rozvoji svojho regiónu, obce 

Hľadá sa dobrý nápad  oživenie kultúrneho či športového života mladých ľudí, príležitostí na 
neformálne vzdelávanie či dobrovoľnícke aktivity 

Vykročme si v ústrety  
podpora zmysluplného trávenia voľného času ľudí s postihnutím ako aj 
vytvorenie priestoru na prezentáciu ich zručností, schopností  a 
nadania. 

Centrum pre 
filantropiu                     
Baumit 

Tu sa nám páči tu 
chceme žiť  

účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota 
pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou 
prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi 

Nadácia Pontis a                                    
T-mobile 

Hľadáme ďalší 
zmysel - pre 
zamestnanie  

odborná asistencia pri umiestňovaní zdravotne postihnutých na trhu 
práce 

Hľadáme ďalší 
zmysel - pre ťalent projekty na rozvoj talentu detí a mládeže so zmyslovým postihnutím 

Zamestnanecký 
grantový program 
Accenture  

zvýšenie kvality života v miestnych komunitách, kde žijú alebo 
pôsobia zamestnanci Accenture 

Nadácia pre deti 
Slovenska 

Raz Ročne 
Spoločne!!!  

umožniť zdravotne postihnutým deťom a mladým ľuďom prekonať 
následky zdravotného znevýhodnenia a napomáhať ich sociálnej a 
výchovno-vzdelávacej integrácii.  

Nadácia Ekopolis Živé chodníky 2009 bodovanie a oprava turistických trás a informačných turistických 
panelov 
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Ľudia pre stromy 
výsadba prirodzených, vhodných drevín, oživovanie krajiny plošnou a 
vertikálnou zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i 
záchranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí 
škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.  

Greenways 2009 

 - budovanie trás pre chodcov, cyklistov, lyžiarov, bežcov, vozíčkarov, 
vodákov atď. (technické a terénne úpravy, spevnenie povrchu, drobné 
stavby a konštrukcie a pod.); 
- vertikálne a horizontálne značenie trás (na stĺpikoch, na stromoch v 
lesoparku/parku a pod; na asfalte a pod., s rešpektovaním relevantných 
noriem a predpisov); 
- slávnostné otvorenie greenway. 

SOCIA 

ING Šanca pre deti  

 - zvyšovanie kvality poskytovaných výchovno-vzdelávacích a iných 
služieb pre zdravotne znevýhodnené deti navštevujúcich základné 
alebo materské školy 
-  vytváranie podmienok pre zvyšovanie počtu integrovane vzdelávané 
deti so zdravotným znevýhodnením na Slovensku 

Pomoc pre rodiny 

podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života detí so 
zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých detí a mládeže do 25 
rokov                                                                                                                        
- špeciálne kompenzačné alebo rehabilitačné pomôcky,  
- operácie a iné komplikované zdravotnícke úkony 

Stredoeurópska 
nadácia - CEF      

Škola, ktorej to myslí 
cieľom projektu je naučiť žiakov namiesto pasívneho memorovania 
veľkého množstva učiva, ktoré aj tak rýchlo zabudnú, aktívne získavať 
informácie, vedieť ich správne spracovať a cielene využívať v praxi. 
Projekt ponúkne učiteľom inovačné metódy na dosiahnutie tohto cieľa.                                                  

Podpora výstavby 
viacúčelových ihrísk  

výstavbu viacúčelového ihriska s rozmermi minimálne 33 x18m, s 
umelým trávnatým povrchom, ktoré sa budú môcť využívať celoročne, 
nezávisle od počasia, minimálne na 3 druhy športov z nasledovných 
druhov športov: futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, tenis, nohejbal 

Vážime si kultúru a 
umenie 

prispieť k prelomeniu geografických, kultúrnych a finančných bariér, 
ktoré bránia umelcom a manažérom kultúry v spolupráci na území 
stredoeurópskeho regiónu. V rámci programu budú uprednostnené 
medzinárodné projekty, ktoré spĺňajú kritériá kreativity, kooperácie a 
kontinuity.  

Nadácia SPP 
Mimo grantových 
výziev  kultúra, sociálne projekty, podpora zdravia,  

Opora 2009 vzdelávanie a integrácia sociálne znevýhodnených skupín 

Nadácia otvorenej 
spoločnosti (OSF) 

Podpora inovatívnych 
projektov rovnosť príležítostí a rozvoj mimovládneho neziskového sektora 

Harm Reduction protidrogové aktivity 

East East: Partnerstvo 
bez hraníc medzinárodná spolupráca občianskej spoločnosti 

Sme si rovní 3 inovatívne prístupy v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín 

Zdravie Rómov  zlepšenie hygieny, prístupu k zdravotnej starostlivosti a službám a 
životných podmienok obyvateľov rómskych komunít 

Program malých 
grantov  

aktivity zamerané na posilnenie mechanizmov inklúzie, zodpovednosti 
a participácie, ako aj na vytváranie partnerstiev s verejným a 
súkromným sektorom a ostatnými mimovládnymi organizáciami s 
cieľom podporovať miestne vlastníctvo, prinášať inovatívne riešenia a 
posilniť aktívnu účasť chudobnej a marginalizovanej populácie.  

Nadácia Tatra 
banky Pomôžeme 

podpouje ľudí, jednotlivcov, alebo inštitúcie (mimovládne organizácie, 
obce, školy) ktorí sa bez vlastného pričinenia ocitli v núdzovej, 
kritickej situácii, boli postihnutí katastrofou prírodnou (povodeň, 
víchrica, zemetrasenie, a pod.), spoločenskou (vojnový konflikt, 
krádež, a pod.) alebo civilizačnou (požiar, epidemiologické ochorenie, 
.a pod.). O podporu môžu požiadať aj organizácie, ktoré poskytujú 
primárnu pomoc ľuďom, ktorí sa bez vlastného pričinenia ocitli v 
núdzovej, kritickej situácii 



         
      Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2009-2015                                                         

 
    Obec Muráň   PRVA - RRA Horehronie 
 

138 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muráň roky 2009 - 2015 

Zhotoviteľ: Prvá rozvojová regionálna a vidieka agentúra, Brezno 

© Autorský kolektív 2008 
 


