Podklad pre tvorbu SWOT analýzy
SILNÉ STRÁNKY
 dopravná dostupnosť územia, blízkosť nadradených vnútroštátnych a medzinárodných
koridorov
 tradícia v poľnohospodárstve (klasické poľnohospodárstvo, ovocinárstvo, vinohradníctvo),
ktoré má potenciál rozvoja – tradícia, prírodné podmienky
 tradícia včelárstva v regióne
 zachované vínne domčeky a pivničky
 poľovníctvo – dostatok revírov, obory a zverničky, budovanie poľovníckych chodníkov
 atrakcie pre rozvoj cestovného ruchu v území (napr. Národné kultúrne pamiatky, ZOO,
Medvedia studňa, Morské oko, historický park, kaštieľ, jazerá....)
 blízkosť kúpeľných miest s liečivou vodou
 rieka Ipeľ ako produkt – CHVÚ, športové využitie, rybárstvo, vodná turistika.....
 menšie vodné toky a jazerá vhodné na rekreačné využitie – rybárstvo, cyklotrasy...
 podmienky pre vidiecky turizmus a agroturistiku (zachované prvky ľudovej tradície
a kultúrne pamiatky, zachované vinice a vínne pivničky, čisté životné prostredie a vhodné
klimatické podmienky pre poľovníctvo a rybárstvo, rozmanité a unikátne prírodné
podmienky, ...)
 pekná príroda a čisté životné prostredie
 separovaný odpad v regióne
 voľné nevyužívané priestory na rozvoj podnikania, cestovného ruchu a sociálnych služieb
 prihraničný región – dvojjazyčnosť obyvateľov, fungujúce partnerstvá sa MR
 kultúrne zariadenia (múzeum, galéria, dedinské múzeum)
 folklórne a kultúrne súbory, zachovaná ľudová kultúra
 občianske združenia v regióne, dobré vzťahy národnostných menšín
 tradičné podujatia v obciach (napr. oberačkové slávnosti...)
 skauti
SLABÉ STRÁNKY
 nedostatok vhodných rekvalifikačných kurzov podľa potrieb obcí

 pretrváva minimálna vybavenosť kanalizáciou a ČOV, malé obce nemajú šancu riešiť tak
veľké investície, niekde chýba aj vodovod a plynovod
 nezdravá pitná voda v miestnych studniach
 pretrváva dlhodobá nezamestnanosť – potreba tvorby pracovných miest priamo v regióne
 rozvoj investícií vrátane rozvoja bývania brzdia nevysporiadané vlastnícke vzťahy k
pozemkom aj budovám
 zlý technický stav obecného majetku, potreba rekonštrukcie jestvujúcej infraštruktúry
s dôrazom na miestne komunikácie
 niektoré obce sú zaťažené zvýšeným tranzitom kamiónovej dopravy
 neexistuje spoločná propagácia v oblasti cestovného ruchu + chýbajúce ucelené a konkrétne
produkty CR
 narastá potreba rozvoja sociálnych služieb vzhľadom na starnutie regiónu a demografické
trendy
 chýbajú terénne komunitné a sociálne služby + infraštruktúra k tomu
 odliv mladých ľudí z regiónu pokračuje, zlý demografický vývoj obyvateľstva










nízka informovanosť o podpore podnikania
chýba prenos informácií medzi sektormi (obec, podnikateľ, občan)
chýba cielená práca s mládežou a nízka angažovanosť mladých
narastajúce množstvo čiernych skládok
nízke environmentálne povedomie obyvateľov
nízka vzdelanostná úroveň všeobecne
pasivita občanov k veciam verejným, aj všeobecne
málo miestnych lídrov

PRÍLEŽITOSTI
 ideálne podmienky pre cyklotrasy – rovinatý región
 turistické chodníky nové, prepojiť trasy existujúcich
 rozvoj poľnohospodárstva – spracovanie a diverzifikácia poľnohospodárskych činností,
napr. rodinné farmy, podpora regionálnych produtov
 vidiecky rozvoj – cestovný ruch – všeobecne, obce
 ubytovanie na súkromí
 podpora remesiel – tvorba pracovných príležitostí na vidieku
 potreba rozvoja terénnych komunitných a sociálnych služieb vzhľadom na starnutie
regiónu a demografické trendy – rekonštrukcia objektov, nové pracovné miesta
 spájanie obcí do spoločných projektov (sieťovanie remeselných činností, včelári,
vinohradníci, rodinné farmy...)
 rybárstvo a vodná turistika – rozvoj
 voľná pracovná sila, ktorá bude vhodne rekvalifikovaná
 využívanie aktívnych nástrojov trhu práce
 príchod investorov
 využitie externých finančných zdrojov
 voľné priestory na podnikanie
 otvorené hranice – zintenzívniť spoluprácu s Maďarskom, využiť blízkosť Budapešti
 vhodná geografická poloha – dostupnosť veľkých sídiel SR aj okolitých štátov
 využiť potenciál územia na energetické účely (poľnohosp., lesy, vodné toky)
 spolupráca v rámci územia aj mimo, prepojenie aktivít obcí pre spoločné projekty
 spolková činnosť, vzdelaní a aktívni ľudia
 budovať imidž dediny
 prezentácia úspešných projektov a aktivít v území

OHROZENIA
 nedostatok pracovných príležitostí, resp. žiadne nové pracovné miesta
 nezamestnanosť
 nesolventnosť obyvateľov na vidieku, nemajú príjem, netvoria obraty v obchodoch...
 odchod mladých a vzdelaných ľudí za prácou mimo región
 nepriaznivý demografický vývoj
 zlé medziľudské vzťahy, závisť
 časť populácie - pasívni, nevzdelaní a neprispôsobiví
 nezáujem občanov o veci verejné
 nevedomosť, ako získavať financie,
 zle nastavený systém eurofondov – refundácia, neumožňuje podporu podnikania pre
začínajúcich a mladých podnikateľov










nízka informovanosť na vidieku
neatraktívnosť ponuky územia pre mladých ľudí
nevysporiadané majetkoprávne vzťahy
nepriaznivá legislatíva k odľahlým regiónom, politika štátu, odvodové zaťaženie, reforma
verejnej správy (hlavne pre malé obce)
netransparentné prideľovanie grantov
nevýhodný systém financovania projektov pre malé obce
administratívna náročnosť prípravy a realizácie projektov
zákon o verejnom obstarávaní - náročné obstarávania

Podklady pre víziu:
1. skupina
- cyklotrasy
- folklór, ľudové tradície
- rodinné farmy
- komunitné centrá a sociálne služby
- športoviská, ihriská
- priemyselný park
- veľa zelene
2. skupina
- kanalizácia, ČOV, vodovod
- parkoviská, miestne komunikácie, cesty
- chodníky
- zberné dvory
- amfiteáter
- ľudové tradície a kultúrne podujatia
- parky a verejná zeleň
- zachovanie vidieckosti, imidž dediny
- používanie prírodných materiálov
- rekonštrukcia infraštruktúry
- obnovená železničná doprava
- priemyselné zóny
- ihriská
- poľovníctvo
- cyklotrasy, vyhliadková veža

Vízia do roku 2030
„Spoznáte nás podľa jasného imidžu každej dediny“
Územie MAS IPEĽ - HONT poskytuje svojim obyvateľom podmienky pre
kvalitný život vo všetkých oblastiach. Využíva miestny potenciál na rozvoj

podnikania a tvorbu pracovných príležitostí, pričom dbá na šetrné
využívanie miestnych zdrojov a kvalitu životného prostredia. Územie je
komplexne vybavené potrebnou infraštruktúrou a uspokojuje potreby
občanov aj v sociálnej oblasti. Spolupráca a partnerstvo sú rozvíjané na
všetkých úrovniach a do verejného života sa zapája široká verejnosť.

Priority rozvoja do roku 2023
1. Tvorba pracovných miest
Špecifický cieľ: Podpora a využitie miestneho potenciálu podnikateľov, podpora
vzniku nových podnikateľov, rozvoj podnikania, poľnohospodárstva, služieb
a remesiel.
2. Dobudovanie a rekonštrukcia komplexnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: Dobudovanie novej a rekonštrukcia jestvujúcej infraštruktúry,
ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom aj návštevníkom územia a bude pokrývať
všetky oblasti života.
3. Rozvoj sociálnych a komunitných služieb
Špecifický cieľ: Vytvorenie širokej ponuky sociálnych a komunitných služieb,
ktoré budú slúžiť pre rôzne skupiny obyvateľov na naplnenie ich špecifických
potrieb.

Strategický cieľ
MAS IPEĽ - HONT do roku 2023 vytvorí nové pracovné miesta
na základe využitia miestneho potenciálu, zabezpečí pre svojich
obyvateľov významné zlepšenie v dobudovaní komplexnej
infraštruktúry a v rozvoji sociálnych a komunitných služieb.

