
Slatina

Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenie
V obci je aktívne občianske združenie, 

ktoré realizuje projekty

V obci je vybudovaná kanalizácia

Obec je blízko Dudiniec Málo atrakcií a zaujímavostí Možnosť návštev kúpeľnými hosťami

Zachovanie poľnohospodárstva

Nie všetci obyvatelia sú pripojení na 

kanalizáciu
Ďalšie znečisťovanie vodných zdrojov

Projekty na vodovod sú pripravené Chýba vodovod

Podniknúť osvetu na vysvetlenie 

dôležitosti zdravej pitnej vody z 

vodovodu

Veľká finančná náročnosť investície, nie 

úplne istý záujem obyvateľov o 

využívanie vybudovaných sietí

V obci chýba kvalitný širokopásmový  

internet

Zaviesť v obci internet v potrebnej 

kvalite

Sú pripravené projekty na 

rekonštrukciu Domu smútku
Dom smútku je v zlom stave Rekonštruovať Dom smútku

Možnosť farmárčenia z dotácií
Neochota podnikať - neúnosné daňové 

a odvodové zaťaženie podnikateľov

V obci je ZŠ Navštevujú ju len rómske deti Pokles úrovne vzdelávania

Sú pripravené projekty na budovanie 

chodníkov
V obci chýbajú chodníky Budovať chodníky

Sú pripravené projekty na opravu MK MK sú v zlom stave Opravovať MK

Sú pripravené projekty na 

rekonštrukciu verejného osvetlenia
Verjné osvetlenie je zastaralé Rekonštruovať verejné osvetleni

Sú pripravené projekty na 

rekonštrukciu mosta
Most je v zlom stave Rekonštruovať most

Rozvoj obce v záujmovom poli  

združenia

V obci pôsobia SHR



Obec má skúsenosti s realizáciou 

projektov z dotácie EÚ

Možnosť budovania turistických trás

Sú pripravené projekty na 

rekonštrukciu  cintorína
Cintorín je v zlom stave Rekonštruovať cintorín

V obci je vybudovaná protipovodňová 

hrádza

Obec má spracovaná územný plán

V obci sú tri oltáre v kostole sv. Jána 

Nepomuckého zaradené medzi NKP
Kultúrne zaujímavosti

Možnosť budovania cyklotrasy

V lesoch je poľovný revír

V okolí obce je dostatok lesov

Obec zasiahla nepriaznivá migrácia

Zanikli pracovné príležitosti

V obci sú neobývané domy
Nelegálne obývanie v dôsledku 

nepriaznivej migrácie do obce

Zanikli žriedla

V obci sa organizujú skupiny žien na 

cvičenie

Nevyužíva sa potenciál minerálnej vody

Chýbajú tradiční stavební a iní 

remeselníci a odborníci

Úpadok obce

Strata možnosti operatívne riešiť 

potrebné poruchy a úpravy miestnymi 

odborníkmi

V obci je málo kultúrnych a 

spoločenských podujatí
Úpadok spoločenského života v obci

Strata bezpečnosti ostatného 

obyvateľstva



Neprispôsobiví obyvatelia zanedbávajú 

hygienu a starostlivosť o svoje bývanie
Potreba vybudovať komunitné centrum

Nepochopenie iniciatívy zo strany 

cieľovej skupiny

Obyvatelia dochádzajú za prácou a sú 

časovo mimoriadne zaťažení
Strata záujmu o dianie v obci

Chýba vlakové spojenie

V obci nie sú žiadne pracovné 

príležitosti
Zamerať sa na rozvoj farmárčenia

Neochota podnikať z dôvodu vysokej 

daňovej a odvodovej zaťaženosti 

Ohrozenie potravinovej a inej 

dostupnosti pre obyvateľov

Dlhodobý nezáujem štátu o prevádzku 

lokálnych železničných spojov

V obci nie je obchod

Chýbajú tradiční stavební a iní 

remeselníci a odborníci

Iniciovať obnovenie vlakového spojenia

Strata možnosti operatívne riešiť 

potrebné poruchy a úpravy miestnymi 

odborníkmi


