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ÚVOD
Na základe zákona NR SR č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorým sa
menil zákon NR SR č. 539/2008 Z.z., a ktorý nadobudol platnosť 1. januára 2015 „obec
vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce a zabezpečuje jeho plnenie“, ďalej sa podieľa „na príprave a
uskutočňovaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja,
poskytuje súčinnosť na príprave regionálnych operačných programov, spolupracuje pri
zabezpečovaní rozvojových zámerov spoločných pre viacero obcí, zriaďuje s inými obcami
združenie obcí s predmetom činnosti, ktorým napomáha hospodárskemu a sociálnemu rozvoju
obce, ako aj samosprávneho kraja, vypracúva stanovisko k programom regionálneho rozvoja“.
Pôvodný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Blatné bol vypracovaný
v roku 2009 na roky 2009 – 2013, s výhľadom do roku 2015 a vychádzal predovšetkým
z dlhodobej vízie obyvateľov využiť výhodnú geografickú polohu obce s jej prírodnými
danosťami na jej všestranný rozvoj. Zároveň však samotný dokument vychádza z Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 –
2020.
V súlade s platnými právnymi normami SR je vypracované aj aktualizované znenie
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Blatné ako strednodobého
programu s cieľmi a zámermi do roku 2020, s výhľadom do roku 2025. PHSR je otvorený
dokument, ktorý je možné dopĺňať a meniť na základe aktuálnych potrieb. Každé nové znenie
nadobúda platnosť po jeho schválení obecným zastupiteľstvom.
Stanovenie rozvojových cieľov a priorít umožní obci Blatné realizovať dlhodobý rozvoj
založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach.
Pri príprave aktualizovaného znenia PHSR spracovateľ postupoval v zásade na základe
odporúčaní Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce/obcí/VÚC, ktorú v marci 2015 pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky.
Aktualizovanú verziu PHSR obce Blatné juh pripravila Agentúra európskych grantov
a fondov, n.o. so sídlom v Brezne, v spolupráci so zástupcami obce, ako aj v súčinnosti
s obyvateľmi obce Blatné. Do každej domácnosti v obci bol doručený Dotazník pre občanov,
ktorí sa mohli zapojiť do procesu prípravy PHSR, do programovania, plánovania a
rozhodovania o tom, čo sa v ich obci deje a bude diať v blízkej i ďalekej budúcnosti.
Zapojenie obyvateľov bolo dobrovoľné.
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Obec by mala v roku 2020 vyzerať nasledovne:

VÍZIA OBCE BLATNÉ
Obec Blatné vďaka svojej polohe predstavuje veľmi príťažlivú oblasť pre cestovný
ruch v regióne Podunajsko. Je to obec s vybudovanou infraštruktúrou, vrátane
komplexného zabezpečenia ponuky služieb všetkého druhu nielen pre vlastných
obyvateľov, ale aj pre návštevníkov obce.
Okolím obce prechádza rýchlostná komunikácia, ktorá je východiskovou
komunikáciou Diaľničné napojenie prispieva k rýchlemu prepojeniu obce s hlavným
mestom, ako aj s celým Slovenskom. Je tu dostatok pracovných príležitostí, podmienky
na rozvíjanie podnikania sú vhodné a systematicky podporované, rozvíja sa oblasť
poľnohospodárstva a cestovného ruchu. Miesto rekreácie a oddychu pre obyvateľov
poskytuje vytvorená ponuka služieb s vybudovanou infraštruktúrou cestovného ruchu
pri vodnej ploche, turistickými chodníkmi a cyklistickými trasami v okolí obce.
Obyvatelia majú vytvorené dostatočné možnosti na realizáciu aktivít na využitie
voľného času. V obci sú zrekonštruované ihriská a existujú možnosti kultúrneho
a spoločenského vyžitia. Aj športové aktivity sú v obci Blatné na dobrej úrovni.
Zabezpečená je aj starostlivosť o starých a nevládnych v obci s opatrovateľskou
službou. Obec má vybudované námestie s množstvom verejnej zelene, ktorá dotvára
efekt kvality života v ekologicky čistom prostredí.
Počet obyvateľov obce naďalej rastie, demografický vývoj v obci je priaznivý. Obec
vytvára dostatočné podmienky na individuálnu bytovú výstavbu, čoho výsledkom je, že
mladí ľudia odchádzajú z obce za prácou iba v ojedinelých prípadoch, pretože v obci
majú vhodné podmienky pre svoj život a obec sa stáva vyhľadávaným miestom života
nových obyvateľov.
Záujem o dianie v obci a jej rozvoj neustále stúpa, a to predovšetkým u mladej a
strednej generácie, ktorá sa stáva hybnou silou rozvoja obce. Občania spoločnými
aktivitami prispievajú k systematickému zvyšovaniu kvality života v obci, čo sa
prejavuje komplexnosťou ponuky služieb a zabezpečením ostatných potrieb občanov.

„Obec Blatné je miestom šťastného života svojich občanov“.
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METODIKA PRÍPRAVY
PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE

TVORBA VÍZIE
Zainteresovanie všetkých strán
Stanovenie základnej stratégie obce

ANALYTICKÁ ČASŤ
ANALÝZA ÚZEMIA OBCE BLATNÉ
Analýza problémov

Audit zdrojov

Analýza príležitostí

Zber nápadov

SWOT ANALÝZA OBCE BLATNÉ

STRATEGICKÁ (KONCEPČNÁ) ČASŤ
PRIORITY, VYTÝČENIE STRATEGICKÝCH CIEĽOV
ROZVOJOVÉ PROGRAMY
Potenciálne zdroje
NÁVRHY PROJEKTOV

IMPLEMENTAČNÁ (REALIZAČNÁ) ČASŤ
AKČNÝ PLÁN - PRÍPRAVA PROJEKTOV
IMPLEMENTÁCIA ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOV
OBEC

SPÄTNÁ VÄZBA - MONITORING - KONTROLA
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Štruktúra Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Blatné na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025:
Popis a hodnotenie
Analytická časť

SWOT analýza
Smery rozvoja
Ciele a priority
Stratégia socio – ekonomického
rozvoja

Strategická časť

Programovanie
Finančné zabezpečenie
Riadenie programu
Implementačná časť

Monitoring
Organizačné zabezpečenie

Strategické plánovanie podpory regionálneho rozvoja pozostáva z nasledujúcich troch
hlavných procesov:




programovanie;
finančné zabezpečenie;
monitorovanie a hodnotenie.
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VÝCHODISKOVÁ ČASŤ
1.

Poslanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce

Strategické plánovanie regionálneho a miestneho rozvoja pod pojmom „Programy
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja“ sa do agendy samospráv dostali predovšetkým
s možnosťou uchádzať sa o dotácie z európskych fondov.
Strategické plánovanie je hlavne spôsob aktívneho ovplyvňovania budúcnosti daného
územia, ktoré napomáha zladiť predstavy rozhodujúcich aktérov rozvoja, umožní lepšie sa
vyrovnať s prebiehajúcimi zmenami vonkajšieho prostredia, umožní využiť komparatívne
výhody a potlačiť existujúce nevýhody s cieľom zvýšenia konkurenčného postavenia obce.
Tento proces preto nemôže byť motivovaný iba vidinou získania dotácií. Úlohou miest, obcí,
či mikroregiónov je strategický plán miestneho rozvoja nastaviť tak, aby na jeho základe bolo
nielen možné čerpať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ, ale zároveň mať realistickú
stratégiu miestneho rozvoja založenú na miestnych podmienkach a potrebách.
1.1

Celkový prístup a podmienky spracovania PHSR

V súčasnosti chce Slovensko pokračovať v uskutočňovaní zmien vo vývoji spoločnosti
na globálnej, národnej a miestnej úrovni hlavne z dôvodu neustáleho zhoršovania životného
prostredia, vyčerpania nerastných surovín a prírodných energetických zdrojov. Z tohto
dôvodu bola prijatá koncepcia uceleného súboru sociálnych, ekonomických
a environmentálnych princípov na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja, ktorý je chápaný
ako „taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovať potreby súčasnej generácie bez toho, aby
ohrozil možnosti budúcich generácií uspokojovať ich potreby, kde ekonomický rast je
prepojený na zabezpečenie kvality života a rovnakých príležitostí pre každého“.
Princípy regionálnej politiky – základné princípy sú definované:
Partnerstvo - všetci partneri sa majú aktívne podieľať na plánovaní a realizácii investícií, ako
aj na všetkých ostatných projektoch (vláda, regionálne a miestne subjekty,
podniky, zástupcovia univerzít, mimovládne organizácie a pod.).
Subsidiarita - rozhodovanie prebieha na najnižšej praktickej úrovni. Národné rozvojové
dokumenty sú schvaľované Európskou komisiou v Bruseli, ale zostavované
a spravované sú národnými a regionálnymi orgánmi príslušnej členskej krajiny
EÚ.
Programovanie - všetky projekty musia zapadať do ucelenej niekoľkoročnej stratégie. EÚ
kladie dôraz na komplexné posúdenie a riešenie problémových regiónov,
a preto sú pre jednotlivé regióny spracovávané operačné programy, ktoré
vyhodnocujú silné a slabé stránky regiónov a navrhujú spôsoby riešenia
problémov.
Doplnkovosť - peniaze z fondov sú pridávané ku štátnemu rozpočtu, ale nenahrádzajú ho.
Štátne výdavky musia zostať na rovnakej úrovni ako pred pridaním. Očakáva
sa štátny príspevok na každý projekt. Na projekty bude EÚ prispievať
maximálne 75 % z ich výšky.
Koncentrácia - fondy sa budú sústreďovať do najproblémovejších regiónov a na realizáciu
najdôležitejších opatrení. Cieľom nie je realizácia malých projektov, ktoré
nemôžu zaručiť požadovaný rozvojový efekt.
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Blatné na roky 2015 –
2025, s výhľadom do roku 2025 bol vypracovaný za aktívnej spolupráce predstaviteľov
a zástupcov tejto obce, ako aj v spolupráci s obyvateľmi obce, a to dotazníkovou formou.

1.2

Základné pojmy

Európska únia – je to politické a ekonomické zoskupenie demokratických štátov, ktoré
sa dobrovoľne spojili na dosiahnutie spoločných cieľov a jednoty v Európe pomocou
jednotnej vnútornej a zahraničnej politiky.
Riadiaci orgán – je jeden alebo viac vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych
orgánov, prípadne subjektov menovaných členskými štátmi s cieľom riadenia podpory zo
štrukturálnych fondov. Určuje sa riadiaci orgán pre každý operačný program a iniciatívy EÚ.
Sprostredkovateľský orgán – je každý orgán alebo verejnoprávny orgán, prípadne
súkromný subjekt, ktorý koná pod vedením riadiaceho orgánu (ide o sprostredkovateľský
orgán pod riadiacim orgánom) alebo certifikačného orgánu (ide o sprostredkovateľský orgán
pod certifikačným orgánom) alebo orgán, ktorý vykonáva povinnosti v mene takéhoto orgánu
vo vzťahu k príjemcom vykonávajúcim operácie.
Operačný program – predstavuje dokument predložený členským štátom EÚ a prijatý
Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na
dosiahnutie ktorých sa bude žiadať pomoc z niektorého zo štrukturálnych fondov EÚ alebo
v prípade Cieľa 1. „Konvergencia“ z Kohézneho fondu EÚ.
Prioritná os – je jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo
skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi merateľnými cieľmi. Prioritná os
operačného programu sa rovná jednej konkrétnej strategickej (špecifickej) priorite na roky
2014 – 2020.
Faktory rozvoja – predstavujú hlavné impulzy, ktorých využitie vedie k zmierňovaniu
identifikovaných disparít. Môžu predstavovať existujúce alebo budúce impulzy.
Disparity – sú hlavné prekážky, ktoré je nutné prekonať, aby bol dosiahnutý cieľ
stratégie. Sú výsledkom syntézy identifikovaných slabých stránok a ohrození uvedených vo
SWOT analýze.
Póly rastu – sú charakteristické prítomnosťou expandujúcich odvetví umiestnených
v urbanizovanej oblasti, vyvolávajúce zmeny v ekonomických aktivitách lokalizovaných v
zóne svojho vplyvu, ktoré sa prejavujú vo vyššej ekonomickej výkonnosti
a konkurencieschopnosti daného územia v porovnaní s ostatnými územiami v regióne.
Najvýznamnejšie póly rastu sa vzťahujú na vývoj výkonnosti okrem úrovne regiónu aj na
úroveň národného hospodárstva.
Inovačné póly rastu – sú tvorené definovanými centrami osídlenia (krajské mestá, mestá
sídiel obvodných úradov) a časťou území ťažísk osídlenia prvej a druhej úrovne.
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Kohézne póly rastu – sú tvorené definovanými centrami osídlenia kohézneho významu
v príslušnom území. Plnia niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce.
Kohézny fond – finančný nástroj kohéznej politiky EÚ na účely posilnenia hospodárskej
a sociálnej súdržnosti spoločenstva v záujme podpory trvalo udržateľného rozvoja.
Štrukturálne fondy EÚ – sú nástroje regionálnej politiky, cez ktorú plynú finančné
prostriedky vyčlenené v rámci regionálnej politiky do členských štátov. Napomáhajú riešiť
dlhodobé problémy. Používajú sa v úzkej spolupráci členských štátov a regionálnych orgánov
na podporu hospodárskeho vývoja tak, aby zmenšili rozdiely medzi regiónmi a sociálnymi
skupinami.
Strategický cieľ – predstavuje cieľ, ktorý chceme dosiahnuť v danom území
v programovacom období 5 - 7 rokov. Vízia je porovnateľná s pojmom strategický globálny
cieľ, hlavný strategický cieľ. Ide o modelový stav obce, ktorý chceme v určitom časovom
horizonte dosiahnuť.
Špecifický cieľ – je odvodený zo strategického cieľa s nadväznosťou na jednu alebo viac
priorít. Predstavuje popis stavu, ktorý chceme vo vymedzenom období dosiahnuť. Ide
o vyjadrenie zámeru, ako riešiť časť zo súboru problémov, ktoré globálne rieši strategický
cieľ.
Priorita – všeobecne predstavuje prednosť pred niečím. Vyjadruje stanovenie dôležitosti
v rámci každej úrovne programu zo zoznamu problémov. Poradie priorít určuje, ktoré
preferované problémy máme riešiť v projektoch.
Opatrenie – je prostriedok, ktorý v priebehu určitej doby napomáha realizovať príslušnú
prioritu. Je to súbor podmienok na riešenie projektov a finančných podpôr k jednému cieľu.
Opatrenie obsahuje nástroje, ktoré môžu mať charakter:
 programu,
 projektu,
 založenia inštitúcie,
 regulácie prostredníctvom normy,
 finančného mechanizmu (grantová alebo pôžičková schéma).
Aktivita – (činnosť) v rámci programov a projektov je chápaná ako vecne, časovo,
finančne, organizačne alebo inak vymedzený samostatný prvok, zahrňujúci skupinu krokov
alebo podrobnejších úloh vykonávaných v procese programu (projektu) s hmotnými alebo
nehmotnými vstupmi a výstupmi (výsledkami). Predstavujú typy činnosti - projektov, ktoré
budú v rámci vymedzených opatrení podporované.
Akčný plán – predstavuje súbor logicky a hierarchicky prepojených častí programu
podporujúcich realizáciu strategického cieľa, pričom súčasťou akčného plánu sú špecifické
ciele opatrenia a úlohy.
Úloha – predstavuje hierarchicky najnižšie postavenú zložku programu a je
charakterizovaná:
 špecifickou činnosťou vykonávanou v rámci opatrenia,
 najkonkrétnejším pomenovaním riešenia problému,
 obsahom zodpovednosti, stanovením termínov a spôsobom financovania.
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Legislatívne východiská
Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Blatné sa
riadilo a vychádzalo najmä z týchto základných právnych noriem a dokumentov záväzných v
SR a EÚ:

zákon NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona NR SR
č. 309/2014 Z.z.;

Metodická príručka na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC, spracovaná Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Národná stratégia regionálneho rozvoja;

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov;

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon);

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;

zákon č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti;

zákon č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti;

zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997
Z. z. o Matici slovenskej;

zákon č. 88/2001 Z.z. o sociálnej pomoci;

zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

zákon č. 193/2001 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov;

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia;

zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov;

zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a na vyššie územné celky;

zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov;

zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu;

zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny;

zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov;

zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti;

zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;

zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov;

zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z.;

zákon č. 28/2009 Z.z. o telesnej kultúre;
1.3
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zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;
zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov;
zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach;
zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov;
zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu ;
zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.
Východiskové materiály medzinárodného, štátneho, regionálneho a miestneho
charakteru:
Stratégia Európa 2020;
Spoločný strategický rámec EK na roky 2014 – 2020;
Partnerská dohoda Slovenskej republiky a EÚ na programovacie obdobie 2014 – 2020;
Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarsko na roky 2007 – 2013;
Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko na roky 2007 – 2013;
CENTROPE – Dokument o regionálnom rozvoji;
CENTROPE – Podpora konkurencieschopného regionálneho rozvoja;
CENTROPE – Stratégia ľudského kapitálu;
CENTROPE – Stratégia v oblasti vedomostného regiónu;
CENTROPE – Stratégia v oblasti priestorovej integrácie a Akčný plán 2013+;
CENTROPE – Stratégia v oblasti kultúry a cestovného ruchu 2013+;
Národný program reforiem, 2012;
Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020;
Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 2010;
Aktualizovaná Koncepcia územného rozvoja Slovenska, 2010;
Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, 2010;
Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR, 2011;
Koncepcia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry;
Modernizačný program 21;
Konkurencieschopné regióny 21;
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja;
Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja v SR;
Stratégia rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja;
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky
2010 – 2020;
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja
2014 – 2020;
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2010 – 2018;
Východiskové materiály charakterizujúce súčasný stav a rozvoj obce Blatné;
Vyhodnotenie prieskumu realizovaného na území obce formou Dotazníka pre občanov.
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Obec v historickom vývoji
Prvýkrát sa obec Blatné spomína v listinách z 13. storočia. Prvá písomná zmienka je v
metačnej listine (určenie hraníc obce) z roku 1245, kde sa obec spomína ako Sarfeo.
V teritóriu sa nachádzalo osídlenie v neolite – sídlisko volútovej kultúry s keramikou
želiezovského typu, kostrové pohrebisko únětickej kultúry, sídlisko z mladšej doby bronzovej,
laténskej, rímsko-barbarskej a hradištnej, kostrové pohrebisko z doby veľkomoravskej.
Obec menila majiteľov, od 16. storočia patrila panstvu Svätý Jur. V rokoch 1556 – 1580 tu
palatín Illésházy usadil Chorvátov.
1.5

V roku 1553 mala obec 10 port, v roku 1617 mala 43 usadlostí sedliakov, 46 želiarov s
domami a 29 želiarov bez domov, v roku 1715 vinice a 42 daňovníkov, v roku 1828 mala
obec 113 domov a 828 obyvateľov. Od 18. storočia sa tu nachádzala stanica dostavníkovej
pošty medzi Bernolákovom a Trnavou. V roku 1705 mala obec 42 usadlostí, z nich 34 bolo
slovenských. V roku 1857 obec mala 841 obyvateľov a v roku 1999 už mala 1396
obyvateľov.
Za 1. ČSR pracovali obyvatelia obce ako roľníci a poľnohospodárski robotníci na
veľkostatku Arnolda Sonnenfelda.
Obec bola významným prestupom v Česko-slovenskom štáte, bola prihraničnou obcou.
Pomenovanie obce predurčili prírodné podmienky jej okolia - smerom na východ od
obce až do konca 19. storočia ležali rozsiahle bahnité a blatisté, ťažko prístupné a zjazdné
územia. Obec a jej okolie teda doslova ovplývali hojnosťou blata. Jej meno je odvodené od
staroslovanského názvu „bolto“, či „boloto“, z čoho zrejme vzniklo pomenovanie obce
Blatné, Blatná, či Blatnca. Po vzniku uhorského štátu Maďari prevzali pomenovanie,
pomaďarčili ho a takýto názov niesla obec až do roku 1948. V histórii je obec známa pod
rôznymi menami. Do roku 1913 sa spomína ako Sarfy, Sarfew, Saarfo, Ssárfia, Pozsonysárfo,
do roku 1948 ako Šarfia. Od roku 1948 nesie názov Blatné.
Vývoj názvu obce: Sarfeo (1245), Sarfev (1254), Sarfy (1310), Sharfeq (1390), Sáarfő
(1773), Szárfia (1808), Šarfia (1920), Blatné (1948); Sarfew, Saarfo, Šarfia, Sarfeo, Blatné pri
Senci; maďarsky: Sárfő, Szárfia, Pozsonysárfő; nemecky: Scharfing, Hiltendorf.
Počiatky osídlenia siahajú do šiesteho tisícročia pred Kristom. Reprezentuje ho sústava
sídlisk z mladšej doby kamennej. Pozostatky najstaršieho osídlenia boli objavené na terase
medzi Blatným a Čatajom. Pochádzajú z obdobia ľudu s kultúrou staršej lineárnej keramiky,
mladšej lineárnej keramiky, želiezovskej skupiny, bolerázskej skupiny. Našlo sa tu i kostrové
pohrebisko ľudí s únetickou kultúrou. Nálezy v Blatnej predstavujú najzápadnejší výskyt
bukovokovskej kultúry na Slovensku. Pozostatky neolitického osídlenia sa našli aj na rozhraní
s igrámskym chotárom neďaleko diaľnice, na trase smerom do Senca, v intraviláne obce v
blízkosti potoka a najmä na vyvýšenej terase na brehoch potoka medzi Blatným a
Šenkvicami. Tu bolo zistené aj osídlenie z mladšej doby bronzovej, laténske, rímskoprovinciálne. Na jar roku 2001 bolo v lokalite „Pustáky“ objavené kostrové pohrebisko zo
staršej doby bronzovej z obdobia nitrianskej kultúry. Začiatkom roka 2007 objavili poľovníci
vo vypustenej vodnej nádrži Blatné keramiku, mlynské kamene a ďalšie historické
„drobnosti“ z viacerých období (napr. figúrka hračky - hlavy koníka z doby železnej).
Obec bola v minulosti známa výšivkárstvom, vinohradníctvom a vodnými mlynmi.
Jeden z mlynov dal postaviť v rokoch 1842 – 1845 súputnik Antona Bernoláka, zakladateľ
Učeného tovarišstva Alojz Végh, ktorý v obci dožil svoj život.
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Pôvodne rovnaké historické názvy obcí Blatné a Nitrianska Blatnica – Šarfia boli
príčinou, že v minulosti literatúra nesprávne prisudzovala Blatnému pečať Nitrianskej
Blatnice. Blatné v minulosti používalo heraldicky oveľa cennejší symbol. Už najstaršia pečať
Blatného bola erbová. Symbol v pečati bol vložený do heraldického štítu, čím sa môže
pochváliť len máloktorá obec.
Obnovený erb Blatného pochádza zo 16. storočia a predstavuje v červenom štíte
obrátený strieborný vinohradnícky nožík na zlatej rukoväti, po bokoch je sprevádzaný
striebornými strapcami hrozna na zlatých bezlistých, doľava prehnutých stopkách,
vyrastajúcich spolu so spätnými zavinutými úponkami z horného a ľavého okraja štítu.

Pečať obce Blatné je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom,
s priemerom 35 mm.

Vlajka obce pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách erbu – červenej
(1/9), žltej (1/9), červenej (2/9), bielej (1/9), červenej (2/9), žltej (1/9) a (1/9). Vlajka je
ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Od uvedených základných troch symbolov obce sú odvodené aj ďalšie symboly –
zástava, krátka zástava, koruhva, znaková zástava, veľká koruhva, štandarda starostu
a okrúhle pečiatky.
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Základná charakteristika obce
Obec Blatné leží v západnej až severozápadnej časti Podunajskej nížiny na juhozápade
Slovenska, na území Bratislavského kraja, 5 km od okresného mesta Senec. Juhovýchodná
rovinná časť chotára obce sa nachádza na nive potoka tečúceho cez obec. V minulosti sa
nazýval Sisek, podľa oblasti z ktorej prišli chorvátski kolonisti, neskôr Šifák, teraz Stoličný
potok.
Zemepisnú polohu obce možno určiť ako 48° 16´ severnej šírky a 17°25´ východnej
dĺžky. Priemerná nadmorská výška obce je 135 m.n.m., najnižšie položené miesto
katastrálneho územia je v nadmorskej výške 123,1 m.n.m., najvyššie položené miesto je v
nadmorskej výške 177,1 m. n. m.
Obec Blatné je jednou z 30-tich obcí okresu Senec, ktorý má rozlohu 361 km², 51 662
obyvateľov a v porovnaní s ostatnými okresmi Bratislavského samosprávneho kraja má
pomerne nízku hustotu obyvateľstva – 144 obyvateľov na 1 km2. Okres Senec obopína hlavné
mesto Bratislavu na východnej časti územia, obec Blatné leží na území okresu v jeho
severovýchodnej časti.
Prevažná časť územia je tvorená poľnohospodársky využívanou pôdou. Veľkosť
katastra patriaceho obci je 1 632 km². Necelé 2 km na západ od obce sa rozprestiera rozsiahly
les a kamenistá pôda, vhodná na pestovanie vínnej révy.
Obec katastrálne susedí s obcami:
na severovýchode s obcou Kaplna;
na východe s obcou Igram;
na juhu s mestom Senec a obcou Boldog;
na severozápade s obcou Šenkvice;
na severe s obcou Báhoň.
1.6

Základné informácie o obci Blatné
Obecný úrad Blatné
Šarfická č. 300/37
900 82 Blatné
033/645 95 11
Kontakt
Tel.
starosta@blatne.sk
E-mail
www.blatne.sk
webová stránka
Rastislav Pero
Starosta obce
okres Senec
Administratívne členenie
kraj Bratislavský
1245
Prvá písomná zmienka
137 m.n.m.
Nadmorská výška stredu obce v metroch
1 757
Počet obyvateľov k 31.12.2014
1 632
Extravilán v km²
4,5
Intravilán v km²
4,5
Verejná zeleň v ha
áno
Plán rozvoja obce (PHSR, ÚPD/ÚPN)
nie
Obecná polícia
Sídlo obecného úradu

Tabuľka č. 1 Základné informácie o obci Blatné
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Obrázok č. 1 Šarfická ulica v obci

Obr. č. 2 Lokalizácia obce Blatné – širšie vzťahy

17

Obr. č. 3 Detail lokalizácie obce Blatné v rámci regiónu
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Obrázok č. 4 Mapa obce Blatné
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1.7

Infraštruktúra obce

Plyn:
Obec je kompletne plynofikovaná - hlavné vedenie VTL DN 300 PN 25 Bratislava –
Trnava, na ktorý je pripojená prípojka DN 80 PN 25 ukončená regulačnou stanicou RS
1200/2/1-440 zásobujúca plynom miestne strednotlaké plynovody obce. STL plynovody sú
oceľové s dimenziami DN 200, 150, 100 a 80. Prevádzkový tlak v miestnom plynovode je
100 kPa. V katastri obce sa nachádza VTL prepojovací plynovod DN 200 PN 25 Blatné Modra spájajúci hlavné vedenie VTL DN 300 PN 25 Bratislava – Trnava s vedením DN 150
PN 25 Bratislava - Modra. Z tohto prepojovacieho plynovodu je vyvedená prípojka DN
100/80 PN 25 ukončená regulačnou stanicou zásobujúcou plynom poľnohospodárske
družstvo.
Elektrina:
Všetky objekty v obci sú napojené na el. energetickú sieť. Obec je zásobovaná
elektrickou energiou z 22 kV vzdušnej linky č. V152 AlFe 3x120mm2. Územím obce
prechádza 22 kV vzdušná linka č. 222 bez pripojenia. Inštalovaný výkon pre zásobovanie
obyvateľstva je 850 kVA a je zabezpečovaný štyrmi 22/0,4 kV TS (TS 0010001,002,003,008), výkon pre zásobovanie služieb a výrobnej sféry je 2145 kVA a je
zabezpečovaný štyrmi 22/0,4 kV TS (TS 004-007) trafostanica TS4 s výkonom 160 kVA bola
v roku 2008 vymenená 600 kVA - pre zásobovanie obyvateľov obce, hotela U Wocha a firmy
Rotalix. Sekundárne rozvody sú prevažne riešené vzdušnými vedeniami. Celkový inštalovaný
príkon je možné zvýšiť nahradením stožiarových TS výkonnejšími TS kioskového typu s
vyšším výkonom, vybudovaním využitím pripojenia zo vzdušnej linky č. 222, prípadne
alternatívnymi zdrojmi.
Pitná voda, kanalizácia, ČOV:
Obec je zásobovaná pitnou vodou z kompletne dobudovaného obecného vodovodu.
Obec má vlastné zdroje vody – hydrogeologický vrt HVB 1 (hĺbka 120 m) s výdatnosťou 3
l/s. a HVB2 (150 m) s výdatnosťou 4l/s. Vodovodná sieť v obci je gravitačná a disponuje
nadzemným vodojemom HYDROGLOBUS s objemom 200 m³, vodomernou zostavou,
dvoma ponornými čerpadlami a chlórovňou. Sieť vrátane zdroja a vodojemu je v správe obce
a zásobovanie pitnou vodou je v súčasnosti zabezpečované z vlastných zdrojov. Vodovodná
sieť v obci je z tlakového PVC potrubia DN 200 (170 m), DN 150 (480 m) a DN 100 (7950
m).
Okrem obecného vodovodu pitnej vody sa v katastri obce nachádza i samostatný zdroj
vody s osobitým vodojemom a vodovodom, ktorý slúži aj pre miestne poľnohospodárske
družstvo.
V obci je čiastočne vybudovaná gravitačná splašková kanalizácia v dĺžke 3 313 m.
Dimenzia kanalizácie je DN 300 - plast. Na kanalizáciu je napojených cca 383 domov. Obec
plánuje v rokoch 2015 - 2016 rozšíriť miestnu ČOV o 1 kolektor. Súčasný stav je z hľadiska
ochrany životného prostredia nedostatočne vyhovujúci, a preto je potrebné jeho
environmentálne akceptovateľné riešenie vo forme dobudovania kanalizácie v celkovej dĺžke
presahujúcej 8 000 m. Splaškové vody neodkanalizovaných objektov sú zachytávané v
žumpách (často s presakovaním do pôd, podzemných ale i povrchových vôd) a zo žúmp by
mali byt vyvážané do ČOV. Obec má vybudovanú rozšírenú ČOV s nízko záťažovou
aktiváciou a úplnou stabilizáciou kalu – systém BioCompact EO 2000.
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Telekomunikácie:
V obci je miestna pobočka Slovenskej pošty, a.s. a možnosť využívania služieb troch
telekomunikačných operátorov (T-Com, Orange, O2). Od roku 2002 je pripojenie
zabezpečované digitálnou telefonickou ústredňou. V obci je telefónna ústredňa s kapacitou
500 Pp. Pripojenie na internet je zabezpečované prostredníctvom verejných poskytovateľov.
Komunikácie:
Celková dĺžka komunikácií nachádzajúcich sa v intraviláne obce je 7 719 m, ich povrch
je takmer výhradne živičný. Katastrálnym územím obce prechádzajú spolu 2 regionálne cesty
III. triedy – 06111, 0619 (v dĺžke 1 323 m), cesta I. triedy I/61. (v dĺžke 700 m)
Juhovýchodným okrajom extravilánu obce prechádza trasa diaľnice D-61 Bratislava – Trnava.
V obci sú dva mosty – jeden na štátnej ceste I/61, druhý ukončuje miestnu komunikáciu na
Potočnej ulici – nevyhovujúci. Ponad potok je cez ulicu Alojza Végha lávka pre peších
spájajúca ulice Šarfická - Hradská. Ďalšia lávka je pri štátnej ceste I/61 ponad suchý kanál Mrázová dolina.

Infraštruktúra a občianska vybavenosť obce
Pošta
Pokrytie káblovou TV
Verejný vodovod
Verejná kanalizácia
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
Počet prípojok kanalizačnej siete
Rozvodná sieť plynu
Elektrina, elektrická sieť
Verejné osvetlenie
Mobilná sieť
Mobilní operátori
Pokrytie internetom
Dĺžka komunikácií v obci v m
z tohto zrekonštruované v %
z toho bezprašné v %
Dĺžka vybudovaných chodníkov v m
z tohto zrekonštruované v m
z tohto bezprašné v m
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy – názov
Najbližšia zastávka autobusov – názov

áno
nie
áno
áno
áno
383
áno
áno
áno
áno
Orange, T-Com, O2
áno
7 719
10
90
4 900
150
0
Senec – 7 km
Blatné

Tabuľka č. 2 Infraštruktúra obce Blatné
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Popis prostredia v širších súvislostiach
Obec Blatné patrí medzi menšie obce juhozápadnej časti Slovenska. Svojou polohou je
začlenená do významného regiónu Európy Viedeň - Bratislava - Györ s celkovou aglomerácia
približne 5 miliónov obyvateľov. Z pohľadu širších medzinárodných súvislostí má pre tento
kraj progresívny rozvojový význam východo - západné smerovanie rozvojovej osi
celoeurópskeho významu Štutgart – Ulm – Mníchov - Linz – Viedeň – Bratislava – Budapešť
– Belehrad, pričom záujmové územie sa nachádza práve v centre najhustejšie osídlenej časti
tohto sídelného pásu. Ako východiskový predpoklad jej budúceho rozvoja slúži, že obec je
okrajovou súčasťou tejto cezhraničnej sídelnej siete, čo pri preferencii polycentrickej
štruktúry organizácie predmetných euroregiónov (namiesto doterajšieho centripetálneho
systému) umožňuje obci a jej obyvateľom pri predstave decentralizovanej koncentrácie tohto
husto osídleného regiónu zapájať sa (z vonkajšieho okruhu) do širších aglomeračných väzieb
celého regiónu a cezhraničnej spolupráce.
1.8

Územie Bratislavského samosprávneho kraja, do ktorého obec Blatné patrí, predstavuje
historicky aj perspektívne, z hľadiska rozvoja osídlenia, hospodárstva i dopravnej
infraštruktúry územie s mimoriadne atraktívnym potenciálom. Hlavným sídelným útvarom
regiónu – s približne trištvrtemiliónovou aglomeráciou – je hlavné mesto Bratislava,
vzdialené od obce približne 25 km. Ďalším významným mestským sídlom je 16 km severne
vzdialené mesto Trnava so 70 - tis. obyvateľmi. Približne 25 km východne sa nachádza mesto
Galanta s cca 16,5-tis. obyvateľmi, 26 km severovýchodne je mesto Sereď so 17,6-tis.
obyvateľmi a 5,5 km južne je vzdialené mesto Senec s 15 tis. obyvateľmi. Od obce je 13,5 km
západne mesto Pezinok a 12,5 km severozápadne je mesto Modra.
Z celkovej charakteristiky regiónu, ako širšej bratislavsko-trnavskej aglomerácie sa
odvíja i celkový profil (funkcia) obce. Obec Blatné pôsobí ako vidiecka aglomerácia, ktorá
čím ďalej, tým viac plní funkciu širšieho satelitného sídelného útvaru. V súčasnosti asi 70%
obyvateľstva odchádza za prácou (hlavne do Bratislavy a Senca), pričom výhodné dopravné
napojenie na okolie a ekonomický rozvoj v Trnavskom kraji môže spôsobiť posilnenie
dochádzky za prácou aj severným smerom (Trnava). Dôležitým z hľadiska budúcnosti obce sa
javí fakt, že sídelná sieť okolo Bratislavy sa rozvíja tak, že v budúcnosti bude odľahčovať
centrá osídlenia – centrifugálny princíp (suburbanizačný proces) – najmä Bratislavu, ktorá by
nemala prestúpiť 550 – 600 tisíc trvalo bývajúcich obyvateľov a hospodársky a celkový
sociálne-urbanisticko-ekonomický rozvoj daného regiónu sa postupne presúva i do ostatných
sídiel (Trnava, Senec). Tým sú vytvárané podmienky pre dlhodobejší rozvoj obce ako
satelitného - prímestského sídla, ale i hospodársky, najmä logisticky sa rozvíjajúceho prvku
tohto husto osídleného regiónu s kvalitnými dopravnými spojeniami.
Z geografického a krajinotvorného pohľadu je obec Blatné súčasťou Podunajského
regiónu.
Zaujímavosti obce
V obci sa zachoval pôvodne gotický Rímsko - katolícky kostol sv. Vojtecha z roku
1310. Jeho prvým známym patrónom bol svätý Juraj, neskôr bol kostol zasvätený svätému
Vojtechovi. V roku 1561 bol kostol renovovaný. V rokoch 1742 – 1745 bol postavený nový
barokový kostol s čiastočne gotickým murivom. Veža kostola bola postavená okolo roku
1720, je vysoká 30,5 m. Budova fary pochádza z rokov 1773 – 1774, pričom v roku 1842 bola
fara postavená znovu. Na hornom konci obci Blatné bola v 30-tych rokoch 20. storočia
postavená malá kaplnka zasvätená Najsvätejšej Trojici.
1.9
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Lurdská jaskyňa – sakrálna stavba venovaná Panne Márii Lurdskej bola postavená
v roku 1948 zo skál, v skalnom múre pod kostolom. Dňa 16. augusta 2008 sa konala
vysviacka obnovenej Lurdskej jaskyne.
V obci sa nachádzajú viaceré sochy venované ochrancom a patrónom (Urbanovi –
ochrancovi vinohradníkov a úrody, Vendelínovi – ochrancovi roľníkov a pastierov, Floriánovi
– ochrancovi pred ohňom a požiarom, Jánovi Nepomuckému – ochrancovi mostov a zemskej
úrody) - socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1736, socha sv. Vendelína spred roka 1847,
socha sv. Floriána z roku 1811, socha Immaculaty (socha Panny Márie Immaculaty –
Nepoškvrnene Počatej) z roku 1859, socha sv. Urbana z roku 1870. Tieto sochy boli v rokoch
1998 – 2001 zreštaurované. Sochy z exteriéru Kostola sv. Vojtecha predstavuje sedem
vrcholno barokových sôch z pieskovca.
Okrem sôch sú v obci aj ďalšie pamätihodnosti - najmä o božie muky, drevené alebo
kamenné kríže. Nachádzajú sa pri kostole, na cintoríne, ale väčšina z nich je v poli alebo popri
poľných cestách.
V rokoch 1966 – 1968 bol v obci zriadený park s pomníkom na pamiatku padlým
obyvateľom obce Blatné v 1. a 2. svetovej vojne.
1.10 Významné osobnosti obce
Alojz Végh (1765 – 1848), kňaz, člen Učeného tovarišstva, súputnik Antona Bernoláka,
v rokoch 1842 – 1845 dal v obci postaviť jeden z troch vodných mlynov. V obci prežíval
jeseň svojho života, zomrel vo veku 83 rokov v Šarfii (teraz Blatné);
Anton Baník (1928), publicista, prekladateľ, rímskokatolícky kňaz, v roku 1964
emigroval do Ríma, pôsobil v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda, od roku 1973 pôsobil
v Slovenskej katolíckej misii v Zürichu, bol publicisticky aktívny v krajanskej a exilovej tlači;
Mons. Ján Plank (1927 - 2010), kňaz, ktorý bol vysvätený v auguste 1968. Pôsobil od
roku 1971 ako ceremonár a potom ako archivár Biskupského úradu v Trnave. Titul
pápežského kaplána Monsignor mu bol udelený v roku 1973. Od roku 1982 bol
administrátorom a potom farárom v Novej Dedine, kde pôsobil 25 rokov. Dôchodok prežíval
v rodnej obci – Blatné. Počas svojho pôsobenia šíril dobré meno obce;
Jozef Daniel Pravda (1950), známy salezián, misionár, pôsobil v Afrike, Jakutsku,
Azerbajdžane. Je zakladateľ a prvý predseda SAVIO, o.z.;
Anton Vosátko (1867 – 1960), rechtor, ctihodný blatniansky učiteľ, dlhoročný riaditeľ
a správca miestnej školy, založil miestne spotrebné družstvo;
Dr. Gašpar Radošínsky, pôsobil v obci od septembra 1935 ako kňaz, na ktorého s úctou
spomínali naši otcovia a s veľkým obdivom ho majú v pamäti aj žijúci súčasníci obce. Doktor
filozofie a teológie, vysokoškolský profesor, výrazne zaktivizoval náboženský, ale aj
spoločenský život v obci. V roku 1936 zabezpečil opravu orgánu miestneho kostola a zaslúžil
sa aj o to, že z farskej sýpky sa vybudoval kultúrny dom v obci;
Jaroslav Hoffer (1950), Štefan Rusňák (1972) a Branislav Trubač (1970) – katolícki
kňazi, ktorí šírili dobré meno obce Blatné.
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Analytická časť
2.

Ekonomické a sociálne východiská

2.1

Sociálno - ekonomická analýza

2.1.1 Rozvojový potenciál a ľudské zdroje
2.1.1.1 Demografická situácia
Historický vývin počtu obyvateľov obce Blatné je charakterizovaný kolísavými
tendenciami s dlhodobejším nárastom v prvých troch desaťročiach po 2. svetovej vojne. K 31.
decembru 2004 bol celkový počet obyvateľov v obci 1 506 osôb, k 31. decembru 2014 to už
bolo 1 757 obyvateľov.
V nasledujúcom prehľade je uvedený vývin počtu obyvateľov obce od roku 1869 tak,
ako ich zachytili jednotlivé sčítania obyvateľov.

Rok

Poče
t
obyv
.

18
69

18
80

18
90

19
00

19
10

19
21

19
30

19
40

19
48

19
61

19
70

19
80

19
91

20
00

20
05

20
08

20
11

91
3

104
7

115
1

135
1

141
8

156
5

173
9

180
2

173
6

195
8

192
8

171
0

131
3

139
1

150
4

159
3

163
2

Tabuľka č. 3 Demografický vývoj obce Blatné
Zdroj: Štatistický úrad SR
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Od roku 1869 počet obyvateľov obce Blatné nadobudol kolísajúcu tendenciu s
maximom okolo roku 1960 až 1970, s následným výrazným úbytkom obyvateľstva v
posledných troch dekádach 20. storočia. Index rastu počtu obyvateľstva za obdobie 1900 2000 dosiahol hodnotu +40 obyvateľov, čo predstavuje 2,96 % z celkovej populácie.
Po roku 2000 dosiahol index celkového prírastku obyvateľstva relatívne pozitívne
hodnoty. Za rok 2014 dosiahol index celkového prírastku obyvateľstva na 1000 obyvateľov
po zohľadnení bilancie mechanického pohybu obyvateľstva (salda migrácie) hodnotu 2,10 a
od roku 1991 možno sledovať opätovný nárast počtu obyvateľstva: absolútne +193, relatívne
+14,7%.
Dôležitým indikátorom prirodzeného pohybu obyvateľstva je celkový pomer narodení a
úmrtí (index prirodzeného prírastku).
Napriek výraznému poklesu počtu obyvateľstva v posledných troch desaťročiach 20.
storočia, od roku 1991 je celková bilancia obyvateľstva ovplyvňovaná činiteľmi prirodzeného
nárastu a úbytku obyvateľstva relatívne nepriaznivá, čo poskytuje nepriaznivé východiská pre
budúce trendy nárastu/úbytku obyvateľstva a jeho vekového zloženia. Záporná bilancia
obyvateľstva prirodzenou cestou (za rok 2014 dosahoval hodnoty -6) je za posledné obdobie
kompenzovaná pozitívnymi hodnotami salda bilancie mechanického pohybu obyvateľstva, čo
korešponduje s celoregionálnymi tendenciami a skutočnosťou, že obec preberá funkciu
prirodzeného satelitu okolitých mestských aglomerácií.
Vekovú štruktúru obyvateľstva najvýstižnejšie charakterizuje zastúpenie obyvateľstva
v hlavných vekových skupinách.
Index vitality (pomer počtu obyvateľov v predproduktívnom veku k počtu obyvateľov
poproduktívnom veku) dosahoval v roku 2011 hodnotu 270/359x100=75,20, čo sa vzhľadom
na socio – ekonomické, ale najmä reprodukčné procesy obyvateľstva javí pre budúce obdobie
ako nepriaznivá skladba, čo bude z demografického hľadiska znamenať pravdepodobnosť
znižujúcich sa prirodzených prírastkov obyvateľstva, a tým i nižšie zastúpenie
predproduktívnej a produktívnej zložky obyvateľstva.
Z hľadiska dlhodobého vývoja počtu obyvateľstva možno obec Blatné charakterizovať
ako obec s kolísajúcimi rastovými tendenciami. Skladba vekovej štruktúry obyvateľstva obce
bola priaznivá najmä v 50 - 70-tych rokoch 20. storočia, pretože sa vyznačovala relatívne
vysokým podielom predproduktívnej zložky a nízkym zastúpením obyvateľstva v
poproduktívnom veku. Tieto trendy boli saturované tak prirodzeným nárastom obyvateľstva,
ako i mechanickým pohybom obyvateľov. Napriek skutočnosti, že v sedemdesiatych až
osemdesiatych rokoch nastal výrazný pokles počtu obyvateľstva od posledného desaťročia 20.
storočia možno opätovne sledovať nárast počtu obyvateľov, čo z dlhodobého hľadiská
naznačuje progresívne tendencie.
Z hľadiska reprodukčných procesov sa však skladba obyvateľstva javí ako nepriaznivá.
So znížením prírastku obyvateľstva sa znižuje počet osôb v predproduktívnom veku, rýchlo
narastá počet obyvateľov v produktívnom veku a narastá taktiež počet a podiel osôb v
poproduktívnom veku. Celková bilancia prirodzeného nárastu a úbytku obyvateľstva
prirodzenou cestou je za obdobie posledných desiatich rokov negatívna, nárast celkového
podielu obyvateľstva v neproduktívnom veku (na úkor obyvateľstva v predproduktívnom
veku), predznamenáva dôsledky populačného vrcholu v 60-tych rokoch a postupný presun
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najpočetnejšej časti obyvateľstva k produktívnemu a poproduktívnemu veku. Tento trend
signalizuje zhoršovanie sa skladby vekovej štruktúry obyvateľstva v budúcich rokoch, čo
bude z demografického hľadiska znamenať pravdepodobnosť znižujúcich sa prirodzených
prírastkov obyvateľstva a nárast prirodzených úbytkov obyvateľstva. Index vitality dosiahol v
roku 2014 hodnotu 78, čo je v porovnaní s celoslovenským priemerom signifikantne nižšia
hodnota. Priemerný vek obyvateľov obce s trvalým pobytom predstavuje 37,38 roka.

Priemerný vek obyvateľov obce

Počet

Priemer

Obyvatelia starší ako 15 rokov s trvalým alebo prechodným
pobytom
Obyvatelia starší ako 15 rokov s trvalým pobytom
Muži starší ako 15 rokov s trvalým pobytom
Ženy staršie ako 15 rokov s trvalým pobytom
Deti mladšie ako 15 rokov
z toho chlapci
dievčatá

1437

44,67

1421
675
746
336
167
169

44,72
42,81
46,44
6,35
6,19
6,51

Tabuľka č. 4 Priemerný vek obyvateľov obce Blatné

Graf č. 1 Obyvatelia obce Blatné s trvalým pobytom v obci, priemerný vek – podľa pohlavia
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Priemerný vek obyvateľov obce s trvalým pobytom
Priemerný vek obyvateľov obce s trvalým pobytom
Z toho:
muži
ženy

Priemer
37,38
35,54
39,07

Tabuľka č. 5 Priemerný vek obyvateľov obce s trvalým pobytom v obci Blatné

2.1.1.2 Súčasný demografický stav obce
Nárast počtu obyvateľov obce je spôsobený hlavne migračným prírastkom obyvateľov.
Prevláda tendencia sťahovania sa obyvateľov prevažne z mesta Bratislavy alebo obyvateľov
pracujúcich v hlavnom meste, do vidieckeho priestoru okolia Bratislavy, do obcí za
kvalitnejším bývaním a zdravším životným prostredím.
Počet obyvateľov obce Blatné k 31.12.2014 žijúcich v obci v súčasnosti predstavuje
1757 a tento počet sa ešte zvýši, vzhľadom na očakávané rozšírenie územného plánu na
bytovú a domovú výstavbu, ktorú obe v súčasnosti pripravuje.
Počet prihlásených obyvateľov k trvalému pobytu predstavuje 1 571 obyvateľov. Toto je
spôsobené aj napr. vlastníctvom nehnuteľností v inej obci, resp. meste, pričom trvalý pobyt
môže byť totožný zo sídlom firmy, ktorú príslušný občan vlastní.

Demografia (k 31.12.2014)
Počet obyvateľov spolu:
muži
ženy
deti
Predproduktívny vek (0 - 14) spolu:
Produktívny vek (15 - 60) ženy
Produktívny vek (15 - 65) muži
Poproduktívny vek ženy 60+
Poproduktívny vek muži 65+
Počet sobášov
Počet rozvodov
Počet živonarodených detí spolu:
muži
ženy
Počet zomretých spolu:
muži
ženy
Celkový prírastok/úbytok obyvateľov spolu:
muži
ženy
Počet prisťahovaných obyvateľov spolu:
muži

1 757
675
746
336
336
552
592
212
95
12
6
27
13
14
16
8
8
11
5
6
84
35
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ženy
Počet odsťahovaných obyvateľov spolu:
muži
ženy
Celkový prírastok/úbytok obyvateľov spolu:
muži
ženy

49
23
11
12
61
24
37

Tabuľka č. 6 Demografia obce Blatné

Graf č. 2 Počet obyvateľov obce Blatné - všeobecne
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Graf č. 3 Počet obyvateľov obce Blatné – podľa veku

2.1.1.3 Súčasná vzdelanostná a zamestnanecká úroveň obce
Podľa vzdelanostnej štruktúry obyvateľov obce Blatné možno konštatovať, že v obci
prevažujú osoby s úplným stredoškolským vzdelaním (55 %), s vysokoškolským vzdelaním
(22 %), nasledujú obyvatelia s odborným učňovským vzdelaním (15 %), so základným
vzdelaním (8 %). V obci sú v súčasnosti asi 0,2 % občanov bez vzdelania.
Celkový počet ekonomicky aktívnych obyvateľov sa v súčasnosti pohybuje na úrovni
900 osôb. Z tohto počtu osôb dochádza do zamestnania mimo obec až 80 % obyvateľov, čo
predstavuje dennú dochádzku z obce Blatné najmä do Bratislavy a Senca. Dominantnými
zamestnaneckými odvetviami obyvateľov obce sú najmä odvetvia obchodu, služieb a
poľnohospodárstva. Ekonomický potenciál obce tvoria predovšetkým FO – živnostníci (malé
prevádzky) a poľnohospodárska výroba (najmä vzhľadom na rozsah poľnohospodársky
využívanej pôdy). V súčasnosti pracuje v poľnohospodárskom družstve 35 pracovníkov,
obyvateľov obce.
V rámci obce je zamestnaných viac ako 100 osôb (vrátane 8 pracovníkov na obecnom
úrade, 10 pracovníkov MŠ a 35 pracovníkov v poľnohospodárskom družstve). V obci Blatné
je k 31.12.2014 evidovaných 59 nezamestnaných, z toho 36 je mužov a 23 žien. Najviac
nezamestnaných je z odvetvia obchodu a služieb, zo sféry verejnej správy, obrany
a poisťovníctva.
Oproti tomu zamestnanecká štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva v obci Blatné
silne ovplyvňuje hospodársku a priemyselnú štruktúru mesta Senec i Bratislava.
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Vzdelanostná a zamestnanecká úroveň obce Blatné (k 31.12.2014)
Obyvatelia bez vzdelania spolu v %
Obyvatelia so základným vzdelaním spolu v %
Obyvatelia s odborným učňovským vzdelaním spolu v %
Obyvatelia s úplným stredoškolským vzdelaním spolu v %
Obyvatelia s vysokoškolským vzdelaním spolu v %
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo spolu:
muži
ženy
Pracujúci spolu:
muži
ženy
Nezamestnaní spolu:
muži
ženy

0,2
8,0
15,0
55,0
22,0
900
495
405
841
446
395
59
36
23

Tabuľka č. 7 Vzdelanostná a zamestnanecká úroveň obce Blatné

Graf č. 4 Počet obyvateľov obce Blatné – podľa vzdelania

30

Graf č. 5 Pomer pracujúcich a nezamestnaných obyvateľov obce Blatné

2.1.1.4 Obyvateľstvo podľa národnosti a vierovyznania
Prevažná časť obyvateľstva obce Blatné je slovenskej národnosti a rímsko – katolíckeho
vierovyznania, ktoré predstavuje až 85 % zo všetkých obyvateľov obce. 5,5 % obyvateľov sa
hlási k evanjelickej cirkvi a ostatní obyvatelia sú bez vyznania (5 %) alebo je vierovyznanie
nezistené (4 %).

Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti
Slovenská
Maďarská
Česká
Nemecká
Rómska
Moravská
Sliezska
Ukrajinská
Rusínska
Poľská
Iná, aká

Počet

1737
14
5
0
0
1
0
0
0
0
0
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Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
Rímskokatolícke
Evanjelické
Bratská jednota baptistov
Gréckokatolícke
Pravoslávne
Čs. Husitské
Bez vyznania
Ostatné (Svedkovia Jehovovi)
Nezistené

Počet v %

85
5,5
0
0
0
0
5
0,5
4

Tabuľka č. 8 Obyvateľstvo obce Blatné podľa národnosti a vierovyznania

Graf č. 6 Obyvatelia obce Blatné – podľa národnosti
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Graf č. 7 Obyvatelia obce Blatné – podľa náboženského vyznania

2.1.1.5 Domový a bytový fond
V obci Blatné bolo v roku 2014 celkovo 635 domov, z toho trvale obývaných bolo 590
domov 45 domov je neobývaných.
V obci sa nachádzajú štyri švorbytové domy a jeden šesťbytový dom, v ktorých sa
nachádza 22 bytov. Na rekreačné účely sa nevyužíva ani jeden dom.
Celkový podiel bytov nachádzajúcich sa v bytových domoch predstavuje 4,07 %,
pričom 95,93 % predstavujú v obci rodinné domy.
Napriek obrovskému stavebnému boomu v blízkom okolí Bratislavy, v obci Blatné sa
stále realizuje individuálna výstavba rodinných domov.
V poradí ďalším stavebným obvodom v obci v smere na Čataj je „Slnečná ulica“, kde
bolo v období 2010 – 2014 vybudovaných 14 rodinných domov na obecných pozemkoch.
V roku 2014 obec začala s realizáciou výstavby prvého nájomného bytového domu,
s počtom 12 bytových jednotiek.
Obec v súčasnosti pripravuje spracovanie nového ÚPD, ktorý bude, z dôvodu,
narastajúcej demografie a vhodnej geografickej polohy obce, počítať s rozširovaním tejto
obce.
Obec v súčinnosti so súkromníkmi poskytuje možnosť získať pozemky pre investorov
na ďalšiu výstavbu domov, a tým rozširovanie obce.
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Počet
Domový a bytový fond obce Blatné (k 31.12.2014)
Domy spolu
Z toho: trvale obývané
neobývané
Byty spolu
Domy na rekreačné účely

635
590
45
22
0

Tabuľka č. 9 Domový a bytový fond v obci Blatné

Graf č. 8 Domový fond obce Blatné
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Ekonomika
3.

Odvetvia výroby a služieb

3.1

Priemysel a služby

3.1.1 Podnikateľské subjekty v obci a ich štruktúra
Sektor malého a stredného podnikania predstavuje významnú súčasť trhových
ekonomík. Významne sa podieľa na tvorbe HDP, zabezpečení zamestnanosti a príjmom do
štátneho rozpočtu z daní. Kvantitatívny podiel MSP v slovenskej ekonomike je porovnateľný
s vyspelými krajinami, keď malé a stredné podniky tvoria v SR 99 % z celkového počtu
podnikov.
Z celkového počtu živnostníkov bolo najviac registrovaných v obchode,
v priemyselnej výrobe a v stavebníctve. Limitujúcim faktorom rozvoja malého a stredného
podnikania je nedostatok investičného kapitálu na nákup nových technológií, inovačné
aktivity a zvyšovanie kvality výrobkov, znížený prístup k priemyselným informáciám, nižšia
úroveň marketingu a z finančného hľadiska nedostatočné možnosti na vzdelávanie.
Dôležitým faktorom rozvoja malého a stredného podnikania je vytváranie vhodného
podnikateľského prostredia, čo predpokladá zjednodušenie a sprehľadnenie legislatívy,
zníženie administratívneho a daňového zaťaženia a zlepšenie prístupu ku kapitálu.
Nižšia konkurenčná schopnosť slovenskej priemyselnej produkcie súvisí so stavom
inovačného potenciálu ekonomiky a špecificky priemyslu. Absolútne nedocenené je
v súčasnosti v SR predovšetkým financovanie výskumu a vývoja. Objem výdavkov na
výskum a vývoj vo vzťahu k HDP dosahuje v SR iba 30 % úroveň vo vyspelých krajinách
EÚ.
Výskum a vývoj predstavuje pritom jeden z hlavných faktorov podmieňujúci
konkurencieschopnosť priemyslu. V minulosti došlo v SR a aj v regióne kraja k významnému
kapacitnému aj technickému oslabeniu priemyselnej výskumnej základne a prakticky
k úplnému zániku podnikového výskumu. Na konkrétne podniky štát vynakladal len 40 % zo
všetkých prostriedkov na vedu a techniku a 60 % formou inštitucionálnou pre rozpočtové
a príspevkové organizácie. V celej Európe boli však trendy opačné.
Stav v oblasti výskumu a vývoja a ekonomické faktory zásadným spôsobom
ovplyvňujú aj postup zavádzania inovácií v slovenskej ekonomike. Podstatnú časť výdavkov
na inovácie realizujú veľké podniky (skoro 84 % z objemu celkových výdavkov). Táto
skutočnosť je ovplyvňovaná aj tým, že priemysel nedokázal identifikovať inovačný potenciál
a považoval (a mnohokrát stále považuje) činnosť vedecko-výskumnej základne za
nepotrebnú a dáva prednosť riešeniu procesu inovácie prostredníctvom nákupu hotovej
technológie resp. technologického postupu. Najväčším komponentom inovácií sú v SR
investície (až 33%). Ich rozhodujúca časť sa však uskutočňuje na báze hotových
technologických a technických riešení, komplexne prevzatých od špičkových zahraničných
firiem. Výdavky na vnútorný výskum a vývoj dosahujú v SR iba 18 % výdavkov na inovácie
z celkových tržieb (v EÚ až 53 %).
Kľúčoví výrobcovia v slovenskom priemysle dosahujú porovnateľnú technologickú
a technickú úroveň s vyspelou konkurenciou. Rozhodujúca časť subjektov priemyslu (najmä
malého a stredného podnikania) však v úrovni techniky a technológie za vyspelými štátmi
zaostáva.
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Znižovanie energetickej náročnosti slovenskej ekonomiky a v jej rámci najmä
priemyslu prostredníctvom efektívnejšieho využívania energie prispieva k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti priemyslu, ale aj k naplňovaniu požiadaviek novej environmentálnej
a energetickej legislatívy. Naplnenie požiadaviek je spojené najmä s obnovou existujúcich
výrobných zariadení progresívnymi technológiami s minimálnou energetickou a surovinovou
náročnosťou a s dosahovaním efektívnosti od ťažby, úprav a spracovania energetických
a surovinových zdrojov pri samotnej výrobe energie, jej premenách, distribúcií až po jej
konečné užitie. Prínosy sa prejavujú v znížení spotreby primárnych palív, v znížení nákladov
na výrobu energie, vo zvýšení rozsahu podporných služieb, v znížení nepriaznivých
environmentálnych dopadov pri výrobe energie a zvýšení prevádzkovej flexibility. Potenciál
úspor energie sa týka hlavne úspor v technologických procesoch, v riadení tokov energie
a v znížení tepelných strát budov.
V obci Blatné vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť viaceré právnické a fyzické
osoby v menšom rozsahu (drobné prevádzky). Zabezpečujú v súčasnosti priemyselnú výrobnú
činnosť v rámci malého a stredného podnikania. Pôsobia v drevospracujúcom priemysle,
čiastočne v kovovýrobe a textilnom priemysle (v kategórii fyzické osoby, resp. živnostníci
a slobodné povolania).
Dominantné postavenie týchto hospodárskych činností zastupujú: stavebné činnosti,
zámočníctvo, stolárstvo, elektro - plyno - vodoinštalácia, výroba zmesí (Kybeko, s.r.o. –
triedenie textílií, EP& Design studio – Igor Regeš – stolárska výroba, Stemal – výroba a
predaj stierky a interiérových farieb, Rotalix- výroba, plnenie a predaj hasiacich prístrojov,
Vedam – krajčírska výroba, výroba rozvádzačov Šuplata, s.r.o., výroba školských a
kancelárskych potrieb – firma Káčer, atď.

Priemysel a podnikateľské subjekty v obci
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov

ROTALIX
FO - živnosť
výroba, predaj, plnenie
hasiacich prístrojov
6
Ing. Timotej Lančarič
FO – živnosť
kovovýroba, zámočnícke
práce
1
Vedam
s.r.o.
výroba textilných výrobkov
okrem odevov
4
Stenmal
FO - živnosť
výroba a predaj stierky
a interiérových farieb
3
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Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov

Káčer
FO – živnosť
výroba školských
a kancelárskych potrieb
6
Kybeko
s.r.o.
triedenie textílií
15
Šuplata
s.r.o.
výroba rozvádzačov,
elektropredajňa
10
EP&Desing studio –
Igor Regeš
FO – živnosť
stolárska výroba
1
Peter Šarmír
FO - živnosť
montáž a oprava plastových
okien
1
Norbert Varga - AKRA
FO - živnosť
stolárska výroba, výroba,
predaj a montáž nábytku
1
Autoservis Borovský
FO - živnosť
oprava nákladných áut
2
Marcel Takáč - kožušiny
FO - živnosť
výroba a oprava
kožušinových výrobkov
1
Branislav Augustovič
FO - živnosť
vodoinštalatérske,
plynoinštalatérske
a kúrenárske práce
1
Vladimír Hinca
FO - živnosť
natieračké a maliarske práce
1
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Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti

Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov

Jaroslav Janský
FO - živnosť
kovovýroba a zámočníctvo
1
Radoslav Benkovský
FO - živnosť
maliarske práce
1
Pavol Klein
FO - živnosť
požiarna ochrana
1
Jozef Čapla PARJOJAKRT
FO - živnosť
parketovanie, ktrkovanie,
kladenie dlážkových
krytín
1
Karol Bauer –
GARDEN BAUER
FO - živnosť
výsadba, úprava,
údržba zelene
1
Vojtech Tušš
FO - živnosť
vodoinštalatérske,
plynoinštalatérske
a kúrenárske práce
1
Dušan Novák
FO - živnosť
vodoinštalatérske,
plynoinštalatérske
a kúrenárske
práce
1
Anna Kubicová - APAg
FO - živnosť
vedenie účtovníctva,
mzdová agenda a personálne
poradenstvo
1
Ján Halvoník
FO - živnosť
stolárske práce
1
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Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti

Ladislav Radôšťan
FO - živnosť
murárske práce, dlažby a
obklady
1
Vojtech Šuplata
FO - živnosť
zámočníctvo a
zváračské práce
1
Knapko, s.r.o.
spoločnosť s r.o.
murárske práce
1
Marcel Čerchla
FO - živnosť
maliarske a
natieračské práce
1
Edita Hincová
FO - živnosť
výroba a predaj cukrárskych
výrobkov
1

Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Tabuľka č. 10 Priemysel a podnikateľské subjekty v obci Blatné

Oblasť služieb (služieb mimo ubytovacích kapacít) v obci Blatné je orientovaná do
drobných prevádzok. Prevládajú malé predajné jednotky potravín, pohostinstvo, či výroba
a predaj zmrzliny. Je však možné uviesť, že obyvatelia obce majú k dispozícií pomerne široký
sortiment služieb, dostupných priamo v obci. Ide napr. o obchody, poštu, kaderníctva,
autoservisy a pod. Možno konštatovať, že väčšina súčasných prevádzok v oblasti služieb je
zameraná na uspokojovanie potrieb miestnych obyvateľov.
Špecifikom
tohto
sektora
hospodárstva
je
existencia
zariadenia
cestovného/turistického ruchu (pod názvom hotel U Wocha) - reštaurácia, ubytovanie,
bowling, chov koní, krytá jazdiareň, otvorená jazdiareň.
Z hľadiska budúcnosti je potrebné počítať so zvýšením počtu pracovných miest
v oblasti služieb v smere rozšírenia ich ponuky jednak pre obyvateľov obce, ale tiež pre
návštevníkov obce.
V obci sa okrem pobočky Poštovej banky nenachádzajú iné pobočky bánk, či
poisťovní. V obci nie je ani bankomat.

Služby mimo ubytovacích kapacít v obci
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov

Potraviny CBA
s.r.o.
predajňa potravín
4
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Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov

Moja samoška – Diligentia
R.C.
s.r.o.
predajňa potravín
4
Hostinec u Slováka
FO - živnosť
pohostinstvo
2
Korbelič
FO - živnosť
výroba a predaj zmrzliny
1
Karol Bauer
FO - živnosť
výroba a predaj zmrzliny,
cukráreň
1
Ľubomír Hulík
FO - živnosť
reklamná činnosť
1
YOPUR
s.r..o
sprostredkovateľská činnosť
3
Milan Lančarič
FO - živnosť
strelnica
1
Šarfická vinotéka Lančarič
FO - živnosť
predaj vín
1
Kaderníctvo Maja
FO - živnosť
kadernícke služby
1
Kaderníctvo
Stanislava Fialová
FO - živnosť
kadernícke a holičské služby
1
OBM ŠARM
FO - živnosť
obchod s rozličným tovarom
1
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Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov
Názov prevádzky
Právna forma
Druh výroby/činnosti
Počet zamestnancov

RELAX u Jozefa
FO - živnosť
masérske služby a
saunovanie
1
Trafika – Ján Kuric
FO - živnosť
predaj tlače a tabaku
1
Ľubomír Hulík
FO - živnosť
reklamná činnosť
1
YOPUR, s.r.o.
spoločnosť s r.o.
sprostredkovateľská činnosť
3
Knapko, s.r.o.
spoločnosť s r.o.
predaj autosúčiastok
1
Slovenská pošta
a.s.
poštové služby
4

Tabuľka č. 11 Služby mimo ubytovania v obci Blatné

Bankovníctvo a poisťovníctvo (stav k 31.12.2014)
Komerčné banky - názov
Pobočky zahraničných bánk
Komerčné poisťovne - názov
Pobočky zahraničných poisťovní
Bankomaty

Poštová banka
0
0
0
0

Tabuľka č. 12 Bankovníctvo a poisťovníctvo v obci Blatné
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SWOT analýza – Priemysel, obchod a vybrané služby
1. Silné stránky

2. Slabé stránky



Geografická poloha – dobrá dostupnosť
významnými cestnými komunikáciami;



Obmedzený rozsah obchodných
prevádzok;



Aktívny, odborný a iniciatívny ľudský
potenciál;





Rozvinutá úroveň vzdelávania;



Nedostatočný príliv domáceho
a zahraničného investičného kapitálu,
predovšetkým pre rozvoj malého
a stredného podnikania;

Dostatok voľných plôch vhodných na
budovanie priemyselnej zóny typu
logistického centra,





Nedostatočné využívanie informačnokomunikačných technológií v oblasti
priemyslu, obchodu a služieb;

Veľký počet slnečných dní v roku
umožňujúci využitie solárnej energie
ako alternatívneho zdroja pre ohrev
úžitkovej vody i pre verejné osvetlenie
obce;



Malá podpora rozvoja živnostníctva
a remeselných výrob zo strany štátu;



Nízka miera nezamestnanosti a nízky
počet dlhodobo nezamestnaných;

Nízka úroveň podnikateľských zámerov
a následný obmedzený prístup
k financiám;



Veľký počet FO – živnostníkov s
malými prevádzkami s rôznorodým
zameraním;

Nevyužívanie solárnej energie na
vykurovanie domov, resp. obecných
budov, či verejné osvetlenie obce;



Nevyužívanie geotermálnej energie na
vykurovanie domov, poľnohospodársku
výrobu, či rekreačné účely;






Ľudské zdroje s vysokým podielom
vysokoškolského vzdelania, významné
zastúpenie strednej vrstvy a mladej
generácie.

3. Príležitosti


Podpora živnostenského, remeselného
podnikania a samozamestnávania
v lokalite obce;



Rozvoj podnikateľských aktivít v oblasti
malého a stredného podnikania;



Trvalý rast konkurencieschopnosti
prostredníctvom posilnenia inovačného
rozvoja, zabezpečenia kvality výroby
a riadenia v oblasti malého a stredného
podnikania;



Pokračovanie trendu migrácie
obyvateľstva z iných miest (najmä
z Bratislavy) do obce;



Dostatok vhodných plôch na rozvoj
obce;



Nedostatočný prienik domáceho kapitálu
do obchodného podnikania, vrátane málo
efektívneho využívania finančných
zdrojov EÚ na rozvoj podnikania.
4. Ohrozenia






Úbytok, odliv kvalifikovanej pracovnej
sily z lokality obce;
Nezáujem podnikateľských subjektov
založiť firmu, či otvoriť prevádzku na
území obce;
Nedostatok, nedostupnosť, resp. slabé
využitie iných finančných zdrojov (mimo
zdrojov obce) na efektívnu
reštrukturalizáciu priemyslu, obchodu
a ďalších služieb;
Nedostatočné využívanie finančných
prostriedkov, najmä zo štrukturálnych
fondov EÚ, príp. iných finančných
zdrojov mimo zdrojov obce.
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Zlepšenie demografickej štruktúry,
zvyšujúcim sa migračným prírastkom;



Možnosti získavania finančných zdrojov
z prostriedkov štrukturálnych fondov
EÚ, ďalších podporných rozvojových
programov a programov inštitúcií
zodpovedných za realizáciu regionálnej
politiky v rámci spoločných programov
definovaných na úrovni obce.

3.1.2

Vízia rozvoja obce Blatné v oblasti rozvoja priemyslu a vybraných služieb

Vízia obce Blatné predpokladá, najmä rozvojom ekonomického potenciálu v horizonte
10 - 15 rokov, zabezpečiť vyššiu kvalitu života a životného štandardu jej občanov a tento by
sa mal stať atraktívnou oblasťou aj pre návštevníkov, nielen pre obyvateľov tohto regiónu.
K naplneniu vízie môže prispieť výraznou mierou podpora rozvoja
konkurencieschopného a efektívne vyrábajúceho potenciálu existujúcej priemyselnej výroby,
úsporami energií, ako aj potenciálu cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb
v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja.
Zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnosti v oblasti priemyselného potenciálu
a služieb v obci prostredníctvom inovácií sa navrhuje dosiahnuť:






podporou zavádzania inovácií v už existujúcich firmách;
podporou projektov pre začínajúcich podnikateľov, najmä v oblasti malého a stredného
podnikania, vrátane živnostníkov, a to najmä vznikom ďalších drevospracujúcich
podnikov finalizujúcich domácu drevnú surovinu;
podporou projektov šetrných k životnému prostrediu;
podporou vybudovania priemyselného parku, resp. priemyselnej zóny s využitím
revitalizovaných priemyselných lokalít a objektov;
podpory úspor energií a zvyšovania energetickej efektívnosti v mikroregióne, napr.
podporou projektov pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla, projektov
využívajúcich obnoviteľné energické zdroje (vybudovanie zariadení na energetické
využitie biomasy), do podpory rekonštrukcii existujúcich tepelných zariadení na rozvod
tepla, ako aj do vybudovania a modernizácie verejného osvetlenia v obciach.

Takto orientovaná podpora môže účinne prispieť k rastu ekonomickej výkonnosti,
konkurencieschopnosti a zamestnanosti obce a nadväzne celého Bratislavského
samosprávneho kraja.
Je však potrebné zvýrazniť, že podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií
na zvýšenie konkurencieschopnosti sektorov priemyslu a ďalších služieb je investične
náročná. Nedostatok investičného kapitálu v podnikateľských subjektoch, predovšetkým pri
malých a stredných podnikoch (ďalej len „MSP“) obmedzuje investičné aktivity firiem. Táto
skutočnosť vyvoláva potrebu okrem získavania domácich finančných zdrojov aj prostriedky
zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ.
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3.1.3 Návrh priorít a opatrení pre obec Blatné z pohľadu oblastí začlenených
v programovom dokumente za oblasť priemyslu a vybraných služieb
Pripravovaný rozvojový dokument za oblasť priemyslu a služieb na roky 2015 – 2020,
s výhľadom do roku 2025 bude implementovať jednu z priorít definovaných v rámci
operačných programov na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ. Vzhľadom na to, že pri
zvyšovaní hospodárskeho rastu, zamestnanosti a výkonnosti regiónov a nadväzne celej
slovenskej ekonomiky zohráva významnú úlohu konkurencieschopný a dynamický priemysel
a služby, preto uvedená priorita predstavuje základ na vypracovanie programového
dokumentu za oblasť priemyslu, cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb.
Uvedená priorita programového dokumentu za priemysel a služby úzko nadväzuje na:



strategický cieľ vlády SR „výrazne zvýšiť do roku 2020 konkurencieschopnosť
a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky pri rešpektovaní trvalo udržateľného
rozvoja“,
globálny cieľ a špecifické ciele strategickej priority „Inovácie, informatizácia
a vedomostná ekonomika“.

Taktiež priorita a opatrenia pripravovaného programového dokumentu za oblasť
priemyslu a služieb korešpondujú s prioritami definovanými v „Programe hospodárskeho,
sociálneho a kultúrneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020“.
Oblasť priemyslu a vybraných služieb a v jeho rámci predovšetkým MSP tak, ako už
bolo uvedené vyššie, predstavuje základný prvok SR a aj EÚ. Podpora zavádzania
inovatívnych a vyspelých technológií pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti priemyslu
a služieb, zabezpečenie jeho rastu a dosiahnutie jeho úrovne porovnateľnej s EÚ je kapitálovo
veľmi náročný. Nedostatok investičného kapitálu v podnikateľských subjektoch,
predovšetkým v MSP obmedzuje investičné aktivity firiem a vyvoláva potrebu zlepšiť prístup
k finančným prostriedkom aj z verejných zdrojov na stimuláciu technologického rozvoja.
Transferom nových a environmentálnych technológií a poznatkovo náročných výrob do
sektorov a odvetví priemyslu sa zabezpečia inovačné aktivity vo firmách ako technologických
procesov, produktov a súvisiacich služieb, čo sa prejaví v ekonomickom raste a konkurenčnej
schopnosti na regionálnej a nadväzne národnej úrovni.
Nadväzne na uvedené, cieľom podpory v rámci Programového dokumentu za oblasť
priemyslu a vybraných služieb na roky 2015 – 2020, s výhľadom roku 2025 je zachovať
a ďalej rozvíjať konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci potenciál jednotlivých odvetví
priemyselnej výroby, energetiky, ako aj potenciál cestovného ruchu a ďalších vybraných
služieb v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja a tak účinne prispievať k zvyšovaniu
ekonomickej výkonnosti Slovenska a k znižovaniu disparít ekonomickej výkonnosti
v regiónoch. Z uvedeného vyplýva, že rast konkurencieschopnosti národného hospodárstva je
trvalou prioritou hospodárskej politiky SR a rast konkurencieschopnosti sektorov
a priemyselných odvetví začlenených do programového dokumentu za oblasť priemyslu
a vybraných služieb ovplyvní približovanie ekonomickej úrovne SR a jej regiónov
k ekonomickej úrovni EÚ.
Pre naplnenie cieľa tohto programového dokumentu za oblasť priemyslu a vybraných
služieb v rokoch 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025 je definovaných päť opatrení. Nižšie
sú uvedené konkrétne – ich zdôvodnenie, vrátane návrhu aktivít využiteľných pri podpore
rozvoja obce Blatné v oblasti priemyslu a služieb.
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Ide o:
Opatrenie 1: Inovácie a technologické transfery
Z dlhodobého hľadiska sú inovácie v akejkoľvek forme jediný nástroj, ako zabezpečiť
dlhodobú konkurencieschopnosť a vysoký rast produktivity v národnej ekonomike. Z rôznych
dôvodov, vrátane nedostatku investičného kapitálu, je však tvorba a zavádzanie inovácií
v slovenských podnikateľských subjektoch v súčasnosti relatívne nízka.
Dôraz tohto opatrenia je kladený na zameranie pozornosti súkromného sektora pri
zavádzaní inovácii do podnikovej sféry a nových výrobných kapacít zameraných na
posilnenie konkurencieschopnosti podnikov a vylepšenie ponuky inovatívnych výrobkov čo
následne vytvára prostredie na nadväzné posilňovanie inovačných kapacít v súkromnom
sektore. Súčasne je opatrenie zamerané i na tvorbu nových pracovných miest formou podpory
projektov pre začínajúcich podnikateľov, ako aj expandujúcich podnikov, ktoré sú
orientované na zahraničné trhy, čím sa predpokladá zníženie nezamestnanosti v jednotlivých
regiónoch.
Štátna pomoc sa navrhuje poskytovať predovšetkým formou nepriamych finančných
nástrojov na podporu začínajúcich a expandujúcich inovatívnych firiem (napr. záruky za
úvery, mäkké pôžičky a pod.), prípadne aj priamou formou podpory (formou nenávratného
finančného príspevku).
Opatrenie 2: Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
Cieľom opatrenia je umožniť, ako aj zabezpečiť rozvoj podnikania v oblasti priemyslu
a služieb, zvýšenia zamestnanosti a kvality života v regiónoch, obnoviť podnikateľskú
činnosť, v rámci rovnomerného regionálneho rozvoja vrátane revitalizácie minulých
priemyselných a podnikateľských areálov. Ďalej je potrebné vytvoriť podmienky na
vybudovanie infraštruktúry nevyhnutnej pre zriadenie nových podnikateľských aktivít v
oblasti priemyslu a služieb súvisiacich s priemyslom.
Zároveň ďalším cieľom opatrenia je napomôcť predovšetkým malým a stredným
podnikom prezentovať sa na domácom a zahraničnom trhu, budovanie imidžu výrobným
podnikom a podnikom pracujúcich v službách, a tým napomôcť podnikateľom lepšie sa
zapojiť do medzinárodnej deľby práce a medzinárodnej spolupráce.
Opatrenie 3: Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Podpora podnikania v oblasti inovácií patrí medzi prioritné oblasti Lisabonského
procesu a k hlavnému nástroju zvyšovania kvality podnikania. Je významným prvkom na
dosiahnutie konkurencieschopnosti výroby a služieb. Expanzia na medzinárodné trhy si
vyžaduje prijatie pravidiel v oblasti noriem a kvality výrobkov, technickej normalizácie,
skúšobníctva, akreditácie, certifikácie, ochrany priemyselného a duševného vlastníctva a
politiky kvality.
Opatrenie 4: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a
zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Cieľom opatrenia v oblasti energetiky je priblíženie energetickej náročnosti úrovni
porovnateľnej EÚ, dosiahnutie úspor energie, zvyšovanie účinnosti využitia primárnych
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energetických zdrojov zníženia nákladov za energiu, ako aj zvýšenie podielu spotreby
obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie. Podporované budú programy,
ktoré vedú k zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov energie, ako aj programy zamerané
na úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich.
V nadväznosti na rozvojový potenciál obce i okolitého regiónu, zabezpečenie rastu
zamestnanosti a konkurencieschopnosti priemyslu a vybraných služieb, a tým zatraktívnenie
obce a jej okolia pre podnikateľský sektor bude možné podporiť zo štrukturálnych fondov EÚ
rozvoj v obci cez opatrenia v rámci priority:
Priorita 1: Podpora rastu konkurencieschopnej produkcie a vybraných služieb obce
Blatné
Opatrenia:
o
Podpora inovácií v priemyselnej sfére obce a jej okolia:

podpora projektov na tvorbu a zavádzania inovácií existujúcej podnikateľskej sféry (v
rámci navrhovaných reštrukturalizačných projektov spojených s modernizáciou
a intenzifikáciou strojov, prístrojov a zariadení, výrobných postupov a technológií
s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a pridanú hodnotu priemyslu a služieb, napr.
drevárskych výrobkov, výroba kovových výrobkov, výroba stavebno - stolárskych
výrobkov a pod.);

podpora projektov pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľov s novými
inovatívnymi projektmi zameranými najmä na podporu v rámci malého a stredného
podnikania, vrátane živnostníkov, s cieľom zvyšovať zamestnanosť v obci a jej okolí.
V tomto smere podporiť a iniciovať vznik firiem s finalizáciou výrobkov. Prípadne
podporiť priemyselnú zónu s podporou začínajúcich firiem (spracovanie drevnej hmoty
vo forme rôznych drevárskych výrobkov, stavebno - stolárskej výroby a pod.);

podpora technológií šetrných k životnému prostrediu v smere rozvoja ekologických
výrob ako nevyhnutnosti na prípravu udržateľného rozvoja uvedenej spoločnosti
v oblasti životného prostredia v budúcnosti.






o
Podpora spoločných služieb pre podnikateľov mikroregiónu:
podpora vybudovania priemyselného parku resp. priemyselnej zóny, najmä cez sanáciu
výrobných hál, a budov t.j. území, na ktorom sa sústredí priemyselná činnosť alebo
služby aspoň jedného podnikateľského subjektu. Išlo by predovšetkým o využitie
revitalizovanej priemyselnej lokality a objektov (napr. podporu vzniku priemyselného
parku, resp. priemyselnej zóny pre nové podnikateľské aktivity hlavne MSP. Pri
rozhodovaní o vybudovaní priemyselného parku alebo priemyselnej zóny, vzhľadom
na to, že ide o obec v blízkosti chránených územných celkov, je potrebné venovať
pozornosť výberu investorov a orientovať ich v prvom rade na výroby environmentálne
neškodné;
podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách na Slovensku i v
zahraničí, na medzinárodných obchodných misiách a konferenciách a podpora účasti
podnikateľov na subkontraktačných veľtrhoch.
o
Podpora inovačných aktivít v obci:
podpora aplikovaného výskumu a vývoja zameraná na systematické získavanie nových
poznatkov a ich praktické využitie pri vývoji nových výrobkov, procesov,
technologických postupov a zariadení alebo služieb, príp. pri podstatnom zdokonalení
existujúcich výrobkov, procesov, technologických postupov a zariadení alebo služieb;
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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;
podpora vypracovávania technických štúdií realizovateľnosti – štúdie, ktoré slúžia na
prípravu inovácií v priemysle a službách;
podpora prípravy a budovania systémov manažérstva kvality a externého
predcertifikačného a certifikačného procesu súvisiaceho so zavádzaním a používaním
systému manažérstva kvality, príp. ďalších systémov, ktoré zvyšujú
konkurencieschopnosť podnikov;
podpora projektov spojených s ochranou patentov, dizajnu, ochranných známok,
úžitkových vzorov na Slovensku i v zahraničí podporujúcich využívanie patentovaných
riešení nových, resp. inovovaných výrobkov;
podpora projektov spojených so získaním akreditácie a certifikácie na Slovensku a
v zahraničí;
podpora projektov na tvorbu nových a aplikovaných technických noriem do praxe.
o
Podpora úspor energií a zvyšovanie energetickej efektívnosti v obci:
podpora kombinovanej výroby elektriny a tepla, ktoré sú vo vlastníctve miest a obcí,
alebo právnických osôb založených mestami a obcami, v prípade súkromného sektora
s inštalovaným tepelným výkonom do 350 kW;
podpora využívania obnoviteľných energetických zdrojov, tzn. výstavba, modernizácia
alebo rekonštrukcia: malých vodných elektrární, zariadení na energetické využitie
biomasy, bioplynu, zariadení na výrobu biopalív, tepelných čerpadiel, ktorých chladiaci
systém nesmie obsahovať tzv. „tvrdé“ freóny, zariadení na využitie slnečnej energie,
zariadení na využitie geotermálnej energie, zariadení na využitie veternej energie;
podpora rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických a tepelných zdrojov
na báze fosílnych palív s cieľom zvýšenia účinnosti zariadení a efektívnosti ich
využívania, ktoré sú vo vlastníctve obce alebo právnických osôb založených obcou;
podpora rekonštrukcie existujúcich tepelných zariadení na rozvod tepla (napr. zlepšenie
izolácie potrubných rozvodov, zavádzanie systémov na zamedzovanie úniku tepla,
rekonštrukcia odovzdávacích staníc tepla a pod.), ktoré sú vo vlastníctve obce alebo
právnických osôb založených obcou;
podpora zvyšovania energetickej efektívnosti verejného osvetlenia s cieľom zníženia
spotreby energie.

3.1.4 Aktivity na podporu rozvoja obce Blatné v oblasti priemyslu a služieb
Aktivity, ktorými je možné podporiť rozvoj v lokalite obce cez programový dokument
za oblasť priemyslu a vybraných služieb v rokoch 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025, je
potrebné orientovať najmä do:


podpory tvorby a zavádzania inovácií existujúcej podnikateľskej sféry (v rámci
navrhovaných
reštrukturalizačných
projektov
spojených
s modernizáciou
a intenzifikáciou strojov, prístrojov a zariadení, výrobných postupov a technológií
s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a pridanú hodnotu priemyslu a služieb, napr.
existujúcich drevárskych výrobkov, výroby kovových výrobkov, výroby stavebno stolárskych výrobkov a pod.);
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podpory projektov pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľov s novými
inovatívnymi projektmi zameranými najmä na podporu v rámci malého a stredného
podnikania vrátane živnostníkov, s cieľom zvyšovať zamestnanosť v obci a jej okolí.
Prípadne podporiť výstavbu priemyselnej zóny s podporou začínajúcich firiem v oblasti
priemyslu (spracovanie drevnej hmoty vo forme rôznych drevárskych výrobkov,
stavebno - stolárskej výroby a pod.);
podpory technológií šetrných k životnému prostrediu v smere rozvoja ekologických
výrob ako nevyhnutnosti na prípravu udržateľného rozvoja v oblasti životného
prostredia v budúcnosti;
podpory vybudovania priemyselného parku, najmä cez sanáciu výrobných hál, a budov
t.j. území, na ktorom sa sústredí priemyselná činnosť alebo služby aspoň jedného
podnikateľského subjektu. Išlo by predovšetkým o využitie revitalizovaných
priemyselných lokalít a objektov pre nové podnikateľské aktivity hlavne pre malých
a stredných podnikateľov;
podpory vybudovania inovačného centra (vedecko - technologického inovačného centra
pre podnikateľov) formou spolupráce medzi univerzitami, výskumnými a vývojovými
organizáciami a podnikateľským sektorom s cieľom zlepšenia prístupu k vysoko
odborným informáciám, k výsledkom aplikovaného výskumu, k novým moderným
technológiám, k inováciám, čo by malo prispieť k ekonomickému rastu a k zlepšeniu
konkurenčnej schopnosti priemyslu a služieb;
podpory účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách na Slovensku i v
zahraničí, na medzinárodných obchodných misiách a konferenciách a podpora účasti
podnikateľov na subkontraktačných veľtrhoch;
podpory aplikovaného výskumu a vývoja 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;
podpory 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;
podpory vypracovávania technických štúdií realizovateľnosti – štúdie, ktoré slúžia na
prípravu inovácií v priemysle a službách;
podpory prípravy a budovania systémov manažérstva kvality a externého
predcertifikačného a certifikačného procesu súvisiaceho so zavádzaním systému
manažérstva kvality, prípadne ďalších systémov, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť
podnikateľov;
podpory projektov spojených s ochranou patentov, dizajnu, ochranných známok,
úžitkových vzorov na Slovensku a v zahraničí podporujúcich využívanie patentovaných
riešení nových, resp. inovovaných výrobkov;
podpory projektov spojených so získaním akreditácie a certifikácie na Slovensku a
v zahraničí;
podpory projektov na tvorbu nových a aplikovaných technických noriem do praxe;
podpory kombinovanej výroby elektriny a tepla, ktoré sú vo vlastníctve miest a obcí,
alebo právnických osôb založených mestami a obcami, v prípade súkromného sektora
s inštalovaným tepelným výkonom do 350 kW;
podpory využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, tzn. výstavba, modernizácia
alebo rekonštrukcia: malých vodných elektrární, zariadení na energetické využitie
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3.2

biomasy, bioplynu, zariadení na výrobu biopalív, tepelných čerpadiel, ktorých chladiaci
systém nesmie obsahovať tzv. „tvrdé“ freóny, zariadení na využitie slnečnej energie,
zariadení na využitie geotermálnej energie, zariadení na využitie veternej energie;
podpory rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických a tepelných zdrojov
na báze fosílnych palív s cieľom zvýšenia účinnosti zariadení a efektívnosti ich
využívania, ktoré sú vo vlastníctve obce, alebo právnických osôb založených obcou;
podpory rekonštrukcie existujúcich tepelných zariadení na rozvod tepla (napr. zlepšenie
izolácie potrubných rozvodov, zavádzanie systémov na zamedzovanie úniku tepla,
rekonštrukcia odovzdávacích staníc tepla a iné), ktoré sú vo vlastníctve obce alebo
právnických osôb založených obcou;
podpory zvyšovania energetickej efektívnosti verejného osvetlenia s cieľom zníženia
spotreby energie.

Poľnohospodárstvo

Juhovýchodná rovinná časť chotára obce Blatné sa nachádza na nive miestneho potoka
tečúceho cez obec (Stoličný potok). Severozápadná kopcovitá časť obce leží na Trnavskej
pahorkatine. Stred obce je 137 m n.m., v chotári sú lokality s nadmorskou výškou 123 – 177
m n.m. Chotár je odlesnený, má lužné pôdy. Necelé 2 km na západ od obce sa rozprestiera
rozsiahly les a kamenistá pôda je vhodná na pestovanie vínnej révy.
Po geomorfologickej stránke sa severná a severovýchodná časť územia obce
rozprestiera na Trnavskej pahorkatine a južná a juhovýchodná časť je súčasťou Podunajskej
nížiny.
Reliéf terénu severovýchodnej časti je mierne zvlnený s nadmorskou výškou okolo 170
metrov. Pozemky v oblasti Podunajskej nížiny majú charakter roviny, kde nadmorská výška
sa pohybuje okolo 120 metrov. Záujmové územie patrí do klimatickej oblasti teplej, okrsku
suchého s miernou zimou, charakterizované priemernou ročnou teplotou 9,8 ºC a ročným
úhrnom zrážok 586 milimetrov.
Pôdy severovýchodnej časti územia sú tvorené piestocennými sedimentmi, z ktorých sa
vytvorili pôdy čiernozemného typu. V juhovýchodnej časti územia sú tvorené holocénnymi
sedimentmi. Sú to najmladšie aluviálne náplavy, pôdy stredné, ťažké a lužné pôdy
karbonátové, ktorých charakteristickým znakom je, že spodné vody na týchto pôdach nie sú
hlboko pod terénom, čím vhodne pôsobia na vodný režim.
Poľnohospodárstvo:
Poľnohospodárstvo má v území priaznivé podmienky a dlhú tradíciu. V súčasnosti je
orientované najmä na rastlinnú výrobu so zameraním na pestovanie obilnín – najmä pšenice,
jačmeňa a kukurice. Významný podiel predstavujú i výmery strukovín, cukrovej repy, olejnín
– najmä slnečnice, repky olejnej a krmovín. Z celkovej výmery pôdy v k.ú. Blatné 1 632 ha
predstavuje poľnohospodárska pôda 1 514 ha.
Klíma v tejto oblasti je teplá, suchá s miernou zimou. Časť pôd je nutné v letnom období
zavlažovať.
Na poľnohospodárskej pôde s rozlohou 1 352,93 ha a 35 zamestnancami hospodári v
obci Poľnohospodárske družstvo Blatné (pôvodne Jednotné roľnícke družstvo v Blatnom),
ktoré vzniklo začiatkom roka 1950, postupne začalo veľmi dobre prosperovať, do
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poľnohospodárstva prinieslo mechanizáciu, zvyšovala sa úrodnosť a výnosnosť, v družstve
bola zamestnaná veľká časť obyvateľov obce. Rozkvet družstva nastal v rokoch 1970 – 1990,
v tomto období došlo k vytvoreniu JRD Rovina so sídlom v Blatnom, ktoré združovalo JRD
Báhoň, Blatné, Čataj a Igram. Po roku 1989 nastalo rozbitie a zánik JRD Rovina, a tým
ekonomické oslabenie obce.
V súčasnosti je v k. ú. obce jedna prevádzka rastlinnej výroby, práve Poľnohospodárske
družstvo Blatné. Živočíšna výroba bola pre stratovosť zrušená. Z toho dôvodu sa bývalé
objekty PD prenajímajú iným podnikateľským subjektom na činnosti poľnohospodárskeho i
nepoľnohospodárskeho charakteru (sklady, stolárske dielne, malé prevádzky).
Poľnohospodárske družstvo v posledných rokoch značne obnovilo svoj strojový park. V roku
2008 družstvo zlikvidovalo ovocný sad (jabloňový) s rozlohou 4,9 ha, a to z dôvodu
chorobnosti stromov a nevhodnej skladby. Celý proces v rámci poľnohospodárskeho sektora
možno hodnotiť ako regresívny.
Po transformácii vlastníckych vzťahov začal na vlastnej pôde hospodáriť 1 samostatne
hospodáriaci roľník, ktorý sa zameriava na rastlinnú výrobu – pestovanie obilnín.
Lesné hospodárstvo:
Celá časť územia obce Blatné je odlesnená a poľnohospodársky intenzívne využívaná.
Lesné pozemky predstavujú 4 ha z celkovej výmery pôdy a sú v správe Lesného závodu
Smolenice.
Vodné hospodárstvo:
Približne 18 ha z celkovej výmery pôdy tvoria vodné plochy. V k. ú. obce vodné plochy
zastupujú - Stoličný potok a vodná nádrž Blatné. Vodné toky spravuje Povodie Dunaja.
Hydrologické pomery možno považovať za nie najvhodnejšie. Územím obce preteká
potok (Stoličný potok). Jeho koryto sa nachádza hlboko pod úrovňou terénu, čím jeho vplyv
na reguláciu vodného režimu poľnohospodárskej pôdy je minimálny, resp. žiadny.

Obrázok č. 5 Vodná nádrž Blatné
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Plochy pôdy v k.ú. obce Blatné v ha
Výmera pôdy spolu
z toho:
Poľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska pôda
z toho:
Lesné pozemky
Lúky
Pasienky
Vodné plochy
Zastavané plochy
Ostatná plocha

1 632
1 514
118
4
0
0
18
75
21

Využitie poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Blatné v ha
Orná pôda
Vinice
Záhrady
Ovocný sad
Trvalé trávnaté porasty
Chmeľnica

1 477
0
29
0
8
0

Tabuľka č. 13 Pôdy v obci Blatné – plochy pôdy a využitie poľnohospodárskej pôdy

Typy pôdy:
V katastrálnom území obce Blatné sa vyskytujú pôdne typy - hnedozeme, čiernozeme
hnedozemné, čiernozeme typické, čiernice glejové a čiernice typické.

Obr. č. 6 Typy pôdy – širšie súvislosti
Zdroj: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
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FM – fluvizem
RM - regozem
KM - kambizem
RA - renzina
LI - litozem, RM - ranker

ČA - čiernica
HM - hnedozem
PZ - podzol
OM - organozem
GL - slej

piesočnaté,
hlinitopiesočnaté
ílovitohlinité
hlinité

ČM - černozem
LM - livizem
PG - psendoglej
SK - slanisko, SC - slanec
KT - kultizem

piesočnatohlinité
ílovité, íly

Obr. č. 7 Typy pôdy v obci Blatné
Zdroj: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

pôdy ľahké

- piesočnaté (0 - 10%)
- hlinitopiesočnaté (10 - 20%)

pôdy stredne ťažké

- piesočnatohlinité (20 - 30%)
- hlinité (30 - 45%)

pôdy ťažké
pôdy veľmi ťažké

- ílovitohlinité (45 - 60%)
- ílovité (60 - 75%)
- íly (> 75%)
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piesočnaté, hlinitopiesočnaté
ílovitohlinité
hlinité

piesočnatohlinité
ílovité, íly

Obr. č. 8 Typy pôdy v obci Blatné
Zdroj: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

FM

ČA ČM RM HM LM KM PZ

PG

RA

OM

SK, LI,
SC RN

GL

KT

Pôdny typ

FA - fluvizem
RM - regozem
KM - kambizem
RA - renzina
LI - litozem, RM - ranker

ČA - čiernica
HM - hnedozem
PZ - podzol
OM - organozem
GL - slej

ČM - černozem
LM - livizem
PG - psendoglej
SK - slanisko, SC - slanec
KT - kultizem
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3.2.1 Nedostatky v oblasti poľnohospodárstva SR










nesúlad medzi dosahovanou mierou rentability a úrokovou mierou pri poskytovaní
finančných prostriedkov pre podnikateľské subjekty;
absencia účinného mechanizmu na plynulé úverovanie pri nákupe produktov
prvovýroby a pri obstarávaní investícií;
nie všetky komodity rastlinnej a živočíšnej výroby sú postavené na pevných kvótach, čo
by umožňovalo dostať odberateľsko - dodávateľské vzťahy na takú zmluvnú úroveň,
ktorá by eliminovala anarchiu na trhu, motivovala korektnosť vo vzájomných vzťahoch
a tvrdo sankcionovala porušenie dohodnutých zásad a princípov;
globalizácia a liberalizácia trhu má na nepripravenú ekonomiku a najmä na trh
s potravinami v krajine s nedostatočnou legislatívou na ochranu domáceho trhu
a nedostatočnými proexportnými opatreniami, radikálny a často nežiaduci dopad;
zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýroby a spracovateľských podnikov si vyžadujú
ďalšie investície do obnovy a reštrukturalizácie celého agrosektoru;
pre nedostatok zdrojov sa nerealizujú národné a ani regionálne rozvojové programy,
ktoré by rozhodujúcou mierou pozitívne ovplyvnili efektívnu reštrukturalizáciu,
diverzifikáciu a alokáciu výroby v súlade s prírodnými, ľudskými a výrobnými zdrojmi;
nerealizuje sa regionálna politika tak, ako je chápaná v krajinách EÚ, čo si vyžaduje
podstatne väčšie delegovanie kompetencií a zdrojov z centra a regiónov;
rôznorodosť a roztrieštenosť výroby sťažuje odbyt poľnohospodárskych výrobkov.

3.2.2 Príčiny nedostatkov v poľnohospodárstve












znižovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva pod vplyvom nízkej
produktívnosti a zvyšovania nákladovosti v dôsledku rastu cien vstupov;
pomalosť v obnove práva užívania a disponovania s pozemkovým vlastníctvom
v dôsledku pomalého postupu v obnove registrácie vlastníctva a vykonávaní
pozemkových úprav, čo brzdí zásadnejšie reštrukturalizačné procesy v podnikateľskej
sfére a rozvinutie trhu s pôdou;
nízka dôchodkovosť poľnohospodárstva, spôsobená disproporčným vývojom cien
vstupov a výstupov, nízkou efektívnosťou poľnohospodárskej výroby, nedostatočnou
účinnosťou podpory poľnohospodárstva zo strany štátu;
platobná neschopnosť podnikateľskej sféry prvovýroby a nadväzujúcich článkov
potravinovej vertikály, spôsobená legislatívne a právne nedoriešenými otázkami
finančnej disciplíny v celom reťazci obchodovania;
zhoršenie kapitálovej vybavenosti, nízky stupeň a pomalé tempo modernizácie
poľnohospodárstva v dôsledku všeobecného nedostatku finančných prostriedkov;
problémy s odbytom poľnohospodárskych produktov v dôsledku nízkej kúpnej sily
obyvateľstva, ako aj nedoriešených odberateľských vzťahov a nedokonalého systému
štátnej intervencie do agrárneho trhu, nedostatočne rozvinutý distribučný systém
a neexistujúca podpora predaja domácich potravín verejnými inštitúciami;
postupná devastácia poľnohospodárskej pôdy a kultúrneho rázu krajiny, spôsobená
prerušením obhospodarovania niektorých pozemkov;
zhoršovanie mzdovej parity odvetvia a chýbajúce účinné opatrenia na zabezpečenie
alternatívnej zamestnanosti na vidieku;
nedostatočná pozornosť venovaná ekologickým dosahom poľnohospodárskej výroby.
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Poľnohospodárstvo
Názov prevádzky
Právna forma
Rozloha pôdy v ha
Počet zamestnancov
Rastlinná výroba
Pestované plodiny
Živočíšna výroba
Samostatne hospodáriaci roľníci
Druh činnosti
Počet zamestnancov
Rozloha pôdy v ha
Druh pôdy
Vodné plochy
Druh vodnej plochy
Rozloha v ha

Poľnohospodárske družstvo
Blatné
družstvo
1 352,93
35
áno
obiloviny, olejniny, cukrová
repa, krmoviny
nie
Jozef Feket
rastlinná výroba
1
18,76
černozem, hnedozem
áno
Stoličný potok,
vodná nádrž Blatné
18

Tabuľka č. 14 Poľnohospodárstvo v obci Blatné

SWOT analýza – Poľnohospodárstvo
1. Silné stránky
2. Slabé stránky
 Vlahový deficit v danej oblasti;
 Dobrá bonita pôdy a vhodné klimaticko Nízka konkurencieschopnosť
prírodné podmienky na pestovanie
v dôsledku nízkej produktivity
kultúrnych plodín (obilniny, olejniny,
a nerozvinutej trhovej infraštruktúry
vínna réva, ovocie, krmoviny);
v dôsledku zlej poľnohospodárskej
 Existujúce a fungujúce
politiky štátu;
poľnohospodárske družstvo;
 Nedostatočná kooperácia
 Priestor na diverzifikáciu
poľnohospodárov najmä pri odbyte
poľnohospodárskej výroby aj
výrobkov;
nepoľnohospodárskych činností;
 Slabá inovačná aktivita;
 Odliv kvalifikovaných síl
 Relatívne vysoký podiel
z poľnohospodárstva;
kvalifikovaných pracovných síl.
 Relatívne nízka úroveň
poľnohospodárstva z hľadiska ochrany
životného prostredia.
3. Príležitosti
4. Ohrozenia
 Možnosť využitia existujúceho
 Pokles zamestnancov
potenciálu pre výrobu produktov
v poľnohospodárstve môže narušiť

55










náročných na živú prácu (ovocných
sadov, vinohradov, zeleninárstva
a pod.);
Zvyšovanie konkurencieschopnosti
vytváraním medzipodnikových
kooperačných väzieb v oblasti odbytu
agropotravinových produktov;
Vybudovanie technológie na
spracovanie produktov;
Možnosť využitia existujúcej vodnej
plochy, príp. potoka, s cieľom riešenia
vlahového deficitu, ako aj na športovo rekreačné účely (vodné lyže, vodné
bicykle, loďky);
Využiť dané prírodné podmienky na
rozvoj agroturistiky;
Možnosť využitia štátnych podporných
programov a programov financovaných
z EÚ;
Podpora rodinného a individuálneho
podnikania v oblasti poľnohospodárstva.







fungovanie agrárneho sektora;
Nízka dostupnosť na medzinárodné
trhy môže znehodnotiť potenciálnu
konkurencieschopnosť rastlinných a
živočíšnych produktov;
Možný nárast prírodných udalostí
a katastrof spôsobujúcich ničenie úrod;
Nižšie dotácie štátu do
poľnohospodárstva v porovnaní
s ostatnými štátmi EÚ;
Nedostatočné využitie iných finančných
zdrojov mimo zdrojov obce
a súkromných zdrojov (štrukturálne
fondy EÚ, programy a iniciatívy EÚ,
dotácie zo štátneho rozpočtu SR, priame
dotácie z EÚ).

3.2.3 Priority a opatrenia v oblasti poľnohospodárstva
Priorita 1: Trhové režimy na rozhodujúce komodity
Opatrenie:
1. 1 Organizovanie trhu vybraných komodít
1. 2 Zlepšenie podmienok agrárneho domáceho a zahraničného obchodu.
Priorita 2: Podpora hospodárenia vo výrobných podmienkach
Opatrenia:
2. 1 Podpora v jednotlivých oblastiach (rastlinná a živočíšna výroba)
Priorita 3: Modernizácia a diverzifikácia v poľnohospodárstve
Opatrenie:
3. 1 Modernizácia a diverzifikácia v poľnohospodárstve
3. 2 Modernizácia a reštrukturalizácia v potravinárstve
3. 3 Podpora realizácie vlastníckych práv
3. 4 Podpora urýchlenia reštrukturalizácie poľnohospodárskych subjektov
3. 5 Využitie neobhospodarovanej pôdy na získavanie netradičných zdrojov energie
3. 6 Využiť dané prírodné podmienky na rozvoj agroturistiky.
Priorita 4: Environmentálne opatrenia
Opatrenie:
4. 1 Agroenvironmentálny program
4. 2 Environmentálne investície.
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3.3 Životné prostredie
3.3.1 Stav a ochrana životného prostredia
Ovzdušie:
Záujmové územie nepatrí medzi oblasti, ktoré by si z hľadiska čistoty ovzdušia
vyžadovali osobitnú ochranu. Súčasné znečistenie ovzdušia v záujmovom území zodpovedá
bežnému stredoeurópskemu pozadiu (správy EMEP EHK OSN, ročenky SHMÚ).
Koncentrácie hlavných škodlivín sú hlboko pod emisnými limitmi (podľa zákona č. 478/2002
Z.z. o ochrane ovzdušia), aj pod kritickými úrovňami pre vegetáciu. Región obce je
charakterizovaný premenlivou, avšak veľmi výraznou cirkuláciou vzduchu s prevládajúcou
zložkou západného prúdenia a severozápadného prúdenia s priaznivými rozptylovými
podmienkami. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá pre nízku úroveň koncentrácie látok
znečisťujúcich ovzdušie v prízemných vrstvách atmosféry. Na základe vykonávaného
monitoringu pôd v SR možno územie v blízkosti obce charakterizovať ako územie s
neprekročeným hygienickým limitom sledovaných rizikových prvkov.
Pôda:
V k. ú. obce Blatné sa vyskytujú nasledovné pôdne typy: hnedozeme, čiernozeme
hnedozemné, čiernozeme typické, čiernice glejové a čiernice typické. Pôdy záujmového
územia patria k najúrodnejším pôdam v SR. Zároveň sú veľmi náchylné na veternú eróziu.
Limitujúcim faktorom úrodnosti je dostatok vody a v suchým mesiacoch, preto vyžadujú
zavlažovanie. Z poľnohospodárskej činnosti v záujmovom území sa na znečisťovaní
životného prostredia v prevažnej miere podieľa antropogénny činiteľ a rastlinná výroba.
Existujú riziká lokálneho znečistenia vyplývajúce z nedostatočného technického vybavenia
pri likvidácii odpadov, splaškov, exkrementov, silážnych jám a pod.
Povrchové vody:
Povrchové vody v k. ú. obce (Stoličný potok, retenčná nádrž Blatné) patria do povodia
Dunaja. Kvalita vody v tokoch pretekajúcich obcou je ovplyvňovaná anaeróbnymi
hnilobnými procesmi v koryte potoka, vypúšťanými odpadovými vodami (trativody a malé
čistiarne odpadových vôd). Na znečisťovaní sa čiastočne podieľa i poľnohospodárstvo a
ľudský faktor (odpad). Kvalita vôd sa zhoršuje v smere toku. Pravidelné sledovanie kvality
povrchových vôd v území sa nevykonáva.
Podzemné vody:
Predmetné záujmové územie sa z hydrogeologického hradiska nachádza vo
vodohospodárskej oblasti, ktorú treba chrániť z hľadiska akumulácie, komunikácie a
exploatácie podzemných vôd. Zmeny kvality vôd sú výsledkom pôsobenia ľudských aktivít.
Procesy kontaminácie sa v ostatných desaťročiach stali určujúcim faktorom tvorby ich
chemického zloženia. Aj po znížení objemov aplikovaných ochranných látok v
poľnohospodárstve naďalej pretrváva v záujmovom období veľkoplošné znečistenie, ktoré sa
prejavuje lokálne – nadlimitným obsahom niektorých ukazovateľov alebo celoplošne – trvalo
zvýšenými hodnotami koncentrácií jednotlivých chemických ukazovateľov (najmä dusičnany,
dusitany).
Hydrogeologické pomery sú odrazom geologicko - tektonickej stavby územia, na
ktorom sa Blatné nachádza. Zvodnenie neogénu je závislé od počtu výskytu zvodnených
horizontov, hĺbky ich výskytu, mocnosti, granulometrického zloženia, stupňa ílovitej zložky,
najmä však od možnosti dopĺňania zásob podzemných vôd v závislosti od na pomerne zložitej
tektonickej stavbe. Najpriaznivejší hydrogeologický celok predstavuje najvrchnejšie
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neogénne súvrstvie v štrkopiesčitom vývoji, menej sú v súvrství zastúpené ílovité uloženiny a
polohy štrkopiesčitých sedimentov vytvárajú niekoľko zvodnených horizontov nad sebou.
Kvartérne sedimenty zastúpené prevažne sprašami, sprašovými hlinami a piesčitými hlinami,
sú v dôsledku minimálnej priepustnosti a závislosti na zrážkach prakticky bezvýznamné pre
vodárenské využitie. Tieto vody však majú význam z hľadiska hygienického.
Hluk:
Záujmové územie nie je plošne zaťažené nadmerným hlukom. Najvýznamnejším
zdrojom hluku sú líniové cestné zdroje. K najviac zaťaženým dopravným ťahom patrí
diaľničná komunikácia D-61, ale zdrojom hluku v obci sú i cestné komunikácie
prechádzajúce priamo obcou (najmä cesta I/61), kde sa hluková záťaž pohybuje nad 60 dB.
Ostatné zdroje hluku nie sú významné, resp. majú iba lokálny charakter.
Odpady:
Najrozšírenejším spôsobom zneškodňovania odpadov je skládkovanie. V k.ú. obce
Blatné sa skládka TKO nenachádza. Obec skládkuje TKO na skládke TKO III. stavebnej
triedy v Senci – Svätom Martine – Červenom Majeri. Zber odpadu v obci zabezpečuje
spoločnosť AVE Bratislava, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorá obci poskytuje služby v
oblasti nakladania s komunálnym odpadom, okrem nebezpečného odpadu, vznikajúcim na
území obce podľa stanoveného systému zberu komunálneho odpadu v súlade s platným
všeobecne záväzným nariadením obce. S uvedenou spoločnosťou má obec uzatvorenú platnú
zmluvu od 21. septembra 2010.
V blízkosti Stoličného potoka sa nachádzala skládka stavebného odpadu, ktorá bola
zavezená zeminou. Množstvo odpadu sa skládkuje na nepovolených divokých skládkach,
ktoré ohrozujú najmä kvalitu podzemných vôd. Obec od roku 2002 pristúpila na separovaný
zber (sklo, PET, papier, akumulátory) s následným využitím vytriedeného odpadu, čo pomáha
znížiť množstvo odpadu na skládkovanie. Využitie druhotných surovín je však stále na
nedostatočnej úrovni.
Rádioaktivita a radónové riziko:
Vzhľadom na vzdialenosť obce od Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice
nedosahujúcu 30 km ochranné pásmo úroveň rádioaktivity v danom území nie je pod
pravidelnou kontrolou. Obec je dotykovou zónou regiónu Jadrovej elektrárne Jaslovské
Bohunice.
V roku 1993 sa v širšom regióne uskutočnil účelový radónový prieskum, z ktorého
vyplýva, že v riešenom území sú hodnoty radónového rizika prevažne nízke. Pre
územnoplánovacie projekty by však bolo vhodné vykonať lokálne a podrobnejšie prieskumy.
Ochrana prírody:
Územnou ochranou prírody sa v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny rozumie osobitná ochrana prírody a krajiny v legislatívne vymedzenom
území v druhom až piatom stupni ochrany. V rámci projektu Natura 2000 bolo vyhláškou
MŽP SR č. 437/2008 z 24.10.2008 vyhlásené územie zasahujúce oblasť k.ú. obce Blatné ako
súčasť územia Pusté Úľany - Zeleneč s celkovou výmerou 21 240 ha za Chránené vtáčie
územie Úľanská mokraď nadregionálneho celoeurópskeho významu. CHVÚ na k.ú. Blatné
začína na východ od štátnej cesty I/61. Toto územie bolo vyhlásené s cieľom zabezpečenia
priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých
druhov vtákov (kane močiarnej, kane popolavej, bučiačika močiarneho, prepelice poľnej,
sokola rároha a sokola červenonohého). Do riešeného územia nezasahuje ani okrajovo žiadne
ďalšie veľkoplošné chránené územie.
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Základným koncepčným materiálom na zabezpečenie ekologickej stability je územný
systém ekologickej stability (USES), spracovaný v zmysle uznesenia vlády SR č. 319/1992
pre celé územie SR na regionálnej úrovni. Kostru ÚSES tvoria biocentrá a biokoridory,
významnými interakčnými prvkami sú genofondové lokality regionálneho významu –
RÚSES.
Významným biocentrom regionálneho významu nachádzajúcim sa v k.ú. obce Blatné je
regionálny biokoridor č. XIV. Čertov kopec – Trnianska dolina – Dolné Čady. Biokoridor je
tvorený vodným tokom Stoličného potoka prepájajúcim oblasť s nadregionálnym biocentrom
Úľanská mokraď. Jeho súčasťou je prívodný kanál – Blatenský potok, ktorý plní funkciu
miestneho biokoridoru.
Druhým dôležitým centrom plniacim funkciu dotykového regionálneho biocentra je
biocentrum Martinský les – Šenkvický háj – Vršky. Tvoria ho najmä dubové xerotermné lesy
a biocentrum sa nachádza na juhozápadnom okraji k.ú. obce.
Prírodné prostredie obce Blatné je zväčša jednotvárne, typické pre rozsiahlu rovinatú
oblasť Podunajskej roviny. Jediné výraznejšie nerovnosti reliéfu tvoria údolie Stoličného
potoka, ktoré je kaňonovité v spraši.
Z prírodných zdrojov je zaujímavý len výskyt podzemnej vody prúdiacej z Malých
Karpát. Jej chemické zloženie je dané predovšetkým primárnymi genetickými faktormi,
ktoré pôsobia v smere formovania výrazného kalcium - magnézium - bikarbonátového
chemizmu. Vplyvom týchto primárnych genetických faktorov vznikla zóna výrazne kalcium
- magnézium - bikarbonátového typu v celej centrálnej časti Žitného ostrova. Postupne do
hĺbky dochádza k miernemu posunu chemizmu smerom k natrium - bikarbonátovému typu.
Priepustné pôdne a horninové prostredie umožňuje prienik znečisťujúcich látok do
podzemných vôd.
Znečistenie pôd a vôd na území Žitného ostrova nemusí byť spôsobené
poľnohospodárskou činnosťou na mieste. Vplyv poľnohospodárskej, najmä rastlinnej výroby
síce vplýva na ohrozenie kvality podzemnej vody, avšak jej priamy vplyv závisí od celého
radu faktorov od vplyvu pôdneho typu, dávky a doby hnojenia, stavu rastlinného krytu,
vykonanej agrotechniky atď. Tomuto riziku musí byť podriadený agrotechnický komplex od
spôsobu obrábania pôdy, cez výber pestovaných plodín, hnojenie i zavlažovanie. Iným
zdrojom sú hlavne vody Dunaja, Malého Dunaja a kanálov. Dunaj a Malý Dunaj sú ešte stále
znečistené olejmi, fenolmi, splaškovými vodami a rôznymi priemyselnými odpadmi
vypúšťanými do hlavného toku aj mimo územia Slovenskej republiky (Nemecko a Rakúsko).
Na danom území sú znečisťované hlavne mestom Bratislava a jeho priemyslom. Vody
kanálov sú znečisťované hlavne miestnym poľnohospodárstvom. Anorganický podiel
sekundárneho znečistenia v širšom slova zmysle je prevažne ľahko transportovateľný a môže
ovplyvňovať chemické zloženie podzemnej vody aj v podstatnej vzdialenosti od zdroja
znečistenia. Kvalitatívne sa prejavuje hlavne výrazným vzrastom zložiek Cl-, NO3-1 a SO42, pričom dochádza k posunom celkového chemizmu vôd k nevýraznému vápenato (horečnato) - bikarbonátovému typu, prípadne až k zmiešanému typu, pričom vzrastá celková
mineralizácia.

59

SWOT analýza – Životné prostredie
1. Silné stránky
 Existujúca vodná plocha, ktorá môže
byť využitá aj na športovo - rekreačné
účely (vodné bicykle, skútre, loďky,
kajaky);
 Dobre vyriešená infraštruktúra v obci;
 Pokojné a kultivované životné
prostredie.
3. Príležitosti
 Možnosť využitia existujúcej vodnej
plochy na rekreačné účely a vodné
športy, vrátane chovu rýb;
 Veľmi výsušné pôdy
s vysokopoloženým štrkovým podložím
ponúknuť na výstavbu rodinných
domov s perspektívou vzniku
satelitného sídliska Bratislavy;
 Možnosť rozšírenia súčasnej plochy
trvalej zelene.

2. Slabé stránky
 Málo trvalej zelene;
 Výsušné plytké pôdy;
 Hlboké štrkové resp. štrkovopiesčité
podložie s prúdiacou podzemnou vodou;
 Pomerne hustá zástavba domov.

4. Ohrozenia
 Zaostávanie technickej infraštruktúry
voči požiadavkám na kvalitné životné
prostredie;
 Zvyšujúca sa intenzita cestnej dopravy;
 Zvyšovanie počtu obyvateľov obce
kladie zvýšené nároky na zabezpečenie
kvalitného životného prostredia;
 Možný nárast prírodných udalostí
a katastrof;
 Nedostatočné využitie zdrojov EÚ
a zdrojov SR, mimo prostriedkov
obecného rozpočtu, najmä
štrukturálnych fondov EÚ, štátneho
rozpočtu SR a finančných prostriedkov
Bratislavského samosprávneho kraja.

3.3.2 Odporúčania na rozvoj obce z pohľadu zdravého životného prostredia
Kľúčovým problémom tvorby zdravého životného prostredia v obci Blatné a jeho
okolia je vytvorenie podmienok na také ekonomické aktivity obyvateľov mikroregiónu, ktoré
im zabezpečia slušnú životnú úroveň.
Riešenie je teda v komplexe aktivít, ktoré budú ekonomicky efektívne len
v podmienkach využitia a ochrany prírodného bohatstva regiónu, ktoré sú svojim spôsobom
unikátne a neopakovateľné.
Priorita 1:

Usporiadanie krajiny pre orientáciu na agroenvironmentálne
poľnohospodárstvo

Opatrenie 1.1

Rozpracovanie a realizácia postupov pre ochranu biotopov prírodných a
poloprírodných trvalých trávnatých porastov s možnou podporou z EÚ
až 123,70 EUR/ha

Opatrenie 1.2

Zatrávnenie eróziou ohrozených orných pôd s možnou podporou z EÚ
až 97,81 EUR/ha
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Opatrenie 1.3

Postupné obmedzovanie samozásobiteľského pestovania obilnín
s perspektívnym zameraním na výrobu finálneho produktu, ktorý bude
typický pre daný región

Priorita 2:

Zamedzenie znečisťovania vodných tokov

Opatrenie 2.1

Zamedziť únik odpadových vôd z budov a priestorov RD, aby vo
vodných tokoch (Stoličný potok, vodná nádrž Blatné) mohol byť
rozšírený chov ušľachtilých rýb určených na športové rybárstvo, ale aj
na komerčné účely

Opatrenie 2.2

Zaviesť striktný triedený zber odpadov (odpadom sú nepotrebné veci z
domácností, ktoré sa vyhadzujú na odľahlé miesta alebo do potoka –
divoké skládky). Zavedenie využitia druhotných surovín v praxi.

Priorita 3:

Zamedzenie znečisťovania ovzdušia

Opatrenie 3.1

Vykurovanie riešiť prechodom na elektrické vykurovanie, pretože
spaľovanie drevnej hmoty môže mať negatívny vplyv na ovzdušie.
Energetickým zdrojom môžu byť i obnoviteľné zdroje energie,
s možnosťou využívania veľkého počtu slnečných dní v roku.

Priorita 4:

Využiť prírodné
a cestovný ruch

Opatrenie 4.1

Možný rozvoj športovísk a ich výstavbu, ako aj výstavbu domov, či
iných zariadení a infraštruktúry riešiť v spolupráci s orgánmi životného
prostredia (nie však systémom striktného odmietnutia zo strany
ochrancov prírody)

Opatrenie 4.2

Zarybniť vodné toky a vodné plochy s cieľom rozvoja chovu
ušľachtilých rýb pre športové rybárstvo i komerčné účely.

danosti

regiónu

pre

hospodársky

rozvoj

3.4 Cestovný ruch
3.4.1 Východiská pre štátnu politiku cestovného ruchu
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky hovorí o rozvoji cestovného ruchu
ako oblasti verejného záujmu s tým, že vláda sa zaviazala realizovať úlohy v oblasti jeho
naštartovania, tvorby satelitného účtu, vytvorenia systému podporných nástrojov,
inštitucionálneho usporiadania a v neposlednom rade podporou zonácie chránených území
Slovenska.
Stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenska definuje strategický cieľ - zvyšovať jeho
konkurencieschopnosť pri lepšom využívaní potenciálu, so zámerom vyrovnávania
regionálnych disparít a tvorby nových pracovných príležitostí. Pre naplnenie tohto cieľa
stratégia definuje päť špecifických cieľov rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike:
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posilnenie postavenia odvetvia cestovného ruchu v národnom hospodárstve;
zvýšenie atraktívnosti Slovenska ako dovolenkového cieľa;
zvýšenie objemu pobytového cestovného ruchu;
zlepšenie štruktúry zahraničných návštevníkov Slovenska skvalitňovaním
poskytovaných služieb;
podpora tvorby nových pracovných príležitostí najmä v regiónoch s významným
potenciálom pre cestovný ruch.

Regionalizácia cestovného ruchu ako jeden zo základných dokumentov SR v tejto
oblasti, definuje potenciál cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch cestovného ruchu na
Slovensku a následne navrhuje nosné aktivity a formy cestovného ruchu.
Podľa Strategického zámeru rozvoja obce Blatné s výhľadom do roku 2025, bude obec
Blatné oblasťou spokojných obyvateľov i návštevníkov, táto oblasť bude čistá, bezpečná,
zdravá, ekologická, príťažlivá, vzdelaná, kultúrna, komunikujúca, prosperujúca, dodržujúca
princípy trvalo udržateľného rozvoja.
Podľa Stratégie rozvoja cestovného ruchu SR úlohou obce je:

tvorba plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja na území obce, vrátane stratégií
a koncepcií rozvoja cestovného ruchu;

vypracovanie územných plánov obce;

koordinácia subjektov v danom teritóriu pri poskytovaní služieb cestovného ruchu;

tvorba vlastných finančných nástrojov na realizáciu aktivít v cestovnom ruchu;

zriaďovanie pracovných komisií cestovného ruchu;

zriaďovanie miestnych združení cestovného ruchu;

zriaďovanie a prevádzkovanie turistických informačných kancelárií;

budovanie infraštruktúry podporujúcej aktivity v cestovnom ruchu (cesty, vodovod,
plynofikácia, kanalizácia, verejné sociálne zariadenia, atď.);

zlaďovanie aktivít podnikateľských subjektov v rámci svojej pôsobnosti;

budovanie a značkovanie turistických chodníkov, náučných chodníkov a cyklotrás;

budovanie odpočívadiel, informačných a orientačných systémov;

inštalácia a údržba informačných a propagačných systémov;

sústreďovanie štatistických údajov o cestovnom ruchu v obci;

vyberanie miestnych daní (daň za ubytovanie);

vytváranie podmienok na výchovu miestneho obyvateľstva k cestovnému ruchu ako
prvku predstavujúcemu pozitívny vplyv na celkový vývoj obce;

spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi samosprávneho kraja pri
realizácii štátnej politiky cestovného ruchu;

spolupráca s podnikateľskými subjektmi.
Regionalizácia cestovného ruchu v SR rozdeľuje celé územie Slovenska do 21
prirodzených regiónov turizmu. Oblasť Blatné patrí do 1. Bratislavského regiónu, ktorý je
podrobne špecifikovaný v nasledujúcej tabuľke:
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Predpokladaný vývoj na trhu a konkurencieschopnosť:
Bratislavský región je zásluhou mesta Bratislava najvyhľadávanejším cieľom
zahraničných turistov na Slovensku. V počte prenocovaní je druhým regiónom za Tatranským
regiónom, pretože v Bratislave sa realizujú najmä krátkodobé pobyty návštevníkov tohto
regiónu.
V blízkej budúcnosti sa dá predpokladať, že Bratislavský región si svoju pozíciu
minimálne udrží alebo mierne posilní. V dlhodobejšom výhľade sa jeho podiel na výkonoch
za Slovensko zníži, napriek absolútnemu rastu výkonov tohto regiónu, a to v dôsledku
postupného výraznejšieho sa presadzovania aj ďalších slovenských regiónov na zahraničných
trhoch. Tento región má všetky predpoklady na konkurencieschopnú ponuku v jednotlivých
oblastiach obchodného turizmu a poznávacieho turizmu, v obidvoch prípadoch v kombinácii
s atraktívnymi doplnkovými aktivitami. K tomu vytvára podmienky hlavné mesto Bratislava
a zvyšné územie Bratislavského regiónu, ako jej zázemie, pričom jej funkcia a význam bude
postupne narastať.
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3.4.2 Potenciál oblastí cestovného ruchu
Dosiahnutý dlhodobý potenciál regiónov SR podľa vybratých aktivít:
Aktivita
Pobyt/rekreáci
a pri vode

Vodné športy

Pobyt/rekreáci
a pri termálnej
vode

Vysoký
Bratislavský
Podunajský
Dolnozemplínsk
y

Bratislavský
Podunajský
Dolnopovažský
Nitriansky
Oravský
Liptovský
Dolnozemplínsk
y
Podunajský
Dolnopovažský
Liptovský
Tatranský

Pobyt
v lesnom/horsk
om prostredí

Severopovažský
Turčiansky
Oravský
Liptovský
Gemerský
Horehronský
Tatranský
Spišský

Pešia turistika

Severopovažský
Turčiansky
Oravský
Liptovský
Horehronský
Pohronský
Tatranský
Spišský

Cykloturistika

Bratislavský
Podunajský
Záhorský

Potenciál
Dobrý
Priemerný
Základný
Záhorský
Strednopovažsk
Turčiansky
Dolnopovažský
ý
Tatranský
Nitriansky
Hornonitriansky
Spišský
Severopovažsky
Liptovský
Šarišský
Oravský
Ipeľský
Pohronský
Gemerský
Košický
Hornozemplínsk
y
Severopovažský
Záhorský
Turčiansky
Košický
Strednopovažsk
Ipeľský
Hornozemplínsk
ý
y
Hornonitriansky
Gemerský
Pohronský
Tatranský
Spišský
Nitriansky
Bratislavský
Záhorský
Hornonitriansky Strednopovažsk
Košický
Severopovažský
ý
Dolnozemplínsk
Turčiansky
Oravský
y
Ipeľský
Gemerský
Pohronský
Strednopovažsk
Bratislavský
Podunajský
ý
Záhorský
Hornonitriansky Dolnopovažský
Ipeľský
Nitriansky
Pohronský
Dolnozemplínsk
Košický
y
Šarišský
Hornozemplínsk
y
Bratislavský
Záhorský
Podunajský
Strednopovažsk Dolnopovažský
ý
Nitriansky
Hornonitriansky
Ipeľský
Gemerský
Dolnozemplínsk
Košický
y
Šarišská
Hornozemplínsk
a
Strednopovažsk Dolnopovažský
Nitriansky
á
Hornonitriansky
Severopovažská
Ipeľský
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Liptovský
Tatranský

Zjazdové
lyžovanie

Turčiansky
Liptovský
Horehronský
Tatranský

Turčiansky
Oravský
Gemerský
Horehronský
Pohronský
Spišský
Košický
Šarišský
Severopovažský
Oravský

Hornozemplínsk
y
Dolnozemplínsk
y

Strednopovažsk
ý
Hornonitriansky
Gemerský
Pohronský
Spišský
Košický
Šarišský

Bratislavský
Ipeľský
Hornozemplínsk
y

Tabuľka č. 15 Potenciál oblastí cestovného ruchu v SR

Potenciál
Vybavenosť
Prechodné
ubytovanie

Vysoký
Bratislavská
Tatranská

Dobrý
Nitrianska
Turčianska
Liptovská
Horehronská
Košická

Vybavenosť
Turisticko -informačné
kancelárie

Zvýšený
Bratislavská
Severopovažská
Oravská
Liptovská
Horehronská
Tatranská

Priemerný
Podunajská
Dolnopovažská
Strednopovažská
Severopovažská
Oravská
Ipeľská
Pohronská
Spišská
Šarišská
Hornozemplínska
Dolnozemplínska

Základný
Záhorská
Hornonitrianska
Gemerská

Potenciál
Základný
Podunajská
Záhorská
Dolnopovažská
Strednopovažská
Nitrianska
Hornonitrianska
Turčianska
Gemerská
Pohronská
Spišská
Košická
Šarišská

Tabuľka č. 16 Potenciál oblastí cestovného ruchu v SR
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Podľa Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike patrí obec
Blatné do Bratislavského regiónu, podľa ktorej tento región je zaradený medzi
prioritné regióny. Na tomto území možno uvažovať s rozvojom turizmu a jeho prínosmi
pre miestnu a regionálnu ekonomiku.
Súčasnosť je pomerne málo priaznivá. Neveľké kapacity sú málo využívané.
Podunajský región bol zaradený medzi regióny strednej priority s dôrazom na:
 rozvoj kúpeľníctva;
 pobyty pri termálnej vode;
 vodné športy;
 cykloturistiku;
 vidiecke pobyty.
Odporúčané formy rozvoja cestovného ruchu:
 mestský turizmus;
 prímestská rekreácia;
 poznávací turizmus.

Obr. č. 9 Klimatické oblasti
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Obr. č. 10 Prehľad ročných zrážok

Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu v obci Blatné
Hotel
Kategória
Počet lôžok
Motel
Kategória
Počet lôžok
Penzión
Kategória
Počet lôžok
Turistická ubytovňa
Počet lôžok
Chata/Chatová osada
Počet lôžok
Kemping
Počet miest
Ostatné ubytovacie zariadenia
Počet lôžok

U Wocha
٭٭٭
26 lôžok + 9 prístelok
nie
0
0
nie
0
0
nie
0
nie
0
nie
0
nie
0
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Ubytovanie v súkromí
Počet lôžok

nie
0

Tabuľka č. 17 Súčasná ponuka ubytovacích možností v obci Blatné

Z uvedeného možno konštatovať, že ubytovacie možnosti v obci Blatné sú vyhovujúce
vzhľadom na blízkosť mesta Senec a jeho ubytovacích kapacít.
Keďže obec Blatné pomerne často navštevujú zástupcovia a obyvatelia družobných obcí
z Maďarska a Česka, z toho dôvodu by obec uvítala možné rozšírenie ubytovacích kapacít
miestneho hotela, aby bolo možné naraz a na jednom mieste ubytovať ľudí z jedného celého
autobusu.

Stravovacie a reštauračné zariadenia cestovného ruchu v obci Blatné
Reštaurácia
Druh vzťahu - vlastník/nájomník
Celoročná/sezónna prevádzka
Otváracia doba
Pohostinstvo
Druh vzťahu - vlastník/nájomník
Celoročná/sezónna prevádzka
Otváracia doba
Jedáleň
Druh vzťahu - vlastník/nájomník
Celoročná/sezónna prevádzka
Otváracia doba
Cukráreň
Druh vzťahu - vlastník/nájomník
Celoročná/sezónna prevádzka
Otváracia doba
Krčma
Motorest
Bistro
Pizzeria
Bufet
Stánok s občerstvením
Herňa
Iné, aké

U Wocha
vlastník
celoročná
9.00 – 22.00
U Slováka
vlastník
celoročná
9.00 – 22.00
Jedáleň Blatné
nájomník
celoročná
9.00 – 15.00
Karol Bauer
vlastník
celoročná
9.00 – 22.00
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

Tabuľka č. 18 Stravovacie a reštauračné zariadenia v obci Blatné
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Z hľadiska ponuky stravovacích a reštauračných služieb v obci možno konštatovať, že
sú dostatočné a obec neplánuje s ich rozširovaním.
3.4.3 Produkty turizmu
Produkty turizmu na Slovensku musia byť definované takým spôsobom, aby sa odlíšili
od produktov susedných krajín, boli príťažlivé a akceptovateľné pre ešte nepokryté alebo
nové segmenty na zahraničných trhoch. Rozvoj produktov by mal byť realizovaný na dvoch
úrovniach - centrálnej a regionálnej. Na centrálnej úrovni by malo byť rozhodujúce
podporovať produkty z hľadiska zvýšenia počtu zahraničných návštevníkov a na regionálnej
by malo ísť o rozvoj produktov, pre ktoré má región najvhodnejšie predpoklady.
Ťažiskovými formami cestovného ruchu na Slovensku sú:

mestský a kultúrny turizmus;

kúpeľný a zdravotný turizmus;

zimný turizmus a zimné športy;

letná turistika a pobyty pri vode;

vidiecky turizmus.
Z uvedených ťažiskových foriem môže výrazne profitovať aj obec Blatné.
Letná turistika a pobyty pri vode: turistika, cyklotrasy, rybárstvo.
Vidiecky turizmus a agroturizmus: má mnohé možnosti na rozvoj. Produkt môže obsahovať
pobyty na farmách v objektoch s typickou architektúrou, s
možnosťou rekreačných aktivít a prác na vidieku, zberu
plodín, poznávanie folklóru a miestnych tradícií a pod.
3.4.4 Potenciál územia obce pre letné turistické aktivity
Hlavná ponuka v obci Blatné vytvára predpoklady predovšetkým pre letné rekreačné
aktivity v nasledujúcich formách:
Kúpanie a vodné športy
Prírodný potenciál územia na kúpanie a vodné športy nie je v súčasnosti dostatočne
využívaný. Kritériá pre pobytový turizmus obec nespĺňa s nedostatočnou ponukou ubytovacej
kapacity v štruktúre zariadení prechodného ubytovania. Ostatné lokality sa využívajú najmä
ako víkendové miesta pre obyvateľov Bratislavy.
Pri súčasnej vodnej ploche (nádrž Blatné) okrem možnosti jednoduchého ubytovania
(stany, príp. v súkromní), nie sú vybudované žiadne ďalšie služby. Na vodnej nádrži Blatné
trénujú členovia Klubu vodného lyžovania Inter Bratislava – Waterski Slovakia. Na kúpanie
a vodné športy slúži predovšetkým Aquapark a Slnečné jazerá v blízkom Senci.
1.

Vodáctvo, rybolov
Zaujímavou turistickou atrakciou obce môže byť vodná nádrž Blatné, ktorá sa
v súčasnosti využíva najmä na zavlažovanie a na chov rýb (kapra). Do budúcnosti by obec
mala uvažovať nad športovo – rekreačným využitím tejto vodnej nádrže – vodné lyže, vodné
bicykle, loďky, kajaky. V ďalšom využívaní vodných plôch je potrebné zabrániť
neorganizovanému táboreniu a dobudovať odpočívadlá s bezkolíznym prístupom, ohniskami,
zberom odpadkov a pod.
2.

69

V riekach a vo vodných plochách na území regiónu Podunajsko sa chytajú kapre,
sumce, pleskáče, zubáče a šťuky.
Cykloturistika a pešia turistika
Obec Blatné má dostatočný potenciál na cykloturistiku. Je rovinatý, vhodný aj pre
rekreačných cykloturistov. Pri vytyčovaní cykloturistických trás sa väčšinou využívajú cesty
druhej triedy s menšou frekvenciou motorových vozidiel, resp. sa budujú osobitné trasy bez
stretu s ostatnou dopravou. Územím Podunajska vedie Medzinárodná dunajská cyklistická
cesta (DCC), ktorá je na území SR a zvlášť v sledovanom území dobre a kvalitne
vybudovaná, bezpečná, s odpočívadlami, dobrým značením, dostatočnými a dostupnými
mapovými podkladmi. Trasa je známa a propagovaná aj v zahraničí, je jednou z
najznámejších a najvyužívanejších európskych cyklomagistrál. Problematickejšie a menej
využívané sú ostatné trasy v území. Nevedú po osobitných trasách, ale po cestách II. a III.
triedy, poľných cestách a nie sú označené. Do budúcnosti bude potrebné zamerať sa na ich
bezpečnosť, značenie a zabezpečiť ich dostatočnú propagáciu.
3.

Bratislavský samosprávny kraj v súčasnosti pripravuje projekt na podporu rozvoja
cyklotrás, a to vybudovanie cyklotrasy z Bratislavy do Trnavy, prechádzajúcej cez priľahlé
obce regiónu Podunajska.
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Obr. č. 11 Cyklotrasy v okolí Bratislavy

Jazdectvo a poľovníctvo
Charakter krajiny, ale aj prírodný rovinatý profil krajiny s dlhoročnou tradíciou
poľnohospodárskej výroby je predpokladom chovu koní a jazdectva. Vznikol tu areál
s chovom koní, ktorý poskytuje možnosti prenajať si jazdenie alebo výučbu jazdenia na koni.
Areál sa postupne buduje, jeho súčasťou je aj hotel „U Wocha“ s 26 lôžkami a 9
prístelkami.
Majitelia areálu umožňujú jazdenie alebo výučbu jazdy na koňoch. Možnosti pobytu na
vidieku s jazdeckými aktivitami sa veľmi rýchlo menia a stále sa rozširujú. Je to jedna z
aktivít, ktorá sa veľmi rýchlo rozvíja a zabezpečuje využitie vhodného potenciálu pre tento
druh pobytov.
Poľovníctvo s dostatkom poľovnej zveriny je vhodnou doplnkovou formou turizmu v
regióne. V regióne Podunajska možno loviť najmä srnčiu zver (v lužných podunajských
lesoch), diviaka (hlavne v listnatých podunajských lesoch), zajaca, divé husi a kačky v okolí
Dunaja, bažanta v lužných lesoch povodia Dunaja. V obci Blatné aktívne pôsobí poľovnícke
združenie Priehrada.
4.
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3.4.5 Pozoruhodnosti obce z hľadiska cestovného ruchu
Na území obce Blatné sa nachádzajú viaceré pamiatky a pozoruhodnosti, ktoré by
návštevníci obce nemali obísť (ich bližší popis je uvedený v časti 3.8.3 Kultúrne dedičstvo):

pôvodne gotický Rímsko – katolícky kostol sv. Vojtecha z roku 1310;

Kaplnka zasvätená Najsvätejšej Trojici;

Lurdská jaskyňa venovaná Panne Márii;

budova fary;

budova starej školy;

rodinné domy – trojpriestorové domy z nepálených tehál a valbovými strechami;

Socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1736;

Socha sv. Vendelína spred roka 1847;

Socha sv. Floriána z roku 1811;

Socha Immaculaty (nepoškvrneného počatia Panny Márie) z roku 1859;

Socha sv. Urbana z roku 1870;

sochy v kostole sv. Vojtecha;

božie muky a kríže (Ústredný kríž na cintoríne z roku 1801, Kríž pri ceste do Senca,
Kríž pri Čihákovskom mlyne, Kríž v bývalých vinohradoch a Kríž v háji);

Pamätník blatnianskym obetiam padlým v 1. a 2. svetovej vojne.
3.4.6 Typická gastronómia
Celá oblasť Podunajskej nížiny je typická a známa svojou osobitou gastronómiou. V
regióne je premiešaný vplyv slovenskej a maďarskej gastronómie (kuchyne). Výrazný dopad
na gastronómiu majú aj klimatické podmienky a hospodárske pomery. Región Podunajskej
nížiny stále patrí k regiónom s rozvinutou poľnohospodárskou výrobou a dostatočnou
ponukou poľnohospodárskych plodín.
Ponuka zariadení reštauračného stravovania v regióne obsahuje aj jedlá pre región
typické. Husacie hody sú v jesennom období častou gastronomickou ponukou stravovacích
zariadení. Nie sú neobvyklé ani štýlové zariadenia, napr. čárdy, orientujúce sa najmä na
rybacie špeciality.
V obci sa v novembri organizujú zabíjačky (organizuje ich Stolno - tenisový klub
Blatné) a v júli zase Súťaž vo varení guláša (organizuje ho miestne Poľovnícke združenie
Blatné).
V auguste 2007 sa konal 1. ročník Burčiak festu, na ktorom sa stretlo nebývalé
množstvo miestnych obyvateľov i návštevníkov obce. Odvtedy sa toto podujatie organizuje
v obci pravidelne každý rok koncom augusta.
3.4.7 Ekoturizmus
Veľký význam bude mať rozvíjajúci sa ekoturizmus, ktorý naplní zámery v oblasti
trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu v súlade s trendmi a zámermi EÚ.
Budovanie cyklistických chodníkov, kempingových plôch, poľovníckych revírov,
tematických parkov bude musieť zohľadňovať aktuálne obmedzenia vyplývajúce zo
stanovených hraníc únosnosti územia pre danú formu cestovného ruchu. Návštevník musí byť
vychovávaný a pripravený na šetrný pobyt a pohyb v prírode.
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Strategický plán zvyšovania imidžu a atraktivity obce Blatné
Vízia









Atraktívna a
rešpektovaná
obec;
Obec bude
atraktívnou pre
svojich
obyvateľov
i návštevníkov,
so zameraním na
možnosti
rozšírenia
atraktivít
zimného
a letného pobytu,
kultúrne
a historické
tradície,
osobnosti
agroturistiky
a vidieckeho
cestovného
ruchu;
Obec bude ako
významná
destinácia pre
domácich
a zahraničných
návštevníkov a
východiskom
k prírodnému
zázemiu i do
širšieho regiónu;
Obec bude
stavať na
autentickosti a
oživení
kultúrneho a
historického
dedičstva
(pamiatky,
osobnosti,
aktivity);
Podpora
budovania
cestovného
ruchu, s cieľom
poskytovania
služieb na
európskej úrovni

Strategický zámer

Programové ciele

 Kultúrne a
ekonomické
zviditeľnenie obce
a regiónu na
celoslovenskej
úrovni;
 Vytvorenie
turistického centra
s regionálnou
sférou vplyvu;
 Posilnenie
kultúrnej,
historickej
i prírodnej
jedinečnosti
a atraktivity obce;
 Vytvorenie
rámcov pre
oživenie obce
i okolitého
regiónu;
 Obnova a rozvoj
obce ako celku,
s nadväznosťou na
okolitú krajinu.

 Starostlivosť o obnovu
a zveľadenie kultúrneho
dedičstva;
 Zmapovanie
jedinečností a atraktivít
mikroregiónu a jeho
okolia;
 Interpretácia
pamiatkového
a prírodného dedičstva
mikroregiónu;
 Rozvoj atraktivity diania
v mikroregióne;
 Akcelerácia cestovného
ruchu v mikroregióne
a v jeho okolí;
 Podpora marketingu;
 Vytvorenie a rozvoj
imidžu celého
mikroregiónu;
 Podpora a rozvoj
informovanosti
o mikroregióne dovnútra
aj navonok;
 Rozvoj spolupráce
s okolitými obcami,
mestami a
mikroregiónmi/regiónmi
.

Aktivity












Vypracovanie
marketingovej
stratégie obce;
Vytvorenie
kultúrnych trás
a náučných
chodníkov v obci e
jej okolí, vrátane
systému
interpretácie;
Zviditeľnenie obce
cez osobnosti, ktoré
žili, žijú alebo majú
vzťah k danej obci
a regiónu;
Obnova
historických
a kultúrnych
tradícií;
Zachovanie
remeselníckych
tradícií;
Vybudovanie a
zmapovanie
cyklotrás a ich
propagácia pre
domácich a
zahraničných
návštevníkov
vypracovanie
projektov na
získanie finančných
prostriedkov zo
zdrojov EÚ;
Rozvoj
ekoturizmu.

Tabuľka č. 19 Strategický plán zvyšovania imidžu a atraktivity obce Blatné
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SWOT analýza – Cestovný ruch
1. Silné stránky








Obec má vhodné podmienky
s možným potenciálom rozvoja
vidieckeho cestovného ruchu;
Dlhodobý potenciál na rozvoj
letného turizmu, rekreačnošportového turizmu
a cykloturizmu v rámci
priliehajúcich rekreačných
oblastí;
Región s dobrou kvalitou
životného prostredia;
Výhodné klimatické podmienky,
región s najväčším počtom
slnečných dní;
Výhodná dopravná dostupnosť
(blízkosť letiska Bratislava).

3. Príležitosti
 Trendy v trávení voľného času;


Rastúci dopyt po zážitkovej
turistike, agroturistike;



Sieť cykloturistických trás
v širšom okolí a zámery rozšírenia
tejto siete;



Vybudovanie náučného chodníka,
spájajúceho histúriu i súčasnosť
obce;



Budovanie partnerstiev obce podnikatelia - združenia
cestovného ruchu;



Kultúrny potenciál na
organizovanie kultúrnych
slávností a podujatí;



Oživenie tradičných remesiel
letná turistika, poznávacie/náučné
chodníky;



Vybudovanie doplnkových
služieb pri vodných plochách pre
letnú turistiku a pobyt pri vode;



Ekoturizmus – využitie pre rozvoj

2. Slabé stránky
 Nerozvinuté podnikateľské prostredie
(nedostatočná iniciatívnosť a priebojnosť
podnikateľského sektora);
 Nedostatočná úroveň a dostupnosť
zariadení kultúrneho turizmu a
rekreačno-športového turizmu;
 Nedostatočný informačný systém
a propagácia;
 Chýbajúce turistické náučné chodníky
a cyklistické trasy a chodníky;
 Nedostatočná sieť poradenských služieb
pre podnikanie v cestovnom ruchu;
 Nedostatok propagačného materiálu pre
jednotlivé ponuky turizmu;
 Nedostatočné inovatívne programy pre
rodiny s deťmi;
 Neexistujúca koncepcia rozvoja
cestovného ruchu v obci a regióne.
4. Ohrozenia
 Nezáujem obyvateľstva o zvyšovanie
kvalifikácie v oblasti projektovania
a získavania finančných zdrojov zo
štrukturálnych fondov EÚ a iných
zdrojov, ako sú obecné zdroje;
 Nevypracovanie akčného plánu rozvoja
cestovného ruchu;
 Obyvatelia obce a okolia nebudú
zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb
v ubytovacích a stravovacích
zariadeniach;
 Nezáujem o ponuku propagačných
materiálov a vytvorených nových
inovačných produktov cestovného ruchu;
 Nevybudovaná infraštruktúra pre rozvoj
cestovného ruchu, nevyhovujúca kvalita
zariadení poskytujúcich služby
cestovného ruchu (ubytovanie,
stravovanie, doplnkové služby,
požičovne a servis pre cykloturistiku
a pod.);
 Nedostatočné kroky na zvýšenie
atraktívnosti obce a jej okolia;
 Nedostatočná prezentácia, zviditeľnenie a
atraktívnosť a dostupnosť zariadení pre
cestovný ruch a turizmus;
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cestovného ruchu;
Možnosť využívania zdrojov zo
štrukturálnych fondov a iniciatív
EÚ a cezhraničnej spolupráce
Slovensko – Maďarsko.







Silná konkurencia okolitých obcí a
regiónov podobného charakteru;
Strata jedinečnosti v prípade, ak obec
nebude schopná presadiť svoje silné
stránky v spolupráci s ostatnými
regiónmi;
Nezáujem turistov o obec a región;
Zmeny a výkyvy počasia môžu ovplyvniť
návštevnosť obce a jej okolia.

3.4.8 Návrh priorít a opatrení v oblasti rozvoja cestovného ruchu
Využitie prírodného a kultúrneho potenciálu na vytváranie nových pracovných miest
v odvetví cestovného ruchu.
Podľa miery nezamestnanosti s využitím rozvoja cestovného ruchu disponuje obec
možnosťou na využitie prírodných a kultúrnych daností na zníženie nezamestnanosti
a zvýšenie príjmov obyvateľstva vytvorením nových pracovných miest pre stravovacie
a ubytovacie služby, ubytovania na súkromí, využívaním služieb agroturistiky a vidieckej
turistiky. Rozširovanie služieb cestovného ruchu v obci prinesie potrebu rozvoja ľudských
zdrojov a kvality služieb cestovného ruchu.
Podpora dobudovania stredísk cestovného ruchu na komplexné strediská s cieľom
poskytovania služieb na regionálnej úrovni, podľa špecificky daných podmienok.
Podľa Stratégie cestovného ruchu SR je na pomalom vzostupe domáci cestovný ruch,
pričom sa zaznamenáva aj rast seniorského a mládežníckeho cestovného ruchu. Rastie dopyt
po tradičnom nehotelovom ubytovaní, preferuje sa cestná doprava (najmä vlastnými autami).
Fragmentácia dovoleniek je väčšia v nadväznosti na skrátenie pracovného času a predĺženie
platenej dovolenky, zreteľný je aj prechod od pasívne strávenej dovolenky k dovolenke ako
skúsenosti a zážitku. Snahou je niečo zažiť a nadobudnúť skúsenosť, získať nové poznatky
a vedomosti, autentické pocity, súčasne sa kladie dôraz na kvalitu služieb a životného
prostredia. Do popredia sa dostávajú aktivity v súlade s princípmi trvalo udržateľného
rozvoja. Rozširujú sa príležitosti pre turistické destinácie s minimálnymi vstupnými
prekážkami, čoraz dôležitejšiu úlohu zohráva proces ekonomickej integrácie a novodobé
migračné prúdy. Na splnenie podmienok opatrenia je potrebné vypracovanie marketingovej
stratégie obce a jej okolia.
Obec Blatné disponuje vysokou prioritou na využitie lokality blízko Bratislavy
prevádzkovaním:

ubytovania v súkromí;

využívaním služieb agroturistiky a vidieckej turistiky;

veľký potenciál má tiež cykloturistika s vyznačenými cyklotrasami, ktorá nemá v tomto
regióne tradíciu.
Posilniť destinačný manažment, produkt diferencovať podľa potrieb a očakávaní
cieľových skupín domácich a zahraničných turistov. Ponuku produktov a balíkov služieb
zostavovať v záujme predĺženia pobytu účastníkov cestovného ruchu v obci, tieto produkty
presadzovať do ponukových katalógov.
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V obciach a mestách pôjde o vybudovanie kvalitných, dobre udržiavaných
a medzinárodným štandardom zodpovedajúcich ubytovacích a stravovacích zariadení
s dostatočnou kapacitou a štruktúrou, s komplexom doplnkových služieb, ktorými musí
disponovať každá lokalita, obec, mesto a stredisko, ak sa má stať súčasťou trhu cestovného
ruchu. Postupne sa budú spájať aktivity viacerých obcí. Spoločným postupom a plánovaným
marketingom dosiahnu obce niekoľkonásobne vyššiu efektívnosť v získavaní turistov, ako pri
izolovaných krokoch každej z jednotlivých obcí. Spojením finančných prostriedkov obcí
možno založiť miestne združenia cestovného ruchu a vytvoriť konkurencieschopnú reklamnú
kampaň, ktorá pomôže získať väčšie množstvo návštevníkov aj z väčších vzdialeností.
Dôležitá je spolupráca obce v rámci aktivít celého regiónu Podunajska.
Vytváranie zdrojov a financovanie rozvoja turizmu v obci.
Zdroje financovania a rozhodovacie procesy vznikajú, resp. sa vytvárajú tam, kde sa
konkrétna úloha najlepšie dá vyriešiť v zmysle zásady subsidiarity EÚ. Stále významnejšiu
úlohu v cestovnom ruchu zohrávajú samosprávne inštitúcie, obce i mestá.
Finančná podpora všetkých rozvojových zámerov spočíva na dôkladných výskumoch a
analýzach, pri výbere uchádzačov sa uplatňuje výberové konanie a verejná súťaž, štátne
prostriedky sa vynakladajú maximálne efektívne.
Obec musí zabezpečiť finančné prostriedky na financovanie:

tvorbu plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja na území obce, vrátane stratégií
a koncepcií rozvoja cestovného ruchu;

tvorbu územných plánov lokalít a zón;

miestne združenia cestovného ruchu;

turistické informačné kancelárie;

inštaláciu a údržbu dopravných informačných a propagačných systémov;

prevádzku, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení vo vlastníctve samosprávy, ktoré sú
využívané na účely cestovného ruchu;

infraštruktúru podporujúcu aktivity v cestovnom ruchu (cesty, vodovody, plynofikácia,
kanalizácia, verejné sociálne zariadenia, atď.);

budovanie a údržbu miestneho orientačného a informačného systému cestovného ruchu,
vrátane značenia turistických chodníkov, cyklotrás, náučných chodníkov, odpočívadiel,
atď.;

aktivity súvisiace s výchovou miestneho obyvateľstva k cestovnému ruchu, opatrenia na
zlepšenie verejnej hygieny, estetického vzhľadu obce a jej verejných priestranstiev.
Podnikateľské subjekty v obci by mali financovať:

výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení slúžiacich na poskytovanie služieb
cestovného ruchu;

združenia cestovného ruchu formou členských príspevkov;

ďalšie vzdelávanie a zdokonaľovanie profesionálnych schopností vlastných pracovníkov
poskytujúcich služby cestovného ruchu;

propagáciu a prezentáciu vlastných služieb a zariadení cestovného ruchu s využitím
ďalších atraktivít v danom regióne;

zavádzanie systémov kvality;

partnerstvá pre neplatené služby potrebné na podnikateľskú činnosť.
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Na splnenie strategických cieľov je potrebné:

posilniť destinačný manažment;

zostaviť a stále dopĺňať zoznam ubytovacích, stravovacích a rokovacích priestorov a
objektov, ktoré sú vhodné na poskytovanie služieb cestovného ruchu;

vyvíjať aktivity na získanie organizátorov pre organizovanie kultúrnych, športových a
zábavných podujatí;

udržiavať a zachovať kvalitu životného prostredia;

zainteresovať miestne obyvateľstvo.
Na nasledujúce obdobie bolo vyselektovaných 6 cieľových skupín klientov, na ktorých by sa
mali zameriavať turistické aktivity:

miestna a regionálna klientela;

rodiny s deťmi;

slovenskí turisti;

zahraniční turisti (susedné krajiny, ostatné krajiny);

seniori;

záujmová klientela (poľovníctvo, rybolov, šport – jazda na koni).

3.5

Doprava a dopravná infraštruktúra

3.5.1 Dopravná infraštruktúra v obci
V hodnotení dopravnej polohy obce možno konštatovať, že obec Blatné má výhodnú
dopravnú polohu. Hlavným spojom pre obyvateľov obce je autobusové spojenie Blatné –
Bratislava – Blatné, ktoré je zabezpečované v pravidelných intervaloch.
Obec je mikroregionálnou spojnicou ciest v smere západ – východ (Senec - Blatné Modra) i regionálnou spojnicou (I/61) v smere sever – juh (Trnava - Blatné - Senec). Okrajom
katastrálneho územia obce v smere severovýchod – juhozápad et vice versa prechádza hlavný
diaľničný ťah D-61 Bratislava – Trnava, ktorý slúži ako zbernica „severného diaľničného
prepojenia“ (Trnava – Žilina – Poprad – Košice) a „južného rýchlostného ťahu“ (Trnava Nitra - B. Bystrica).
Nájazd na diaľnicu je cca 2 km od obce. V súčasnosti sa plánuje výstavba výjazdu
z diaľnice z oboch smerov a nájazd i výjazd smer Trnava – Žilina.
Výjazd z diaľnice v k.ú. obce doposiaľ nie je k dispozícii, hoci je v súčasnom pláne
NDS a SSUD Bratislava. Po vybudovaní križovatky diaľnice D1 (Senec – Blatné), bude obec
Blatné pripojenou obcou v smere Bratislava - Trnava.
Obec je dobre prepojená s bližším aj vzdialenejším okolím. Dostupnosť dopravných
zariadení najvyššej funkčnej úrovne je daná dostupnosťou Bratislavy, Senca, Trnavy a ich
dopravnej vybavenosti. Blízkosť miest Senec – 5 km, Modra, Pezinok – 12 km, Trnava –
18 km, Bratislava – 30 km, po diaľnici iba 25 km.
Samotným zastavaným územím obce prechádza v smere juhovýchod - severozápad
cesta III. triedy č. 0619 z obce Šenkvice. Cesta I/61 spája v južnom smere obec s okresným
mestom Senec, severne s obcou Kaplna a Trnavou. Východným smerom z centra obce je obec
spojená cestou III/06111 s obcou Čataj, resp. s obcou Boldog. Obec sa nachádza
v atraktívnom pásme hlavného mesta SR – Bratislavy. Dostupnosť Bratislavy prímestskou
dopravou je 25 km v čase cca 30 min.
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V obci Blatné sa nenachádza stanica osobnej železničnej dopravy, ani neexistuje žiadne
železničné spojenie. Vo vzdialenosti 5, resp. 10 km od katastra obce vedú dve medzinárodné
železničné trate (trať 120, ktorá je súčasťou multimodálneho koridoru Bratislava – Varšava,
ako i severného železničného koridou Bratislava – Žilina – Poprad – Čierna nad Tisou a trať
č. 130, ktorá je súčasťou IV. multimodálného koridoru Bratislava – Budapešť, ako i južného
železničného koridoru Bratislava – Banská Bystrica – Kysak a koridoru Bratislava – Štúrovo
– Komárno. Obec nemá železničnú stanicu pre osobnú vlakovú dopravu, využíva železničná
stanice Šenkvice (trať Bratislava – Trnava) a Senec na trati Štúrovo – Bratislava.
V obci nie je ani stanica nákladnej železničnej stanice, existuje však možnosť využitia
nákladnej stanice v Senci (7 km) a Šenkviciach (8 km).
Vo vzdialenosti 22 km od obce (Ivanka pri Dunaji) sa nachádza medzinárodné letisko
M. R. Štefánika a vo vzdialenosti 12 km od obce (Kráľová pri Senci) malé športové letisko.
Vzdialenosť prístavu v Bratislave – Pálenisku na medzinárodnej vodnej ceste Dunaj
(multimodálny koridor VII.) je 30 km. Z hľadiska zaťaženia dopravných sietí a z hľadiska
využiteľnosti cestných pozemných komunikácií možno konštatovať rezervy vo využiteľnosti
cestnej dopravy.
Miestne komunikácie:
Dĺžka miestnych komunikácií je spolu 7,7 km, z ktorých takmer všetky sú bezprašné,
avšak nie v najlepšom technickom stave. Dĺžka týchto komunikácií v rozdelení na jednotlivé
triedy:

komunikácie I. triedy – 1,5 km

komunikácie II. triedy – 1,1 km

komunikácie III. triedy – 2,7 km

komunikácie IV. triedy – 0,7 km
Po výstavbe kanalizácie je v súčasnosti na niektorých uliciach v obci narušený stav
miestnych komunikácií. Uvedený stav zamýšľa obec doriešiť až po ukončení výstavby
kanalizácie v obci.
Miestne chodníky:
Dĺžka miestnych chodníkov v obci predstavuje 4,1 km. Súčasný stav chodníkov je vo
väčšine v zlom, resp. technicky v nevyhovujúcom stave.
Parkoviská:
V obci sa v súčasnosti nachádzajú 4 parkoviská – na ul. M. R. Štefánika, s rozlohou 420
m², z kameňa a asfaltu, na Športovej ul., s rozlohou 480 m², z vyfrézovaného materiálu z
ciest, na Čatajskej ul., s rozlohou 240 m², zo zámkovej dlažby a na Šarfickej ul., s rozlohou
175 m², zo zámkovej dlažby.

Doprava a dopravná infraštruktúra
Dĺžka miestnych komunikácií v km
z toho:
zrekonštruované v %
bezprašné v %
Dĺžka miestnych chodníkov v km
z toho:

7,7
10
90
4,1
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zrekonštruované v km
Počet liniek autobusovej dopravy
z toho:
mestské/prímestské spoje
regionálne spoje
diaľkové spoje
medzinárodné spoje
Počet autobusových zastávok
Železničné spojenie
Počet staníc železničnej dopravy

0,15
4
1
3
0
0
8 (obojsmerne)
nie
0

Tabuľka č. 20 Doprava a dopravná infraštruktúra v obci Blatné

Obec Blatné má pravidelné autobusové spojenie do cieľových staníc Bratislava, Senec,
Modra, Trnava, Čataj, ako i obcí, ktorými prechádzajú spoje do uvedených cieľových staníc.
Dostupnosť diaľničnej siete D I Bratislava – Žilina je 10 km (diaľničná križovatka v Senci),
resp. 2,5 km (diaľničná križovatka Červený majer), R1 Trnava – Nitra 15 km (diaľničná
križovatka Trnava).

SWOT analýza – Doprava a dopravná infraštruktúra
1. Silné stránky
2. Slabé stránky
 Dobrá dopravná infraštruktúra
 Absencia železničnej stanice pre osobnú i
a dopravná obslužnosť;
nákladnú vlakovú dopravu;
 Blízkosť letiska M.R.Štefánika v Ivanke  Nevyhovujúci stav viacerých miestnych
pri Dunaji (22 km) a športového letiska
komunikácií a chodníkov v obci;
v Kráľovej pri Senci (12 km);
 Tranzitná automobilová doprava je
 Blízkosť dvoch medzinárodných
vedená cez obec.
železničných tratí.
3. Príležitosti
4. Ohrozenia
 Výhodná poloha pre pohodlnú
 Nedostatočné využívanie zahraničných
dochádzku za prácou a dostupný voľný
a domácich zdrojov pre rozvoj služieb
pracovný trh;
obyvateľov;
 Možnosti získavania finančných zdrojov  Riziko neúspešného čerpania, resp.
z prostriedkov štrukturálnych fondov
nevyužitia finančných prostriedkov zo
EÚ, podporných programov
štrukturálnych fondov EÚ, zo zdrojov
a programov inštitúcií zodpovedných za
Bratislavského VÚC a štátneho rozpočtu
realizáciu regionálnej politiky.
SR.
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3.6 Sociálne veci a sociálna infraštruktúra
3.6.1 Východiskový stav
Cieľom poskytovania starostlivosti o občana je zabezpečenie podmienok pre kvalitný
život na úrovni, ktorá zodpovedá jeho potrebám a možnostiam.
V systéme poskytovania sociálnych služieb občanom je dôležité také stanovenie
pravidiel, aby každý občan mal rovnaké podmienky na ich poskytovanie, a aby vytvárané
programy pre občanov mali vysokú kvalitu poskytovania týchto služieb pre všetky kategórie
občanov – pre starých občanov a zdravotne postihnutých, občanov v hmotnej núdzi, občanov
v sociálnej núdzi, pre mladé rodiny s deťmi, mládež, neprispôsobivých občanov a iné skupiny
v obci.
Sociálne služby môžu mať rôzne formy – terénne sociálne služby (opatrovateľská
služba, poskytovanie spoločenského stravovania, prepravné služby), inštitucionalizované
sociálne služby (domovy sociálnych služieb pre rôzne skupiny obyvateľov, zariadenia
opatrovateľskej služby, krízové strediská, domovy pre osamelých rodičov) a ambulantné
sociálne služby (kluby dôchodcov, strediská osobnej hygieny, práčovne, vývarovne).
Sociálne služby v inštitúciách charakterizujeme ako inštitucionálne služby, služby
poskytované mimo sociálneho priestoru – domácností obyvateľov, predovšetkým
v zariadeniach sociálnych služieb. V súlade s princípmi Európskej charty miestnej
samosprávy prebehla zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a samosprávne kraje decentralizácia kompetencií z orgánov miestnej štátnej
správy na územnú samosprávu. V zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci majú
obce a samosprávne kraje svoju presne vymedzenú pôsobnosť a kompetenciu, zodpovednosť
za poskytovanie sociálnych služieb pre svojich občanov, ale aj povinnosť postarať sa
o svojich občanov, ktorí to potrebujú.
Sociálna ochrana obyvateľov:
Ochrana obyvateľov pred upadnutím do chudoby a pred sociálnym vylúčením tvorí
jeden z pilierov systému sociálnej ochrany vo všetkých európskych krajinách, vrátane
Slovenska. Pomoc je určená tým, ktorí si nemôžu zdroje na živobytie zabezpečiť vlastnými
silami alebo si ich nedokážu zabezpečiť v dostatočnej miere. Takého chápanie sociálnej
ochrany má zamedziť extrémnym podobám materiálnej deprivácie, ako aj sociálnemu
vylúčeniu a marginalizácii, tak aby sa zachovala, resp. umožnila integrácia najviac
ohrozených osôb.
V roku 2014 bolo v Bratislavskom kraji 4 899 poberateľov dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke. Najväčší počet poberateľov tejto dávky bol v okrese Malacky. Naopak
najmenej poberateľov dávky bolo v okrese Bratislava II.
V správe Bratislavského samosprávneho kraja sú v súčasnosti prevádzkované zariadenia
sociálnych služieb – 15 domovov sociálnych služieb pre deti a dospelých, z toho sú 4 domovy
pre seniorov, 10 je zariadení pre detí a dospelých a 1 je zariadenie na podporu sociálnej
starostlivosti a bývania. Prevažná väčšina existujúcich zariadení je v nevyhovujúcich
priestoroch (kaštiele, pamiatkové objekty, často bez tepelnej izolácie so zvýšenými nárokmi
na energie, so zanedbanou alebo poddimenzovanou technickou infraštruktúrou
(s nepriaznivým vnútorným technickým vybavením).
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V rámci Bratislavského samosprávneho kraja je však nedostatočne riešená starostlivosť
o sociálne slabšie skupiny obyvateľov, nepostačujú kapacity krízových stredísk/centier,
resocializačných stredísk, sociálnych bytov, čo však pre obec Blatné nie je prioritou a pre
obyvateľov aktuálnou potrebou.
3.6.2 Súčasný stav sociálnych služieb v obci
V zriaďovateľskej pôsobnosti obce Blatné nie sú a v predchádzajúcom období ani neboli
zriadené a prevádzkované žiadne inštitucionalizované zariadenia sociálnych služieb. Sociálne
služby v zariadeniach sociálnych služieb sú zriadené na území Bratislavského samosprávneho
kraja, ktoré pokrývajú potreby aj obyvateľov obce, či do kvality alebo dostupnosti služieb.
Obec zabezpečuje sociálnu starostlivosť prostredníctvom ošetrovateľskej a
opatrovateľskej služby (k 31.12.2014 – 22 poberatelia).
Obec zabezpečuje pre sociálne odkázaných občanov rozvoz stravy/obedov, ktorej služby
v súčasnosti využívajú 4 obyvatelia obce. Strava je zabezpečovaná a rozvážaná zo školskej
jedálne miestnej materskej školy. Rozvoz je zabezpečovaný na náklady obce, strava/obedy na
náklady občanov.
Sociálna situácia obyvateľov obce je vzhľadom na možnosti zabezpečiť si príjem
vlastnou prácou pomerne štandardná, obyvatelia obce väčšinou dochádzajú za prácou do
okolitých obcí a miest, najmä do Bratislavy alebo podnikajú priamo na území obce alebo
v okolitých obciach.
K 31.12.2014 bolo v obci Blatné 900 ekonomicky aktívnych osôb. Podiel ekonomicky
aktívnych obyvateľov z celkového počtu obyvateľov obce predstavuje 51,21 %.
Nový fenomén ekonomických procesov, ktorý bezprostredne ovplyvňuje aj ekonomické
zapojenie obyvateľstva do hospodárskeho života je nezamestnanosť. V súčasnosti je v obci
Blatné evidovaných 59 nezamestnaných osôb (36 mužov a 23 žien), čo predstavuje 6,5 % z
celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov obce. Z tohto dôvodu možno
konštatovať, že oproti stavu nezamestnanosti okresu Senec je stav nezamestnanosti v obci
Blatné viac než priaznivý.
Príčinou nezamestnanosti obyvateľov v obci je vlastná strata motivácie pracovať
a zabezpečovať si prácou aspoň štandard kvality života. Podľa zistení sú v obci takíto
obyvatelia dobrovoľne nezamestnaní, s nedostatkom iniciatívy riešiť si vlastnú nepriaznivú
situáciu, a preto sa pomoc obce sústreďuje na poskytovanie poradenstva a pomoci, s prevahou
materiálnej pomoci – poskytovanie primeraného bývania, základných životných podmienok
a ošatenia.

Sociálne veci a sociálna infraštruktúra
Dom sociálnych služieb
Počet zamestnancov
Počet klientov
Domov dôchodcov
Počet zamestnancov
Počet klientov

nie
0
0
nie
0
0
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Detský domov
Počet zamestnancov
Počet klientov
Iné zariadenie - aké
Ošetrovateľská a opatrovateľská služba
Počet poberateľov služieb/klientov

nie
0
0
nie
áno
22

Tabuľka č. 21 Sociálne veci a sociálna infraštruktúra obce Blatné

Obec nedisponuje Domom sociálnych služieb, Domovom dôchodcov, Detským
domovom, či obdobným sociálnym zariadením. Do budúcnosti však obec plánuje vybudovať
denný stacionár pre starších obyvateľov obce, príp. aj pre starších obyvateľov z okolia obce
Blatné, o vytvorenie ktorého je veľký záujem. Takéto zariadenie by sa malo zriadiť v budove
patriacej obci pre cca 35 klientov.

SWOT analýza – Sociálne veci a sociálna infraštruktúra
1. Silné stránky
2. Slabé stránky
 Relatívne vyspelá obec a vyspelý región  Zhoršujúca sa demografická štruktúra
s výhodnou geografickou polohou
obyvateľstva – starnutie obyvateľstva
a dopravnou dostupnosťou;
s dlhodobým dopadom na znižovanie
vlastných zdrojov pracovnej sily;
 Dobrá dopravná a sociálna
infraštruktúra v regióne;
 Slabá úroveň informatizácie verejnej
správy;
 Vybudované nájomné a sociálne byty;
 Nedostatočné technické vybavenie
 Vybudovaná sieť verejných služieb
zariadení sociálnych služieb v kraji;
zamestnanosti;
 Disparita vo vzťahu mesta Bratislavy
 Ľudské zdroje s vysokým podielom
a okolitých obcí spôsobená
vysokoškolského vzdelania;
nerovnomerným rozmiestnením
 Narastajúci prirodzený prírastok
komplexných služieb obyvateľom;
obyvateľstva;

Nízka flexibilita trhu práce, nízka úroveň
 Relatívne nízka miera nezamestnanosti;
využívania pružných modelov organizácie
 Relatívne vysoká miera zamestnanosti;
práce a pracovného času;
 Relatívne vysoká životná úroveň,
 Nevyhovujúca profesijná štruktúra
významné zastúpenie strednej vrstvy
nezamestnaných pre potreby inovatívnych
a mladej generácie;
odvetví;
 Pomerne silná sociálna stabilita a vyššia

Nedostatočná aktivita nezamestnaných
úroveň motivácie k práci;
v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh
 Dostatočná koncentrácia mimovládnych
práce;
neziskových organizácií pôsobiacich
 Slabá alebo žiadna bezbariérovosť
v sociálnej ekonomike;
verejných priestranstiev v obci pre
 Rovnomerné rozloženie existujúcej siete
obyvateľov odkázaných na invalidný
zariadení sociálnych služieb
vozík;
v Bratislavskom samosprávnom kraji;
 Rast, koncentrácia a čiastočné
 Vyššia rozvinutosť a dostupnosť
vylučovanie problémových skupín
zariadení sociálnych služieb aj mimo
obyvateľov, nárast výskytu sociálne
pôsobnosti Bratislavského
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samosprávneho kraja;
Atraktívne a oddychové bývanie pre
mladé rodiny z okolitých obcí a miest;
 Vybudovaný a kvalitne fungujúci
systém spolupráce inštitúcií
a organizácií zabezpečujúcich služby
pre občanov (obecný úrad, škola, cirkev,
Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov,
podnikateľský sektor, atď.).
3. Príležitosti
 Voľný trh práce a voľný pohyb osôb v
rámci celej EÚ;
 Výhodná poloha pre pohodlnú
dochádzku za prácou a dostupný voľný
pracovný trh;
 Zlepšenie demografickej štruktúry
obyvateľstva zvyšujúcim sa migračným
prírastkom;
 Možnosti získavania finančných zdrojov
z prostriedkov štrukturálnych fondov
EÚ, podporných programov
a programov inštitúcií zodpovedných za
realizáciu regionálnej politiky;
 Využitie zdrojov súkromného sektora –
podnikateľské subjekty a neziskový
sektor;
 Podpora rozvoja nových typov zariadení
sociálnych služieb v Bratislavskom
samosprávnom kraji;
 Vytvoriť podmienky na vybudovanie
denného stacionára pre starších
obyvateľov obce;
 Podpora podnikateľského sektora
a neziskového sektora v budovaní siete
sociálnych zariadení a sociálnych
služieb (aj hospice);
 Rozvoj ľudských zdrojov
v produktívnom veku;
 Podpora prípravy a realizácie
vzdelávania pre nezamestnaných na trhu
práce;
 Podpora spoločnej spolupráce všetkých
inštitúcií a organizácií pri zvyšovaní
úrovne života všetkých skupín
obyvateľstva.

patologických javov u mladej generácie.



4. Ohrozenia
 Nízka možnosť zamestnania obyvateľov
v obciach s nízkym vzdelaním;
 Výhodnejšie pracovné a príjmové
podmienky v susedných mestách i štátoch
konkurencia zahraničia, ktorá priťahuje
mladých a vzdelaných ľudí – práca,
životná úroveň, služby;
 Nerozvinutá, resp. slabá podpora
podnikania a samozamestnávania
nezamestnaných;
 Nedostatočné finančné zabezpečenie
organizovania vzdelávania a prípravy
na trh práce – slabá podpora a možnosti
zamestnávania nízko kvalifikovanej
pracovnej sily;
 Nezáujem, resp. možná strata záujmu
obyvateľov o veci verejné;
 Nezáujem okolitých obcí na
spolupodieľaní sa na zabezpečovaní
sociálnych služieb a sociálnej
starostlivosti o obyvateľov;
 Nedostatočné využívanie zahraničných
a domácich zdrojov pre rozvoj služieb
obyvateľov;
 Riziko neúspešného čerpania, resp.
nevyužitia finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ a národných
zdrojov SR (štátny rozpočet SR a zdroje
BA VÚC).

3.6.3 Ciele rozvoja sociálnych služieb v obci a v regióne
Cieľom rozvoja sociálnych služieb je vytvorenie kvalitatívne nového funkčného
systému sociálnych služieb v obci i regióne, ktorý by poskytoval kvalitné a dostupné sociálne
služby. Štruktúra systému by mala akceptovať potreby občanov primeranej rovnováhe
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možnostiam a zdrojom regiónu. Charakteristika systému sociálnych služieb predstavuje súhrn
cieľových vlastností k získaniu a dosiahnutiu takých činností ktoré majú smerovať k novému
kreovaniu systému sociálnych služieb vytvárajúcich kvalitný rámec rozvoja sociálnych
služieb v regióne.
Tento systém v sebe zahŕňa:
1.
TRANSFORMÁCIU – ide o kreovanie nového systému sociálnych služieb s dlhodobým
procesom premeny súčasného systému sociálnych služieb na kvalitatívne nový systém,
ktorého podstatou je zmena vzťahu poskytovateľov sociálnych služieb k príjemcovi
sociálnych služieb, t.j. k sociálnemu klientovi, ten sa stane z objektu poskytovania
sociálnych služieb jeho subjektom. Fungovanie transformovaného systému musí byť
prioritne zamerané na uspokojovania potrieb klienta, na súlad požiadaviek kladených
klientom, na sociálne služby s možnosťami ponuky zo strany ich poskytovateľov.
2.





DOSTUPNOSŤ – jeho hlavným znakom je samotný zmysel sociálnych služieb a celý
systém ich poskytovania vo vzťahu ku klientovi. Dostupnosť spočíva v rešpektovaní
možností občanov – klientov, využívať produkty systému – sociálne služby majúc na
pamäti dostupnosť:
finančnú (ekonomické hľadisko klienta);
miestnu (dosiahnuteľnosť, charakter, lokalizácia konkrétnej služby);
časovú (primeranosť a včasnosť poskytovania od vzniku cez proces posudzovania,
priznania a realizácie danej sociálnej služby).

3.

PROGRESÍVNOSŤ – je založená na sledovaní a realizovaní najnovších trendov
v poskytovaní sociálnych služieb pri zohľadňovaní špecifických podmienok systému
regiónu/mikroregiónu.

4.

FLEXIBILNOSŤ - zahŕňa stabilitu a funkčnosť systému, ktorý je determinovaný
schopnosťou pružne reagovať na pôsobenie objektívnych vnútorných i vonkajších zmien
s prispôsobením sa ich tak, aby nedošlo k narušeniu rovnováhy a funkčnosti.
Očakávané sú legislatívne zmeny prípravou a schvaľovaním nových zákonov na
celospoločenskej úrovni, ktoré budú iným spôsobom upravovať právne vzťahy v oblasti
sociálnych služieb.

5.

KOMPLEXNOSŤ A AUTONÓMNOSŤ- poskytovanie sociálnych služieb zamerať na
všetky sociálne kategórie klientov s poskytovaním všetkých druhov a foriem sociálnych
služieb, ktoré budú reagovať na všetky sociálnej situácie, do ktorých sa klienti
potencionálne dostávajú a pomáhať im pri ich riešení. Aspekt autonómie systému
spočíva v druhovej zastúpenosti všetkých typov sociálnych služieb v ich početnosti,
rozsahu a dostupnosti tak, aby ich poskytovanie bolo zabezpečené a vsaturované v
rámci regiónu a aby obyvatelia neboli závislí na službách mimo regiónu.

6.

EFEKTÍVNOSŤ – je charakterizovaná primeranou rovnováhou zdrojových vstupov
a účelnosti ich využitia s výstupmi systému.

7.

INTEGRÁCIA – ide o proces vonkajšieho začlenenia systému poskytovania sociálnych
služieb, jeho prvkov a vzťahov a ich kontinuálne a funkčné prepojenie so všetkými
prirodzenými sociálnymi štruktúrami spoločnosti a ostatnými existujúcimi systémami
v regióne i mimo neho, ide o tzv. vonkajšiu integráciu. Pod vnútornou integráciou
systému treba chápať prebudovanie doterajšieho, azylovo-internátneho typu
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usporiadania vnútorných materiálnych prvkov poskytovania služieb a sociálnych
vzťahov na komunitný systém, ktorého štrukturálnym a funkčným vzorom je rodina,
ako najprirodzenejšia forma organizácie života jedinca a začlenenie čo najväčšieho
množstva prvkov rodiny do štruktúr a organizácie poskytovaných služieb.
8.

TRANSPARENTNOSŤ A ROVNOPRÁVNOSŤ – kedy hlavnou úlohou systému je
budovať takú štruktúru, ktorá bude prehľadná, jednoduchá a bude kopírovať
dostatočnosť, zrozumiteľnosť a dostupnosť informačných tokov dotýkajúc sa odbornej,
ale aj širokej laickej verejnosti o prvkoch systému, jeho vzťahoch a podmienkach
fungovania a využívania produktov sociálnych služieb. Pod rovnoprávnosťou chápeme
zabezpečovanie rovnocenného postavenia všetkých jeho subjektov, pričom primárnym
záujmom pri splnení zákonných podmienok bude rovnaká možnosť k prístupu zdrojov
financovania pre poskytovateľov sociálnych služieb a ich využívaniu.

3.6.4 Výstupy analýzy
Je potrebné prepojiť sieť terénnych sociálnych služieb s ambulantnými
a inštitucionálnymi službami a zachovať princíp, aby občan čo najdlhšie zotrval vo svojom
prirodzenom domácom prostredí.
Terénne sociálne služby predstavujú základnú a nosnú formu poskytovania sociálnych
služieb, nakoľko ide o služby, ktoré sa poskytujú v teréne, ktorým je prirodzené sociálne
prostredie a prirodzené sociálne štruktúry rodiny a domácnosti klienta, ktoré sú poskytovaním
týchto foriem týchto služieb zachovávané. Z hľadiska svojho rozsahu a pôsobnosti ide
o komunálne sociálne služby, nakoľko sú občanom najbližšie a originálna kompetencia ich
zabezpečovania a poskytovania je legislatívne zakotvená na obciach a mestách. Okrem obcí
poskytujú terénne sociálne služby aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Aj v obci
Blatné takýto servis absentuje. Poskytovanie sociálnych služieb je veľakrát chápané ako
opatrovateľská služba, ktorej hierarchia poskytovania je limitovaná časom, ktorý dovoľuje
vykonávať len vlastné úkony pomoci a ošetrovateľských činností. Z tohto pohľadu je časovo
nedostatočný vzhľadom k širším, ale hlavne sociálnym potrebám opatrovaných. Celodenný
rozsah poskytovania sociálnej služby sa v obci zatiaľ nezabezpečuje. Napriek tomu, že vzrastá
počet občanov, ktorí by potrebovali opatrovateľské služby, ale v inom, širšom rozsahu
zahŕňajúcom zdravotno-ošetrovateľské služby, sociálne kontakty a možnosť poberať
opatrovateľskú službu v priebehu celého dňa vrátane víkendov a sviatkov.
Obec by mala byť dominantným poskytovateľom terénnych sociálnych služieb. Táto
absencia s prihliadnutím na súčasný sortiment a kvalitu terénnych sociálnych služieb
spôsobuje jav, že občania v sociálnej núdzi, ktorá by sa dala dostatočne riešiť poskytnutím
kvalitnej a adekvátnej opatrovateľskej služby resp. poskytnutím ďalších druhov terénnych
sociálnych služieb, sú nútení o takýto servis požiadať inštitucionálne formy v zariadeniach
sociálnych služieb. Pri poskytovaní a rozvoji systému treba mať na zreteli dôvody a to:
sociálne, ekonomické, demografické.
.
Podpora výstavby nového denného stacionára pre starších obyvateľov obce, príp. pre
starších obyvateľov z okolia obce Blatné s kapacitou do 35 miest pre cieľovú skupinu
seniorov a sociálne odkázaných starších obyvateľov obce.
Podpora poradenstva a prevencie vo vzťahu ku všetkým cieľovým skupinám v zmysle
platných právnych noriem.
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Jednou z rozhodujúcich podmienok úspešnosti realizácie cieľov pri rozvoji systému
sociálnych služieb je vybudovanie takého systému sociálnych služieb, kedy je dostatočne
zdrojové krytie realizačných nástrojov a ich efektívne využívanie.
Preto ako objektívna ekonomická nevyhnutnosť naliehavo vystupuje požiadavka na
efektívne a dostatočné pokrytie zdrojov súčasného fungovania a ďalšieho rozvoja sociálnych
služieb. V oblasti financovania je okrem rozvojových projektov nevyhnutné zabezpečovať
a vytvárať zdroje v prvom rade na krytie prevádzkových nákladov existujúcej siete sociálnych
služieb, najmä z dôvodov ich potreby a udržania. Medzi hlavné zdroje a tvorby zdrojov patria
obligatórne (rozpočet obce, úhrada od klientov a rodinných príslušníkov, preplácanie služieb
zdravotnými poisťovňami), fakultatívne zdroje (sponzorské dary a príspevky), podiely
výnosov hier a lotérií, vecné a finančné dary klientov a ich rodinných príslušníkov, vlastná
doplnková ekonomická činnosť, zahraničné zdroje EÚ a Rady Európy.

3.6.5

Priority a opatrenia v oblasti sociálnych služieb

Priorita 1

Budovanie, podpora, rozširovanie a modernizácia objektov slúžiacich pre
oblasť sociálnych služieb a sociálnej starostlivosti

Opatrenie 1.1 Budovať a rozširovať sieť zariadení slúžiacich na účely sociálnych služieb;
Opatrenie 2.1 Skvalitňovať podmienky obyvateľov v oblasti sociálnych služieb,
sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby.

3.7 Zdravotníctvo a zdravotná infraštruktúra
3.7.1 Východiskový stav v oblasti zdravotníctva
Najdôležitejším cieľom zdravotnej politiky obce Blatné a jej spádového územia je
dosahovať nepretržité zlepšovanie zdravotného stavu populácie predovšetkým
prostredníctvom vylepšovania kvality života, životných a pracovných zvyklostí a zvyšovania
kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na činnosť regionálnych úradov
verejného zdravotníctva v súlade so základnými princípmi poskytovania zdravotnej
starostlivosti v SR a EÚ.
Zdravotná situácia v obci v základných ukazovateľoch je porovnateľná s celkovou
zdravotnou situáciou v Bratislavskom samosprávnom kraji i celej SR s menšími odchýlkami,
čo vyplýva predovšetkým z prevažujúceho vidieckeho charakteru života obyvateľov obce
a blízkeho regiónu, životnej úrovne a celkového spôsobu života.
Profil zdravia obyvateľov obce a faktory ktoré na jeho kvalitu vplývajú:

základné fyzické a geografické danosti v obci;

demografický vývoj;

životný štýl;

životné prostredie;

možnosti a ponuka obce pre obyvateľov zlepšiť svoje zdravie hlavne zmenou životného
štýlu.
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Zdravotný stav je súhrnom fyzického, psychického a sociálneho zdravia. Sledovanými
ukazovateľmi stavu zdravia populácie a systému zdravotníctva je predovšetkým stredná dĺžka
života a predčasná úmrtnosť (vo vekovom intervale 0 - 65 rokov).
Syntetickým ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných
pomerov je stredná dĺžka života, t.j. nádej na dožitie. Ako ukazuje zdravotno - hygienická
charakteristika, pokles celkovej úmrtnosti po roku 1991, ale najmä dojčenskej a
novorodeneckej sa prejavil v predlžení strednej dĺžky života pri narodení. Nádej na dožitie pri
narodení u mužov v roku 2010 dosiahla 65 - 66 rokov a u žien prekročila hranicu 76 až 79
rokov. Celkovo na Slovensku je stredná dĺžka života pri narodení u mužov 68,3 a u žien 76,6
rokov. Z uvedeného vyplýva, že stredná dĺžka života je u mužov v záujmovej oblasti v
priemere o 2 - 3 roky nižšia a u žien o 2 - 3 roky vyššia, ako je celoslovenský priemer.
Napriek uvádzanému, v poslednom období, úroveň úmrtnosti obyvateľstva, najmä u mužov v
strednom veku zostáva celospoločenským problémom a dosahuje o 6 - 10 rokov nižšie
hodnoty (u žien 5 - 8 rokov nižšie) ako vo vyspelých štátoch. Príčiny úmrtnosti sú zväčša
rovnaké ako v SR. Najvýznamnejšie predčasné úmrtia spôsobujú srdcovo-cievne ochorenia –
ochorenia obehovej sústavy (57,3 %), choroby nádorového charakteru (19,5 %), respiračné
choroby (3,4 %) a choroby tráviacej sústavy (4,6 %), diabetes (2,8 %) poranenia, otravy (2,8
%), ostatné (10,8 %).
Medzi najčastejšie príčiny úmrtí patria v SR:

choroby obehovej sústavy 54,5 %;

nádorové ochorenia 22,3 %;

poranenia, otravy a iné následky vonkajších príčin 5,9 %;

choroby dýchacej sústavy 5,7 %, choroby tráviacej sústavy 5,4 %.
Tieto choroby spolu predstavujú 94% zo všetkých úmrtí v SR. V členení podľa pohlavia
ženy prevažujú nad mužmi pri chorobách obehovej sústavy, na čo má tiež vplyv vyššia
stredná dĺžka života žien. Pri ostatných príčinách úmrtí sú dominantní muži.

Prehľad štátnych
zdravotníckych zariadení
Fakultná nemocnica
Bratislava - Staré mesto
FN s poliklinikou akad. L.
Dérera
FN s poliklinikou Ružinov
FN s poliklinikou sv.
Cyrila a Metoda
Detská FN s poliklinikou
FN s poliklinikou
Milosrdní bratia s.r.o.

Adresa
Miczkiewiczova 13,
813 69 Bratislava
Limbová 5, 833 05
Bratislava
Ružinovská 6, 826 06
Bratislava
Antolská 11, 851 07
Bratislava
Limbová 1, 833 40
Bratislava
Nám. SNP 10, 814 65
Bratislava

E-mail, web

Tel. kontakt

info@fnspba.sk

02/57 29 01 11

info@fnspba.sk

02/59 54 11 11

www.nspr.sk

02/48 23 41 11

info@fnspba.sk

02/68 67 11 11

www.dsfnp.sk

02/59 37 11 11

www.milosrdni.sk

02/52 92 37 21

87

Poliklinika
Poliklinika Senec, spol. s r.o.
Poliklinika Tehelná
Poliklinika pre dorast
Poliklinika Karlova Ves
Poliklinika Petržalka
Poliklinika Mýtna-Hedak, a.s.

Adresa

Tel. kontakt

Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec
Tehelná 26, 832 40 Bratislava
Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Šustekova 2, 852 16 Bratislava
Mýtna 5, 811 02 Bratislava

02/45 92 44 44
02/44 37 16 88
02/49 20 25 11
02/60 26 41 11
02/62 41 12 33
02/57 78 62 00

Tabuľka č. 22 Prehľad štátnych zdravotníckych zariadení v okolí obce Blatné

Nemocnice:
Poskytujú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom lôžkovej časti, ambulantnej
starostlivosti, príjmových ambulancií, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a
ostatných zložiek zdravotnej starostlivosti.
Okrem toho sú pre pacientov spádového územia zabezpečované biochemické,
hematologické, RTG a sonografické vyšetrenia, záchranná zdravotná služba, dopravná
zdravotná služba a lekárska služba prvej pomoci.
Prevencia:
Úloha zdravotníkov spočíva vo vyhľadávaní jedincov s rizikovými faktormi s cieľom
zvýšiť ich vzťah k vlastnému zdraviu ako celoživotnej povinnosti, a tým docieliť aj zvýšenie
počtu preventívnych prehliadok, ktoré včas odhalia závažné ochorenia a nevhodné návyky.





Na kvalitu zdravotného stavu obyvateľstva podľa odborníkov percentuálne vplýva:
50% stravovacie návyky, spôsob práce;
20% životné a pracovné podmienky;
20% genetické faktory;
10% úroveň zdravotníctva.

3.7.2 Zdravotnícke služby v obci
V obci Blatné sa nenachádza zdravotné stredisko, ani lekáreň.
Zdravotnú a zdravotnícku starostlivosť pre deti zabezpečuje neštátne zmluvné
zdravotnícke zariadenie – ambulancia detskej lekárky ordinujúcej 4x do týždňa, ktorá má
zároveň ordináciu aj v Pezinku. Ordinácia tejto lekárky v obci sa nachádza v budove
obecného úradu.
Zdravotnícka starostlivosť pre dospelých je zabezpečená dochádzaním pacientov do
ambulancií lekárov pre dospelých, a to v poliklinike Senec alebo Modra.
Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet obyvateľov obce Blatné, do budúcna obec
plánuje vybudovať zdravotnícke zariadenie, ako aj zriadiť lekáreň priamo v obci.
Zdravotná starostlivosť môže byť ešte poskytnutá v okolitých obciach a mestách, najmä
však v Senci, príp. v ďalších obciach okresu Senec podľa odborného zamerania jednotlivých
ambulancií. Napr. v Senci je obyvateľom obce Blatné k dispozícii zubná ambulancia. Každý
piatok chodí zubná lekárka zo Senca ošetrovať deti do ZŠ.
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Najväčšia hustota siete zdravotníckych zariadení je v hlavnom meste Bratislava, od
ktorého je obec Blatné vzdialená iba 25 km, čo výrazne zvyšuje dostupnosť zdravotnej
starostlivosti pre obyvateľstvo všetkých kategórii detí, dospelých a dôchodcov. Komplexnú
odbornú starostlivosť občanom Blatného poskytujú jednotlivé nemocnice v Bratislave.

Zdravotníctvo a zdravotná infraštruktúra
Lekár/Zameranie:
MUDr. Iveta Filipovičová
Druh činnosti
Počet zamestnancov
Lekáreň
Najbližšia lekáreň

Ambulancia/Miesto:
OcÚ Blatné, Šarfická 300/37
detský lekár
1
nie
Senec

Tabuľka č. 23 Zdravotníctvo a zdravotná infraštruktúra v obci Blatné

Záchranné služby
Záchranná a dopravná
zdravotnícka služba

Obec/adresa
Antolská 11, P.O.BOX 57,
850 07 Bratislava

Kontakt
zachrana@emergency.sk

Služby záchrany
Rýchla zdravotná pomoc
Tiesňové volanie
Horská záchranná služba
Letecká záchranná služba
Linka záchrany
Hniezdo záchrany

155
112
18300
18155
0850 1113 13
0905 88 82 34

Tabuľka č. 24 Poskytovanie rýchlej zdravotnej pomoci a služby záchrany

Faktory ovplyvňujúce zdravie obyvateľstva:
 populácia obce rovnako, ako v ostatných regiónoch SR nadobúda charakter starnúcej
populácie;
 zdravotný stav detskej populácie je relatívne dobrý, je potrebné ho však udržať;
 zdravotný stav obyvateľstva závisí popri zdravotných službách na množstve ďalších
faktorov – sociálne prostredie, stres, spoločenská izolácia, pracovné podmienky,
nezamestnanosť, závislosť od alkoholu, nikotínu a drog, zloženie stravy, kvalita
životného prostredia a rada ďalších faktorov;
 pre budúci pozitívny vývoj v obci bude rozhodovať okrem zdravotných služieb hlavne
vzdelanie, životný štýl a vývoj ekonomiky, ako aj politického systému určujúceho životnú
úroveň všetkých vrstiev obyvateľstva.
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SWOT analýza – Zdravotníctvo a zdravotná infraštruktúra
1. Silné stránky


Zdravotnícke služby poskytované
prostredníctvom siete zdravotníckych
zariadení primerane zabezpečujú
zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov
obce;
 Populácia obce vzhľadom na novo
prisťahovaných obyvateľov nadobúda
pomalšie, ako v ostatných regiónoch
SR, charakter starnúcej populácie;
 Zdravotný stav detskej populácie je
relatívne dobrý, je potrebné ho však
udržať, príp. neustále zlepšovať;
 Vybudovaná sieť úradov verejného
zdravotníctva podporuje starostlivosť
o zdravie občanov
3. Príležitosti
 Potreba skvalitnenia zdravotnej
prevencie zvýšenie počtu preventívnych
prehliadok, ktoré včas odhalia závažné
ochorenia a nevhodné návyky;
 Budovanie športovísk a športových
areálov v obci pre všetky kategórie
občanov určených na skvalitnenie ich
životného štýlu a zdravia;
 Zlepšovanie zdravotného stavu
obyvateľov obce.

2. Slabé stránky
 Neexistencia zdravotníckeho zariadenia,
ani lekárne v obci;
 Pomerne nízky počet zdravotníckych
služieb poskytovaných priamo v obci;
 Nevybudované sociálne zariadenie v obci
pre prestarnutých obyvateľov;
 Nedostatočné zdroje pre aktívnu politiku
podpory zdravia.

4. Ohrozenia
 Nepriaznivá situácia v rámci zlého
technického stavu niektorých budov
poskytujúcich zdravotnícke služby
a nedostatočného vybavenia modernou
prístrojovou technikou;
 Nedostatočný model financovania
zdravotného systému;
 Pretrvávajúci pokles finančných
prostriedkov na zdravotníctvo a sociálnu
sféru;
 Nevyužitie finančných prostriedkov
z iných zdrojov, ako sú zdroje obce
(štrukturálne fondy EÚ, programy a
iniciatívy EÚ, štátny rozpočet SR, zdroje
Bratislavského samosprávneho kraja a i.);
 Pasivita časti občanov vo vzťahu
k vlastnému zdraviu.

3.7.3 Priority a opatrenia v oblasti zdravotníctva
Priorita 1:

Budovanie a modernizácia objektov slúžiacich na zdravotnícke
účely

Opatrenie 1.1 Budovať a rozširovať sieť zariadení slúžiacich na zdravotné a zdravotnícke
účely (zdravotné stredisko, lekáreň);
Opatrenie 2.1 Skvalitňovať podmienky na zdravotnú starostlivosť obyvateľov.
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3.8 Kultúra a kultúrna infraštruktúra
3.8.1 Východiskový stav
Kultúra vždy neodmysliteľne patrila do spektra spoločenského života každej krajiny.
Vzájomné spoznávanie kultúr a jazykov iných národov vždy bolo najlepším prostriedkom na
spoznávanie a pochopenie sa. Rôznorodosť a bohatosť kultúr jednotlivých národov celého
sveta je najlepšou zárukou jej napredovania a rozmachu.
Kultúru treba chápať ako vnútorne rozmanitý celok, ktorého jedinečný a celostný tvar
vyplýva z povahy a rôznorodosti jednotlivých skladobných prvkov a zo spôsobu ich
vzájomného spojenia.
Svet nie je identický, jeho identita spočíva v rôznorodosti a rozličnosti. Jedinečnosť a
neopakovateľnosť kultúry tkvie práve v tejto jej zložitosti jednotlivostí a celkov. Ani jedna
kultúra však nevznikla z jedného prameňa, ale vytvorila sa zmiešaním kultúr zo všetkých jej
podôb a ohraničení, či už kmeňových, náboženských alebo civilizačných, ako aj vzájomným
ovplyvňovaním sa a prelínaním.
Kultúra ako súhrn duchovných a materiálnych hodnôt každého národa a všetkých
národností zoskupených v tom ktorom štátnom útvare, je dôležitou súčasťou existencie
spoločnosti a vplýva priamo i nepriamo na duchovný rozmer jej občanov. Je prostriedkom na
rozvíjanie osobnosti, pestovanie vkusu, etických noriem, estetických návykov, ktoré majú
svoj odraz v kultúrnosti a kultivovanosti myslenia a správania sa jednotlivca i spoločenských
skupín. Zároveň je však aj predpokladom na utváranie demokratického a humánneho
občianskeho vedomia a konania.
Kultúra je spoločným menovateľom určitej skupiny, národa, štátu. Práve vyspelosť štátu
sa meria jeho vzťahom k ľudským právam, demokratickou vyspelosťou a kultúrnou úrovňou.
Kultúra je podstatným indikátorom stavu spoločnosti a kvality života jednotlivca
v spoločnosti. Každý národ sa vo svete identifikuje predovšetkým práve prostredníctvom
kultúry.
Kultúra je významným faktorom života občianskej spoločnosti, ktorý podstatnou mierou
napomáha jej integrácii ako celku. Zároveň kultúra prispieva k rozvoju intelektuálnej,
emocionálnej i morálnej úrovne každého človeka/občana a plní v tomto duchu a význame
výchovno-vzdelávaciu funkciu. Spája daný štát s vonkajším svetom, no zároveň ho z neho aj
vyčleňuje, pričom práve kultúra ho charakterizuje v porovnaní s ostatnými krajinami.
Kultúra plní aj dôležitú sociálnu funkciu. Prispieva k sebaidentifikácii občanov ako
slobodných jedincov - individualít a k identifikácii občanov so spoločenstvom, v ktorom žijú,
s obcou, regiónom i samotným štátom. Táto úloha kultúry má významný motivačný efekt.
Participácia na kultúre vytvára zmysluplnú náplň voľného času, a preto je aj dôležitým
preventívnym faktorom pred páchaním protispoločenských, či sociálno-patologických javov –
ako je kriminalita, alkoholizmus, drogové závislosti, gamblerstvo a pod., ktorými je ohrozená
predovšetkým mládež.
Pokiaľ má štát živú a slobodne sa rozvíjajúcu kultúru vo všetkých jej smeroch
a oblastiach, demonštruje tým, že prosperuje aj ekonomicky a poskytuje istú úroveň právnej
istoty. Právna istota a ekonomická prosperita pôsobia síce determinujúco na rozvoj kultúry,
ide však o vzájomný vzťah. Iba kultúrny národ je schopný vytvoriť stabilne fungujúcu
ekonomiku a silný štát.
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3.8.2 Kultúrna infraštruktúra
Na rozvoj kultúrneho a spoločenského života obec využívala priestory Miestneho
kultúrneho strediska (MsKS).
V roku 2012 bolo MsKS zrušené, preto v súčasnosti obec na svoju kultúrno spoločenskú činnosť využíva priestory budovy miestneho Stolno – tenisového klubu (STK),
ktorá patrí cirkvi, a ktorú má v prenájme STK. Uvedená budova disponuje 2 sálami - hlavnou
sálou so 120 miestami a tanečným parketom, malou sálou pre 60 návštevníkov. Priestory
slúžia na stretnutia a schôdze spoločenských organizácií, tanečné zábavy, podujatia
organizované obcou a zároveň aj ako herňa stolného tenisu.
V obci sa nachádzala aj budova kina Pokrok, taktiež patriaceho cirkvi. V marci 2015
budova kina vyhorela.
Po zrušení MsKS bola zrušená aj miestna obecná knižnica, ktorá bola organizáciou
patriacou pod zriaďovateľskú pôsobnosť obce.
Na šírenie informácií v obci slúži miestny rozhlas, ktorý prešiel rekonštrukciou
a v súčasnosti má pokrytie po celej obci.
Obec vedie obecnú kroniku, ako aj pamätnú knihu, ktoré obsahujú aktuálne články
o živote obyvateľov obce z rôznych oblastí ich života, zápisy významných udalostí obce
a fotodokumentáciu takýchto udalostí.
Obec zo svojho rozpočtu zároveň vydáva 2x ročne časopis „Blatňan“, ktorý obsahuje
aktuálne články o živote obyvateľov obce z rôznych oblastí ich života.
V roku 2001 taktiež zo svojho rozpočtu obec vydala monografiu s názvom „V svetle
siedmich tisícročí“, ktorú napísal miestny rodák Stanislav Fekete s kolektívom. Obsahom
knihy sú dejiny obce Blatné vo svetle historických prameňov a rozprávané pamätníkmi
a zaznamenané súčasníkmi obce.
V súčasnosti obec pripravuje s uvedeným rodákom ďalšiu knihu, ktorá bude venovaná
blatnianskym obetiam 1. svetovej vojny.
V rámci podpory rozširovania kultúrnej infraštruktúry obec Blatné výhľadovo do
budúcnosti uvažuje nad vybudovaním multifunkčnej haly ako spoločenského, kultúrneho a
a klubového priestoru pre širokú verejnosť, s dôrazom na deti a mládež, najmä s cieľom
zabezpečiť vhodné priestory na ich zmysluplné využívanie voľného času, čím by sa mohlo
zabrániť páchaniu protispoločenských a sociálno - patologických javov, ako je kriminalita,
alkoholizmus, drogové závislosti, či gamblerstvo. Novovybudovaná multifunkčná hala by
mala stáť v v centrálnej časti obce a mala by o.i. mať aj telocvičňu, priestory na stravovanie,
príp. aj priestory pre malé prevádzky, napr. kaderníctvo.
Obec Blatné v súčasnosti pripravuje inštaláciu a v spolupráci s Ústavom pamäti národa
odhalenie Pamätnej tabule venovanej obyvateľom obce Blatné – politickým väzňom, ktorí
boli v 50-tych rokoch 20. storočia členmi „Bielej légie“. Pamätná tabuľa bude odhalená na
miestnom Dome smútku na jeseň 2015.
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Kultúrna infraštruktúra
Počet objektov na kultúru:
Kultúrny dom:
Počet zamestnancov:
Z toho odborných:
Počet sál:
Počet miest na sedenie:
Zriaďovateľ:
Kino:
Počet miest:
Obecná knižnica:
Počet titulov spolu:
Počet užívateľov:
Múzeum:
Názov:
Pamätná izba:
Pamätný dom:
Iný:
Amfiteáter:
Počet miest:
Miestny/obecný rozhlas:
Obecná kronika/Pamätná kniha
Obecné noviny

0
budova Stolno – tenisového klubu
0
0
2
180
obec
nie
0
nie
0
0
nie
nie
nie
nie
áno
áno/áno
áno

Tabuľka č. 25 Kultúrna infraštruktúra v obci Blatné

3.8.3 Kultúrne dedičstvo
Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je pôvodne gotický Rímsko – katolícky kostol
svätého Vojtecha. Prvé zmienky o kostole sú z roku 1310 a podľa dostupných zachovaných
dokumentov sa dá predpokladať, že bol postavený v románskom slohu s prvkami gotiky.
Kostol renovovali v pol. 16. storočia. Jednoloďový priestor s čiastočne zachovalým gotickým
murivom bol v roku 1742 od základov prestavaný na barokovú stavbu. Loď kostola je dlhá
viac ako 23 m, pod ktorou sa nachádza krypta, do ktorej sa v minulosti pochovávalo. Sakristia
je unikátna, klenbová, dlhá 3,8 m. Nad ňou sa nachádza oratórium – modlitebňa, v ktorej sú
v súčasnosti uložené liturgické potreby. V kostole sú viaceré oltáre – hlavný oltár je
v sanktuáriu a je zasvätený sv. Vojtechovi. Nad oltárom sv. Jána Nepomuckého sa nachádza
kazateľnica. Tretí je oltár Blahoslavennej Panny Márie Sedembolestnej. Štvrtý oltár bol
z dreva a bol zasvätený sv. Alžbete. Piaty oltár bol postavený na počesť sv. Jozefa.
V kostole sa pôvodne nachádzali 3 spovedelnice. Jedna bola v sakristii, poza ňu sa
vychádzalo do oratória, druhá sa nachádzala v lodi kostola blízko vstupných dverí a tretia pod
chórom. Boli urobené z dreva.V inventári kostola sa nachádzala nová monštrancia z medi,
celá pozlatená. Strieborné kalichy boli tri. Na jednom z nich, ktorý v roku 1761 zaobstaral
blatniansky farár Andrej Scheri a daroval ho kostolu sa nachádza nápis: „Calix per pie
defunctum Dominum Parochum Sarffiensem Andream Scheri Testametaliter pro Ecclesia
Sarffiensi curatus Anno 1761 - Kalich z vďačnosti odliaty farnosti šarfickej Andrejom
Scherim a testamentárne odovzdaný do opatery kostola v Šarfii roku 1761“. Na d'alšom bol
nápis „Calix Eccl. Sarffi 1673“ - „Kalich kostola v Šarfii 1673“. Bol nájdený v kostole v
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Čataji. Pravdepodobne ho sem priniesli v čase, ked' Čataj a Veľ'ký Grob boli filiálkou farnosti
v Blatnom. Kalich priniesol späť Andrej Scheri v roku 1749.
Veža kostola bola postavená za farára Ferdinanda Banoviča okolo roku 1720, teda
neskôr ako kostol. Veža je vysoká 16 siah (30,5 m), široká je 2 siahy (3,8 metra), takisto je aj
dlhá. Je k nej prístup zboku kostola, v čase jeho postavenia z cintorína. V krove bolo v
minulosti jedno menšie okno, vyššie sa nachádzali štyri hlavné okná. Na veži nikdy neboli
žiadne vežové hodiny. Umiestené na nej boli 2 zvony, v 19. storočí boli 3 zvony. V čase
vizitácie v roku 1781 mal menší 2 centy (1 viedenský cent sa rovnal 56 kg, teda zvon mal
hmotnosť 112 kg), väčší mal 4 centy (224 kg). Zvony mali veľmi dobrú harmóniu. V tom čase
sa na zvonici nachádzalo ešte miesto pre tretí zvon. Po oprave a vyhotovení nového krovu sú
tam miesta na štyri zvony. Kto zabezpečil spomínané zvony sa nepodarilo zistiť.
Pravdepodobne to však bola obec, a to zo zbierok obyvateľov. Dosvedčovali to aj nápisy na
zvonoch. Tento jediný zvon bol posvätený v roku 1689, pričom obidva už v roku 1756 v
priebehu vizitácie boli na veži. Ďalšie zvony boli uliate v roku 1830, tri z nich však boli v
roku 1916 odobraté a preliate na kanóny. Dnešné dva väčšie sú z roku 1921, menší najstarší
pochádza z roku 1830. Celá veža bola z priečelia pokrytá pálenými tehlami. Na samotnom
vrchu sa nachádza železný kríž, pod ním je dvojitá železná guľa.
Kostol sv. Vojtecha v celej svojej histórii nemal žiadnu kaplnku. Na hornom konci obci
Blatné bola v 30-tych rokoch 20. storočia postavená malá Kaplnka zasvätená Najsvätejšej
Trojici. Vo vnútri je malý oltárik.

Organ v kostole postavil organár Vincent Možný (Mozsni, Mozsonyi, Mozsny) v roku
1902. Patril k najplodnejším a najznámejším slovenským organárom 2. polovice 19. a
začiatku 20. storočia. Organ v kostole sv. Vojtecha v Blatnom postavil v roku 1902, keď už
vo väčšej miere staval organy s kuželkovými vzdušnicami, ale ešte výlučne s mechanickými
traktúrami. Jednomanuálový organ s pedálom v Blatnom patrí k Možného vãčším organom.
Manuálová klaviatúra má 54 klávesov a tónov. Dlhšie klávesy majú obloženie kostené.
Pedálová klaviatúra má 18 klávesov a tónov. Manuálové registre v nižších polohách tónov
majú píšťaly drevené, prípadne s nohami z organového kovu, alebo nepôvodné zinkové, vo
vyšších polohách tónov sú z organového kovu. Pedálové registre majú píšťaly väčšinou
drevené, prípadne ich korpusy sú zinkové a nohy z organového kovu. V sokli skrine je dvojitý
zásobný mech s čerpacím mechmi. Nástroj má elektrické čerpadlo vzduchu. Samostatný hrací
stôl stojí pred soklom organovej skrine vpredu. Drevené vysústružené registre na vyťahovanie
sú umiestnené po stranách manuálovej klaviatúry. Nad pedálovou klaviatúrou sú dve
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mosadzné šliapadlá. Existuje doložených niekol'ko opráv organu: v roku 1930 Michal
Kovačič, v roku 1936 Konštantín Bednár, ktorý dodal nové prospektové píšťaly. V roku 1957
vykonal jeho opravu Vojtech Berne, v roku 1964 Ferenc Majožík. Poslednú opravu realizoval
v roku 1995 Peter Reiffers.
Budova fary pochádzala pôvodne sčasti z roku 1773, sčasti bola postavená v roku 1774.
Keďže povinnosťou zemepána bolo starať sa aj o udržiavanie nielen kostola, ale aj fary,
poskytol aj potrebný materiál a potrebné peniaze. Na stavbu bolo treba 4000 pálených tehál.
Ďalej uhradil výdavky na murárov, stolárov a ostatné remeselnícke práce. Práce, ako
manuálne roboty, povozy (furmanky) zaobstarala obec a poskytovali farníci.
Bola v dobrom stave. Mala dve miestnosti, obidve klenbové, z pálenej tehly. Tretia miestnosť
slúžila ako jedáleň. Fara mala aj pivnice, hospodárske budovy, maštaľ' pre kone, postroje,
hydinu, stodolu na odkladanie sena. Pokiaľ ide o faru, kedysi sa o ňu starala obec.
Povinnosťou farníkov bolo aj starať sa o plot okolo nej. V čase vizitácie obyvatelia urobili
nový mriežkový plot, ktorým ohradili farskú záhradu. V roku 1842 bola fara postavená znovu,
niekoľkokrát vyhorela a bola niekoľkokrát prestavovaná. Začiatkom 21. storočia bola stará
fara zbúraná a bola postavená nová.
Lurdská jaskyňa – sakrálna stavba venovaná Panne Márii Lurdskej sa nachádza na
južnom svahu kostolného pahorku. Bola postavená v roku 1948 na mieste bývalého cintorína.
Podnet na jej výstavbu dal vtedajší správca farnosti Dr. Gašpar Radošinský, ktorý celú stavbu
i organizoval. Jaskyňa bola postavená z darov miestnych veriacich, ktorí väčšinu stavby aj
svojpomocne realizovali. Jej vybudovanie bolo prejavom vďaky blatnianskych veriacich
Matke Božej za ukončenie 2. svetovej vojny a za ochranu dediny počas vojny, o čom svedčí
aj ďakovná tabula umiestnená blízko sochy. Samotná jaskyňa je postavená zo skál, z ktorých
bol vybudovaný múr oddeľujúci priľahlý park od okolia kostola. V skalnom múre je
zabudovaný výklenok sochy Panny Márie s kľačiacou Bernadetou, ktorej sa v roku 1858 vo
francúzskej dedinke Lourdes zjavila Matka Božia. Výklenok bol najskôr otvorený, neskôr bol
zasklený, aby sochy neboli vystavené vp1yvom počasia. V súčasnosti je výklenok otvorený,
zo zasklenej časti zostal len rám na okraji výklenku. Okolie jaskyne tvorí park rozdelený na
dve časti. Vpravo od jaskyne sa nachádza terasovitá záhradka, pôvodne vysádzaná kvetmi,
udržovaná miestnymi farníčkami, dnes sú tu vysadané tuje a iné dreviny. Pred jaskyňou je
zatrávnená plocha s dvomi fontánami, ktoré sú už dnes nefunkčné a slúžia ako kvetináče. Za
pekného letného počasia sa využíva plocha pre konanie bohoslužieb na sviatky Panny Márie.
V obci sa nachádzajú viaceré sochy venované ochrancom a patrónom (Urbanovi –
ochrancovi vinohradníkov a úrody, Vendelínovi – ochrancovi roľníkov a pastierov, Floriánovi
– ochrancovi pred ohňom a požiarom, Jánovi Nepomuckému – ochrancovi mostov a zemskej
úrody):

Socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1736 predstavuje svätca oblečeného do typického
rúcha, ktorý v rukách drží kríž a palmetu, v roku 2000 bola socha opravovaná;


Socha sv. Vendelína postavená pred rokom 1847 predstavuje sv. Vendelína ako
mladého pastiera oblečeného do krátkych nohavíc, prepásanej haleny a kabátika, má
prevesenú kapsu a pri nohách mu leží dobytok;



Socha sv. Floriána z roku 1811 predstavuje svätca zobrazeného v odeve rímskeho
dôstojníka (s tunikou, brnením, plášťom), pri pravej nohe má horiaci dom a v pravej
ruke má vedro s vodou, ktorým zalieva oheň, v ľavej ruke má zástavu;
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Socha Immaculaty (socha Panny Márie Immaculaty – Nepoškvrnene Počatej) z roku
1859, predstavuje Pannu Máriu stojacu na zemeguli ovinutej hadom s rukami
zloženými na prsiach, nad hlavou má hviezdicovú aureolu, na šatách má prehodený
plášť na prsiach zopnutý sponou;



Socha sv. Urbana z roku 1870 predstavuje stojaceho svätca v spodnom rúchu, na ktorom
má superfelíciu a plášť zopnutý na prsiach, na hlave má pápežskú tiaru, v ľavej ruke drží
knihu a na nej je strapec hrozna;



sochy z exteriéru Rímsko – katolíckeho kostola sv. Vojtecha – predstavuje ich sedem
vrcholno barokových sôch, vyrobených z pieskovca. Nad hlavným vchodom kostola je
dvojmetrová socha patróna kostola - sv. Vojtecha, ktorý je zobrazený ako biskup
s mitrou na hlave, v ruke drží berlu, má dlhú rúcho a na ňom plášť zopnutý na prsiach
sponou. Po stranách tejto sochy sú sochy sv. Petra a Pavla. Ďalšie štyri sochy v kostole
predstavujú evanjelistov, majú výšku necelý meter.

Všetky vyššie uvedené sochy v obci boli v rokoch 1998 – 2001 boli natreté. Ich súčasný stav
si však vyžaduje zreštaurovanie.
Okrem spomenutých sôch sú v obci aj ďalšie pamiatky, resp. pamätihodnosti, ide najmä
o božie muky, drevené alebo kamenné kríže. Nachádzajú sa pri kostole, na cintoríne, ale
väčšina z nich je v poli alebo popri poľných cestách (v chotári obce). Kríž pred kostolom bol
pôvodne drevený, súčasný pochádza z deväťdesiatych rokov 20. storočia. Ústredný kríž na
cintoríne z roku 1801, na čelnej strane je korpus Ježiša Krista, na sokli je socha Panny Márie,
posledná oprava kríža je z roku 1998.
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V katastri obce sa nachádzajú aj štyri poľné kríže – pri ceste do Senca, pri ceste do
Šenkvíc (pri Čihákovskom mlyne), v bývalých vinohradoch a v miestnom háji.
V rokoch 1966 – 1968 bol v obci vytvorený park, kde neskôr umiestnili pamätník na
pamiatku blatnianskym obetiam - padlým v 1. a 2. svetovej vojne.
Za pamätihodnosť obce možno považovať aj budovu starej školy, ktorá bola postavená
v roku 1894 ako rímsko-katolícka dvojtriedna škola. Zostala jednou z mála budov so
zachovalou architektúrou 19. storočia. V súčasnosti je táto budova majetkom cirkvi.
V obci sa zachovalo len niekoľko trojpriestorových rodinných domov z nepálených
tehál a s valbovými strechami.
Pamiatkou na dejiny Blatného je svojím spôsobom aj cintorín. Súčasníkom poukazuje
na históriu minimálne rodov a rodín v obci, svedčí o kontinuite života. Žiaľ, starších
pamätníkov v cintoríne prakticky niet. Posledné sa zlikvidovali v priebehu rokov 1998-1999,
keď sa upratoval cintorín. Starý cintorín sa nachádzal hneď vedľa kostola v miestach nad
terajšou jaskyňou Lurdskej Panny Márie. Bol ohradený múrom a o jeho údržbu sa bola
povinná starať obec. Od roku 1779 sa v ňom nepochovávalo. Bolo v ňom vybudované tzv.
ostaricium - kostnica, na spôsob klenbovej krypty. Bolo určené na uloženie kostí, aby sa
zabránilo ich znehodnocovaniu, keď sa vykopali pri kopaní jamy. Po vojne v roku 1946 ich
dali do nového cintorína. Na základe kráľovského nariadenia bolo zakázané od roku 1779
pochovávať okolo kostolov. Preto bol zriadený cintorín na druhej strane cesty za mostom, asi
200 krokov od kostola. Teda tam, kde je situovaný i dnes. Cintorín bol obohnaný len
priekopou, nemal žiaden múr. Priekopa bola hlboká asi 1 siahu (1,8 metra). Pôvodne sa v
novom cintoríne na ústrednom mieste nachádzal murovaný stĺp, na ktorom bol umiestnený
železný kríž. V roku 1801 bol nahradený novým. V oboch cintorínoch sa pochovávali len
katolíci, pretože v dedine aj tak neboli obyvatelia iného vierovyznania. Za pochovávanie sa
neplatil žiaden poplatok. Pochovávali sa zvlášť dospelí a zvlášť deti. Na novom cintoríne sa
pritom pochovávala od roku 1779 väčšina ľudí. Obidva cintoríny boli požehnané. Do roku
1942 bol cintorín majetkom obce, kedy bol prepísaný na cirkev. Postupom času sa jeho rozsah
zvýšil a dnes má rozlohu asi o polovicu väčšiu ako v čase založenia.
Obec Blatné bola v minulosti známa vodnými mlynmi. Prvá zmienka o mlynoch je
z roku 1559, kde sa uvádza, že v chotári obce popri Modranskom potoku sa nachádzajú tri
mlyny. Čihákovský (horný) mlyn vlastnila rodina Molnárová, Mlyn pri Lúkach, označovaný
ako dolný mlyn vlastnil Pavol Kováč, Fornerovský mlyn, v písomných dokladoch uvádzaný
aj ako dolný mlyn pri dedine. O poslednom mlyne sa zachovalo málo informácií, bol to
panský mlyn patriaci do majetku Andreja Simonisa. V súčasnosti všetky uvedené mlyny sú
v súkromnom vlastníctve, využívané zväčša na celoročné alebo sezónne bývanie.
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Kultúrne pamiatky, technické pamiatky, pamätihodnosti obce
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav

gotický Rímsko – katolícky kostol svätého Vojtecha
z roku 1310
vyhovujúci
Kaplnka zasvätená Najsvätejšej Trojici
vyhovujúci
Socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1736
zrekonštruovaná
Socha sv. Vendelína spred roka 1847
zrekonštruovaná
Socha sv. Floriána z roku 1811
zrekonštruovaná
Socha Immaculaty (socha Panny Márie Immaculaty –
Nepoškvrnene Počatej) z roku 1859
zrekonštruovaná
Socha sv. Urbana z roku 1870
zrekonštruovaná
sochy z exteriéru Rímsko – katolíckeho kostola sv.
Vojtecha
vyhovujúci
Lurdská jaskyňa - venovaná Panne Márii Lurdskej
z roku 1948
vyhovujúci
Budova fary z rokov 1773 – 1774
vyhovujúci
Božie muky
vyhovujúci
Ústredný kríž na cintoríne z roku 1801
vyhovujúci
Kríž pred kostolom
vyhovujúci
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Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav
Názov
Súčasný stav

Kríž pri ceste do Senca
vyhovujúci
Kríž pri ceste do Šenkvíc
vyhovujúci
Kríž v bývalých vinohradoch
vyhovujúci
Kríž v miestnom háji
vyhovujúci
Pamätník obetiam v 1. a 2. svetovej vojne
vyhovujúci
Budova starej školy z roku 1894
vyhovujúci
Trojpriestorové rodinné domy z nepálených tehál
a s valbovými strechami
vyhovujúci
Vodné mlyny - (Čihákovský/Horný mlyn, Mlyn pri
Lúkach, Fornerovský/Dolný mlyn, Simonisov mlyn)
vyhovujúci

Tabuľka č. 26 Kultúrne pamiatky, technické pamiatky a pamätihodnosti v obci Blatné

3.8.4 Kultúrne podujatia
Obec Blatné každoročne počas celého roka organizuje množstvo už pravidelne sa
opakujúcich podujatí, ktoré sú v obci veľmi obľúbené a navštevované - Uvítanie detí do
života, Stavanie mája, Deň matiek, Deň rodiny, Ukončenie školského roka, Šarfický
poľovnícky deň, Burčiak fest, Mesiac úcty k starším, či Vianočný koncert.
Na uvedených kultúrnych podujatiach spravidla vystupujú so svojim programom aj deti
miestnej materskej školy a základnej školy, miestna Dychová hudba Šarfianka, ale aj umelci
z okolia, či ďalší pozvaní umelci zo Slovenska.
Určitou nevýhodou obce Blatné vo vzťahu ku kultúrnym podujatiam je jej poloha blízkosť okresného mesta Senec, no najmä hlavného mesta Bratislava, s množstvom
kultúrnych podujatí predstavuje hrozbu zníženia počtu návštevníkov miestnych kultúrno –
spoločenských podujatí.
Je samozrejmé, že podpora ochrany tradícií a dlhodobých kultúrnych hodnôt nie je len
samoúčelným vynakladaním finančných prostriedkov na zmysluplné využívanie voľného
času. Ide o komplexný proces, ktorý má regionálny aj celoštátny význam. V prvom rade ide
o upevňovanie vzťahu jednotlivca ku kolektívu, obci, regiónu a vlastnému štátu a následne
o významný prvok v rámci rozvoja a podpory cestovného ruchu. Bohužiaľ, zo strany
kompetentných činiteľov je tento aspekt rozvoja kultúrnych hodnôt dosiaľ nedocenený. Tento
dlhodobý proces sa v konštatačnej podobe objavuje aj v kľúčových materiáloch Ministerstva
kultúry SR - „Nepochopenie významu kultúrneho dedičstva pretrvávalo desaťročia počas
bývalého režimu, trvá aj dnes v podmienkach transformujúcej sa spoločnosti. Pritom nejde iba
o nedocenenie kultúrneho a spoločenského významu dochovaných kultúrnych a historických
hodnôt, ale aj o trvalé podcenenie ekonomického významu kultúrneho dedičstva, ktoré
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v každom vyspelom štáte je nielen zdrojom inšpirácie pre tvorbu nových hodnôt, ale aj
zdrojom významných príjmov z rozvoja kultúrnej turistiky“.
Kultúrna ponuka využiteľná pre potreby cestovného ruchu je v rámci obce Blatné
pomerne rozmanitá a založená na určitej tradícii, pričom dochádza k inovatívnym prvkom
v ponuke, ktoré by zatraktívnili prostredie pre turistický ruch v obci a jeho okolí.
Z hľadiska tradície a rozsahu podujatí konaných v obci je ich ponuka rozmanitá - od
klasických podujatí ako oslavy Dňa matiek, či Mesiaca úcty k starším až po podujatia z
oblasti zvykoslovných tradícií – Stavanie mája, či sviatky Vianoc – Vianočný koncert.

Kultúrne podujatia v obci
Názov podujatia
Stavanie mája
Deň matiek
Uvítanie detí do
života
Deň rodiny
Hody
Ukončenie
školského roka
Šarfický
poľovnícky deň
+ Súťaž vo
varení guláša
Burčiak fest
Mesiac úcty k
starším
Trojgeneračné
stretnutie rodín
Vianočný
koncert

Termín
konania
apríl
máj
máj

Periodicita

Organizátor

Spoluorganizátor

1x ročne
1x ročne
1x ročne

obec
obec
obec

MŠ, ZŠ
MŠ, ZŠ

jún
jún
jún

1x ročne
1x ročne
1x ročne

cirkev
DHZ
cirkev

obec
obec
-

júl

1x ročne

Poľovnícke
združenie
Priehrada

obec, DHZ

august

1x ročne

október

1x ročne

Slovenský
záhradkársky
zväz
obec

MŠ, ZŠ

december

1x ročne

obec

-

december

1x ročne

DH Šarfianka

obec

-

Tabuľka č. 27 Kultúrne podujatia v obci Blatné

3.8.5 Kultúrno - spoločenská činnosť v obci
V rámci záujmovej umeleckej činnosti obce pôsobí na kultúrnej scéne nepretržite od
svojho vzniku v máji 1922 Dychová hudba Šarfianka. Počas jeho pôsobenia došlo k viacerým
zmenám v jeho obsadení, v súčasnosti má 15 členov. Minimálne 1x do týždňa majú nácviky
svojich vystúpení.
Dychová hudba aktívne prezentuje obec na rôznych obecných podujatiach (slávnosti,
spoločenské akcie, pohreby), na regionálnych, ale aj medzinárodných podujatiach. Sprevádza
miestneho obyvateľa celým jeho životom, od narodenia (DH hráva na Vítaní novorodencov
do života), počas života až po jeho úmrtie (taktiež hráva na pohreboch).
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Od roku 1996 členovia DH vystupujú v pravých krojoch, ktoré vyšili miestne šarfické
výšivkárky.

3.8.6 Spoločenské organizácie obce
V obci Blatné pôsobí viacero dobrovoľných, spoločenských organizácií, ako
Dobrovoľný hasičský zbor Blatné, Dozorný výbor Blatné, Jednoty COOP Bratislava – vidiek,
Klub dôchodcov Blatné pri Jednote dôchodcov Slovenska, Miestny odbor Matice slovenskej,
Miestny odbor Slovenského červeného kríža, Miestna organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov, Poľovnícke združenie Priehrada Blatné.
Všetky uvedené organizácie vyvíjajú svoju činnosť aktívne, podieľajú sa aj na
organizácii viacerých obecných podujatí.

3.8.7 Cirkev
Dôležitou súčasťou spoločenského života v obci je pôsobenie náboženskej obce v
miestnej farnosti
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V obci Blatné sa nachádza Rímsko - katolícky kostol sv. Vojtecha. Jeho bližší popis je
v časti 3.8.3 tejto kapitoly.
Podľa výsledkov posledného sčítania obyvateľov SR z roku 2011 sa z vtedajších
obyvateľov obce Blatné hlásilo k rímsko – katolíckej cirkvi 85 % obyvateľov obce,
k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa hlásilo 5,5 % obyvateľov a 0,5 % sa prihlásilo
k cirkvi Svedkovia Jehovovi. Ďalších 5% obyvateľov obce je bez vyznania a pri 4 %
obyvateľov bolo vierovyznanie nezistené.

Kultúrne organizácie obce,
kultúrno – záujmová oblasť
Názov kolektívu
Druh činnosti/Zameranie
Počet členov
Z toho 18 rokov

Dychová hudba Šarfianka
dychovka
15
0

Spoločenské organizácie obce
Názov kolektívu
Druh činnosti/Zameranie
Počet členov
Z toho 18 rokov
Názov kolektívu
Druh činnosti/Zameranie
Počet členov
Z toho 18 rokov
Názov kolektívu
Druh činnosti/Zameranie
Počet členov
Z toho 18 rokov
Názov kolektívu
Druh činnosti/Zameranie
Počet členov
Z toho 18 rokov
Názov kolektívu
Druh činnosti/Zameranie
Počet členov
Z toho 18 rokov
Názov kolektívu
Druh činnosti/Zameranie
Počet členov
Z toho 18 rokov

Dobrovoľný hasičský zbor
protipožiarna ochrana
45
15
Klub dôchodcov Blatné
spoločenská činnosť
120
0
Miestny odbor Matice slovenskej
spoločensko – kultúrna činnosť
65
0
Miestna organizácia
Slovenského zväzu záhradkárov
záhradkárska činnosť
122
0
Poľovnícke združenie Priehrada
poľovnícka činnosť
27
0
Dozorný výbor COOP Jednoty
spoločenská činnosť
56
0

Cirkev
Počet kostolov
Názov

1
Rímsko – katolícky kostol sv. Vojtecha

Tabuľka č. 28 Kultúrno- záujmová činnosť a spoločenské organizácie v obci Blatné
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SWOT analýza – Kultúra
1. Silné stránky
2. Slabé stránky
 Snaha o zachovanie tradičnej ľudovej
 Nedostatok finančných prostriedkov
kultúry, tradičných remesiel a folklóru;
určených na kultúru;
 Posilňovanie miestneho povedomia u
 Absencia ďalších objektov na kultúrne
obyvateľov obce, s dôrazom na mladých
účely – amfiteáter, internetový klub,
ľudí;
digitálny klub a pod.;
 Rôznorodá ponuka klasických i
 Poloha obce - blízkosť hlavného mesta
tradičných kultúrnych podujatí počas
a okresného mesta s množstvom
celého roka;
kultúrnych podujatí;
 Pravidelné vydávanie obecných novín
 Malý záujem miestnych podnikateľov
/miestneho časopisu Blatňan a vydaná
o podporu miestnych kultúrnych aktivít.
Monografia o obci.
 Obmedzené možnosti využívania
finančných prostriedkov EÚ.
3. Príležitosti
4. Ohrozenia
 Oživovanie tradičnej ľudovej kultúry;
 Nedostatočné využívanie finančných
zdrojov mimo rozpočtu obce – štátnych
 Rekonštrukcie, obnovovanie
zdrojov SR, zdrojov Bratislavského
a modernizácia objektov obce slúžiacich
samosprávneho kraja a štrukturálnych
na kultúru a kultúrne účely;
fondov EÚ;
 Využívanie finančných prostriedkov zo
 Nedostatok finančných prostriedkov na
zdrojov SR, ako aj EÚ;
realizáciu projektov a zámerov obce;
 Oživenie cestovného ruchu, najmä
 Pokles záujmu občanov o kultúru
kultúrneho turizmu;
a kultúrne podujatia;
 Vytvorenie ďalších objektov na kultúru
 Nezáujem turistov o kultúrny turizmus;
(amfiteáter, digitálny klub, internetový
klub a pod.).
 Slabá kúpyschopnosť obyvateľstva sa
prejaví aj v oblasti kultúry.

3.8.8 Priority a opatrenia v oblasti kultúry
Priorita 1:
Opatrenie 1.1
Opatrenie 1.2
Opatrenie 1.3

Podpora obnovy a rozvoj dôležitých častí obce
Skultúrniť prostredie obce;
Vytvoriť informačný systém obce
Vytvoriť prezentačný vizuál obce.

Budovanie a modernizácia objektov slúžiacich na kultúrne a spoločenské
účely
Opatrenie 2.1 Objekty obcí modernizovať s cieľom vytvoriť z nich kultúrne a spoločenské
centrá obce;
Opatrenie 2.2 Budovať kultúrne zariadenia s cieľom zabezpečenia priestorov pre
zmysluplné využívanie voľného času s dôrazom najmä na deti a mládež;
Opatrenie 2.3 Vytvárať spoločenské priestory s prístupom na internet.
Priorita 2:
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3.9

Školstvo, školská infraštruktúra a šport

3.9.1 Východiskový stav
Vláda vo svojom programovom vyhlásení deklaruje, že „vláda si uvedomuje dôležitosť
spolupráce s miestnou a regionálnou samosprávou, so Združením miest a obcí Slovenska a s
Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku v súvislosti s plnením priorít
v školstve“. Základné školstvo je „vstupnou bránou“ do vzdelávacej sústavy. Od jeho úrovne
sa odvíja úroveň a kvalita stredného, učňovského a vysokého školstva. Vláda vytvorí
legislatívny rámec na obsahovú prestavbu výchovy a vzdelávania na základných a stredných
školách.
Vláda podporí predškolskú prípravu detí. Posúdi vyňatie materských škôl zo zákona o
školských zariadeniach a ich zaradenie do školského zákona ako prvého stupňa školského
systému. Vychádza pritom z poznania, že materská škola je nezastupiteľná pri príprave detí
po stránke rozumovej, telesnej a socio - emocionálnej. Dôležitú úlohu má pre deti zo sociálne
slabšieho rodinného prostredia a pre deti so špeciálnymi potrebami.
Vláda v legislatívnej oblasti pripravila moderný zákon o výchove a vzdelávaní ako
základného predpokladu obsahovej reformy v školstve, ako aj zákon o postavení
pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov pôsobiacich na všetkých stupňoch
vzdelávacej sústavy. Zákon sa vyznačuje novým motivujúcim platovým systémom, odborným
rastom a sociálnym statusom. Tým sa vytvárajú predpoklady na systémovú zmenu v
obsahovej náplni školstva spojenú s prehĺbením jazykovej prípravy, rozvojom počítačovej
gramotnosti a komunikačných schopností, s podstatne rozsiahlejším využitím moderných
didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimediálnej techniky vo
vyučovacom procese. Zákon vytvorí aj podmienky pre výchovu a vzdelávanie talentovaných
žiakov, znevýhodnených skupín detí, monitorovanie úrovne a kvality výchovy a vzdelávania.
Vláda SR bude dbať na to, aby sa znižoval počet detí a žiakov v jednotlivých triedach.
Národný program výchovy a vzdelávania SR predpokladá zmenu na rôznych úrovniach
riadenia v rovine kvalitatívnej aj kvantitatívnej. Predpokladá zmeny v cieľoch, obsahu,
metódach aj formách, zmenu v postavení učiteľa, vo vzťahu učiteľ – žiak v samotných
školách. V súčasnosti prechádza sieť škôl racionalizáciou, ktorá vychádza z ekonomických
podmienok. Tá však musí mať z hľadiska udržania kvality výchovno - vzdelávacieho procesu
svoje hranice. Musí umožňovať rozvoj školstva, rozvoj tvorivosti, odbornej, jazykovej
a informačnej vybavenosti svojich absolventov. Ak budú školy v obciach a regiónoch
stabilizovanou oblasťou, budú utvárať predpoklady ekonomickej prosperity a zvyšovania
životnej úrovne jeho obyvateľov.
Národný program výchovy a vzdelávania na najbližších 20 rokov v SR sa opiera
o nasledujúce piliere:

byť vo svete, Európe, na pulze moderného času, vedy, výskumov, poznatkov a pritom
ostať sebou;

zaviesť do praxe teóriu tvorivo – humánnej výchovy;

zmeniť obsah učiva, redukovať ho, urobiť ho funkčnejším, kontrolovateľnejším
a životnejším;

diverzifikácia ciest, spôsobov, metód a foriem vzdelávania a výchovy;

učiteľ – rozhodujúci činiteľ vo výchove;

finančné zabezpečenie moderného výchovno - vzdelávacieho systému;

podporné služby školy - informačné technológie,

ovládanie cudzích jazykov;
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odborné a celoživotné vzdelávanie;
zabezpečenie transformácie školstva.

V súlade s celoeurópskymi princípmi budovania spoločnosti založenej na vedomostiach
bude nevyhnutné vo veľkej miere zvýšiť kvalifikačnú úroveň obyvateľstva Slovenska nielen
prijatím potrebnej legislatívy, ale tiež zvýšením investícií do vzdelania, rekvalifikácií, ale i
celoživotným vzdelávaním.
Vzdelávanie musí zabezpečiť všeobecné zručnosti pre všetkých žiakov a predovšetkým
odrážať súčasné a očakávané potreby trhu práce. Zmeny v systéme školstva musia zabezpečiť
vysokú mieru slobody žiaka vybrať si školu a možnosť školy vybrať si formu a obsah
vzdelávania. To musí byť spojené s univerzálnym a prepracovaným systémov merania kvality
učenia, inštitúcií a zriaďovateľov. Zároveň je potrebné zlepšovať moderné vybavenie škôl na
všetkých stupňoch vzdelávania.
Prenesené kompetencie - základné školy:
Objem finančných prostriedkov na osobné náklady, t.j. na mzdy a odvody závisí od
výšky mzdových normatívov stanovených MŠVVaŠ SR v nadväznosti na:

počty žiakov každej školy – stav k 15. 9. prepočítané na celý kalendárny rok;

počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov vypočítaných MŠ SR
normatívnym spôsobom na základe prepočítaného ročného počtu žiakov.
Objem finančných prostriedkov na prevádzkové náklady, t.j. na tovary a ďalšie služby
závisí od výšky prevádzkových normatívov stanovených MŠVVaŠ SR. 100%-ný normatív na
prevádzku je súčtom normatívu tepla, prevádzkového normatívu a normatívu na výchovnovzdelávací proces.
Originálne kompetencie:
Predškolské zariadenia (materské školy), školské jedálne, školské kluby sú hradené
z finančných prostriedkov z fiškálnej decentralizácie verejných prostriedkov vyčlenených pre
obce a z možnosti daných rozpočtom jednotlivých obcí. Spoluprácou obcí prehodnotiť počet
školských zariadení a efektívnejšie využiť existujúce kapacity.
Pri rozhodovaní o existujúcej sieti školských zariadení je nevyhnutné zvážiť
skutočnosť, že školy v obciach plnia nielen vzdelávaciu funkciu, ale sú významným obecno tvorným prvkom, podporujúcim integritu obce a jej obyvateľov, ako aj rozvoj kultúry
a vzdelania obce.
Racionalizáciu školských zariadení v Bratislavskom kraji ovplyvňuje hlavne
nevyhovujúci technický stav jednotlivých školských budov. Jedinou vhodnou cestou na
zlepšenie vyučovacieho procesu sa tak ukazuje rekonštrukcia a modernizácia existujúcich
školských zariadení, prípadne prehodnotenie účelu využitia jednotlivých budov a ich
efektívnejšie využitie.
Skvalitnenie vyučovacieho procesu je pritom jedným zo základných predpokladov
rozvoja obce v nasledujúcom období.
3.9.2 Predškolské zariadenia v obci
V obci Blatné je v prevádzke jedna 4 - triedna materská škola, ktorá je v súčasnosti
po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá sa uskutočnila v období rokov 2006 – 2013. Materskú školu
navštevuje 93 detí najmä z obce Blatné, ale aj deti z okolitých obcí – Senec, Čataj a Kaplna.
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Kapacita zariadenia MŠ je 100 detí. Materská škola nemá právnu subjektivitu, patrí pod
zriaďovateľskú pôsobnosť obce. MŠ sa nachádza v samostatnej budove, mimo budovy ZŠ.
Výchovu detí zabezpečuje 8 kvalifikovaných učiteliek a o prevádzku sa starajú 2
prevádzkoví pracovníci. MŠ má vlastnú kuchyňu a jedáleň, ako aj knižnicu so 150 titulmi.
Z uvedenej školskej jedálne je zabezpečovaný rozvoz stravy pre sociálne odkázaných
a prestárlych obyvateľov obce Blatné.
Po ukončení rekonštrukcie MŠ a z dôvodu postupného nárastu počtu detí došlo
k súčasnému zdvojovaniu tried MŠ.
Z hľadiska demografického vývinu sa ukazuje, že toto zariadenie bude neustále
kapacitne naplnené a bude zabezpečovať kvalitné podmienky pre predškolskú výchovu.
Súčasný stav školského dvora MŠ bude potrebné do budúcna modernizovať a rozšíriť
ponuku existujúcich hracích prvkov.

3.9.3

Základné školské zariadenia v obci

V oblasti základného školstva pôsobí v obci základná škola, ktorú v súčasnosti
navštevuje 156 žiakov, pričom v ročníkoch 1. až 4. je 82 žiakov a v ročníkoch 5. až 9. je 74
žiakov. ZŠ navštevujú žiaci z obce Blatné, ale aj zo Senca, Čataja, Igramu, Báhoňa, Réce
a Bratislavy. Kapacita školy predstavuje 270 žiakov (9 tried s možnosťou naplnenia do 30
žiakov.
Výučbu na škole zabezpečuje 14 kvalifikovaných učiteľov a o prevádzku a chod školy
sa starajú 4 zamestnanci (1 zamestnanec je na čiastočný úväzok). ZŠ nemá vlastnú kuchyňu,
má však školskú knižnicu s 4 078 titulmi. V škole je špecializovaná učebňa so 41 počítačmi
pripojenými na internet, ktoré sú využívané v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu na
výučbu informatiky a zvyšovanie počítačovej gramotnosti. Zároveň na ZŠ je odborná učebňa
chémie, fyziky a školský pozemok, na ktorom sa žiaci učia pestovateľské a záhradnícke práce
na dosiahnutie praktických zručností.
V škole pracujú viaceré krúžky, z ktorých športový, mladý požiarnik, či strelecký
krúžok dosahujú vysoké hodnotenia.
V základnej škole funguje Školský klub detí, v rámci ktorého žiaci rozvíjajú svoje
mimoškolské a voľnočasové aktivity.
Škola disponuje školským ihriskom, ktoré slúži v rámci vzdelávacieho procesu na
výučbu telesnej výchovy, príp. na mimoškolské aktivity.
ZŠ však nemá vlastnú telocvičňu, na výučbu telesnej výchovy škola využíva vnútorné
priestory, najmä chodby a posilňovňu.
Budova ZŠ je zlom technickom stave, je nevyhnutná jej rekonštrukcia, predovšetkým
zateplenie, výmena okien a dverí, ale aj výmena vnútorného vybavenia školy – podlahy,
lavice, sociálne zariadenia, elektroinštalácie, rozvody vody, oprava strechy. Z hľadiska
pozitívneho demografického vývinu u školopovinných detí sa ukazuje, že bude potrebné do
budúcnosti uvažovať o možnej prístavbe k súčasnej budove ZŠ.
V obci Blatné nie je Základná škola umenia, toto zariadenie supluje ZUŠ v Senci. Práve
tu sa uskutočňuje nácvik detskej dychovej hudby pre potreby DH Šarfianka.
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3.9.4 Mimoškolské zariadenia v obci
Pre potreby detí a mládeže slúži na aktivity súvisiace s efektívnym využitím voľného
času viacúčelové ihrisko s príslušným vybavením, na vybudovanie ktorého poskytla finančné
prostriedky vláda SR. Toto ihrisko využívajú aj žiaci ZŠ, najmä v čase vyučovania a po 15.00
hod. ihrisko môžu využívať aj ďalší, dospelí obyvatelia obce.
Na ďalšie rozvíjanie voľnočasových aktivít detí, mládeže, ale i dospelých obyvateľov
obec plánuje upraviť súčasné futbalové ihrisko. To sa však môže uskutočniť až po
vysporiadaní pozemkov nachádzajúcich sa pod týmto futbalovým ihriskom.
Zároveň je potrebné vytvárať podmienky na integráciu a racionalizáciu predškolského a
školského zariadenia s kultúrno – športovými funkciami, prípadne jazykovými formami
výučby so záujmovými a klubovými činnosťami.
V súčasnosti má už obec pripravenú štúdiu na výstavbu multifunkčného kultúrno spoločensko - športového centra, v rámci ktorého by mala fungovať spoločenská sála,
telocvičňa, herňa stolného tenisu, minibufet, šatne, sprchy a toalety.

Školstvo a školská infraštruktúra
Materská škola
Kapacita zariadenia
Počet detí
Z obcí
Počet zamestnancov
Z toho odborných
Vlastná kuchyňa
Knižnica
Základná škola
Kapacita zariadenia
Počet žiakov spolu
Počet tried 1. stupeň
Počet žiakov 1. stupeň
Z obcí
Počet tried 2. stupeň
Počet žiakov 2. stupeň
Z obcí
Počet zamestnancov spolu
Z toho odborných
Vlastná kuchyňa
Školská knižnica

áno
100
93
Blatné, Senec, Čataj, Kaplna
10
8
áno
áno
áno
270
156
5
82
Báhoň, Čataj, Réca
5
74
Báhoň, Čataj, Igram, Réca,
Bratislava
18
14
nie
áno
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Počet titulov
Školský klub
Školské ihrisko
Telocvičňa
Odborné učebne, aké
Počet počítačov
Pripojenie na internet
Škola umenia
Počet žiakov
Počet zamestnancov

4 078
áno
áno
nie
chémia, fyzika, PC, posilňovňa
41
áno
nie
0
0

Tabuľka č. 29 Školstvo a školská infraštruktúra v obci Blatné

3.9.5 Šport a športová vybavenosť obce
Obec Blatné disponuje otvoreným futbalovým ihriskom s tréningovou plochou, ktorý
využívajú na svoju činnosť aj hasiči (Dobrovoľný hasičský zbor).
V centrálnej časti obce je novovybudované viacúčelové ihrisko s rozmermi 40x20 m
s umelým trávnikom a osvetlením, na ktoré obec získala finančné prostriedky zo zdrojov
vlády SR (splnomocnenec vlády pre šport) v roku 2008, s využitím na viaceré druhy športu
(futbal, volejbal, basketbal a pod.). Ihrisko využívajú v dopoludňajších hodinách žiaci ZŠ
a popoludní/večer ho môžu využívať aj ďalší obyvatelia obce.
Na ďalšie športové vyžitie slúži ako miestnym obyvateľom, tak aj návštevníkom obce
bowling a jazda na koni, ktoré sú v ponuke služieb hotela U Wocha.
Obec nemá ľadovú plochu, klzisko, kúpalisko, bazén, či iné športové zariadenie. Na
kúpanie a vodné športy slúži predovšetkým Aquapark a Slnečné jazerá nachádzajúce sa v
blízkom okresnom meste Senec.
3.9.6 Športové kolektívy a športové podujatia v obci
V obci pôsobí Futbalový klub Družstevník Blatné so zameraním na futbal. V súčasnosti
má 45 hráčov, z toho 20 hráčov nemá ešte 18. rokov. Muži hrajú 6. ligu S6A, dorast a žiaci sú
v Prípravnej skupine U11, Senecký okres.
Ďalej v obci funguje Stolnotenisový klub Blatné so 42 aktívnymi hráčmi, z ktorých 16 je
do 18 rokov. V súčasnosti A mužstvo hrá III. ligu, B mužstvo V. ligu, C mužstvo VII. ligu, D
mužstvo VIII. ligu a mládežnícke družstvá hrajú Pezinskú školskú ligu a bratislavskú ligu.
V obci aktívne pracuje klub pod názvom Slovenský orol, ktorý založili miestni
obyvatelia v máji 2007 na podporu a rozvoj mimoškolských a voľnočasových aktivít najmä
detí. Klub nadväzuje na spolkovú činnosť Slovenského orla v Blatnom z roku 1938, kedy mal
miestny klub až 300 členov. Súčasný klub so svojimi 20 členmi pokračuje v tradícii
organizovania športovej činnosti, kultúrnych a duchovných podujatí. Pod dozorom dospelých
rodičov deti rozvíjajú svoje schopnosti pri efektívnom využívaní voľného času. O svojej
činnosti a plánoch klub informuje na tabuli pred obecným úradom.
Obec Blatné žije aj bohatým športovým životom. Počas celého roka sú pre obyvateľov
obce pripravované viaceré zaujímavé športové podujatia. DHZ každoročne v júni organizuje
Súťaž o predsedu PD Blatné, v auguste sú to Verejné strelecké preteky (organizuje ich
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Poľovnícke združenie Priehrada) a Stolno-tenisové turnaje – v marci je organizovaný
Veľkonočný turnaj, v máji Stolno – tenisový mládeže a v decembri je to Vianočný turnaj vo
štvorhrách (organizátor je STK Blatné), v septembri je pravidelne miestnym futbalovým
klubom organizovaný Futbalový turnaj družobných obcí. DHZ v októbri pripravuje Branné
preteky mladých hasičov a na konci roka v decembri sa uskutočňuje Silvestrovský beh, ktorý
organizuje samotná obec.
Obec plánuje do budúcna vybudovať vo svojom katastri náučný chodník pod názvom
„Archeológia obce“. Vybudovanie tohto chodníka plánuje obec spolufinancovať zo zdrojov
štátneho rozpočtu SR (Environfond), ako aj čiastočne z vlastných - obecných finančných
zdrojov.

Šport a športová vybavenosť obce
FutbalovéÁno
ihrisko
S tréningovou plochou

áno
áno
nie
nie
nie
nie
nie
0
nie
nie
nie
0
nie
0
nie
áno
viacúčelové ihrisko,
bowlingová dráha,
jazda na koni

Ľadová plocha, klzisko
Kúpalisko, bazén:
Tenisový kurt
Golfové ihrisko
Cyklotrasa
Počet, dĺžka
Lyžiarsky vlek
Bežecké trate
Značené turistické chodníky
Počet
Náučný chodník
Počet
Splavovanie
Rybolov
Iné športové zariadenie, aké

Športové kolektívy
Názov kolektívu
Druh športu
Počet hráčov
Z toho do 18 rokov
Názov kolektívu

Futbalový klub Družstevník Blatné
futbal
45
20
Stolnotenisový klub Blatné
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Druh športu
Počet hráčov
Z toho do 18 rokov
Názov kolektívu
Druh športu
Počet hráčov
Z toho do 18 rokov

stolný tenis
42
16
Klub Slovenský orol
športová činnosť
20
10

Tabuľka č. 30 Šport, športová vybavenosť a športové kolektívy v obci Blatné

Športové podujatia v obci
Názov
podujatia
Veľkonočný
turnaj
Stolno-tenisový
turnaj mládeže
Nočná
pohárová súťaž
o Pohár
predsedu PD
Blatné
Verejné
strelecké
preteky
Stolno –
tenisový turnaj
Futbalový
turnaj
družobných
obcí v Blatnom
Branné preteky
mladých
hasičov
Vianočný
turnaj vo
štvorhrách
Silvestrovský
beh

Termín
konania

Periodicita

Organizátor

Spoluorganizátor

marec

1x ročne

STK Blatné

-

máj

1x ročne

STK Blatné

-

jún

1x ročne

DHZ

-

-

august

1x ročne

august

1x ročne

Poľovnícke
združenie
Priehrada
STK Blatné

september

1x ročne

FK Družstevník

-

október

1x ročne

DHZ

-

december

1x ročne

STK Blatné

-

december

1x ročne

obec

-

-

Tabuľka č. 31 Športové podujatia v obci Blatné
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3.9.7 Rozvojové zámery v oblasti športu
V rámci zlepšenia a skvalitnenia športového vyžitia obyvateľov, obec zamýšľa
zrekonštruovať súčasné futbalové ihrisko (po vysporiadaní vlastníckych vzťahov), spolu so
šatňami a s vybudovaním tribúny.

SWOT analýza – Školstvo a šport
1. Silné stránky
Zlý technický stav školských budov,
 Priaznivý progresívny demografický
vývoj obce;
 Dostatok kvalifikovaných pracovníkov;
 Dostatok priestorov na mimoškolskú
činnosť;
 Dostatok priestorov na budovanie
ďalších športovísk a objektov na
športovú činnosť.

3. Príležitosti
 Vyučovanie k regionalizmu;
 Neustále skvalitňovanie vyučovacieho
procesu;
 Zlepšenie vyučovania cudzích jazykov;
 Zintenzívnenie využívania
informačných technológií vo
vyučovacom procese.

3.9.8

2. Slabé stránky


Nedostatok finančných prostriedkov na
zabezpečenie modernizácie vyučovacieho
procesu;
 Zlý technický stav budovy základnej
školy;
 Nevyriešené vlastnícke vzťahy pod
futbalovým ihriskom;
 Nemožnosť využitia zdrojov EÚ na
rekonštrukciu školského zariadenia;
 Nevyhovujúci stav súčasného futbalového
ihriska.
4. Ohrozenia
 Neochota na reštrukturalizáciu školských
zariadení;
 Nedostatok finančných prostriedkov na
rekonštrukciu školských budov
z vlastných zdrojov;
 Nevyužitie, resp. slabé využitie
finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ, zdrojov BA VÚC, ako aj
ďalších finančných zdrojov, mimo
obecného rozpočtu.

Priority a opatrenia v oblasti školstva a športu

Priorita 1: Prehodnotiť efektívnosť školského zariadenia v obci, najmä z hľadiska
vzdelávacích a výchovných služieb a následne zabezpečiť prípadné úpravy
vedúce k dosiahnutiu efektívnosti daného zariadenia
Opatrenie 1.1 Určenie perspektívnych škôl a školských zariadení;
Opatrenie 1.2 Uchovať súčasný stav plne organizovaných základných škôl s kvalitným
všeobecným vzdelávaním;
Opatrenie 1.3 Vytvárať perspektívnym školám podmienky v duchu „otvorenej školy“ a meniť
ich na centrá vzdelávania, športu a kultúry;
Opatrenie 1.4 Podporovať rozvojové zámery perspektívnych škôl zavádzaním nových
odborov, a tým zvyšovať ich konkurencieschopnosť.
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Priorita 2: Zabezpečovať plne kvalifikovaný pedagogický personál rešpektujúci
nevyhnutnosť zvyšovania svojej kvalifikácie zapojením sa do celoživotného
vzdelávania:
Opatrenie 2.1 Sledovať kvalifikovanosť pedagogického personálu a podporovať možnosti
zvyšovania odbornosti personálu v rámci kariérneho rastu.
Priorita 3: Na základe vypracovanej ekonomickej bilancie (zhodnotenie ekonomickej
situácie rozpočtu obce ako východiskovej analýzy) stanoviť opatrenia vedúce
k náprave prípadných negatívnych zistení:
Opatrenie 3.1 Monitorovať hospodárnosť chodu školy a ďalších školských zariadení;
Opatrenie 3.2 Zabezpečiť maximálne využitie priestorov spravovaných školami a školskými
zariadeniami, pružne riešiť využitie prebytočného nehnuteľného majetku;
Opatrenie 3.3 V rámci finančných možností obce investovať do rekonštrukcií objektov
s cieľom zníženia a zefektívnenia prevádzkových nákladov týchto budov;
Opatrenie 3.4 Aktivizovať obec ako zriaďovateľa MŠ a ZŠ i samotné školské zariadenia vo
vypracovávaní projektových zámerov na získanie finančných prostriedkov
z iných zdrojov, ako sú obecné zdroje.
Priorita 4: Pripraviť stratégiu zlepšenia riadenia v rámci jednotlivých zložiek súboru
prostredníctvom ďalšieho vzdelávania riadiacich zložiek – manažmentu školy
a školských zariadení hlavne v oblasti manažérskych zručností a právnej
problematiky a uskutočňovať monitorovanie kvality vzdelávania a výchovy v
jednotlivých školských zariadeniach pre potreby zriaďovateľa:
Opatrenie 4.1

V spolupráci s odbornými inštitúciami zabezpečiť vzdelávanie (kurzy,
školenia) pre riadiacich pracovníkov školských zariadení v oblasti
rozvoja manažérskych zručností a personálneho riadenia ľudských zdrojov.

3.10 Regionálny rozvoj
3.10.1 Analýza realizovaných opatrení
Regionálny rozvoj sa v súčasnosti uskutočňuje v dvoch vzájomne prepojených
koncepčných smerovaniach. Prvou je realizácia regionálnej politiky na úrovni vnútroštátnych
legislatívnych noriem. Druhá sa zaoberá jednotlivými druhmi pomoci regiónom z možnosťou
využitia foriem pomoci z fondov Európskej únie.
Zároveň SR uskutočňuje zložitý proces transformácie ekonomiky a spoločnosti pri
vytváraní zodpovedajúceho inštitucionálneho a legislatívneho rámca na prevzatie
a implementáciu pravidiel Európskej únie.
Existujúca stratégia obsiahnutá v tomto programe zabezpečuje realizáciu globálneho
cieľa, špecifických cieľov a priorít prostredníctvom realizovaných opatrení a jednotlivých
aktivít, ktoré sú rozpracované v Akčnom pláne tohto rozvojového programu obce.
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Efektívnosť a účinnosť realizovanej podpory je uskutočňovaná komplexným systémom
podpory regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni obsiahnutým
v zákone č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z.
Kritické faktory, ktoré majú vplyv na efektívnosť pri implementovaní PHSR na získanie
finančnej podpory z verejných zdrojov (európskych, štátnych alebo regionálnych) celkovo
znižujú reálne možnosti čerpania prostriedkov. Medzi takéto kritické faktory patrí zladenosť
projektov zameraných na regionálny rozvoj s rozvojovou stratégiou obce, mikroregiónu
a kraja.
Identifikácia opatrení na zvýšenie efektívnosti realizácie procesov strategického
plánovania je dôležitá na jeho implementáciu, ktorá je najdôležitejšou fázou spracovania
Programu obce. Obsahuje prípravu akčného plánu, realizáciu jednotlivých aktivít, ktoré je
potrebné vykonať v danom období na dosiahnutie strategického cieľa obce. Jednotlivé akčné
plány a projektové návrhy by mali viesť k naplneniu vízie a dlhodobých plánov rozvoja obce.
Akčný plán je spracovaný v nadväznosti na rozpočet obce a ukazovateľov na hodnotenie
plnenia jednotlivých opatrení a cieľov.
Východiskovým prvkom prípravy celkovej SWOT analýzy obce Blatné je analýza socio
- ekonomicko - environmentálno - demografických východísk. Uvedená analýza je vychádza
z analýzy jednotlivých faktorov života obce a jej závery možno sledovať v obdobe analýzy
silných a slabých stránok súčasného stavu obce, ako i príležitostí a rizík (Strong points, Weak
points, Oportunities, Threats) budúceho rozvoja obce. Dôležitou východiskovou skutočnosťou
sa pritom ukazujú tieto základné tendencie a skutočnosti:
3.10.2 SWOT analýza obce Blatné

SWOT analýza – obec Blatné
1. Silné stránky
 Nízka miera nezamestnanosti a
minimálny počet dlhodobo
nezamestnaných;
 Atraktívne a pokojné prostredie na
rodinné bývanie;
 Poloha obce v blízkosti hlavného mesta
SR i okresného mesta (Senec) a jej
výhodná poloha v blízkosti hlavných
dopravných trás;
 Existujúca sieť neštátnych subjektov
spoločenských a mimovládnych
organizácií s aktívnym pôsobením;
 Priaznivé pôdno-klimatické podmienky
pre poľnohospodársku prvovýrobu;
 Vhodný územný a prírodný potenciál na
diverzifikáciu na vidieku a na letnú
vidiecku turistiku a rekreáciu;
 Funkčná autobusová doprava v obci
a jej okolí;

2. Slabé stránky
 Obmedzené spektrum služieb a
obchodných prevádzok;
 Slabá identifikácia nových
prisťahovaných obyvateľov s obcou;
 Nevyhovujúci stav niektorých
miestnych komunikácií a chodníkov;
 Tranzitná automobilová doprava je
vedená cez obec;
 Nedostatočne využívaný potenciál
územia v oblasti cestovného ruchu;
 Obmedzená priepustnosť ciest i
medzinárodného významu;
 Nedostatok finančných prostriedkov na
záchranu a rozvoj historicko –
kultúrnych hodnôt;
 Absencia ďalších objektov na kultúrne
účely – amfiteáter, funkčné kino,
digitálny klub a pod.;
 Nedostatok finančných prostriedkov na
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záchranu a rozvoj zastaralého školského
objektu;
 Malý záujem a aktivita obyvateľov o
rozvojové programy, prípadne o riešenie

problémov;
 Obmedzená ponuka pracovných
príležitostí priamo v obci;
 Nevybudovaný e-government v obci
(elektronický obecný úrad, verejný
internetový kiosk);
 Absencia zdravotného strediska,
zdravotníckeho zariadenia, lekárne
a zariadenia sociálnej starostlivosti;
 Nedostatočná prezentácia obce na jej
zviditeľnenie sa;
 Absencia obecnej polície vo vzťahu
k existujúcemu počtu obyvateľov obce;
 Pomerne hustá zástavba domov.
3. Príležitosti
4. Ohrozenia
 Využitie výhodnej polohy v dynamicky
 Zhoršenie dostupnosti obce v dôsledku
sa rozvíjajúcej bratislavskej
preťaženosti komunikácií a dopravných
aglomerácii;
zápch;
 Pokračovanie trendu sťahovania
 Konkurencia okolitých obcí a miest v
obyvateľov z mesta do vidieckych obcí
súťaži o investície a rozvojové impulzy;
v zázemí väčších miest;
 Drenážny efekt hlavného mesta z
 Možnosť dennej dochádzky obyvateľov
hľadiska investícií a zvyšovanie
obce za zamestnaním do Bratislavy,
ekonomickej závislosti na ňom;
Senca a Trnavy;
 Odkázanosť obyvateľov na dochádzanie
 Dostatok vhodných plôch na ďalší
za prácou mimo obec;
územný rozvoj obce;
 Opúšťanie tradičných modelov a
 Budovanie zariadení na podporu
vidieckeho štýlu života;
zdravotnej a sociálnej starostlivosti;
 Riziko neúspechu projektov na získanie
 Predpoklad koncepčného rozvoja obce
prostriedkov zo štrukturálnych fondov,
na základe existujúcich a
zbytočne vynaložené prostriedky na
pripravovaných plánovacích
prípravu projektov a dokumentácie;
dokumentov – PHSR, ÚPD, ROEP;
 Ďalší pokles využívania
 Zlepšenie demografickej situácie
poľnohospodárskej pôdy a lesov,
prisťahovaním obyvateľov mladších
stagnácia poľnohospodárstva;
vekových kategórii;
 Nedostatočné využívanie finančných
 Možnosť využitia existujúcej vodnej
zdrojov mimo rozpočtu obce – štátnych
plochy (nádrž Blatné) na športové účely
zdrojov SR, Bratislavského
(loďky, vodné lyže a bicykle);
samosprávneho kraja, štrukturálnych
 Budovanie cyklotrás, náučných
fondov EÚ a ďalších programov
a turistických chodníkov;
a iniciatív EÚ;.
 Príležitosť efektívne využiť zdroje EÚ
na skvalitnenie života obyvateľov obce
– dobudovať a skvalitniť celkovú
infraštruktúru v obci;
 Možnosti spoločného získania
Blízkosť letiska 22 km (Ivanka pri
Dunaji) a športového letiska 12 km
(Kráľová pri Senci);
Dostatočne vybudované inžinierke siete
- vybudovaná telekomunikačná sieť,
elektrická sieť, existujúci rozvod
zemného plynu;
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investičných zdrojov pre rozvojové
programy obce a regiónu zo
štrukturálnych fondov EÚ, z programu
Obnovy dediny a pod.;
 Domáce a zahraničné programy
(štrukturálne fondy EÚ) môžu
podporovať prípravu spoločných
programov zameraných na vzdelávanie,
rekvalifikáciu a celoživotné
vzdelávanie dospelých;
 Rozvoj agroturistiky, poznávacej
turistiky, zvýšenie návštevnosti v obci
a jej okolí (rekreačné strediská,
cyklotrasy, lokality s prírodným
bohatstvom obce, regiónu);
 Možnosti spoločného čerpania fondov
EÚ v prospech rozvoja ekonomických
aktivít obce spolu s ďalšími obcami v
okolí (nové investície zo zdrojov EÚ);
 Možnosť profitovať z funkcie
prímestskej rekreačnej oblasti
Bratislavy;
 Decentralizácia verejnej správy
a prechod kompetencií s dostatkom
finančných prostriedkov;
 Zaktivizovanie záujmu miestnych
podnikateľských subjektov o rozvoj
obce.
Z demografických analýz vyplýva, že počet obyvateľstva obce Blatné zaznamenal v
posledných desaťročiach 20. storočia pokles, ktorý bol stabilizovaný v poslednom období
postupnými rastovými tendenciami.
Negatívnou skutočnosťou však zostáva relatívne nízky podiel nárastu obyvateľstva
prirodzenou cestou a z toho vyplývajúca nepriaznivo sa vyvíjajúca veková štruktúra
obyvateľstva s výrazne narastajúcim podielom obyvateľstva v neproduktívnom veku na úkor
poklesu obyvateľstva v produktívnom veku. Toto je však problémom celého Slovenska. Tento
trend, ako sa dá predpokladať, bude narastať a jeho vyvrcholenie možno očakávať v
najbližších dvoch až troch dekádach, kedy sa prejaví prechod najpočetnejších ročníkov
obyvateľstva do poproduktívnej skupiny obyvateľstva. V porovnaní s celoslovenským
priemerom sú prezentované ukazovatele, i pri obdobnej celospoločenskej tendencii, pre obec
významne nepriaznivé. Demografické ukazovatele odkrývajú tendencie k starnutiu
obyvateľstva, čo zakladá nepriaznivé demografické, ale i hospodárske trendy do budúcnosti.
To sa o.i prejaví aj výrazným zvyšovaním finančných prostriedkov potrebných na sociálnu
podporu obyvateľstva. Prostriedkom zvrátenia týchto negatívnych tendencií môže byt
motivovanie mladšej generácie (domácej i tu nesídliacej) k usídleniu sa v obci a vytvorenie
vhodných podmienok na demografický rozvoj obyvateľstva, napr. formou nových sídelných
štruktúr. Obzvlášť vhodnou príležitosťou sa javí relatívna atraktívnosť sídelných štruktúr v
blízkom okolí motivujúca obyvateľstvo k migrácii k ekonomicky rozvinutejším sídlam
(Bratislava, Senec, Trnava).
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Z hľadiska vekovej štruktúry skladby obyvateľstva a náročnosti na saturovanie potrieb
jej jednotlivých segmentov (neustále sa zvyšujúci podiel v tej oblasti obyvateľstva, ktorá je zo
sociálneho a zdravotného hľadiska najčastejším a ekonomicky najnáročnejším segmentom
prijímateľov uvedenej starostlivosti), vyplýva potreba koncepčného riešenia sociálnej,
zdravotnej a školskej starostlivosti v obci. Obec nemá uspokojivo pokrytú základnú zdravotnú
starostlivosť, ako problém do budúcnosti sa javí zabezpečovanie opatrovateľských služieb
Príležitosťou na riešenie uvedených problémov je proces decentralizácie štátnej správy a
prechod kompetencií spolu s dostatočným objemom finančných prostriedkov na miestne
samosprávy.
V obci Blatné nie sú dostatočne zastúpené hospodárske činnosti sekundárneho a
terciárneho sektora, čo pri prevažne poľnohospodárskom zameraní primárneho sektora (ktorý
je charakterizovaný sezónnymi výkyvmi zamestnanosti) pôsobí negatívne na zamestnanosť v
obci. Väčšina obyvateľstva je odkázaná dochádzať za prácou do iných sídiel. Podporou
sekundárneho a terciárneho sektora by mohla byť v obci riešená i otázka nezamestnanosti.
Existujúca infraštruktúra v obci sa javí byť dostatočná, vzhľadom na jej vek je však vo
viacerých oblastiach potrebná jej rekonštrukcia a modernizácia.
Jedným z hlavných nedostatkov obce je neúplne dobudovaná kanalizácia a nedostatočná
ochrana pôd a podzemných vôd.
Obec disponuje environmentálnym a rekreačno - turistickým potenciálom vhodným na
rekreačné a turistické využitie. Tento potenciál nie je dostatočne využívaný, tvorí však jeden z
hlavných potenciálov rozvoja obce Blatné.
3.10.3 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja obce Blatné
1. Nepriaznivá skladba obyvateľstva – klesajúci podiel obyvateľstva v predproduktívnom
veku – reprodukčné riziká – trendy zvyšovania sa nákladov a potreby sociálnej a
zdravotníckej starostlivosti pre narastajúcu poproduktívnu zložku obyvateľstva.
2. Nedostatok vlastných pracovných príležitostí a závislosť hospodárstva na iných
pracovných a ekonomických sídlach.
3. Nepriaznivá odvetvová štruktúra hospodárstva – slabé zastúpenie sekundárneho a
terciárneho sektora.
4. Environmentálne riziká a nevyužité environmentálne potenciály.
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Základnými pozitívnymi faktormi rozvoja obce sú:
1. Geografická poloha – dobré začlenenie a prepojenie na všetky región formujúce činitele
(urbanistické, ekonomické, hospodárske).
2. Začlenenie obce do širšej aglomerácie hlavných sídelných štruktúr – potencia obce plniť
úlohu prímestského satelitu.
3. Ľudské zdroje – dostatok voľnej pracovnej sily.
4. Environmentálny potenciál – potenciál obce plniť rekreačno - turistické funkcie (dobrá
dostupnosť cudzích a možnosť vytvárania vlastných atrakcií).
5. Prechod kompetencií na miestnu samosprávu.
6. Možnosť čerpania prostriedkov z verejných zdrojov (programy, iniciatívy a fondy EÚ,
štátny rozpočet SR, zdroje VÚC BA).

3.10.4 Dôležité disparity a faktory rozvoja obce Blatné
Z analýz, vykonaných v súvislosti s posúdením jednotlivých bariér rastu možno
vnímať vzájomnú prepojenosť faktorov, negatívne ovplyvňujúcich rozvoj obce. Tak ako vo
všetkých vidieckych regiónoch je hlavným problémom nedostatočná úroveň kvality života
občanov, príčinou ktorej je nedostatok pracovných príležitostí a následný odliv kvalifikovanej
pracovnej sily a starnutie populácie.
Cieľom je identifikácia hlavných problémov, ktoré by mal rozvojový plán riešiť a určiť
potenciál použiteľný pre dané riešenie. Určenie kľúčových disparít súčasného stavu
a hlavných faktorov ďalšieho rozvoja predstavuje určitú syntézu výsledkov konečnej analýzy.
Podstatou tejto syntézy je transformácia disparít a prekážok riešenia disparít do kľúčových
disparít a možnosti riešenia disparít s využitím oblastí bez disparít do hlavných faktorov
rozvoja.
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Strom problémov:

Pomerne dobrá životná úroveň a kvalita života

Nedobudovaná
občianska infraštruktúra
(obchodná sieť, sieť
služieb, obecná,
dopravná, technická
infraštruktúra)

Nedostatok
pracovných príležitostí

Nedostatočne
vybudovaná
infraštruktúra pre
rozvoj cestovného
ruchu

Geografická
poloha,
mimo pólov
rastu

Útlm
poľnohospodárskej
výroby

Nedostatočná
propagácia
obcí

Nedostatočné
impulzy pre
rozvoj
podnikania,
nízka podpora
rozvoja
podnikov

Nedostatok finančných zdrojov
na všetkých úrovniach

Nedostatočné
vytváranie
partnerstiev,
nízka
informovanosť,
nezáujem o veci
verejné zo strany
občanov
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STRATEGICKÁ ČASŤ
4. Rozvojová stratégia
Stratégia rozvoja obce nadväzuje na výsledky jednotlivých analýz a na komplexnú
SWOT analýzu, pričom sa snaží odstrániť alebo zmierniť identifikované disparity pomocou
určených faktorov rozvoja.
Stratégia bola vytvorená v súlade s národnými a regionálnymi programami, pričom
vychádza zo strategických prístupov vedenia obce a akceptovania názorov obyvateľov
na ďalší rozvoj obce.
Realizáciou stratégie rozvoja obce dôjde k naplneniu definovaného globálneho cieľa,
špecifických cieľov a priorít, predovšetkým dosiahnutím všestranného rozvoja obce.
Hlavným cieľom definovania rozvojovej stratégie je určenie programovej štruktúry

4.1 Ciele a priority
Ciele a priority rozvoja obce tvoria hierarchicky usporiadanú štruktúru, na ktorej vrchole
sa nachádza globálny cieľ (strategický cieľ obce).
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je jedným z dokumentov
strategického plánovania a riadenia regionálneho rozvoja obce. Jeho obsahom je systém
navzájom nadväzujúcich opatrení a činností, zameraných na naplnenie hierarchicky
usporiadaných cieľov. Uvedený program vychádza z analýzy rozhodujúcich skutočností
ovplyvňujúcich život obce, Územného plánu obce Blatné a jeho doplnkov a odzrkadľuje
potreby obce Blatné v súčinnosti s podporovanými opatreniami vyšších stupňov riadenia
miestnej samosprávy (Bratislavský samosprávny kraj).
Aktualizované znenie PHSR obce Blatné zohľadňuje členenie jednotlivých priorít a
opatrení podľa výsledkov SWOT analýz s dôrazom na využitie najdôležitejších faktorov
rozvoja a elimináciu disparít rozvoja obce. Program možno členiť podľa odvetví (demografia
– sídelná štruktúra, ekonomika, životné prostredie, základná infraštruktúra, sociálna oblasť),
ako i podľa časových horizontov ich plánovaného uskutočňovania. Poradie jednotlivých
priorít pritom nie je poradím ich dôležitosti, ale vyjadrením ucelenosti súboru zámerov a
potrebných opatrení z hľadiska vytvárania kohéznych a konzistentných celkov pre napĺňanie
jednotlivých zámerov. Každá priorita je saturovaná sériou konkrétnych opatrení, ktoré
predpokladajú realizáciu súboru jednotlivých aktivít potrebných na ich realizáciu. Súčasťou
predkladaného programu je i časová harmonizácia jednotlivých opatrení a finančný plán a
štruktúra riadiacich a kontrolných procesov.
Obsahové hľadisko programu zahŕňa päť základných priorít a predpokladá ich dopĺňanie
ďalšími oblasťami a opatreniami. Priority programu tvoria kostru plánovaného rozvoja obce a
ich realizáciou by mali byť vytvárané vhodné podmienky pre komplexný rozvoj obce Blatné.
Globálnym cieľom PHSR je vytvorenie stabilného, hospodársky, sociálne a
environmentálne príťažlivého sídelného a územného prvku s tendenciami trvalo udržateľného
rozvoja.
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Špecifické ciele programu vyjadrujú charakteristiku cieľového stavu, ktorý možno
dosiahnuť v jednotlivých oblastiach rozvoja obce realizovaním priorít a opatrení k
jednotlivým prioritám programu. Špecifickými cieľmi programu sú:
1. vytvorenie stabilnej sídelnej štruktúry,
2. podpora hospodárstva, osobitne malého a stredného podnikania s dôrazom na cestovný
ruch a rekreáciu
3. budovanie a rozvoj lokálnej infraštruktúry,
4. zlepšenie stavu environmentálnej infraštruktúry,
5. budovanie sociálnej infraštruktúry.

Globálny cieľ, špecifické ciele, priority, hlavné oblasti smerovania podpory
Globálny cieľ:
Regionálny rozvoj
Rozvoj obce a zvyšovanie kvality života jej obyvateľov
Globálna stratégia obce vychádza z analýzy obce a regiónu, SWOT analýzy, dosiahnutých
výsledkov a predpokladaných trendov rozvoja. Na základe toho možno podrobnejšie globálny
strategický cieľ obce definovať ako:
„Všestranný rozvoj obce Blatné a jej územia v záujme zvýšenia kvality života jej
obyvateľov pri zvyšovaní konkurencieschopnosti obce v súlade s princípmi trvalo
udržateľného rozvoja“.
Špecifický cieľ č. 1
Rozvoj služieb
Podpora aktivít na zvýšenie atraktívnosti územia, zvyšovanie kvality poskytovaných
služieb pre obyvateľstvo
Priorita 1
Rozvoj konkurencieschopnosti služieb
Zvýšenie atraktívnosti obce a zvýšenie konkurencieschopnosti služieb pre obyvateľov
obce
Odôvodnenie: Zvýšenie atraktívnosti územia a jeho harmonizácia je nevyhnutnosťou
z hľadiska rozvoja obce a jej spádového územia. Ako hlavnú formu spolupráce je potrebné
rozvíjať partnerstvo všetkých zainteresovaných strán na rozšírenie atraktívnosti územia
a rozširovanie škály služieb.
Vplyv na disparity:

Vytvorenie turistického centra s regionálnou sférou vplyvu;

Posilnenie kultúrnej, historickej i prírodnej jedinečnosti a atraktivity obce a jej
začlenenie do významného Podunajského regiónu;

Vypracovanie akčného plánu rozvoja cestovného ruchu v obci;

Ďalšie rozširovanie možností zamestnania v obci a jej okolí;

Ochrana životného prostredia.
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Špecifický cieľ č. 2
Regionálna infraštruktúra
Skvalitnenie vybavenia obce komunálnou, sociálnou a technickou infraštruktúrou,
zvýšenie úrovne občianskej vybavenosti
Priorita 2
Zvýšenie dostupnosti infraštruktúry
Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti
Odôvodnenie: Súčasná technická vybavenosť v obci a susedných obciach predovšetkým
v oblasti zásobovania nezávadnou pitnou vodou, vybudovania/dobudovania kanalizačných
sietí a ČOV postupne zastaráva. Vzhľadom na plánovaný rozvoj obce v záujme ochrany
zdravia občanov a životného prostredia, najmä chránených krajinných oblastí a vodných
tokov je nutné pokračovať v skvalitňovaní technickej infraštruktúry v obci a v jej spádovom
území.
Vplyv na disparity:

Skvalitnenie infraštruktúry;

Rozvoj cestovného ruchu;

Skvalitnenie úrovne bývania;

Rozšírenie pracovných príležitostí;

Skvalitnenie odpadového hospodárstva;

Zlepšenie životného prostredia.
Špecifický cieľ č. 3
Stavebníctvo, bytová výstavba
Podpora výstavby, rekonštrukcie a obnovy budov a lokalít využívaných kultúrnymi a
športovými centrami
Priorita 3
Modernizácia a výstavba bytov
Výstavba bytov a rekonštrukcia budov, kultúrnych a športových centier
Odôvodnenie: Z dôvodu postupného zvyšovania kvality života obyvateľov je nutné
systematicky udržiavať a zveľaďovať centrum obce a významné lokality v jej okolí,
systematicky sa snažiť rozvíjať bytovú výstavbu. Na zlepšenie využitia voľného času
obyvateľov so zreteľom na výchovu detí a mládeže je potrebné vytvoriť a obnoviť kultúrne
centrá, najmä budovy a priestory využívané na kultúrne a športové účely.
Vplyv na disparity:

Zabezpečenie bytovej výstavby;

Zlepšenie využitia voľného času;

Rozvoj centier kultúry a športu;

Zvýšenie kvality života občanov;

Podpora cestovného ruchu;

Skvalitnenie a ochrana životného prostredia.
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Špecifický cieľ č. 4
Kultúra a šport
Rozvoj kultúry, kultúrnych aktivít a služieb, umeleckých aktivít, obnova a revitalizácia
pamiatkového fondu, rozvoj športu a športových aktivít
Priorita 4
Podpora kultúrnych a športových aktivít
Rozvoj kultúry, kultúrnych aktivít a športu, obnova a revitalizácia pamiatkového
fondu, podpora športu a športových aktivít v obci
Odôvodnenie: Na ďalší rozvoj obce a oživenie turistického ruchu je nevyhnutné zvýšiť
starostlivosť o kultúrne a historické dedičstvo a využiť tak históriu obce v nadväznosti na
systematické skvalitňovanie propagácie a rozširovanie ponuky služieb na jej ďalší rozvoj.
Vplyv na disparity

Podpora podnikania prostredníctvom obnovy pamiatkového fondu;

Zlepšenie podmienok zamestnanosti;

Propagácia tradícií obce na rozvoj kultúry a športu.
Špecifický cieľ č. 5
Školstvo a vzdelávanie
Zvyšovanie kvalifikácie občanov pre potreby trhu práce, rozvoj školských
a mimoškolských aktivít mládeže v obci, podpora informatizácie domácností
Priorita 5
Vzdelávanie, ktoré je prepojené s aktuálnymi požiadavkami trhu práce
Podpora informatizácie a zvyšovanie kvalifikácie obyvateľstva, rozvoj aktivít mládeže
Odôvodnenie: Na skvalitnenie života občanov obce je potrebné zabezpečiť ďalší rozvoj
školských a mimoškolských aktivít, a to predovšetkým formou celoživotného vzdelávania a
efektívneho využívania voľného času. Naďalej je potrebné rozširovať internetovú sieť
s cieľom nepretržitého skvalitňovania výmeny informácií a uľahčenie komunikácie občanov
s úradmi a inštitúciami.
Vplyv na disparity:

Podpora podnikania prostredníctvom celoživotného vzdelávania občanov;

Zníženie nezamestnanosti;

Zlepšenie prístupu k informáciám a skvalitnenie komunikácie;

Efektívnejšie využívanie voľného času kultúrnymi a športovými aktivitami.
Špecifický cieľ č. 6
Rozvoj podnikania
Zabezpečiť postupný rast ekonomického potenciálu obce a jej hospodársky rozvoj
prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, priemyslu
a vybraných služieb s využitím domáceho rastového potenciálu a podporou malých
a stredných podnikateľských subjektov
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Priorita 6
Podpora malých a stredných podnikov
Rozvoj hospodárstva a podpora podnikateľského prostredia, zvýšenie
konkurencieschopnosti, produktivity a skvalitnenie štruktúry hospodárstva
Odôvodnenie: Dôležitým predpokladom ďalšieho rozvoja obce je podpora aktivít a činností
zameraných na zvýšenie produkcie a zamestnanosti v obci a v jej spádovom území,
skvalitnenie občianskej vybavenosti domácností, zvýšenie produkcie poľnohospodárskych a
priemyselných podnikov. Zastarávanie základnej infraštruktúry a nízka životná úroveň časti
obyvateľstva môže mať vplyv na pomalší rozvoj obce v porovnaní s inými oblasťami. Z
uvedených dôvodov je potrebné zamerať sa na podporu rozvoja obce v rámci určených priorít
vedúcich k stabilizácií pracovných síl a živnostníkov v produktívnom veku.
Vplyv na disparity:

Zvýšenie zamestnanosti v obci a jej blízkom okolí;

Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja;

Rozvoj podnikania, služieb a cestovného ruchu;

Skvalitnenie životného prostredia;

Zvýšenie dostupnosti vlastnej produkcie;

Zvýšenie kúpyschopnosti obyvateľstva obce a regiónu.
Špecifický cieľ č. 7
Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Podpora revitalizácie poľnohospodárstva a ekologizácie výroby, oživenie remeselnej
výroby a aktivít podporujúcich poľnohospodárstvo, podpora efektívneho využívania
prírodných zdrojov v obci a regióne
Priorita 7
Diverzifikácia pôdohospodárskych činností
Podpora revitalizácie poľnohospodárstva a ekologizácie výroby, zvyšovanie
zamestnanosti a kvalifikácie pracovnej sily, podpora efektívneho využívania prírodných
zdrojov obce a regiónu
Odôvodnenie: Súčasná konkurencieschopnosť poľnohospodárskych subjektov je na slabšej
úrovni a v spádovom území obce pôsobí menšie množstvo podnikateľských subjektov
v oblasti poľnohospodárstva. Obhospodarovanie pôdy zabezpečuje spolu s PD Blatné aj
samostatne hospodáriaci roľník. Poľnohospodárstvo pred transformáciou ekonomiky patrilo
medzi nosné odvetvia v obci a spádových obciach, preto i v súčasnosti môže byť využité pri
revitalizácii a rozvoji vidieka. Potrebné je podporovať diverzifikáciu poľnohospodárstva,
rozšíriť poznávací turizmus a agroturistiku v oblasti, kde sú na ich rozvoj predpoklady. V
nadväznosti na ochranu životného prostredia je nevyhnutné podporovať a rozvíjať
ekologizáciu produkcie a zavádzanie moderných technológií.
Vplyv na disparity:

Zlepšenie štruktúry zamestnanosti v obci;

Diverzifikácia poľnohospodárskej výroby a podpora nepoľnohospodárskych činností;

Využitie vysokého podielu kvalifikovaných pracovných síl;

Rozvoj ekologického poľnohospodárstva a ochrana životného prostredia;

Zníženie negatívnych ekologických dopadov poľnohospodárskej výroby.
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Špecifický cieľ č. 8
Priemysel
Zavádzanie nových technológií a inovácií vo výrobe a podpora využívania
obnoviteľných zdrojov
Priorita 8
Rozvoj priemyslu a inovácií
Podpora zavádzania nových technológií a inovácií vo výrobe a službách prispievajúcich
k celkovému rozvoju obce a využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Odôvodnenie: Súčasná situácia predovšetkým v hospodárskej a sociálnej oblasti si vyžaduje
efektívnejšie využívať ľudské, materiálne a technické zdroje na zlepšenie podmienok v oblasti
služieb s priamym dopadom na zvyšovanie zamestnanosti. Zároveň je potrebné zlepšiť
postupy pri zavádzaní nových technológií a inovácií do výroby, najmä využitie alternatívnych
energií.
Z dlhodobého hľadiska sú inovácie v akejkoľvek forme jediný nástroj, ako zabezpečiť
dlhodobú konkurencieschopnosť a vysoký rast produktivity v hospodárstve. Z rôznych
dôvodov, vrátane nedostatku investičného kapitálu, je však tvorba a zavádzanie inovácií
v slovenských podnikateľských subjektoch v súčasnosti relatívne nízka.
Hlavným cieľom tohto opatrenia je preto výrazne zvýšiť všetky typy inovácií
v podnikateľskej sfére.
Štátna pomoc bude poskytovaná formou nepriamych finančných nástrojov na podporu
začínajúcich a expandujúcich inovatívnych firiem.
Vplyv na disparity:

Rozvoj priemyslu;

Rozvoj cestovného ruchu;

Zlepšenie kvality životného prostredia;

Zachovanie remeselných tradícií;

Zníženie vplyvu pôdnej a vodnej erózie.
Špecifický cieľ č. 9
Cestovný ruch
Podpora harmonizácie ochrany pamiatok a prírodných hodnôt v nadväznosti na rozvoj
turistických služieb, skvalitnenie komplexných marketingových aktivít na rozvoj
ekoturizmu a cestovného ruchu
Priorita 9
Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
Ochrana historických a prírodných hodnôt, aktivizácia potenciálu cestovného ruchu
Odôvodnenie: V záujme skvalitnenia cestovného ruchu a ekoturizmu v obci a jej okolí je
potrebné pravidelne udržiavať lokality s prírodnými zaujímavosťami, historické objekty a
ubytovacie zariadenia. Zároveň je potrebné zabezpečiť sprístupnenie kultúrno-historického
bohatstva a prírodných hodnôt územia.
Vplyv na disparity:

Rozvoj ekoturizmu;

Skvalitnenie ochrany životného prostredia;
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Zlepšenie stavu historických hodnôt a obnova historických tradícií;
Zvýšenie dostupnosti zariadení pre cestovný ruch;
Budovanie infraštruktúry pre cestovný ruch.

Špecifický cieľ č. 10
Životné prostredie
Zlepšiť ochranu a tvorbu životného prostredia a obmedzovanie vplyvov
poškodzujúcich životné prostredie, zintenzívnenie medzištátnej, cezhraničnej,
medziregionálnej spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja obce a spádového územia
Priorita 10
Riešenie ekologických problémov
Zlepšenie ochrany a tvorby životného prostredia a obmedzenie vplyvov, ktoré ho
poškodzujú, riešenie ekologických problémov
Odôvodnenie: V obci a jej okolí sa nachádza viacero prírodných lokalít a pamätihodnotí,
ktoré sú kultúrno-historickým bohatstvom. Zlepšenie ochrany životného prostredia sa dá
dosiahnuť hlavne komplexným rozvojom služieb s prihliadnutím na danosti obce a okolitého
územia.
Vplyv na disparity:

Rozvoj kultúrneho cestovného ruchu;

Zlepšenie prezentácie a propagácie ponúkaných služieb v obci a okolí;

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb s dôrazom na ubytovacie a stravovacie
zariadenia;

Zníženie nezamestnanosti;

Skvalitnenie životného prostredia.
Špecifický cieľ č. 11
Zvyšovanie medzinárodného obchodu a spolupráce
Podpora rozširovania miestnych komunikačných sietí s možnosťou napojenia na
nadregionálne siete
Priorita 11
Rozvoj medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce
Zvyšovanie podielu obce na medzinárodnom obchode a cezhraničnej spolupráci
Odôvodnenie: Komunikačné väzby vytvárajú v súčasnosti jeden z hlavných predpokladov
rozvoja. Komunikačná dostupnosť obce zlepšuje podmienky na vytváranie nových
pracovných príležitostí. V najväčšej miere v súčasnosti si z pohľadu obyvateľov vyžadujú
obnovu miestne komunikácie a prejavuje sa snaha obyvateľov o odklon dopravy z centra obce
na komunikácie vedúce mimo obec.
Vplyv na disparity:

Zníženie nezamestnanosti;

Skvalitnenie života obyvateľov;

Skvalitnenie životného prostredia;

Zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách;

Skvalitnenie výmeny tovarov a služieb.
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Špecifický cieľ č. 12
Znalostná ekonomika a sociálna inklúzia
Rozvoj ľudských zdrojov zvyšovaním vzdelanosti, vedomostí a zručností pre rozvoj
miestnej výroby a služieb prostredníctvom celoživotného vzdelávania, s cieľom
dosiahnuť rovnovážny stav dopytu a ponuky na trhu práce v obci a regióne
Priorita 12
Podpora vzdelávania a budovania sietí v oblasti znalostnej ekonomiky
Zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľov zameranej na dosiahnutie
konkurencieschopnosti a flexibility na trhu práce
Odôvodnenie: Nedostatočná flexibilita pracovnej sily na trhu práce a potreba požadovanej
vzdelanostnej úrovne obyvateľov na rozvoj podnikania vytvára tlak predovšetkým na
zavádzanie nových odvetví výroby, aplikáciu nových technológií a inovácií.
Vplyv na disparity:

Rozvoj podnikania a konkurencieschopnosti na trhu práce;

Skvalitnenie zamestnanosti;

Zvýšenie životnej úrovne;

Skvalitnenie života občanov.
Predpokladané kvantifikovateľné dopady po realizácií špecifických cieľov:

















Zlepšia sa podmienky pre zamestnanosť a samozamestnanie;
Zväčší sa kúpna sila obyvateľov obce a spádových obcí;
Rozšíri sa počet podnikateľských subjektov v území;
Zvýšia sa investície do nových technológií a inovácií;
Rozšíria sa výrobné kapacity, sortiment výroby a služieb;
Dôjde k celkovému skvalitneniu života a bývania občanov;
Skvalitní sa občianska vybavenosť;
Bude kvalitnejšie zabezpečená ochrana životného prostredia;
Dôjde k nárastu konkurencieschopnosti domácich podnikateľských subjektov;
Zvýši sa príťažlivosť obce a spádového územia pre rozvoj cestovného ruchu;
Skvalitní sa základná technická infraštruktúra v obci a spádových obciach;
Dôjde k ďalšiemu rozšíreniu napojenia občanov na vodovodné a kanalizačné siete;
Zvýši sa vzdelanostná úroveň obyvateľov;
Zlepší sa uplatnenie sa občanov na trhu práce;
Rozšíri sa a skvalitní sa informovanosť občanov;
Zjednoduší sa komunikácia občanov, podnikateľov a úradov.

Realizáciou uvedených špecifických cieľov a priorít dôjde k zlepšeniu podmienok
života obyvateľov obce. Zlepší sa sociálna situácia mladých rodín a problémových skupín
obyvateľstva. Dôjde k zvýšeniu životnej úrovne u väčšej časti obyvateľstva obce. Zvýši sa
príťažlivosť obce pre rozvoj cestovného ruchu.
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4.2 Opatrenia a aktivity
Jednotlivé špecifické ciele boli ďalej konkretizované prostredníctvom identifikovaných
opatrení a aktivít. Z dôvodu zachovania prehľadu o celkovom potenciáli obce prijímať výzvy
a príležitosti k jej ďalšiemu rozvoju, stanovené opatrenia a aktivity zahŕňajú všetky
činnosti, ktoré môžu napomôcť k rozšíreniu spolupráce s partnermi v obci a regióne v danom
programovacom období. Môžu byť realizované ihneď prostredníctvom spracovaného akčného
plánu na vybrané projekty alebo postupne v závislosti od meniacej sa situácie a možností
jednotlivých subjektov uchádzať sa o finančné prostriedky na realizáciu jednotlivých
projektov. V prípade obmedzeného množstva vlastných finančných prostriedkov sa obec
môže podieľať na realizácii projektov nepriamo tým, že ich bude podporovať v rámci
projektov Bratislavského samosprávneho kraja, prípadne ďalších subjektov.

Opatrenia a aktivity rozpracované pre obec Blatné:
Táto časť PHSR vychádza z komplexnej analýzy obce a pozostáva z návrhu
strategických cieľov, realizáciou ktorých zabezpečíme napĺňanie základnej rozvojovej vízie
obce. Formulácia rozvojovej vízie v sebe integruje požiadavky a potreby všetkých aktérov
rozvoja obce, teda samosprávy, podnikateľov a predovšetkým samotných občanov na rozvoj
svojho územia.
Vízia obce je určitá predstava o tom, ako má obec v budúcnosti vyzerať tak, aby
vytvárala čo najlepšie životné podmienky pre svojich obyvateľov a jej návštevníkov.
Programovú štruktúru návrhovej časti PHSR tvoria strategické ciele, priority, opatrenia
a aktivity, ktoré na seba vzájomne nadväzujú. Úspešnosť napĺňania strategickej vízie obce je
podmienená úspešnou realizáciou strategických cieľov a ich priorít prostredníctvom opatrení
a aktivít na ich dosiahnutie. Strategické ciele sú najvšeobecnejším vyjadrením dosiahnutia
cieľového stavu obsiahnutého v strategickej vízií. Na základe určenia hlavných problémov
v obci boli stanovené tieto strategické ciele, realizáciou ktorých môžeme kľúčové problémy
v obci minimalizovať:
Cieľ č. 1) Vybudovaná a dostupná technická a sociálna infraštruktúra, upravené
a kvalitné životné prostredie;
Cieľ č. 2) Rozvoj ľudských zdrojov, rozvoj socio – kultúrneho prostredia,
lokálpatriotizmus;
Cieľ č. 3) Rozvoj služieb a ekonomickej základne obce s dôrazom na využívanie
potenciálu územia obce.
Na strategické ciele nadväzujú priority ako hlavné oblasti smerovania finančnej
a organizačnej podpory rozvoja. Každá priorita v sebe agreguje súbor opatrení a aktivít, ktoré
predstavujú určitý postup, ako zabezpečiť dosiahnutie strategických cieľov.
Cieľ
Vybudovanie trvalo udržateľnej rozvojovej sídelnej štruktúry, ktorou budú v dostatočnej
miere zabezpečené všetky prvky na uspokojovanie primárnych a sekundárnych potrieb
obyvateľstva.
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Cieľ 1

Cieľ 3

Vybudovaná a dostupná
technická a sociálna
infraštruktúra, upravené
a kvalitné životné
prostredie

Rozvoj ľudských zdrojov,
rozvoj socio – kultúrneho
prostredia,
lokálpatriotizmus

Rozvoj služieb a
ekonomickej základne
obce s dôrazom na
využívanie potenciálu
územia obce

Budovanie a rozvoj
technickej infraštruktúry

Zlepšenie podmienok pre
bývanie, vytváranie
pracovných príležitostí

Budovanie a rozvoj
sociálnej infraštruktúry

Zvyšovanie
záujmu obyvateľov
o kultúru a verejný život
v obci

Rozvoj malého
a stredného podnikania
v oblasti remeselnej
výroby a
poľnohospodárstva

Príťažlivé a čisté životné
prostredie pre obyvateľov
a návštevníkov obce

Rozvoj školských
a mimoškolských aktivít
a podpora vzdelávania
obyvateľov obce
Podpora a rozvoj
záujmových spolkov a
združení

Rozvoj cestovného ruchu
Zvyšovanie kvality služieb
pre obyvateľov
a návštevníkov obce

Priority

Budovanie a rozvoj
komunikačných a
informačných systémov

Strategické ciele

Cieľ 2

Racionalizácia verejných
výdavkov

Napĺňanie vízie obce

Cieľ č. 1: Vybudovaná a dostupná technická a sociálna infraštruktúra, upravené
a kvalitné životné prostredie
Priority:
1.1 Budovanie a rozvoj technickej infraštruktúry
1.2 Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry
1.3 Budovanie a rozvoj komunikačných a informačných systémov
1.4 Príťažlivé a čisté životné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

Opatrenia a Aktivity:
1.1.1 Rekonštrukcia a budovanie miestnych chodníkov a komunikácií
1.1.2 Rozvoj a modernizácia dopravnej infraštruktúry
1.1.3 Budovanie spomaľovačov na cestách I. a II. triedy
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1.2.1 Rozvoj školskej infraštruktúry prostredníctvom komplexnej rekonštrukcie
a rozšírenie školského zariadenia
1.2.2 Rozvoj a podpora zariadení kultúrneho a spoločenského života, vytváranie
vhodných podmienok na ďalšiu centralizáciu služieb
1.2.3 Zriadenie zdravotníckeho zariadenia/strediska pre občanov a lekárne
1.2.4 Podpora zabezpečovania stálej zdravotnej starostlivosti
1.2.5 Rekonštrukcia obecných budov, vrátane obecného úradu
1.2.6 Rozvoj zariadení pre aktívne trávenie voľného času
1.2.7 Vybudovanie Komunitného centra
1.2.8 Dobudovanie existujúceho futbalového ihriska
1.2.9 Vybudovanie športového areálu
1.2.10 Podpora cykloturistiky, cyklodopravy
1.2.11 Vybudovanie Domu seniorov – celoročného stacionára
1.2.12 Vybudovanie tenisových kurtov
1.3.1 Zlepšovanie kvality informačných zariadení
1.3.2 Budovanie systému na propagáciu obce
1.4.1 Rozšírenie systému separovania komunálneho odpadu – vybudovanie zberného
dvora
1.4.2 Environmentálna výchova na škole, osveta medzi obyvateľmi
1.4.3 Revitalizácia verejných priestranstiev, budovanie objektov skrášľujúcich
obec
1.4.4 Rozširovanie a úprava verejnej zelene
1.4.5 Vybudovanie náučného chodníka
1.4.6 Revitalizácia a výsadba vetrolamov a remízok
1.4.7 Dobudovanie kanalizácie a ČOV
1.4.8 Vybudovanie ochrany pred povodňami
1.4.9 Vybudovanie podzemného zásobníka pitnej vody
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Cieľ č. 2: Rozvoj ľudských zdrojov, rozvoj socio – kultúrneho prostredia,
lokálpatriotizmu
Priority:
2.1 Zlepšenie podmienok pre bývanie, vytváranie pracovných príležitostí
2.2 Zvyšovanie záujmu obyvateľov o kultúru a verejný život v obci
2.3 Rozvoj školských a mimoškolských aktivít, podpora vzdelávania obyvateľov obce
2.4 Podpora a rozvoj záujmových spolkov a združení

Opatrenia a Aktivity:
2.1.1 Podpora budovania individuálnej bytovej výstavby
2.1.2 Výstavba komunálnych bytov
2.1.3 Vybudovanie oddychovo - rekreačnej zóny obce
2.1.4 Podpora zamestnávania rizikových skupín obyvateľstva na trhu práce
2.2.1 Podpora organizovania kultúrno - spoločenských podujatí
2.2.2 Obnova a rekonštrukcia kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce
2.2.3 Zvyšovanie informovanosti obyvateľov o rozvojových aktivitách obce
2.2.4 Zlepšovanie systému komunikácie samospráva – občan
2.2.5 Podpora zabezpečovania opatrovateľskej služby
2.3.1 Zavádzanie nových výchovno – vzdelávacích programov
2.3.2 Rozvoj a podpora mimoškolských aktivít na aktívne trávenie voľného času
2.3.3 Podpora rozvoja vedomostí a zručností osôb ohrozených sociálnym
vylúčením, vytváranie podmienok pre väčšie zapojenie týchto obyvateľov do
spoločenského života
2.4.1 Vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj záujmových spolkov a združení
2.4.2 Rozvoj vzájomne svetských a cirkevných spolkov a združení
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Cieľ č. 3: Rozvoj služieb a ekonomickej základne obce
potenciálu územia obce

s dôrazom na využívanie

Priority:
3.1 Rozvoj

malého

a stredného

podnikania

v oblasti

remeselnej

výroby

a poľnohospodárstva
3.2 Rozvoj cestovného ruchu
3.3 Zvyšovanie kvality služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce
3.4 Racionalizácia verejných výdavkov

Opatrenia a Aktivity:
3.1.1 Vytváranie podmienok na rozvoj a vznik nových podnikateľských subjektov,
podpora remeselnej výroby, poľnohospodárstva
3.1.2 Podpora podnikateľských aktivít, s dôrazom na malých a stredných podnikateľov
v oblasti cestovného ruchu
3.1.3 Vybudovanie priemyselnej a logistickej zóny
3.2.1 Budovanie a skvalitňovanie infraštruktúry cestovného ruchu
3.2.2 Účinná propagácia, zviditeľňovanie atraktívnych lokalít na území obce,
budovanie jednotného imidžu obce
3.3.1 Vytváranie vhodných podmienok pre alokáciu služieb v obci
3.3.2 Rozširovanie sortimentu a kvality služieb
3.4.1 Efektívnejšie využívanie verejných financií
3.4.2 Rozvoj vzájomnej spolupráce samospráv pri zabezpečovaní plnenia ich
úloh
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4.3 Akčný plán PHSR obce Blatné na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025
Výška finančných
Priorita

Opatrenie

Aktivita

Názov aktivity

Zodpovednosť

Časový plán (roky)

Zdroje financovania

prostriedkov
v Euro

1.1

1.2

1.1.1.1

Rekonštrukcia a budovanie miestnych chodníkov a
komunikácií

obec

2015-2020

1.1.1.2

Rozvoj a modernizácia dopravnej infraštruktúry

obec

2019-2020

1.1.1.3

Vybudovanie spomaľovačov na cestách I. a II. triedy

obec

2016-2020

1.2.1

1.2.1.1

Komplexná rekonštrukcia a rozšírenie ZŠ

obec

2017-2020

1.2.2

1.2.2.1

Rozvoj a podpora zariadení kultúrneho
a spoločenského života

obec

2016-2018

1.2.3

1.2.3.1

Zriadenie zdravotného strediska + zariadenie

obec

2019-2020

1.1.1

vlastné zdroje
+
EŠIF +
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF +
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF +
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF +
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF +
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+ EŠIF +
verejné
zdroje, príp.

800 000

700 000

150 000

500 000

1 500 000

350 000
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1.2.3.2

Podpora zriadenia lekárne

1.2.3.3

Podpora zabezpečovania stálej zdravotnej
starostlivosti

obec

2020-2022

1.2.4.1

Rozvoj zariadení na aktívne trávenie voľného času

obec

2020-2025

1.2.4.2

Vybudovanie Komunitného centra

obec

2018-2020

1.2.4.3

Dobudovanie existujúceho futbalového ihriska

obec

2018-2020

1.2.4.4

Vybudovanie športového areálu – Multifunkčná hala

obec

2019-2020

1.2.4.5

Vybudovanie tenisových kurtov

obec

2020-2023

1.2.4

obec

2016-2020

súkromné
zdroje
súkromné
zdroje, príp.
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+ EŠIF +
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+ EŠIF +
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF +
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+ EŠIF +
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF +
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF +
verejné
zdroje

300 000

150 000

300 000

100 000

450 000

650 000

80 000
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1.2.5

1.2.4.6

Podpora rozvoja cykloturistiky/cyklodopravy

obec

2016-2020

1.2.5.1

Rekonštrukcia obecných budov – obecného úradu

obec

2017-2019

1.2.6.1

Vybudovanie Domu seniorov – celoročný stacionár

obec

2016-2020

1.2.6.2

Podpora zabezpečovania opatrovateľskej služby

obec

2020-2025

1.3.1.1

Zlepšovanie kvality informačných zariadení

obec

2018-2020

1.3.1.2

Budovanie systému na propagáciu obce

obec

2018-2019

1.4.1.1

Rozšírenie systému separovania komunálneho odpadu
– vybudovanie Zberného dvora

obec

2016-2018

1.2.6

1.3

1.4

1.3.1

1.4.1

vlastné zdroje
+
EŠIF +
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF +
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF +
verejné
zdroje
vlastné
zdroje +
verejné zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF +
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF +
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF +
verejné
zdroje

400 000

350 000

300 000

150 000

10 000

8 000

300 000
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1.4.1.2

Podpora environmentálnej výchovy na školách, osveta
medzi obyvateľmi

obec

2016-2022

1.4.1.3

Dobudovanie kanalizácie a ČOV

obec

2015-2018

1.4.1.4

Revitalizácia verejných priestranstiev

obec

2020-2022

1.4.1.5

Rozširovanie a úprava verejnej zelene

obec

2020-2022

1.4.1.6

Vybudovanie náučného chodníka

obec

2020-2021

1.4.1.7

Revitalizácia a výsadba vetrolamov a remízok

obec

2018-2020

1.4.1.8

Vybudovanie ochrany pred povodňami

obec

2017-2019

1.4.1.9

Vybudovanie podzemného zásobníka pitnej vody

obec

2020-2025

vlastné
zdroje +
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF
+ verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF
+ verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF
+ verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF + verejné
zdroje
vlastné zdroje
+ verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF + verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF + verejné
zdroje

4 000

1 500 000

700 000

100 000

150 000

50 000

250 000

300 000
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2.1

2.2

2.3

1.4.1.10

Revitalizácia riečneho koryta – Stoličného potoka

obec

2018-2020

2.1.1.1

Podpora budovania individuálnej bytovej výstavby

obec

2016-2025

2.1.1.2

Výstavba komunálnych bytov

obec

2019-2022

2.1.1.3

Vybudovanie oddychovo – rekreačnej zóny

obec

2018-2019

2.1.1

2.1.1.4

Podpora zamestnávania rizikových skupín
obyvateľstva na trhu práce

obec

2016-2020

2.2.1.1

Podpora organizovania kultúrno – spoločenských
podujatí

obec

2016-2020

2.2.1.2

Obnova a rekonštrukcia kultúrnych pamiatok
a pamätihodností obce

obec

2016-2020

2.2.1.3

Zvyšovanie informovanosti obyvateľov o rozvojových
aktivitách obce

obec

2016-2020

2.2.1.4

Zlepšovanie systému komunikácie samospráva –
občan

obec

2016-2020

2.3.1.1

Zavádzanie nových výchovno – vzdelávacích
programov

obec

2016-2020

2.2.1

2.3.1

vlastné zdroje
+
EŠIF + verejné
zdroje
vlastné zdroje
+ verejné
zdroje
vlastné zdroje
+ verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF + verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF + verejné
zdroje
vlastné zdroje
+ verejné
zdroje
vlastné zdroje
+ EŠIF +
verejné zdroje
vlastné zdroje
vlastné zdroje
+ verejné
zdroje
vlastné zdroje
+ verejné
zdroje

200 000

300 000

1 000 000

350 000

15 000

25 000

15 000
10 000
10 000

10 000
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2.4

3.1

3.2

2.3.1.2

Rozvoj a podpora mimoškolských aktivít na aktívne
trávenie voľného času

obec

2016-2020

2.3.1.3

Podpora rozvoja vedomostí a zručností osôb
ohrozených sociálnym vylúčením, vytváranie
podmienok pre väčšie zapojenie týchto obyvateľov do
spoločenského života

obec

2016-2020

2.4.1.1

Vytváranie vhodných podmienok na rozvoj
záujmových spolkov a združení

obec

2016-2020

2.4.1.2

Podpora a rozvoj vzájomne svetských a cirkevných
spolkov a združení

obec

2016-2020

3.1.1.1

Vytváranie podmienok na rozvoj a vznik nových
podnikateľských subjektov, podpora remeselnej
výroby, poľnohospodárstva

obec

2016-2020

3.1.1.2

Podpora podnikateľských aktivít, s dôrazom na
malých a stredných podnikateľov

obec

2016-2020

3.1.1.3

Vybudovanie priemyselnej a logistickej zóny

obec

2018-2025

3.2.1.1

Budovanie a skvalitňovanie infraštruktúry cestovného
ruchu

2.4.1

3.1.1

3.2.1

obec

2016-2020

vlastné zdroje
+
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF
+ verejné
zdroje
vlastné zdroje
+ verejné
zdroje
vlastné zdroje
+ verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF
+ verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF
+ verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF + verejné
zdroje
vlastné zdroje
+
EŠIF + verejné
zdroje

5 000

10 000

5 000
10 000

10 000

10 000

20 000

10 000
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3.3

3.4

3.3.1

3.4.1

3.2.1.2

Účinná propagácia, zviditeľňovanie atraktívnych
lokalít na území obce, budovanie jednotného imidžu
obce

obec

2016-2020

3.3.1.1

Vytváranie vhodných podmienok pre alokáciu služieb
v obci, rozširovanie sortimentu a kvality služieb

obec

2016-2020

3.4.1.1

Efektívnejšie využívanie verejných financií

obec

2016-2020

3.4.1.2

Rozvoj vzájomnej spolupráce samospráv pri
zabezpečovaní plnenia ich úloh

obec

2016-2020

vlastné zdroje
+
EŠIF +
verejné
zdroje
vlastné zdroje
+ verejné
zdroje
vlastné zdroje
vlastné zdroje
+ verejné
zdroje

10 000

8 000
4 000
20 000

Tabuľka č. 32 Akčný plán obce Blatné na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025
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4.4 Opis rozvojovej stratégie
Programová štruktúra, merateľné ukazovatele
Opis rozvojovej stratégie:
Rozvojová stratégia obce Blatné bola definovaná predstaviteľmi obce na základe
strategických prístupov, ktoré sú v súlade s národnými a regionálnymi rozvojovými
programami k ďalšiemu rozvoju obce a jej územia.
Pri stanovovaní rozvojovej stratégie predstavitelia obce a vytvorené pracovné skupiny
zároveň vychádzali z výsledkov odborných analýz (audit zdrojov) a názorov obyvateľov obce,
ktorí sa zúčastnili dotazníkového prieskumu a posúdenia problémov obce.
Strategický cieľ rozvoja obce bol stanovený nasledovne:
„Všestranný rozvoj obce Blatné a jej územia v záujme zvýšenia kvality života jej
obyvateľov, pri zvyšovaní konkurencieschopnosti obce v súlade s princípmi trvalo
udržateľného rozvoja“.

Spôsob realizácie globálneho cieľa, ktorý je zároveň aj strategickým cieľom vychádza zo
strategickej vízie obce a je vyjadrený v nasledujúcej schéme:

Strategická vízia

Globálny cieľ

Špecifické ciele
1 - 12

Priority
1 - 12

Opatrenia



- súhrn aktivít napomáhajúcich realizovať priority

Aktivity - predstavujú typy činností - projektov, ktoré sa budú v rámci
vymedzených opatrení podporovať.

139



Akčný plán pre aktivitu pozostáva:
- úloha;
- predpokladané náklady;
- zdroje financovania;
- termín realizácie;
- zodpovednosť;
- ukazovatele plnenia aktivity.

Nadväznosti strategických cieľov na programové dokumenty:
Proces strategického plánovania predstavuje súbor nadväzujúcich činností, riadených
tak, aby viedli k naplneniu vopred stanovených a hierarchicky usporiadaných cieľov.
PHSR obce Blatné je základným programovým dokumentom podpory regionálneho
rozvoja na lokálnej úrovni. Nadväzuje na strategické dokumenty a programové dokumenty
podpory regionálneho rozvoja na národnej i regionálnej úrovni. Na národnej úrovni ide
o Národný strategický referenčný rámec (NSRR) a jednotlivé operačné programy.
Nadväznosť realizácie strategických cieľov na disponibilné finančné zdroje
a administratívne kapacity:
Pri definovaní stratégie sú východiskom aj strategické dokumenty Európskej únie
a Slovenskej republiky, z ktorých NSRR vychádza a prostredníctvom svojho
implementačného systému napĺňa ich ciele a monitoruje pokrok v ich plnení, a to
prostredníctvom projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ - štrukturálnych fondov EÚ
a Kohézneho fondu.
NSRR je centrálnym integrujúcim strategickým dokumentom, ktorý definuje a spája
relevantné prvky jednotlivých autonómnych, avšak koherentných stratégií EÚ, štátu, sektorov
a regiónov prostredníctvom financovania zo ŠF a KF, vrátane prostriedkov na
spolufinancovanie s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu synergiu a efektívnosť pri napĺňaní vízie
a dosiahnutí strategického cieľa NSRR.
NSRR vychádza zo strategických dokumentov, vyberá z nich relevantné ciele a aktivity
a vytvára implementačný systém pre tie z nich, ktoré budú viesť k čo najúčinnejšiemu
a najefektívnejšiemu dosiahnutiu vízie NSRR.
Bližšia charakteristika opatrení a aktivít:
Opatrenia v rozvojovej stratégii predstavujú súhrn aktivít napomáhajúcich realizovať
priority. Ich výber sa realizuje tak, aby nedochádzalo medzi jednotlivými programovými
dokumentmi k ich prekrývaniu, ale aby sa synergicky dopĺňali.
Prehľad opatrení na realizáciu priorít má obsahovať:

úvod do každej prioritnej oblasti vrátane počtu opatrení, určenia balíka podpory, ktorá
má byť poskytnutá, kľúčové ciele každého opatrenia, predpokladané vyčíslené výsledky
(počet nových pracovných miest, počet nových bytov a pod.).
Opis každého opatrenia má obsahovať:
názov opatrenia;
stručnú charakteristiku;
celkové zámery a ciele;
očakávaných príjemcov pomoci;
približné údaje o finančnom rámci;
realizačný orgán.
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Aktivity predstavujú typy činností - projektov, ktoré sa budú v rámci vymedzených
opatrení podporovať.
Akčné plány predstavujú súhrn konkrétnych projektov, opatrení a aktivít smerujúcich
k naplneniu globálneho cieľa, špecifických cieľov a jednotlivých priorít v rámci rozvoja obce
Blatné. Transformujú prioritné oblasti stratégie do konkrétnych praktických postupov.
PRIORITA č. 1:
Opatrenie:
Aktivita:
Názov projektu:
Zdôvodnenie:

Budovanie a rozvoj technickej infraštruktúry
Rozvoj technickej infraštruktúry
Rekonštrukcia a budovanie miestnych chodníkov a komunikácií

Rekonštrukcia a budovanie chodníkov a komunikácií v obci Blatné
Z dôvodu postupne sa zhoršujúceho technického stavu miestnych
chodníkov a komunikácií je nevyhnutné riešiť ich stav i vzhľadom na
narastajúci počet obyvateľov obce a jej návštevníkov.
- spracovanie projektovej dokumentácie
Úlohy:
- získanie stavebného povolenia
- spracovanie realizačného projektu
- zabezpečenie finančných prostriedkov
- výber dodávateľa technológií
- realizácia projektu
- EÚ, fond ERDF
Zdroje financovania:
- štátny rozpočet SR
- regionálne zdroje (VÚC)
- zdroje obce
800 000 Euro
Predpokladané náklady:
2015 - 2020
Termín realizácie:
obec Blatné
Nositelia (zodpovednosť):
počet a dĺžka zrekonštruovaných komunikácií a chodníkov,
Merateľné ukazovatele
druh a kvalita poskytovaných služieb
(indikátory plnenia):
Vybudovanie ochrany pred povodňami
Protipovodňové opatrenia
Vybudovanie ochrany pred povodňami v obci Blatné.
Neustále sa zvyšujúci počet katastrof a povodní na Slovensku podnecuje
vybudovať aj v obci Blatné protipovodňovú ochranu a zabezpečiť tak
ochranu života a majetku obyvateľov obce.
- spracovanie projektovej dokumentácie
Úlohy:
- spracovanie realizačného projektu
- zabezpečenie finančných prostriedkov
- výber dodávateľa technológie
- realizácia projektu.
- EÚ, fond ERDF
Zdroje financovania:
- štátny rozpočet SR
- verejné/regionálne zdroje
- zdroje obce
250 000 Euro
Predpokladané náklady:
2017 - 2019
Termín realizácie:
obec Blatné
Nositelia (zodpovednosť):
Opatrenie:
Aktivita:
Názov projektu:
Zdôvodnenie:
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Merateľné ukazovatele
(indikátory plnenia):
PRIORITA č. 2:
Opatrenie:
Aktivita:
Názov projektu:
Zdôvodnenie:

počet spokojných obyvateľov; počet vytvorených
protipovodňových opatrení, výška ušetrených finančných
prostriedkov

Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry
Vybudovanie športového areálu v obci Blatné

Vybudovať viacúčelový športový areál
Vybudovanie športového areálu v obci Blatné.

Obec sa intenzívne rozvíja, narastá počet obyvateľov, najmä mladých,
neustále sa zvyšuje záujem o športové podujatia a športové vyžitie
v obci.
- spracovanie projektovej dokumentácie
Úlohy:
- spracovanie realizačného projektu
- zabezpečenie finančných prostriedkov
- výber dodávateľa technológie
- realizácia projektu
- EÚ, fond ERDF
Zdroje financovania:
- štátny rozpočet SR
- verejné zdroje (VÚC)
- zdroje obce
650 000 Euro
Predpokladané náklady:
2019 - 2020
Termín realizácie:
obec Blatné
Nositelia (zodpovednosť):
počet spokojných obyvateľov, počet športových podujatí,
Merateľné ukazovatele
počet osôb využívajúcich zariadenie
(indikátory plnenia):
PRIORITA č. 3:

Podpora informatizácie a zvyšovanie kvalifikácie obyvateľstva,
rozvoj aktivít detí a mládeže
Vybudovanie elektronických služieb verejnej správy, vrátane
Opatrenie:
vybudovania regulačných sietí
Pripojenie organizácií verejného sektora a občanov k širokopásmovému
Aktivita:
internetu; Zlepšovanie kvality informačných zariadení; Budovanie
systému na propagáciu obce; Budovanie imidžu obce
Názov projektu: Zvýšiť dostupnosť informácií pre občanov a zjednodušiť
komunikáciu s úradmi
Prístup k informáciám patrí v súčasnosti medzi intenzifikačné faktory
Zdôvodnenie:
rozvoja spoločnosti. Dosiahnutie stavu, kedy bude čo najviac občanov
využívať elektronické služby, čo zabezpečí celkové skvalitnenie služieb
v obci a ušetrenie finančných prostriedkov.
- spracovanie projektovej dokumentácie
Úlohy:
- spracovanie realizačného projektu
- zabezpečenie finančných prostriedkov
- výber dodávateľa technológie
- realizácia projektu
- EÚ, fond ERDF
Zdroje financovania:
- štátny rozpočet SR
- regionálne zdroje
- zdroje obce
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Predpokladané náklady:
Termín realizácie:
Nositelia (zodpovednosť):
Merateľné ukazovatele
(indikátory plnenia):

40 000 Euro
2018 - 2020
obec Blatné
počet pripojených osôb, % internetizácie, výška ušetrených
finančných prostriedkov

PRIORITA č. 4: Podpora zamestnávania obyvateľov na trhu práce
Podpora zamestnávania rizikových skupín obyvateľstva na trhu práce
Opatrenie:
Podpora zamestnávania rizikových skupín obyvateľstva na trhu práce;
Aktivita:
Podpora rozvoja vedomostí a zručností osôb ohrozených sociálnym
vylúčením, vytváranie podmienok pre väčšie zapojenie týchto
obyvateľov do spoločenského života;
Názov projektu: Podpora zamestnávania obyvateľov na trhu práce.
Podpora zamestnanosti je jedným z cieľov Národnej stratégie trvalo
Zdôvodnenie:
udržateľného rozvoja SR a Lisabonskej stratégie. Podpora zamestnanosti
obyvateľov obce Blatné je prioritou obce aj napriek tomu, že počet
nezamestnaných v obci nie je vysoký.
- spracovanie projektovej dokumentácie
Úlohy:
- spracovanie realizačného projektu
- zabezpečenie finančných prostriedkov
- výber dodávateľa technológie
- realizácia projektu
- EÚ, fond ERDF a ESF
Zdroje financovania:
- štátny rozpočet
- verejné/regionálne zdroje (VÚC)
- zdroje obce
10 000 Euro
Predpokladané náklady:
2016 - 2020
Termín realizácie:
obec Blatné
Nositelia (zodpovednosť):
počet zamestnaných obyvateľov, počet obyvateľov
Merateľné ukazovatele
umiestnených na trhu práce
(indikátory plnenia):
PRIORITA č. 5:

Rozvoj hospodárstva a podpora podnikateľského prostredia,
zvýšenie konkurencieschopnosti, produktivity a skvalitnenie
štruktúry hospodárstva
Vybudovanie priemyselnej zóny a logistickej zóny v obci.
Opatrenie:
Vytvorenie priemyselnej zóny a logistickej zóny ako budúceho zdroja
Aktivita:
príjmov obce s výlučne ľahkou priemyselnou výrobou, logistikou a
remeselnou výrobou.
Názov projektu: Vybudovanie priemyselnej a logistickej zóny v okrajovej časti obce
Blatné.
Z dôvodu ďalšieho rozvoja, keď sa zároveň počíta aj s rozvojom
Zdôvodnenie:
podnikania, je potrebné tieto aktivity sústrediť do jednej lokality, a tým
napomáhať ďalšiemu ekonomickému rozvoju obce
- spracovanie projektovej dokumentácie
Úlohy:
- spracovanie realizačného projektu
- zabezpečenie finančných prostriedkov
- výber dodávateľa technológie
- realizácia projektu
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Zdroje financovania:

Predpokladané náklady:
Termín realizácie:
Nositelia (zodpovednosť)
Merateľné ukazovatele
(indikátory plnenia):

- EÚ, fond ERDF
- štátny rozpočet SR
- regionálne zdroje (VÚC)
- zdroje obce
20 000 Euro
2018 - 2025
obec Blatné
počet nových podnikov, počet novovytvorených pracovných
miest, počet zamestnaných v obci

PRIORITA č. 6: Podpora podnikateľských aktivít, s dôrazom na malých a stredných
podnikateľov v oblasti cestovného ruchu
Rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie:
Podpora podnikateľských aktivít, s dôrazom na malých a stredných
Aktivita:
podnikateľov v oblasti cestovného ruchu; Budovanie a skvalitňovanie
infraštruktúry cestovného ruchu; Účinná propagácia, zviditeľňovanie
atraktívnych lokalít na území obce; Budovanie jednotného imidžu obce.
Názov projektu: Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Blatné.
Obec má vhodné podmienky pre život, zároveň je vyhľadávaným
Zdôvodnenie:
miestom nielen nových obyvateľov, ale aj návštevníkov obce.
- spracovanie projektovej dokumentácie
Úlohy:
- získanie stavebného povolenia
- spracovanie realizačného projektu
- zabezpečenie finančných prostriedkov
- výber dodávateľa technológie
- realizácia zariadenia
- EÚ, fond ERDF
Zdroje financovania:
- štátny rozpočet SR
- verejné/regionálne zdroje
- zdroje obce
10 000 Euro
Predpokladané náklady:
2016 - 2020
Termín realizácie:
obec Blatné
Nositelia (zodpovednosť):
počet návštevníkov obce, počet poskytovaných služieb
Merateľné ukazovatele
(indikátory plnenia):
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Plánovacie obdobie akčných plánov je 1 až 5 rokov. Pri projektoch druhého sledu sa
počíta s neskorším začiatkom ich realizácie. Pre zvýšenie efektívnosti implementácie je
potrebné každoročne spresniť postupy k splneniu jednotlivých aktivít.
Pripravené akčné plány ako súčasť strednodobého plánovacieho dokumentu majú
charakter rámcových projektov, na základe ktorých (v prípade, ak sa počíta so získaním
finančného príspevku z fondov EÚ) sa následne spracujú detailné projekty so žiadosťou
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v súlade s požiadavkami riadiacich orgánov
príslušných operačných programov (stanovených v ich programových manuáloch).
Návrhy projektov sú výsledkom konsenzu s predpokladanými nositeľmi (garantmi)
a ďalšími subjektmi, ktoré budú spolupracovať na realizácii jednotlivých projektov.
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4.5 Súhrnný prehľad projektových zámerov obce Blatné na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025
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IMPLEMENTAČNÁ ČASŤ
5. Finančný plán
Realizácia opatrení a aktivít uvedených v strategickej časti programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce predpokladá riešenie ich finančného a administratívneho
zabezpečenia na úrovni obce. Najdôležitejšou otázkou na zabezpečenie implementácie je
schopnosť obce zaistiť potrebné zdroje na jej financovanie.
Tieto zdroje sa nachádzajú vo viacerých sférach, predovšetkým ide o zdroje z verejných
financií, súkromného sektora, zahraničných zdrojov, ktorými sú najmä prostriedky EÚ.
Dôležité sú aj vlastné zdroje obce. Výška prostriedkov potrebná na realizáciu opatrení
a jednotlivých aktivít je stanovená na základe celkového objemu financií pre Slovenskú
republiku na roky 2007 - 2013, možností štátneho rozpočtu SR (ŠR SR) a rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ako aj možností rozpočtu obce Blatné.
V priebehu realizácie akčného plánu budú tieto finančné prostriedky konkretizované
v závislosti od reálneho čerpania nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov, možností rozpočtu obce, vstupu ďalších investorov, prípadne vzniku ďalších
faktorov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých aktivít sa bude prihliadať najmä na ich
dôležitosť a dopad na hospodársky a sociálny rozvoj obce.
Časť aktivít môže byť realizovaných v rámci plnenia úloh samosprávy, viaceré však si
vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zabezpečenie a spoluprácu s inými subjektmi.
Preto je nevyhnutné identifikovať tieto zdroje.
Finančné prostriedky potrebné na realizáciu projektov budú pochádzať z troch oblastí:
 Verejné zdroje:
V súčasnej dobe okrem automatického spolufinancovania príspevku zo štrukturálnych
fondov majú obce na riešenie svojho rozvoja možnosti získania prostriedkov aj zo štátneho
rozpočtu SR.
Environmentálny fond
Podľa zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol zriadený „Environmentálny fond“ a v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z.
o štátnej starostlivosti o životné prostredie sa uskutočňuje štátna podpora starostlivosti o
životné prostredie v SR. Podpora môže byť vo forme úveru a dotácie. Žiadateľom môže byť
aj fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má na území Slovenskej republiky
trvalý pobyt, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem. Žiadosti o podporu
predkladá žiadateľ fondu k 31. októbru predchádzajúceho rozpočtového roka.
Štátny fond rozvoja bývania
Štátny fond rozvoja bývania bol zriadený zákonom NR SR č. 124/1996 Z.z., ktorý
upravil jeho postavenie a vytvoril podmienky na poskytovanie štátnej podpory rozvoja
bývania. S účinnosťou od 1. januára 2004 je platný zákon NR SR č. 607/2003 Z. z. v znení
zákona č. 536/2004 Z. z., ktorý nahrádza zákon č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja
bývania v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky vydala nariadenie č. 637/2004 Z. z., ktoré upravuje
podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov Štátneho fondu
rozvoja bývania.
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Ďalším vykonávacím predpisom je vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR č. 161/2004 Z. z. v znení vyhlášky MVRR SR č. 663/2004 Z. z., ktorá upravuje
podrobnosti o obsahu žiadosti na poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja
bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa
poskytuje podpora.
V zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č.
536/2004 Z.z., v súlade s § 5 možno podporu poskytnúť na výstavbu bytu v bytovom dome a
rodinnom dome, vrátane získania bytu nadstavbou, výstavbou, prístavbou, prípadne
prestavbou nebytového priestoru, výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb,
kúpu novostavby bytu, obnovu bytovej budovy, výstavbu obecného nájomného bytu v
bytovom dome.
Žiadateľom o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania môže byť fyzická osoba,
ktorá je občanom Slovenskej republiky, má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
dovŕši vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem a právnická osoba so sídlom na území
Slovenskej republiky.
Druhom podpory je úver a nenávratný príspevok. Rozhodujúcou formou podpory sú
úvery. Vláda SR bola splnomocnená upraviť svojim nariadením programy rozvoja bývania,
ktorými sa určili priority na vyčlenenie prostriedkov z fondu na účely podpory.
Štátny fond rozvoja bývania je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri
rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou
poskytovania výhodných dlhodobých úverov.
Recyklačný fond
Je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov, ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov
komodít povinných platiť príspevky v zmysle tohto zákona.
Jeho primárnou funkciou je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou
dotácií a úverov projekty zakladajúce a rozvíjajúce separovaný zber a zhodnocovanie
odpadov začlenených do kategórií komodít v zmysle uvedeného zákona a členenia fondu.
Ďalšou funkciou je finančná podpora obciam a ich združeniam za separovanie odpadu a
jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie.


Európske štrukturálne a investičné fondy Európskej únie - EŠIF:

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020
Dňa 20. júna 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú
dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie rokov 2014
- 2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority na efektívne a účinné investície v
objeme 15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
predstavujú 13,7 mld. EUR, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55 mld.
EUR a Európsky námorný a rybársky fond 15,8 mil. EUR. Na základe širokého konsenzu so
sociálno-ekonomickými partnermi dokázalo Slovensko predložiť taký návrh Partnerskej
dohody, ktorý ho zaradilo medzi prvých päť členských štátov EÚ, ktorým bol tento dokument
schválený Európskou komisiou. Prioritou SR je zameranie investícií na kľúčové odvetvia
rastu a tými sú dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a
stredných podnikov, ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a
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obnoviteľné zdroje energie. Nemenej dôležité budú investície do zamestnanosti, vzdelávania,
sociálneho začlenenia a v neposlednom rade aj do zvýšenia efektívnosti verejnej správy.
Partnerská dohoda o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov je
základným programovým dokumentom na riadenie pomoci zo štrukturálnych a investičných
fondov EÚ (EŠIF) na obdobie rokov 2014 - 2020. Koordinátorom vypracovania bol Úrad
vlády SR, na vypracovaní textu sa podieľali najmä jednotlivé ministerstvá, regionálna
samospráva (samosprávne kraje), mestá a obce, záujmové združenia a skupiny odborníkov.
Európsky fond regionálneho rozvoja – ERDF:
Je finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva
k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti odstraňovaním
regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a štrukturálneho pôsobenia regionálnych
ekonomík. Zahŕňa aj adaptáciu upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich
regiónov a podporu cezhraničnej nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 nariadenia
o ERDF).
Európsky sociálny fond – ESF:
Je finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ prispievajúci k napĺňaniu
priorít EÚ ako posilňovanie ekonomickej a sociálnej súdržnosti zlepšovaním podmienok pre
zamestnanosť a tvorbu pracovných príležitostí podporou vyššej úrovne zamestnanosti
a väčšieho počtu a lepších pracovných miest. A to cestou podpory politík členských krajín
s cieľom dosiahnuť plnú zamestnanosť, kvalitu a produktivitu práce, propagovať sociálne
začleňovanie (inklúziu), vrátane prístupu znevýhodnených ľudí k práci a znižovať národné,
regionálne a miestne rozdiely.
Kohézny fond – KF:
Finančný nástroj kohéznej politiky EÚ na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti
spoločenstva v záujme podpory trvalo udržateľného rozvoja. Na financovanie z KF sú
oprávnené tie členské štáty EÚ, ktorých HND na obyvateľa v PPS je nižší ako 90 % priemeru
starých členských krajín EÚ (čl. 5 všeobecného nariadenia).
Kohézna politika EÚ je realizovaná prostredníctvom cieleného smerovania príspevkov
z fondov EÚ na napĺňanie jej troch hlavných cieľov, ktorými sú:
1.
Konvergencia;
2.
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť;
3.
Európska teritoriálna spolupráca.
Na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec (NSRR) sú príspevky
koncentrované do strategických priorít:
1.
Infraštruktúra a regionálna dostupnosť;
2.
Znalostná (vedomostná) ekonomika;
3.
Ľudské zdroje.
Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka - EPFRV:
Tento fond financuje spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ. Jeho cieľom je
poskytnúť trhovú podporu a podporovať štrukturálne reformy v poľnohospodárstve.
Príspevok z EAFRD je alokovaný podielom 1,96% v ostatných oblastiach, ktoré predstavuje
Bratislavský kraj. V tomto regióne budú aplikované všetky opatrenia jednotlivých osí.
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V súlade so stratégiou Európa 2020 a celkovými cieľmi spoločnej poľnohospodárskej
politiky boli v oblasti politiky rozvoja vidieka na obdobie rokov 2014 – 2020 stanovené tri
dlhodobé strategické ciele:

podporovať konkurencieschopnosť poľnohospodárstva;

zabezpečovať udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia v oblasti
klímy;

dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane
vytvárania a udržiavania pracovných miest.
Európsky námorný a rybársky fond – ENRF :
Tento fond pre námornú a rybársku politiku EÚ je jedným z piatich európskych
štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sa navzájom dopĺňajú, a ktorých cieľom je
obnova európskeho hospodárstva založená na raste a zamestnanosti. Na obdobie rokov 2014 –
2020 je pre Slovenskú republiku alokovaných 15,8 mil. Euro.
Fond ENRF:

pomáha rybárom pri prechode na udržateľný rybolov;

podporuje diverzifikáciu hospodárstiev pobrežných spoločenstiev;

poskytuje finančné prostriedky na projekty, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta a
zlepšujú kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach;

žiadateľom uľahčuje prístup k financovaniu.
Cezhraničná spolupráca:
Dlhé roky fungujú v rámci EÚ programy zamerané na spoluprácu v regiónov v
prihraničí i širšom zázemí členských krajín EÚ. V rokoch 2014 - 2020 bude mať Slovensko
pozdĺž svojich hraníc 5 programov cezhraničnej spolupráce - 4 na vnútornej hranici a 1 na
vonkajšej. Nadnárodnú spoluprácu budú pokrývať aj ďalšie programy – CENTRAL EUROPE
2020, URBACT a URBAN ACTION. Pre medziregionálnu celoeurópsku spoluprácu je tu
program INTERREG V-B Dunaj.
Európska územná spolupráca je novým samostatným cieľom kohéznej politiky
Európskej únie. Opiera sa o skúseností nadobudnuté v regionálnej spolupráci iniciatív
Spoločenstva INTERREG a programov cezhraničnej spolupráce (CBC). Jej cieľom je
dosiahnutie vyrovnanej integrácie rôznych území EÚ prostredníctvom podpory spolupráce
regiónov. V rámci tretieho cieľa „Európska teritoriálna (územná) spolupráca“ sa má
dosiahnuť posilnenie cezhraničnej, nadnárodnej a interregionálnej spolupráce. Programy tohto
cieľa sa týkajú 181,7 miliónov Európanov žijúcich v prihraničných regiónoch (37,5%
všetkých obyvateľov EÚ), pričom všetky regióny EÚ a ich obyvatelia budú pokrytí jedným z
13 súčasných transnacionálnych spolupracujúcich regiónov.
Komponent pre územnú spoluprácu sa neustále posilňuje a postupne sa stal
plnohodnotným cieľom nového programového obdobia. Delí sa na tri časti:

cezhraničná spolupráca;

nadnárodná spolupráca;

medziregionálna spolupráca.


Súkromné zdroje:

Súkromné finančné prostriedky predstavujú najprístupnejšiu formu investovania preto,
lebo ich použitie závisí predovšetkým od rozhodnutia ich vlastníka. Pri investovaní
súkromných financií investor sa zaujíma najmä o ziskovú návratnosť. Pre regionálny rozvoj

152

prinášajú predovšetkým nové pracovné miesta a skvalitnenie služieb pre návštevníkov obce,
ako aj pre miestnych obyvateľov.
Do neziskových aktivít je investovanie súkromných prostriedkov zriedkavé. Najčastejšie
sa doma i v zahraničí používa investovanie podnikov so spoločným kapitálovým vkladom
verejného subjektu (miestnej samosprávy) a súkromnej spoločnosti.
Platobný orgán
Jeden alebo viaceré národné, regionálne alebo miestne orgány poverené členskými
štátmi EÚ s cieľom prípravy a predkladania žiadostí o platby a prijímania platieb z Európskej
komisie (EK). Členský štát EÚ určí všetky podmienky svojho vzťahu s platobným orgánom a
vzťahu platobného orgánu s EK, ktorá poukazuje platby príspevkov zo štrukturálnych fondov
EÚ platobnému orgánu v súlade s príslušnými rozpočtovými prídelmi. Platobný orgán
zabezpečí, že koneční prijímatelia dostanú platby čo najskôr a bez akejkoľvek zrážky,
zadržiavania alebo zmeny. Platobným orgánom pre štrukturálne fondy a Kohézny fond je
v Slovenskej republike Ministerstvo financií SR.

5.1 Rozdelenie finančných prostriedkov na roky 2014 - 2020
Čerpanie nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov Európskej
únie počas programového obdobia 2014 - 2020 bude možné prostredníctvom šiestich
základných operačných programov:

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI);

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP);

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II);

Integrovaný regionálny operačný program (IROP);

Operačný program Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia (OP ĽZ);

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS).
Samostatným režimom sa budú riadiť programy Technická pomoc, Rozvoj vidieka
(PRV), Rybné hospodárstvo (OP RH), Európska územná spolupráca a program INTERACT,
ktoré sú riadené na základe špecifických usmernení EK.
V programovom období 2014 - 2020 dostane Slovenská republika zo zdrojov EÚ 20,29
miliárd eur, z tejto sumy SR odvedie 6,78 miliárd eur. V tomto období bude Slovensko čerpať
eurofondy prostredníctvom šiestich základných operačných programov, a to vo výške:
1. Výskum a inovácie (2,226,8 mld. eur – ERDF);
2. Integrovaná infraštruktúra (3,966,6 mld. eur KF/ERDF);
3. Ľudské zdroje (2,204,9 mld. eur – ESF);
4. Kvalita životného prostredia (3,137,9 mld. eur KF/ERDF);
5. Integrovaný regionálny operačný program (1,754,5 mld. Eur - ERDF);
6. Efektívna verejná správa (278,4 mil. eur – ESF).
Samostatným režimom sa budú riadiť programy:

Technická pomoc (159,1 mil. eur – ERDF)

Rozvoj vidieka (1,545 mld. eur - EPFRV)

153




Rybné hospodárstvo (15,8 mil. eur – EFNRH)
Európska územná spolupráca (321 mil. Eur).

Operačné programy a ich prerozdelenie financovania z jednotlivých fondov pre
Bratislavský kraj sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:
OPERAČNÝ
PROGRAM
OP Výskum a
inovácie
OP Kvalita
životného
prostredia
Integrovaný
regionálny
operačný
program
OP Ľudské
zdroje
OP Efektívna
verejná správa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

ERDF

ALOKÁCIA
(EŠIF)
v mil. Eur
104,1

ERDF
ERDF

64,8
10

Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

ERDF
ERDF

4
56

Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR

ERDF

21

ESF

57,5

Ministerstvo vnútra SR

ERDF

9,5

RO/SORO

FOND

SPOLU:

327

Tabuľka č. 33 Rozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé OP pre Bratislavský kraj

5.2 Možnosti využitia finančných prostriedkov
Bratislavského kraja:







pre obce a mestá

Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ (EŠIF);
dotácie ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy SR;
dotácie Bratislavského samosprávneho kraja;
Nórsky finančný mechanizmus a finančný mechanizmus EHP:
Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórsky finančný
mechanizmus predstavujú dva osobitné nástroje finančnej pomoci založené na
spoločných princípoch. Táto pomoc je financovaná zo zdrojov Nórska, Islandu a
Lichtenštajnska, pričom príspevok Nórska tvorí približne 97% z celkového objemu
disponibilných finančných zdrojov.
Švajčiarsky finančný mechanizmus:
Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce má dva hlavné ciele - prispieť k zníženiu
hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a vyspelejšími
krajinami rozšírenej Európskej únie a prispieť, v rámci Slovenskej republiky, k zníženiu
hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi dynamicky rozvíjajúcimi sa mestskými
oblasťami a štrukturálne slabšími okrajovými regiónmi. Program švajčiarsko-slovenskej
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spolupráce zahŕňa národné a nadnárodné projekty, ktoré podporujú udržateľný,
hospodársky a sociálne vyvážený rozvoj.
Program EK Kreatívna Európa 2014 – 2020:
Cieľom programu Kreatívna Európa je zvýšiť rast a pracovné miesta v sektore kultúry a
kreatívnych priemyslov, podporiť umelecké aktivity, profesionálov, spoločnosti a
organizácie v kultúre, a tým im pomôcť osloviť nové publikum v Európe i mimo nej a
zlepšiť ich zručnosti v digitálnom veku. Celkový rozpočet programu je 1,801 miliardy
Eur.
Dunajská stratégia a INTERREG V-B Dunaj:
Dunajská stratégia by mala podporovať spoločnú zodpovednosť krajín dunajského
regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj krajín regiónu, prírodné a kultúrne
dedičstvo. Preto sa regióny povodia Dunaja dohodli na vypracovaní stratégie, ktorá má
zintenzívniť a zefektívniť ich spoluprácu, a to najmä v oblasti dopravy, energetiky a
životného prostredia. Dôležitými prioritami ostávajú obnovenie splavnosti rieky po
celej jej dĺžke, protipovodňová ochrana, či hospodársky rozvoj regiónov. Finančná
alokácia pre Operačný program Dunaj je 273 miliónov Eur.
INTERREG V-C Central Europe 2020:
OP Stredná Európa je novým programom Európskej únie, ktorý podporuje spoluprácu v
krajinách a regiónoch strednej Európy, čím prispieva k zlepšeniu inovácií, dostupnosti
(dopravy a informačno-komunikačných technológií), životného prostredia a k zvýšeniu
konkurencieschopnosti. Nadväzuje na OP nadnárodnej spolupráce Stredná Európa
(2007-2013). OP Stredná Európa poskytuje 231 mil. EUR na financovanie projektov
realizovaných v partnerstve medzi národnými, regionálnymi a lokálnymi inštitúciami z
Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenskej
republiky, Slovinska a Ukrajiny.
Program LIFE+:
Program LIFE+ je fondom Európskej únie pre životné prostredie, zahŕňa podporu
opatrení v oblasti ochrany prírody, zmeny klímy, environmentálnej politiky a
informovania a komunikácie o otázkach životného prostredia v celej EÚ. Ciele
programu LIFE+ na obdobie 2014 – 2020 sú nasledujúce:
- Silná väzba na priority EÚ: 7. Environmentálny akčný program - efektívne využívanie
zdrojov, strata biodiverzity, Adaptačná stratégia EÚ a ciele v oblasti mitigácie v rámci
stratégie Európa 2020;
- LIFE ako katalyzátor, má byť platformou pre testovanie nových, lepších postupov
realizovaných na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni;
- Podpora vykonávania EÚ politík v zriadených podprogramoch, čo má viesť k synergií
a doplnkovosti fondov EÚ a súčinnosti financovania ochrany životného prostredia.
Finančné krytie pre vykonávanie programu LIFE+ v období rokov 2014 - 2020 je 3 456
655 000 Eur.
URBACT III:
Hlavným poslaním programu URBACT III je podpora integrovaného prístupu k
udržateľnému mestskému rozvoju. Program URBACT III určený pre mestá, umožní
efektívnu nadnárodnú výmenu skúseností a bude vzdelávacím nástrojom s inovatívnymi
metódami. Prinesie konkrétne a nové riešenia pre mestá snažiace sa reagovať na
špecifické výzvy a zároveň má dôležitú úlohu pre budovanie kapacít miestnych orgánov
v SR.
URBAN INNOVATIVE ACTIONS:
Cieľom programu je identifikovať a testovať nové riešenia a klásť dôraz na tie mestské
problémy, ktorých dôležitosť bude v nasledujúcich rokoch rásť. Tieto inovačné aktivity
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môžu mať formu štúdií alebo projektov. Program URBAN INNOVATIVE ACTIONS
má pridelených 330 mil. Eur na obdobie rokov 2014 - 2020.
ERASMUS+:
Program podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a športu. Erasmus+
poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom
odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a
dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a
zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej
spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a
mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a
prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a
rasizmus. Program ERASMUS+ disponuje na obdobie rokov 2014 - 2020 rozpočtom
14,7 miliardy Eur.
Európa pre občanov 2014 – 2020:
Komunitárny program Európa pre občanov financuje iniciatívy na podporu spoločnej
európskej pamäte a aktívneho občianstva na úrovni EÚ. Miestne a regionálne orgány,
neziskové organizácie, vzdelávacie, výskumné, kultúrne a mládežnícke inštitúcie môžu
získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne,
športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.
Hlavné ciele programu:
- prispievať, aby občania EÚ rozumeli únii, jej histórii a rozmanitosti;
- posilňovať inštitúciu občianstva k Európskej únii a zlepšovať podmienky pre
demokratickú a občiansku participáciu na úrovni EÚ.
Špecifické ciele programu:
- zvyšovať povedomie o spoločnej európskej pamäti, histórii a hodnotách tak, aby sa
sledoval hlavný cieľ EÚ, ktorým je presadzovať mier, jeho hodnoty a všeobecné blaho
občanov EÚ a to podnecovaním debát, reflexií a rozvojom sietí;
- podporovať demokratickú a občiansku participáciu občanov EÚ rozvíjaním chápania
procesu tvorby politík na úrovni EÚ a podporovaním príležitostí pre spoločenskú a
medzi-kultúrnu výmenu a dobrovoľníctvo na úrovni EÚ.
Celková výška rozpočtu pre program je 185,5 miliónov Euro na sedem rokov (2014 2020).
HORIZONT 2020 – Rámcový program pre výskum a vývoj:
Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania EÚ v oblasti výskumu a
inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v
rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a aktivity Európskeho
inovačného a technologického inštitútu (EIT).
Zdroje programu Horizont 2020 sa budú sústreďovať na tri rôzne, ale navzájom sa posilňujúce
priority s jasnou pridanou hodnotou EÚ – Excelentná vedá, Vedúce postavenie priemyslu
a Spoločenské výzvy.

Z programu budú podporené:
- zdravie, demografické zmeny a zdravé prostredie;
- potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum a
bioekonomika;
- bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia;
- inteligentná a integrovaná doprava šetrná k životnému prostrediu;
- opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie zdrojov a suroviny;
- inkluzívne, inovatívne a bezpečné spoločnosti.
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EKOFOND:
Ekofond je neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský
priemysel, a.s. Finančne podporuje ako verejne prospešná a aktívna spoločnosť projekty
efektívneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivít spojených s
osvetou v týchto oblastiach. Hlavnou formou podpory je poskytovanie finančných
príspevkov v rámci programov a grantov na podporu energetickej efektívnosti.
Programy EKOFONDU:
- Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu;
- Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov;
- Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel;
- Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného
plynu.
Nadácia EKOPOLIS:
Nadácia Ekopolis pôsobí v oblasti manažmentu grantových programov zameraných na
demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. Hlavným
nástrojom podpory sú grantové programy, v ktorých projekty získavajú podporu v
otvorenej súťaži. Aktuálne programy je možné rozdeliť do troch skupín podľa tém,
ktorými sa zaoberajú:
1. Ochrana životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva (programy Fond
Živá energia, Podpora aktívnych občanov - podpora obhajoby občianskych záujmov v
oblasti životného prostredia, Strom roka, Trixi mobil, Vitajte cyklisti!, Živé chodníky);
2. Občianska kontrola verejnej moci v oblasti životného prostredia. Podpora aktívnych
občanov - podpora obhajoby občianskych záujmov v oblasti životného prostredia;
3. Vytváranie verejných priestranstiev so zapojením občanov (programy Greenways,
PrieStory, Zelené oázy, Think Big, Pohoda za mestom, UrbSpace).
Rozvoju územia miest a obcí sa venujú programy - Fond živá energia, Greenways,
Priestory, Pohoda za mestom a Zelené oázy.
Nadácia Prima banky Slovenska:
Nadácia Prima banky Slovensko svojimi aktivitami prispieva k budovaniu zdravých,
atraktívnych, aktívnych a trvalo udržateľných miest, obcí a regiónov. Jej cieľom je
podpora miest, obcí a ostatných jednotiek územnej samosprávy s cieľom zlepšiť kvalitu
života obyvateľstva. Nadácia podporuje aktivity zamerané na rozvoj a ochranu
kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie a obnovu
prírodných hodnôt, podporu školstva, zdravotníctva, verejnoprospešných aktivít,
propagáciu miest, obcí a podpora celkového územného rozvoja.
Recyklačný fond:
Primárnou funkciou fondu je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať
formou dotácií a úverov projekty zakladajúce a rozvíjajúce separovaný zber a
zhodnotenie odpadov začlenených do kategórií komodít v zmysle tohto zákona a
členenia fondu. Ďalšou funkciou fondu je finančná podpora obciam a ich združeniam za
separovanie odpadu a jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie.
Nadácia SPP:
Nadácia SPP podporuje aktivity v mnohých oblastiach, hlavnými prioritami je však
rozvoj a podpora vzdelávania, rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt, podpora
znevýhodnených skupín obyvateľstva, ochrana zdravia, podpora charitatívnych a
filantropických aktivít, komunitný a regionálny rozvoj. Víziou nadácie je podpora,
rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a
zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom
organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.
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Nadácia ORANGE:
Poslaním tejto nadácie je realizovať filantropické aktivity spoločnosti a pomáhať riešiť
problémy rôznych deficitných oblastí na Slovensku. Nadácia prerozdeľuje finančné
prostriedky určené verejnoprospešné účely - rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba
životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrana a podpora
zdravia a vzdelávania, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj a podpora vedy, rozvoj a
podpora telovýchovy, pomoc pri živelných pohromách a ich predchádzanie, humanitná
pomoc pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo
zdravia, ochrana a podpora sociálnej pomoci.
Nadácia VÚB:
Cieľom tejto nadácie je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania,
zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov a
podpora ochrany a tvorby životného prostredia. V rámci nadácie sú vytvorené tri
programy - Nadačný program nádej, Nadačný program vzdelanie a Nadačný program
pre umenie.
Nadácia Pontis:
Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku.
Jej názov je odvodený z latinského slova most a vyjadruje ambíciu a snahu nadácie
prepájať všetky sektory slovenskej spoločnosti a napomáhať k ich efektívnej spolupráci.
Cieľom nadácie je motivácia jednotlivcov a firiem k zodpovednosti nielen za seba, ale
aj za svoje okolie.
Stredoeurópska nadácia (CEF):
Táto nadácia podporuje mimoriadne nadaných mladých ľudí, širokú škálu umeleckých
aktivít a kultúrnych podujatí, rozvoj občianskej spoločnosti a ekonomicky
znevýhodnených regiónov Slovenska a venuje sa tiež podpore vzdelávania a
všestranného rozvoja mladých ľudí.
O podporu zo Stredoeurópskej nadácie je možné požiadať v rámci programových priorít
- 1. Počin, 2. Podaná ruka, 3. Rieka a 4. Hora.
Svetový pamiatkový fond (World Monuments Funds):
Cieľom fondu je medzinárodná výzva k akcii v oblasti celosvetového kultúrneho
dedičstva, ktoré je ohrozené silami prírody a vplyvmi sociálnych, politických a
ekonomických zmien. Podporené môžu byť pamiatky zo všetkých časových období môžu to byť obytné, občianske, obchodné, vojenské alebo náboženské architektonické
pamiatky, inžinierske a priemyselné stavby, kultúrne krajiny, archeologické náleziská a
historické centrá miest.

5.3 Európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 - 2020
V novom programovom období EÚ na roky 2014 - 2020 bude možné čerpať
štrukturálne fondy v rámci IROP a OPĽZ pre :

Integrovaný dopravný systém;


Cyklodoprava;



Cesty II. a III. triedy;



Sociálne služby;



Materské školy;
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Centrá odborného vzdelávania a prípravy;



Základné školy;



Kultúrny a kreatívny priemysel.

Prehľad alokácie finančných prostriedkov pre vybraté oblasti na roky
2014 - 2020:
OBLASŤ PODPORY
IROP (len pre BSK)
Integrovaný dopravný systém
Cyklodoprava
Cesty II. a III. triedy
Sociálne služby
Materské školy
Centrá
odborného
vzdelávania
a prípravy
Základné školy
Kultúrny a kreatívny priemysel
Technická pomoc
SPOLU:

ALOKÁCIA (EŠIF) v €
4 000 000
2 000 000
36 000 000
21 826 394
16 000 000
18 000 000
8 000 000
40 000 000
5 585 056
151 411 452
+ 19 923 564 (ŠFRB)
+ 1 666 667 (MAS)

Tabuľka č. 34 Alokácia finančných prostriedkov pre vybraté oblasti IROP na roky 2014 - 2020

OBLASŤ PODPORY
OP ĽZ (len pre BSK)
Terciálne vzdelávanie
Vzdelávanie a odborná príprava
Rovnosť medzi mužmi a ženami
Zamestnanosť

ALOKÁCIA (EŠIF) v €
12 000 000
12 000 000
33 000 000
20 146 176

MRK
Boj
proti
všetkým
formám
diskriminácie
Kvalitné sociálne služby
Podpora sociálneho podnikania

8 634 074
5 756 050
20 146 175
2 878 025

SPOLU:

114 560 500

Tabuľka č. 35 Alokácia finančných prostriedkov pre vybraté oblasti OP ĽZ na roky 2014 - 2020
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PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA NA ROKY 2014 - 2020
Opatrenie Podopatrenie

7.2
7.

7.3
7.4

Operácia
Využitie
obnoviteľných
zdrojov energie
Investície
do
všetkých
druhov infraštruktúr malých
rozmerov
Budovanie širokopásmového
internetu
Investície do miestnych
základných služieb

Miera
podpory
v%
100

100

Financie

1 673 150 €
(verejné
výdavky spolu)

100
100

Tabuľka č. 36 Alokácia finančných prostriedkov pre vybraté oblasti PRV na roky 2014 - 2020
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5.4 Rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé priority a opatrenia - Finančný rámec na realizáciu aktivít
stanovených v PHSR obce Blatné na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025
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5.5 Vyhodnotenie predchádzajúceho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Blatné na roky 2009 –
2013, s výhľadom do roku 2015 ( Ex – post hodnotenie)
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Obec Blatné počas platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Blatné na roky 2009 – 2013, s výhľadom do roku 2015 zrealizovala niekoľko projektových
zámerov stanovených v pôvodnom rozvojovom dokumente:
 rekonštrukcia miestnych komunikácií - obec v roku 2014 zabezpečila opravu miestnych
komunikácií, a to vo výške 13 948,49 Euro, ktoré obec zafinancovala z vlastných
finančných zdrojov;
 rekonštrukcia verejného osvetlenia - v roku 2014 obec zabezpečila výmenu svietidiel
verejného osvetlenia, čím sa dosiahla unifikácia osvetlenia v obci. Výška finančných
prostriedkov dosiahla 75 320 Euro, z toho 1 883 Euro dala obec z vlastných finančných
zdrojov;
 rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ - v roku 2013 obec zabezpečila zateplenie
budovy materskej školy. Výška finančných prostriedkov na zateplenie dosiahla sumu
63 502 Euro, ktorú obec uhradila z vlastných finančných zdrojov. Následne v roku 2014
obec zabezpečila v budove MŠ výmenu sociálnych zariadení/WC, a to vo výške
5 388,76 Euro, pričom 4 510 Euro získala obec zo štátnej dotácie a zvyšnú sumu vo
výške 878,76 Euro obec uhradila ako spolufinancovanie zo zdrojov obce;
 revitalizácia verejných priestranstiev obce - v roku 2010 obec zabezpečila
rekonštrukciu/revitalizáciu Šarfickej ulice, na ktorú obec dostala nenávratný finančný
príspevok zo ŠF EÚ vo výške 306 967,62 Euro a spolufinancovanie vo výške 16 156,19
Euro hradila obec z vlastných zdrojov. V roku 2014 sa uskutočnila revitalizácia ul. M.R.
Štefánika, na ktorú dostala obec finančnú podporu vo výške 13 000 Euro a obec
spolufinancovala daný investičný zámer sumou 4 885,35 Euro. Zároveň v
rovnakom roku 2014 obec zrevitalizovala miestne pietne miesto vo výške 18 707, 83
Euro, z ktorých 17 207,83 Euro uhradila z obecných zdrojov a zvyšnú sumu vo výške
1 500 Euro dostala obec ako štátnu dotáciu;
 vybudovanie dostupnej technickej a sociálnej infraštruktúry – v období rokov 2012 –
2013 obec zrealizovala zámer - vybudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry so
skvalitnením životného prostredia, a to vo výške 5 287,33 Eur.
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5.6 Stav projektovej pripravenosti investícií k termínu aktualizácie PHSR (Ex – ante hodnotenie)
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V čase prípravy aktualizovanej verzie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Blatné na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025 má obec Blatné
rozpracované 3 projektové investičné zámery, a to:
 vybudovanie Multifunkčnej haly ako zariadenia na podporu trávenia voľného času –
v súčasnosti má už obec pripravenú štúdiu na výstavbu multifunkčného kultúrno spoločensko - športového centra, v rámci ktorého by mala fungovať spoločenská sála,
telocvičňa, herňa stolného tenisu, minibufet, šatne, sprchy a toalety. Výstavbu haly má
obec naplánovanú na obdobie rokov 2016 – 2020, s finančným zabezpečením vo
výške 1 500 000 Euro.
 dobudovanie kanalizácie a ČOV – obec plánuje v období rokov 2016 – 2018 dokončiť
kanalizačnú sieť s prípojkou na ČOV. Obec má už v súčasnosti spracovanú projektovú
dokumentáciu k danému investičnému zámeru, pričom plánovaná výška finančných
prostriedkov je stanovená na 1 500 000 Euro;
 rozšírenie systému separovania komunálneho odpadu - vybudovanie Zberného dvora
v obci – tento projektový zámer obec plánuje zrealizovať v období rokov 2016 – 2018
s plánovaným rozpočtom vo výške 300 000 Euro. Realizáciou navrhovaného
projektového zámeru dôjde ku skvalitneniu životného prostredia. Napriek organizácii
a spôsobu zberu odpadu sa obec neustále stretáva s vyvážaním rôznych druhov odpadu
na rôzne miesta v katastrálnych územiach obce. Cieľom obce je zamedziť
pokračovaniu tejto činnosti občanmi obce, ako aj občanmi iných obcí i mesta
Bratislavy, ale aj zvýšiť množstvo separovaného a zhodnocovaného odpadu, a to
vybudovaním zberného dvora priamo v obci.
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5.7 Prepojenie opatrení PHSR obce Blatné a PHSR Bratislavského VÚC

Číslo
opatrenia Názov projektu
P.č. PHSR
obce

1.1.1
1.

1.1.1
2.

1.1.1
3.

1.2.1
4.

1.2.2
5.

1.2.3
6.

Rekonštrukcia
a budovanie miestnych
chodníkov a
komunikácií

Rozvoj a modernizácia
dopravnej
infraštruktúry

Vybudovanie
spomaľovačov na
cestách I. a II. triedy

Komplexná
rekonštrukcia
a rozšírenie ZŠ

Rozvoj a podpora
zariadení kultúrneho
a spoločenského života

Zriadenie zdravotného
strediska + zariadenie

Zdroje
Názov
Klasifikácia Predpokladaný Predpokladané financovania (EŠIF,
investora/zodpovedný stavby
termín
náklady
štátne granty,
realizácie (od –
vlastný rozpočet
do)
a pod.)

obec

obec

obec

obec

obec

obec

2112

1241

2111

1263

1265

1264

2015 - 2020

2019 - 2020

2016 - 2020

2017 - 2020

2016 - 2018

2019 - 2020

800 000 EUR

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

Napĺňanie opatrenia
PHSR VÚC

7. Podpora udržateľnej
dopravy a odstraňovanie
prekážok v kľúčových
sieťových infraštruktúrach

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

7. Podpora udržateľnej
dopravy a odstraňovanie
prekážok v kľúčových
sieťových infraštruktúrach

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

7. Podpora udržateľnej
dopravy a odstraňovanie
prekážok v kľúčových
sieťových infraštruktúrach

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania

700 000 EUR

Zámer je
pokračovaním už
realizovaného
projektu

V štádiu úvah

150 000 EUR

V štádiu úvah

500 000 EUR

Spracovaná štúdia

1 500 000 EUR

350 000 EUR

Stručný popis, resp.
poznámky

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

Spracovaná projektová
dokumentácia

9. Podpora sociálneho
začleňovania a boj proti
chudoby
V štádiu úvah
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1.2.3
7.
1.2.3

8.

1.2.4
9.

Podpora zriadenia
lekárne
Podpora
zabezpečovania stálej
zdravotnej
starostlivosti

Rozvoj zariadení na
aktívne trávenie
voľného času

obec

obec

obec

1264

1264

1261

2020 - 2023

2020 - 2022

2020 - 2025

300 000 EUR

Vybudovanie
Komunitného centra

1.2.4
11.

Dobudovanie
existujúceho
futbalového ihriska

obec

obec

1274

2411

2018 - 2020

2018 - 2020

12.

obec

1265

2019 - 2020

Vybudovanie
tenisových kurtov

1.2.4
14.
15.

1.2.5

Podpora rozvoja
cykloturistiky,
cyklodopravy
Rekonštrukcia
obecných budov –

obec

obec
obec

2412

2412
1220

2016 - 2020

2016 - 2020
2017 - 2019

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania

EŠIF + verejné

6. Ochrana ŽP
a presadzovanie

V štádiu úvah

V štádiu úvah

450 000 EUR

Spracovaná štúdia

650 000 EUR

V štádiu úvah

80 000 EUR

V štádiu úvah

400 000 EUR
350 000 EUR

V štádiu úvah

V štádiu úvah

100 000 EUR

1.2.4

13.

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje
300 000 EUR

1.2.4
Vybudovanie
športového areálu –
Multifunkčná hala

9. Podpora sociálneho
začleňovania a boj proti
chudoby
9. Podpora sociálneho
začleňovania a boj proti
chudoby
10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania

150 000 EUR

1.2.4
10.

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje
EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

V štádiu úvah
Spracovaná projektová
dokumentácia
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obecného úradu

1.2.6
16.
1.2.6
17.

1.3.1
18.

Vybudovanie Domu
seniorov – celoročný
stacionár
Podpora
zabezpečovania
opatrovateľskej služby

Zlepšovania kvality
informačných zariadení

obec

1212

2016 - 2020

300 000 EUR

obec

1264

2020 - 2025

150 000 EUR

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje
obec

2213

2018 - 2020

10 000 EUR
EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

1.3.1
19.

1.4.1
20.

1.4.1
21.

1.4.1
22.

Budovanie systému na
propagáciu obce
Rozšírenie systému
separovania
komunálneho odpadu
– vybudovanie
Zberného dvora
Podpora
environmentálnej
výchovy na školách,
osveta medzi
obyvateľmi

Dobudovanie
kanalizácie a ČOV

obec

neinvest.

2018 - 2019

8 000 EUR
EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

obec

obec

obec

1252

neinvest.

2223

2016 - 2018

2016 - 2022

2015 - 2018

300 000 EUR

4 000 EUR

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

1 500 000 EUR

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

1.4.1
23.

24.

1.4.1

zdroje + vlastné
zdroje
EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje
EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

Revitalizácia verejných
priestranstiev

obec

2412

2020 - 2022

700 000 EUR

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

Rozširovanie a úprava
verejnej zelene

obec

2412

2020 - 2022

100 000 EUR

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné

udržateľného využívania
zdrojov
9. Podpora sociálneho
začleňovania a boj proti
chudoby
9. Podpora sociálneho
začleňovania a boj proti
chudoby
2. Zlepšovanie prístupu
k informačno –
komunikačným
technológiám, ako aj
využívanie ich kvality
2. Zlepšovanie prístupu
k informačno –
komunikačným
technológiám, ako aj
využívanie ich kvality
6. Ochrana ŽP
a presadzovanie
udržateľného využívania
zdrojov
6. Ochrana ŽP
a presadzovanie
udržateľného využívania
zdrojov
6. Ochrana ŽP
a presadzovanie
udržateľného využívania
zdrojov
6. Ochrana ŽP
a presadzovanie
udržateľného využívania
zdrojov
6. Ochrana ŽP
a presadzovanie
udržateľného využívania

V štádiu úvah

V štádiu úvah

V štádiu úvah

V štádiu úvah

Spracovaná projektová
dokumentácia

V štádiu úvah

Spracovaná projektová
dokumentácia

V štádiu úvah

V štádiu úvah
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zdroje
1.4.1

Vybudovanie
náučného chodníka

25.

obec

2112

2020 - 2021

150 000 EUR

obec

2420

2018 - 2020

50 000 EUR

1.4.1
Revitalizácia a výsadba
vetrolamov a remízok

26.

1.4.1
27.

1.4.1
28.
1.4.1
29.
2.1.1
30.
2.1.1
31.
2.1.1
32.

2.1.1
33.
2.2.1
34.

Vybudovanie ochrany
pred povodňami
Vybudovanie
podzemného
zásobníka pitnej vody
Revitalizácia riečneho
koryta – Stoličného
potoka
Podpora budovania
individuálnej bytovej
výstavby
Výstavba komunálnych
budov
Vybudovanie
oddychovo –
rekreačnej zóny
Podpora
zamestnávania
rizikových skupín
obyvateľstva na trhu
práce
Podpora organizovania
kultúrno –
spoločenských podujatí

obec

obec

2153

1252

2017 - 2019

2020 - 2025

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje
EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

250 000 EUR

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

300 000 EUR

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

obec

2151

2018 – 2020

200 000 EUR

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

obec

1130

2016 - 2025

300 000 EUR

verejné zdroje +
vlastné zdroje

obec

1130

2019 - 2022

1 000 000 EUR

verejné zdroje +
vlastné zdroje

350 000 EUR

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

obec

2412

2018 - 2019

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

obec

obec

neinvest.

2016 - 2020

15 000 EUR

neinvest.

2016 - 2020

25 000 EUR

verejné zdroje +
vlastné zdroje

zdrojov
6. Ochrana ŽP
a presadzovanie
udržateľného využívania
zdrojov
6. Ochrana ŽP
a presadzovanie
udržateľného využívania
zdrojov
5. Podpora prispôsobenia
sa zmenám klímy
a predchádzania rizikám
a ich riadenia
6. Ochrana ŽP
a presadzovanie
udržateľného využívania
zdrojov
5. Podpora prispôsobenia
sa zmenám klímy
a predchádzania rizikám
a ich riadenia
9. Podpora sociálneho
začleňovania a boj proti
chudoby
9. Podpora sociálneho
začleňovania a boj proti
chudoby
6. Ochrana ŽP
a presadzovanie
udržateľného využívania
zdrojov

8. Podpora zamestnanosti
a podporovanie mobility
pracovnej sily
9. Podpora sociálneho
začleňovania a boj proti
chudoby

V štádiu úvah

V štádiu úvah

V štádiu úvah

V štádiu úvah

V štádiu úvah

V štádiu úvah

Spracovaná štúdia

V štádiu úvah

V štádiu úvah

Spracovaná štúdia
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EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

2.2.1

35.
2.2.1

36.
2.2.1
37.
2.3.1

38.

2.3.1
39.

2.3.1

40.
2.4.1
41.

Obnova
a rekonštrukcia
kultúrnych pamiatok
a pamätihodností obce
Zvyšovanie
informovanosti
obyvateľov
o rozvojových
aktivitách obce
Zlepšovanie systému
komunikácie –
samospráva - občan
Zavádzanie nových
výchovno –
vzdelávacích
programov
Rozvoj a podpora
mimoškolských aktivít
na aktívne trávenie
voľného času
Podpora rozvoja
vedomostí a zručností
osôb ohrozených
sociálnym vylúčením,
vytváranie podmienok
pre väčšie zapojenie
týchto obyvateľov
Vytváranie vhodných
podmienok na rozvoj
záujmových spolkov
a združení,

9. Podpora sociálneho
začleňovania a boj proti
chudoby
8. Podpora zamestnanosti
a podporovanie mobility
pracovnej sily

obec

1273

2016 - 2020

15 000 EUR

Spracovaná štúdia

vlastné zdroje
obec

neinvest.

2016 - 2020

10 000 EUR
verejné zdroje +
vlastné zdroje

obec

neinvest.

2016 - 2020

10 000 EUR
verejné zdroje +
vlastné zdroje

obec

neinvest.

2016 - 2020

10 000 EUR

neinvest.

2016 - 2020

neinvest.

2016 - 2020

V štádiu úvah

neinvest.

2016 - 2020

10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania

10 000 EUR

V štádiu úvah
verejné zdroje +
vlastné zdroje

obec

5 000 EUR

V štádiu úvah

10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania

5 000 EUR

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje
obec

V štádiu úvah

V štádiu úvah
verejné zdroje +
vlastné zdroje

obec

2. Zlepšovanie prístupu
k informačno –
komunikačným
technológiám, ako aj
využívanie ich kvality
11. Zvyšovanie
inštitucionálnych kapacít
a zabezpečovanie
efektivity verejnej správy
10. Investovanie do
vzdelávania, zručností
a celoživotného
vzdelávania

11. Zvyšovanie
inštitucionálnych kapacít
a zabezpečovanie
efektivity verejnej správy

V štádiu úvah
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2.4.1
42.

3.1.1

43.

3.1.1

44.

Podpora a rozvoj
vzájomne svetských
a cirkevných spolkov
a združení

Vytváranie podmienok
na rozvoj a vznik
nových
podnikateľských
subjektov, podpora
remeselnej výroby,
poľnohospodárstva
Podpora
podnikateľských
aktivít, s dôrazom na
malých a stredných
podnikateľov

verejné zdroje +
vlastné zdroje
obec

neivest.

2016 - 2020

10 000 EUR

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

obec

neinvest.

2016 - 2020

10 000 EUR

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje
obec

neivest.

2016 - 2020

10 000 EUR

3.1.1
Vybudovanie
priemyselnej
a logistickej zóny

45.

3.2.1

47.

Budovanie
a skvalitňovanie
infraštruktúry
cestovného ruchu
Účinná propagácia,
zviditeľňovanie
atraktívnych lokalít na
území obce, budovanie
jednotného imidžu
obce

48.

Vytváranie vhodných

46.

3.2.1

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje
obec

1251

2018 - 2025

20 000 EUR

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje
obec

2412

2016 - 2020

10 000 EUR

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

11. Zvyšovanie
inštitucionálnych kapacít
a zabezpečovanie
efektivity verejnej správy
3. Zvýšenie
konkurencieschopnosti
malých a stredných
podnikov, odvetvia
poľnohospodárstva
a rybného hospodárstva
8. Podpora zamestnanosti
a podporovanie mobility
pracovnej sily
3. Zvýšenie
konkurencieschopnosti
malých a stredných
podnikov, odvetvia
poľnohospodárstva
a rybného hospodárstva
3. Zvýšenie
konkurencieschopnosti
malých a stredných
podnikov, odvetvia
poľnohospodárstva
a rybného hospodárstva
3. Zvýšenie
konkurencieschopnosti
malých a stredných
podnikov, odvetvia
poľnohospodárstva
a rybného hospodárstva

obec

neinvest.

2016 - 2020

10 000 EUR

11. Zvyšovanie
inštitucionálnych kapacít
a zabezpečovanie
efektivity verejnej správy

obec

neinvest.

2016 - 2020

8 000 EUR

8. Podpora zamestnanosti

V štádiu úvah

V štádiu úvah

V štádiu úvah

V štádiu úvah

V štádiu úvah

V štádiu úvah
V štádiu úvah
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3.3.1

3.4.1
49.
3.4.1
50.

podmienok pre
alokáciu služieb v obci,
rozširovanie
sortimentu a kvality
služieb

Efektívnejšie
využívanie verejných
financií
Rozvoj vzájomnej
spolupráce samospráv
pri zabezpečovaní
plnenia ich úloh

a podporovanie mobility
pracovnej sily

EŠIF + verejné
zdroje + vlastné
zdroje

vlastné zdroje
obec

neinvest.

2016 - 2020

4 000 EUR

obec

neinvest.

2016 - 2020

20 000 EUR

verejné zdroje +
vlastné zdroje

3. Zvýšenie
konkurencieschopnosti
malých a stredných
podnikov, odvetvia
poľnohospodárstva
a rybného hospodárstva
11. Zvyšovanie
inštitucionálnych kapacít
a zabezpečovanie
efektivity verejnej správy
11. Zvyšovanie
inštitucionálnych kapacít
a zabezpečovanie
efektivity verejnej správy

V štádiu úvah

Spracovaná štúdia
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6. Zabezpečenie realizácie
Zásady realizácie sú opisované základnými princípmi a fungovaním riadenia podpory
rozvoja obce a vychádzajú z poznatkov procesnej analýzy. Účinný model strategického
plánovania podpory rozvoja obce je charakterizovaný predovšetkým:

orientáciou podpory na dosiahnuté efekty;

hierarchickým usporiadaním cieľov;

riadením na základe procesov;

sústavným monitorovaním a vyhodnocovaním efektov;

systematickým učením sa a inováciou;

rozvíjaním partnerstiev;

zodpovednosti voči verejnosti, orgánom verejnej správy a orgánom EÚ.
Účinné fungovanie modelu vychádza z vyhodnocovania dosahovaných efektov
riadiacim orgánom obce prostredníctvom pravidelného monitorovania. Inovačné zlepšenia
celého systému riadenia sa iniciujú na základe poznatkov o efektívnosti a účinnosti
realizovanej podpory. Zároveň sú nenahraditeľným zdrojom permanentného rozširovania
poznatkov v oblasti podpory rozvoja obce.
Personálne zabezpečenie
Po vypracovaní a schválení výsledného dokumentu PHSR bude potrebné zabezpečiť
nepretržitý proces strategického plánovania a implementácie. Definovanie konkrétnych
projektov v podobe rámcových akčných plánov je iba prvým krokom, ktorým sa posúva
stratégia k samotnej realizácii.
Obec by mala vytvoriť organizačné štruktúry zabezpečujúce realizáciu jednotlivých
cieľov. Tieto organizačné štruktúry by mali vyvíjať činnosť vo väzbe na obecné
zastupiteľstvo a na jeho odborné komisie. Podstatou ich činnosti v rámci obce bude vyvíjať
aktivity smerujúce k realizácii projektov, pripravovať projekty a koordinovať aktivity
účastníkov rozvojového procesu.

6.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
Orgány
Za systém riadenia pomoci zodpovedajú orgány. Rozvíjajú hodnoty na zabezpečenie
efektívnosti a účinnosti a implementujú ich prostredníctvom financovania projektov a sú
osobne zapojené do rozvoja obce. Zároveň zodpovedajú za zabezpečenie rozvoja systému
riadenia podpory, jeho trvalé zlepšovanie a implementáciu. Riadiacim orgánom na vytvorenie
a implementáciu Programu je obec.
Požiadavky na kritériá fungovania jednotlivých modelov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia
Zamestnanci
Príslušný orgán riadi, rozvíja a sprístupňuje vedomosti, uplatňuje potenciál
zamestnancov na tímovej a individuálnej úrovni, podporuje tímovú prácu na úrovni celej
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organizácie. Plánuje činnosti na podporu dosahovania cieľov organizácie a efektívneho
riadenia procesov strategického plánovania. Kritériom na fungovanie modelu v tejto oblasti:

ľudské zdroje sa plánujú, manažujú a zlepšujú;

kompetencie a vedomosti ľudí sa identifikujú, rozvíjajú a udržiavajú;

zamestnanci sa angažujú a splnomocňujú – dostávajú kompetencie;

zamestnanci a organizácia vedú spolu dialóg.
Programový dokument
Obec implementuje víziu rozvoja a strednodobú stratégiu obce prostredníctvom
programového dokumentu, ktorý sa týka všetkých aktérov a podporujú ho zmysluplné
programy. Kritériom na fungovanie modelu v tejto oblasti je, že:

v ňom definovaná stratégia je založená na súčasných a budúcich potrebách a
očakávaniach zainteresovaných strán, vychádza z kľúčových disparít a stavia na
faktoroch, ktoré ich odstraňujú alebo zmierňujú;

v ňom definovaná stratégia vychádza z informácií získaných z monitorovania
a hodnotenia;

stratégia sa vyhodnocuje a upravuje;

stratégia sa ďalej rozvíja prostredníctvom procesov strategického plánovania.
Finančné zdroje a partneri
Obec ako riadiaci orgán plánuje a riadi svoju spoluprácu s externými partnermi (mimo
vlastnej organizácie) a s využitím verejných, ako aj súkromných zdrojov. Kritériom pre
fungovanie v tejto oblasti je:

organizácia riadi externé partnerstvo;

organizácia riadi finančné toky podľa platnej metodiky, zákonov a nariadení.
Opatrenia na realizáciu programu
Obec ako riadiaci orgán navrhuje, riadi a zlepšuje svoje procesy s cieľom podporovať
politiky a stratégie definované v programových dokumentoch tak, aby ním zabezpečované
činnosti boli s ostatnými orgánmi koordinované a prispievali k efektívnosti a účinnosti
podpory, pritom kritériom účinnosti v tejto oblasti je:

systematické navrhovanie a riadenie jednotlivých procesov;

zlepšovanie procesov podľa požiadaviek, používajúc inovácie, aby sa dosiahlo plné
uspokojenie a mohla byť zvyšovaná efektívnosť a účinnosť realizovaných projektov;

že projekty sa vyberajú na základe vopred stanovených kritérií, ktoré vychádzajú z
reálnych potrieb obce a regiónu;

vzťahy s príjemcami pomoci sa rozvíjajú a zlepšujú.
Výsledky
V rámci programu, priority, opatrenia alebo konkrétneho projektu sa v priebehu jeho
realizácie dosahujú výsledky v podmienkach alebo správaní sa cieľovej skupiny. Kritériom
fungovania tohto modelu je:

že výsledky musia byť kvantifikovateľné;

musia sa dať jednoznačne priradiť stabilnému číselníku (OKEČ, SKEČ, číselník
regionálneho členenia);

musia sa získavať pri každom projekte;

musia mať očakávané a reálne výsledky (pred realizáciou, v priebehu alebo po realizácii
projektu).
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Účinnosť a efektívnosť
O dosahovaných efektoch plánovanej alebo realizovanej podpory poskytujú informácie
pravidelné monitorovacie alebo hodnotiace správy, ktoré charakterizujú predovšetkým
efektívnosť a účinnosť podpory. Efektívnosť a účinnosť sa skúmajú najmä z pohľadu
programovej štruktúry, regiónov, orgánov a zdrojov financovania. Kritériom pre fungovanie
modelu v tejto oblasti je, že:

výstupy, výsledky a dopady sú systematicky zhromažďované;

ku každému ukazovateľu je priradená očakávaná a reálna hodnota;

finančné toky sa rovnako monitorujú ako výstup, výsledok a dopad;

informácie o efektívnosti a účinnosti sú pravidelne zhromažďované v hodnotiacich
a monitorovacích správach.
Rozdelenie zodpovednosti a kompetencií
Rozdelenie zodpovednosti a kompetencií medzi zainteresovanými partnermi je
najdôležitejším predpokladom kvalitného spracovania a realizácie programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja. Zároveň vytvára možnosti na kvalitné spracovanie jednotlivých projektov
na splnenie určených cieľov rozvoja obce.
Zadefinovanie partnerov do jednotlivých oblastí
1. skupina Inštitúcie, autority a osoby zodpovedné za implementáciu navrhnutých
opatrení;
2. skupina Inštitúcie, autority a osoby zodpovedné za finančný manažment prednesených
opatrení;
3. skupina Inštitúcie, autority a osoby zodpovedné za monitorovanie, hodnotenie
realizovaných opatrení;
4. skupina Inštitúcie, autority a osoby zodpovedné za kontrolovanie dopadov na životné
prostredie a za kontrolovanie environmentálnej spôsobilosti realizovaných
opatrení.

Štátna správa

Samospráva

PHSR
Podnikateľský sektor

Neziskový sektor
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6.2 Monitorovanie a hodnotenie
Komisia na podporu rozvoja obce Blatné okrem stanovených úloh môže na základe
zistených skutočností vykonávať revíziu stanovených priorít a opatrení. Obdobným spôsobom
by sa mal aktualizovať aj katalóg projektov (akčné plány), úspešne zavŕšené projekty budú
priebežne aj v závislosti od zmeny finančnej situácie nahradzované novými projektmi,
podporujúcimi kontinuitu v dosahovaní určených cieľov.
Princípy a fungovanie systému monitorovania a hodnotenia
V procese monitorovania pracovné skupiny riadiacich orgánov zhromažďujú údaje o
projekte a príjemcovi pomoci, ktoré sa sledujú v priebehu celého procesu strategického
plánovania.
Procesy monitorovania a zodpovednosti za ich realizáciu
Názov procesu :
Predloženie žiadosti vrátane príloh
Registrácia žiadosti v informačnom systéme
Založenie spisu projektu
Predloženie monitorovacej správy projektu
Vloženie údajov z monitorovacej správy projektu do informačného
systému
Vloženie monitorovacej správy projektu do spisu projektu

Zodpovedný orgán
PP
SORO
SORO
PP
SORO
SORO

Tabuľka č. 36 Procesy monitorovania a zodpovednosti za ich realizáciu - všeobecne

Vysvetlivky:
PP
SORO
RO

- Príjemca pomoci
- Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom
- Riadiaci orgán

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Patrí medzi základné zdroje monitorovaných údajov. Spolu s projektom ju vypracúva
príjemca pomoci a predkladá príslušnému orgánu.
Žiadosť obsahuje predovšetkým

informácie o žiadateľovi a jeho partneroch na projekte;

informácie o projekte;

názvy a očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu;

finančný plán projektu.
Žiadosti o prostriedky vrátane zúčtovacích dokladov ako výstup procesu finančného
riadenia predovšetkým obsahujú

sumy deklarovaných oprávnených výdavkov projektu;

sumy uznaných oprávnených výdavkov projektu;

sumy neoprávnených výdavkov projektu;

dátumy prijatia a zúčtovania žiadosti o platbu na platobnej jednotke.
Monitorovacie správy
Zaraďujú sa medzi ďalšie zdroje monitorovaných údajov. Predkladá ich príjemca
pomoci na základe špecifikácie uzavretej v zmluve medzi príjemcom pomoci a príslušným
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orgánom. Monitorovanie trvá aj po ukončení projektu a príjemca pomoci predkladá
monitorovacie správy až do termínu určeného v zmluve.
Monitorovacia správa obsahuje

účtovnú závierku príjemcu pomoci;

reálne hodnoty merateľných ukazovateľov výstupu;

reálne hodnoty výsledku a dopadu realizovaného projektu.
Realizácia monitorovania
Monitorovanie realizujú predovšetkým spracovateľské alebo riadiace orgány. Jeho
cieľom je zabezpečiť konzistentné a pravidelne dopĺňané štruktúrované informácie o
plánovaných, realizovaných a ukončených projektoch. Získané monitorované údaje sa
v nasledujúcich procesoch ďalej analyzujú a vyhodnocujú. Monitorované údaje o projektoch
financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ sa ukladajú v centrálnej databáze príslušného
informačného systému.
Zmyslom procesu hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov
na zistenie informácií o účinnosti a efektívnosti podpory. Tieto informácie sa transformujú do
monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sú vypracovávané pre jednotlivé programy,
priority alebo opatrenia. Proces hodnotenia využíva ako svoje vstupy všetky údaje získavané
v procese monitorovania.
Výstupom procesu monitorovania a hodnotenia sú hodnotiace a monitorovacie správy.
Ich obsahovú štruktúru a periodicitu ich realizácie udávajú programové dokumenty, alebo
ďalšie smernice a nariadenia.
Za vypracovanie hodnotiacich správ zodpovedajú riadiace orgány.
Druhy hodnotenia

predbežné hodnotenie;

priebežné hodnotenie;

následné hodnotenie;

tematické hodnotenie.
Všetky typy hodnotiacich správ sa zameriavajú na vyhodnotenie efektívnosti a účinnosti
realizovanej pomoci a predmetom skúmania je:

celkový prínos realizovaných opatrení k cieľom stanovených v programových
dokumentoch;

vzťah medzi plánovanými a realizovanými opatreniami.

6.3 Harmonogram realizácie
Harmonogram realizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Blatné na roky 2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025:
Etapa realizácie
Spracovanie analýz
- návrh

20
15
x

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
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20
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25

Zodpovednosť
poradenská
firma
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riešenia
Spracovanie
aktualizácie PHSR
- pripomienko
vanie
Posúdenie PHSR
- korekcie
Schválenie
aktualizácie PHSR
Propagácia
aktualizovanej PHSR
- zverejnenie
Realizácia PHSR
- financovanie
a vlastná
realizácia
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x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

obec,
x VÚC,
NKÚ, EÚ

Ročné hodnotenie
PHSR

Priebežné
monitorovanie PHSR
Regulovanie PHSR
- v prípade
zmien
Kontrolovanie PHSR
- vnútorný
audit

obec ako
RO
obecné
zastupiteľs
tvo
webová
stránka
obce
obec ako
RO,
dodávateľské
organizácie,
partneri
obec ako
RO
nezávislí
hodnotitelia
nezávislí
hodnotitelia
obec ako
RO

Záver
Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Blatné na roky
2015 – 2020, s výhľadom do roku 2025 bola vykonaná v spolupráci s vedením obce, a to po
vykonaní jednotlivých druhov analýz, ktorých cieľom bola spoľahlivá a kvantifikovaná
identifikácia základných disparít vyváženého sociálno - ekonomického vývoja obce.
Hlavné úsilie bolo zamerané na identifikáciu kľúčových problémov, pomocou ktorých
boli identifikované prioritné oblasti rozvoja obce na nasledujúcich 10 rokov.
Po schválení aktualizovanej verzie PHSR obce Blatné poslancami obecného
zastupiteľstva sa uskutočni jeho umiestnenie na internetovej stránke obce Blatné.
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na
roky 2014 - 2020;
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Blatné na roky 2009 - 2013,
s výhľadom do roku 2015;
Vyhodnotenie prieskumu realizovaného na území obce formou Dotazníka pre občanov;
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011, Štatistický úrad SR;
Zákon č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorým sa menil zákon č.
539/2008 Z.z.;
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Metodika na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC, 2015.

Prílohy
8. Zoznam použitých skratiek
AGC

Európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach

AGTC

Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej
dopravy a súvisiacich objektoch

BSK

Bratislavský samosprávny kraj

CKO

Centrálny koordinačný orgán NSRR, MVRR SR

CO

Certifikačný orgán, MF SR

CRZ

Centrálny register zmlúv

CSF

Community Support Framework - Rámec podpory spoločenstva

CVTI

Centrum vedecko – technických informácií

EAFRD

European Agricultural Fund for Rural Development
poľnohospodársky fond pre podporu rozvoja vidieka

ECB

European Central Bank - Európska centrálna banka

EFF

European Fisheries Fund - Európsky fond pre rybné hospodárstvo

EIB

Európska investičná banka

EK

Európska komisia

ERDF

European Regional Development Fund - Európsky fond regionálneho rozvoja

ERM II

Exchange Rate Mechanism II - Európsky mechanizmus výmenných kurzov

ESF

European Social Fund - Európsky sociálny fond

-

Európsky
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EŠIF

európske štrukturálne a investičné fondy

EÚ 15

tzv. „staré“ členské štáty Európskej únie

EÚ 28

súčasné členské štáty Európskej únie

FSR

Fond sociálneho rozvoja

HDP

hrubý domáci produkt

HICP

harmonizovaný index spotrebiteľských cien

HND

hrubý národný dôchodok

IKT

informačno - komunikačné technológie

ITMS

IT monitorovací systém

KF

Kohézny fond

LAU

Local Adminitrative Unit - Štatistická územná jednotka (skr. ŠÚJ alebo NUTS
z francúzštiny Nomenclature des unités territoriales statistiques)

ĽZ

ľudské zdroje

MRK

marginalizované rómske komunity

MSP

malé a stredné podniky

NACE

Štatistická klasifikácia ekonomických aktivít v Európskych spoločenstvách

NDP

National Development Plan - Národný rozvojový plán

NSRR

Národný strategický referenčný rámec

NUTS

Nomenclature des Unitées Territoriales Statistiques - klasifikačný systém
štatistických územných jednotiek zavedených EUROSTAT-om v spolupráci
s národnými štatistickými úradmi

NV

neoprávnený výdavok

OA

Orgán auditu, MF SR

OKEČ

Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností

OP

operačný program

OV

oprávnený výdavok

OZE

obnoviteľné zdroje energie

PPP

Public private partnership/verejno – súkromné partnerstvo

PKS

parita kúpnej sily - power purchase standard

PZI

priame zahraničné investície

RO

riadiaci orgán

SAV

Slovenská akadémia vied

SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra

SODB

sčítanie obyvateľov, domov a bytov

SO/RO

sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
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SR

Slovenská republika

SWOT

Strengths/Weaknesses/Opportunities/Threats
stránky/Príležitosti/Ohrozenia

ŠFRB

Štátny fond rozvoja bývania

TA

technická asistencia

TEN-T

Trans - european networks - transeurópske dopravné siete

TUR

trvalo udržateľný rozvoj

VÚC

vyšší územný celok

VVZ

vedecko-výskumná základňa

–

Silné

stránky/Slabé

MDVaRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MH SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MPaRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
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8.1 Fotodokumentácia

Blatné - pohľad na obec

Blatné – centrálna časť obce

185

Blatné - obecný úrad

Blatné - požiarna zbrojnica
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Blatné - Rímsko - katolícky kostol sv. Vojtecha a Lurdská jaskyňa

Blatné - Ústredný kríž na cintoríne
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