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0 Úvod  
 

Dokument ,,Program hospodárskeho sociálneho rozvoja obce Malý Slavkov  

s výhľadom do roku 2020” je strednodobý strategický dokument, ktorý na podmienkach 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja.  

Je základným prostriedkom na naplnenie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Tento 

dokument vychádza zo zákona NR SR č. 539/ 2008 Z.z  o podpore regionálneho rozvoja, 

ktorý zároveň definuje Program hospodárskeho sociálneho rozvoja obce ako  strednodobý 

programový dokument, obsahujúci kompletnú analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce, hlavné prúdy jej vývoja, ustanovenie dôležitých cieľov a prvoradé potreby a úlohy obce. 

Prvoradé potreby v rozvoji technickej a sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti o životné 

prostredie, v kultúre, vzdelaní, v rozvoji cestovného ruchu a ďalšie oblasti, ktoré je potrebné 

vykonávať na úrovni miestnej samosprávy pre  oživenie sociálneho a ekonomického rozvoja 

obce.  PHSR obce je súčasťou sústavy dokumentov : Národného strategického referenčného 

rámca jeho operačných programov a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Prešovského samosprávneho kraja.  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce sa skladá z troch častí : 

Analytická časť sa skladá  z analýzy prírodných a socio- ekonomických 

podmienok územia. Záverom prvej časti je SWOT analýza, ktorá obsahuje silné 

a slabé stránky a taktiež príležitosti a ohrozenia skúmanej obce.  

Strategická časť-  na základe analýzy z prvej časti sa sformuje vízia, stručná 

predstava obce po dosiahnutí cieľov PHSR, obraz obce o 7 rokov. Cieľový stav 

v jednotlivých oblastiach, hodnotených vo SWOT analýze definuje strategické ciele. 

Implementačná časť – Zásady, metodiky, riadenia, monitorovania, kontroly. 

Hlavnou kapitolou tretej časti je akčný plán. Ide o krátkodobý plán, ktorý zohľadňuje 

aktuálne, finančné a technické kapacity a poradie dôležitosti jednotlivých aktivít.   
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1  Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie PHSR  

Podľa § 11 ods. 4.c Zákona č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov obecné zastupiteľstvo schvaľuje  koncepcie jednotlivých oblastí života.  

Úloha obecného zastupiteľstva v procese implementácie PHSR : 

· schvaľuje rozpočet  obce a následne jeho zmeny 

· schvaľuje monitorovacie a hodnotiace správy  

· schvaľuje akčný plán na stanovené roky  

· schvaľuje spolufinancovanie projektov v prípade žiadania finančných 

prostriedkov z iných zdrojov  

Z pohľadu inštitucionálneho zabezpečenia úlohu riadiaceho orgánu v prípade 
implementácie PHSR bude riadiť obecný úrad 

Úlohy obecného úradu v procese implementácie PHSR :  

· pripravuje a podáva žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z iných 

zdrojov 

· implementuje schválené projekty 

· predkladá žiadosti o platbu  

· implementuje projekty financované z rozpočtu obce  

· monitoruje a vyhodnocuje akčný plán 

· vypracúva pravidelné monitorovacie a hodnotiace správy  

· predkladá monitorovacie a hodnotiace správy obecnému zastupiteľstvu  

1.1 Financovanie regionálneho rozvoja SR  

a) zo štátneho  rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol 

ministerstiev  

b) zo štátnych účelových fondov 

c) z rozpočtov vyšších územných celkov 

d) z rozpočtov obcí 

e) z prostriedkov fyzických osôb 

f) z prostriedkov právnických osôb 

g) z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií 

h) z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu 

uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi 

i) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis  
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2. Základná charakteristika obce  

 Územie obce  Malý Slavkov sa rozprestiera 49° 08´ severnej geografickej šírky a 20° 

23´ východnej geografickej dĺžky. Z hľadiska širšieho vymedzenia obec patrí do Prešovského 

samosprávneho kraja a spadá do okresu Kežmarok ( Mapa č. 1). Celková rozloha okresu 

Kežmarok je 839,5 km² čo predstavuje 1,7 % celkovej rozlohy Slovenskej republiky. Okres 

Kežmarok sa skladá z 39 obcí a 3 miest.  Obec Malý Slavkov  má  rozlohu 4,99  km². 

Samotná obec zaberá 0,59  % plochy celého okresu. Obec leží v západnej časti okresu 

Kežmarok a od okresného mesta je vzdialená 3,5 km.  

Mapa č. 1 :  
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Nadmorská výška stredu obce je 650 m.n.m. Najnižší bod sa nachádza na juhovýchodnej 

hranici obce v blízkosti ústia Slavkovského jarku do rieky Poprad 617 m.n.m.  Najvyšší bod 

môžeme nájsť na severnej hranici obce a to 795 m.n.m.  Najvyšším vrchom na území obce je 

vrch Cigánka (726 m.n.m.).  

Územie obce leží v Popradskej kotline Tatranského predhoria na styku výbežku Kežmarskej 

pahorkatiny z južným výbežkom Lomnickej pahorkatiny.  

Obec patrí ku starším obciam na Slovensku. Jej prvá písomná zmienka pochádza z roku 1251. 

Z administratívneho hľadiska obec susedí na severe s mestom Vysoké Tatry – Tatranská 

Lomnica, so západu s obcou Huncovce, z východu obec Stráne pod Tatrami a z juhovýchodu 

 mesto Kežmarok.  

Mapa č. 2 :  
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3. Prírodné pomery  

3.1 Litogeografické pomery  

Územie obce Malý Slavkov  patrí do oblasti Západných Karpát, do časti Vnútorné 

Západne Karpaty a do jednotky Paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín. Geologický 

vývoj tejto oblasti bol zložitý. 

Celé územie obce je budované paleogénnymi horninami vrchného eocénu až spodného 

oligocénu. Najväčšiu plochu zaberajú na severe a na juhu územia obce horniny zubereckého 

súvrstvia vo flyšovom vývoji, kde dochádza k striedaniu pieskovcov a ílovcov . Typický flyš 

je charakterizovaný pomerom ílovca k pieskovcu od 2:1 do 1:2. Pieskovce zubereckého 

súvrstvia sú najčastejšie doskovité, na čerstvom lome modrosivé až zelenosivé, po navetraní 

hrdzavohnedé. Ich hrubka je od 10 do 100 cm. Ílovce sú tenko bridličnato až lístkovito 

rozpadavé, modrosive, zelenosivej až hnedej farby, premenlivo vápnité s bežnou siltovou až 

piesčitou prímesou.  Kvartérne sedimenty sú rozložené po celom území. Z kvartérnych 

sedimentov najväčšiu plochu zaberajú na východe obce   gerlachovsko- vychodniarske 

a hybiarske vrstvy.  Na zápse územia majú zastúpenie glacifluviálne  hlinito-piesčité štrkya na 

juhu glaciflulviálne piesčité štrky.  Fluviálne nivné sedimenty lemujú Slavkovský jarok. 

Centrálnej časti sa nachádzajú deluviálno- fluviálne splachové hliny a svahové hliny, ktoré sa 

v malom množstve vyskytujú aj na juhu územia obce.  

Mapa č. 3 :                       
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3.2 Morfogeografické pomery  

Na základe rozdielnych geomorfologických charakteristík rozčleňujeme územie Slovenska na 

jednotlivé geomorfologické celky. Územie obce Malý Slavkov   patrí do jedného  

geomorfologického celku Podtatranská kotlina. 

Tabuľka č. 1 :  Zaradenie obce Malý Slavkov do geomorfologických jednotiek  

Sústava Alpsko-Himalájska 

podsústava Karpaty 

provincia Západné Karpaty 

subprovincia Vnútorné  Západné Karpaty Vnútorné   Západné Karpaty 

oblasť Fatransko-tatranská Fatransko-tatranská 

celok Podtatranská kotlina Podtatranská kotlina 

podcelok Popradská kotlina  Popradská kotlina 

časť  Kežmarská pahorkatina Lomnická pahorkatina 

zdroj : Mazúr, Lukniš, 1986 

Z celku Podtatranská kotlina sa na sledovanom území vyčleňuje podcelok Popradskej kotliny. 

Popradská kotlina je v danom území rozdelená do dvoch častí  Lomnická pahorkatina 

rozprestierajúca sa na severe obce a na južnej strane  Kežmarská pahorkatina. Dno 

Podtatranskej kotliny  leží v nadmorskej výške od 500 do 900 m. Štrbský prah ju rozdeľuje na 

Popradskú kotlinu a Liptovskú kotlinu. Podtatranská kotlina sa od ostatných kotlín líši 

prítomnosťou pleistocénnych terasovaných glacifluviálnych kužeľov. Mohutné kužele sa 

ukladali v glaciáloch na tokoch pritekajúcich zo zaľadnených Tatier a zatláčali hlavné 

kotlinové toky Biely Váh a Poprad na južný okraj kotliny k úpätiu Nízkych Tatier.  Územie 

obce je tvorené kotlinových pahorkatín s úvalinovitými dolinami a úvalinami kotlín a brázd.  

Sledované územie je tvorené  akumulačno- eróznym, proluviálno -fluviálnym reliéfom na 

proluviálno- fluviálnej pahorkatine na polygenetických sedimentoch slabo spevnených až 

sypkých štruktúr so slabým uplatnením litológie. Môžeme povedať, že v severozápadnej časti 

územia horniny zvetrávajú odnášané vodnými tokmi do nižšie položeného územia 

juhovýchodne od obce. Popradská kotlinu zo severu ohraničujú Tatra a Spišská Magura, 

z východu Levočské vrchy a z juhu Kozie chrbty a Hornádska kotlina.   Popradská kotlina 

vznikla činnosťou rieky Poprad a jej štrkonosných prítokov, ako sú Velický potok, Potôčky 

a Hozelecký potok.  Popradská kotlina je najvyššie položenou kotlinou na Slovensku. 

 



8 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malý Slavkov 2014- 2020 

 

3.3  Klímageografické pomery  

Podľa Atlasu krajiny z roku 2002  obec zaraďujeme do chladnej klimatickej oblasti, do 

okrsku mierne chladného kde priemerne teploty vzduchu  v mesiaci júl dosahujú 12 až 16°C 

a v mesiaci január sa priemerne hodnoty pohybujú -5°C. Počet letných dni v obci je menej 

ako 50. Priemerný úhrn zrážok 600 mm. Pre obec je charakteristické to, že sa nachádza 

v zrážkovom tieni. Priemerná ročná výška snehovej pokrývky v obci dosahuje 10,7 cm a 

počet dni so snehovou pokrývkou v obci prekračuje hodnotu 100 dní.  

3.4  Hydrogeografické pomery  

Zastúpenie povrchových vôd tečúcich má v obci potok Slavkovský jarok, ktorý patrí 

do umoria Baltického mora a do povodia rieky Poprad. Rieka Poprad  vznikla  sútokom 

Hincovho potoka a potoka Krupá. Celková  dĺžka rieky 154 km (z toho v Poľsku 59 km), 

vlieva sa do Dunajca medzi Starym a Nowym Saczom. Ako jediná odvádza vody slovenských 

tokov do Baltického mora. Povodie Popradu má rozlohu 2081 km2. Vzhľadom na vodný 

režim patrí k riekam snehového typu s vysokými vodnými stavmi v apríli až júli, 

minimálnymi prietokmi v januári a februári. Priemerný ročný prietok pri ústí je 20 m3/s 

Slavkovský jarok  je ľavostranným prítokom rieky Poprad. Potok má jeden prítok bez názvu, 

ktorý pramení v lese s názvom  Nad obrázkom.  Slavkovský jarok pramení v Tatranskom 

národnom parku na zalesnených svahoch lesa Uhliská.  Celková dĺžka potoka je približne 13 

km.  Je to tatranský potok s pretiahnutým tvarom povodia . V hornom toku má bystrinný ráz 

a v strednom a dolnom toku meandruje. Maximum odtoku dosahuje od marca až mája. 

Z hydrologického hľadiska najvýznamnejším kolektorom podzemnej vody sú kvartérne 

korytové štrkovité sedimenty, ktoré sú dobré až veľmi dobré priepustné. Množstvo 

podzemných vôd je závislé na zrážkach a je v  hydraulickej spojitosti s hladinou  vody 

v potoku.  Podložné horniny paleogénneho veku sú zvodnené len puklinovo- pórovou vodou. 

Tieto horniny podzemnú vodu takmer neobsahujú, nakoľko ílovce sú pre ňu skoro 

nepriepustné.  Pieskovce aj keď sú pórovité, vody obsahujú len sporadicky. Dotované vodou 

môžu byť len na miestach v kontakte so štrkovitými priepustnými zeminami, alebo na 

kontakte s povrchom terénu. Táto podzemná voda má spravidla mierne napätú hladinu. Ústie 

potoka do rieky Poprad sa nachádza v susediacom meste Kežmarok v blízkosti južnej hranice 

s obcou Huncovce a mestom Kežmarok.  
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  3.5  Pedogeografické pomery  

Celková rozloha obce Malý Slavkov je 4 988 559  m². Z toho poľnohospodárska pôda tvorí 

4 074 866 m² čo predstavuje 81,6 % z celkovej rozlohy obce (graf. č. 1). Poľnohospodárska 

pôda sa člení na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty. 

Najväčšiu plochu zaberá orná pôda a to  až  59 %  s hodnotou  2 942 858 m². Druhou 

výraznou zložkou v obci sú trvalo trávnaté porasty, ktoré predstavujú 21 %  ( 1 048 035 m²).  

Záhrady zaberajú výrazne menšiu plochu a to 1,7 %  s výmerou  83 973 m².   Chmeľnice 

a vinice sa v obci nevyskytujú aj z hľadiska geografickej polohy, v ktorej sa obec nachádza.        

Graf. č 1 : Štruktúra pôdneho fondu obce Malý Slavkov        

 

Nepoľnohospodárska pôda tvorí 18,4 % celkovej rozlohy obce a to 913 693 m².  Najväčšiu 

plochu  v rámci nepoľnohospodárskej pôdy  v obci zaberajú lesné pozemky s plochou 471 

549 m² ( 9,5 %).  Lesné pozemky sa nachádzajú v severnej časti  obce.  Veľkú časť  plochy 

tvorí aj zastavaná plocha. Výmera zastavanej plochy je 331 797 m² čo zaberá   6,7 %  

z celkovej plochy.  Ostatné plochy ako sú definované v pôdnom fonde Slovenskej republiky  

zaberajú 1,6 % celkovej plochy čo predstavuje 86 019 m².  Vodné plochy, ktoré zastupuje 

v obci najmä Slavkovský jarok tvorí 0,5  % plochy čo je 24 328  m².  Nepoľnohospodárska 

pôda, u ktorej je predpoklad  nárastu výmery je zastavaná plocha.   
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Pôdne druhy  

V obci Malý Slavkov sa nachádzajú 4 pôdne druhy. Najväčšie zastúpenie v obci  majú 

prechodné druhy stredné ťažké  pôdy piesočnato- hlinité. Tie sú roztrúsené takmer po celom 

území obce.  Piesočnato-hlinité pôdy sú podobné ako hlinité pôdy, avšak so zreteľným i keď 

nie dominantným obsahom piesku, sú slabo plastické. V menšom množstve majú zastúpenie 

hlavné druhy stredne ťažké hlinité. V obci ich nájdeme v malom množstve v centrálnej časti 

územia a vo väčšom množstve v blízkosti zastavanej plochy. Hlinité pôdy sú naše 

najúrodnejšie pôdy. Majú dostatočne vysoké hodnoty sorpčnej schopnosti, vodnej a vzdušnej 

kapacity, priepustnosti, infiltrácie a vzlínavosti. Tieto vlastnosti zaručujú týmto pôdam 

výbornú úrodnosť čo ich predurčuje na pestovanie plodín náročnejších na živiny. Na severe 

východe  územia sa v malom množstve vyskytujú ľahké pôdy piesočnaté. Tieto pôdy vznikajú 

na naviatych alebo naplavených pieskoch, zriedkavejšie aj na zvetralinách pieskovcov. Majú 

menej ako 10 % mechanických častíc s priemerom pod 0,01 mm a ich podstatu tvorí 

hrubozrnný kremitý piesok s malou minerálnou silou. Tieto pôdy majú slabú schopnosť 

zadržovať a akumulovať zrážkovú vodu. Zrážková voda rýchlo presakuje a preto je 

neprístupná koreňom rastlín. Nadmerné množstvo vzduchu týchto pôd spôsobuje rýchly 

rozklad a oxidáciu organických látok až na elementárne prvky. Sú ľahko obrábateľné, ale pre 

zlepšenie nepriaznivých vlastností je potrebné ich zavlažovanie a hnojenie. A taktiež  

v malom množstve v blízkosti hlinitých pôd sa  nachádzajú ťažké pôdy ílovito-hlinité. Ílovito-

hlinité pôdy  (obsah častíc < 0,01 mm dosahuje 45–60 %) – za vlhka mierne mažú prsty, sú 

stredne plastické.  

Pôdne typy  

Cele územie obce patrí do Podtatranskej kotliny. V tejto kotline vo veľkej miere prevládajú 

kambizeme pôdy. Pôdy označované ako aj hnedé  lesné pôdy vznikli na zvetralinách 

nekarbonatických horninách, napríklad na žule, pieskovcoch a andezitoch. Chemické 

zvetrávanie primárnych minerálov uvoľňuje Fe, ktorého zlúčeniny sfarbujú pôdu do hneda. 

Najväčšie zastúpenie v obci a to najmä v centrálnej časti územia majú kambizeme typické na 

minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké.  Na severe územia môžeme nájsť 

v menšom množstve kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké  a kambizeme typické 

kyslé na flyši, stredne ťažké až ľahké.  Na východe územia v malom množstve nájdeme 

kambizeme plytké na ostatných substrátoch stredne ťažké až ľahké a kambizeme na 

vulkanických horninách, na výrazných svahoch : 12 - 25° stredne ťažké až ťažké.  V blízkosti 
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zastavanej plochy smerom na sever sa vyskytujú kambizeme typické až čiernice typické na 

flyši a terasových sedimentoch s melanickým A horizntom, stredne ťažké až ťažké.  Ďalší 

pôdny typ, s ktorým sa stretneme na území obce je fluvizem. Tento typ nájdeme vo východnej 

časti územia pri hraniciach s obcou Huncovce. Tento typ sa tiahne popri Slavkovskom jarku, 

ide o skupinu pôd, ktorá vzniká iniciálnym pôdotvorným procesom, tlmeným či narúšaným 

rôznymi faktormi a podmienkami. Pôdy prevažne s ochrickým Ao- horizontom, silikátovým 

až karbonátovým bez ďalších diagnostických horizontov, s výnimkou glejového horizontu, 

občas s umbrickým (Au) horizontom a náznakmi ďalších horizontov. Fluvizeme inak 

povedané nivné pôda bývajú pravidelne zaplavované a hladina podzemnej vody je počas 

celého roka blízko povrchu.  Posledným typom, ktorý môžeme vidieť na území obce sú 

pseudoglejové pôdy.  V malom množstve sa rozprestierajú v juhovýchodnej časti územia. 

Pseudogleje   sa viažu na hlboké, málo priepustné a mierne sklonené delúvia. Vplyvom malej 

priepustnosti a sklonitosti elementov reliéfu zrážková voda spôsobuje periodické prevlhčenie 

pôdneho profilu. Sú to ílovité až ílovitohlinité stredne až menej úrodné pôdy. 

3.6  Fytogeografické pomery  

Podľa fytogeografického členenia od Plesníka obec Malý Slavkov patrí do Ihličnatej 

zóny, do podzóny horskej, oblasti nešpecifikovanej a podoblasti Popradskej kotliny.  

Z hľadiska prírodných pomerov je dôležité poznať potenciálnu prirodzenú vegetáciu daného 

územia. Potenciálna prirodzená vegetácia je takou vegetáciou, ktorá by sa vyvinula na 

určitom území za súčasných klimatických, edafických a hydrologických pomerov bez 

antropogénneho vplyvu.  Z pohľadu potenciálnej prirodzenej vegetácie  by sa takmer na 

celom území nachádzali lesy jedľovo- smrekové. V pôvodnom zložení mala prevahu jedľa 

(Abies alba) primiešaný bol aj smrek (Picea abies), vtrúsený smrekovec (Laric decidua) 

prípadne borovica sosná (Pinus silvestris) z listnatých stromov jarabina vtáčia (Sorbus 

aucuparia), javor horský (Acer pseudoplatanus).  V malom množstve by sa na území 

vyskytovali Lužné lesy podhorské a horské. Tieto lesy by lemovali potok Slavkovský jarok 

z oboch strán strán a ťahali sa južným smerom z dôvodu podmáčania plochy podzemnou 

vodou Na pobreží vodného toku a horských bystrín by sa tiahli úzke, často pretŕhané pásy 

porastov s vŕbou sivou (Salix eleagnos) a vŕbou purpurovou (Salix purpurea). V najmenšom 

množstve by sa v juhovýchodnej časti územia vyskytovali  lesy Slatiniská. Tieto lesné 

spoločenstvá sú ostricovo-machové na eutrofných, živinami a vápnikom dobré zásobený 

slatiniskách s mierne   kyslou až zásaditou reakciou pH a vysokou hladinou podzemnej vody.  
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Mapa č. 4 :  

 

Súčasný stav reálnej vegetácie je výsledkom dlhodobého vývoja. Pôvodnú vegetáciu  silne 

pozmenil a ovplyvnil človek, mohla sa zachovať iba na miestach, kde človek nezasahoval. 

Spoločenstvo jedľovo – smrekových  lesov sa zachovalo na severe územia až dodnes. Od 

ostatných kontaktných spoločenstiev sú veľmi dobre ohraničené. Stromové poschodie je 

tvorené jedľou bielou (Abies alba). Zloženie bylinného porastu je premenlivé a pod vplyvom 

kontaktných spoločenstiev (polia, lúky, pasienky a pod.), uplatňujú sa predovšetkým 

hygrofilné a nitrofilné druhy. Medzi bylinami dominujú praslička lesná (Equisetum 

sylvaticum) a smlz chlpkatý (Calamagrotis villosa). Na suchších miestach sa vo väčšom 

množstve vyskytuje čučoriedka obyčajná (Vaccinium myrtillus), podbelica alpínska 

(Homogyne alpina),brúsnia pravá (Vaccinium vitis-idaea) a fialka voňavá (Viola odorata). Aj 

typické jarné kvietky môžeme nájsť území obce podbeľ liečivý (Tusilago farfara), prvosienka 

(Primula veris) a púpava lekárska (Taraxacum officinale). Rastliny, ktoré  sa vyskytujú na 

vlhkejších stanovištiach machy a lišajníky (Lycopodium a Sphagnum. Na svetlých 

močaristých pôdach nájdeme záružlie močiarne horské (Caltha laeta),túžobník brestový 

(Filipendula ulmaria) a ostrica sivastá (Carex canescens). 
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3.7  Zoogeografické pomery  

V rámci zoogeografického členenia terestrického biocyklu  podľa Jedličku obec Malý 

Slavkov zaraďujeme do provincie listnatých lesov a do podkarpatského úseku. Z hľadiska 

limnického biocyklu obec patrí  do Atlantickej provincie a popradského okresu. 

V obci môžeme nájsť vo veľkej miere druhovú pestrosť živočíchov. Je predovšetkým 

ovplyvnená polohou,  klimatickými podmienkami, hustotou osídlenia a intenzitou 

poľnohospodárskej činnosti.  Cez obec preteká vodný tok Slavkovský jarok, v ktorom 

môžeme vidieť niekoľko druhov rýb a to : hlaváč pásoplutvý  (Cottus poecilopus), hlaváč 

európsky ( Cottus gobio) a s občasným výskytom čerebli obyčajnej (Phoxinus phoxinus). 

Obojživelníkov skokana hnedého (Rana temporaria), ropuchu bradavičnatú (Bufo bufo), 

salamandru škvrnitú (Salamandra salamandra) stretneme v mokradiach, studničkách 

a v mlákach vznikajúcich z výdatných dažďov.  V blízkosti vodného toku nájdeme užovku 

obojkovú (Natrix natrix), na krovinatých stráňach sa stretneme s vretenicou severnou (Vipera 

berus). Na lúkach žije jašterica živorodá ( Lacerta vivipara), jašterica krátkohlavá (Lacerta 

agilis), na okraji lesa môžeme stretnúť slepúcha lámavého ( Anguis fragilis). Vtáky majú tiež 

hojné druhové zastúpenie v obci. V obci sa stretneme s viacerými druhmi ďateľa, so 

sovovitými vtakmi ako kuvik, sova a myšiarka.   Z dravcov tu môžeme vidieť jastraba, 

myšiaka a sokola.  V blízkosti ľudských obydlí sa zdržiava hrdlička a rôzne spevavce. Zo 

spevavcov môžeme vidieť niektoré druhy sýkoriek , pinku , brhlíka, slávika, strnádku, viacero 

druhov stehlíka. Najznámejší zástupca ľudských obydlí je vrabec , žltochvost, belorítka 

a škorec. V okolí obce sa v lesoch sformovalo bohaté zastúpenie cicavcov. Na území sa 

vyskytuje jež, piskor, veverica, plch . V okolí Slavkovského jarku žije dulovnica, bielozúbka.  

Na poliach, lúkach a pasienkoch žije zajac, lasica, ryšavka, myška a hraboš.  V okolí 

ľudských sídiel sa vyskytuje potkan, myš, netopier, podkovár. V záhradách je občasným 

návštevníkom krt. Najbežnejšou šelmou v tomto území je líška hrdzava (  Vulpes vulpes). 

Stretnúť sa môžeme aj s vlkom, kunou a sviňou divou.  Z hľadiska bezstavovcov sa v daných 

biotopoch stretneme so slimákmi, červami, pavúkmi, chrobákmi, motýľmi, muchami 

a rôznymi druhmi hmyzu. Motýle majú veľké zastúpenie rôznych babôčok, žltáčik, 

vidlochvost, jasoň, perlovec, súmračník, hnedáčik, mlynárik, očkan, modráčik, priadkovec, 

mora a obaľovač.  Z dvojkrídlového hmyzu sú najznámejšie mucha domáca ( Musca 

domestica), bzučivka zlatá (Lucillia Caesar), bzučivka červenohlavá (Callyphora vomitoria, 

ovad hovädzí  (Tabanus bovinus), komár piskľavý (Culex pipiens). Rovnokrídlovce zastupujú 

kobylky, svrčky. Najznámejším blankokrídlovým hmyzom je včela medonostná.  
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3.8  Ochrana prírody  

Ochranou prírody a krajiny sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť 

alebo zničiť podmienky a formy života, prípadne dedičstvo, vzhľad krajiny a znížiť jej 

ekologickú stabilitu, ako i odstraňovanie takýchto zásahov. Ochranou prírody sa rozumie aj 

starostlivosť o ekosystémy. Osobitná ochrana prírody sa realizuje územnou ochranou vo 

vymedzenom území, druhovou ochranou rastlín, živočíchov, nerastov, skamenelín a ochranou 

drevín (http://www.enviro.gov.sk/).  Jednotlivé chránené objekty majú rozdielne prírodovedné 

a kultúrno-spoločenské hodnoty, teda aj poslanie. Podľa toho ich kategorizuje Zákon 

o ochrane prírody č. 543/2002. 

Obec Malý Slavkov  vyniká v rámci ochrany prírody dvoma prírodnými oblasťami so štvrtým 

stupňom ochrany. Obe tieto rezervácie sú pod správou Tatranského národného parku.  Prvou 

prírodnou rezerváciou je Slavkovský jarok s malou rozlohou 2,48 ha, ktorá bola zriadená na 

 ochranu veľmi ohrozeného taxónu  kosatca sibírskeho (Iris sibirica). Táto rezervácia bola 

vyhlásená v roku 1991.  Je to jedna z troch lokalít výskytu tohto ohrozeného druhu 

v podtatranskej oblasti. Okrem  kosatca sa vyskytujú v rezervácií žltohlav európsky (Trollius 

europaeus), ostrica Davallova (Carex davalliana), všivec močiarny (Pedicularis palustris).  

Prírodná rezervácia sa nachádza na glacifluviálnych nánosoch. Fytocenologický patrí 

k prechodným typom medzi rašelinovými lúkami a vrchoviskami.                                              

                      

Foto : T.F - Kosatec sibírsky                                                  Foto : T.F – Ostrica vybežkatá 

Druhou a väčšou prírodnou rezerváciou nachádzajúcou sa na území obce je  Kút. Táto 

rezervácia má rozlohu 11,22 ha zasahuje len čiastočne do severozápadnej časti územia obce 

Malý Slavkov.   V rezervácií rastú druhy rastlín, viaceré sú kritický ohrozené.  V rezervácií 

môžeme vidieť ostricu výbežkatú (Carex chordorrhiza). Ďalším ohrozeným druhom najmä na 

Slovensku je kľukva močiarna (Oxycocus palustris) a vstávač májový (Dactylorhiza majalis).  

V tejto lokalite nájdeme aj iné vzácne rastliny.  
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4. Socioekonomické pomery  

4.1 Historický vývoj obce 

Základnou informáciou historického vývoja je nepochybne prvá písomná zmienka 

obce. Ohľadom tejto písomnej zmienky sa viedli viacero diskusií. Autori, ktorí sa zaoberali 

históriou obce uvádzajú tieto roky : 1251, 1269, 1275, 1280 a 1347. V roku 2010 bola 

publikovaná kniha Dejiny Malého Slavkova, kde autor pokladá rok 1347 za prvú písomnú 

zmienku o obci. V rôznych historických údajov sa môžeme stretnúť s viacerými názvami 

samotnej obce. Niektoré názvy boli podobné písané, len v inom jazyku. Stredoveké názvy 

nájdeme vo Vlastivednom slovníku obcí na Slovensku a to : Zlolok, Zlauckfolua, Vila Sancti 

Michaelis, Kiszalok, Slawkndorff.  Od roku 1773 nájdeme názvy v knihe Názvy obcí 

Slovenskej republiky. V tejto knihe sa spomínajú tieto pomenovania : Kis- Salok, Klein 

Schlagendorff, Malý Slawkow, Kisszálók, Kisszálok, Kisszalok, Kisszalók a od roku 1920 až 

po súčasnosť Malý Slavkov.  Dejiny obce boli úzko  spojené s mestom Kežmarok.  Pre 

poznanie dejín obce sú dôležité daňové knihy  Kežmarku, ktoré dokladujú príslušnosť 

a poddanský vzťah k mestu. Podľa daňových kníh z roku 1528 - 1535 Kežmarok získaval 

z Malého Slavkova ako poddanskej obce poplatky vo výške 7 zlatých a 48 denárov, z ktorých 

dve zlaté platili za majer.  

Dôležitou udalosťou novovekých dejín obce je veľký požiar . Uvádza sa to v správe 

Bartolomeja Matiašovského v roku 1832. Požiar vypukol v noci 24  apríla v stodole Jána 

Štancela. Pri požiari zhoreli domy deviatich roľníkov, jedného želiara a učiteľa, všetky 

nástroje, celý dobytok, ako aj zásoby obilia.  Pre zníženie následkov požiaru župa vyhlásila 

zbierku 28. apríla 1832. V roku 1895 bol založený prvý družstevný spolok Prvé ,,Hangya” 

družstvo vzniklo v obci v roku 1904, no malo pomerne krátke trvanie do roku 1911. Bolo 

umiestnené v urbárskom dome.  

Obec Malý Slavkov bola 21 rokov súčasťou mesta Kežmarok. Od roku 1974 - 1995  bola 

pričlenená k mestu Kežmarok.  Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 18. apríla 

1995 schválila rozdelenie Kežmarku na Kežmarok a Malý Slavkov v okrese Poprad. Na 

základe uznesenia Štatistický úrad Slovenskej republiky pridelil 30. mája 1995 identifikačné 

číslo v Štatistickom registri.   

29. júla 1995 sa konali voľby do miestnej samosprávy, ktoré boli prvé od osamostatnenia 

obce. Celkový počet kandidátov na poslancov bol 17, na post starostu obce traja.  
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Morfogenetický vývoj  

Malý  Slavkov  sa z morfogenetického hľadiska vyvíjal v priebehu storočí ako potočná 

dedina. Ale zachovali sa aj zvyšky nepravidelnej zástavby v centre obce nájdeme 

administratívnu budovu spolu s požiarnou  zbrojnicou. V blízkosti administratívnej budovy 

smerom na západ je postavený kostol. Obec zaraďujeme k stredne veľkým obciam na 

Slovensku. V roku 1787 bolo v Malom Slavkove evidovaných 38 domov a 316 obyvateľov. 

V priebehu 37  rokov sa zvýšil počet domov na 59 domov a 434 obyvateľov (1825). V roku 

2002 mala obec 150 domov.  

Symboly obce  

Najvýznamnejšie identifikačné symboly obce predstavujú erb obce, vlajka a pečať.  

Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné po stáročia tradované a rešpektované pravidlá 

a zvyklosti. Ako väčšinám obci na Spiši aj symboly obce Malý Slavkov navrhol spišský 

historik a heraldik PhDr. František Žifčák podľa hagiografického motívu pečatidla z roku 

1768, na ktorom sa nachádza patrón obce a kostola svätý Michal Archanjel. Zobrazenie sv. 

Michala Archanjela, ako bojuje s drakom za pomoci bleskov vyrážajúcich z jeho bokov. Dňa 

21. Mája 1998 obecné zastupiteľstvo prijalo návrh tohto erbu a požiadalo o zápis do 

Heraldického registra Slovenskej republiky. 10. augusta  1998 bol zapísaný tento erb do 

Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou M-97/98. Vlajka obce je odvodená 

od erbu. Pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov v poradí žltý (1/6), biely (1/6),červený (2/6), 

modrý (2/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi.  Pečať obce je okrúhla , 

uprostred s obecným symbolom z obecného erbu a kruhopisom ,,OBEC MALÝ SLAVKOV ” 

jej priemer je 36 mm.  

 

    Symboly obce- erb, vlajka, pečať                                     zdroj: Dejiny Malého Slavkova  
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4.2 Demografia 

Vývoj počtu obyvateľov 

Vývoj počtu obyvateľov obce je ovplyvnený viacerými faktormi. Na vývoj počtu 

obyvateľov vplývajú niekoľko činiteľov  a najmä historické udalosti. Vývoj počtu obyvateľov 

od roku 1787 má nepravidelný rast.  Prejavuje sa to najmä v 19. storočí a začiatkom 20. 

storočia, kde dochádza k vysokému nárastu a následnému klesaniu počtu obyvateľov. 

Najväčší nárast nastal v období 1787-1825 kde sa počet zvýšil až o 118 obyvateľov.  Druhým 

veľkým nárastom obyvateľstva dochádza v období 1961- 1970 a to o 115 obyvateľov.  Tretím 

výrazným nárastom počtu obyvateľov je obdobie 1970 – 2001, kde sa zvýšil počet o 103.  

Údaj o počte obyvateľov z roku 1991, kedy bolo sčítanie obyvateľov  v grafe č. 2  sa 

nevyskytujú a to z dôvodu, že obec od roku 1974 – 1995 bola súčasťou mesta Kežmarok. 

Naopak najväčší pokles obyvateľstva môžeme vidieť v období 1825 až 1869, kde došlo  

k úbytku 69 obyvateľov. Obdobie, ktoré nasleduje 1869-1880 bol charakterizovaný 2 

najvyšším úbytkom a to s 50 obyvateľmi.  Úbytok, ktorý je najmä spojený s prvou svetovou 

v období 1910 – 1921 mál za následok zníženie o 29 obyvateľov v obci.  

 

Graf č. 2 : Vývoj počtu obyvateľov v obci  Malý Slavkov  za vybrané obdobie 

 

  

  Priaznivý vývoj obyvateľstva pokračuje aj v nasledujúcom období.  Počet obyvateľov má 

stúpajúcu tendenciu. Výnimku tvorí obdobie 2010 – 2011 a obdobie 2012-2013, kde došlo 

k menšiemu úbytku obyvateľstva a to o 3 obyvateľov. Najvyšší nárast obyvateľstva sme 

zaznamenali v 2005 – 2006 sa počet obyvateľov zvýšil o 33.  V tomto období sa obec dostala 
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cez hranicu 900 obyvateľov. Od tohto obdobia  počet obyvateľov obce už pod túto hranicu 

neklesol ( graf č. 3). 

Graf č. 3 :  Vývoj počtu obyvateľov obce Malý Slavkov 2004 -2013 

 

Dynamika obyvateľstva 

Dynamiku obyvateľstva na prvom mieste predstavuje prirodzený pohyb obyvateľstva. 

Prirodzený pohyb zahŕňa populačné procesy, ktoré súvisia s rozmnožovaním a odumieraním 

obyvateľstva. Hlavnými procesmi tohto pohybu sú pôrodnosť (natalita) a úmrtnosť (mortalita) 

obyvateľstva. Pôrodnosť je základný populačný proces, na báze ktorého sa formuje 

reprodukcia obyvateľstva.  

Graf č. 4 : Prirodzený pohyb v obci Malý Slavkov 2004 - 2013 

 

Zdroj : Evidencia obyvateľstva  Malý Slavkov  
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Na grafe č. 4 môžeme vidieť, že v obci Malý Slavkov dochádza za celé sledované obdobie 

2004 až 2013 k prirodzenému prírastku. Žiaden úbytok nebol zaznamenaný.  Najväčší počet 

narodených bol zaznamenaný v roku 2009 a to 23.  Za ním nasledoval rok 2011, v ktorom sa 

narodilo 22 deti.  V rokoch 2005 a 2010  zaznamenali  21 narodených.  Opačný jav mortalita 

dosiahol v obci najväčšie hodnoty v roku 2009 a to 9 zomrelých. V rokoch 2004 a 2005 bolo 

zaznamenaných 8 úmrtí. 2008 a 2012 bol charakteristický zhodným počtom úmrtí a to 7.  

Prirodzený prírastok ako je vidieť na grafe bol najvyšší 19 v roku 2010. Za ním nasledoval 

rok 2011 s počtom 17.   Tretie najvyššie hodnoty dosiahol rok 2013 a to 16. 

Graf č. 5 : Migračný pohyb v obci Malý Slavkov 2004 – 2013 

 

Graf nám znázorňuje stav imigrácie a emigrácie za obdobie 10 rokov.  Môžeme vidieť, že 

v obci došlo za sledovanie obdobie  migračnému prírastku a taktiež k úbytku.  Do obci sa  

prisťahovalo najviac ľudí v roku 2005 a to 35. Druhý najväčší počet bol zaznamenaný 

v nasledujúcom roku 2006, kde sa prisťahovalo 28 ľudí.  Vysoký počet prisťahovaných bol aj 

v roku 2011 (25 ľudí).  Najvýraznejšiu emigráciu môžeme vidieť v roku 2005 (27 ľudí).  

Výraznejšia emigrácia bola zaznamená v rokoch 2011 a 2012 ( 19 ľudí). A taktiež obdobie 

2010 a 2013, bol zvýšený emigračný jav s hodnotou 17.  Na grafe č. 5 vidíme ,že prevažuje 

migračný prírastok nad úbytkom.  Najväčší migračný prírastok 22 bol príznačný pre rok 2006  

s hodnotou 22.  V ďalších obdobiach už prírastok nedosahoval takéto vysoké hodnoty. Pre 

zvyšne obdobia boli charakteristické hodnoty 8 a menej.  Najvyšší úbytok bol charakteristický 

pre dve obdobia rokov 2010 a 2012, ktoré zahŕňalo 7 obyvateľov obce. 
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 Štruktúra obyvateľstva podľa veku  

 Veková štruktúra každej populácie je výsledkom predchádzajúceho vývoja úrovne 

pôrodnosti, úmrtnosti a migrácií minulých rokov.Okrem toho ovplyvňuje aj ďalšie 

demografické procesy ako sú sobášnosť, mieru ekonomickej aktivity obyvateľstva a s tým 

súvisiacu základňu pracovných síl. 

Graf č. 6 : : Štruktúra obyvateľstva  obce Malý Slavkov  podľa produktívnych vekových skupín za obdbie 

rokov 2004 - 2013 

 

Hodnoty predproduktívneho veku (0-14 rokov) sa v priebehu 10 rokov pohybovali od 

22,75 % po 26,65 %. Najvyššia hodnota bola dosiahnutá v roku 2011. Naopak najnižšia 

hodnota bola zaznamenaná v roku 2005.  Produktívny vek (15-59 rokov ) je najpočetnejšia 

skupina. Jej hodnoty sa pohybujú od 61,23 %  po 66,84 %. Najvyššia hodnota bola nameraná 

v roku 2012.  Najnižšia hodnota o dva roky skôr v roku 2010.  Najmenej početná skupina je 

poproduktívna. V nej hodnoty vystúpili od 6,78 % až po 13,69 %.  Najvyššia hodnota bola 

nameraná v roku 2010, kedy bola najnižšia hodnota produktívnej skupiny. A naopak najnižšia 

hodnota bola v období, v ktorom bola najvyššia hodnota produktívneho veku teda v roku 2012 

( graf. č 6).  Obec Malý Slavkov sa v rámci vekových skupín neodkláňa od celoslovenského 

priemeru. Najvyššie hodnoty dosahuje produktívna veková skupina, ktorá je dôležitá pre 

hospodárstvo štátu nakoľko je do nej zahrnuté ekonomický aktívne obyvateľstvo. Druhou 

početnou skupinou je predproduktívna. V obci dosahuje dosť vysoké hodnoty, ktoré sú 

zapríčinené aj  natalitou obce.  Posledná skupina poproduktívny vek, do ktorého zaraďujeme 

staršie obyvateľstvo, v niektorých obdobiach dosahovalo výrazne nízke hodnoty.  
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Podľa Mládeka najčastejšie používaný spôsob interpretácie vekovej štruktúry obyvateľstva 

podáva veková pyramída. Umožňuje tiež grafické zobrazenie štruktúry obyvateľstva podľa 

pohlavia. Jej podstatou sú dva spojené grafy – histogramy početnosti mužov a žien. Ľavá časť 

zobrazuje hodnoty pre mužské obyvateľstvo, pravá pre ženské. Veková pyramída sa 

zostrojuje pre jednotlivé vekové ročníky obyvateľstva alebo pre 5-ročné vekové kategórie. 

Graf č. 7 :  Veková pyramída obce Malý Slavkov 2013  

 

Z nasledujúceho grafu č. 7 je vidieť, že v obci ide o stacionárny  typ vekovej štruktúry,  

v ktorom sa pomaly detská zložka dostáva do rovnováhy s reprodukčnou zložkou.   

Najpočetnejšia veková kategória v obci je 30- 34 až 96 obyvateľov. Muži prevažujú nad 

ženami a to o 2. Druhou najpočetnejšou je prvá veková kategória 0- 4 roky, ktorá má 94 detí. 

A treťou kategóriou s najväčším počtom je 5-9 rokov, v ktorej sa nachádza 89 detí. 

V poslednej poreprodukčnej kategórii obec nemá  zastúpenie ( 95-99 rokov).  V Kategórii od 

90-94 sa stretneme v obci s jednou obyvateľkou.  Treťou najmenej početnou kategóriu je 

zároveň aj treťou najstaršou kategóriou 85-89 rokov, kde v obci nájdeme jednu ženu 

a jedného muža patriacich do tejto kategórie.  
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Obyvateľstvo podľa kultúrnych znakov  

História a geografická poloha sú v obci Malý Slavkov hlavnými faktormi vplývajúce 

na národnostné zloženie obyvateľov obce.  Podľa sčítania obyvateľov  domov a bytov  z roku 

2011 má najväčšie zastúpenie Slovenská národnosť a to 69,82 % ( graf č.8).  Druhou 

najpočetnejšou národnosťou je rómska s 25,9 % .  Male percentuálne zastúpenie majú 4 

národnosti a to : česká, nemecká, ukrajinská, ruská (0,12%).  U 3,8 % občanov sa nepodarilo 

zistiť  akej národnosti sú.  

Graf č. 8 :  Obyvateľstvo obce  Malý Slavkov podľa národnosti v %  

 

zdroj : SODB, 2011 

 

Ďalším kultúrnym  znakom obyvateľov obce  je  vierovyznanie. Dominantným 

vierovyznaním v obci je Rímskokatolícke s hodnotou 93,1 %.  Veľmi malé zastúpenie má 

evanjelické a to iba 0,65 % a taktiež   Gréckokatolícke  s hodnotou 0,75 %. U 5,5 %  

obyvateľstva sa nepodarilo zistiť vierovyznanie ( graf. č. 9). 

Graf č. 9 : Obyvateľstvo obce Malý Slavkov podľa vierovyznania v  %  
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Vzdelanie je považované za jedno z najdôležitejších faktorov, ktorý sa viaže na priaznivý 

vývoj územia a to nielen z ekonomického, ale aj z kultúrneho hľadiska. Z tohto hľadiska obec 

Malý Slavkov veľmi nevyniká. Podľa SODB 2011 najväčšie percentuálne zastúpenie má 

základné vzdelanie s 27 %.  O niečo  menšie zastúpenie dosahuje obyvateľstvo bez vzdelania 

26,5 %. Je to pomerne vysoká hodnota obyvateľstva, ktoré nemá žiadne vzdelanie. Za touto 

skupinou nasleduje úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou 12,3 % .  Len o 0,3 % menej   

majú obyvatelia ukončené vzdelanie  učňovské bez maturity (12 %). Ďalším vzdelaním bez 

maturity, ktoré dosiahlo 7,3 % obyvateľov je stredné odborné bez maturity. Relatívne vysoké 

hodnoty dosiahlo najvyššie vzdelanie vysokoškolské II. st. (5 %), vzhľadom na vysoké 

hodnoty obyvateľstva bez vzdelania.  Úplne stredné učňovské s maturitou ma ukončené 2,3 % 

občanov. Stredné všeobecne vzdelanie má 1,9 % .  Za ním nasleduje vysokoškolské vzdelanie 

I. st. s hodnotou 1 %.   Najnižšiu hodnotu dosiahnutého vzdelania dosiahlo vyššie odborné 

a to iba s 0,7 %.  U 4 % sa nepodarilo zistiť ich dosiahnuté vzdelanie.  

Graf č. 10 :  Štruktúra obyvateľstva obce Malý Slavkov podľa vzdelania v % 

 

Ekonomické znaky 

Ekonomickú aktivitu obyvateľstva hodnotíme na základe podielu ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva z celkového počtu obyvateľov obce. Pri ekonomickej štruktúre je potrebné 

v rámci odvetví hospodárstva poukázať na nezamestnanosť obyvateľov obce. 

Nezamestnanosť je negatívnym znakom ekonomiky štátu. Zvyšovanie nezamestnanosti 

spôsobuje obrovské problémy v jednotlivých územiach štátu. Tento negatívny znak 

zapríčiňuje  nielen veľké ekonomické, ale aj sociálne problémy v danom území. 
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Nezamestnanosť obce je pomerne vysoká. V grafe č . 11 môžeme vidieť priebeh 

nezamestnanosti v jednotlivých mesiacoch roka 2013. Najvyššiu nezamestnanosť obec 

zaznamenala v prvých dvoch mesiacoch január a február a to 171 nezamestnaných. 

V nasledujúcich mesiacoch došlo k zníženiu počtu nezamestnaných. Opätovný nárast nastal 

až v auguste.  Najnižší počet v evidencií nezamestnaných bol v poslednom mesiaci v roku a to 

december s počtom 155 nezamestnaných.  

Graf č. 11 :  Nezamestnanosť obce Malý Slavkov v roku 2013  

 

4.3 Hospodárstvo obce  

Hospodárstvo obce Malý Slavkov  delíme  na výrobnú a nevýrobnú sféru obce. 

 Výrobná sféra obce  

Výrobnú sféru tvorí poľnohospodárstvo a priemysel. Je to dôležitá časť hospodárstva, ktorá 

výrazne ovplyvňuje život v obci. Zaraďujeme túto časť  k dôležitým  ukazovateľom rozvoja 

obce.  Patrí k jedným z východiskových bodov finančných zdrojov v obci.  

Z hľadiska Slovenskej republiky môžeme v súčasnosti sledovať úpadok poľnohospodárstva. 

V minulosti sa vidiecke prostredie vyznačovalo vysokou zamestnanosťou v odvetví 

 poľnohospodárstva. Dnes už to tak nie je.  Poľnohospodárstvo má v obci Malý Slavkov dlhú 

tradíciu. Svedčí o tom založenie Jednotného roľníckeho družstva I. typu  18. Februára 1950.  

Spočiatku malo družstvo iba 8 členov.  V Košickom kraji v roku 1951 patril Malý Slavkov 

medzi družstvá s najlepšou organizáciou práce a najlepšími dosiahnutými výsledkami 

v žatevných i jesenných poľnohospodárskych prácach. V roku 1973 došlo k zlúčeniu 

družstiev JRD Kežmarok, Stráne pod Tatrami, Mlynčeky, Rakúsy a Malý Slavkov a vzniklo 
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JRD ČSSP Kežmarok.  V súčasnosti orná pôda zaberá až 59  % celkovej rozlohy obce.   Na 

ornej pôde hospodária samostatne hospodáriaci roľníci družstvo obce, ktoré má v prenájme 

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok.  Na ornej pôde pestujú zemiaky, jačmeň 

kukuricu a repku olejnú.  

Lesné hospodárstvo 

V obci Malý Slavkov  zohráva lesné hospodárstvo významnú úlohu.  Pre obec nemá len 

hospodársky prínos, ale taktiež ekologický a sociálno-kultúrny. Lesy pokrývajú 47,15 ha, čo 

je 9,5 % z celkovej plochy územia. Na území prevládajú ihličnaté porasty. Najväčšie 

zastúpenie v lesoch obce má : borovica, smrek, smrekovec.  Hospodárenie na lesných 

pozemkoch bolo výrazne poznamenané veternou smršťou 19. novembra 2004, ktorá zničila 

porasty na približne 90 %. Na lesných pozemkoch hospodári Pozemkové spoločenstvo- 

Spoločenstvo bývalých urbarialistov a súkromní vlastníci . Lesné pozemky sa nachádzajú na 

území TANAPU,  preto ťažba musí byť vykonávaná v súlade s pravidlami štátnej ochrany 

prírody.  

Priemysel  

Počet pracujúcich v priemysle na Slovensku  stále rastie a naopak v poľnohospodárstve klesá. 

Z hľadiska výrobnej sféry má priemysel významnú úlohu. Podľa živnostenského registra je 

v obci Malý Slavkov evidovaných 170 samostatne zárobkovo činných osôb.  Niektorí 

živnostníci a remeselníci, ktorí reprezentujú priemysel v obci Lexitrans dopravná a stavebno 

obchodná činnosť, Jozef Kuzma& Syn zaoberajúci sa klampiarskymi a zámočníckymi 

prácami, František Jezerčák FERUM kovovýroba, odvápňovacie výmenníky vôd 

a priemyselný ohrev, Jozef Šterbák autopriemysel,  ELEKTRO Trošan revízie elektrických 

zariadení, oprava CNC strojov, horizontálnych a vertikálnych lisov, automatických liniek. 

 

  

 foto :  T.F.- Autoservis                                                 foto : T.F. - Lexitrans                             
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Nevýrobná sféra 

Nevýrobná sféru hospodárstva tvorí infraštruktúra dopravy a cestovného ruchu. Ide o služby, 

ktoré poskytuje územie. Bez tejto sféry v súčasnosti nie je možný rozvoj a preto je dôležité na 

akej úrovni sa v obci táto sféra nachádza. 

Infraštruktúra 

Infraštruktúra v obci je zastúpená technickou a sociálnou infraštruktúrou, z ktorej každá má 

nenahraditeľnú funkciu. Tieto obe  infraštruktúry výrazne prispievajú k rozvoju obce. 

Komplexne vybudovaná technická infraštruktúra je dôležitým faktorom v každej obci. Je 

základnou podmienkou nielen podnikania, ale aj pre samotnú kvalitu života občanov. Do 

technickej infraštruktúry zaraďujeme systémy zásobovania vodou, energiami, kanalizačnú 

sieť, telekomunikačnú sieť. V obci sa nachádza verejný vodovod.  Čo sa týka elektrickej 

energie v obci, vlastníkom sieti sú VSE Košice.  Elektrická sieť má vyhovujúci stav. V celej 

obci prebehla plynofikácia. Kanalizačná sieť sa začala budovať v roku 2003,  ale v súčasnosti 

nie je ešte kanalizácia dokončená v celej obci.  Obec momentálne nedisponuje ČOV.  

Z hľadiska telekomunikačnej siete v roku 2003  firma TELEMONT s.r.o. položila optický 

kábel, ako súčasť projektu plošnej digitalizácie telekomunikačnej siete.  

K sociálnej infraštruktúre zaraďujeme zariadenia poskytujúce obyvateľstvu, ktoré 

zabezpečujú rozvoj a oddych.  Súčasťou sú zariadenia vzdelávacie, stravovacie, kultúrne, 

športové a administratívne, no a v neposlednom rade domový a bytový fond obce.  

V obci  k takýmto zariadeniam patria na prvom mieste  vzdelávacie inštitúcie. Zriaďovateľom 

vzdelávacích  inštitúcii je obec. Prvou a dôležitou inštitúciou je materská škola. 

Graf č. 12 : Vývoj počtu žiakov  v Materskej škole v obci Malý Slavkov  
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Na grafe č. 12 môžeme vidieť vývoj žiakov v školských rokoch 2008 až 2014. Toto obdobie 

bolo špecifické nerovnomerným vývojom počtu žiakov.  Najvyšší počet žiakov dosiahol 

školský rok 2013/14 a to 34.  Bolo to výrazne zvýšenie oproti roku 2012/13, kedy materskú 

školu navštevovalo 24 žiakov.  Najnižší počet žiakov 21 zaznamenala materská škola  

v školských rokoch 2009/10 a 2011/12.  V minulosti v obci existovala Rímskokatolícka  

ľudová škola. V dnešnej dobe obyvatelia obce za základným vzdelaním dochádzajú do 

susedného mesta Kežmarok.  

Čo sa týka zdravotníckych a sociálnych zariadení obec výrazne zaostáva. V obci sa 

nenachádza žiadna ambulancia praktického lekára ani žiadna lekáreň. Z oblasti sociálnej 

služieb v obci pôsobí Inštitút Krista Veľkňaza, ktorému sa podarilo zrekonštruovať starú 

budovu školy na 9 obytných jednotiek . V zariadení pre úplne rodiny pracujú dvaja sociálny 

pracovníci a sociálny poradca.  

 Vzhľadom na to, že sa obec nachádza v blízkosti mesta, tak obchodná vybavenosť 

reprezentovaná jednými potravinami je postačujúca. V obci nedávno došlo k zrušeniu 

jediného pohostinstva. 

Športové zariadenia sú v obci reprezentované jedným detským ihriskom, ktoré je súčasťou 

materskej školy, jedným športovým ihriskom na viac druhov športu v areáli bývalej 

rímskokatolíckej školy a taktiež antukovým ihriskom na tenis, ktorý je v súkromnom 

vlastníctve. V samotnej obci absentuje futbalové ihrisko.  V roku 2014 sa začalo pracovať na 

multifunkčnom ihrisku, ktoré má zlepšiť športové podmienky obyvateľov obce.  

Kultúrne zariadenia reprezentujú v obci cirkevné a svetské. Medzi cirkevné- kultúrne 

zariadenia nachádzajúce sa v obci patria rímsko-katolícky kostol a taktiež cintorín. Svetsko-

kultúrne zariadenie  predstavuje kultúrny dom, ktorý nájdeme v blízkosti obecného úradu.   

V kultúrnom dome prebieha počas roka 2014 rekonštrukcia. Obec nedisponuje knižnicou, 

ktorá je vhodným zariadením pre vzdelávanie obyvateľstva.  Jediným administratívnym 

zariadením v obci je budova obecného úradu. Budova slúži iba ako budova verejnej správy.  

V obci pracujú  spolky : Dobrovoľný hasičský zbor s 58 členmi,  z ktorých je 8 žien, 

Pozemkové spoločenstvo- Spoločenstvo bývalých urbarialistov a Ochotnícke divadlo.  

Doprava 

Obcou prechádza cesta  č. III/06724  spájajúca obec Malý Slavkov a okresné mesto 

Kežmarok.  Miestne komunikácie sú v šírke 3 až 4 m.  O údržbu miestnych komunikácii  sa 

stará obec. Chodníky popri ciest nemá obec vybudované.  Osobnú hromadnú dopravu 

v súčasnej dobe zabezpečuje podnik SAD Poprad. Prímestské linky smerujú najmä do mesta 
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Kežmarok. Územím obce nevedie žiadna železničná trať. Najbližšia železničná zastávka je 

vzdialená 4 km od obce a to v okresnom  meste Kežmarok.  

Cestovný ruch  

V súčasnosti je vidiecky  cestovný ruch dôležitý faktor pre rozvoj obce. Základom cestovného 

ruchu sú prírodné a kultúrne danosti obce. Obec Malý Slavkov  disponuje dostatočným 

množstvom prírodných a samozrejme kultúrnych krás.  

Lokalizačné faktory 

Územie obce disponuje veľkým prírodným potenciálom, ktorý môže využiť pre rozvoj 

vidieckeho cestovného ruchu. Výhodou obce je už spomínaná výborná dopravná poloha 

a dobrá dostupnosť do obce od okresného mesta Kežmarok.   Obec sa nachádza v  

geologickom celku  Podtatranská kotlina. Jej nadmorská výška sa pohybuje od 617 m.n.m až 

po 726 m.n.m.  Na území obce sa nachádzajú dve prírodné rezervácie, ktoré svojím výskytom 

chránených druhov sú unikátom na Slovensku. Časť územia obce patrí  do Tatranského 

národného parku.  Milovníci zberu húb si  prídu na svoje v lese, ktorý v menšej rozlohe 

nájdeme na území obce.  V blízkosti obce sa nachádzajú štyri  národné parky a to : Tatranský 

národný park, Národný park Nízke Tatry, Slovenský raj a Pieninský národný park. 

Z hľadiska kultúrno-historických predpokladov Malého Slavkova  významnou dominantou je 

Rímskokatolícky kostol sv. Michala z 19. storočia na staršom základe.  

 

foto : T.F.- Rímskokatolícky kostol sv. Michala  
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  Kostol bol postavený v roku 1847 na mieste pôvodného kostola, ktorého zničil požiar.  Ide 

o jednoloďovú stavbu  s presbytériom s rovným zakončením a so vstavanou vežou. Interiér je 

zaklenutý pruskými klenbami. Má klasicistický upravenú fasádu s termálnymi oknami 

a pilastrami. Uprostred je starší reliéf z bývalého kostola, pravdepodobne neskororenesačného 

epitafu , znázorňujúci sv. Michala, ktorý je prácou rezbára P. Grossa zo Spišskej Soboty. 

Oltár je doplnený bohatou akontovanou ornamentikou s páskou a ovocnými girlandami.  Vo 

zvonici kostola nájdeme tri zvony. Najväčší sa volá Michal a bol uliaty v roku 1924 v Trnave. 

Je na ňom nápis, že zvoní na Božiu slávu. Jeho priemer je 76 cm. Druhý zvon sa volá Mária 

a takisto bol uliaty v tom istom roku. Jeho priemer je  60 cm. Tretím zvonom je cingalka 

alebo  umieračik, ktorého dátum uliatia  nie je datovaný.                                                                                                                                                                                        

 

foto : T.F- Oltár Božského Srdca                        foto : T.F.-   Pohľad do presbytéria kostola  

 

Realizačné predpoklady  

Realizačné predpoklady v obci sú reprezentované nielen maloobchodnými zariadeniami ale aj 

ubytovacími a stravovacími zariadeniami. Čo sa týka ubytovania je obec na potreby obce 

sebestačná.  Ubytovacie služby poskytujú dvaja obyvatelia obce. Jeden z nich má k dispozícii 

reštauráciu.  Ľudovít Svocák  je majiteľom reštaurácie VELA a od roku 2010 poskytuje aj 

ubytovacie služby.  Druhým poskytovateľom služieb je Ján Štancel za ubytovanie Privat 

Horec.  Ján Štancel sa venuje vo svojom voľnom čase aj maľovaniu obrazov. Svoje obrazy 

poskytol obci  aj ako prezentáciu obce v susednom Poľsku.  Taktiež jeho koníčkom je oprava 

starých automobilov ( veteránov).  
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foto : T.F- Privat Horec                                          foto : vela.webnode.sk 

 

 Dôležité pre spoločnosť je aj využitie ľudského potenciál. Šikovný umelci prispievajú 

k zviditeľneniu miesta , v ktorom  žijú. 

      

foto : T. F.- obrazy  Ján Štancel 

 

 

4.4  Environmentálne problémy  
 

Súčasný stav a kvalita životného prostredia obce je výsledkom pôsobenia rôznych faktorov 

hlavne antropogénnej činnosti, ktorá čoraz viac zasahuje do kvality životného prostredie 

v území. Stav životného prostredia sme rozdelí na 4 zložky, ktoré sú najviac postihované 

touto antropogénnou činnosťou . Sú to tieto zložky  : ovzdušie, voda, pôda a fauna a flóra.  

Ovzdušie 

V obci sa nenachádza žiadna stanica na monitorovanie miery znečistenia ovzdušia. 

V blízkosti obce sa nenachádza väčší zdroj znečistenia, môžeme tým povedať, že územie obce 

nepatrí medzi zaťažené oblasti. Za hlavných znečisťovateľov v obci považujeme najmä 
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poľnohospodárske družstvo a  dopravu. Jedným z výrazných  znečisťovateľov sú aj 

domácnosti, ktoré kúria pevným palivom najmä uhlím.  

Voda 

Územím obce preteká potok Slavkovský jarok.. Kvalita vody v potoku  je veľmi ovplyvnená 

znečistením z poľnohospodárstva a z osídlenia. Najväčšie riziko znečistenia pochádza 

z odpadových vôd. Síce obec má kanalizáciu vybudovanú nie v celom rozsahu , ale čistička 

odpadových vôd jej chýba. Aby sa predišlo vyliatu potoka z koryta v intraviláne obce je 

potrebné regulácia potoka a z pevnenie koryta, aby nedochádzalo zosuvom pôdy 

a k následnému zanášaniu potoka.  

Pôda 

Vodná erózia, a degradácia pôdy v dôsledku poľnohospodárskej činnosti sú najväčšími 

faktormi vplývajúcimi  na stále znižujúci sa stav kvality pôdy. Najväčší negatívny vplyv na 

pôdu sa prejavuje intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou, čo  má za následok stratu živín 

zníženie pôdneho profilu zmenu štruktúry pôdy a zhoršenie textúry.  

Fauna a flóra 

Aj na faunu a flóru najviac pôsobia antropogénne faktory, ktoré ohrozujú výskyt jednotlivých 

druhov živočíchov a rastlín. Za najnegatívnejšie považujeme neprirodzené  odlesňovanie, 

urbanizačné vplyvy, poľnohospodárska činnosť najmä používanie pesticídov, výsadbu druhov 

rastlín, ktoré nie sú prirodzenou vegetáciou územia. 

Odpadové hospodárstvo 

V obci sa nenachádza žiadna skládka komunálneho odpadu. Skládku komunálneho odpadu 

nájdeme na území obce Žakovce, časť Úsvit.  Takmer každá obec má problémy s divokými 

skládkami.  Komunálny odpad sa z obce odváža raz týždenne. V obci prebieha aj separovaný 

zber, ktorý sa zberá raz  do mesiaca. V obci sa aj separujú plasty, tetrapeky, sklo a papier.  
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5  Prieskum názorov obyvateľov obce  

Názory obyvateľov patria k základným zdrojom tvorby dokumentu. Preto je potrebné tieto 

názory zohľadniť pri tvorbe dokumentu. V programe hospodárskeho a  sociálneho rozvoja sa 

stali východiskovým bodom tvorby SWOT analýzy a taktiež stratégie obce. Samotní občania 

obce vedia najlepšie posúdiť v akej situácii sa ich obec nachádza a čo je pre rozvoj obce 

potrebné. Prieskum názorov občanov prebehol dotazníkovou formou v mesiaci apríl. Občania 

sa zapájali do prieskumu, či už pomocou obecnej web stránky alebo osobným vyplnením 

dotazníka, ktorý bol následne doručení do budovy obecného úradu.  Do prieskumu bolo 

zapojených 100 respondentov. Všetci títo respondenti boli občania obce Malý Slavkov.  

Respondenti odpovedali na 12 otázok, ktoré sa týkali rozvoja obce.  Dotazník bol rozdelený 

na dve časti. Prvá bola zameraná na občana jeho pohlavie, vek, stupeň vzdelania 

a ekonomická aktivita. Druhá časť už bola zameraná na stav obce a prioritné oblasti obce.    

Na dotazníkovej metóde  sa zúčastnilo viac mužov  (58 %) ako žien  (42 %).  

Tabuľka č. 1 :  Respondenti podľa veku a pohlavia v obci Malý Slavkov 

vekové  
skupiny 

ženy muži 

18 – 30 

rokov 

4 7 

31 – 40 

rokov 

8 10 

41 – 50 

rokov 

12 17 

51 

a viac 

rokov 

     

18 

24 

spolu 42 58 

zdroj : Dotazník obce Malý Slavkov, 2014 

Podľa vekových skupín sa najviac respondentov zúčastnilo na dotazníkovom prieskume od 51 

a viac  a to 42  respondentov čo predstavuje 42 % z celkového počtu.  Druhou vekovou 

skupinou bola 41- 50 rokov, ktorá sa zúčastnila na prieskume s 29 respondentmi.   

Nasledujúca veková skupina 32- 40 rokov sa do prieskumu zapojila s počtom 18. Najmenšie 

zastúpenie v dotazníkovom prieskume obsadila najmladšia veková skupina 18 – 30 rokov a to 

iba s 11 respondentmi ( tabuľka č. 1).  
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Tretia otázka sa týkala stupňa dosiahnutého vzdelanie respondentov.  Najväčšie zastúpenie 

malo stredoškolské s maturitou a to 49 %.  Z toho 19 % tvorili ženy a 30  % muži. 

Za touto skupinou nasledovalo stredoškolské bez maturity  s 32  respondentmi. Väčšie 

zastúpenie mali muži 18 a ženy 14.  So základným vzdelaním sa zúčastnilo prieskumu 16 

respondentov. Najmenej početnou skupinou bolo najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

vysokoškolské iba 3 respondenti, dve ženy a jeden muž ( tabuľka č. 2).  

 Tabuľka č. 2:  Respondenti podľa stupňa vzdelania v obci Malý Slavkov 

stupeň 
vzdelania 

ženy muži 

základné 7 9 

stredoškolské  
bez maturity 

14 18 

stredoškolské  
s maturitou 

19 30 

vysokoškolské 2 1 

spolu 42 58 

zdroj : Dotazník obce Malý Slavkov, 2014 

 

Štvrtá otázka bola venovaná ekonomickej aktivite obyvateľov obce.  Najviac  respondentov 

tvorilo skupinu nezamestnaný/ dôchodca s počtom 53.  Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili 

zamestnanci s 35 respondentmi ( tabuľka č. 3).  Skupina podnikateľov sa zúčastnila na 

prieskume s počtom 7.  Najmenšiu skupinu tvorili študenti a to s počtom 5.  

Tabuľka č. 3 : Ekonomická aktivita respondentov obce Malý Slavkov  

ekonomická  
aktivita 

ženy muži 

študent 3 2 

zamestnanec 15 20 

podnikateľ 1 6 

nezamestnaný/ 
dôchodca 

23 30 

spolu 42 58 

zdroj : Dotazník obce Malý Slavkov, 2014 

Piata otázka sa už týkala samotného rozvoja obce.  Pýtali sme sa v nej čo považujú za 

najväčší prínos pre obec v období 2007 – 2013.  Najväčšie percento zaznamenala tretia 

varianta revitalizácia základnej infraštruktúry, ktorú zakrúžkovalo 38 % respondentov.  Za 

ňou nasledovala možnosť s označením b, výstavba nových ulíc Kráľovské údolie s 26 %.   



34 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malý Slavkov 2014- 2020 

 

Športové ihrisko a projekt ,, Začnime sa spoznávať,, cezhraničná spolupráca s Poľskom 

dosiahla 18 % ( graf č. 13).  

Graf. č. 13:  Čo považujú respondenti za najväčší prínos pre obec v období 2007 - 2013 

 

zdroj : Dotazník Malý Slavkov, 2014 

V poradí šiesta otázka bola zameraná najmä na obyvateľov obce, akým spôsobom sa zapájajú 

do diania v obci. V tejto otázke respondenti obce si mohli vybrať viacero možností.  Podľa 

grafu č. 14 môžeme sledovať, že obyvatelia obce sa veľkým počtom rôznymi spôsobmi 

zapájajú do diania v obci.  Až 94 %  respondentov zvolilo možnosť a, zúčastňujem sa volieb. 

Tak ako vo väčšine obcí najviac občanov sa zúčastňuje volieb do samospráv.   Druhou 

najčastejšou aktivitou občanov je sledovanie informácii  o zmenách na web stránke a na 

úradnej tabuli až 65 %.  Za ním nasledovalo zúčastňovanie sa podujatí organizovaných obcou, 

kde si túto možnosť vybralo 40 %. Zúčastňovanie sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

má celkovo v obciach nižšiu účasť. Zaujímavé je to práve pri  týchto zasadnutiach sa 

rozhoduje o dôležitých veciach týkajúcich sa  rozvoja obce.  Iba  2 % respondentov za do 

diania obce nezapája nijako.  

Graf č. 14 : Ako sa respondenti zapájajú do diania v obci v %  
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V siedmej otázke  respondenti hodnotili komunikáciu predstaviteľov obce s občanmi. Najviac 

percent hodnotilo pozitívne túto komunikáciu. Čo predstavovalo 61 %  respondentov.  

Znamená to , že komunikácia predstaviteľov obce je na dobrej úrovni. 30 % opýtaných nevie 

posúdiť komunikáciu pravdepodobne z dôvodu, že veľmi nekomunikujú s hlavnými 

predstaviteľmi.  Nespokojný respondenti sa vyjadrili k tejto komunikácii negatívne. Týchto 

nespokojných bolo 9  %. ( graf č. 15). 

Graf č.  15 : Respondenti podľa spokojnosti komunikácie hlavných predstaviteľov obce  

 

zdroj : Dotazník Malý Slavkov, 2014 

Otázka s poradovým číslom osem bola veľmi dôležitá z hľadiska cestovného ruchu. Pýtali 

sme sa či má obec potenciál na rozvoj regionálneho cestovného ruchu. Až 95 % respondentov 

sa vyjadrilo, že obec má potenciál pre rozvoj cestovného ruchu.  Iba 5 % to nevedelo posúdiť, 

či má alebo nemá obec potenciál ( graf č. 16).  

Graf č. 16 : Názor respondentov na potenciál regionálneho cestovného ruchu  v obci 

 

 

zdroj : Dotazník Malý Slavkov, 2014 

 

V deviatej otázke nás zaujímal názor respondentov čo by mali byť najväčšie priority rozvoja 

obce.  Za najväčšiu prioritu rozvoja obce považujú respondenti cestovný ruch. Za ním 

nasleduje kvalita životného prostredia.  Dôležitou prioritou by mala byť pre obec aj možnosti 
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športu a kultúry v obci. Menšie hodnoty dosiahli priority bývania, informovanosť a taktiež 

pracovne príležitosti obce ( graf č. 17). 

Graf č. 17 :  Najväčšie priority rozvoja obce  

 

zdroj : Dotazník Malý Slavkov, 2014 

Desiatou otázkou sme zisťovali spokojnosť kultúrneho a športového vyžitia v obci.  74 % 

respondentov je spokojných s kultúrnym a športovým vyžitím obce.   Veľmi spokojných je 8 

% respondentov s vyžitím z oblasti kultúry a športu v obci. A 18 % respondentov je 

nespokojných s kultúrou a športom v obci ( graf č. 18).  

Graf č. 18 :  Spokojnosť respondentov s kultúrnym a športovým vyžitím v obci 

 

zdroj : Dotazník Malý Slavkov, 2014 

Predposledná otázka dotazníka bola zameraná na poskytovanie služieb v obci.  V tejto otázke 

97 % respondentov odpovedalo , že úroveň poskytovania služieb je nízka.  Iba  1 % 

respondentov odpovedalo, že poskytovanie služieb je na vysokej úrovni. 2% respondentov 

odpovedalo, že úroveň služieb je úplne nevyhovujúca ( graf č. 19). 
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Graf. č. 19 :  Úroveň poskytovania služieb v obci podľa respondentov  

 

zdroj : Dotazník Malý Slavkov, 2014 

Posledná otázka je venovaná projektu, ktorý by mal byť podľa respondentov zrealizovaný čo 

najskôr. Najskôr by obyvatelia obce privítali chodník popri hlavnej ceste. V dotazníku sa 

vyjadrilo až 38 % za tento projekt. Druhý projekt, ktorí by chceli mať v obci zrealizovaný je 

dom smútku. Dom smútku zakrúžkovalo 28 % respondentov.  Ďalší projekt, ktorí mali 

možnosť respondenti vyberať bol cyklistický chodník 7 prameňov. V prospech tohto projektu 

sa vyjadrilo 15 % respondentov.  Projekt s úspešnosťou 12 % respondentov  je úprava 

miestnych komunikácii. Najmenšie percento respondentov 7 % získal projekt kanalizácia 

v časti Za potokom ( graf č. 20).  

Graf č. 20 :  Projekt, ktorý by mal byť najrýchlejšie zrealizovaný podľa respondentov  

 

zdroj : Dotazník Malý Slavkov, 2014 
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6 SWOT analýza 

Vo SWOT analýze obce Malý Slavkov  ide predovšetkým o hodnotenie silných a slabých 

stránok obce a ohodnotení príležitosti a hrozieb v jeho externom prostredí. Táto analýza nám 

umožňuje získať prehľad o tom,  v akej východiskovej situácii sa nachádza obec predtým, ako 

prejdeme k formulácii stratégie obce. Pri tvorbe tejto analýzy bolo potrebné zanalyzovať jej 

prírodne a socioekonomické pomery a taktiež vyhodnotiť dotazník verejnej mienky.  Analýza 

je rozdelená do 5 oblastí, ktorých rozvoj prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju obce.  

Tabuľka č. 4 :  SWOT analýza obce Malý Slavkov   

Životné prostredie  
silné stránky 

· separovanie odpadu 

· les na území obce 

· žiaden veľký zdroj znečistenia 
ovzdušia 

· dostatok vodných zdrojov 

· menší  počet divokých  skládok 

slabé stránky 

· nízka kvalita vodných tokov  

· znečistenie vodných tokov 
tuhým odpadom  

· pomerne zlý stav lesných 
porastov 

· nedobudovaná kanalizácia 
odpadových vôd  
 

Príležitosti 
· regulácia vodného toku 

· zvyšovanie separácie odpadov  

· vybudovanie ČOV 

· zlepšenie poradenstva, 
propagácie a environmentálnej 
výchovy  

· výsadba malých stromčekov  

· odstraňovanie divokých skládok  
 

ohrozenia 

· nedostatočne povedomie 
občanov o otázkach životného 
prostredia  

· znižovanie podielu voľnej 
prírodnej krajiny na úkor plôch 
na bývanie 

· rozširovanie množstva 
nelegálnych skládok 

 

 

Bývanie a sociálna oblasť 

silné stránky 

· pokojná vidiecka atmosféra 

· vybudované inžinierske siete 

· vytváranie ulíc z novou zástavbou 

· dobré zdravé obytné prostredie 

· rast počtu obyvateľov 

· blízkosť okresného mesta 

· existencia spolkov a združení 

· veľký počet obyvateľov  

slabé stránky 

· neexistujúce  zariadenie pre 
starších a nevládnych 

· nízka angažovanosť občanov do 
rozvoja obce 

· chýbajúce  zdravotné stredisko  
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v produktívnom veku 

· fungovanie terénnej sociálnej 
práce 

Ø  

· vysoká nezamestnanosť  

· región s menším počtom 

pracovných príležitosti 

 

príležitosti 
· možnosti získania finančných 

prostriedkov z fondov EÚ 

· zriadenie opatrovateľských 
služieb 

· opatrenia pre zvýšenie 
bezpečnosti 

· väčšie zapájanie sa občanov do 
veci verejných 

· vytváranie nových spolkov a 
združení 

ohrozenia 

· zhoršujúca sa sociálna situácia 
niektorých skupín obyvateľstva 

· odchod mladých ľudí za prácou  
do zahraničia 

· rôzne závislosti (alkohol  atď.) 

· rastúca nezamestnanosť 

· nedostatok finančných 
prostriedkov potrebných 
k realizácii zámerov 

 

Dopravná a technická infraštruktúra 

silné stránky 

· vzdialenosť od okresného mesta 

· blízkosť diaľnice 14 km  

· plynofikácia v celej obci 

· kanalizácia v takmer celej obci  

· vysoká napojenosť obyvateľov 
obce na verejný vodovod 

· miestny rozhlas  

·  

slabé stránky 

· zlý stav komunikácie III.tr. 

· chýbajúce chodníky  

· úzka cesta III. tr.  

· nedokončená kanalizácia 

· chýbajúca káblovka  
 

príležitosti 

· úpravy verejných a obecných 
priestranstiev 

· možnosti získania finančných 
prostriedkov z fondov EÚ 

· riešenie chodníkov 

· rozšírenie cesty III. tr. 
 

· neriešenie situácie stavu hlavnej 
cesty  

· nezískanie finančných 
prostriedkov na  

· nedobudovanie kanalizácie 
a s ňou spojená ČOV 

 

Školstvo, šport a kultúra 

silné stránky 

· existencia materskej školy  

· existujúce kluby a spolky 

· kultúrny dom  

· ihrisko slúžiace na viacero 
športov 

· každoročné vydávanie obecného 

slabé stránky 

· nedostatok finančných 
prostriedkov na rekonštrukciu 
objektov 

· chýbajúci Dom smútku  

· absencia futbalového ihriska 

· chýbajúca základná škola 1.st. 
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kalendára 

· knižne vydanie Dejín obce  

· niekoľko umelcov  
 

 

 

príležitosti 

· zvýšenie organizovanosti 
kultúrnych podujatí v obci  

· výstavba Domu smútku 

· výstavba futbalového ihriska 

· možnosti získania finančných 
prostriedkov z fondov EÚ 

ohrozenia  

· nedostatočná materiálna podpora 
talentov obce  

· nezískanie dotácii z fondov EÚ 

· zanikajúce tradície a staré 
remeslá 

 

                                  Cestovný ruch 

silné stránky 

· dobrá geografická poloha obce 

ležiaca v Popradskej kotline  

· dobrá kvalita životného 
prostredia  

· časť obce patriaca do TANAPU  

· blízkosť najatraktívnejších miest 
cestovného ruchu Slovenska : 
Tatry, Pieniny, Slovenský raj, 
Levoča a Spišský hrad 

· ubytovacie zariadenia 

a reštaurácia  

· 2 prírodne rezervácie  

· dobrá dopravná poloha 

· zámer vybudovať golfový areál  

· prepracovaná web stránka obce 

 

  slabé stránky  

· chýbajúce cyklistické chodníky 

· slabé športového vyžitie  pre 
návštevníkov obce  

· žiadne tabule s informáciami 
o prírodných rezerváciách 

· informačná tabuľa kultúrnej 
pamiatky  

 

príležitosti 

· tvorba cyklistických chodníkov  

· budovanie športových zariadení 

· zapojenie kultúrnych pamiatok  

· spojenie vidieckeho turizmu 

a agroturistiky 

 

ohrozenia  

· nedostatok financií 

· väčšia  konkurencia 

· zhoršovanie stavu životného 
prostredia  
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7   Obecný majetok a  rozpočet obce  

Do majetku obce patria veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Pojem vec definuje 

Občiansky zákonník v § 119 tak, že rozlišuje veci hnuteľné a nehnuteľné. Nehnuteľnosťami 

sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Majetok obce slúži na plnenie jej 

úloh.  

Tabuľka č.  5 :   Disponibilný majetok obce Malý Slavkov v roku 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj : obec Malý Slavkov, 2014 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce. Obec zostavuje 

rozpočty podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce je 

zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet obce sa schvaľuje obecným zastupiteľstvom, ktoré má 

právo rozpočet i meniť.  

Tabuľka č. 6 : Rekapitulácia rozpočtu obce Malý Slavkov  v rokoch 2008 až 2013  

Kategória majetku hodnota v 

(€) 
% 

podiel 

Neobežný majetok spolu 1 703 717,

35 
95,4 

z toho   

Dlhodobý nehmotný majetok (DNM) 1 859,16 0,1 

Dlhodobý hmotný majetok (DHM) 1 587 514,

34 
89 

Dlhodobý finančný majetok 114 343,8

5 
6,3 

Obežný majetok spolu 82 863,38 4,6 

Majetok spolu 1 786 580,

73 
100 

ROZPOČTY 2008 

Sk 

2009 

€ 

2010 

€ 

2011 

€ 

2012 

€ 

2013 

€ 

Bežné príjmy spolu 7 197 077,51 268 066,46 198 602,69 274 007,90 221 466,91 237 072,58 

Bežné výdavky spolu 6 641 578,01 213 965,08 243 423,18 176 418,81 196 642,50 236 567,95 

Kapitálové príjmy spolu 350 460,00 0 24 750,50 467 902,28 95 455,09 3 073,00 

Kapitálové výdavky spolu 3 340 516,73 54 414,91 363 217,31 172 484,60 101 834,79 1 188,00 

Finančné operácie príjmy 

(mimorozp. fondy) 

1 500 000,00 1 313,53 388 217,39 0,00 0,00 0,00 

Finančné operácie výdavky 0,00 1 000,00 0,00 0,00 3 876,00 3 876,00 
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8   Programovacie obdobie 2007- 2013 

 Slovensko mohlo po prvý krát čerpať peniaze z eurofondov v oblasti kohéznej politiky 

v období 2004- 2006. Išlo o tzv. skrátene programovacie obdobie.  Druhé programovacie 

obdobie 2007- 2013, bolo prvým obdobím kedy sme mohli využívať viac ako 11, 3 mld. € 

počas celého obdobia.  Riadenie a implementácia štrukturálnej pomoci bola rozdelená do 11 

operačných programov.  Riadiace kompetencie boli presmerované na 7 ministerstiev a úrad 

vlády.  Pre efektívnejšie čerpanie eurofondov je dôležitá spolupráca obcí v rovnakom regióne. 

Obec Malý Slavkov je členom dvoch partnerstiev.   Prvou je  Miestna akčná skupina Spiš. Je 

to Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš.  Územie MAS tvorí 10 obcí z regiónu Spiš.  

V budúcnosti  sa do združenia má pridať viacero obcí z regiónu Spiš, predovšetkým z okresu 

Kežmarok.  Tieto obce majú možnosť čerpať finančné prostriedky z Programu LEADER. 

Tento program je výhradne zameraný na rozvoj vidieka.  Pre tento program je vyčlenená 

čiastka 1 % z rozpočtu štrukturálnych fondov, a to z fondu poľnohospodárskeho usmernenia.  

Tento program patrí pod agendu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  Obec 

z Európskeho poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre rozvoj vidieka získala v poslednom 

období finančné prostriedky na  modernizáciu kultúrneho domu, obnova objektu obecného 

úradu, rekonštrukcia existujúcej miestnej cesty, rekonštrukcia  komunikácií časť chodníky. 

Druhým spoločenstvom je Euroregión Tatry, kde ide o cezhraničnú spoluprácu s Poľskom.  

Tabuľka č. 7 : Prehľad projektov v programovacom období 2007-2013 

Projekt Rok Suma v (€) Podpora 

Športové ihrisko  2008 4647 štátny rozpočet 

Kanalizácia obce  2009 46 190 Environmentálny 

fond  

Mikroprojekt 

,,Začníme sa 
spoznávať,, 

2010 46740 ERDF, štátny 

rozpočet  

Revitalizácia základnej 
infraštruktúry v obci 

2011 313 944,5 Pôdohospodárska 
platobná agentúra, 
štátny rozpočet  

IBV Malý Slavkov 
Kráľovské údolie I 
.etapa 

2011 154 467 Environmentálny 

fond 

IBV Malý Slavkov 
Kráľovské údolie II 
.etapa 

2012 100 994 Environmentálny 

fond 

zdroj : obec Malý Slavkov,2014 
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9  Programovacie obdobie 2014 -2020 

Nové programovacie obdobie prináša pre Slovensko opäť možnosť čerpať finančné 

prostriedky z Európskej únie pomocou eurofondov. Vláda schválila základný dokument 

Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020, na základe ktorého bude Slovensko čerpať 

peniaze Európskej únii v sedemročnom programovacom období.  Slovenská republika môže 

získať v sedemročnom programovacom období na štrukturálne fondy 13,935 mld. €.  Obec 

Malý Slavkov čerpala najviac finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka. Aj 

v nasledujúcom období chce obec  v tomto trende pokračovať.  Program rozvoja vidieka ma 

jednu zo svojich priorít Tvorbu pracovných miest a rozvoj vidieckych  oblastí.  

Pre rozvoj v novom programovacom období sú dôležitý aj súkromní investori, ktorí sú 

ochotný v obci investovať a tým pomôcť nielen obci, ale aj celému regiónu. V obci plánuje 

Bratislavská spoločnosť WBA Property Development  postaviť v obci golfové ihrisko 

Kráľovské údolie. V prvej fáze by malo vyrásť 9- jamkové ihrisko. V druhej etape  by malo 

pribudnúť 18 – jamkové ihrisko.  Výstavba by mala trvať 3 roky  a mala by do obce priniesť 

cez 100 pracovných miest.  Už v roku 2012 sa podarilo ukončiť všetky inžinierske siete 

k stavebným pozemkom Kráľovského údolia. Obec poskytuje 66 stavebných pozemkov  vo 

výmere 613 do 880 m². Ako vidíme v tabuľke č. 7 obec na  budovanie infraštruktúry nových 

ulíc dostala dotáciu z Environmentálneho fondu a to na splaškovú kanalizáciu. Na fotke 

sledujeme, že výstavba na novej ulici sa začala.   

 

Foto : T.F –  nová ulica Kráľovské údolie  
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10 Vízia obce  

 

Obec  Malý je  bezpečným a pokojným miestom pre život  svojich  

obyvateľov.  Obec vo veľkej miere využíva finančné prostriedky z Európskej únie. 

Vďaka týmto prostriedkom má   vybudovanú základná infraštruktúra, ktorá je 

charakterizovaná, novými chodníkmi, novými ulicami, chodníkom  v okolí hlavnej 

cesty. V obci je vybudovaný cyklisticky chodník smerujúci do TANAPU. Obec 

disponuje väčšími možnosťami pre športové vyžitie občanov a návštevníkov.  Obec 

má viacero možnosti na trávenie voľného času pre deti a mládež.  

Malý Slavkov využíva v dostatočnej miere svoje prírodne danosti  pre  

rozvoj obce a regiónu.  Obec poskytuje  dostatočne príležitosti pre sebarealizáciu 

svojich občanov.  V obci sa niekoľko krát za rok organizuje kultúrne a športové 

podujatie, ktoré sa teší  veľkej obľube.  Obec zabezpečuje predškolské vzdelanie 

pre svojich najmenších, ktoré sa stáva dôležitým pilierom pre ďalšie vzdelanie.  

O starých a nevládnych sa obec dobré  stará prostredníctvom  opatrovateľských 

služieb.  

Počet obyvateľov je naďalej  priaznivý. Obyvatelia obce žijú v  pokojnej 

atmosfére prispieva k tomu    stabilizované vzťahy medzi rómskym etnikom.  

Rómske etnikum sa čoraz viac zapája do diania v obci a svojim samotným  

rozvojom prispieva aj k rozvoju celej obce. Stav životného prostredia je 

vyhovujúci. Obyvatelia separujú odpad a neznečisťujú vodný tok tuhým odpadom 

a tým prispievajú k zdravému prostrediu územia.  

Do rozvoja obce sa čoraz viac  zapája mladá generácia, ktorej  nie je rozvoj 

miesta, v ktorom žijú ľahostajný. Komunikácia orgánov obce s občanmi je na 

vysokej úrovni a spoločným úsilím  prispievajú k rýchlejšiemu rozvoju obce ´´.    
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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:  

ü Životné prostredie 

ü Bývanie a sociálna oblasť 

ü Dopravná a technická infraštruktúra 

ü Školstvo, šport a kultúra 

ü Cestovný ruch 

  

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. 

Plán rozvoja  
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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. 

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 občanov.  
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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  

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   
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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 

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  

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 
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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  

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 
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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 

 

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  
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Priorita č. 5 Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu  

Opatrenie  5.1.1  Tvorba propagačných 

materiálov 

Názov projektu  Propagačné materiály obce  

Zdroj financovania Program rozvoja vidieka, obec, 

podnikatelia   

Predpokladané náklady na investíciu 7 000 € 

Očakávaný termín realizácie 2014- 2020 

Realizátor Obec Malý Slavkov  

 

Opatrenie  5.1.3. Informačná tabula prírodných 

rezervácií a kultúrnej pamiatky  

Názov projektu  Informačné tabule  

Zdroj financovania Program rozvoja vidieka, obec,  

Predpokladané náklady na investíciu  2 000 € 

Očakávaný termín realizácie 2017- 2018 

Realizátor Obec Malý Slavkov  

 

 

Opatrenie   5.1.4  Vybudovanie cyklistického 

chodníka 7 prameňov 

Názov projektu  Cyklistický chodník 7 prameňov 

Zdroj financovania Program rozvoja vidieka, Euroregión 
Tatry,obec 

Predpokladané náklady na investíciu  310 000 € 

Očakávaný termín realizácie 2019- 2020 

Realizátor Obec Malý Slavkov  

 

 



52 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malý Slavkov 2014- 2020 

 

13   Monitorovanie a hodnotenie  

Monitorovanie plnenia programu hospodárskeho  sociálneho rozvoja obce v sedemročnom 

období  bude proces zameraný na sledovanie rozvoja obce. Pôjde o získavanie informácii 

o jednotlivých opatreniach obce zameraných na zníženie disparít územia. V prípade 

neúspešnosti týchto opatrení pripraviť iné opatrenia, ktoré pomôžu k lepšiemu rozvoju obce.  

Monitorovanie bude obsahovať tieto činnosti : 

· každoročne hodnotenie naplnenie cieľov, stanovených v programe 

· spracovanie opatrení na nasledujúci rok 

· vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov v jednotlivých opatreniach 

Tieto činnosti uskutočnené v monitorovaní umožnia nám zhodnotiť postup v realizácii 

plánovaných úloh. Dôležité je sledovanie výstupov, financovanie daných projektov. 

Hodnotenie bude vykonávané pravidelne pre meranie efektivity dosiahnutých  cieľov. 

Samotné monitorovanie vykonáva obec.  Hodnotenie sa vykonáva v priebehu realizácie 

projektov a ich ukončení. 

Harmonogram realizácie  
 

Oblasť rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Životné prostredie        

Bývanie a sociálna 
oblasť 

       

Dopravná a 
technická 
infraštruktúra  

       

Školstvo, šport a 
kultúra 

       

Cestovný ruch         
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14  Záver  

Program hospodárskeho sociálneho rozvoja obce bol spracovaný ako podporný 

dokument pre stanovenie priorít a opatrení rozvoja obce Malý Slavkov. Prvou časťou 

dokumentu je dôkladná analýza stavu územia .Táto analýza sa skladá z prírodných 

a socioekonomických podmienok obce. Prvá časť nám dopomohla k definovaniu silných 

a slabých stránok obce. Ukázala nám príležitosti ale naopak aj ohrozenia obce. Súčasťou nej 

je  aj dotazník verejnej mienky, ktorý  nám vytvoril obraz o celkovom stave obce.  

Základom druhej časti sa stala tvorba vízie obce ako bude vyzerať v roku 2020.  

K dosiahnutiu tejto vízie bolo potrebné vytvoriť hlavný strategický cieľ obce. Pre dosiahnutie 

tohto cieľa bolo potrebné definovať základne prioritné oblasti  rozvoja obce. Obec má 5 

hlavných prioritných oblasti,  ktoré obsahujú ciele a opatrenia obce. Tieto ciele a opatrenia je 

potrebné plniť pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja obce. Výsledkom týchto opatrení 

je samotná tvorba projektov. Tvorba projektov obce má kvantitatívny charakter, ale 

kvalitatívny charakter jej chýba. V obci je potrebné zlepšiť tvorbu projektov, aby sa zvýšila 

úspešnosť projektov. Dôležitým bodom pri hodnotení plnenia programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce je monitorovanie. Podľa časového harmonogramu jednotlivých 

projektov je vypracovaný aj harmonogram monitorovania. Tento harmonogram je potrebné 

dodržiavať  

Vykonateľnosť jednotlivých opatrení a tým dosiahnutie strategického cieľa bude 

závisieť od mnohých faktorov a to najmä od finančných náročnosti pre jednotlivé opatrenia.  

Schválený PHSR, je otvorený dokument, ktorý môže byť doplnený o nové opatrenia. 

Niektoré opatrenia môžu aj zaniknúť pre dôležitosť iných opatrení v danom čase. 

 



15 Vypracovanie pľogľamu

Program hospodĺĺrskeho a sociĺĺlneho rozvoja obce Jurské bol spracovaný v súlade so

zákonom NR SR č. 5391 2008 Z.z o podpore regionálneho rozvoja. Vychádzal z Programu

hospodĺĺĺskeho asociálneho ronloja Prešovského samosprávneho kľaja. opiera sa opredošli

Program hospodárskeho a sociálneho ĺonoja obce Malý Slavkov ataktiež o uzemný plán

obce . Dokument bol schválený obecným zasfupitel'stvom obce Malý Slavkov'

Zhotovitel':

Mgr. Tatiana Faltinová - ECo-soMENT
05972 Yrbov 310
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