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Príloha 1: Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Vysoká pri Morave na roky 2015-2022
Názov dokumentu
Forma spracovania

Riadenie procesu
spracovania

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vysoká pri Morave
na roky 2015-2022
- Program rozvoja obce je spracovaný externými odborníkmi v spolupráci s
pracovníkmi samosprávy a metodickou podporou VÚC Bratislavský
samosprávny kraj.
Riešiteľský tím:
-

-

Vedúci pracovnej skupiny: RNDr. Angelika Švecová, PhD.,
Členovia pracovnej skupiny: Doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc. / Bc. Lucia
Čekovská, Bc. Ľubomír Hobza, Bc. Matúš Lajčák, Bc. Zuzana Mulíková, Bc.
Milan Pekar (študenti magisterského študijného odboru Regionálna geografia,
rozvoj regiónov a európsky integrácia, UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta) /
Aktivity študentov boli zamerané na prípravné práce, potrebné k vypracovaniu
analytickej časti Programu rozvoja - zber a spracovanie štatistických dát,
realizácia a spracovanie výsledkov dotazníkových prieskumov.

Spôsoby komunikácie:
pravidelné pracovné stretnutia vedúcej a členov pracovnej skupiny,
pracovné stretnutia a konzultácie členov pracovnej skupiny so zástupcami
zadávateľa (starosta obce, pracovníci OcÚ), aktérmi, verejnosťou a pracovníkmi
VÚC.
PHSR je spracovaný v súlade so schváleným časovým harmonogramom
(Tabuľka 1 dokumentu)
Časový harmonogram:
- Iniciovanie spracovania a schválenie zámeru spracovania Programu rozvoja obce,
a výber spracovateľa (06/2014);
- Spracovanie metodiky, formulárov a realizácia dotazníkového prieskumu na
vzorke obyvateľov, návštevníkov a miestnych podnikateľov (06/2014-10/2014);
- Štúdium relevantných programových dokumentov a metodiky Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce / obcí / VÚC (v zmysle novely
Zákona o podpore regionálneho rozvoja, schválenej vládou SR 18.júna 2014,
verzia k 31.júlu 2014) (06/2014-08/2014);
- Spracovanie ex-post hodnotenia PHSR obce Vysoká pri Morave na roky 20082013 (11/2014).
- Zber a vyhodnotenie štatistických a ostatných dát (11/2014-12/2014);
- Spracovanie analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej časti
Programu rozvoja obce Vysoká pri Morave na toky 2015-2022 (11/201405/2015);
- Prerokovanie Programu rozvoja obce Vysoká pri Morave na roky 2015-2022
v obecnom zastupiteľstve a dopracovanie finálnej verzie v zmysle pripomienok
(komisie, obecné zastupiteľstvo; 06/2015);
- spolupráca s miestnou samosprávou – priebežne
- informovanie občanov (úradná tabuľa, stretnutie s občanmi) – priebežne
-

Obdobie
spracovania

Financovanie
spracovania

4000 Eur
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Príloha 2: Expost hodnotenie PHSR obce Vysoká pri Morave 2008-2013

Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR v EUR
Rok začatia
č.

0
1.
2

Názov investíce Klasifikácia
projekt, obec,
Číslo
investície (
okres,samosprávny opatrenia
Rok
stavby) - triedy
kraj
dokončenia
1
Výmena okien na
budove obecného
úradu
Rekonštrukcia 2.
linky ČOV

2
3.2.1.1
5.3.1.1

3
1220
Administratívne
budovy
2223 Miestne
kanalizácie

4
2008
2008
2008
2008

Cena podľa
Objem finančných prostriedkov
vykonávacieho projektu
v príslušnom roku spolu

Ukazovateľ

Vybudovanie
3.4.1.5
kamerového systému

4.

5.

Výmena okien na
budove materskej
školy

3.1.1.1

3.1.1.3

1.2.6.3 Školy,
univerzity a
budovy na
vzdelávanie

1272 Budovy a
miesta na
Oprava vitrážneho
6.
3.4.1.3
vykonávanie
okna na kostole
náboženských
aktivít
Vynovenie
1261 Budovy na
7. zariadenia kultúrneho 3.4.1.2 kultúru a verejnú
domu
zábavu
8.
Revitalizácia
4.3.1.1
1274 Ostatné

Štátne
účelové
fondy

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

počet
okien/dverí

7

4855,70

4855,70

2008

4855,70

4855,70

3352,60

1503,10

A/N

A

82408,97

82408,97

2008

82408,97

82408,97

66316,50

16092,47

13000,00

13525,84

90471,23

9604,27

22000,00

9319,50

počet kamier

1.2.6.3 Školy,
univerzity a
budovy na
vzdelávanie

Rozpočet
obce

Celkom

6

26525,84

26525,84

2013

Výmena okien na
budove základnej
školy

Rozpočet
VÚC

Merná jednotka

2008
3.

Štátny
rozpočet

Z toho
stavebná
časť

Rok

Objem fin. Z toho
prostverejné
riedkov investície

Finančné prostriedky podľa zdrojov

2008
počet
okien/dverí

108

96722,46

96722,46

2014

2009
počet
okien/dverí

72

36033,76

36033,76

2014

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Úver
y so
záru Rozpočet EÚ
kou
štátu
15
16

Kó
Súkr.
d
Iné zdroje
zdroje
OP
17

18

19

9625,84

16900,00
54471,23

45604,27

31319,50

2010
2010

A/N

A

7000,00

7000,00

2010

7000,00

7000,00

7000,00

A/N

A

12952,00

12952,00

2010

12952,00

12952,00

952,00

A/N

A

483168,98

483168,98

2010

483168,98

2010
2010
2010

44068,57

64517,66

12000
374582,75
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námestia, chodníkov,
zastávok a prvkov
verejnej zelene
Odkanalizovanie
9.
5.3.1.2
spevnených plôch
10.

Detské ihrisko

3.1.1.2

11.

Oprava ciest

4.1.1.2

Revitalizácia centra
Obce Vysoká pri
3.4.1.4
Morave
Informačné smerníky
13.
v obci
Rekonštrukcia 3.
14.
5.3.1.1
linky ČOV
12.

budovy
2011
2223 Miestne
kanalizácie

2011
2011
2012
2014

2112 Miestne
komunikácie
1274 Ostatné
budovy

2223 Miestne
kanalizácie

2013
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014

2011
m2

30000

125456,72

125456,72

2011

125456,72 125456,72

počet

2

22248,97

22248,97

2012
2013
2014
2013
2014
2013

4300,67
6628,30
11231,48
52888,91
114838,15

m2

3225

64120,39

64120,39

A/N

A

201054,58

201054,58

2014

86216,43

počet

7

8736,72

8736,72

2014

8736,72

8736,72

A/N

A

42960,00

42960,00

2014

42960,00

42960,00

125456,72
3428,97

7500

8554,60

55565,79

19089,18

19707,50

162257,90

736,72
2148,00

8000,00
40812,00
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Príloha 3: Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát použitých pre spracovanie PHSR
Zdroj dát
Štatistický
úrad SR
Štatistický
úrad SR
OcÚ Vysoká
pri Morave
ZŠ s MŠ
Vysoká pri
Morave
Obecná
knižnica
OcÚ Vysoká
pri Morave
OcÚ Vysoká
pri Morave
OcÚ Vysoká
pri Morave
Berto, s.r.o.
Alas Slovakia,
a.s.
Koplatec,
spol. s.r.o.
Enviteam,
spol. s.r.o.
ŠÚ SR
OcÚ Vysoká
pri Morave
ŠÚ SR

Platnosť
dokumentu
2003-2014
2001,
2011
2014

Úroveň
dokumentu
Lokálna,
regionálna
Lokálna

Oblasť dát
/téma
Demografia

Lokálna

Školstvo
a vzdelávanie

Bývanie

Webová stránka
http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/T
M1WebLogin.aspx
http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/T
M1WebLogin.aspx
http://www.vysokaprimorave.sk/index.php
?pg=10
https://zsvysmor.edupage.org/

2014

Lokálna

Zdravotníctvo

2014

Lokálna

2014

Lokálna

Sociálna
starostlivosť
Ekonomická
situácia

http://www.vysokaprimorave.sk/index.php
?pg=16
http://www.vysokaprimorave.sk/index.php
?pg=10
http://www.vysokaprimorave.sk/index.php
?pg=10
http://www.vysokaprimorave.sk/index.php
?pg=10
http://www.berto.sk/
http://www.alas.sk/ponuka/prirodnetazene-kamenivo/vysoka-pri-morave/
ww.enviteam.sk

2013

Lokálna
Lokálna

Využitie zeme
Infraštruktúra

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/
http://www.vysokaprimorave.sk/index.php
http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/

Turistické
informačné
centrum,
Bratislava

2014

lokálna

Šport,
cykloturistika

http://slovakia.travel/cyklotura-nivoumoravy-zahorska-nizina

A. Baláž
a kol.. Vysoká
pri Morave.
Od praveku
po dnešok.
dotazníkový
prieskum

1996

-

História

2014

-

Názory
obyvateľov,
návštevníkov
a podnikateľo
v na bývanie,
kvalitu života,
podnikanie,
činnosť
samosprávy
a rozvojové
možnosti obce
Zdroj: vlastné spracovanie

-

-
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Príloha 4: Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Názov dokumentu
Partnerská dohoda SR na roky 20142020
Operačné programy 2014-2020
Koncepcia územného rozvoja
Slovenska
Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Bratislavského samosprávneho
kraja 2014-2020
Územný plán regiónu BSK
Stratégia rozvoja vidieka
Bratislavského samosprávneho kraja
na roky 2014-2020
Program odpadového hospodárstva
Bratislavského kraja 2011-2015
Územný plán obce Vysoká pri Morave

Platnosť
dokumentu

Úroveň
dokumentu

Zdroj

2014-2020

národná

www.partnerskadohoda.gov.sk

2014-2020

národná

www.partnerskadohoda.gov.sk

2011

národná

www.telecom.gov.sk/

2014-2020

regionálna

www.region-bsk.sk

2012

regionálna

www.region-bsk.sk

2014-2020

regionálna

www.regionbsk.sk/koncepcnematerialy.aspx

2011-2015

regionálna

http://www.bratislava.sk

2005

lokálna

http://www.vysokaprimorave.sk/uz
emny_plan/uzemny_plan_2.pdf

Zdroj: vlastné spracovanie

Príloha 5: Evidencia podnikateľských subjektov v obci Vysoká pri Morave
Poradové číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Názov a adresa podnikateľského subjektu
Počet zamestnancov
ALAS Slovakia, s.r.o. , Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave
19
Berti +, Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave
13
Berto SK, s.r.o., Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave
170
COOP Jednota Senica , spotrebné družstvo, Vysoká pri Morave
6
Drogéria, Klímová, Nám. oslob., Vysoká pri Morave
1
Epoxy , Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave
4
Espresso u Kveta, Hlavná 72, Vysoká pri Morave
2
Hostinec Oravec, Nám. A. Kadnára 408, Vysoká pri Morave
2
Parkúr club, Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave
1
Kaderníctvo Jana, Hlavná 177, Vysoká pri Morave
1
Kaderníctvo Jarka, Robotnícka 536, Vysoká pri Morave
1
Kaderníctvo M, Robotnícka 438, Vysoká pri Morave
1
Kozmetika Bibi, Hlavná 177, Vysoká pri Morave
1
Koplatec, s.r.o., Továrenská 8 , Vysoká pri Morave
8
Enviteam, s.r.o., Továrenská 8, Vysoká pri Morave
1
Mykopesta, Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave
Večierka , potraviny , Zemianske 121, Vysoká pri Morave
2
Pneuservis Klma, Hraničiarska 422, Vysoká pri Morave
1
Pohrebníctvo Solamen, Hlavná , Vysoká pri Morave
2
Potraviny Bročka, Hlavná, Vysoká pri Morave
4
Potraviny - rozličný tovar, Hlavná 195, Vysoká pri Morave
1
Predajňa potravín Prokeš, Družstevná 275, Vysoká pri Morave
2
Reštaurácia Bocian, Hraničiarska , Vysoká pri Morave
2
Stavebniny Dvoran a syn, Hlavná 1, Vysoká pri Morave
1
Šenk u Gašpara,Zemianske I., Vysoká pri Morave
2
V.I.P. pub, Nám. oslobodenia, Vysoká pri Morave
3
Nandin dvor, a.s., Stanekova 21, Bratislava
Vanda - Salon pre psov, Krížna 13, Vysoká pri Morave
1
Autobusová doprava Ferri Tours, Továrenská 370, Vysoká pri Morave
1
Detské centrum Farbička, Robotnícka 496, Vysoká pri Morave
2
Zdroj: OcÚ Vysoká pri Morave
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Príloha 6: Výsledky dotazníkového prieskumu realizovaného v čase 07.-10.2014
na vzorke 100 respondentov (obyvatelia a návštevníci obce)

Otázka 1: Aké výhody má podľa Vás bývanie v obci Vysoká pri Morave?
život je tu pokojnejší ako v meste
vlastníctvo domu, záhrady, prípadne
hospodárstva
blízky kontakt s prírodou
ľudia sa viac zaujímajú jeden o druhého
0

podiel respondentov v %

10
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40

50

60

70

Graf 1

Otázka 2: Aké nevýhody má podľa Vás bývanie v obci Vysoká pri Morave?

málo pracovných príležitostí
za všetkým treba ďaleko dochádzať
nedostatočné možnosti nákupu a
využívania služieb
málo možností na sebarealizáciu
podiel respondentov v %
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Graf 2
2

Približne /3 respondentov uviedli ako hlavnú výhodu bývania v obci Vysoká pri Morave
pokojnejší život v porovnaní s mestom, ďalšie bolo možnosti vlastníctva domu alebo záhrady
a blízkosť prírody. Nevýhody bývania v obci boli respondentmi vnímané menej intenzívne.
Hlavným problémom je nízka ponuka pracovných príležitostí v obci a dochádzka za prácou,
vzdelaním a službami do okolitých miest alebo obcí.
Otázka 3: Ak by ste si mohli vybrať, kde by ste radšej bývali?
9%

3%5%

41%

vlastná vidiecka obec
zahraničie
iná vidiecka obec

18%

okresné mesto
iné mesto
24%

neuvedené

Graf 3
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Otázka 4: Kde by ste najradšej bývali? Uveďte hlavný dôvod.
25%

rodisko, rodinné dôvody

15%

neznečistené životné prostredie a pekná príroda
výhodné dopravné spojenie s okolím
13%

28%

dobrá infraštruktúra
dobré sociálne vzťahy

10%
1%

8%

estetické dôvody a pokoj
zvyk

Graf 4

Až 41% respondentov by pri voľbe miesta trvalého bydliska chcelo naďalej bývať v obci
Vysoká pri Morave, pomerne frekventované boli aj možnosti zmeny bývania do zahraničia
(24%) alebo inej vidieckej obce (18%). Možnosť bývania v meste si zvolila len malá časť
respondentov (12%). Ako dôvody zotrvania vo „vlastnej“ vidieckej obci uvádzali respondenti
rodinné dôvody (28%), kvalitné životné prostredie a prírodu (25%) a dopravné spojenie
s okolím (15%).
Otázka 5: Ohodnoťte, prosím, ako ste spokojný/á s poskytovaním služieb v obci Vysoká pri
Morave
Spokojnosť, resp. čiastočnú spokojnosť uviedli respondenti najmä so stavom verejnej zelene,
vybavením inžinierskymi sieťami (elektrinou, plynom a verejným vodovodom), pokrytím
obce signálom mobilných operátorov, požiarnou ochranou, so stavom a činnosťou domu
smútku a nového zdravotného strediska v obci Vysoká pri Morave.
Najviac problémovými sú podľa približne poloviny respondentov - nepostačujúca činnosť
štátnej polície v prípadoch týkajúcich sa obce a nedostatočná vybavenosť obce verejnou
kanalizáciou.
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spokojný/á

čiastočne spokojný/á

nespokojný/á

sociálne zariadenia
stav verejnej zelene
športové zariadenia
stav miestnych komunikácií
prepravná služba zdravotníckych zariadení
vybavenie obce elektrinou
pokrytie signálom mobilných sietí
materská škola
základná škola
knižnica
dostupnosť obce (časová, priestorová)
dostupnosť verejného internetu
možnosti športového využitia
kultúrne zariadenia
kvalita zotavovacích služieb
požiarna ochrana
stav chodníkov
činnosť štátnej polície
vybavenie obce plynom
vybavenosť obce verejným vodovodom
vybavenosť obce verejnou kanalizáciou
dom smútku
zdravotné stredisko
všeobecná zdravotnícka starostlivosť
kvalita výučby na základnej škole
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Otázka 6: Využívate alebo mali by ste v budúcnosti záujem o využívanie:
športové zariadenia
lepšia dostupnosť
cyklotrasy
kultúrne zariadenia
detské ihriská
mobilné siete
zdravotné služby
základná škola
materská škola
sociálne zariadenia
knižnica
domov dôchodcov
prepravná služba
zotavovacie služby
stredná škola
iné

podiel respondentov v %
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Graf 6

Z názorov respondentov vyplýva, že v súčasnosti alebo budúcnosti pomerne využívanými by
mohli byť najmä športové zariadenia. Zároveň by viac ako polovica respondentov považovala
za vhodné zlepšenie dostupnosti obce.
V možnosti „iné“ respondenti uviedli: rozšírené možnosti vzdelávania (jazykový kurz),
rozšírenie nákupných možností, reštauráciu, kaviareň s detským kútikom, materské centrum,
optickú sieť, bankomat, káblový internet, plaváreň a kino.
Otázka 7: Ako by ste charakterizovali Vaše susedské vzťahy?
7%
9%

7% 1%

skôr voľné
42%

blízke
veľmi blízke
takmer žiadne
žiadne

34%

neuvedené

Graf 7

Otázka 8: Ako by ste charakterizovali Vašu susedskú spoluprácu?
Napriek tomu, že 42% respondentov označilo svoje susedské vzťahy za skôr voľné, väčšina
respondentov považovala spoluprácu so svojím susedským okolím za dobrú (38%), veľmi
dobrú (17%) alebo neutrálnu (31%). Možnosť „skúseností s veľmi zlou susedskou
spoluprácou“ deklarovalo len 1% respondentov.
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Otázka 9: Zaujímate sa o dianie a život v obci?
30%

4%

2%
áno
občas
nie
64%

neuvedené

Graf 9

Otázka 10: Ak áno, kde najčastejšie?
podiel respondentov v %
z obecného rozhlasu
z obecnej web stránky
z obecných novín
na návšteve
na ulici
pri nákupe
na stretnutí občanov
na obecnom úrade
na stretnutiach v rámci spolku alebo združenia
v reštauračnom zariadení
iné
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Graf 10

Viac ako 90% respondentov sa pravidelne alebo občas zaujíma o dianie v obci. Pričom
zdrojom informácií sú oficiálne informačné zdroje obce - obecný rozhlas, web stránka obce a
obecné noviny.
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Otázka 11: Ste členom združenia alebo spolku, ktorý sa priamo podieľa na dianí a živote
v obci?
4%
25%
nie
áno
neuvedené
71%

Graf 11

Otázka 12: Ktoré spolky alebo inštitúcie podľa Vás najviac prispievajú k rozvoju obce
Vysoká pri Morave?
podiel respondentov v %
Dobrovoľný hasičský zbor
Futbalový klub
Jednota dôchodcov Slovenska
Tanečná skupina Stardance
Jazdecký klub s parkúrom
Klub dôchodcov
Materská škola
Základná škola, školské krúžky
Rybársky zväz
Červený kríž
Jazdecký klub Canter
Detské centrum Farbička
Sportcentrum
Obecná knižnica
Poľovnícky zväz
Lesné a pôdne spoločenstvo
Združenie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy
Združenie vlastníkov poľovných pozemkov
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Graf 12

Viac ako 70% respondentov nie sú členmi žiadneho združenia alebo spolku, ktorý má vplyv
na život a dianie v obci. Takmer 25% respondentov rôznych vekových kategórií naopak
deklarovalo svoje členstvo v niektorom z miestnych združení alebo spolkov.
Podľa respondentov k najaktívnejším miestnym združeniam a spolkom, s pozitívnym
prínosom k rozvoju obce patria: Dobrovoľný hasičský zbor, Futbalový klub a miestna
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska.
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Otázka 13: Domnievate sa, že obyvatelia obce Vysoká pri Morave sa snažia zatraktívniť život
v obci a skrášliť, resp. spríjemniť jej prostredie?
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Graf 13

Otázka 14: Porovnajte, prosím, vybrané životné postoje s Vaším názorom:
presne sa na mňa vzťahuje
skôr sa na mňa nevzťahuje

čiastočne sa na mňa vzťahuje
vôbec sa na mňa nevzťahuje

žiť v peknom a príjemnom prostredí, i za cenu
niektorých ekonomických nevýhod a strát
mať dosť peňazí, i na úkor voľného času a tvorby
príjemného prostredia v obci
angažovať sa vo veciach verejných i na úkor
voľného času
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Graf 14

Podľa názoru respondentov pozitívnym znakom pre rozvoj obce Vysoká pri Morave môže
byť snaha niektorých obyvateľov o rozvoj obce. Pozitívny je postoj 60 % respondentov, ktorí
by sa angažovali alebo čiastočne angažovali vo veciach verejných i na úkor vlastného
voľného času. Vysoký podiel (78%) respondentov deklaroval postoj žiť v peknom
a príjemnom prostredí i za cenu niektorých ekonomických nevýhod a strát.
Otázka 15: Poznáte územný plán obce?
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52%
29%

čiastočne
nepoznám
poznám
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Graf 15

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Vysoká pri Morave na roky 2015-2022

Otázka 16: V prípade, ak ho poznáte, myslíte si o ňom, že:
rozhodne áno

skôr áno ako nie

skôr nie ako áno

rozhodne nie

urobí obec atraktívnejšou
skvalitní a spríjemní život v obci
viac negatívne naruší život v obci ako prinesie…
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Otázka 17: Aký charakter by podľa Vás mala mať obec Vysoká pri Morave?
súhlasím

čiastočne súhlasím

nesúhlasím

obec by si mala zachovať vidiecky charakter
centra
mali by sa vytvárať podmienky na postupnú
mestskú prestavbu
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Graf 17

Približne 2/3 respondentov je aspoň čiastočne oboznámená s územným plánom obce Vysoká
pri Morave. Zároveň v tejto skupine respondentov prevládal názor, že územný plán prinesie
pre obec viac pozitívneho, prispeje k jej zatraktívneniu a spríjemneniu prostredia. Takmer 90
respondentov úplne alebo čiastočne súhlasilo so zachovaním vidieckeho charakteru obce.
Otázka 18: Ktoré problémy obce je podľa Vášho názoru potrebné riešiť čo najskôr?
rozhodne áno
skôr áno ako nie
oprava ciest a komunikácií
zlepšenie kvality životného prostredia
starostlivosť o starých ľudí
vytvorenie nových služieb
nedostatok stavebných pozemkov
riešenie dopravnej situácie v obci
vytvorenie zariadení pre oddych a voľný…
záchrana a oprava kultúrnych pamiatok
záchrana a oprava bytového fondu
zlepšenie nákupných možností
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Z ponúkaných alternatív najviac respondentov za problémy, ktoré je potrebné prednostne
riešiť považuje starostlivosť o starých ľudí, vytvorenie zariadení pre voľný čas a oddych.
Naopak nepovažovali za potrebné riešiť nedostatok stavebných pozemkov v obci.
Otázka 19: Vyznačte, prosím, podľa Vášho názoru najvýznamnejšie problémy v obci
Až 89% respondentov za najzávažnejší problém v obci považuje vandalizmus, ďalej
nedostatočné autobusové spojenie s okolitými obcami a mestami, absenciu obecnej polície
a nedostatočnú alebo nekvalitnú kanalizáciou. Z pohľadu respondentov zanedbateľnými
problémami boli najmä nedostatočná funkčnosť obecného rozhlasu, zásobovanie nekvalitnou
vodou a chýbajúca požiarna ochrana.
podiel respondentov v %
vandalizmus
nedostatočné autobusové linky, odkázaný na vlastné auto
chýba obecná polícia
nedostatočná alebo nekvalitná kanalizácia
zlé cesty a chodníky
chýbajú zotavovacie a zdravotnícke zariadenia, pohotovosť, …
málo priestoru pre rozvoj mladých a detí, chýbajú detské …
nedostatočné športové vyžitie, málo priestoru na aktívny …
chýbajú odpadkové koše, veľké kontajnery, kontajnery na …
neriešená dopravná situácia, hustá premávka, zlé označenie, …
málo kultúrnych zariadení a spoločenských podujatí
veľa krčiem, je rušený nočný kľud
zlé služby - obecné, obchodné
nedostatočne riešené verejné priestranstvá, lavičky, parky, …
nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky, chýbajú …
nedostatok zelene, nevhodné a znečistené životné prostredie
nedostatočné verejné osvetlenie
obecný rozhlas nefunguje dostatočne
nekvalitná voda
chýba požiarna ochrana
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Otázka 20: Podieľate sa Vy osobne na zlepšovaní života v obci Vysoká pri Morave?
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Otázka 21: Ak áno, Vaša činnosť je:
príležitostná
organizovaná spolkom alebo združením
pravidelná

počet respondentov

organizovaná obecným úradom
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Viac ako polovina respondentov sa osobne podieľa na zlepšovaní života obce,
v príležitostných činnostiach alebo aktivitách (28 respondentov), organizovaných miestnym
združením alebo spolkom (17), prípadne obecným úradom (9).
Otázka 22: Ak nie, čo Vám bráni zapájať sa do rozvojových činností?
nedostatok voľného času
nedostatok informácií
neviem, ako by som mohol/mohla pomôcť
iný dôvod
nerešpektovanie pripomienok (aj tak je to zbytočné)
zlé vzťahy s obecným úradom
nezáujem
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Ako najčastejšie dôvody nezapájania sa do rozvojových činností obce respondenti uviedli
nedostatok voľného času (35 respondentov) , nedostatok informácií (20) a nevedomosť, akým
spôsobom by bolo možné sa zapojiť – pomôcť (17).
Otázka 23: Kto sa podľa Vás najviac zaslúžil o rozvoj obce Vysoká pri Morave?
podiel respondentov v %
starosta
niektorí obyvatelia obce
poslanci obecného zastupiteľstva
miestne podniky
iné
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Podľa 77% respondentov najviac sa o rozvoj obce Vysoká pri Morave zaslúžil súčasný
starosta - pán Dušan Dvoran, v menšej miere niektorí obyvatelia obce (46%), poslanci
obecného zastupiteľstva (27%) a miestne podniky (10%).
Otázka 24: Aké konkrétne kroky by ste urobili, aby ste zabezpečili ďalší rozvoj obce Vysoká
pri Morave?
Svoj názor a návrhy na konkrétne rozvojové opatrenia v obci vyjadrilo celkovo 50
respondentov. Ich návrhy bolo možné rozčleniť do 13 tematických oblastí. Prehľad týchto
tematických oblastí spolu s konkrétnymi opatreniami na zabezpečenie ďalšieho rozvoja obce
a počtom respondentov, ktorí ich uviedli, podáva tabuľka.
Najčastejšie spomenutým problémom, ktorý vyžaduje riešenie, bol vandalizmus a kriminalita
v obci, ktoré by respondenti riešili rôznymi spôsobmi, napríklad posilnením policajných
hliadok v obci, zriadením obecnej polície alebo rozšírením kamerového systému v obci
a zabezpečením jeho funkčnosti.
Ďalším významným problémom obce podľa viacerých respondentov bola nedobudovaná
verejná kanalizácia v obci, ktorú je potrebné dokončiť. Častejšie spomenutým problémom
bolo ešte nedostatočné autobusové a vlakové spojenie v smere Malacky a Bratislava (problém
bolo navrhnuté riešiť posilnením spojov alebo zavedením kyvadlovej dopravy do Zohoru
a Stupavy) a čierne skládky v obci (navrhnuté bolo ich odstránenie a predchádzanie ich
opätovnému vzniku prostredníctvom vysokých pokút).
Tabuľka 1: Návrh respondentov na ďalší rozvoj obce Vysoká pri Morave
Tematická oblasť

Navrhnuté opatrenie

zriadiť obecnú políciu
posilniť policajné hliadky v obci
odstrániť kriminalitu a obchod s drogami v obci
Bezpečnosť v obci eliminovať vandalizmus v obci (napr. prostredníctvom pokút)
zabezpečiť prevádzku a funkčnosť obecného kamerového systému v
celom intraviláne obce
ohradiť a zamykať detské ihriská
zabrániť príchodu neprispôsobivých občanov do obce
zabezpečiť osvetlenie cestnej komunikácie smerom na Stupavu
zabezpečiť lepšie označenie cestných komunikácií v obci (najmä
jednosmerných ciest)
zakázať parkovať na chodníkoch
opraviť vlakovú stanicu
Dopravná situácia zabezpečiť kyvadlovú dopravu do Zohoru a Stupavy
dohliadať na dodržiavanie predpisov cestnej premávky
posilniť autobusové a vlakové spojenia (smer Malacky a Bratislava)
rozmiestniť cestné spomaľovacie prahy v obci
vybudovať cestný obchvat obce
vybudovať diaľničný privádzač Stupava - Sever
Infraštruktúra dobudovať kanalizáciu v obci

Počet
respondentov
3
5
10
8
4
3
1
2
1
1
1
2
1
4
2
1
1
11
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rozšíriť inžinierske siete do všetkých častí obce
opraviť cestné komunikácie
presunúť elektrické vedenie pod zem
dobudovať chodníky v obci
vybudovať dráhu pre in-line
zviditeľniť obec
obnoviť kúpanie v okolitých jazerách
Propagácia obce spolupracovať so súkromnými investormi v oblasti cestovného ruchu
a cestovný ruch zlepšiť infraštruktúru a vybavenosť obce týkajúcu sa cestovného ruchu
v oblasti cestovného ruchu viac využívať prostriedky z eurofondov
opraviť cyklotrasy v obci
zvýšiť množstvo športových podujatí v obci
Spoločenský život zvýšiť množstvo kultúrnych podujatí v obci
organizovať častejšie jarmoky v obci
zabezpečiť viac aktivít pre deti (napr. divadlo, koncerty, tvorivé dielne)
zlepšiť vybavenosť knižnice v obci
Rozvoj detí a
vybudovať viac detských ihrísk
mládeže
zabezpečiť záujmové činnosti pre mládež
zmeniť pedagógov a vedenie základnej školy v obci
vytvoriť nové pracovné miesta v obci
Pracovné
zapojiť príjemcov sociálnych dávok do verejnoprospešných obecných
príležitosti
prác
Výstavba

Podnikanie
Výstavba

Životné
prostredie

Verejné
priestranstvá
Sociálna
starostlivosť

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2

podporiť výstavbu v obci

1

architektonicky zjednotiť výstavbu v obci

1

zabezpečiť nové stavebné pozemky
vytvoriť lepšie podmienky pre podnikateľov

1
2

prenajať obecné priestory podnikateľom

1

podporiť výstavbu v obci

1

kontrolovať triedenie odpadu a platby za odpad

1

rozmiestniť v obci koše s vrecúškami určené na zber psích exkrementov

1

odstrániť čierne skládky v obci (napr. prostredníctvom prísnych pokút)

5

rozmiestniť v obci nádoby na triedený odpad

2

zabezpečiť kontajnery na zber kovových predmetov

1

včas uskutočňovať postreky proti komárom v obci a jej okolí

1

zaviesť pre obyvateľov povinnosť starať sa o priestor pred svojím domom

1

dobudovať námestie v obci
spolupracovať so súkromnými investormi v oblasti opatrovateľských
služieb pre starších občanov

1

vybudovať komunitné centrum pre sociálne slabších občanov

1

zriadiť materské centrum
Zdroj: dotazníkový prieskum

1

1
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ZÁVER
o Hlavné výhody bývania v obci: pokojnejší život v porovnaní s mestom, ďalšie bolo
možnosti vlastníctva domu alebo záhrady a blízkosť prírody (spolu cca 63%); 41%
respondentov deklarovala zámer naďalej bývať v obci a žiť v peknom a príjemnom
prostredí (78%);
o Spokojnosť, resp. čiastočná spokojnosť respondentov so:
 stavom verejnej zelene,
 vybavením inžinierskymi sieťami (elektrina, plyn, verejný vodovod),
 pokrytím signálom mobilných operátorov,
 požiarnou ochrana
 novým zdravotným strediskom;
o Hlavné problémy:
 nízka miera starostlivosti o starých ľudí
 vandalizmus (89%) a nepostačujúc činnosť štátnej polície v prípadoch týkajúcich sa
obce
 absencia obecnej polície
 nedostatočná a nekvalitná vybavenosť obce verejnou kanalizáciou
 dostupnosť obce a nedostatočné autobusové spojenie s okolitými obcami a mestami
 absencia vybavenosti obce športovými zariadeniami, priestormi pre voľno časové
aktivity a oddych
 vysoký počet čiernych skládok;
o Záujem o dianie a život v obci a angažovanie sa vo veciach verejných:
 90% respondentov sa pravidelne alebo občas zaujíma o dianie v obci prostredníctvom
oficiálnych informačných zdrojov (obecný rozhlas, web stránka obce a obecné noviny)
 60 % respondentov sa čiastočne angažuje, alebo angažuje vo veciach verejných
 70% respondentov nie sú členmi žiadneho združenia alebo spolku, ktorý má vplyv na
život a dianie v obci
 dôvody nízkej miery zapájania sa obyvateľov do rozvojových aktivít - nedostatok
voľného času (35 respondentov), nedostatok informácií (20), nevedomosť
o možnostiach a spôsobe angažovania sa (17)
 25% respondentov nepozná Územný plán obce
 podľa 77% respondentov sa o rozvoj obce najviac zaslúžil súčasný starosta - pán
Dušan Dvoran a niektorí obyvatelia obce (46% respondentov).
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Príloha 7: Výsledky dotazníkového prieskumu realizovaného v čase 07.-10. 2014 na vzorke 8
respondentov (podnikatelia)

Do prieskumu podnikateľského prostredia v obci Vysoká pri Morave sa zapojilo 8 miestnych
podnikateľov so sídlom ekonomického subjektu priamo obci. V dotazníku odpovedali na 21
otázok, zameraných na základné údaje (predmet činnosti, trvanie pôsobnosti, počet
zamestnancov, ekonomické výsledky), otázky ohľadne vplyvu rôznych faktorov na
podnikateľské aktivity a perspektívne smerovanie vývojových trendov a smerovanie
podnikania.
a) Základné údaje o podnikateľskom subjekte
Otázka 1: Do akej kategórie patrí Váš podnik z hľadiska počtu zamestnancov?

37,50%
bez zamestnancov
do 10 zamestnancov
62,50%

Graf 1

Do prieskumu sa zapojili ekonomické subjekty bez zamestnancov (62,5%) a do 10 (37,5%)
zamestnancov. Ostatné veľkostné kategórie podnikateľských subjektov podľa počtu
zamestnancov (11-50, 51-250, 251 a viac) sa do prieskumu nezapojili, resp. nemajú miestom
podnikania v obci. nenachádzajú
Otázka 2: Aký je premet Vášho podnikania?
priemyselna výroby
poľnohospodárstvo a lesníctvo
priemyselna výroby
iné
ostatné služby
obchod
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Graf 2

Medzi respondentmi dominovali subjekty s predmetom podnikania v obchode (37,5%),
službách (25%) a tzv. iné (37,5%). Do prieskumu sa nezapojili podnikateľské subjekty v
priemysle, poľnohospodárstve, doprave a v stavebníctve.
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Otázka 3: Kde je lokalizované hlavné sídlo Vašej spoločnosti?
Všetky podnikateľské subjekty uviedli ako hlavné sídlo a miesto pôsobenia spoločnosti obec
Vysokú pri Morave.
Otázka 4: Obdobie pôsobenia Vašej spoločnosti v obci Vysoká pri Morave:
25%

25%

50%

menej ako 3 roky
3-10 rokov
viac ako 10 rokov

Graf 3

Podľa obdobia pôsobenia spoločností 50% spoločností pôsobí v obci Vysoká pri Morave 3-10
rokov, menej ako 3 roky a viac ako 10 rokov (zhodne 25%).
Otázka
mzda

5:
vo

Priemerná
mesačná
Vašej spoločnosti:

42,90%
do 400 Eur
401-800 Eur
801-1200 Eur
viac ako 1201 Eur
57,10%

Graf 4

Najrozšírenejším odvetvím podnikania sú obchod a služby. Výšku priemernej mesačnej mzdy
do 400 EUR udáva 57,1% a 401-800 EUR takmer 43,9% podnikateľských subjektov, vyššie
kategórie nie sú deklarované.
b) Rozvojové trendy a zámery podnikateľského subjektu
Otázka 6: Koľko máte zamestnancov v porovnaní so stavom z minulého roka?
Takmer všetky podnikateľské subjekty uviedli, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom
neprišlo ku zmenám v počte zamestnancov, resp. v prípade ak áno, tak zmeny boli len
nepatrné a s minimálnym dopadom na zamestnanosť subjektu.
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Otázka 7: Akú zmenu v počte zamestnancov očakávate v horizonte 1-2 roky?
25%
výrazný nárast (viac ako 25%)
mierny nárast
bez zmeny
mierny pokles
výrazný pokles (viac ako 25%)

75%

Graf 5

75% podnikateľský spoločností uviedlo, že v horizonte 1-2 rokov neočakáva zmenu počtu
zamestnancov a 25% spoločností očakáva len mierny nárast zamestnanosti. Ostatné možnosti
uvedené v otázke (výrazný pokles / nárast počtu zamestnancov do 25%) boli pre respondentov
irelevantné.
Otázka 8: Aký hospodársky výsledok dosiahla Vaša spoločnosť v minulom roku?
33%
kladný
záporný
67%

Graf 6

Väčšina spoločností (67%) uviedla, že v minulom roku vykazovali záporný a 33% kladný
hospodársky výsledok.
Otázka 9: Aké sú Vaše zámery a plány do budúcnosti?
iné
útlm činnosti
premiestnneie prevádzky mimo sídla firmy
kúpa nových pozemkov
rozšírenie na ďalšie oblasti podnikania
rozšírenie pôsobnosti mimo sídla firmy
kúpa alebo výstavba nových objektov a …
modernizácia objektov a zariadení
rozšírenie v rámci doterajších činností
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Graf 7

Medzi najčastejšie zámery a plány do budúcnosti podnikatelia uviedli rozšírenie v rámci
doterajších činností a rozšírenie pôsobnosti mimo sídla spoločnosti (zhodne 37,5%), útlm
činnosti a modernizáciu objektov a zariadení (zhodne 25%), kúpu pozemkov a iné (zhodne
12,5%). Medzi zámery s nulovým predpokladom patrili kúpa alebo výstavba nových objektov
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a zariadení, rozšírenie na ďalšie oblasti podnikania a premiestnenie prevádzky mimo sídla
subjektu.
c) Zamestnanosť a trh práce
Otázka 10:Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Vašej spoločnosti:
13%

12%
vysokoškolské
stredoškolské s maturitou a vyššie odborné
stredoškolské bez maturity
základné a bez vzdelania
75%
Graf 8

75% zamestnancov podnikateľských subjektov s miestom pôsobenia vo Vysokej pri Morave
má stredoškolské vzdelanie s maturitou a vyššie odborné vzdelanie. Približne rovnaký podiel
tvoria zamestnanci o stredoškolským vzdelaním bez maturity (13%) a s vysokoškolským
(12%) vzdelaním. Žiaden zo subjektov nezamestnáva osoby so základným vzdelaním a bez
vzdelania.
Otázka 11: Ako hodnotíte kvalitu pracovnej sily vo Vašej spoločnosti?
33%

67%

výborná
dobrá
dostatočná
nedostatočná

Graf 9

S kvalitou pracovnej sily sú podnikatelia spokojní a hodnotili ju ako výbornú (67%) a dobrú
(33%).
Otázka 12: Ktoré problémy na trhu práce sú z hľadiska Vašej spoločnosti najzávažnejšie?
Ako najzávažnejšie problémy na trhu práce z hľadiska podnikateľského subjektu respondenti
uviedli nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a vysokú cenu práce (zhodne 37,5%), nízku
pracovnú morálku a flexibilitu pracovníkov (zhodne 25%), ďalej vysokú fluktuáciu
pracovníkov a iné dôvody (zhodne 12,5%). Nevhodnú vzdelanostnú štruktúru pracovníkov
nepovažuje za problém žiaden z respondentov.
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iné
nízka pracovná morálka
nevhodná vzdelanostná štruktúra
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
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Graf 10

Otázka 13:Do akej miery pozitívne ovplyvňujú činnosť Vašej spoločnosti nasledovné faktory?

Graf 11

Respondenti mali na stupnici od 1 do 4 (1 = málo významné..., 4 = veľmi významné) označiť
dôležitosť jednotlivých faktorov, ktoré pozitívne ovplyvňujú činnosť spoločnosti. Za veľmi
významný vplyv na činnosť podnikateľského subjektu respondenti považujú finančnú
dostupnosť nehnuteľností (82%), výhodnú polohu obce (82%), ústretovosť orgánov a úradov
(71%), kvalitu a dostatok pracovnej sily (58%) a možnosť spolupráce s inými firmami (50%).
Naopak najmenší vplyv majú atraktivita prírodného prostredia, dostatočná sieť služieb
a prekvapujúco aj dopravná a technická infraštruktúra, ktorej vplyv považujú respondenti
prevažne za málo až priemerne významný.
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Otázka 14: Do akej miery negatívne ovplyvňujú činnosť Vašej spoločnosti nasledovné
faktory?

Graf 12

Respondenti mali na stupnici od 1 do 4 (1 = málo významné..., 4 = veľmi významné) označiť
význam vybraných faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú činnosť ich spoločnosti. Za faktory
s najvýraznejším negatívnym vplyvom boli uvedené ekonomické faktory – náklady na mzdy,
domáca a zahraničná konkurencia, legislatívne obmedzenia a úrokové sadzby. Prevažujúci
slabý vplyv bol deklarovaný u faktora vysoká cena nehnuteľností.
Otázka 15: Ktorými kritickými oblasťami by sa mal PHSR obce Vysoká pri Morave prioritne
zaoberať?
informatizácia a multimediálne technológie
podpora a rozvoj cestovného ruchu a propagácia obce
životné prostredie
rozvoj bývania
podmienky pre investície
podpora a rozvoj výroby a služieb
ľudské zdroje
doprava a technická infraštruktúra
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Graf 13

Z pohľadu podnikateľov najkritickejšími oblasťami, ktorými by sa mal PHSR zaoberať sú
doprava a infraštruktúra (75%), životné prostredie a podpora rozvoja cestovného ruchu
a propagácia obce (zhodne 37,5%), ďalej podpora a rozvoj výroby a služieb, podmienky pre
investície a rozvoj bývania (zhodne 25%) a najmenšiu pozornosť je potrebné venovať
ľudským zdrojom, informatizácii a multimediálnym technológiám (zhodne 12,5%).
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d) Verejná správa
Otázka 16: Je podľa Vás obec Vysoká pri Morave dobrým miestom na podnikanie?
12,5%
37,5%

určite áno
s istými výhradami áno
nie

50,0%

Graf 14

Takmer 90% respondentov považuje obec Vysoká pri Morave za určite dobré miesto na
podnikanie (50%) resp. za dobré miesto pre podnikanie s istými výhradami (37,5%) a 12,5%
za nevhodné miesto na podnikanie.
Otázka 17: Aký je Váš názor na prácu obecného úradu v obci Vysoká pri Morave?

50%
veľmi dobrá
dobrá
nedotatočná, zlá
50%

Graf 15

Respondenti – podnikatelia považujú prácu OcÚ za veľmi dobrú (50%) a dobrú (50%); žiaden
z respondentov nepovažuje prácu OcÚ za nedostatočnú a zlú.
Otázka 18: Ako hodnotíte nasledovné verejné služby poskytované Vašej spoločnosti?

Graf 16
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Respondenti mali ohodnotiť stupeň spokojnosti s poskytovanými verejnými službami bodmi
na stupnici od 1 do 4 (pričom 1 = nespokojnosť.., 4 = maximálna spokojnosť). Najvyššiu
mieru spokojnosti vyjadrili respondenti s požiarnou ochranou, so zásobovaním vodou,
administratívou a údržbou verejných komunikácií a priestranstiev, naopak najväčšia je
nespokojnosť podnikateľov s odkanalizovaním (88% respondentov je úplne alebo čiastočne
nespokojných) a ochranou majetku (len 13% respondentov je maximálne spokojných).
Zmiešané názory vyjadrili podnikatelia s likvidáciou odpadu.
Otázka 19: Ako hodnotíte aktivity miestnej samosprávy v nasledujúcich oblastiach z hľadiska
Vášho podnikania?

Graf 17

Respondenti – podnikatelia mali ohodnotiť aktivity miestnej samosprávy bodmi na stupnici
od 1 do 4 (1 = nespokojnosť..., 4 = maximálna spokojnosť). Takmer 60% respondentov podnikateľov je maximálne spokojná s finančnou a daňovou a s komunikačnou politikou
(58%), 32% s pozemkovou politikou. Istú mieru nespokojnosti (13%) vyjadrili respondenti
s finančnou a daňovou politikou a o niečo viac s pozemkovou (17%) politikou.
Otázka 20: Bola by Vaša spoločnosť ochotná zapojiť sa do akcií organizovaných obcou na
podporu podnikateľských aktivít?
12,5%
62,5%

áno
nie

25,0%

podľa okolností

Graf 18

Ochota podnikateľských subjektov zapojiť sa do akcií organizovaných obcou je
diferencovaná - 12% respondentov - podnikateľov deklarovalo jednoznačný súhlas, 62,5% by
zapojenie sa zvážilo podľa okolností a 25% deklarovalo odmietavý postoj.
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Otázka 21: Aké aktivity a stimuly by mala zahŕňať podpora podnikania v mieste pôsobenia
Vašej spoločnosti?
iné
právne poradenstvo, asistencia pri jednaní s …
organizácia odborných akcií (konferencií, …
budovanie a skvalitňovanie inžinierskych sietí
zvýhodnenie pri prenájme a predaji nehnuteľností
spoločná propagácia podnikov obce
poskytovanie daňových úľav na poplatkoch
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Graf 19

Respondenti – podnikatelia z aktivít a stimulov podnikania v najväčšej miere deklarovali
potrebu zlepšenia dopravnej infraštruktúry (75%), poskytovanie finančnej podpory (63%) a
daňových úľav na poplatkoch, ďalej informovanie o rozvojových zámeroch obce (zhodne
50%), zvýhodnenie pri prenájme a predaji nehnuteľností a spoločná propagácia podnikov
obce (zhodne 38%). Pomerne vysoký podiel (25%) získali i faktory ako sú budovanie a
skvalitňovanie inžinierskych sietí a iné. Zhodne 13% respondentov - podnikateľov za dôležitú
aktivitu považuje aj právne poradenstvo a poskytovanie záruk na úvery. Nikto neprejavil
záujem o organizáciu odborných akcií (konferencie, vzdelávacie kurzy a zriaďovanie
inkubátorov pre začínajúcich podnikateľov.
ZÁVER
o Z 50% podnikateľov respondentov pôsobí v obci Morave 3-10 rokov, podľa veľkostnej
kategórie dominujú subjekty bez zamestnancov (62,5%) a do 10 zamestnancov (37,5%) a
v budúcnosti subjekty nepredpokladajú zmeny v počte zamestnancov. Podľa predmetu
podnikania prevládajú obchod (37,5%), služby (25%) a iné (37,5%). Prevládajúcim
stupňom vzdelania zamestnancov je stredoškolské s maturitou a vyššie odborné (spolu
75%), ďalej stredoškolské bez maturity (13%) a vysokoškolské. Pomerne vysoký podiel
respondentov (67%) deklarovalo v minulom roku záporný hospodársky výsledok.
o Podnikatelia sú spokojní s kvalitou pracovnej sily - ako výbornú ju hodnotí 67% a dobrú
33% respondentov. Výška priemernej mesačnej mzdy v podnikateľských subjektoch je do
400 EUR (57,1%) a 401-800 EUR (44%).
o Vysoká pri Morave je označená ako určite dobré až dobré (87,5%) miesto na podnikanie.
o Maximálna spokojnosť respondentov (podnikateľov) je s aktivitami miestnej samosprávy
vo finančnej a daňovej (58%) a komunikačnej (50%) oblasti a v oblasti pozemkovej
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politiky (32%), ďalej v oblastiach požiarna ochrana, zásobovanie vodou, administratíva a
údržba verejných komunikácií a priestranstiev.
Respondenti v budúcnosti predpokladajú rozšírenie svojej pôsobnosti v rámci doterajších
činností ako aj rozšírenie pôsobnosti mimo sídla spoločnosti (zhodne 37,5%),
modernizáciu objektov a zariadení (25%); 25% respondentov predpokladá útlm činnosti.
Prevláda vysoká ochota podnikateľov zapojiť sa do aktivít v obci - 12% respondentov
vyjadrilo jednoznačný súhlas a 62,5% respondentov by sa zapojilo podľa okolností.
Respondenti deklarovali požiadavky na skvalitnenia dopravnej infraštruktúry (75%),
poskytovanie finančnej podpory (63%) a daňové úľavy na poplatkoch, zvýšenie
informovanosti o rozvojových zámeroch obce (zhodne 50%), zvýhodnenie pri prenájme a
predaji nehnuteľností a spoločnú propagáciu podnikov obce (zhodne 38%).
Podľa respondentov faktormi s negatívnym vplyvom na podnikanie sú náklady na mzdy,
domáca a zahraničná konkurencia, legislatívne obmedzenia a úrokové sadzby, nedostatok
kvalifikovanej pracovnej sily, vysoká cena práce (zhodne 37,5%), nízka pracovná morálka
a nízka flexibilita pracovníkov (zhodne 25%).
Podľa respondentov by sa PHSR mal vo zvýšenej miere zaoberať riešením infraštruktúry
a dopravnej situácie (75%), životným prostredím, podporou rozvoja cestovného ruchu
(37,5%), výroby a služieb (25%), ďalej propagáciou obce (37,5%) a skvalitňovaním
podmienok pre rozvoj bývania a investičnú činnosť (25%).

Príloha 8: Hodnotiace tabuľky pre výber projektov
Dopravná infraštruktúra
Kategória

Hodnotiace kritérium

Hodnotenie

Spojenie s cestami vyššieho dopravného
Nespĺňa
významu D, RC, I. triedy, plnenie funkcie
privádzača na D, RC, intenzita dopravy
presahujúca priemernú intenzitu v danej
Spĺňa
triede, situovanie cesty v území bez
nadradenej cestnej siete a pod.
DopravnoCesta zabezpečuje dennú mobilitu osôb
Nespĺňa
A hospodársky
a dostupnosť sociálnych a ekonomických
význam
potrieb
(zamestnanie,
vzdelávanie,
zdravotnícke služby, kultúra, rekreácia,
význam z pohľadu verejnej osobnej
Spĺňa
dopravy(napr. napojenie na terminály
integrovanej dopravy, stanice VOD,
a pod.)
Nespĺňa
Dopravná
Prekročenie hodnoty priemernej intenzity
B
prevádzka
(v kraji)
Spĺňa
veľmi dobrý, dobrý
Stavebno – technický stav cesty (pozdĺžne
a vyhovujúci
a priečne nerovnosti, vyjazdené koľaje,
únosnosť vozovky a pod.)
nevyhovujúci/havarijný
Zvýšenie počtu obyvateľov so zlepšeným
Nespĺňa
Stavebnoprístupom k verejným službám a zlepšenie
Spĺňa
C technický
mobility pracovnej sily
stav
Nespĺňa
Posilnenie významnej vnútroregionálnej
rozvojovej osi
Spĺňa
Nespĺňa
Rozvoj cezhraničných väzieb, podpora
makro regionálnych stratégií
Spĺňa
Zdroj: vlastné spracovanie

Výsledok hodnotenia
projekt nie je prioritný, realizácia nemá výrazný vplyv na
vlastnosti cestnej siete
Priorita
projekt je prioritný pre formovanie vlastností cestnej siete
projekt je pripravený a má výrazný vplyv na formovanie
vlastností cestnej siete vrátane špecifických cieľov IROP

Počet
bodov
0

1

0

1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Súčet
nízka

<0;2)

stredná

<4;5)

vysoká

<6;7>

Sociálna infraštruktúra
Kategória
A Demografia

StavebnoB technický
stav

C

Zlepšenie
dostupnosti

Hodnotiace kritérium
Projekt zlepšuje dostupnosť pre
miestne obyvateľstvo a výrazným
spôsobom zlepšuje kvalitu života
Stavebno – technický stav zariadenia
nie je vyhovujúci
Zvýšenie energetickej hospodárnosti
budov
Zlepšenie dostupnosti sociálnych
služieb pre špecifickú skupinu
obyvateľstva
Zvýšenie počtu obyvateľov so
zlepšeným prístupom k verejnej
infraštruktúr

Nespĺňa

Počet
bodov
0

Spĺňa

1

Hodnotenie

veľmi dobrý, dobrý
a vyhovujúci
nevyhovujúci/havarijný
Nespĺňa
Spĺňa
Nespĺňa

0
1
0
1
0

Spĺňa
Nespĺňa

1
0

Spĺňa

1

Zdroj: vlastné spracovanie

Výsledok hodnotenia
projekt nie je prioritný, realizácia nemá výrazný vplyv na
vlastnosti cestnej siete
Priorita
projekt je prioritný pre formovanie vlastností cestnej siete
projekt je pripravený a má výrazný vplyv na formovanie
vlastností cestnej siete vrátane špecifických cieľov IROP

Súčet
nízka

<0;1)

stredná

<2;3)

vysoká

<4;5>

Vzdelávacia infraštruktúra
Kategória

Hodnotiace kritérium

Kvalita
výchovnoProjekt zvyšuje kompetencie
A
vzdelávacieho a zručnosti žiakov
procesu
Projekt zlepšuje dostupnosť pre
miestne obyvateľstvo
B Demografia
a výrazným spôsobom zlepšuje
kvalitu života
StavebnoC technický
stav

D

Zlepšenie
dostupnosti

Stavebno – technický stav siete
nie je vyhovujúci
Zvýšenie energetickej
hospodárnosti budov
Zlepšenie dostupnosti školského
zariadenia pre obyvateľstvo
Zvýšenie počtu obyvateľov so
zlepšeným prístupom k verejnej
infraštruktúre

Počet
bodov
0

Hodnotenie
Nespĺňa
Spĺňa

1

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

veľmi dobrý, dobrý
a vyhovujúci
nevyhovujúci/havarijný
Nespĺňa
Spĺňa
Nespĺňa
Spĺňa
Nespĺňa
Spĺňa

0
1
0
1
0
1
0
1

Zdroj: vlastné spracovanie

Výsledok hodnotenia
projekt nie je prioritný, realizácia nemá výrazný dopad na
zlepšenie kvality a dostupnosti školskej infraštruktúry
projekt je prioritný pre zlepšenie kvality a dostupnosti školskej
Priorita
infraštruktúry
projekt je pripravený a má výrazný dopad na zlepšenie kvality
a dostupnosti školskej infraštruktúry vrátane špecifických cieľov
IROP

Súčet
nízka

<0;2)

stredná

<3;4)

vysoká

<5;6>

Environmentálna infraštruktúra
Kategória

Hodnotiace kritérium
Odstránenie systémových porúch

A

Ekologický
hospodársky
význam

B

Ekonomický

C

Stavebnotechnický
stav

D

Funkčnosť,
špecifické
požiadavky

Budovanie verejných vodovodov, okrem
prípadov
ich
súbežnej
výstavby
s výstavbou verejnej kanalizácie podľa
aktualizovaného Národného programu SR
pre
vykonávanie
smernice
Rady
91/271/EHS,
inými
strategickými
dokumentmi
Budovanie
verejných
kanalizácií
a čistiarní odpadových vôd
Zvýši sa efektívnosť poskytovania
služieb
obyvateľstvu,
ostatným
subjektom/plánované
významné
investície

Počet
bodov

Hodnotenie
Nespĺňa
Spĺňa
Nespĺňa

0
1
0

Spĺňa

1

Nespĺňa
Spĺňa
Nespĺňa

0
1
0

Spĺňa

1

veľmi dobrý, dobrý
a vyhovujúci
nevyhovujúci/havarijný
bezchybný až zlý
Stav jednotlivých stavieb
veľmi zlý/havarijný
Rekonštruované siete musia spĺňať
Nespĺňa
nasledovné funkčné požiadavky uvedené
v podpornom programe
Spĺňa
Stavebno – technický stav existujúcej
infraštruktúry, zariadení

Zvýšenie počtu obyvateľov so zlepšeným
prístupom k environmentálnym službám
a zlepšenie kvality ich života
Podpora využívania lokálnych zdrojov

Rozvoj cezhraničných väzieb, podpora
makro regionálnych stratégií
Zdroj: vlastné spracovanie

0
1
0
1
0
1

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Nespĺňa
Spĺňa
Nespĺňa
Spĺňa

0
1
0
1

Výsledok hodnotenia
projekt nie je prioritný, realizácia nemá výrazný dopad na
zlepšenie kvality a dostupnosti environmentálnej infraštruktúry
projekt je prioritný pre
zlepšenie kvality a dostupnosti
Priorita
environmentálnej infraštruktúry
projekt je pripravený a má výrazný dopad na zlepšenie kvality
a dostupnosti
environmentálnej
infraštruktúry
vrátane
špecifických cieľov IROP

Súčet
nízka

<0;3)

stredná

<4;6)

vysoká

<7;10>

