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11 Strategický cieľ  

Strategický cieľ určuje smer, ktorým by sa mala obce v budúcnosti uberať, aby sa jej v čo najväčšej 

miere podarilo naplniť víziu obce. Popisuje všeobecné úsilie predstaviteľov obce a samotných 

občanov, ktoré vynaloží pre najväčší rozvoj obce Malý Slavkov. Spresnením úsilia možno formulovať 

strategický ciel rozvoja obce Malý Slavkov , ktorý je orientovaný na dosiahnutie želaného stavu obce. 

Na základe analýzy obce bol stanovený strategický cieľ obce, ktorý znie :  

Postupnými opatreniami napĺňať rozvoj 5 prioritných oblasti obce Malý Slavkov s využitím jej 

prírodno-kultúrneho potenciálu, so zameraním na vybudovanie a rekonštrukcie technickej 

infraštruktúry obce a infraštruktúry cestovného ruchu, ako aj dobudovaním občianskej vybavenosti 

obce, pomocou ľudských zdrojov zabezpečiť jej trvalo- udržateľný rozvoj a prispievať čistému a 

zdravému prostrediu obce.  

11.1 Prioritné oblasti rozvoja obce  

Vo SWOT analýze a v strategickom cieli sme si stanovili za hlavné prioritné oblasti rozvoja:  

 

vanie a sociálna oblasť  

 

 

 

 

1. Životné prostredie  

 

Dlhodobé udržovanie, ale aj skvalitňovanie životného prostredia je základným cieľom obce. Aj v 

dotazníkovom prieskume obyvatelia kvalitné životné prostredie považujú za veľmi dôležité. S týmto 

súvisí monitorovanie kvality všetkých časti prostredia. V prvom rade ide o monitorovanie stavu 

kvality ovzdušia, vody, pôdy, fauny a flóry. Pre výskyt 2 prírodných rezervácii na území obce je 

monitorovanie stavu flóry potrebné. Pre zabezpečenie čistého prostredia je dôležitá optimalizácia 

nakladania s odpadmi a tiež informovanosť obyvateľov o životnom prostredí. V obci je vytvorený 

systém separovaného zberu a zneškodňovanie divokých skládok.  
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Existujúci systém ochrany životného prostredia sa bude neustále zdokonaľovať v súlade s normami a 

trendmi Európskej únie. Orgány obce budú zabezpečovať všetky podmienky na vytváranie trvalo 

udržateľného a optimálneho prostredia pre občanov obce. Svoje obecné životné prostredie budú 

predovšetkým chrániť samotní občania, tým že budú čo v najmenšej miere znečisťovať obec tuhým 

odpadom. Za životne prostredie bude zodpovední každý občan obce. Na jednej strane občania budú 

vyvíjať tlak v záujme svojho zdravia pre maximálnu ochranu životného prostredia na orgány obce, na 

strane druhej, obec používa všetky svoje možnosti v záujme optimalizácie životného prostredia v 

obci.  
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2. Bývanie a sociálna oblasť  

 

Prvou úlohou obce je zabezpečiť kvalitné bývanie pre jednotlivých občanov obce. Táto úloha súvisí 

predovšetkým s budovaním kvalitnej infraštruktúry. Obec má pomerne dobre rozvinutú 

infraštruktúru. V nedávnej dobe pribudli viaceré nové ulice s kompletnou infraštruktúrou. Obec ma aj 

pomerne vysoký podiel staršieho obyvateľstva. Preto je potrebné vytváranie podmienok aj pre 

dôstojne prežitie zvyšku života tejto skupiny obyvateľstva. Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie 

rozvoja základnej vybavenosti v obci.  

3. Doprava a technická infraštruktúra  

 

Dôležitým opatrením v tejto oblasti je zlepšenie stavu ciest. Cesta III. triedy , ktorá je hlavnou cestou 

v obci je v zlom stave. V oblasti hlavnej cesty vybudovať chodník, ktorý by slúžil pre bezpečnosť 

premávky a najmä na ochranu chodcov. V rámci technickej infraštruktúry je prioritou číslo jedna 

dobudovať kanalizáciu v celej časti obce. Ďalšími dôležitými opatreniami sú inovácia verejného 

osvetlenia najmä výmena doterajších svetiel za šetrnejšie. Pre zlepšenie kvality televíznych 

programov je potrebné zriadenie káblovej televízie.  

4. Školstvo, šport, kultúra  

Základnou úlohou poskytovať aj naďalej kvalitné predškolské vzdelanie najmenším.. Trvalé pôsobenie 

na kultúrne povedomie obyvateľov, prostredníctvom organizovania kultúrnych podujatí internými a 

externými subjektmi. V oblasti športu je potrebné umožniť čo najväčšiu paletu služieb a to 

budovaním športovísk. Organizácia viacerých športových podujatí, do ktorých sa zapojí čo najviac 
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5. Cestovný ruch  

V obci je potrebné naplno využiť všetky danosti, ktoré územie disponuje pre rozvoj cestovného 

ruchu. Obec je v celkovej miere slabo rozvinutá v oblasti cestovného ruchu, napriek dobrému 

potenciálu. Preto je potrebné vytvoriť dobrú stratégiu, ktorá v budúcnosti bude mať za následok 

rozvoj cestovného ruchu. Prioritou obce a súkromného investora je vybudovanie golfového areálu, 

ktorý by niesol zo sebou aj potrebnú infraštruktúru, ktorá by do obce prilákala turistov nielen zahrať 

si golf, ale aj z relaxovať a načerpať nové sily. Obec má pomerne dobrú propagáciu či už pomocou 

web stránky, ale aj prostredníctvom propagačných materiálov.  

Strategický zámer prioritných oblastí  

Strategický cieľ rozvoja obce definuje strategický zámer za jednotlivú prioritnú oblasť. Strategický 

zámerom je predovšetkým udržať rozvoj všetkých definovaných prioritných oblasti obce pomocou 

jednotlivých opatrení.  

Priorita č. 1 :Ochrana životného prostredia  

Cieľ 1. 1 Zlepšovanie kvality životného prostredia  

Opatrenie 1.1.1 Dokončenie kanalizácie  

Opatrenie 1. 1.2 Zlepšenie kvality vodného toku v obci  
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Opatrenie 1.1.3 V súlade s priatymi koncepciami zabezpečiť znižovanie podielu odpadov v obci a 

pokračovať v separácii odpadu  

Cieľ 1.2. Informovanosť a poradenstvo v životnom prostredí  

Opatrenie 1.2.1 Spracovať základnú koncepciu zabezpečenia informovanosti občanov v oblasti 

životného prostredia  

Opatrenie 1.2.2 Zvyšovanie spolupráce obce s organizáciami zameranými na životné prostredie  

Priorita č. 2 Rozvoj bývania a sociálnej oblasti v obci  

Cieľ 2.1 Rozvoj sociálnej starostlivosti o starých a nevládnych občanov  

Opatrenie č. 2.1.1. Zabezpečenie opatrovateľských služieb  

Opatrenie č. 2.1.2. Pokračovanie terénnej sociálnej práce 48 Program hospodárskeho a sociálneho 
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Priorita č. 3 Dobudovanie technickej a dopravnej infraštruktúry v obci  

Cieľ 3.1 Rekonštrukcia a dobudovanie miestnych komunikácii a chodníkov  

Opatrenie č.3.1.1 Rekonštrukcia cesty III. triedy  

Opatrenie č.3.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácii  

Opatrenie č. 3.1.3 Chodník popri hlavnej ceste  

Cieľ č. 3. 2 Rekonštrukcia verejného osvetlenia  

Opatrenie č. 3.2.1 Zníženie nákladov na elektrickú energiu obce  

Opatrenie č. 3.2.2 Inovácia obecného rozhlasu  

Cieľ č. 3.3 Zníženie energetickej záťaže obecných budov investície do využívania OZE vrátane investícií 

spojenými s úsporou energie  

Opatrenie č. 3.3.1 Zníženie energetickej záťaže obecného úradu investície do využívania OZE vrátane 

investícií spojenými s úsporou energie  

Oparenie č. 3.3.2 Zníženie energetickej záťaže MŠ Malý Slavkov investície do využívania OZE vrátane 

investícií spojenými s úsporou energie  

Opatrenie č. 3.3.3 zníženie energetickej záťaže budovy KD  investície do využívania OZE vrátane 

investícií spojenými s úsporou energie  

 

Priorita č. 4 : Rekonštrukcia a budovanie kultúrnej, športovej, školskej vybavenosti  

Cieľ č. 4.1 Budovanie športovísk v obci  

Opatrenie č. 4.1.1 Zvýšenie kvality športového vyžitia detí  

Opatrenie č. 4.1.2 Výstavba futbalového ihriska  

Opatrenie č. 4.1.3 Golfový areál  
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Cieľ č. 4.2 Budovanie a rekonštrukcia školskej infraštruktúry  

Opatrenie č. 4.2.1 Zlepšenie školskej infraštruktúry pre najmenších  

Cieľ č. 4.3 Podpora kultúrnych podujatí  

Opatrenie č. 4.3.1 Organizovanie kultúrnych podujatí  

Opatrenie č.4.3.2 Organizovanie stretnutí so zahraničnou účasťou spolku obcí v názve Slavkov  

Cieľ 4.3 : Vybudovanie objektu poslednej rozlúčky  

Opatrenie 4.3.1 Výstavba domu smútku  

Priorita č. 5 Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu  

Cieľ č. 5.1 Propagácia obce  

Opatrenie č. 5.1.1 Tvorba propagačných materiálov  

Opatrenie č. 5.1.2 Stála aktualizácia webovej stránky  

Opatrenie č. 5.1.3. Informačná tabula prírodných rezervácií a kultúrnej pamiatky  

Opatrenie č. 5.1.4 Vybudovanie cyklistického chodníka 7 prameňov 49 Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja obce Malý Slavkov 2014- 2020  
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12 Akčný plán  

Akčný plán predstavuje súbor konkrétnych riešení v podobe projektov a opatrení smerujúcich k 

dosiahnutiu stanoveného cieľa. Konkrétne projekty sú nápomocné k dosiahnutiu obrazu obce v 

budúcich rokoch, ktorý sme definovali vo vízii obce. 

 

 

 

 Priorita č. 1 : Ochrana životného prostredie 

 Opatrenie  1.1.1 Dokončenie kanalizácie  

Názov projektu  Kanalizácia v časti Za potokom  

Zdroj financovania  Envirofond, Ministerstvo životného 

prostredia, obec  

Predpokladané náklady na investíciu  90 000 €  

Očakávaný termín realizácie  2015- 2016  

Realizátor  Obec Malý Slavkov  

  

Opatrenie  1.1.2 Zlepšenie kvality vodného toku v 

obci  

Názov projektu  Regulácia Slavkovského potoka  

Zdroj financovania  Eurofondy, obec, Povodie Popradu a 

Dunajca  

Predpokladané náklady na investíciu  57 000 €  

Očakávaný termín realizácie  2014- 2015  

Realizátor  Obec Malý Slavkov , Povodie Popradu a 

Dunajca  
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Priorita č. 2 : Rozvoj bývania a 

sociálnych služieb v obci 

 

Opatrenie  2.1.1. Zabezpečenie opatrovateľských 
služieb  

Názov projektu  Poskytovanie opatrovateľských služieb  
 

Zdroj financovania  Európsky sociálny fond, Ministerstvo 
práce sociálnych veci a rodiny, obec  
 

Predpokladané náklady na investíciu  60 000 €  
 

Očakávaný termín realizácie  2014- 2020  

 

Realizátor  Obec Malý Slavkov  
 

 

 

 

 

 

 

 

Priorita č. 3 Dobudovanie technickej a 

dopravnej infraštruktúry v obci 
 

 

Opatrenie  3.1.1 Rekonštrukcia cesty III. triedy  
 

Názov projektu  Rekonštrukcia cesty Kežmarok.- Malý 
Slavkov  

 

Zdroj financovania  Štrukturálne fondy, Prešovský 
samosprávny kraj  
 

Predpokladané náklady na investíciu  150 000 €  
Očakávaný termín realizácie  2016- 2017  

Realizátor  Prešovský samosprávny kraj, obec Malý 
Slavkov  

  

Opatrenie  3.1.3 Chodník popri hlavnej ceste  
 

Názov projektu  Chodník popri cesty III. triedy  
Zdroj financovania  Program rozvoja vidieka, obec  

 

Predpokladané náklady na investíciu  65 000 €  
Očakávaný termín realizácie  2015- 2016  

Realizátor  Obec Malý Slavkov  
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Opatrenie  3.3.1 Zníženie energetickej záťaže 
obecného úradu investície do 
využívania OZE vrátane investícií 
spojenými s úsporou energie 

 

Názov projektu  REKONŠTRUKCIA A ZNÍŽENIE 
ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY 
OBECNÉHO ÚRADU MALÝ SLAVKOV 

 

Zdroj financovania  Program rozvoja vidieka , obec  

 

Predpokladané náklady na investíciu  200 000 €  
Očakávaný termín realizácie  2016- 2017  

Realizátor  Obec Malý Slavkov  
 

  

Opatrenie  3.3.2 Zníženie energetickej záťaže MŠ 
Malý Slavkov investície do využívania 
OZE vrátane investícií spojenými 
s úsporou energie 

Názov projektu  REKONŠTRUKCIA A ZNÍŽENIE 
ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY 
MŠ  MALÝ SLAVKOV 

 

Zdroj financovania  Program rozvoja vidieka, obec  

 

Predpokladané náklady na investíciu  200 000 €  
Očakávaný termín realizácie  2017- 2020  

Realizátor  Obec Malý Slavkov  
  

Opatrenie  3.3.3 zníženie energetickej záťaže 
budovy KD  investície do využívania 
OZE vrátane investícií spojenými 
s úsporou energie  

Názov projektu  REKONŠTRUKCIA A ZNÍŽENIE 
ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY 
KULTÚRNEHO DOMU MALÝ SLAVKOV 

 

Zdroj financovania  Program rozvoja vidieka, obec  

 

Predpokladané náklady na investíciu  200 000 €  
Očakávaný termín realizácie  2017- 2020  

Realizátor  Obec Malý Slavkov  
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Priorita č. 4 Rekonštrukcia a 

budovanie kultúrnej, športovej, 

školskej vybavenosti 

 

  

Opatrenie  4.1.2 Výstavba futbalového ihriska  
Názov projektu  Futbalové ihrisko Malý Slavkov  
Zdroj financovania  Program rozvoja vidieka, obec, štátna 

dotácia  
Predpokladané náklady na investíciu  35 000 €  
Očakávaný termín realizácie  2016- 2017  

Realizátor  Obec Malý Slavkov  
  

  

Opatrenie  4.3.1 Vybudovanie objektu poslednej 

rozlúčky  
Názov projektu  Výstavba domu smútku  
Zdroj financovania  Program rozvoja vidieka, obec, štátna 

dotácia  
Predpokladané náklady na investíciu  80 000 €  
Očakávaný termín realizácie  2017- 2018  

Realizátor  Obec Malý Slavkov  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




