SWOT ANALÝZY
Riadiaca skupina: 27.5.2015
Pracovná skupina: 8.6.2015

A Environmentálna oblasť
A1 Životné prostredie
A2 Technická infraštruktúra
B Ekonomická oblasť
B1 Podnikanie v obci (ekonomika – podnikanie – služby – zamestnanosť)
B2 Obecné podnikanie
C Sociálna oblasť
C1 Sociálna a zdravotná oblasť
C2 Školstvo a vzdelávanie
C3 Kultúra, kultúrne dedičstvo a spoločenský život
C4 Šport
A) ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
A1) Swot analýza – životné prostredie
Silné stránky
LES - PRÍRODA
 bohatosť lesného fondu okolia obce
 zdravé životné prostredie
 jedinečné prírodné danosti obce
a okolia
VODA
 vybudovaná kanalizácia a ČOV na
väčšine územia obce (75%)
 projektová dokumentácia ďalšiej
etapy výstvaby kanalizácie
 príprava výstavby II.ČOV
 čisté a kvalitné vodné zdroje
ZELEŇ V OBCI
 dobrá údržba verejných priestorov
v bezprostrednej blízkosti bytových
domov (obec disponuje ľud.zdrojmi
i technikou)
 veľa zelene v obci
ODPAD
 rozvíjajúci sa systém separovaného
zberu odpadu
 fungujúci zberný dvor
 obecné kompostovisko

Slabé stránky
ODPADY
 čierne skládky odpadov v okolí obce
(6x)
 nedobudované staničky Tko
 nárast množstva komunálneho
odpadu
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ – ZELEŇ V OBCI
 psy a mačky znečisťujúce verejné
priestranstvá v obci
 ničenie zelene na verejných
priestranstvách
 neatraktívne prostredie pred
Kultúrnym
ENV.POVEDOMIE A AKTIVITA
 nízka aktivita občanov v oblasti
tvorby životného prostredia
 slabá osveta v oblasti životného
prostredia
 málo aktivistov v oblasti žívotného
prostredia v obci
 nedostatočná prepojenosť
činnosti škôl s udržiavaním čistého
životného prostredia v obci a okolí



organizovaný systém nakladania

s komunálnym odpadom, existujúce
staničky komunálneho odpadu, zvoz,
uskladnenie
LES


Príležitosti
 kvalitná osveta verejnej správy
 vyššie enviromentálne
povedomie
 prevádzky na spracovanie
druhotného odpadu
 štátna podpora
environmentálnych občianskych
združení
 podporné finančné granty

nízka uvedomelosť občanov
k tvorba a ochrane životného
prostredia

nepružné odpratávanie po ťažbe
v lese
 nedobudovaný lesopark
ALTERNATÍVY
 nevyužívanie alternatívnych a
obnoviteľných zdrojov energie
PRIEMYSEL
 neriešené záťaže po bývalom ZŤS
Prakovce š.p. neriešené záťaže po
bývalom ZŤS Prakovce š.p.
(zakonzervovaná skládka oxidu
barnatého + kyanid draselný)
Hrozby
 prírodná katastrofa
 legislatíva

A2) Swot analýza – Technická infraštruktúra
Silné stránky
SIETE
 plynofikácia obce (60%)
 odkanalizovaná väčšina obce (75 %)
 ČOV
 verejný vodovod v celej obci (80%)
 rozvod káblovej TV (časť obce –
Sídlisko SNP, Breziny – čiastočne)
 funkčné verejné osvetlenie
 postačujúce siete TV signál (STV 1,
2), mobilné siete
 vlastný a dostatočný zdroj pitnej
vody
 existencia káblového obecného
rozhlasu

Slabé stránky
SIETE
 neúplný rozvod vody
a kanalizácie (chýbajúce vetvy)
 chýbajú rigoly (zvody pre
odvádzanie dažďových vôd)
 stará časť obce – zastaralé
a nevyhovujúce rozvody pitnej
vody
 časté poruchy vodovodnej
a kanalizačnej siete
 poruchovosť a energetická
náročnosť verejného
osvetlenia
KOMUNIKÁCIE – DOPRAVA

KOMUNIKÁCIE – DOPRAVA
 dobrá sieť miestnych komunikácií
 fungujúca železničná doprava
 autobusové zastávky – dobrý stav
(5)
VEREJNÉ BUDOVY
 dodostatok budov a objektov pre
fungovanie obce
 zrekonštruovaná budova ZŠ a MŠ
 bezbariérový vstup na OcÚ
BYTOVÁ OBLASŤ
 dostatočný bytový fond (bytov
bežného štandardu)
 platná UPD

Príležitosti
 projekty na dokončenie sieti a
zdrojov
 finančné zdroje EÚ
 využívanie alternatívnych
zdrojov energie
 úsporné programy
(zatepľovanie)
 podpora výstavby
cyklochodníkov
 výstavba malých vodných
elektrární



nedostatok parkovacích miest ,
parkovanie na verejnej zeleni
 zlý technický stav zastávky ŽSR
 zlý technický stav časti
obecných komunikácií
 nedostatočná sieť chodníkov
a zlý technický stav
existujúcich
 neoznačené prechody pre
chodcov
 chýba dobudovaná sieť
cykloturistických trás
VEREJNÉ BUDOVY – VYBAVENOSŤ
 chýba WC na štadióne
a verejné WC v obci
 havarijný stav Kultúrneho
domu
 nevyhovujúci techn. stav
budovy v športovom areáli
 neriešená bezbariérovosť pošty
a zdravotného strediska a časti
obecných budov a škôl
 vysoká energetická náročnosť
obecných budov
BYTOVÁ VÝSTAVBA
 chýbajú a sociálne byty pre
seniorov a byty nižšieho
štandardu
 nepripravené pozemky pre
IBV
CINTORÍN
 naplnenosť kapacity cintorína
Hrozby
 nedostatok financií, ekonomická
kríza
 nezáujem investorov (SPP)
 nezáujem vlastníkov domov o
napojenie na spoločné systémy
 názorová nejednotnosť
občanov
 vandalizmus a kriminalita
 o ceny energií (liberalizácia)

B) EKONOMICKÁ OBLASŤ
B1 Podnikanie v obci (ekonomika – podnikanie – služby – zamestnanosť)
B2 Obecné podnikanie

Silné stránky
PODNIKANIE - SLUŽBY
 existujúci priemyselný areál
 výrobné podnikateľské subjekty v
obci
 podnikateľské prevádzky v obci
 advokátska kancelária
 dostatok priestorov pre podnikanie
 dostatok SZČO
 rozvinutá obchodná sieť – (obchody
– potraviny)
 relatívne postačujúca sieť služieb
VEREJNÁ SPRÁVA
 organizácie a inštitúcie ako
pomerne veľkí a stabilní
zamestnávatelia – školy, DSS,ZOS,
obec
 stredné školy (s dopadom na prax)
 odborná prax študentov SŠ
 vlastníctvo obecných lesov (2920, 46
ha)

PRACOVNÁ SILA - ZAMESTNANOSŤ
 dostatok kvalifikovanej pracovnej
sily
 záujem občanov pracovať
Príležitosti
 možnosť zvyšovania
zamestnanosti
 zlepšovanie ekonomickej
situácie obyvateľov
 regionálne info centrum pre
malé a stredné podnikanie
 spolupráca medzi firmami
 perspektíva rozvoja firiem
 regionálne poradenské centrum
pre nezamestnaných
 granty + štrukturálne fondy EÚ
 rozvoj verejnej dopravy

Slabé stránky
PODNIKANIE – SLUŽBY
 slabo rozvinuté drobné
podnikanie
 nedostatočná ponuka
remeselných činností v obci
(stavebníctvo,
kamenárstvo, sklenárstvo,
drobné remeslá)
 nevyhovujúca infraštruktúra
ubytovacích zariadení v obci
 chýbajú služby stravovania
VEREJNÁ SPRÁVA
 chýba koncepcia
sociálneho podnikanie
obce
PRACOVNÁ SILA NEZAMESTNANOSŤ
 nízke mzdy v obci
a regióne
 málo pracovných
príležitostí v obci a okolí
 vysoká miera
nezamestnanosti (cca 18%)
 zvyšujúci sa počet
nekvalifikovaných Rómov
 odchod kvalifikovaných
mladých ľudí
Hrozby
 dostupnosť investičných zdrojov
 vonkajšia konkurencia
 negatívny demografický vývoj
 nestabilita vstupov pri podnikaní
(napr.energie, cien)
 daňová a legislatívna nestabilita

C) SOCIÁLNA OBLASŤ
C1) Swot analýza - Sociálna a zdravotná oblasť
Silné stránky
SOCIÁLNE SLUŽBY
 existencia zariadenia
opatrovateľskej služby
 možnosť poskytovania odľahčovacej
služby
 vybudované komunitné centrum
pre všetky skupiny obyvateľstva,
ktorých činnosť bude súčasťou
„Plánu činnosti KC“
 dlhodobá terénna sociálna práca
 poskytovanie opatrovateľskej
služby v prirodzenom prostredí
klienta
SUBJEKTY
 existencia a fungovanie organizácií
a spolkov pre jednotlivé cieľové
skupiny (Zväz zdrav.postih., Jednota
dôchodcov, materské centrum,
združenie rómskych občanov,
záujmové skupiny – športové,
kultúrne)
 existencia siete školských zariadení
(Stredná odborná škola – Spojená
škola internátna – Základná škola
s materskou školou – Súkromná
umelecká škola)
 prítomnosť DSS – ako
zamestnávateľa
BÝVANIE
 obec disponuje nájomnými bytmi
 rozširovanie kapacity nájomných
bytov (18 b.j.)
ZAMESTNANOSŤ
 pomerne veľká ponuka pracovných
príležitostí (priemyselný park,
školstvo, samospráva, sociálne
zariadenia)
ZDRAVOTNÍCTVO

Slabé stránky
NEZAMESTNANOSŤ – ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ
 vysoká nezamestnanosť
 veľký počet obyvateľov v hmotnej
núdzi – dlhodobo-nezamestných
s chýbajúcimi pracovnými návykmi
 narastajúci počet obyvateľov so
sociálnymi problémami
 znižovanie životnej úrovne
obyvateľov
 znižovanie počtu obyvateľstva
v dôsledku odlivu mladých ľudí do
miest
SOC.-PAT.JAVY
 nárast sociálno-patologických javov
(drogy, alkohol, gamblerstvo,
drobné krádeže, poškodzovanie
verejného majetku)
 hrozba bezdomovectva
 prítomnosť hracích automatov na
území obce
 absencia aktivít pre mládež
 rodičia (často aj s deťmi) odchádzajú
za prácou mimo regiónu i mimo SR
 neúplné rodiny
 narastajúca rozvodovosť
SLUŽBY
 nepostačujúca kapacita
opatrovateľskej služby v domácom
prostredí
 osamelí obyvatelia v seniorskom
veku
 chýbajúca sociálna služba – denný
stacionár a chýbajúce priestorové
podmienky s vybavením
 chýbajúce zariadenie (v regióne) pre
matky s deťmi v krízovej situácii
 chýbajúce bezbariérové prístupy
(Zariadenie op.služby, zdravotné





existencia zdravotného strediska – 2
všeobecní lekári ( 1 v závode), 1
pediater, 1 stomatológ ( v závode),
lekáreň
skúsenosti obce i ostatných
subjektov na jej území s realizáciou
projektov v predmetnej oblasti

stredisko, školské zariadenie,
obchody)
INFORMOVANOSŤ
 slabá informovanosť obyvateľov
o možnostiach poskytovaných
soc.služieb
ZDRAVOTNÍCTVO
 nevyhovujúca úroveň
poskytovaných zdrav.služieb
týkajúca sa predovšetkým
ordinačných hodín

zhoršujúce sa podmienky bývania
úroveň bývania
zlá bytová situácia - nefunkčné
spoločenstvo vlastníkov bytov v obytn.
dome č. 197
Príležitosti
Hrozby
 Legislatívna i finančná podpora
 Legislatívne
zmeny
–
zák.o
nových foriem sociálnych sužieb pre
soc.službách
jednotlivé cieľové skupiny
 Demografická krivka (starnutie) –
 progresívne
financovanie
odliv mladých z regiónu
kompetencií OcÚ
 Epidémia
 Dôsledky zmeny klímy – prinášajúce
nové ohrozenia
 Rozpad spoločenských,
komunitných, rodinných vzťahov

C2) Swot analýza – Školstvo a vzdelávanie
Silné stránky
INŠTITÚCIE
 plne organizované školstvo v obci
(1.-9. roč.) a MŠ
 Stredná odborná škola Prakovce
 Spojená škola internátna
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
 možnosti ďalšieho vzdelávania na
str. školách v obci
 poriadanie kurzov v spolupráci
s UPSVaR
 možnosti zvyšovania odbornosti na
území obce
 dostatočná mimoškolská činnosť pri
školách v obci (CVČ, ZK IMA, MC)
 súkromná ZUŠ v obci
 rozbiehajúce sa komunitné centrum
– vzdelávacie aktivity (vhodné
priestory, vybavenie, personál)
PERSONÁL - POTENCIÁL
 dostatočný a kvalifikovaný potenciál
pedagógov v obci
INFRAŠTRUKTÚRA
 rekonštruované budovy ZŠ a MŠ
 zrekonštruované budovy stredn.škôl
(nie vo vlastníctve obce)
PROJEKTY
 zrealizovaný projekt na zvýšenie
vzdelanostnej úrovne detí zo soc.
znevýhodneného prostredia
 vlastná aktívna projektová činnosť
škôl
OBECNÁ KNIŽNICA
 prevádzka obecnej knižnice
Príležitosti
angažovanie
sa
vzdelaných
ľudí
a talentovaných detí
podpora EU vzdelávaniu
potreba ľudí celoživotne sa vzdelávať,
rekvalifikovať a adaptovať sa novým
podmienkam
všeobecné kritéria posudzovania osobnosti
človeka spoločnosťou aj na základe EQ
živé sociálne kontakty

Slabé stránky
PREPOJENOSŤ ŠKOLY S OBCOU
 nedostatočne využitý potenciál
učiteľov pre verejný život obce
MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ
 neorganizovaná činnosť detí
a mládeže počas prázdnin
VZDELÁVANIE SOCIÁLNE ZNEVÝH.
 málo vzdelávacích a výchovných
programov (obzvlášť pre dospelých
zo sociálne znevýhodneného
prostredia)
 nedostatočná príprava žiakov zo soc.
znevýhodneného prostredia na
vyučovanie
 chýbajúca spolupráca rodičov (zo
soc. znevýhodneného prostredia) so
školou

Hrozby







sociálna neistota
vysoká nezamestnanosť
časté zmeny legislatívy
únik mozgov
dlhodobo alebo krátkodobo
neúplné rodiny
nezáujem EU o rast vzdelanostnej
úrovne národa

C3) Swot analýza - Kultúra, kultúrne dedičstvo a spoločenský život
Silné stránky
VYBAVENOSŤ
 existujúca budova Kultúrneho domu
 existujúca obecná knižnica
SPOLKY - AKTIVISTI
 fungujúce súbory (MJF malé
javiskové formy, ľudová cimbálová
hudba, DFS, dychová hudba)
 kvalitne fungujúci zbor pre
občianske záležitosti
 tradícia záujmových umeleckých
telies
 existujúce spoločenské organizácie
 poteniál schopných a aktívnych
občanov v oblasti kultúry, športu
a spol.života
 pestrý potenciál umeleckej
tvorivosti občanov
 dostatočný záujem občanov o kult.,
šport. a spol. život v obci
 DHZ - dobrovoľný hasičšký zbor obce
(43 členný)
ŠKOLA
 pravidelné usporiadavanie
kultúrnych podujatí školami
 bohatá mimoškolská činnosť ZŠ
(25 záuj.útvarov)
 existujúca ZUŠ v obci
INFORMOVANOSŤ - PROPAGÁCIA
 vydávanie obecného periodika
 existencia informačných tabúľ
(skrinky)
 využívaný obecný rozhlas pre
propagáciu podujatí a šírenie
informácií (aj kultúrne relácie)
PODUJATIA
 prehliadka dychových hudieb
Prakofest s medzinárodnou účasťou
 tradícia podujatia „Dni Prakoviec“
 tradícia plesov a spoločenských
podujatí

Slabé stránky
VYBAVENOSŤ
 havarijný stav Kultúrneho domu
 nedostatok a kvalita priestorov
a športovísk pre trávenie voľného
času mládeže
 chýba prenosné pódium pre akcie
v exteriéroch
 zlý technický stav javiskovej techniky
 chátranie budov potrebných pre
kult. a spol. život
INFORMOVANOSŤ – PROPAGÁCIA
 nedostatočná obsahová náplň
informačných skriniek
 slabo zviditeľňované tradície
baníctva a železiarstva
ZÁUJEM
 klesajúci záujem detí a mládeže
o kultúrne, šport a spol. – aktivity
 nedostatok lídrov pre mládež
 nekoncepčná práca s mládežou
 odchod mladých z obce



kult. činnosť v rámci mesiaca úcty
k starším, tradičné podujatie
„striebro vo vlasoch“
 ojedinelá regionálna prehliadka
Slovenských a slovanských piesní
„Slovanská pieseň“
 otvorenosť spol. šport a kult.
podujatí rovnako pre minoritu aj
majoritu
 možnosť premietania (kino)
TRADÍCIE – ZAUJÍMAVOSTI
 atraktívna železničná trať
 tradícia baníctva a železiarstva
 tradícia kultúrnych podujatí
vhodných pre turistov
a návštevníkov
 budované atrakcie prírodného
rezbárstva v priestoroch
plánovaného lesoparku
 záujem o „Dni Prakoviec“
Príležitosti
 záujem o netradičné podujatia
 využitie ľudského potenciálu ľudí
v spoloč. org.
 nové trendy práce s knihou
 netradičné formy kultúry

Hrozby






nedostatok financií v obl. kultúry
nestabilita cien a vstupov
vysoká miera nezamestnanosti
nízka kúpyschopnosť
obyvateľstva
negatívna demografia

C4) Swot analýza – Šport
Silné stránky
Slabé stránky
TURISTIKA - CYKLOTURISTIKA
TURISTIKA - CYKLOTURISTIKA
 dobrá napojenosť na významné
 chýba dobudovaná sieť
turistické trasy (cesta hrdinov SNP)
cykloturistických trás
 možnosti športového vyžitia v obci
 chýbajú detské ihriská a oddychové
zóny (TI)
 existujúca sieť turistických
chodníkov v okolí
 chýba koncepčná práca s mládežou
 Hnilecká cyklomagistrála (cestná)
 chýbajúci aktívni a dobrovoľní
VYBAVENOSŤ
odborníci v oblasti športu
 priestory a plochy vhodné na
vybudovanie športovo
rekreačných zariadení
 existencia športových klubov
(turistika, futbal, šach, tenis,
volejbal...)




tradícia cvičení (aerobic, zumba,..)
športové podujatia (memoriály,
obecná fut.liga, volejbal, florbal,
tenisové turnaje)
 existencia športovísk (2
tenis.kurty, 2 telocvične,
multif.ihrisko, štadión, 2 ihriská pri
školách, detské ihrisko)
Príležitosti

Hrozby

