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Harmonogram spracovania jednotlivých častí PHRSR obce Málinec 

Tabuľka 1 Harmonogram spracovania jednotlivých častí PHRSR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bol spracovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja v znení zákona 309/2014 Z. z., ktorý definuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce ako strednodobý programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo 

všetkých oblastiach života obce. Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného 

zabezpečenia. Zákon stanovuje aj úlohy, týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania, zabezpečenia 

plnenia a pravidelného vyhodnocovania predmetného programového dokumentu. Pri spracovaní 

programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy 

regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 

(nariadenie o štrukturálnych fondoch). 

 
Metóda Informovanie verejnosti Získavanie názorov 

verejnosti 
Zohľadňovanie názorov 
verejnosti 

Tlačené materiály     
Verejné informačné 
tabule 

   
Informačné formuláre, 
tabuľky údajov 

   
Internetové stránky    

 

 2021 2022 
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Úvod                  

Analytická časť                  

Strategická časť                  

Programová časť                  

Realizačná časť                  

Finančná časť                  

Záver                  
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Využitie existujúcich 
médií 

   
Zverejňovanie informácií 
v miestnej tlači 

   
Stretnutia    
Stretnutia s kľúčovými 
ľuďmi  

   
Návšteva v dotknutom 
území 

   
Verejné vypočutie    
Využitie miestnych ľudí 
na získavanie názorov 

   
Rozhovory a prieskumy     
Dotazník pre záujmové 
skupiny 

   
Dotazník pre širokú 
verejnosť 

   
Poradné skupiny    
Miestne poradné skupiny    
Riešenie problémov    
Rokovanie bez 
prítomnosti 
moderátora/facilitátora 

   

 
 
Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Málinec je súčasťou sústavy 

základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je 

členená na strategické a programové dokumenty vypracovávané na úrovni štátu, sektorov, 

samosprávnych krajov, regiónov a obcí a programové dokumenty Európskej únie (pre využitie 

zdrojov štrukturálnych fondov). 

 
Zloženie PHRSR dokumentu  
PHRSR sa skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. 
 
Fázy strategického plánovania a definovania zodpovednosti: 
 

1. Príprava prostredia 
Zodpovednosť: Starosta obce 
 

2. Vytvorenie riadiacej štruktúry pre strategické plánovanie 
Zodpovednosť: Starosta obce, poslanci OZ 
 

3. Porozumenie problémom v obci 
Zodpovednosť: Starosta obce, RO a PO organizácie, mimovládne organizácie, obyvatelia 
 

4. Návrh rozvoja obce 
Zodpovednosť: Starosta obce, poslanci OZ 
 

5. Stratégia rozvoja obce 
Zodpovednosť: Starosta obce, poslanci OZ 
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6. Realizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Zodpovednosť: Starosta obce, poslanci OZ 
 

7. Monitorovanie 
Zodpovednosť: Starosta obce, poslanci OZ 
 

8. Hodnotenie 
Zodpovednosť: Starosta obce 

 
1. - vyvolanie dopytu v obci Málinec 

- sformovanie prvotnej pracovnej skupiny 
- určenie, koho je treba do prípravy PHRSR zapojiť 
- spôsob oslovenia a prizvania ďalších účastníkov – dotazníkový prieskum  
- príprava informačnej stratégie 

2. - zapojenie všetkých účastníkov dopytu 
- vytvorenie organizačnej a riadiacej štruktúry pre spracovanie PHRSR 
- stanovenie pravidiel rokovania riadiacej štruktúry 

3. - predstavenie cieľov, záujmov a potrieb všetkých účastníkov 
- vytvorenie a zverejnenie mechanizmov pre aktívnu spoluúčasť verejnosti 
- uskutočnenie analýzy potrieb a zhodnotenie existujúcich zdrojov 
- zhodnotenie silných a slabých stránok obce 
- vymenovanie príležitostí a rizík a naznačenie trendov pre rozvoj obce v jednotlivých oblastiach  

4. - hlavné hodnoty, ktoré tvoria jej základ a ktoré určia pri spracovaní PHRSR smer, ktorým sa budú 
jednotlivé oblasti uberať 
- cieľ, ktorý má byť dosiahnutý a priority rozvoja 
- prekážky, ktoré bude nutné prekonať pri rozvoji 
- regionálne aj nadregionálne zdroje, ktoré je možné využiť na rozvoj  

5. - plán postupných krokov a úloh na dosiahnutie stanovených cieľov a priorít 
- systém sledovania realizácie PHRSR 
- spracovanie konečnej verzie PHRSR 
- predloženie textu PHRSR na pripomienkovanie verejnosti 
- schválenie PHRSR zastupiteľstvom 

6. - uskutočnenie plánu 
- ročné vyhodnocovanie plánu 
- informovanie verejnosti o uskutočňovaní PHRSR 
- priebežné vyhľadávanie a zapájanie nových partnerov 
- nástroje umožňujúce uskutočniť zmeny v pôvodnom PHRSR 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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ÚVOD 
 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

Smerodajným  nástrojom  štátnej  regionálnej  politiky je  zákon  č.  539/2008  Z.  z.  o  podpore 

regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., ktorý ustanovuje, že hlavnú úlohu pri 

strategickom plánovaní podpory regionálneho rozvoja zohrávajú orgány štátnej správy, obcí a 

samosprávnych krajov ako aj v zmysle platnej metodiky – Metodika a inštitucionálny rámec tvorby 

verejných stratégií schválenou uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017. Podľa uvedeného 

zákona má efektívnemu plánovaniu a čerpaniu prostriedkov pre miestny a regionálny rozvoj 

napomôcť PHRSR obce, resp. samosprávneho kraja. PHRSR  je  strednodobý programový  

dokument,  ktorý  obsahuje  najmä  analýzu  hospodárskeho a sociálneho,   environmentálneho   a   

kultúrneho   rozvoja   obce,   hlavné   smery   jej   vývoja, ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb; 

úlohy a prvoradé potreby v rozvoji; návrh finančného a administratívneho zabezpečenia. 

 

Obsah PHRSR v zmysle vyššie uvedeného zákona o regionálnom rozvoji okrem iného 

ustanovil aj kompetenciu vypracúvať, schvaľovať a pravidelne vyhodnocovať plnenie programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí (PHRSR), príp. jeho časti, podieľať sa na ich 

uskutočňovaní a pravidelne vyhodnocovať ich plnenie. Získanie finančnej podpory z verejných 

zdrojov (európskych, štátnych alebo regionálnych) býva pri projektoch zameraných na regionálny 

rozvoj často podmienené ich zladením s rozvojovou stratégiou príslušnej obce, mikroregiónu či 

kraja. Vyžaduje to  aj uvedený zákon o podpore regionálneho rozvoja, preto podľa tohto zákona 

majú mať obce schválený PHRSR svojim najvyšším orgánom – obecným zastupiteľstvom. 

 

Cieľom  spracovania  PHRSR  obce  je  poskytnúť  komplexný  pohľad  na  súčasný  stav  a 

perspektívy a šance obce v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a stanoviť strategické 

ciele, rozvojové priority a strategické oblasti rozvoja obce ako celku. 

 

Vypracovaním PHRSR obec splní jeden zo základných princípov regionálnej politiky 

Európskej únie  –  princíp  programovania.  Súčasne tak  zvýši  svoje šance získať  finančnú 

podporu na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov, keďže obec musí preukázať súlad 

zamýšľaného  projektu  s  regionálnymi  stratégiami  a  miestnou  stratégiou,  ktorú  reprezentuje 

svojím PHRSR. 

 

PHRSR obce nenahrádza územno-plánovaciu dokumentáciu a územno-plánovacie podklady, 

ale patrí medzi významné podklady využívané v územno-plánovacej činnosti. Na úrovni obce je 
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základným územno-plánovacím dokumentom územný plán obce alebo zóny. Jednotlivé zámery 

predkladané v rámci prípravy PHRSR musia byť v súlade s existujúcou schválenou územno - 

plánovacou dokumentáciou, príp. s podkladmi, pričom program rozvoja obce stanovuje iba mieru 

podpory jednotlivým jeho zámerom. 
 

Obec bude vytvárať podmienky pre rozvoj obce v súlade s Partnerskou dohodou Slovenskej 

republiky na roky 2021 – 2027 spolu s inými strategickými dokumentmi, ku ktorým sa zaviazala 

Slovenská republika. Rozvoj obce bude súvisieť s prechodom na Obehové hospodárstvo. Obehové 

hospodárstvo si vyžaduje vytváranie takých produktov, ktoré budú spotrebovávať čo najmenej 

primárnych zdrojov a energie a zároveň budú preferovať využívanie obnoviteľných zdrojov a 

materiálov. Produkty obehového hospodárstva musia spĺňať požiadavky opätovného použitia, 

opraviteľnosti, zlepšenia, recyklovateľnosti alebo environmentálne prijateľnej odbúrateľnosti, 

pričom sa neustále znižuje uhlíková stopa1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.grantjournal.com/issue/1002/PDF/1002plesnik.pdf 
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Analytická časť programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

Málinec  

A.1 Vymedzenie územia 

Málinec je stredisková obec, leží pri najhornejšom toku rieky Ipeľ, v Poltárskom okrese. Ipeľskú 

dolinu tvoria úbočia juhozápadnej časti Slovenského Rudohoria. Od západu cez sever  

k východu je to vrch Hrad (589 m), Tri Chotáre (835 m), Táňovo (929 m), Čierny Hrbok, Diel (640 

m) a Vrbica. Zo severu Málinskú dolinu uzatvára mohutne sa rozkladajúci vrch Bykovo (1111 m) 

so svojimi výbežkami. Na juh je dolina otvorená.  

Zdroj: www.mapy.zoznam.sk 
Okres Poltár susedí s okresmi Lučenec, Rimavská Sobota, Detva a Brezno. Vzdialenosť obce 

Málinec od  Lučenca  je 27 km a 15 km od Poltára. Málinec susedí s obcami Rovňany, Hradište, 

Ozdín (časť Bystrička), Krná, Ďubákovo, Šoltýska a Kokava nad Rimavicou v poltárskom okrese     

a s obcou Látky v detvianskom okrese. Obec má tieto oficiálne územné obecné časti - Dobrý Potok, 

Chladná Studňa, Ipeľ, Vlčovo. 
 

Obrázok 2 Katastrálne územie obce  

Zdroj: www.google.mapy.sk 

Obrázok 1 Umiestnenie obce na mape Slovenskej republiky 

 
               

 
               

 
               

 
               

 
               

 
               

 
               

 
               

 
               

 
               

 
               

 
               

 
               

 
               

 
               

http://www.mapy.zoznam.sk/
http://www.google.mapy.sk/
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A.2 História obce 
 
Po páde Veľkej Moravy, následkom prirodzeného prírastku obyvateľstva, dochádza k sťahovaniu 

obyvateľstva, a to predovšetkým úvalmi riek. Takto prostredníctvom hradov a kláštorov sa 

postupovalo aj povodím Ipľa, kde sa v 12. storočí pri hraničných zásekoch usadili strážcovia hraníc 

starého Uhorska. Prvý písomný doklad, ktorý sa bezprostredne dotýka územia, je listina z roku 1212, 

odvtedy bol Novohrad bezpečne osídlený až k samotným prameňom Ipľa. Prvý známy rod, ktorý 

kontroloval územie najhornejšieho toku Ipľa boli Kačičkovci, hradní páni Fiľakova a hradu Hollókő. 

Ďalšie osudy Málinca sú už spojené s hradnými pánmi Fiľakova, Šalgova a Divína. Prvý známy rod, 

ktorý sa v tejto súvislosti spomína, sú Raškjovci, do ktorého sa v roku 1551 priženil František Bebek. 

Obec sa spomína od roku 1514 ako Malnapatak, neskôr sa premenovala na Malinec (1808), 

maďarsky Málnypatak. Vznikla asi v 14. storočí, v 14.-16. storočí patrila Divínskemu hradnému 

panstvu. Prevládal tu chov oviec, domáca výroba hrubého súkna, spracovanie dreva (šindle, dosky, 

debnársky materiál) a výroba syrov. Pracovali tu valchy.  

V tom čase celé horné Poiplie kontrolovali Turci, ktorí roku 1577 dobyli hrad Divín, do jeho nahie 

zaradili aj Málinec. Drancovanie Málinca a jeho okolia trvalo až do roku 1685, keď boli Turci z tejto 

oblasti vytlačení. V ďalšom období je možné sledovať vlastnícke pomery Málinca cez Žičovcov, 

Sentiványovcov a Kuchynkovcov až do zrušenia poddanstva. Časť pozemkov si 

Divínske panstvo podržalo až do roku 1921. Prvé málinské osady vznikali preľudnením 

obyvateľstva, ktoré si ďalšie priestory na svoju existenciu hľadali klčovaním lesov a zakladaním 

panských majerov. Takto napríklad vznikali osady Hrozinovo, Podtáňovo, Malejkovo, Šťavica, 

Uhlisko, Revúca i Starý Vršok. Rozhodujúci podiel na zakladaní súčasných sídiel okolia Málinca 

mali Slovania (predkovia Slovákov), čo potvrdzujú najmä dodnes zachované názvy riek, potokov, 

ako aj chotárne názvy. Podľa miestnej kroniky boli prví obyvatelia najpravdepodobnejšie husiti, 

ktorí bojovali na okolí Lučenca pod vodcovstvom Jiskrovým. Na osídľovaní Málinca mali svoj 

podiel aj nemeckí kolonisti - baníci zo Saska po tatárskom vpáde v roku 1241. Dokladom toho v 

Málinci je vrch Sasko a osada Zlatno. Sú situované na zlato-striebornej žile tiahnucej sa od starých 

baní v Striebornej (chotárna časť susednej obce Cinobaňa) až po vrch Sivec - ďalšie ložisko zlata v 

Lehote nad Rimavicou. 

Začiatkom 18. storočia sa do Málinca začali ojedinele prisťahovávať aj maďarské rodiny.  V 19. 

storočí prichádzali sklári slovenskej národnosti. V menšom počte prichádzali obyvatelia aj iných 

národností zo sklárskych oblastí v Sliezsku a Čechách. Väčšinou boli nemeckej národnosti. Svedčia 

o tom aj rodové mená ako Schwartz, Kleffler, Preisler, Hofman. Za priemyslom postupne prichádzali 

Židia. V 18. a 19. storočí prichádzali ďalšie a najsilnejšie prisťahovalecké vlny chudobného ľudu z 

Oravy, Kysúc, ale aj z oblasti Podpoľania. Klčovali lesy, zakladali nové ľudnaté osady a lazy.  
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V roku 1828 mala obec 154 domov a 1304 obyvateľov. Od roku 1852 tu postupne vznikli 4 sklárne: 

Kuchynkova, Kožuchova, Fehérova a Kolenerova. Od roku 1910 sa vývoz obmedzoval a celková 

výroba začala prudko klesať. Od obce sa v roku 1952 osamostatnila obec Látky a v roku 1956 obec 

Ipeľský Potok. V roku 1990 sa Ipeľský potok pričlenil k obci Málinec ako štyri obecné časti- Dobrý 

Potok, Chladná Studňa, Ipeľ, Vlčovo. 

 

B/ Prírodné zdroje 
 
B 1. Štruktúra pôdneho fondu 

Rozlohu a rozdelenie charakteru pozemkov v roku 2022 dokumentuje nasledujúca tabuľka č. 1. 

a graf č.1. 

Tabuľka 2 Druhy pozemkov v obci Málinec (ha) 

celková 
výmera 

orná 
pôda chmeľnice vinice záhrady 

ovocné 
sady TTP 

lesné 
pozemky 

vodné 
plochy 

zastav. 
plochy a 
nádvoria 

ostatné 
plochy 

Poľnohos
podárska 

pôda 

5 000 291 0 0 49 21  1 344 2 927 180 149 37 
1706 

100 5,82 0 0 0,98 0,42 26,88 58,54 3,60 2,98 0,74 
34,12 

Zdroj: https://kataster.skgeodesy.sk/   

 

 

B 2. Lesné hospodárstvo 
Viac ako 58 % územia katastra obce Málinec pokrýva lesná pôda. Lesné masívy sú významným 
zdrojom vlahy. Sú významným zdrojom drevnej hmoty, zveriny. Vyskytujú sa najmä lesy listnaté, 
v najvyšších polohách chotára sú už aj miešané (bukovo – smrečinové) lesy. Sú to hospodárske – 

291
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Graf č 16 Typy pozemkov v obci Málinec 

https://kataster.skgeodesy.sk/
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produkčné lesy, ktorých hlavným funkčným zameraním je produkcia drevnej hmoty. Celková 
výmera lesných porastov tvorí  2 927 ha, t. j. 58,55 % z celkovej katastrálnej výmery.  

 

B 3. Pôdne druhy  
Pôdne druhy vyskytujúce sa v katastri obce Málinec, ale celkovo aj v okrese Poltár sú piesočnaté, 
piesočnato hlinité, hlinité až ílovito hlinité (Tab.č.2).  

 

Zastúpenie pôdnych druhov v okrese Poltár (% z poľnohospodárskej pôdy) 

 
Tabuľka 3 Zastúpenie pôdnych druhov v okrese Poltár 

Okres ľahké stredne ťažké ťažké veľmi ťažké 

piesočnaté, 

hlinitopiesočnaté 

piesočnato hlinité hlinité Ilovo hlinité Ilovité, íly 

Poltár 24,72 52,10 18,31 4,70 0,17 

Zdroj: http://www.podnemapy.sk  

Najvyšší podiel zaberajú piesočnato hlinité pôdy (52,10%), hlinitopiesočnaté pôdy tvoria približne 
štvrtinu plochy (24,72%) 
 
Obrázok 317 Zastúpenie pôdnych druhov v okrese Poltár 

 
 

 

 

O   - potenciálne orné pôdy 
OT - striedavé polia  T - trvalé trávne porasty 

N - nevhodné  
Zdroj: VÚPOP 
 

 

O1  O4    OT1-OT2    T1    N 
O2  O5    OT3    T2-T3     
O3  O6-O7             
 
 

 

http://www.podnemapy.sk/
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Dusičnanová smernica 

Smernica 91/676/EC o ochrane vodných zdrojov pred znečistením dusičnanmi 
pochádzajúcimi z poľnohospodárstva 

"Dusičnanová smernica" je súborom opatrení smerujúcich k zníženiu možností znečistenia vodných 

zdrojov (povrchové aj podzemné) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych hnojív, 

a z hospodárskych hnojív (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka) a to vtedy, keď sú aplikované 

v nadmerných dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle uskladňované. 

Zraniteľné oblasti boli na území SR vyčlenené Nariadením vlády SR č. 617/2004 Z. z.. 

Poľnohospodárske subjekty hospodáriace v zraniteľných oblastiach sú povinné rešpektovať 

osobitné zásady hospodárenia. 

Podľa tohto nariadenia bolo 1546 obcí vyhlásených za územia zraniteľné z hľadiska ochrany 

vodných zdrojov. Poľnohospodárske subjekty hospodáriace v spomínaných územiach sú povinné 

rešpektovať osobitné zásady hospodárenia. 

V zraniteľných oblastiach sa na základe súboru pôdnych, hydrologických, geografických a 

ekologických parametrov určili pre každý poľnohospodársky subjekt 3 kategórie obmedzení 

hospodárenia:  

kategória A - produkčné bloky s najnižším stupňom obmedzenia hospodárenia 

kategória B - produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia  

kategória C - produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia hospodárenia  

Podmienky hospodárenia na A, B, C produkčných blokoch sú podrobne uvedené v "Programe 

hospodárenia". Obec podľa Smernice 91/676/EC o ochrane vodných zdrojov pred znečistením 

dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárstva je zaradená medzi produkčné bloky 

s obmedzením hospodárenia, a to konkrétne do kategórie B obmedzenia hospodárenia.  
Obrázok 4 Územie zahrnuté do Nitrátovej smernice v okrese Poltár  

 

 
Zdroj: SAŽP 
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B 4. Klimatické pomery  

Obec sa nachádza v území mierneho klimatického podnebia. Cirkulujúca teplota  je od -20° C do 

+30°C. Ojedinele v súvislosti s meniacou sa klímou bývajú prekročené aj tieto hranice. Najteplejším 

mesiacom je júl, najchladnejším mesiacom je január. Objem zrážok v Lučeneckej kotline sa 

pohybuje okolo hodnoty do 600 mm do roka.  Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 

približne 89 dní, priemerný počet jasných dní (s oblačnosťou do 20%) je ročne 65 dní.  

 

B 5. Hydrologické pomery 
 
V chotári obce pramenia potoky Chmeľná, Prierazka a Zlatno. Nad obcou je vodná nádrž Málinec 

pre zásobovanie pitnou vodou pre okresy Poltár, Lučenec a Rimavskú Sobotu. Bola vybudovaná v 

rokoch 1989 - 1993 a slúži ako zásobáreň pitnej vody pre priľahlé okresy a reguluje horný tok rieky 

Ipeľ.  Jej vodná plocha predstavuje 1,38 km2 s objemom 26 620 mil. m3, teleso hrádze je 620 m dlhé 

a 53 m vysoké. Do prevádzky bola nádrž uvedená 21. januára 1994. Voda, ktorá odteká z nádrže je 

efektívne využívaná v troch malých vodných elektrárňach. Popri svojej priamej vodohospodárskej 

funkcii plní aj esteticko – krajinársku a ekologickú funkciu. Je významným krajinotvorným prvkom 

okolitej prírody. 
Obrázok 5 Vodná nádrž Málinec 

Zdroj: www.nasavoda.sk 

 

Podmienky ochrany vodárenskej nádrže Málinec a vodných zdrojov sú definované v ustanoveniach 

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, vo vyhláške 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a 

o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov a podľa podmienok určených 

v rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej vodnej správy.  

V chránenej vodohospodárskej oblasti Horného povodia Ipľa, Rimavice a Slatiny musia byť 

rešpektované zákazy a opatrenia na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd prirodzene sa 

http://www.nasavoda.sk/
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vyskytujúcich na jej území, ktoré sú ustanovené v zákone č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach 

prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Správca vodného toku, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Banská 

Bystrica (ďalej len „správca vodného toku“), je oprávnený v zmysle ustanovení § 49 a § 50 vodného 

zákona vstupovať na pobrežné pozemky, ktoré slúžia ako manipulačné pásmo pri vykonávaní správy 

a údržby koryta toku, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu prípadných protipovodňových 

opatrení.  

Vlastník pobrežného pozemku je povinný umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia 

a strpieť vykonanie príslušných prác. Šírka pásma charakterizujúceho pobrežný pozemok je 

zákonom stanovená do vzdialenosti 10,0 m pri vodohospodársky významnom vodnom toku a pri 

drobnom vodnom toku do 5,0 m od brehovej čiary, pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10,0 m od 

vzdušnej a návodnej päty hrádze.  

Do vymedzeného pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej 

infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky 

obhospodarovať. Situovanie nových stavebných objektov musí byť v súlade so zákonom č. 7/2010 

Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov(ďalej len "zákon o ochrane pred 

povodňami"). 

Správca toku nemá na vodných tokoch pretekajúcimi katastrálnym územím obce Málinec 

vysledované inundačné územie, pričom vplyvom povodňových prietokov v týchto vodných tokoch 

môže dochádzať k zaplavovaniu k nim priľahlého územia, a tým aj objektov situovaných 

v dotknutých lokalitách. Vzhľadom na možné povodňové riziko vodných tokov nebudeme 

zodpovedať za prípadné škody vzniknuté na objektoch z titulu vybreženia vôd počas povodňových 

prietokov, resp. zaliatím objektov vnútornými vodami.  

Vzhľadom na možné riziká je potrebné zabezpečiť ochranu inundačných území vodných tokov 

s retenčným potenciálom, zamedziť v nich v budúcnosti výstavbu a iné nevhodné činnosti v zmysle 

požiadaviek zákona o ochrane pred povodňami. 

Ochranné pásmo vodného toku, kde nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, 

navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí 

a ťažba zeminy, pri ktorej sa ochranné pásmo rozširuje na 20 m od brehovej čiary. Minimálna šírka 

ochranného pásma je stanovená na 4,0 m (6,0 m) od brehovej čiary pre vodné toky, ktoré majú šírku 

medzi brehovými čiarami do 10,0 m (10,0 - 50,0 m). 

Geotermálna aktivita územia je priemerná.         
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B 6. Fauna a flóra 
 
Lesné územie tvoria  teplomilné dubiny, dubové hrabiny a bučiny, vo vyšších polohách aj miešané 

smrečiny s bučinami. Z bezstavovcov sa vyskytujú dážďovka, slimáky,  z obojživelníkov sú to 

mloky, rosnička zelená, skokany, plazy – jašterica, užovka, zmija. Vtáctvo v tomto území 

reprezentujú hlavne vrabce, oriešok obyčajný, stehlíky, strnádky, drozdy, ale aj vrany, lastovičky, 

myšiaky, kavky, hrdličky a bociany a iné. Územie je bohaté na zverinu, najmä diviačiu a srnčiu zver. 

Začínajú sa vyskytovať aj medvede a vlky, inak sú lesy a polia obývané zajacom poľným, líškou, 

ježom, a tiež jeleňou a diviačou zverou. Lesy sú bohaté na jedlé huby, ktoré sú obľúbené 

a vyhľadávané.  

 

B 7.   Nerastné suroviny 
 
Katastrálne územie Málinca sa rozkladá v Ipeľskej brázde v Slovenskom Rudohorí. Územie sa 

rozkladá v západnej časti, ktoré býva označované ako Veporské pohorie. Je budované stredne až 

hlboko metamorfovaným parakryštalinikom a granitoidnými horninami – veporidmi. V oblasti 

Málinca sú zastúpené biotické granodiority až žuly často porfýrovité – známe ako sihliansky 

granodiorit a strieda veporský typ biotického granodioritu. Sihlianske  granodiority či kremenný 

granodiorit je možné zistiť v blízkosti priehradného múra  vodnej nádrže Málinec.  

V treťohorách z Lučenskej kotliny až do územia Málinca zasahovalo more. Vznikli sedimentárne 

horniny označované ako „poltárska séria“, dosahujú mocnosť až 100 m. Litologicky sú budované 

štrkmi, pieskami, menej ílmi. 

V dávnej minulosti ťažili v blízkom okolí zlato a striebro, tiež železnú rudu, štrkoviská aj tehliarsku 

hlinu.  V registri ložísk nerastných surovín (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2021) v SR 

z roku 2021 neboli pre toto územie registrované žiadne významné ložiská nerastných surovín. 

 

B 8. Životné prostredie 
 
Oblasť okolo Málinca je významný vodohospodársky priestor. Alúvium rieky Ipeľ (III) úsek 

Málinec – Rovňany je široká dolina Ipľa s aluviálnymi porastmi a jelšovými porastmi po brehoch 

rieky. Ich význam z hľadiska ochrany životného prostredia je značný a v súvislosti s prevádzkou 

priehrady je nutné dodržiavať a obmedzovať niektoré zásahy do prírody a jej prostredia. 

 Z hľadiska kvality životného prostredia patrí územie okresu Poltár medzi najmenej narušené  

a pomerne kvalitné územia v banskobystrickom kraji. Pokles priemyselnej výroby pozitívne 

ovplyvnil stav životného prostredia. Podobne aj zníženie intenzifikácie využívania pôdy 

v poľnohospodárstve priaznivo ovplyvnilo hodnoty znečistenia pôdy a vody. Najväčšie znečistenie 
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ovzdušia spôsobujú  len hospodárske dvory zamerané na živočíšnu výrobu, potom sú to kotolne na 

tuhé a plynné palivo.  

V dotknutom území sa nenachádzajú chránené územia. Na celom území platí prvý stupeň ochrany 

(podľa Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). Tiež do 

neho  nezasahuje žiadne veľkoplošne alebo  maloplošne chránené územie ani chránené vtáčie 

územie alebo  navrhované územie európskeho významu, ani chránené územia NATURA 2000.                                                                   

                                                          

V zastavanom území obce Málinec sa nachádza lokalita chránených stromov. Ide o 11 jedincov 

Maklury pomarančovej, latinsky Maclura pomifera (obrázok č.6). Aleja chránených stromov je 

cenný biologický a estetický prvok, dôležitý aj z vedecko–výskumného, náučného, ekologického a 

kultúrneho hľadiska. 

Ochranné pásmo stromov je územie okolo chránených stromov v plošnom priemete ich korún, ktorý 

je zväčšený o jeden a pol metra, najmenej však 10 m od kmeňa stromu a platí v ňom primerane 

druhý stupeň územnej ochrany. Vzhľadom na ochranu skupiny stromov maklura oranžová (Maclura 

pomifera) je zakázané poškodzovať a ničiť predmetné dreviny.  Zároveň je potrebné zohľadňovať 

obmedzenia a zákazy týkajúce sa chránených stromov vyplývajúce z ustanovení zákona o ochrane 

prírody a krajiny (§ 49). 

 
Obrázok 18 Maklura pomarančová 

  Zdroj: www.citrusar.sk 

 
 
BIOTOPY 
V dotknutých katastrálnych územiach sú zároveň evidované biotopy a druhy európskeho 

i národného významu ako napr: biotop európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky, 

kód Natura 2000 – 6510.  

 

Na zásah do biotopu národného alebo európskeho významu, ktorým môže dôjsť k jeho poškodeniu 

alebo zničeniu v súvislosti s plánovanou činnosťou  je potrebný v zmysle zákona o ochrane prírody 

a krajiny súhlas. 

http://www.citrusar.sk/
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Biocentrá 

Terestrické biocentrum Málinec – v juhovýchodnej časti katastra zaberá zachované lesné 

spoločenstvá s prirodzeným výskytom jedle a s výskytom vzácnych listnáčov. Reprezentuje ho 

pôvodná fauna a flóra, je súčasťou ochranného pásma vodného zdroja. 

Terestrické biocentrum Smolná – Chocholná -  tvoria ho vrcholové parte Veporských vrchov s 

horskými lúkami. Je to zachovalejší ucelenejší komplex bučín a teplomilných dubových lesov 

rôznych typov s typickou flórou a faunou, vrátane vzácnych a chránených druhov. Vybrané chránené 

druhy živočíchov nachádzajúce sa v biocentre: fúzač alpský, kunka žltobruchá, skokan hnedý, 

slepúch lámavý, pôtik kapcavý, jastrab veľký, jastrab krahulec, orol krikľavý, výr skalný, holub 

plúžik, bocian čierny, ďateľ veľký, ďateľ prostredný, ďateľ malý, muchárik bielokrký, muchárik 

malý, kuvičok vrabčí, včelár lesný, žltochvost hôrny, žlna sivá, sluka hôrna, sova lesná, sova 

dlhochvostá, jariabok hôrny, plch sivý, mačka divá, vlk dravý, rys ostrovid, medveď hnedý. 

Biotopy národného významu a biotopy európskeho významu v biocentre Smolná – Chocholná: 

dubovo-hrabové lesy karpatské, sucho a kyslomilné dubové lesy, lipovo-javorové sutinové lesy, 

bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy a kyslomilné bukové lesy. 

Navrhované ekostabilizačné a manažmentové opatrenia biocentra:  

• uplatňovať prírode blízke hospodárenie v lesoch – vylúčenie holorubov, na maximálnej ploche 

hospodáriť pri zachovaní trvalosti lesa (účelový výber, trvalo etážové porasty), pri rúbaňovom 

spôsobe hospodárenia minimalizovať veľkosť obnovovaných plôch a voliť nesymetrické tvary 

obnovných prvkov, optimalizovať výstavbu lesnej cestnej siete, maximálne využívať prirodzenú 

obnovu lesa, postupne obnoviť prirodzené drevinové zloženie porastov, v porastoch ponechávať 

stromy na dožitie, dutinové a hniezdne stromy, dostatok odumretého dreva, štruktúru porastov v 

maximálne možnej miere priblížiť prirodzenej štruktúre lesa, udržiavať stavy kopytníkov na úrovni 

neohrozujúcej obnovu žiadnej z drevín pôvodného zloženia, minimalizovať alebo vylúčiť použitie 

chemických látok, systematickou údržbou lesných ciest minimalizovať vodnú eróziu, využívať 

šetrné technológie ťažby a približovania dreva, využívať pôvodný genofond drevín na obnovu lesa, 

• vyčleniť dostatočne veľké územia ponechané na samovývoj, prednostne chrániť prirodzené lesy 

• nepripustiť ťažbu nerastných surovín a vylúčiť umiestnenie objektov banskej infraštruktúry na 

území biocentra,  

• nepripustiť urbanizáciu územia a výstavbu nadradenej infraštruktúry. 

Terestrické biocentrum Brložné – potencionálna prirodzená vegetácia je reprezentovaná dubovo-

hrabovými lesmi. Mimo lesné plochy v dôsledku vyhlásenia vodoochranného pásma sú porastené 

rozptýlenou zelenou a smerujú prirodzenou sukcesiou k lesným ekosystémom. 
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Regionálne biocentrum Starý vŕšok - zachovalejší ucelenejší komplex kvetnatých bučín a 

sutinových lesov na juhozápadnom okraji Stolických vrchov s typickou flórou a faunou vrátane 

viacerých vzácnych, ohrozených a chránených druhov. Územie biocentra dopĺňa menší komplex 

rašelinných a vlhkých lúk. Výmera regionálneho biocentra je 166 ha. Vyskytujú sa tu rastliny 

európskeho a národného významu:  rebríček bertrámový, ostrica sivastá, vstavačovec májový 

pravý, vachta trojlistá, veronika štítovitá a fialka močiarna.  

Vybrané chránené druhy živočíchov a druhov zaradených do Červeného zoznamu: fúzač alpský, 

kunka žltobruchá, skokan hnedý, slepúch lámavý, jastrab veľký, jastrab krahulec, orol krikľavý, 

holub plúžik, bocian čierny, ďateľ veľký, ďateľ prostredný, ďateľ malý, tesár čierny, muchárik 

bielokrký, muchárik malý, včelár lesný, žltochvost hôrny, žlna sivá, sova lesná, plch sivý, mačka 

divá, vlk dravý, rys ostrovid a medveď hnedý. 

Biotopy národného a európskeho významu v biocentre Starý vŕšok: vysokobylinné spoločenstvá na 

vlhkých lúkach, podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, prechodné rašeliniská 

a trasoviská, sukcesne zmenené slatiny (nelesné biotopy) a lipovo-javorové sutinové lesy, bukové a 

jedľovo-bukové kvetnaté lesy (lesné biotopy). 

Navrhované ekostabilizačné a manažmentové opatrenia  

• uplatňovať prírode blízke hospodárenie v lesoch – vylúčenie holorubov, na maximálnej ploche 

hospodáriť pri zachovaní trvalosti lesa (účelový výber, trvalo etážové porasty), pri rúbaňovom 

spôsobe hospodárenia minimalizovať veľkosť obnovovaných plôch a voliť nesymetrické tvary 

obnovných prvkov, optimalizovať výstavbu lesnej cestnej siete, maximálne využívať prirodzenú 

obnovu lesa, postupne obnoviť prirodzené drevinové zloženie porastov, v porastoch ponechávať 

stromy na dožitie, dutinové a hniezdne stromy, dostatok odumretého dreva, štruktúru porastov v 

maximálne možnej miere priblížiť prirodzenej štruktúre lesa, udržiavať stavy kopytníkov na úrovni 

neohrozujúcej obnovu žiadnej z drevín pôvodného zloženia, minimalizovať alebo vylúčiť použitie 

chemických látok, systematickou údržbou lesných ciest minimalizovať vodnú eróziu, využívať 

šetrné technológie ťažby a približovania dreva, využívať pôvodný genofond drevín na obnovu lesa, 

• vyčleniť dostatočne veľké územia ponechané na samovývoj, prednostne chrániť prirodzené lesy,  

• podporiť resp. obnoviť primerané obhospodarovanie nelesných biotopov (lúky, pasienky) – 

kosenie, pastva,  

• nepripustiť ťažbu nerastných surovín a vylúčiť umiestnenie objektov banskej infraštruktúry na 

území biocentra,  

• nepripustiť urbanizáciu územia a výstavbu nadradenej infraštruktúry. 

Nadregionálny biokoridor Ipeľ – zasahuje do katastrálnych území Málinec, Ozdín, Hradište, 

Rovňany, Poltár, Breznička a Kalinovo. Je to nadregionálny hydricko – terestrický biokoridor 
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prechádzajúci od Revúckej vrchoviny (Malinská brázda) do Juhoslovenskej kotliny (Lučenecká 

kotlina), kde opúšťa okres v časti Novohradské terasy. V širšom kontexte spája vnútro karpatské 

pohoria (Veporské vrchy, Stolické vrchy, Revúcku vrchovinu a Poľana) a kotliny s Panónskym 

biogeografickým regiónom. Predstavuje významné miesto výskytu viacerých ohrozených a 

vzácnych druhov organizmov, ktoré sa vyskytujú v širokom spektre biotopov ako napr. psiarkové 

aluviálne lúky, vegetácia vysokých ostríc, podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, 

zaplavované travinné spoločenstvá, nížinné a podhorské kosné lúky, jaseňovojelšové podhorské 

lužné lesy, vŕbové kroviny stojatých vôd, slatinné jelšové lesy, nížinné a horské vodné toky s 

vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion, Mezofilné pasienky a spásané 

lúky. Koridor na migráciu využívajú predovšetkým akvatické a semiakvatické druhy organizmov. 

Ekostabilizačné a manažmentové opatrenia:  

• neurbanizovať plochy biokoridoru a jeho bezprostrednú blízkosť, • zachovať alebo obnoviť 

krajinnú štruktúru s vysokým podielom heterogénnych prvkov ŠKŠ, 

• minimalizovať akékoľvek ľudské zásahy do samotného toku a do brehovej vegetácie, 

minimalizovať reguláciu toku, vylúčiť výstavbu MVE a ďalších priečnych prekážok v toku,  

• vylúčiť komerčnú ťažbu štrku v koryte,  

• vyvinúť úsilie na spriechodnenie a odstránenie bariér v toku, 

• všade tam, kde je to možné obnoviť pôvodnú morfológiu toku a vodný režim, napr. napojením 

odstavených riečnych ramien, obnovou meandrov, obnovou periodických záplav,  

• minimalizovať úmyselný výrub drevín v biokoridore, tam, kde to je možné rozšíriť plochy 

brehových a sprievodných porastov,  

• vylúčiť aplikáciu chemických látok,  

• regulovať zarybňovanie nepôvodnými druhmi, snažiť sa o obnovu prirodzeného druhového spektra 

ichtyofauny,  

• regulovať rekreačné využívanie (vrátane rybárskeho využívania). 

Genofondová lokalita Kláťa – zasahuje do katastrálneho územia Ipeľského Potoka. Je to komplex 

rašelinných a vlhkých lúk. Nachádzajú sa tu biotopy európskeho a národného významu: 

vysokobylinné spločenstvá na vlhkých lúkach, podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, 

prechodné rašeliniská a trasoviská, sukcesne zmenené slatiny. Chránené a ohrozené druhy rastlín 

európskeho významu: Dactylorhiza majalis, Achilea ptarmica, Carex canescens, Viola palustris, 

Veronica scutellata, Menyanthes trifoliata.  

Genofondová lokalita Horný Ipeľ – je to komplex mezofilných a vlhkých lúk, rašelinísk, 

bochníkových vŕbových porastov a slatinných jelšín. Vyskytujú sa tu biotopy európskeho 

a národného významu: nížinné a podhorské kosné lúky, mezofilné pasienky a spásané lúky, 
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vysokobylinné spločenstvá na vlhkých lúkach, podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, 

vegetácia vysokých ostríc, prechodné rašeliniská a trasoviská, sukcesne zmenené slatiny, jaseňovo-

jelšové podhorské lužné lesy, vŕbové kroviny stojatých vôd, slatinné jelšové lesy, kvetnaté 

vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte a bylinné brehové porasty tečúcich 

vôd.  

Chránené a ohrozené druhy rastlín európskeho významu: Dactylorhiza majalis, Carex canescens, C. 

hartmannii, Viola palustris, Gymnadenia conopsea, Carex buekii, Platanthera bifolia. 

Chránené a ohrozené druhy živočíchov európskeho významu: Bombina variegata, Bufo Bufo, Rana 

temporaria, Natrix natrix, Crex crex, Cinclus cinclus, Alcedo athis, Neomys fodiens, Lutra lutra. 

Genofondová lokalita Ipeľský Potok – je slatinnou jelšinou, na ktorej sa nachádza biotop 

európskeho a národného významu Slatinné jelšové lesy. Chránené a ohrozené druhy živočíchov 

európskeho významu v genofondovej lokalite sú: Bombina variegata, Rana temporaria, Bufo Bufo, 

Natrix natrix. 

Genofondová lokalita Smolná – Chocholná – sú lesy rôznych typov s výskytom biotopov 

európskeho a národného významu: dubovo-hrabové lesy karpatské, bukové a jedľovo-bukové 

kvetnaté lesy, lipovo-javorové sutinové lesy, kyslomilné bukové lesy a sucho a kyslomilné dubové 

lesy.  

Chránené a ohrozené druhy živočíchov európskeho významu: Rosalia alpina, Bombina variegata, 

Rana temporaria, Columba oenas, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Phoenicurus phoenicurus, 

Dendrocopus medius, Dendrocopus leucotos, Dryocopus martius, Picus canus. Scolopax rusticola, 

Strix aluco, S. uralensis, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Bubo bubo, Accipiter gentilis, 

A. nissus, Pernis apivorus, Tetrastes bonasia, Ciconia nigra, Aquila pomarina, Glis glis, Felis 

silvestris, Lynx lynx, Ursus arctos, Canis lupus. 

Genofondová lokalita Starý vŕšok – je bučinou v katastrálnom území Ipeľský Potok s výskytom 

bukových a jedľovo – bukových kvetnatých lesov a lipovo – javorových sutinových lesov.  

 Ekologicky významné segmenty krajiny Farkaška – Brložno je zachovalým komplexom 

lazníckeho osídlenia na juhozápadnom okraji Stolických vrchov, kde dominujú kosné lúky, 

pasienky, menšie lesíky, porasty krovín, ktoré sú doplnené ovocnými sadmi, malými políčkami a 

usadlosťami. 

Ekologicky významné segmenty krajiny Šutova jama - zachovalý komplex lazníckeho osídlenia na 

juhozápadnom okraji Stolických vrchov, kde dominujú kosné lúky, pasienky, menšie lesíky, porasty 

krovín, ktoré sú doplnené ovocnými sadmi, malými políčkami a usadlosťami. 
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Ekologicky významné segmenty krajiny - zachovalý komplex lazníckeho osídlenia v nive horného 

Ipľa, kde dominujú kosné lúky, pasienky, menšie lesíky, porasty krovín, ktoré sú doplnené ovocnými 

sadmi, malými políčkami a usadlosťami. 

Manažmentové opatrenia 

- uplatňovať prírode blízke hospodárenie v lesoch – vylúčenie holorubov, na maximálnej ploche 

hospodáriť pri zachovaní trvalosti lesa (účelový výber, trvalo etážové porasty), pri rúbaňovom 

spôsobe hospodárenia minimalizovať veľkosť obnovovaných plôch a voliť nesymetrické tvary 

obnovných prvkov, optimalizovať výstavbu lesnej cestnej siete, maximálne využívať prirodzenú 

obnovu lesa, postupne obnoviť prirodzené drevinové zloženie porastov, v porastoch ponechávať 

stromy na dožitie, dutinové a hniezdne stromy, dostatok odumretého dreva, štruktúru porastov v 

maximálne možnej miere priblížiť prirodzenej štruktúre lesa, udržiavať stavy kopytníkov na úrovni 

neohrozujúcej obnovu žiadnej z drevín pôvodného zloženia, minimalizovať alebo vylúčiť použitie 

chemických látok, systematickou údržbou lesných ciest minimalizovať vodnú eróziu, využívať 

šetrné technológie ťažby a približovania dreva, využívať pôvodný genofond drevín na obnovu lesa,  

- vyčleniť dostatočne veľké územia ponechané na samovývoj, prednostne chrániť prirodzené lesy,   

- podporiť resp. obnoviť primerané obhospodarovanie nelesných biotopov (lúky, pasienky) – 

kosenie, pastva, vypaľovanie  

- cielene odstraňovať nepôvodné predovšetkým invázne druhy,  

- nepripustiť ťažbu nerastných surovín a vylúčiť umiestnenie objektov banskej infraštruktúry na 

území biocentra,  

- nepripustiť urbanizáciu územia a výstavbu nadradenej infraštruktúry,  

- vytvárať podmienky pre usmernené turistické a rekreačné využívanie územia,  

- minimalizovať akékoľvek ľudské zásahy do samotného toku a do brehovej vegetácie, 

minimalizovať reguláciu toku, vylúčiť výstavbu MVE a ďalších priečnych prekážok v toku,  

- vylúčiť komerčnú ťažbu štrku v koryte,  

- vyvinúť úsilie na spriechodnenie a odstránenie bariér v toku,  

- všade tam kde je to možné obnoviť pôvodnú morfológiu toku a vodný režim, napr. napojením 

odstavených riečnych ramien, obnovou meandrov, obnovou periodických záplav,  

- minimalizovať úmyselný výrub drevín v biokoridore, tam, kde to je možné rozšíriť plochy 

brehových a sprievodných porastov,  

- vylúčiť aplikáciu chemických látok,  

- vylúčiť akékoľvek trvalé a nepriechodné oplotenie pozemkov v biokoridore,  



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Málinec na roky 2022 – 2027                                                                                                 

23  

- zabezpečiť výstavbu vhodných priechodov a ekoduktov pre migráciu rôznych skupín fauny 

(obojživelníky, malé cicavce, stredne veľké cicavce, veľké cicavce) osobitne v prípade budovania 

nových migračných bariér, opatrenie číslo 9  

- zachovať alebo obnoviť krajinnú štruktúru s vysokým podielom heterogénnych prvkov ŠKŠ,  

– zachovať vodný režim územia, resp. v prípade jeho narušenia ho optimalizovať, 

– zachovať litorálne porasty. 

 

Na území obce Málinec sa nachádza environmentálna záťaž pod názvom PT (003) / Málinec – 

Stupník, identifikátor: SK/EZ/PT/722 v lokalite Stupník. Druh činnosti je skládka priemyselného 

odpadu so stupňom priority EZ so strednou prioritou (K 35 – 65). 

V obci sa nachádza registrovaná skládka Málinec – Stupník pod registračným číslom 8787 

miestneho významu. Je to skládka s ukončenou prevádzkou. 

Územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne 

ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia 

s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní 

ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.     

V miestnej časti Ipeľský Potok a Ipeľ je zaregistrovaný výskyt dvoch potenciálnych svahových 

deformácií. Pravdepodobne ich vznik podmienili klimatické faktory, vývery podzemnej vody alebo 

vztlakové účinky podzemných vôd. Toto územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až 

nestabilných území. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov 

alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. 

 

C/ Ľudské zdroje 
 
C 1. Demografické charakteristiky 
 
Podľa evidencie obyvateľstva v obci Málinec sa počty obyvateľov a ďalšie údaje za obyvateľstvo 

líšia od evidencie v ŠÚ SR. Tento nesúlad vyplýva zo skutočnosti, že údaje zo ŠÚ SR získané pri  

sčítaní obyvateľov domov a bytov sú základom pre bilancovanie počtu a štruktúr obyvateľstva 

v nasledujúcom desaťročnom období a k tomu sa priebežne sledujú údaje o prirodzenom 

a mechanickom pohybe obyvateľstva. Sčítanie ľudu, domov a bytov sa koná v priebehu roka, nie je 

to koncoročný stav. 
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Tabuľka 4 Štruktúra obyvateľstva obce Málinec podľa produktívnosti od 2009 - 2012 

  Predproduktívny vek 
(0-14) 

Produktívny   
vek   

Poproduktívny 
vek  

Celkom Index 
starnutia   (15-

54Ž,15-
59M) 

 (55+Ž,60+M) 

2009 253 927 281 1461 111,07 

2010 243 917 280 1440 115,23 

2011 274 1060 185 1519 67,52 

2012 258 1077 189 1524 73,26 

Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube 2015 
 
 
 

 

Tabuľka 5 Štruktúra obyvateľstva obce Málinec podľa produktívnosti od 2018 - 2021 

  Predproduktívny 
vek (0-14) 

Produktívny 
vek (15-64) 

Poproduktívny 
vek (65+) Celkom Index 

starnutia 
 

2018 234 1057 203 1494 86,75  

2019 232 1058 214 1504 92,24  

2020 222 1049 225 1496 101,35  

2021 218 961 208 1387 95,41  

Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube 2021 
 
Od roku 2009 až po rok 2021 sme v skupine predproduktívny vek (0-14 rokov) zaznamenali 
pokles o 35 obyvateľov, v skupine produktívny vek  (15-64 rokov)  vzrástol počet o 34 obyvateľov 
a poproduktívny vek (65+ rokov) zaznamenal pokles o 73 obyvateľov. Počet obyvateľov v obci 
nie je stály a obyvatelia obce ubúdajú. V porovnaní s rokom 2009 a rokom 2021 ubudlo z obce 74 
obyvateľov. 
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Graf č. 2 ukazuje vývoj kategórie obyvateľstva v časovom rade rokov od 2018 do 2021.  Počet 
obyvateľov klesá v predproduktívnom veku, v produktívnom veku aj v poproduktívnom veku. 
 
Tabuľka č. 6 ukazuje počty obyvateľstva v obci Málinec v časovom rozsahu 23 za sebou 
nasledujúcich rokov. Tabuľky a analýzy sú zostavené podľa údajov ŠÚ SR. 
 
Vývoj počtu obyvateľstva obce Málinec podľa evidencie ŠÚ SR 
 
Tabuľka 6 Vývoj počtu obyvateľstva 

Rok 1998 2003 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Počet 
obyvateľov 1490 1442 1461 1524 1504 1487 1485 1494 1494 1504 1496 1387 

Zdroj: spracované podľa ŠÚ SR, DATAcube 2022 
 
V roku 2021 mala obec Málinec podľa údajov zo ŠÚ SR celkom  1387 obyvateľov, z toho 683 
mužov a 704 žien. Od roku 1998 po súčasnosť sa znížil počet obyvateľov o 103.  
 
Graf č 3 Vývoj počtu obyvateľov 

 
 
Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube 2021 
 
 
Bilancia pohybu obyvateľstva obce Málinec  
 
Tabuľka 7 Bilancia pohybu obyvateľstva obce Málinec 

  
2010 2011 2012 2013 2018  2019  2020  2021  

spolu spolu spolu spolu spolu  spolu  spolu  spolu  

živonarodení 13 12 14 12 10 
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celkový 
prírastok -21 -6 5 -3 0 

 
10 

 
-8 

 
-9 

 

 Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube 2021 
 
Prirodzený prírastok za posledné štyri roky má zväčša záporné hodnoty v posledných štyroch rokoch 

má jednoznačne klesajúcu tendenciu. Dá sa konštatovať, že počet narodených stúpa a počet 

zomrelých tak isto stúpa. Za sledované obdobie sa narodilo 63 detí, ale zomrelo 72 ľudí.  Migračné 

saldo vykazuje, že počet vysťahujúcich sa obyvateľov je na rovnakej úrovni až na rok 2020, kedy 

bola odchýlka o 4 ľudí. Môžeme konštatovať, že v sledovanom období sa prisťahovalo 97 

obyvateľov, 82 ľudí sa odsťahovalo. Príčinami prisťahovania je väčší dopyt po rodinných domoch 

na vidieku. 

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti  
 
Tabuľka 8 Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti 

obec 
Málinec slovenská maďarská rómska  česká ostatné nezistené 

2011 1310 2 35 3 3 165 

2021 1343 1 11 4 6 31 

Zdroj: https://www.scitanie.sk/  k 1.1.2021 
 
Graf č 19 Grafické znázornenie národnosti v obci 

 
Slovenská národnosť je priznávaná u 1343 obyvateľoch obce. V kategórii nezistené sú zaradení  
ostatní obyvatelia, ktorí príslušnosť k národnosti neuviedli, a to v počte 31. Maďarská národnosť 
bola uvedená u 1 obyvateľa, rómska u 11 obyvateľov a česká u 4 obyvateľov. Ostatnú národnosť 
uviedlo 6 obyvateľov.  
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Štruktúra podľa vierovyznania  
 

Tabuľka 9 Štruktúra podľa vierovyznania 

 

Zdroj: https://www.scitanie.sk/  k 1.1.2021 
 
 

Graf č 20 Grafické znázornenie vierovyznania obyvateľov 

 
 

 

Z grafu č. 5 je zrejmé, že najviac respondentov sa hlási k evanjelickej cirkvi (601), 

ku rímskokatolíckej viere sa hlási 422 respondentov, bez vyznania je 316 respondentov a ku 

ostatnej viere sa hlási 25 respondentov.  
 
Štruktúra podľa vzdelania 
 
Tabuľka 10 Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania 

Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania 2021 

Základné  389 

Učňovské (bez maturity), Stredné odborné (bez maturity) 287 

Úplné stredné učňovské (s maturitou), Úplné stredné odborné (s maturitou) 356 

Vyššie odborné 60 

Vysokoškolské vzdelanie 131 

Ostatní bez udania školského vzdelania 140 

Nezistené 24 

Úhrn  1387 
Zdroj: https://www.scitanie.sk/ 
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evanjelická 
cirkev a.v. 
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ostatné 
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2011 408 737 173 200 

2021 422 601 316 25 
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K obdobiu SODB 2021 malo 287 obyvateľov vzdelanie bez maturity. 356 obyvateľov priznalo 

vzdelanie s maturitou, prípadne vyššie vzdelanie. Vysokoškolský diplom vlastní 131 obyvateľov, 

základné vzdelanie uviedlo 389 obyvateľov. Bez udania školského vzdelania bolo 140 obyvateľov 

a nezistených bolo 24 obyvateľov. 

 

C2 Kultúrno-spoločenské zdroje, pamiatky a tradície, významné osobnosti 
 
Obec Málinec je stredisková obec s bohatým kultúrnym a spoločenským životom. Podujatia sa 

konajú v Spoločenskom dome alebo na otvorených verejných priestoroch v centre obce. Organizuje 

pravidelné podujatia, ako sú Fašiangy, Stavanie mája, Deň detí, Jánske dni, Pálenie vatry, 

Hornohradské dni, Stretnutie rodákov, Deň matiek. Udržiava si tradíciu jarmokov (toto právo získala 

v r. 1924 - usporiadať pravidelne dobytčie trhy – jarmoky, a to štyrikrát ročne, neskôr šesťkrát 

ročne). Málinec aj v súčasnosti usporadúva jarmoky štyri krát do roka: Veľkonočný, Jánsky, 

Michalský a Vianočný.  

Málinec mal podľa historických záznamov už roku 1397 jednu z najstarších fár na území breznickej 

farnosti. Pre výstavbu vodnej nádrže Málinec sa kostol v dedinke Hámor musel odstrániť. Základný 

kameň nového rímsko-katolíckeho kostola bol položený v roku 1992, posviacka sa konala v roku 

1994. 

Každý rok sa v rámci mikroregiónu koná turistický výstup na Jaseninu (995 m. n. m), priazni 

domácich a návštevníkov sa tešia pravidelné cykloakcie. K ďalším športovým aktivitám patria 

činnosti športových klubov, záujem je najmä o futbal a stolný tenis. V obci pôsobí aj Dobrovoľný 

hasičský zbor a skupina žiakov má pekné úspechy v súťaži Mladí záchranári civilnej ochrany. 

Málinec patrí do združenia 9 obcí mikroregiónu Hornohrad, ktorý bol založený v r. 1999. Obec 

Málinec je členom miestnej akčnej skupiny  MAS Hornohrad. Obec udržiava dobré vzťahy 

s partnerskou obcou Báčsky Petrovec v Srbsku. V obci vychádzajú obecné noviny Málinský 

spravodaj. 

Pamiatky:  

→ Zvonica neskorobaroková z roku 1673, dvakrát bola obnovovaná (1924 a 2004) 

→  Kostol evanjelický a. v. z roku 1795. Veža na kostole je z roku 1820. 

→ Pomník na námestí z roku 1951, ktorého autorom je akademický sochár Ján Hučko 

→  Múzeum v rekonštruovanej drevenici z polovice 19. stor. - prezentuje tradičné bývanie a 

remeslá  

→ Kríž nad priehradou z r.1944, bol preložený z dedinky Hámor po zaplavení územia pre 

stavbu priehrady  
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→ Pamätník na Stráni z r. 1968  - bol postavený na pamiatku ruského vojaka J. Pustovgara, 

ktorý padol na tomto mieste v 2. svetovej vojne 

→ Kaplnka v Ipeľskom Potoku (v súčasnosti Dobrý potok) z r. 1932 - postavili ju obyvatelia 

Ipeľskej doliny svojpomocne 

 

Ďalšie zaujímavosti:  

→  minerálny prameň Šťavica - Prameň je obohatený o železo, ktorý dobre pôsobí na ľudský 

organizmus 

→ málinské nárečie má svoje osobitosti v Novohrade, napr. trpó (teraz), zagebréne 

(zašpinený), borcoš (zemiaková baba), déž (dážď)... Nevyskytujú sa v ňom dvojhlásky, napr. 

piatok – peitok, ľudia – ľidei, viac – vejc, viera – véra . 

→  obecná muštáreň ovocia  - zriadená v roku 2004 ako jediná v celom regióne 

→ trafika na námestí obce – v r. 1933 postavili manželia Urbašíkovci a v r. 2007 ju rodina 

darovala obci, po rekonštrukcii naďalej slúži verejnosti 

→ Málinské maklury od r. 1990 vyhlásené za chránené stromy a stromoradie je pozostatkom 

záhrady zakladateľov sklární 

→ Vodná nádrž Málinec - v dôsledku tejto výstavby úplne zanikla osada Hámor, nachádzajúca 

sa priamo v zátope nádrže, ako i okolité usadlosti Hrozinovo, Chmelná, Šťavica. Dielo 

pozostáva z dvoch stavieb: vlastná vodárenská nádrž na hornom toku Ipľa a úpravňa vody. 

Výška hrádze je 48  m a celkový objem nádrže je 26 620 mil. metrov kubických.  

 

K významným osobnostiam spájajúcim sa s obcou Málinec patria:  

 Július Mézeš – učiteľ, v r. 1952 bol menovaný za prvého riaditeľa Osvetovej školy v 

Bratislave 

 Ján Findra – jazykovedec, vysokoškolský učiteľ, hlavný iniciátor a zakladateľ Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 Július Lomenčík – literárny metodik a vysokoškolský učiteľ 

 Mária Lúčanová, rod. Bakuľová – scenáristka a dramaturgička 

 Darina Vašíčková – herečka a členka Rozhlasového hereckého súboru 

 František Dostalík – hudobný skladateľ, učiteľ a organista 

 Ivan Deutsch – hudobný skladateľ a poradca 
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D / Materiálne zdroje 
 

D.1 Technická infraštruktúra 
 
D.1.1.  Bytový a domový fond 

 
 

Tabuľka 11 Typy domov v obci Málinec 

Typy domu Počet 

Obydlia spolu 633 

Rodinný dom  386 

Bytový dom 161 

Polyfunkčná budova 2 

Ostatné budovy na bývanie 19 

Neskolaudovaný rodinný dom 0 

Núdzový objekt, neurčený na bývanie 0 

Ostatné 65 

Nezistené 0 
Zdroj: www.scitanie.sk k 1.1.2021 

 
 

Podľa údajov SODB 2021 je evidovaných 386 domov a 161 bytov. V obci sa nachádzajú dve 

polyfunkčné budovy a 19 ostatných budov na bývanie. Do kategórie ostatné bolo zaradených 65 

objektov. Prevláda forma bývania vo vlastnom rodinnom dome, čo je trendom bývania na 

vidieku v rámci územia v SR.   
  

      Graf č 21 Počet stavebných objektov 
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D.1.2. Doprava a dopravné vzťahy 
 

Miestne komunikácie 

Dĺžka miestnych komunikácií je 11,92 km, v kategórii bezprašné. Dĺžka chodníkov spolu je 2,12 

km. Miestne komunikácie zahŕňajú  obecné komunikácie aj poľnohospodárske cesty.   
 

Železničná doprava 

V obci nie je železničná sieť a ani v blízkom okolí.  

Autobusová doprava 

Obec Málinec má autobusové napojenie na okresné mestá Poltár aj Lučenec. V pracovné dni je 11 

spojov do mesta Poltár, do mesta Lučenec je 15 autobusových spojov, z toho päť spojov je cez mesto 

Poltár. 

Cyklistická doprava 

Obcou vedie cyklistický náučný chodník Lučenec – Halič – Tomášovce - Veľká Ves – Kalinovo -  

Breznička – Poltár – Rovňany – Uhorské - Málinec. Cyklistický náučný chodník na trase Lučenec - 

Málinec bol vybudovaný od roku 2007 v dĺžke 36 km. 

 

 

D.1.3. Inžinierske siete 
 

Vodovodná a kanalizačná sieť 

Obec má vybudovaný vodovod, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej prevádzkovej vodárenskej 

spoločnosti. Dĺžka stokovej (kanalizačnej) siete je cca 6717 m a potrebné je dobudovať ešte 500 m 

siete. Obec má čističku odpadových vôd. 

Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou zabezpečuje Veolia, a.s. Lučenec cez skupinový vodovod 

MSV a HPL. Hlavným zdrojom skupinového vodovodu je vodárenská nádrž VN Málinec na Ipli. 

Celková kapacita vodných zdrojov pre SKV Málinec je v súčasnosti Qmin. = 280 l/s. 

 

Energetika, plyn a telekomunikácie 

Obec je zásobovaná elektrickou energiou z VN linky 22 KV prostredníctvom miestnych 

transformačných staníc. Správcom energetickej siete sú Stredoslovenské energetické závody, a.s. 

Lučenec. V obci je rozvodná sieť plynu. V roku 2011 plynom kúrilo 51% domácností, v roku 2013 

to bolo už 75%. 
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V území sa nachádzajú trasy telekomunikačných káblov rôznej dôležitosti, významu a konštrukcie, 

vrátane zariadení a objektov v správe spoločnosti Slovak Telekom, a.s. V obci sa nachádza pošta aj 

automatická telefónna ústredňa (ATÚ). Telekomunikačné siete sú zastúpené sieťou spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. a mobilnou sieťou spoločnosti Slovak Telekom, a.s., mobilných operátorov 

O2 Slovakia, s.r.o. a Orange Slovensko, a.s. Obec nemá káblovú televíziu, len obecný rozhlas. 
Obrázok 19 Mapa pokrytia Slovak Telekom a. s. 

Zdroj: www.telekom.sk,2022  

 
Obrázok 8 Mapa pokrytia O2 

Zdroj: www.o2.sk, 2022  

 

http://www.telekom.sk/
http://www.o2.sk/


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Málinec na roky 2022 – 2027                                                                                                 

33  

 

Obrázok 9 Mapa pokrytia Orange  

Zdroj: www.orange.sk, 2022 

Verejné osvetlenie 

Obec  má verejné osvetlenie, ktoré si v najbližšej dobe nevyžaduje rekonštrukciu ani výmenu. 

Odpadové hospodárstvo   

Obec Málinec má vypracovaný Plán odpadového hospodárstva z roku 2004. Povinnosť sústreďovať 

a triediť odpad je ukotvená vo všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnym a drobným 

stavebným odpadom. Obec je členom Združenia obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, čím zabezpečuje 

vývoz odpadu a separovanie odpadu. Separujú sa plasty, papier, sklo a textil. Najväčšie znečistenie 

ovzdušia spôsobujú hospodárske dvory zamerané na živočíšnu výrobu, potom sú to kotolne na tuhé 

a plynné palivo. 

 

D2 Sociálna infraštruktúra  

D.2.1 Zdravotná a sociálna infraštruktúra 

Základnú zdravotnú starostlivosť pre občanov obce Málinec poskytujú lekári v zdravotnom 

stredisku, odborné vyšetrenia zabezpečujú zdravotnícke zariadenia mimo obce: 

 obvodný lekár, detský lekár, stomatológ v obci Málinec  

 všeobecní a špecializovaní lekári v meste Poltár  

http://www.orange.sk/
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 nemocnica v meste Lučenec  

 lekárne v obci  Málinec a v mestách Poltár a Lučenec  

V Málinci je Integrované sociálne centrum s celoročnou a celodennou prevádzkou,  zabezpečujúce 

starostlivosť o odkázané osoby na zdravotnú a  sociálnu starostlivosť, služby určené pre deti s 

fyzickým a psychickým postihnutím, rôzneho vekového zloženia /DSS/. Jeho zriaďovateľom je 

Mikroregión Hornohrad. 

V obci pôsobia 2 terénni sociálni pracovníci, ktorí poskytujú sociálne poradenstvo a základnú 

pomoc obyvateľom pri riešení sociálnych záležitostí.  

 

D.2.2 Školská infraštruktúra 

 

V obci Málinec pôsobí Materská škola s počtom detí 42. Základnú školu navštevuje 113 žiakov. 

V obci sa nenachádzajú žiadne ďalšie školy ani školské zariadenia.  

D.2.3 Kultúrna infraštruktúra 

V obci Málinec sa nachádza:    

→ Kostol evanjelický a. v. z roku 1795. Veža na kostole je z roku 1820. 

→ Múzeum v  drevenici z polovice 19. stor. -  prezentuje tradičné bývanie a remeslá  

→ Kaplnka v Ipeľskom Potoku (v súčasnosti Dobrý potok) z r. 1932 - postavili ju obyvatelia 

Ipeľskej doliny svojpomocne 
 

          Obrázok 10 Obecné múzeum Málinec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Zdroj: www.malinec.sk  

http://www.malinec.sk/
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E/ Ekonomické zdroje  
 
E.1 Ekonomická charakteristika 

V obci nie je situovaný žiadny veľký ekonomický subjekt, ekonomické aktivity sa orientujú hlavne 

na činnosť malých živnostníkov vo sfére služieb a poľnohospodárstva. Ostatní obyvatelia obce sú 

odkázaní na zamestnania mimo obce, najčastejšie v meste Poltár alebo Lučenec.  

 

E.2 Ekonomická štruktúra obyvateľstva 

 

Miera nezamestnanosti v okrese Poltár v roku 2022 dosahovala úroveň 11,74%. K 31.12.2021 bol 

počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v obci Málinec 668 obyvateľov.  

Od roku 2021 v súvislosti s krízou vyvolanou vírusom Covid 19, dochádzalo opäť k postupnému 

rastu nezamestnaných z obce. V roku 2022 za mesiac marec bol počet evidovaných nezamestnaných 

132. Počet evidovaných nezamestnaných môže naďalej rásť z dôvodu možného vrátenia variantu 

vírusu Covid 19, ako aj situácie súvisiacej s vývojom nepokojov a vojenských konfliktov na 

Ukrajine. 

 
Tabuľka 12 Počet uchádzačov o zamestnanie a vývoj za posledné 3 roky 

Obec 
UoZ spolu Počet uchádzačov k 31.03.2022 

do 20r. 20r - 29r. 30-39r. 40-49r. 50-59r. 60r. a viac n/a 

Málinec 132 2 18 32 34 32 11 0 

Rok k 31.3. 2022 2021 2020 

Počet uchádzačov 132 120 144 

Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk, marec 2022 
 
E. 3 Priemysel 
 
Štruktúra priemyselnej výroby v obci Málinec je zastúpená niekoľkými podnikateľskými subjektmi: 

- DREVO BB - EXPORT, s.r.o. – opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 

- drobné remeselné prevádzky miestneho charakteru sú rozptýlené v zastavanom území obce, 

niektoré sú prevádzkované v rámci rodinných domov, ktoré poskytujú občania na živnosť 

 

 

 

 

https://www.upsvr.gov.sk/
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Výrobné územie v katastrálnom území obce Málinec tvoria:   
 

Charakter zariadenia Stručný popis 
 
podnikateľské aktivity výrobného, skladového a obslužného 
charakteru 

v malých súkromných prevádzkach a plochách 

areály hospodárskych dvorov zamerané na rastlinnú a živočíšnu výrobu 

Zdroj: OcÚ, 2021 
 
E.4 Poľnohospodárstvo  

Poľnohospodárskou výrobou sa v riešenom území zaoberalo Poľnohospodárske družstvo, ktoré sa 

v roku 1992 pretransformovalo na spoločnosť s ručením obmedzeným, neskôr pre nepriaznivé 

podmienky pre poľnohospodársku činnosť viedlo k jeho zániku v roku 1999. Od roku 2009 je 

poľnohospodárska pôda obce Málinec v prenájme poľnohospodárskych spoločností:  

- Agrojas Látky, s.r.o. – obhospodaruje poľnohospodársku pôdu 

- Agro Rátka, s.r.o. - obhospodaruje poľnohospodársku pôdu 

- Spoločnosť Klas Rovňany, s.r.o. – obhospodaruje poľnohospodársku pôdu 

- Spoločnosť Pokus Látky, s.r.o. – prenájom stavieb bývalého PD 

K obdobiu roku 2022 štatistický úrad SR evidoval v obci Málinec 8 samostatne hospodáriacich 

roľníkov.  
Zdroj: https://slovak.statistics.sk/  

 

E. 5 Podnikateľská sféra 

K máju 2022 bolo v Obchodnom registri s uvedením sídla alebo prevádzky evidovaných celkom 

podnikateľských 29 subjektov. V registri Finstat je evidovaných 15 združení, spoločenstiev 

vlastníkov 26, v živnostenskom registri bolo evidovaných celkom 96 podnikateľov.  
Zdroj: www.finstat.sk  
 

 

E.6 Cestovný ruch 
 

V obci nie je žiadne zariadenie cestovného ruchu. Napriek tomu je Málinec pre návštevníka 

zaujímavou obcou.  Má dobré podmienky pre turistiku a podnecujú ju aj organizované podujatia zo 

strany samosprávy obce alebo mikroregiónu Hornohrad. Chodníky sú označené turistickými 

značkami. Sú to stredne náročné trasy, pretože je tu dosť veľké prevýšenie na pomerne krátkom 

úseku. Sú vhodné na víkendové rodinné výlety do prírody.  

Chýba infraštruktúra cestovného ruchu, chýbajú ubytovacie zariadenia aj stravovacie služby pre 

náhodných turistov. V obci je len jeden poskytovateľ ubytovania v súkromí.  

https://slovak.statistics.sk/
http://www.finstat.sk/
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Účasťou obce v regionálnej Oblastnej organizácii cestovného ruchu Podpoľanie je jej snaha hľadať 

podporu pre rozvoj  cestovného ruchu v obci aj v regióne. 

 

F / Partnerstvá, účasť v združeniach. Podujatia, aktivity, projekty 
 

F.1 Partnerstvá, účasť v združeniach 
 

 Združenie miest a obcí Novohradu -združenie obcí v regióne Novohrad 

 Mikroregión Hornohrad- záujmové združenie obcí s ďalšími ôsmimi obcami okresu Poltár 

 Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár - medzi sektorové partnerstvo, do ktorého patrí aj 

obec Málinec   

 MAS Hornohrad - verejno-súkromné partnerstvo, ktoré združuje členov za účelom 

spoločného využitia prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 

 Združenie obcí  pre likvidáciu komunálneho odpadu Poltár - vzniklo za účelom 

spravovania skládky komunálneho odpadu so sídlom v Brezničke. 

 Oblastná organizácia cestovného ruchu – regionálna organizácia v banskobystrickom 

kraji založená pre podporu cestovného ruchu 
 

F. 2 Podujatia, aktivity, projekty 

 Hornohradské športové dni, spoluorganizátor      

 Ďúrský, Jánsky, Michalský, Mikulášsky jarmok  

 Výstup na vrch Jasenina, spoluorganizátor  

 Deň prezentácie MR HORNOHRAD 

 Hornohradský cyklomaratón – organizátorom je MR HORNOHRAD, ale obec je 

významným spoluorganizátorom 

 rôzne obecné aktivity, ako napr. Obecná zabíjačka, Deň matiek, športové súťaže,  Stretnutie 

rodákov, Pochovávanie basy - fašiangové slávnosti, súťaž požiarnych družstiev a podobne.  

Obec je aktívna aj v oblasti realizácie projektových zámerov, čím dopĺňa rozvojové možnosti. 

V čase spracovania dokumentu má pripravené projekty na zriadenie komunitného centra v obci 

a zriadenie zberného dvora pre zber odpadov.  
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G / SWOT analýza 
 
Tabuľka 13 Vyhodnotenie zrealizovaných projektov za predchádzajúce obdobie od r. 2014-2021 

p. č. 
Názov 

investície 

Rok 
uzavretia 
zmluvy 

Žiadaná 
dotácia (€) 

Výška 
spolufinanco - 

vania 

Zdroj financovania, 
Riadiaci orgán (RO), 

Investor 
Operačný 
program Prioritná os Opatrenia 

1. Nové knihy pre 
obecnú knižnicu 
Málinec 
 

2014 2 000 € 100 € 5 % Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky 

   

2. Rozšírenie 
verejnej 
kanalizácie v 
obci Málinec 

2014 18 015,66 € 961,97 € Environmentálny fond    

3. Oprava 
miestnych 
komunikáciií 

2014 15 502,58 € - Vlastné zdroj    

4. Zriadenie 
multifunkčného 
komunitného 
centra v obci 
Málinec 

2014 123 149,98 € 10353,08 € Ministerstvo 
podôhospodárstva a 
rozvoja vidieka SR 

   

5. Podpora 
separácie 
biologicky 
rozložiteľných 
odpadov v obci 
Málinec 

2014 -
2015 

248 552,38 € 11 835 € MŽP SR    

6. Rekonštrukcia 
Materskej 
školy v Málinci 

2015 199 505,20 € 9975,26 € Ministerstvo 
podôhospodárstva a 
rozvoja vidieka SR 

Regionálny 
operačný 
program 

1. 
Infraštruktúra 
vzdelávania 

1.1 
Infraštruktú-
ra 
vzdelávania 

7. Rozširenie 
kamerového 
systému v obci 
Málinec 

2015 5 400 € 900 € Ministerstvo vnútra SR    

8. Rekonštrukcia 
Kostolnej ulice 

2015 13 819,18 €  Vlastné zdroje    

9. Modernizácia 
sústavy 
verejného 
osvetlenia 

2016 176 560,16 € 8 828,01 € Ministerstvo 
hospodárstva SR 

 
Konkurencie
scho- 
pnosť 
a Hospo- 
dársky rast 

Prioritná os 2 – 
Energetika 

2.2 
Budovanie a 
modernizáci
a verejného 
osvetlenia 
pre mestá a 
obce 
a poskytova-
nie 
poradenstva 
v oblasti 
energetiky 

10. Oprava 
chodníkov 
zdravotná ulica 

2016 3 235 €  Vlastné zdroje    

11. Výstavba 
detského 
ihriska 

2016 1 844 €  Vlastné zdroje    
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12. Rekonštrukcia 
strechy 
školskej 
jedálne pri ZŠ 
v Málinci 
 

2016 
 

33 402 € 
 

3 401,58 € 
 

Slovenská republika 
zastúpená Ministerstvom 
dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky 
 

   

13. Rozšírenie 
kamerového 
systému - časť 
Huta 

2017 7 797,6 € 1 559,52 € Ministerstvo vnútra SR    

14. Rekonštrukcia 
zdravotnej 
ulice v obci 
Málinec 

2017 10 836 €  Vlastné zdroje    

15. Rekonštrukcia 
ulíc Vrecová a 
Urbárska v 
obci Málinec 

2017 25 956 €  Vlastné zdroje    

16. Dokončenie 
rekonštrukcie 
miestnej 
komunikácie v 
MRK v obci 
Málinec 

2017 5 263,23 € 263,23 € Ministerstvo vnútra SR    

17. Financovanie 
realizácie 
národného 
športového 
projektu 
výstavby, 
rekonštrukcie a 
dobudovania 
futbalovej 
infraštruktúry 
v obci Málinec 
(závlahový 
systém) 

2018 14 666,66 € 4 666,66 € Slovenský futbalový 
zväz 

   

18. Stavebné 
úpravy 
požiarnej 
zbrojnice v obci 
Málinec 

2018 
 
 

31 500 € 1 500 € Ministerstvo vnútra SR    

19. Rekonštrukcia 
zdravotného 
strediska v obci 
Málinec - 
rekonštrukcia 
strechy 

2018 35 905,95 € 5 905,95 € Úrad vlády SR    

20. Oprava 
miestnych 
komunikácií v 
obci Málinec - 
Kinová, za 
Lesami 

2018 53 274,22 €  Vlastné zdroje    

21. Rekonštrukcia 
Zdravotného 
strediska v obci 
Málinec - 
výmena okien a 
dverí 

2018 50 624,55 € 5 624,55 € Ministerstvo financií SR    

22. Spolu pre 
tvorbu 
komunitných 
aktivít, 
ochranu 
zdravia a 
životného 
prostredia v 

2019 43 549,88 € 2 179,74 € Min. prác. soc. vecí a 
rodiny SR v zastúpení 
MV SR 

OPLZ-PO5-
2018-1 

5 Integrácia 
marginalizova
ných rómskych 
komunít 
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MRK obce 
Málinec 

23. Oprava 
športového 
ihriska 

2019 1 000 € - Nadácia Veolia    

24. Rekonštrukcia 
strechy 
bytového domu 
511/17 

2019 19 776,92 € 6 000 € MV SR    

25. Oprava 
miestnej 
komunikácie 
Mlynská 

2019 11 000 €  Vlastné zdroje     

26. Rekonštrukcia 
klubu 
dôchodcov 

2019 16 747,71 €  Vlastné zdroje     

27. Oprava MK 
Mlynská 

2019 11 344,46 €  Vlastné zdroje    

28. Rekonštrukcia 
ČOV Málinec 

2019 10 5263,16 € 5 263,16 € Environmentálny fond    

29. Rekonštrukcia 
ČOV a 
kanalizácie v 
obci Málinec 

2019 30 000 € 0 Úrad podpredsedu vlády 
SR pre investície a 
informatizáciu  

   

30. Rekonštrukcia 
KD - strecha 

2019 10 4264,52 € 0 Ministerstvo financií SR    

31. Rekonštrukcia 
strechy 
bytových 
domov 

2019 7 368,52 € 368,52 € Ministerstvo vnútra SR    

32. Rekonštrukcia 
chodníka úsek 
A od RD č. 449-
č.490 
 
 

2019 23 099,74 €  Vlastné zdroje    

33. Oprava 
vchodových 
dverí a 
chodbových 
okien na 
bytových 
domoch 510 a 
511 

2019 6709,58 € 709,58 € Ministerstvo vnútra SR    

34. Predchádzajme 
kriminalite 

2020 5840,52 € 1840,52 € Ministerstvo vnútra SR    

35. Rekonštrukcia 
chodníkov úsek 
od RD č. 417 - 
č. 437 

2020 23 099,74 €  Vlastné zdroje    

36. Stavebné práce 
- Lekáreň v 
obci Málinec 

2020 47 768,13  Vlastné zdroje    

37. Predchádzajme 
kriminalite 

2021 32 631,19 €  Vlastné zdroje    

38. Spracovanie 
územnoplánova
cej 
dokumentácie 
obce 

2021 12 442 € 3 732,60 € Ministerstvo dopravy a 
výstavby Slovenskej 
republiky 
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39. Revitalizácia 
autobusových 
zastávok v obci 
Málinec 

2021 18 298,03 € 914,9 € MAS Hornohrad    

40. Rekonštrukcia 
chodníkov na 
Potočnej ulici a 
priľahlých ulíc 

2021 33 180 €  Vlastné zdroje    

41. Rekonštrukcia 
miestnych 
komunikácií v 
obci Málinec 

2021 193 482,38 € 5 % MIRRI    

42. Oprava strechy 
bytového domu 
Družstevná 
515/21 

2022 13 189,26  Vlastné zdroje    

 
  
Prehľad investičných a neinvestičných zámerov  za obdobie  2014 – 2020  
 
 

Popis zámeru Rozpočet 
celkom 
(€) 

Vlastné 
zdroje 
(€/%) 

Zdroje EU 
(€/ %)* 

Zdroje iné 
(€/%) 

Začiatok 
realizácie 

Opatrenie 
PHSEKR 
2014-2020 

Investičné zámery 

Zberný dvor na BRO 300 000 30 000/10 - 270 000 2015 4.3. 

Multifunkčné komunitné 
centrum 

193 000 19 300/10 173 700/90 - 2014 1.2. 

Rozšírenie verejnej kanalizácie 18 000 1 800/10 16 200/90 - 2014 1.1. 

Rekonštrukcia zdravotného 
strediska 

370 000 37 000/10 333 000/90 - 2015 1.2. 

Rekonštrukcia priepustov na 
Málinskom potoku 

200 000 20 000/10 180 000/90 - 2015 1.1. 

Rekonštrukcia ČOV 150 000 15 000/10 135 000/90 - 2015 1.1. 

Rekonštrukcia materskej školy 200 000 20 000/10 180 000/90 - 2015 1.2. 

Oprava miestnych 
komunikácii 

600 000 60 000/10 540 000/90 - 2016- 
2020 

1.1. 

Rekonštrukcia spoločenského 
domu 

150 000 15 000/10 - 135 000/90 2017- 
2020 

1.2. 

Rekonštrukcia ZŠ 200 000 20 000/10 180 000/90 - 2016 1.2. 

Modernizácia verejného 
osvetlenia 

60 000 3000/5 57 000/95 - 2015 1.2 

Súhrn 2 441 000 241 100 1 794 900 405 000 -  

Neinvestičné zámery 

Podpora komunitných služieb 
v obci 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2015 

 
2.1. 
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Terénna sociálna práca - - - - 2014- 
2020 

2.1. 

Podpora zamestnanosti (AOTP 
ÚPSVaR) 

- - - - 2014- 
2020 

2.3. 

Súhrn 2 381 000 238 100 1 737 900 405 000 -  

 
Na základe porovnania PHRSR za minulé obdobie 2014 – 2020 sa podarilo naplniť väčšinu plánovaných projektov. 
Z celkových plánovaných projektov v počte 14 obec zrealizovala 9 projektov z toho investičných bolo 7 v celkovej 
sume 701 733,34 €.  
 

Silné stránky Slabé stránky 
 

Prírodné:  
− pekná príroda s bohatou faunou a flórou 
− priehrada – výnimočnosť obce 
− možnosti  poľovníctva 
− kvalitná poľnohospodárska pôda 
− málinské maklury 

 
 

Ľudské: 
− aktívna činnosť niektorých občanov 

v záujmových organizáciách – požiarnici, 
športovci, regionálne združenia a pod. 

− aktívne zapojenie obce do regionálnych  aktivít 
− obec je sídlom regionálnych združení 
− ľudia vedia prejaviť úctu aj uznanie 
− existencia škôlky a základnej školy 
− partnerstvo s obcou v Srbsku 
− medziľudské vzťahy 
− vzťah ľudí k obci – propagácia obce 
− zhodnotenie ľudského, prírodného aj 

materiálneho potenciálu v prospech obyvateľov  
− vybudované komunitné centrum  
− školstvo 
− počas pandémie obec poskytla pomocnú ruku 

obyvateľom 
 

Ekonomické: 
− dobrá kvalita pôdy 
− prírodný potenciál pre malé podnikanie (CR, 

poľnohospodárstvo) 
− separovanie zberu odpadu  v obci 
− využívanie projektovej podpory z fondov EÚ 
− dobrá dostupnosť základných služieb 
− hospodárenie obce 

 
Kultúrne: 
− historické a kultúrne tradície 
− spoluorganizovanie regionálnych aktivít (Dni 

MR HORNOHRAD – klobásový festival, 
Hornohradské športové dni, cykloturistika 
a pod.) 

− málinské nárečie má svoje osobitosti 
v Novohrade 

− bohatý spoločenský život – tradičné podujatia 
 

 
Prírodné: 
− len čiastočné využitie  prírodných zdrojov a ich 

finalizácia 
− malé znečisťovanie prírodných zdrojov 

   
 Ľudské: 
− migrácia mladých ľudí do iných regiónov a zahraničia 
− nepriaznivá demografická štruktúra obyvateľstva  
− zväčšujúca sa skupina občanov, ktorí sa ocitli 

v sociálnej sieti 
− strata pracovných návykov a vysoká nezamestnanosť – 

vplyv na každodenný život 
− vysoká kriminalita už aj u mladých občanov 
− bývanie 
 
Ekonomické: 
− odliv kvalifikovanej pracovnej sily 
− nízka kúpyschopnosť obyvateľstva 
− slabá ponuka a dostupnosť služieb pre obyvateľov 
− nízka ponuka pracovných príležitostí v obci 
− stagnácia poľnohospodárstva 
− nedostatok investícií v agrárnom sektore 
− nízky počet spojov do obce a z  obce 
− kriminalita – škody spôsobené krádežami, u mládeže 

rastúca kriminalita 
− slabé podmienky na podnikanie 
 
Kultúrne: 
− nedostatok kapitálu pre rozvoj kultúrneho života 
− upadajúci záujem mládeže o historické hodnoty 
 
Materiálne: 
− nedobudovaná infraštruktúra – dobudovanie  miestnych 

komunikácií a chodníkov 
− niektoré budovy si vyžadujú rekonštrukcie - zdravotné 

stredisko 
− majetkovo - právne  nevysporiadané pozemky 

a nehnuteľnosti   
− chýbajúca infraštruktúra pre sociálne služby – napr. 

denný stacionár 
− chýbajúce zdravotné služby v obci – efektívne využitie 

zdravotného strediska 
 

Environmentálne: 
− nedostatok kapitálu pre zavádzanie zdrojov typu OZE 
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Materiálne: 
− zvonica neskorobaroková z roku 1763  
− kostol evanjelický a.v. z roku 1795 
−  pomník na námestí z roku 1951 
− múzeum v rekonštruovanej drevenici z polovice 

19. stor. -  prezentuje tradičné bývanie a 
remeslá  

− kríž nad priehradou z r.1944 
− pamätník na Stráni z r. 1968 
− kaplnka v Ipeľskom potoku z r. 1932  
−  minerálny prameň Šťavica  
− obecná muštáreň ovocia   
− trafika na námestí obce  
− plynofikácia a vodovod v obci- časť 
− zrekonštruované komunikácie - časť 
− snaha o skrášlenie vzhľadu obce – nové 

centrum obce, čistota obce 
− športový areál 
− miestna práčovňa 
− zrekonštruované cesty 

 
Environmentálne: 
− málinské maklury od r. 1990 vyhlásené za 

chránené stromy  
− vodná nádrž Málinec 
− prístup k odpadovému hospodáreniu – zberný 

dvor, separovanie, záujem o využívanie OZE 
− kanalizácia s čistiarňou odpadových vôd 
− krásna príroda 

 
Cestovný ruch: 
− obec je súčasťou cyklochodníka z Lučenca 
− vhodné podmienky na rozvoj agroturistiky 
− zaujímavé prostredie v okolí priehrad -turistika 
− početné turistické akcie do okolia – výborné 

podmienky pre turistiku 
− dobré podmienky pre poľovníctvo – ochrana 

prírody 
 

− obmedzenia, následky z prítomnosti priehrady 
− prísna legislatíva pre nakladanie s odpadmi 
− zber a separácia odpadov 
− divoké skládky 
−  
Cestovný ruch: 
− nedostatočné využívanie prírodného potenciálu    
− zanikajúce praktiky ľudovej výroby  
− žiadny podnikateľský subjekt podnikajúci v cestovnom 

ruchu 
 

Príležitosti Ohrozenia 
Ekonomické: 
− možnosť získania finančného príspevku zo 

zdrojov EÚ 
− integrácia  do  regionálnych aktivít 

v ekonomickej a iných oblastiach 
− využitie prírodných podmienok a polohy obce 

v rozvoji cestovného ruchu 
− rozvoj nových foriem miestnej zamestnanosti 

(agroturistika, sociálne služby v zariadeniach 
rodinného typu) 

− rozšírenie podnikateľskej základne pre malých 
živnostníkov so službami pre obyvateľov 

− participovanie na regionálnych integrovaných 
stratégiách 
 

Sociálne: 
− výstavba nových bytových domov 
− podpora sociálnej starostlivosti v obci  

Miestne: 
− pokles záujmu o malé a stredné podnikanie  v obci ( 

úpadok ekonomickej činnosti, služieb a pod., sociálne 
dôsledky vysokej nezamestnanosti) 

− prehlbovanie nízkej kúpyschopnosti obyvateľstva 
− rast sociálnej biedy v rodinách 
− vyľudňovanie obce kvôli odchodu za prácou  
− prehlbujúce sa znečisťovanie životného prostredia 

divokými skládkami 
− prehlbovanie kriminality a zvyšovanie ekonomických 

škôd 
− obavy obyvateľov o ich bezpečnosť  

 
Regionálne: 
− oslabenie ekonomickej stability regiónu Poltár 

s dosahom na malé obce okresu 
− rast nezamestnanosti a sociálnej biedy 
− pokles kvalifikovanosti pracovných síl 
− nezaujímavý región pre investorov 
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− komunitné centrum – komunitná starostlivosť 
o ľudí odkázaných na pomoc iných  

− využitie nepoužívaných budov na sociálny  účel 
(opatrovateľská služba) 

− ponuka atraktívneho bývania na vidieku  
 

Environmentálne: 
− podpora ochrany životného prostredia 
− zvýšenie podielu využívaného komunálneho 

odpadu 
− využívanie alternatívnych zdrojov 

obnoviteľných energií 
− legislatívne vysporiadanie a využitie 

neužívaného  bytového a domového fondu 

− nie sú jasné nosné piliere politiky  rozvoja CR v regióne  
 
Národné: 
− legislatívne podmienky pre poľnohospodársku výrobu – 

časté zmeny, aj zmeny z EÚ 
− obmedzenia  pri čerpaní finančných príspevkov 

z európskych fondov pre malé obce 
− cenová politika v poľnohospodárstve 
− nepriaznivé podmienky pre MSP - odvodová 

zaťaženosť, legislatívne prekážky 

 
 

H Kľúčové disparity a faktory rozvoja 
 

Na základe zostavenej SWOT analýzy a vyselektovaných problémov boli identifikované kľúčové 

disparity a hlavné faktory rozvoja obce Málinec. 

 

Kľúčové disparity: 

- len čiastočné využitie prírodných zdrojov a ich finalizácia, 

- nedobudovaná infraštruktúra, 

- migrácia mladých ľudí do iných regiónov a zahraničia, 

- strata pracovných návykov a vysoká nezamestnanosť, 

- nedostatočná ponuka niektorých služieb v obci, 

- nedostatok kapitálu na realizáciu väčších investícií, 

- slabé využívanie alternatívnych zdrojov energie, 

- čierne skládky.  

 

Hlavné faktory rozvoja: 

- možnosť získania finančných príspevkov zo zdrojov EÚ, 

- využitie potenciálu pre rozvoj poľnohospodárstva, 

- skvalitnenie a modernizovanie infraštruktúry, 

 

Vyhodnotenie zapojenia verejnosti do dotazníkového prieskumu obyvateľov 

obce Málinec 
 

Výsledky tohto prieskumu predstavujú jeden zo zdrojov pre podklad pre tvorbu SWOT analýzy a 

následne pre formovanie stratégie rozvoja obce. Ďalším cieľom uskutočneného prieskumu bolo 
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informovať obyvateľov obce o tom, že sa takýto dokument pre ich obec pripravuje a že aj oni sa 

môžu reálne zapojiť do jeho tvorby. Tento fakt môže prispieť k zlepšeniu vzťahov v obci a k 

vytvoreniu pocitu spolupatričnosti, ale aj spoluzodpovednosti obyvateľov k jej rozvoju. 

Prieskum sa konal v mesiacoch júl až august 2021. Otázky dotazníka boli zamerané na zisťovanie 

názorov na oblasti kvality života v obci. 

Dotazník obsahoval celkom 18 uzavretých aj otvorených otázok. Vyplnených bolo 63 dotazníkov 

elektronicky. Dotazník sa vypĺňal od 16 rokov a vyššie. 
Zdroj tabuliek a grafov: spracovateľ. 

 

1.Respondenti podľa pohlavia 

Na vyplnení dotazníka sa zúčastnilo 40 (63,5 %) žien a 23 (36,5 %) mužov. 

 
 
2. Vekové rozloženie respondentov 

Záujem o účasť na dotazníkovej aktivite bola najviac u vekovej kategórie od 36 - 49 rokov a 

obyvatelia nad 61 rokov. Kategória vekovej kategórie 36 - 49 rokov mala 38,2 % zastúpenie 

a obyvatelia nad 61 rokov mali 21,1 %. Ďalšou najviac zastúpenou kategóriou boli obyvatelia vo 

veku od 26 - 35 rokov – 19,7 %, nasledujú obyvatelia od 50-60 rokov – 11,8 % a obyvatelia od 20 - 

25 rokov – 7,9 %. Najmladšia kategória sa zúčastnila v dotazníkovom prieskume zastúpená jedným 

respondentom – 1,3 %. 
 

Veková hranica Počet respondentov % 
15-19 rokov 3 4,8 
20-25 rokov 0 0 
26-35 rokov 7 11,1 
36-49 rokov 21 33,3 
50-60 rokov 19 30,2 
61 rokov a viac 13 20,6 
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3.Vzdelanie respondentov 
 

Najviac zapojených respondentov malo stredné odborné vzdelanie- 31,7 %, vyučených s maturitou 

bolo 15,9 %,VŠ humanitné bolo 11,1 %,  vyučený bolo 9,5 %, VŠ technické mali 1,6%,  stredné 

všeobecné nemal ani jeden respondent a VŠ ekonomické bolo 4,8 %.  
 

Vzdelanie respondentov počet % 
základné 16 25,4 
Stredné všeobecné 0 0 
Stredné odborné 20 31,7 
Vyučený/-á 6 9,5 
VŠ technické 1 1,6 
VŠ humanitné 7 11,1 
Vyučený s maturitou 10 15,9 
VŠ ekonomické 3 4,8 
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4. Pracovná aktivita respondentov 

Najviac respondentov bolo 49,2 % zamestnaných respondentov (31 respondentov), 27 % 

respondentov v dôchodkovom veku (17 respondentov), 9,5 % súkromní podnikatelia, 4,8 % tvorili 

nezamestnaní, ženy na materskej dovolenke 6,3 %  a študenti tvorili 3,2 % . 

 
Ekonomická aktivita počet % 

zamestnaný 31 49,2 
súkromný/á podnikateľ/ka 6 9,5 

dôchodca/kyňa 17 27,0 
študent/ka 2 3,2 

na materskej dovolenke 4 6,3 
nezamestnaný 3 4,8 

 

 
5. Dĺžka života v obci 

Väčšina respondentov žije v obci od narodenia 63,5% (40), 30,2 % (19) sa prisťahovali v dospelom 

veku a 6,3% (4) sa prisťahovali v ešte v detstve.  

 
 

Dĺžka života počet % 
Od narodenia 40 63,5 
Prisťahoval/-a som sa v detstve 4 6,3 
Prisťahoval/-a som sa v dospelosti 19 30,2 
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6. Dôvod prisťahovania sa do obce 

Väčšina respondentov sa prisťahovala do obce za partnerom (11 respondentov), čo tvorí 61,1 % 

opýtaných obyvateľov, ostatné kategórie dôvodov prisťahovania sú po jednom respondentovi s 5,6 

% zastúpením.  
 

Dôvod prisťahovania sa  počet % 
Za prácou 1 5,6 
Za partnerom/partnerkou 11 61,1 
Z mesta na dedinu do domu 1 5,6 
Za rodinou 1 5,6 
Kúpa domu 1 5,6 
Nič 1 5,6 
Krásne okolie, príroda 1 5,6 

 
 
7. Bývanie na vidieku alebo v meste 

Až 90,5 %, čo prestavuje 57 respondentov dali prednosť bývaniu na vidieku, oproti 6 respondentom 

(9,5 %), ktorí by radšej bývali v meste.  
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Prednosť bývania počet % 
Na vidieku 57 90,5 
V meste 6 9,5 

 

 
 
 
8. Kvalita života v Málinci 

Najviac respondentov hodnotia kvalitu života v obci za dobrú, a to až 36, čo tvorí 57,1 %, čiže 

väčšinu opýtaných respondentov. Priemernú kvalitu života v obci ohodnotilo 18 respondentov s 28,6 

%. Veľmi dobrá kvalita života v obci je podľa 9 respondentov (14,3 %) a ako zlú kvalitu života 

v obci neohodnotil ani jeden respondent.   
 

Kvalita života v obci počet % 
Veľmi dobrá 9 14,3 
Dobrá  36 57,1 
Priemerná 18 28,6 
Zlá 0 0 
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9. Rozvoj napredovania obce za posledných 10 rokov 

Napredovanie obci za posledných 10 rokov hodnotí pozitívne 40 respondentov, čo predstavuje viac 

ako polovicu opýtaných (63,5%), Veľmi pozitívne hodnotí 10 respondentov (15,9%), Negatívny 

rozvoj obce posúdili 2 respondenti s 3,2 %. Rozvoj napredovania obce nevie posúdiť 11 

respondentov (17,5%). 
 

Rozvoj napredovania obce počet % 
Veľmi pozitívne 10 15,9 
Pozitívne 40 63,5 
Negatívne 2 3,2 
Neviem posúdiť 11 17,5 

 

 
 
 
 
10. Zapájanie miestnych aktérov do činnosti niektorého záujmového/občianskeho 

združenia v obci Málinec 

Až 90,5 % čo predstavuje 57 respondentov odpovedalo, že sa nezapája do činnosti miestnych 

občianskych / záujmových združení. Do činnosti sa zapája 6 respondentov, čo predstavuje 9,5 

%. 
 

Zapájanie sa do činnosti počet % 
áno 6 9,5 
nie 57 90,5 

 



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Málinec na roky 2022 – 2027                                                                                                 

51  

 
 
 
 
11. Zapojenosť respondentov do združenia v rôznych oblastiach života 

Respondenti uviedli nasledovné združenia, do ktorých sa zapájajú: 

- KC – 2 respondenti  

- Rôzne akcie organizované obcou (kultúrne, športové sociálne) – 1 respondent 

- Nezapájajú sa – 2 respondenti  

- Zväz protifašistických bojovníkov – 1 respondent  

 
12. Záujem o správu obce a názor na činnosť samosprávy  

Na túto otázku odpovedalo 63 respondentov. Respondenti uviedli rôzne názory:  bývanie, výstavba 

bytov, oprava chodníkov, kultúra, zamestnanosť, zaujímajú sa len pasívne (čítajú uznesenia 

a zápisky z obecného zastupiteľstva, stavebné pozemky pre mladé rodiny, poskytovanie sociálnych 

služieb - domov dôchodcov, slabá dostupnosť pre ZŤP do obchodov a na obecný úrad, viac pracovať 
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pre občanov, starať sa o celú obec, cesty, väčšia aktivita poslancov medzi ľuďmi, absencia zubného 

lekára, cintorín, zveľadenie obce, cestovný ruch a stravovanie, zdravotníctvo. 

 
13. Zdroje informovania v obci 

Najväčším zdrojom informácií je vysielanie obecného rozhlasu, až 45 respondentov uviedlo tento 

zdroj. Informácie získavajú obyvatelia cez internetovú stránku obce – 32 respondentov, ale aj obce 

priamo na obecnom úrade 11 a tiež na ulici od iných obyvateľov 8.   

 
14. Využitie prostriedkov z fondov EÚ v infraštruktúre obce 

Názor na čerpanie prostriedkov z EÚ býva u obyvateľov ovplyvňovaný nedostatkom informácií 

o celom systéme a procese čerpania prostriedkov na projektové zámery. Najčastejšie sa objavovali 

zámery do oblasti infraštruktúry – nájomné byty, podpora podnikateľov, oprava ciest, tvorba 

pracovných miest, ochrana prírody, ekológia, skrášlenie obce, vzdelávanie (školstvo), kultúra, 

rozvoj športu, vybudovanie domova dôchodcov, aktivity pre deti, vybudovanie detského ihriska, 

chodníky, zachovanie tradícií, rozvoj turizmu a agroturizmu, oprava verejných budov, podpora 

mladých rodín, poľnohospodárstvo, vybudovanie kúpaliska. 

 

15. Dostupnosť zamestnania 

41,3 % (26) opýtaných si praje podnikateľa s väčšou prevádzkou a pracovnými možnosťami, 31,7 

% (20) respondentov si želá veľkého zamestnávateľa mimo obce, je ochotná cestovať za prácou 

menšie vzdialenosti. 27,0 % (17) respondentov by privítalo viac malých podnikateľov poskytujúcich 

rôzne služby v obci. 
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16. Spokojnosť s kvalitou služieb a vybavenia obce   

Tieto atribúty slúžiace obyvateľom obce boli respondentmi hodnotené bodovaním.  Škála 

spokojnosti bola vyjadrená hodnotami od 1 do 5, kde 1 – spokojnosť a 5 – nespokojnosť s uvedenou 

položkou. Podľa počtu bodov boli položky zoradené do nasledovnej tabuľky, kde najvyšší počet 

bodov znamená najväčšiu nespokojnosť obyvateľov a najnižší počet bodov vyjadruje spokojnosť 

respondenta.   

Služby a vybavenie obce Počet pridelených bodov 

 dom smútku 113 
 stav verejnej zelene 119 
školstvo 127 
  možnosti kultúrneho vyžitia 128 
  dostupnosť verejného internetu 135 
 stav kanalizácie 136 
  knižnica 138 
stav chodníkov 141 
 všeobecná zdravotnícka starostlivosť 146 
pokrytie signálom mobilných sietí 147 
 požiarna ochrana 154 
stav miestnych komunikácií 155 
 ponuka služieb a obchodov 157 
 iné.......... 158 
vzhľad obce, verejných priestranstiev 160 
možnosti športového vyžitia 165 
záujem obyvateľov o veci verejné 171 
možnosti vzdelávania dospelých 173 
dostupnosť služieb (oprava obuvi, čistiareň a pod.)  175 
bezpečnosť a ochrana osobného majetku 182 

poskytovanie sociálnych služieb(opatrovateľská služby a pod.)  188 
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bytová infraštruktúra (možnosti získania bytu, domu, kúpa 
nehnuteľností, pozemku)  193 

 vzťah obyvateľov k svojej obci 193 
 

Poradie atribútov v tabuľke ukazuje, že najviac nespokojní sú respondenti so vzťahom k svojej obci 

a bytovou infraštruktúrou. Veľký dopyt je aj po  poskytovaní sociálnych služieb a  bezpečnosti 

a ochranu osobného majetku. Najviac spokojní sú obyvatelia s domom smútku, verejnej zelene, 

školstvom a možnosťou kultúrneho vyžitia. Obec je v oblasti projektových opatrení aktívna, takže 

je predpoklad, že dostupnosť služieb sa zlepší.  

 
17. Najnaliehavejšie oblasti pre riešenie 

V tejto otázke mali respondenti uviesť podľa nich prvé tri najnaliehavejšie oblasti, ktoré si vyžadujú 

akútne riešenie. Za najdôležitejší problém, ktorý je potrebné riešiť, označili respondenti bývanie. 

Budovanie bytov pre mladé rodiny je finančne náročná investícia, ktorá by nadmerne zaťažila 

obecný rozpočet. Problém bývania súvisí s odlivom mladých ľudí z regiónu. Najmenej 

problematický sa javí podľa počtu pridelených bodov problém obnovy historických pamiatok, 

udržiavania čistoty v obci a rozvoj mládeže. 

 
Problémové oblasti počet pridelených bodov 
obnova historických pamiatok 0 
udržiavať čistotu v obci 1 
rozvoj mládeže 1 
zastavenie ťažby stromov 1 
verejné osvetlenie  1 
regionálna spolupráca  2 
zber a separácia odpadov 3 
šport a oddych  4 
kanalizácia 5 
sociálna starostlivosť 6 
podmienky na podnikanie  7 
doprava 8 
cestovný ruch 9 
skrášlenie obce a čistota verejných priestranstiev 10 
kultúra a vzdelanie 11 
 bezpečnosť občanov  11 
 životné prostredie  12 
zneškodnenie divokých skládok 16 
miestne komunikácie 17 
záujem občanov o veci verejné  19 
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 bývanie  37 
 

18. Výnimočnosť, úspešnosť obce 

 Vo väčšine sa obyvatelia zhodli na tom, že obec je úspešná vďaka športu, ponúkaným službám, 

prírody, kultúrnych podujatí, je zaujímavá priehradou, občianskou vybavenosťou, komunitným 

centrom a vybudovanou kanalizáciou.  
 

4. VÍZIA OBCE MÁLINEC 
 

Obec Málinec je rozvíjajúcou sa a dobre infraštruktúrne vybavenou obcou s progresívnym 

demografickým vývojom a pracovnými príležitosťami. Obec predstavuje pre obyvateľov kvalitné 

a zdravé miesto na bývanie, vzdelávanie a trávenie voľného času.“ 
 

Obec Málinec pre dosiahnutie tejto vízie podporí prechod na Obehové hospodárstvo, systém  pre 

tvorbu produktov na uzavretom cykle za účasti všetkých aktérov pre ekologickú stabilitu krajiny a 

ekonomickú udržateľnosť rozvoja regiónu s dopadom na sociálne spravodlivé pracovné a 

obývateľné prostredie.  
 

5. Strategický cieľ 
Zvyšovať kvalitu života obyvateľov prostredníctvom obnovy a dobudovania infraštruktúry, ochrany 

životného prostredia a skvalitnenia vzdelávania, kultúrneho a športového života, podpory 

podnikania, aby bola obec vhodným miestom pre plnohodnotný život všetkých vekových skupín 

obyvateľov. 

Vychádzajúc z analýzy vnútorného aj vonkajšieho prostredia obce a zohľadnení názorov jej 

predstaviteľov a obyvateľov boli sformulované nasledovné prioritné oblasti, strategické ciele  

a špecifické ciele. 

Rozdelenie priorít na naplnenie Strategického cieľa: 

• Cieľ 1 INTELIGENTNEJŠÍ A KONKURENCIESCHOPNEJŠÍ REGIÓN 

• Cieľ 2 ZELENŠÍ NÍZKOUHLÍKOVÝ REGIÓN 

• Cieľ 3 PREPOJENEJŠÍ REGIÓN 
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• Cieľ 4 SOCIÁLNEJŠÍ A INKLUZÍVNEJŠÍ REGIÓN 

• Cieľ 5 REGIÓN BLIŽŠIE K OBČANOM 

Tabuľka 14   Zoznam prioritných oblastí 

Priorita 1 INTELIGENTNEJŠÍ A KONKURENCIESCHOPNEJŠÍ REGIÓN 
1.1 Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce 
1.2 Podpora tradičných odvetví priemyslu a poľnohospodárstva 
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch 
1.4. Informatizácia obce 
Priorita 2 ZELENŠÍ NÍZKOUHLÍKOVÝ REGIÓN 
2.1 Životné prostredie 
2.2 Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe a v službách 
2.3 Odpadové a vodné hospodárstvo 
Priorita 3 PREPOJENEJŠÍ REGIÓN 
3.1 Dopravná infraštruktúra 
Priorita 4 SOCIÁLNEJŠÍ A INKLUZÍVNEJŠÍ REGIÓN 
4.1  Sociálne služby a zdravotníctvo 
4.2 Vzdelávanie a šport 
4.3 Kultúra 
Priorita 5 REGIÓN BLIŽŠIE K OBČANOM 
5.1 Propagácia a cestovný ruch 
5.2 Ďalšia občianska infraštruktúra 

Zdroj: vlastné spracovanie, apríl 2022 
 
 
Tabuľka 15 Zoznam strategických a špecifických cieľov priorít 

Priorita 1 INTELIGENTNEJŠÍ A KONKURENCIESCHOPNEJŠÍ REGIÓN  
1.1 Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce 
1.1.1 Rozvoj miestnej ekonomiky   
1.1.2 Podpora rozvoja obchodných a komerčných služieb v obci, zlepšenie podmienok pre 
podnikanie v obci  
1.1.3 Realizácia vzdelávacích kurzov a podpora poradenskej činnosti v oblasti  podnikania  
1.2 Podpora tradičných odvetví priemyslu a poľnohospodárstva 
1.2.1 Revitalizácia areálov priemyselných zón a hospodárskych dvorov PD  
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch 
1.3.1 Zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných prevádzok  
1.4 Informatizácia obce 
1.4.1 Rozvoj informačných systémov samosprávy  
1.4.2 Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy 
Priorita 2 ZELENŠÍ NÍZKOUHLÍKOVÝ REGIÓN 
2.1 Životné prostredie: 
2.1.1 Realizácia protizáplavových opatrení  
2.1.2 Revitalizácia korýt vodných tokov  
2.1.3 Realizácia protieróznych opatrení  
2.1.4 Podpora znižovania emisií, najmä v domácnostiach a podnikoch  
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2.1.5 Podpora a budovanie vodozádržných opatrení (s využitím smart riešení) 
2.1.6 Zníženie energetickej náročnosti budov 
2.1.7 Podpora obnoviteľných zdrojov energie 
2.1.8 Podpora zhodnocovania odpadov 
2.1.9 Zvýšenie miery separácie komunálneho odpadu 
2.1.10 Podpora Regionálnych centier obehového hospodárstva (RCOH) 
2.1.11 Podpora informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP 
2.2 Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe a v službách 
2.2.1 Podpora výstavby, rekonštrukcie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie  
2.2.2 Zníženie energetickej náročnosti vo výrobe a v službách  
2.2.3 Modernizácia, rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti obecného úradu, 
verejných budov  
2.3 Odpadové a vodné hospodárstvo 

2.3.1 Rekultivácia čiernych skládok  
2.3.2 Vybudovanie prvkov drobnej architektúry pre umiestnenie komunálneho odpadu 

  
2.3.3 Rekonštrukcia ČOV  
2.3.4 Dobudovanie  kanalizačnej siete  
2.3.5 Rekonštrukcia vodovodu a vodárenských zdrojov (kapacít)    
Priorita 3 PREPOJENEJŠÍ REGIÓN 
3.1 Dopravná infraštruktúra: 
3.1.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci  
3.1.2 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk a oddychových plôch  
3.1.3 Rekonštrukcia mostov   
3.1.4 Výstavba, zriadenie prvkov a doplnkov dopravnej infraštruktúry (bezp. prvky, el. 
nabíjacie stanice, smart riešenia ...)  

Priorita 4 SOCIÁLNEJŠÍ A INKLUZÍVNEJŠÍ REGIÓN 
4.1 Sociálne služby a zdravotníctvo 
4.1.1 Rekonštrukcia, rozšírenie zariadení a podpora služieb starostlivosti pre obyvateľov  
4.1.2 Podpora mladých rodín s deťmi   
4.1.3 Vytváranie a zlepšenie podmienok pre marginalizované skupiny obyvateľstva  
4.1.4 Podpora zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov   
4.2 Vzdelávanie a šport 
4.2.1 Modernizácia a dobudovanie zariadení predškolskej výchovy 
4.2.2 Modernizácia a dobudovanie zariadení povinnej školskej dochádzky  
4.2.3 Rozvoj mimoškolskej činnosti a voľnočasové aktivity – športové kluby, turistika, 
kultúrne krúžky  
4.2.4 Rozvoj celoživotného vzdelávania a poradenstva pre všetky vekové skupiny  
4.2.5 Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy  
4.2.6 Podpora zvyšovania počítačového vedomia obyvateľov obce  
4.2.7 Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručnosti a vedomosti o 
internete a motiváciu k používaniu internetu a elektronických služieb  
4.3 Kultúra 
4.3.1 Rekonštrukcia kultúrnych zariadení  
4.3.2 Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok  
4.3.3 Podpora kultúrnych podujatí v obci  
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4.3.4 Propagácia kultúry a histórie obce ( napr. kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, 
tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný 
kultúrny prínos)  

Priorita 5 REGIÓN BLIŽŠIE K OBČANOM 
5.1 Propagácia a cestovný ruch 
5.1.1 Budovanie informačných tabúľ v obci  
5.1.2 Podpora vytvárania nových atraktivít v obci  
5.1.3 Podpora rozvoja cestovného ruchu, agroturistiky a prírodného turizmu a podpora 
ubytovacích kapacít  
5.2 Ďalšia občianska infraštruktúra 
5.2.1 Zvýšenie bezpečnosti v obci (kamerové systémy, požiarna ochrana, iné 
bezpečnostné prvky...)   
5.2.2 Podpora rozvoja služieb obyvateľstvu (Vybudovanie / rekonštrukcia domov smútku, 
ďalšia občianska vybavenosť)  

5.2.3 Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry (športoviská, detské ihriská) 
5.2.4 Príprava a výstavba  nových lokalít IBV  
5.2.5 Rekonštrukcia a vybudovanie inžinierskych sietí  
5.2.6 Rekonštrukcia a dobudovanie verejného osvetlenia  
5.2.7 Revitalizácia a rozšírenie  pietnych miest v obci  

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 
Tabuľka 16 Vybrané špecifické ciele 

Priorita 1 INTELIGENTNEJŠÍ A KONKURENCIESCHOPNEJŠÍ REGIÓN 
1.1 Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce 
1.2 Podpora tradičných odvetví priemyslu a poľnohospodárstva 
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch 
1.4. Informatizácia obce 
Priorita 2 ZELENŠÍ NÍZKOUHLÍKOVÝ REGIÓN 
2.1 Životné prostredie 
2.1.6 Zníženie energetickej náročnosti budov 
2.1.8 Podpora zhodnocovania odpadov 
2.2 Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe a v službách 
2.3 Odpadové a vodné hospodárstvo 
2.3.3 Rekonštrukcia ČOV 
2.3.4 Dobudovanie kanalizačnej siete 

Priorita 3 PREPOJENEJŠÍ REGIÓN 
3.1 Dopravná infraštruktúra 
3.1.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci 
Priorita 4 SOCIÁLNEJŠÍ A INKLUZÍVNEJŠÍ REGIÓN 
4.1  Sociálne služby a zdravotníctvo 
4.2 Vzdelávanie a šport 
4.2.2 Modernizácia a dobudovanie zariadení povinnej školskej dochádzky 
4.3 Kultúra 
4.3.1 Rekonštrukcia kultúrnych zariadení/ rekonštrukcia kultúrneho domu 

Priorita 5 REGIÓN BLIŽŠIE K OBČANOM 
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5.1 Propagácia a cestovný ruch 
5.2 Ďalšia občianska infraštruktúra 

5.2.1 Zvýšenie bezpečnosti v obci (kamerové systémy, požiarna ochrana, iné bezpečnostné prvky...) 

5.2.3 Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry (športoviská, detské ihriská) 

5.2.7 Revitalizácia a rozšírenie  pietnych miest v obci 

 

Implementačný plán a plán monitorovania 
 

Programová časť dokumentu nadväzuje tak na strategickú, ako aj na analytickú časť PHRSR obce 

Málinec. Základom programovej časti dokumentu je stanovenie opatrení a aktivít, ktoré zabezpečia 

uskutočnenie PHRSR obce. 

 

Na základe zistených nedostatkov v obci, jej slabých stránok a názorov občanov boli sformulované 

nasledovné opatrenia a aktivity. Prostredníctvom realizácie konkrétnych aktivít bude možné zlepšiť 

kvalitu života obyvateľov obce a podporiť kultúrne a športové aktivity jej obyvateľov. 

Pri realizácii opatrení napĺňajúcich strategické ciele PHRSR je nutné rešpektovať záväznú časť 

Územného plánu Vyššieho územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení a záväznú časť 

Územnoplánovacej dokumentácie obce Málinec v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ktoré je potrebné rešpektovať pri ďalšom procese 

povoľovania (ďalej len "stavebný zákon"). Zároveň je nutné pri realizácii opatrení rešpektovať 

relevantnú platnú legislatívu.  

 

Ukazovatele vstupov, výsledkov, dopadov PHRSR 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Tabuľka 17 Zoznam ukazovateľov Priority 2 ZELENŠÍ NÍZKOUHLÍKOVÝ REGIÓN 

Typ 
ukazovateľa Ukazovateľ Definícia Informačný 

zdroj/odkaz 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota/ 

Rok 
Rok 2022 2027 

2.1 Životné prostredie 

2.1.6 Zníženie energetickej náročnosti budov 

Hlavné 
ukazovatele: 
výstupu 
výsledku 
dopadu 

2.1.6 Výmena okien a zateplenia kultúrneho domu 
  

Plocha zateplenia Ukazovateľ 
výstupu OcÚ m2     

Počet okien Ukazovateľ 
výstupu OcÚ ks             

2.1.8 Podpora zhodnocovania odpadov 

Hlavné 
ukazovatele: 

2.1.8 Obstaranie prekopávača kompostu 
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výstupu 
výsledku 
dopadu 

Počet obstaraných technológií Ukazovateľ 
výstupu OcÚ počet   

2.3 Odpadové a vodné hospodárstvo 

2.3.3 Rekonštrukcia ČOV 
Hlavné 

ukazovatele: 
výstupu 
výsledku 
dopadu 

2.3.3 Rekonštrukcia II. etapy ČOV 
   

Zrekonštruovaná ČOV Ukazovateľ 
výstupu OcÚ počet   

2.3.4 Dobudovanie  kanalizačnej siete 
Hlavné 

ukazovatele: 
výstupu 
výsledku 
dopadu 

2.3.4 Dobudovanie kanalizačnej siete  
  

Dĺžka siete Ukazovateľ 
výstupu OcÚ m     

 
Zoznam ukazovateľov Cieľ 3 PREPOJENEJŠÍ REGIÓN 

Typ 
ukazovateľa Ukazovateľ Definícia Informačný 

zdroj/odkaz 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota/ 

Rok 
Rok 2022 2027 

3.1 Dopravná infraštruktúra 
3.1.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
dopadu 

3.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií  
  

Dĺžka miestnych komunikácii Ukazovateľ 
výstupu OcÚ m     

 
 
Zoznam ukazovateľov Cieľa 4 SOCIÁLNEJŠÍ A INKLUZÍVNEJŠÍ REGIÓN  

Typ 
ukazovateľa Ukazovateľ Definícia Informačný 

zdroj/odkaz 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota/ 

Rok 
Rok 2022 2027 

4.2 Vzdelávanie a šport 
4.2.2 Modernizácia a dobudovanie zariadení povinnej školskej dochádzky 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
dopadu 

4.2.2 Zateplenie telocvične  
  

Zateplená telocvičňa Ukazovateľ 
výstupu OcÚ Projekt   

4.3 Kultúra 
4.3.1 Rekonštrukcia kultúrnych zariadení 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
dopadu 

4.3.1 Rekonštrukcia kultúrnych zariadení  
  

Počet kultúrnych zariadení Ukazovateľ 
výstupu OcÚ počet    

 
Zoznam ukazovateľov Cieľa 5 REGIÓN BLIŽŠIE K OBČANOM 

Typ 
ukazovateľa Ukazovateľ Definícia Informačný 

zdroj/odkaz 
Merná 

jednotka 

Východiskov
á hodnota 

Cieľová 
hodnota/ 

Rok 
Rok 2022 2027 

5.2 Ďalšia občianska infraštruktúra 
5.2.1 Zvýšenie bezpečnosti v obci (kamerové systémy, požiarna ochrana, iné bezpečnostné prvky...) 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
dopadu 

5.2.1 Rekonštrukcia podkrovia požiarnej zbrojnice   
   

Počet zrekonštruovaných 
zbrojníc 

Ukazovateľ 
výstupu OcÚ počet   

5.2.3 Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry (športoviská, detské ihriská) 
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Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
výsledku 
dopadu 

5.2.3 Rekonštrukcia šatní futbalového štadióna   
  

Počet zrekonštruovaných 
futbalových štadiónov 

Ukazovateľ 
výstupu OcÚ počet 0 1 

5.2.7 Revitalizácia a rozšírenie  pietnych miest v obci 

Hlavné 
ukazovatele: 

výstupu 
sledku dopadu 

5.2.7 Revitalizácia a rozšírenie  pietnych miest v obci 
  

Počet revitalizovaných 
a rozšírených pietnych miest  

Ukazovateľ 
výstupu OcÚ počet   

  Zdroj: vlastné spracovanie, máj 2022 
 

Cieľom realizačnej časti je identifikovanie postupov inštitucionálneho a organizačného 

zabezpečenia realizácie PHRSR, systému monitorovania a hodnotenia jeho plnenia, vecného 

a časového harmonogramu jeho realizácie formou akčného plánu. 

 Za realizáciu PHRSR je zodpovedný starosta obce, ktorého rozhodnutia podliehajú schváleniu 

zastupiteľstvom. Jednotlivé úlohy v rámci realizácie PHRSR budú teda rozdeľované v závislosti od 

rozhodnutia zastupiteľstva.  

 Vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov dokumentujú 

nasledovné Akčné plány.  

 
Tabuľka 18 Akčný plán pre Prioritu 2 ZELENŠÍ NÍZKOUHLÍKOVÝ REGIÓN 

Strategický cieľ, špecifický cieľ, aktivita Predpokladaný 
termín realizácie Zodpovedný Zdroje financovania 

2.1 Životné prostredie 
ŠC 2.1.6 Výmena okien a zateplenie kultúrneho domu 

Aktivita - Vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava Žiadosti o NFP 2022 Starosta EŠIF, ŠR; Plán 

obnovy a odolnosti 
vlastné zdroje, 
úverové zdroje 

Aktivita - Verejné obstarávanie 2022 Starosta 
Aktivita - Realizácia projektu 2022- 2023 Starosta 

ŠC 2.1.8 Obstaranie prekopávača kompostu 
Aktivita - Príprava Žiadosti o NFP 2022 - 2025 Starosta EŠIF, ŠR; Plán 

obnovy a odolnosti 
vlastné zdroje, 
úverové zdroje 

Aktivita - Verejné obstarávanie 2022 - 2025 Starosta 
Aktivita - Realizácia projektu 2022 - 2025 Starosta 

2.3 Odpadové a vodné hospodárstvo 
SČ 2.3.3 Rekonštrukcia II. etapy ČOV 

Aktivita - Vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava Žiadosti o NFP 2023 Starosta EŠIF, ŠR; Plán 

obnovy a odolnosti 
vlastné zdroje, 
úverové zdroje 

Aktivita - Verejné obstarávanie  2023 Starosta 
Aktivita - Realizácia projektu 2023 Starosta 

SČ 2.3.4 Dobudovanie kanalizačnej siete 
Aktivita - Vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava Žiadosti o NFP 2022 Starosta EŠIF, ŠR; Plán 

obnovy a odolnosti 
vlastné zdroje, 
úverové zdroje 

Aktivita - Verejné obstarávanie 2022 Starosta 
Aktivita - Realizácia projektu 2022 Starosta 

Zdroj: vlastné spracovanie, máj 2022 
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Tabuľka 19 Akčný plán pre Prioritu 3 PREPOJENEJŠÍ REGIÓN 

Strategický cieľ, špecifický cieľ, aktivita Termín Zodpovedný Financovanie 

3.1 Dopravná infraštruktúra 

ŠC 3.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
Aktivita - Vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava Žiadosti o NFP 2022-2027 starosta EŠIF, ŠR; Plán 

obnovy a odolnosti 
vlastné zdroje, 
úverové zdroje 

Aktivita - Verejné obstarávanie 2022-2027 starosta 

Aktivita - Realizácia projektu 2022 - 2027 starosta 
Zdroj: vlastné spracovanie, máj 2022 

 
 
Tabuľka 20 Akčný plán pre Prioritu 4 SOCIÁLNEJŠÍ A INKLUZÍVNEJŠÍ REGIÓN 

Strategický cieľ, špecifický cieľ, aktivita Termín Zodpovedný Financovanie 
4.2 Vzdelávanie a šport 

ŠC 4.2.2 Zateplenie telocvične 
Aktivita: Vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava Žiadosti o NFP 2023 - 2027 starosta EŠIF, ŠR; Plán 

obnovy a odolnosti 
vlastné zdroje, 
úverové zdroje 

Aktivita:  Verejné obstarávanie 2023 - 2027 starosta 
Aktivita: Realizácia projektu 2023 - 2027 starosta 

4.3 Kultúra 
ŠC 4.3.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu 

Aktivita: Vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava Žiadosti o NFP 2023 - 2027 starosta EŠIF, ŠR; Plán 

obnovy a odolnosti 
vlastné zdroje, 
úverové zdroje 

Aktivita:  Verejné obstarávanie 2023 - 2027 starosta 
Aktivita: Realizácia projektu 2023 - 2027 starosta 

Zdroj: vlastné spracovanie, máj 2022 
 
Tabuľka 21 Akčný plán pre Prioritu 5 REGIÓN BLIŽŠIE K OBČANOM 

Strategický cieľ, špecifický cieľ, aktivita Termín Zodpovedný Financovanie 

5.2 Ďalšia občianska infraštruktúra 

ŠC 5.2.1 Rekonštrukcia podkrovia požiarnej zbrojnice 
Aktivita - Vypracovanie projektovej dokumentácie,  
príprava Žiadosti o NFP 2022-2024 starosta 

  ŠR;   
 vlastné zdroje Aktivita - Verejné obstarávanie 2022-2024 starosta 

Aktivita - Realizácia projektu 2022 - 2024 starosta 

ŠC 5.2.3 Rekonštrukcia šatní futbalového štadiónu  
Aktivita - Vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava Žiadosti o NFP 2023  starosta  ŠR; Plán obnovy 

a odolnosti vlastné 
zdroje, Futbalový 

zväz úverové zdroje 
Aktivita - Verejné obstarávanie 2023  starosta 

Aktivita - Realizácia projektu 2023  starosta 

ŠC 5.2.7 Vybudovanie urnového hája 
Aktivita - Vypracovanie projektovej dokumentácie, 
príprava Žiadosti o NFP 2023 starosta ŠR; Plán obnovy 

a odolnosti vlastné 
zdroje, úverové 

zdroje 
Aktivita - Verejné obstarávanie 2023  starosta 

Aktivita - Realizácia projektu 2023  starosta 

Zdroj: vlastné spracovanie, máj 2022 
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Hodnotenie a monitorovanie PHRSR podobne ako aj jeho realizácia bude vykonávané starostom 

obce a poslancami obecného zastupiteľstva. Termíny hodnotenia a monitorovania budú 

konkretizované na základe aktuálnych potrieb. 

 
Tabuľka 22 Plán hodnotenia a monitorovania 

Plán priebežných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2022 - 2027 

Typ hodnotenia Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/ periodicita 

Strategické hodnotenie Najskôr v roku 2024 Na základe rozhodnutia obce a vzniknutej spoločenskej potreby 

Operatívne hodnotenie   

Tematické hodnotenie časti 
PHRSR V roku 2024 Téma hodnotenia identifikovaná ako riziková oblasť za 

predchádzajúci kalendárny rok 

Ad hoc mimoriadne 
hodnotenie  Na základe návrhu na revíziu PHRSR 

Na základe odklonenia sa od stanovených cieľov 

Ad hoc hodnotenie celého 
PHRSR alebo jeho časti  Na základe rozhodnutia starostu, podnetu poslancov 

Na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu 

6. Finančný plán a zdroje krytia 
 

Obsahom finančnej časti dokumentu je finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, ako aj 
inštitucionálna a organizačná stránka realizácie PHRSR obce.  
 

6.1 Indikatívny finančný plán 

 
Tabuľka 23 Finančný plán pre Prioritu 2 ZELENŠÍ NÍZKOUHLÍKOVÝ REGIÓN 

Strategický cieľ, špecifický cieľ Termín Odhadovaná výška 
projektu v Eur Zdroje financovania 

2.1 Životné prostredie 
2.1.6 Výmena okien a zateplenie kultúrneho domu 2022 205 000 EŠIF, ŠR, Plán 

obnovy a odolnosti 
vlastné zdroje, 
úverové zdroje 

2.1.8 Obstaranie prekopávača kompostu 2022 -2025 15 000 

2.3 Odpadové a vodné hospodárstvo 
2.3.3 Rekonštrukcia II. etapy ČOV 2023 95 000 EŠIF, ŠR, Plán 

obnovy a odolnosti 
vlastné zdroje, 
úverové zdroje 

2.3.4 Dobudovanie kanalizačnej siete 2022 7 000 

Zdroj: vlastné spracovanie, máj 2022 
 
Tabuľka 24 Finančný plán pre Prioritu 3 PREPOJENEJŠÍ REGIÓN 

Strategický cieľ, špecifický cieľ Termín Odhadovaná výška 
projektu v Eur Financovanie 

3.1 Dopravná infraštruktúra 

3.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2022 - 2027 250 000 

EŠIF, ŠR, Plán 
obnovy a odolnosti 

vlastné zdroje, 
úverové zdroje 

Zdroj: vlastné spracovanie, máj 2022 
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Tabuľka 25 Finančný plán pre Prioritu 4 SOCIÁLNEJŠÍ A INKLUZÍVNEJŠÍ REGIÓN 

Strategický cieľ, špecifický cieľ Termín Odhadovaný výška 
projektu v Eur Financovanie 

4.2 Vzdelávanie a šport 

4.2.2 Zateplenie telocvične 2023 - 2027 120 000 
EŠIF, ŠR, vlastné 
zdroje, úverové 

zdroje,  
4.3 Kultúra 

4.3.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu 2022 - 2025  nezistené 
EŠIF, ŠR, vlastné 
zdroje, úverové 

zdroje,  
Zdroj: vlastné spracovanie, máj 2022 
 
 
Tabuľka 26 Finančný plán pre Prioritu 5 REGIÓN BLIŽŠIE K OBČANOM 

Strategický cieľ, špecifický cieľ Termín Odhadovaný výška 
projektu v Eur Financovanie 

5.2 Ďalšia občianska infraštruktúra 

5.2.1 Rekonštrukcia podkrovia požiarnej zbrojnice  2022 - 2024 15 000 EŠIF, ŠR, Plán 
obnovy a odolnosti 

vlastné zdroje, 
úverové zdroje 

5.2.3  Rekonštrukcia šatní futbalového štadióna 2023  16 000 

5.2.7 Vybudovanie urnového hája 2023  15 000 
Zdroj: vlastné spracovanie, máj 2022 
 
Tabuľka 27 Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica 

Viaczdrojové financovanie 

Prioritná oblasť Celkové 
náklady 

Verejné zdroje Súkromné 
zdroje EÚ Štát Obec Spolu 

ZELENŠÍ 
NÍZKOUHLÍKOVÝ REGIÓN 322 000 €     - 

2.1.6 Výmena okien a 
zateplenie kultúrneho domu 

205 000 €    205 000 € - 

2.1.8 Obstaranie 
prekopávača kompostu 

15 000 €    15 000 € - 

2.3.3 Rekonštrukcia II. etapy 
ČOV 95 000 €    95 000 €  

2.3.4 Dobudovanie 
kanalizačnej siete 

7 000 €    7 000 €  

PREPOJENEJŠÍ REGIÓN 250 000 €    250 000 € - 

3.1.1 Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií 

250 000 €    250 000 € - 

SOCIÁLNEJŠÍ A 
INKLUZÍVNEJŠÍ REGIÓN 120 000 €   - 120 000 € - 

4.2.2 Zateplenie telocvične 120 000 €   - 120 000 € - 

4.3.1 Rekonštrukcia 
kultúrneho domu nezistené    nezistené - 
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REGIÓN BLIŽŠIE K 
OBČANOM 

46 000  €      

5.2.1 Rekonštrukcia 
podkrovia požiarnej zbrojnice 15 000 €    15 000 € - 

5.2.3 Rekonštrukcia šatní 
futbalového štadióna 16 000 €    16 000 € - 

5.2.7 Vybudovanie urnového 
hája 

15 000 €    15 000 € - 

Zdroj: vlastné spracovanie, máj 2022 

 
 
 

Záver  
 
PHRSR obce Málinec je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, 

prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným 

východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce. 

 

Názov PHRSR: Program hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja obce Málinec  

Obdobie: 2022 - 2027 

Územné vymedzenie: Banskobystrický kraj, okres Poltár, Obec 
Málinec 

Dátum schválenia PHRSR obecným 
zastupiteľstvom  

Dátum platnosti:  
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Dostupné na internete: www.upsvar.sk 
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obdobie-2021-2027/index.html 

Banskobystrický samosprávny kraj. Dostupné na internete: https://www.bbsk.sk/ 

Atlas geotermálnej energie Slovenska, Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 1995 

Regionálny územný systém ekologickej stablity okresu Poltár, ESPRIT, s.r.o. Banská Štiavnica, 2019 
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https://envirozataze.enviroportal.sk/mapa/ 

https://www.geology.sk/2018/03/01/zosuvy-na-slovensku/ 

https://apl.geology.sk/radio/ 

ČIASTKOVÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM – GEOLOGICKÉ FAKTORY Správa k 31.12.2004, 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 2005  

Informácie od zástupcov obce a ostatných aktívnych  obyvateľov 

Ostatné zdroje: 
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www.statistics.sk,  

www.google.mapy.sk 
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Nadväznosť k iným strategickým dokumentom: 
 
Názov dokumentu Subjekt, ktorý dokument 

obstaral/schvaľoval 
Časové zameranie 

Národné priority implementácie Agendy 2030 Úrad vlády SR Do roku 2030 

Vízia a stratégia rozvoja SR 2030  Úrad vlády SR Do roku 2030 

Partnerská dohoda 2021-2027  Úrad vlády SR Do roku 2030 

Národná stratégia regionálneho 
a územného rozvoja SR do roku 2030 

Úrad vlády SR Do roku 2030 

Národný investičný plán  ÚPPVII SR Do roku 2030 

Nízko uhlíková stratégia pre rozvoj SR do roku 
2030 s výhľadom do roku 2050 

Úrad vlády SR do roku 2030 s 
výhľadom do roku 
2050 

Zelenšie Slovensko -  Stratégia 
environmentálnej politiky Slovenskej republiky 
do roku 2030 

Úrad vlády SR Do roku 2030 

Územný plán veľkého územného celku 
Banskobystrický kraj v platnom znení 

BBSK Nie je definované 

https://envirozataze.enviroportal.sk/mapa/
https://www.geology.sk/2018/03/01/zosuvy-na-slovensku/
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http://www.zrsr.sk/
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http://www.telekom.sk/
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http://www.statistics.sk,/
http://www.e-obce.sk/
http://www.ives.sk/
http://www.cistrusar.sk/
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Ďalšie sektorálne strategické dokumenty pre územie 
Slovenska 

Ministerstvá rôzne – spravidla do 
roku 2030 

RIÚS VÚC BBSK BBSK do roku 2030 

STRATEGICKÝ PLÁN SPP 2023-2027 Ministerstvo 
Pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

Návrh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument spracoval: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dátum spracovania: máj 2022 

 

  PRE ROZVOJ 
  Železničná 2 
  987 01 Poltár 
  kontakt:  
  zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk 
  t.č. 0903 492 643 
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1.   Vstupná správa pre spracovanie PHRSR obce Málinec 
 

 
Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR obce Málinec 

Obec Málinec 
Zadávateľ tvorby stratégie Obec Málinec 
Identifikácia územnej samosprávy, 
pre ktorú sa dokument spracováva 

Málinec 

Plánovacie obdobie 2022 – 2027  
Gestor spracovania PHRSR a jeho 
kontaktné údaje 

Ing. Igor Lacko, starosta obce Málinec 

Koordinátor prípravných prác 
spracovania PHRSR a jeho 
kontaktné údaje 

 Ing. Zuzana Šmatlíková  
zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk 
0903 492 643 

Členovia prípravného 
tímu/spracovatelia vstupnej správy 

Ing. Zuzana Šmatlíková  

 
A.   Základné údaje o PHRSR 

1.   Hlavné ciele, výzvy, problémy a impulzy, na ktoré PHRSR bude reagovať 
1.1. Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu 

Hlavným impulzom pre spracovanie dokumentu PHRSR obce Málinec je potreba plánovania 
všestranného rozvoja územia a obyvateľov obce.  
Zámerom je reagovať na nové výzvy a identifikované špecifické problémy dotknutého územia a 
sociálne, ekonomické, technologické a environmentálne faktory. Navrhované priority a ciele reagujú 
na najvýznamnejšie výzvy a identifikované potreby dotknutého územia: 
- demografický vývoj a súvisiace zmeny v poskytovaní verejných služieb, 
- ekonomická stabilita samosprávy, 
- environmentálne povedomie obyvateľov, ochrana životného prostredia 
- integrácia MRK. 
  1.2. Hlavné výzvy a problémy, na ktoré dokument reaguje 

Obec Málinec je členom viacerých združení, Združenie miest a obcí Novohradu, Partnerstvo pre rozvoj 
regiónu Poltár, MAS Hornohrad, participuje na aktivitách MR Hornohrad.  
Zabezpečuje nielen základnú vybavenosť pre svojich obyvateľov, ale snaží sa vytvoriť plnohodnotné 
prostredie pre zdravý a spokojný život svojich obyvateľov. 

 
Hlavné výzvy obce sú: 
demografické, sociálne a sp o lo čen ské – pokles počtu obyvateľov obce, počet mladých ľudí do 14 rokov 
a nárast starnutia obyvateľstva, zvyšujúci sa dopyt po integrovaných službách zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti, vyššia miera nezamestnanosti, nižší počet zariadení na spoločenské stretnutia 
 výzvy v oblasti fyzickej infraštruktúry a sídelného prostredia – infraštruktúra malých prvkov, 
ekosystémové služby, environmentálna infraštruktúra, regionálna energetika budovaním RCOH, pitná 
voda, bezpečnosť a dostupnosť verejných priestorov, zvýšenie kvality obecného prostredia, mobilita 
výzvy v oblasti hospodárskej - technologické a netechnologické inovácie. 
 
 

1.3. Hlavné ciele PHRSR vrátane predbežnej vízie 

mailto:zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk
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Víziou obce Málinec s výhľadom do roku 2027  je Vytvárať komplexné prostredie s plne vybudovanou 
infraštruktúrou pre kvalitný a príťažlivý život pre občanov a návštevníkov obce Málinec v zmysle zásad 
trvalo udržateľného rozvoja a s úctou vlastným tradíciám. 

 
Hlavným cieľom obce je vytvoriť podmienky pre zlepšenie kvality života jej obyvateľov, zlepšenie 
konkurencieschopnosti s pozitívnym dopadom na environmentálnu, sociálnu a hospodársku oblasť. 

2.   Predpokladaný obsah strategického dokumentu 
2.1. Charakter dokumentu 

Strategický dokument PHRSR obce Málinec má charakter programu rozvoja. 
2.2. Body obsahu PHRSR 

 1.Úvod 
2.Analytické východiská  
3.Stratégia rozvoja obce stratégia 
 4.Implementačný plán a plán monitorovania 
5.Finančný plán a zdroje jeho krytia  
6. Zdroje  
7.Nadväznosť k iným strategickým dokumentom 

2.3. Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-plánovacie 
regióny (pri Vstupnej správe PHRSR VÚC a PHRSR skupiny obcí) 

PHRSR obce Málinec sa vypracúva pre katastrálne územie obce. 
3.   Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, výzvy, problémy, ciele 

a geografický rozmer PHRSR 
Neuvažuje sa s variantným riešením. 

4.   Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR a zodpovednosti za 
jednotlivé kroky 

Fáza/ 
Krok 

Obsah Začiatok 
fázy 

Koniec 
fázy 

Zodpovedná 
osoba/partner 

Fáza 1 Identifikácia potreby a impulzov 
vypracovania PHRSR obce Málinec a 
rozhodnutie o začatí prípravných prác 

5/21 6/21 Prípravný tím 

Fáza 2 Prípravné práce, vypracovanie a schválenie 
Vstupnej správy 

2/22 2/22 Prípravný tím 

Fáza 3 Inventarizačná, analytická a prognostická 
fáza spracovania 

6/21 1/22 Koordinátor prác 

Fáza 4 Stanovenie strategického smerovania, priorít 
a strategických cieľov 

10/21 5/22 Koordinátor prác, 
prípravný tím 

Fáza 5 Nastavenie implementácie, financovania, 
monitorovania a vyhodnocovania 

1/22 5/22 Koordinátor prác, 
prípravný tím 

Fáza 6 Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR 
obce Málinec 

4/22 5/22 Koordinátor prác, 
obec 

5.   Vzťah PHRSR k iným strategických dokumentom 
Názov dokumentu Subjekt, ktorý 

dokument 
obstaral/schvaľoval 

Časové 
zameranie 

Relevantnosť 
k spracovávanému 
PHRSR 

Národné priority implementácie Agendy 
2030 

Úrad vlády SR Do roku 2030 vysoká miera 
(záväzný / 
nadriadený) 
dokument 
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Vízia a stratégia rozvoja SR 2030 (*návrh) Úrad vlády SR Do roku 2030 vysoká miera 
(záväzný / 
nadriadený) 
dokument 

Partnerská dohoda 2021-2027 (*návrh) Úrad vlády SR Do roku 2030 vysoká miera 
(záväzný / 
nadriadený) 
dokument 

Národná stratégia regionálneho 
a územného rozvoja SR do roku 2030 

Úrad vlády SR Do roku 2030 vysoká miera 
(záväzný / 
nadriadený) 
dokument 

Národný investičný plán (*návrh) ÚPPVII SR Do roku 2030 vysoká miera 
(záväzný / 
nadriadený) 
dokument 

Nízko uhlíková stratégia pre rozvoj SR do 
roku 2030 s výhľadom do roku 2050 

Úrad vlády SR do roku 2030 s 
výhľadom do 
roku 2050 

vysoká miera 
(záväzný / 
nadriadený) 
dokument 

Zelenšie Slovensko -  Stratégia 
environmentálnej politiky Slovenskej 
republiky do roku 2030 

Úrad vlády SR Do roku 2030 vysoká miera 
(záväzný / 
nadriadený) 
dokument 

Územný plán veľkého územného celku 
Banskobystrický kraj v platnom znení 

BBSK Nie je definované vysoká miera 
(záväzný / 
nadriadený) 
dokument 

Ďalšie sektorálne strategické dokumenty 
pre územie Slovenska 

Ministerstvá rôzne – spravidla 
do roku 2030 

vysoká miera 
(záväzný / 
nadriadený) 
dokument 

RIÚS VÚC BBSK BBSK do roku 2030 vysoká miera 
(záväzný / 
nadriadený) 
dokument 

STRATEGICKÝ PLÁN SPP 2023-2027 Ministerstvo 
Pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR 

do roku 2027 stredná 
miera 
(záväzný / 
nadriadený) 

 6.   Orgán kompetentný na prijatie PHRSR 
Obecné zastupiteľstvo obce Málinec 

 
B.   Základné údaje o predpokladaných vplyvoch implementácie PHRSR 

1.   Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje 
Finančné zdroje Dokument je financovaný z vlastných zdrojov obce spracovaný v 

spolupráci so starostom obce a poslancami obecného 
zastupiteľstva obce Málinec.  

Ľudské zdroje Dokument bol spracovaný v spolupráci so starostom obce 
a poslancami obecného zastupiteľstva obce Málinec. K riešeniu 
boli oslovené subjekty pôsobiace v kraji BB zamerané na rozvoj 
regiónov v spolupráci klastrovými organizáciami IPEEK a REPRIK. 
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Materiálne zdroje Dokument bol spracovaný  zo zdrojov obce. 

 

2.   Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch 
Očakávaným efektom implementácie PHRSR obce Málinec je podpora rozvoja obce s prechodom na 
obehové hospodárstvo. 

3.   Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR 
Kľúčovými rizikami súvisiacimi s tvorbou a implementáciu PHRSR sú : 
a/ tvorba nového dokumentu: 
- nezáujem aktérov na príprave dokumentu, 
- nízka účasť verejnosti, 
- právne a legislatívne prekážky - zmena legislatívy, náročný proces schvaľovania súvisiacich 
dokumentov, 
- časový nesúlad a harmonogram realizácie, dostatočný čas na procesy prípravy dokumentu, 
schvaľovanie a participáciu verejnosti , 
• Eliminácia rizika: Zvýšená informovanosť  verejnosti prostredníctvom vývesnej tabule a dotazníkov 
b/ implementácia: 
- samosprávne orgány zodpovedné za regionálny rozvoj nepoužívajú rozvojový dokument pri 
rozhodovaní (v príprave rozhodnutí a v rozhodovaní) – PHRSR sa stáva „ nepotrebný“ dokument a využíva sa 
len ako dôkaz pri získavaní externých zdrojov prevažne EŠIF a NRO 
- rizikom sú nízke kompetencie v činnostiach regionálneho rozvoja, regionálnej politiky u 
volených predstaviteľov, ale aj u výkonných pracovníkov (chýbajú im, sú úplne nedostatočné 
vedomosti, poznanie, skúsenosti, zručnosti v oblasti plánovania a realizácie plánov), chýba 
systematické vzdelávanie v tejto oblasti. 

 -nedostatočná komplementarita vo využívaní rôznych finančných nástrojov a možnosti 
viaczdrojového financovania, 

 
C.   Dotknuté subjekty 

1.   Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej verejnosti vrátane 
jej združení a osobitne sociálno-ekonomických partnerov) 

1.1. Definovanie hlavných aktérov rozvoja obce 
Zástupcovia obce, obyvatelia obce, verejnosť, 
Subjekty verejného sektora, 
Zástupcovia občianskeho sektora, 
Zástupcovia podnikateľského sektora  

1.2. Definovanie dotknutej verejnosti 
Štátna správa, 
VÚC Banskobystrický samosprávny kraj, 
Miestne samosprávy, podnikatelia, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia verejných služieb, 
MVO v regióne, Inštitúcie v regióne zamerané na regionálny rozvoj, 
Verejnosť /občania 

1.3. Definovanie partnerov verejného sektora – sociálno-ekonomických partnerov 
Identifikácia 
partnera 

Hlavná motivácia 
partnera pre 
spoluprácu 

Kapacita pre 
zapojenie do 
tvorby PHRSR 

Návrh 
inštitucionalizácie 
partnerstva resp. 
využitia existujúcej 

Návrh kľúčových 
fáz zapojenia 
partnera 

Ing. Igor Lacko Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného 
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Obec Málinec Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 
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Juraj Janšto Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného 
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Zástupca starostu Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Bc. Jozef Starove Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného 
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Poslanec obecného 
zastupiteľstva 

Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Ing. Pavel Faťara Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného 
subjektu 

Personálna 
matica 

Súkromný sektor Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Ing. Zuzana 
Šmatlíková 

Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného 
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Súkromný sektor Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Ing. Ján Plesník Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného 
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Súkromný sektor Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Ing. Marian 
Bakita 

Rozvoj 
V pôsobnosti 
zastúpeného 
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Súkromný sektor Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

1.3.1. Návrh koordinačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR 
Gestor tvorby 
stratégie 

Ing. Igor Lacko, starosta obce Málinec 

Koordinátor 
prípravných prác 

Ing. Zuzana Šmatlíková  

Koordinátor 
tvorby stratégie 

Ing. Zuzana Šmatlíková  

Pracovná 
skupina 
zodpovedná za 
jednotlivé úlohy 

Ing. Igor Lacko 
Ing. Zuzana Šmatlíková 
Ing. Marian Bakita 
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2.   Zoznam dotknutých subjektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a doplnení niektorých zákonov 

Dotknuté obce: 
Málinec, Rovňany, Hradište, Ozdín, Krná, Ďubákovo, Šoltýska, Kokava nad Rimavicou, Látky 
Dotknuté VÚC: 
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č.23, 975 01 Banská Bystrica 
Regionálne orgány štátnej správy:  

- Okresný úrad Lučenec, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec 21  
- Okresný úrad Poltár, Železničná 2, Poltár  

Orgány špecializovanej štátnej správy: 
- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 15,  

811 05 Bratislava  
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100,  

810 05 Bratislava  
- Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  
- Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212  
- Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37  
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30Bratislava  
- Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, P. O. BOX 82,817 82 Bratislava  
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava  
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12,  

812 66 Bratislava  
- Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
- Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava  
- Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33,813 31 Bratislava – Staré Mesto  

Ďalšie dotknuté subjekty:  
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Lučenec, A. Petöfiho 3973, 984 01 Lučenec 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho 1,  
- 984 38 Lučenec 
- Regionálna správa ciest, Vajanského 857, 984 01 Lučenec 
- Obvodný pozemkový úrad v Lučenci, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec 
- Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina, 979 01 Rimavská Sobota Štátna ochrana prírody SR, 

Správa CHKO Cerová vrchovina 
Železničná ul. 31, 979 01 Rimavská Sobota 

- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná ul., Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, Námestie republiky 
26, 984 01 Lučenec    

- LESY Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
- SAD Lučenec, Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec 
- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica , 

Zákaznícke centrum Lučenec, Jána Amosa Komenského 4, 
984 53 Lučenec 

- Slovenský Plynárenský priemysel, a.s., Horná 61A, 974 01 Banská Bystrica, zákaznícke centrum 
Lučenec, M. Rázusa 49/2064 98401 Lučenec 

- Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina  
- Slovenské elektrárne, Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Zákaznícke centrum Lučenec, 

Kubínyiho námestie, 984 01 Lučenec  
- Slovenský pozemkový fond, Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica, Regionálny odbor Lučenec, 

regionálny odbor SPF, Petöfiho 16, 984 01 Lučenec 

3.   Dotknuté susedné štáty 
Strategický dokument nemá vplyv na susedné štáty.  
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