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Predslov (Úvod) Predslov (Úvod) 

Plán  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  /PHaSR/  obce  pripravovala  pracovná 
skupina  od júna  2003 do  konca  júna  2004,  keď obecné zastupiteľstvo  na  svojom 
riadnom zasadnutí schválilo PHaSR Smižian. Tieto dva roky boli veľmi významné 
z historického hľadiska obce. V roku 2003 sme si pripomenuli 710 rokov od udelenia 
kráľovských  výsad  obci  a v roku  2004  uplynulo  750  rokov  od  prvej  písomnej 
zmienky o Smižanoch. Obidve výročia boli sprevádzané podujatiami počas obidvoch 
rokov.
     O kvalitnej a svedomitej práci mnohých zanietených ľudí svedčí fakt,  že obec 
v súťaži „Dedina roka 2003“ získala ocenenie, ktoré ju zaradilo do užšieho finále na 
víťaza, dostala sa do tzv. Zlatého klubu.
     V takejto atmosfére kultúrno-spoločenského žitia obyvateľov sa pracovná skupina 
pripravujúca PHaSR obce schádzala pravidelne raz za dva týždne v popoludňajších 
a večerných  hodinách.  Za  pomoci  lektorky,  občas  aj  sami,  sme  preberali  rôzne 
aspekty  života  našej  obce,  aby  sme  dokázali  čo  najdetailnejšie  a najvýstižnejšie 
zadefinovať problémy, ale aj silné a slabé stránky každodenného života obyvateľov. 
Bola to mravenčia práca, keď sme postupnými krokmi a analýzami stanovili deväť 
blokov  navzájom  súvisiacich.  Každý  blok  vyjadroval  naše  vízie,  vyjadrené 
v jednoduchých myšlienkach, ako by sme si predstavovali našu obec v budúcnosti. 
Na  konzultácie  sme  využili  tiež  podnikateľov  z rôznych  oblastí  a zamestnancov 
obecného  úradu,  ktorí  nám  pripomienkovali  naše  návrhy,  ako  aj  spracovaný 
dotazník predložený na vyplnenie občanom. Pri prvom stretnutí pracovnej skupiny 
sme uvažovali,  že PHaSR pripravíme v priebehu šiestich mesiacov. Ukázalo sa, že 
nie je to úloha taká jednoduchá a už vôbec ju nemožno ohraničiť striktným časovým 
obdobím. Nakoniec sme to stihli v priebehu jedného roka a za to patrí veľká vďaka 
všetkým členom skupiny, ktorí na každom stretnutí aktívne pristupovali k hľadaniu 
a riešeniu problémov.
     Už počas  prípravy PHaSR obce sme poskytli  dôležité  údaje  a podklady pre 
písanie  projektov  podnikateľom.  Samozrejme  taktiež  obec  využila  ešte  pracovnú 
verziu na podanie žiadosti v troch oblastiach, ktoré sú zadefinované v PHaSR obce 
a ktorými sa uchádzame o finančné prostriedky z Európskych fondov.
     Smižany sa hrdia titulom najväčšia obec na Slovensku a po udelení ocenenia 
zároveň  patria  k najkrajším  obciam  nášho  krásneho  Slovenska.  Udržať  si  takýto 
vysoký štandard, ďalej  ho rozvíjať,  napomáhať obyvateľom a podnikateľom našej 
obce v napredovaní si kladie za cieľ tento dokument, ktorý je dôležitým materiálom 
verejnej  samosprávy.  Budeme  sa  k nemu  neustále  vracať,  hodnotiť  jeho  plnenie, 
stanovovať podľa potreby nové vízie, ktoré zlepšia, spríjemnia i skrášlia našu obec 
a prinesú úžitok všetkým, ktorí tu bývajú, prídu na návštevu alebo budú Smižanami 
prechádzať.

                                                                                                 Ing. Michal Kotrady
                                                                                                       starosta obce

2



Poslanie obce

Cieľom  obce  Smižany  je  zvýšiť  životnú  úroveň  všetkých  obyvateľovCieľom  obce  Smižany  je  zvýšiť  životnú  úroveň  všetkých  obyvateľov  
aa  návštevníkov,  rozvíjať  kultúrne  dedičstvo  anávštevníkov,  rozvíjať  kultúrne  dedičstvo  a  využívať  ho  kvyužívať  ho  k  rozvoju  cestovnéhorozvoju  cestovného  
ruchu, chrániť aruchu, chrániť a  revitalizovať prírodné bohatstvo, propagovať obec vrevitalizovať prírodné bohatstvo, propagovať obec v  regionálnom ,regionálnom ,  
celoslovenskom  aj  medzinárodnom  meradle,  oživiť  lokálnu  ekonomikuceloslovenskom  aj  medzinárodnom  meradle,  oživiť  lokálnu  ekonomiku  
podporovaním  malého  apodporovaním  malého  a  stredného  podnikania,  skvalitnením  služieb,  vlastnoustredného  podnikania,  skvalitnením  služieb,  vlastnou  
aktívnou  prácou,  vzdelávaním,  spoluprácou  saktívnou  prácou,  vzdelávaním,  spoluprácou  s  partnermi  apartnermi  a  všetkými  obyvateľmi,všetkými  obyvateľmi,  
informovanosťou.informovanosťou.
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Ako sa v pláne rozvoja obce orientovaťAko sa v pláne rozvoja obce orientovať

Plán  rozvoja  obce  je   výsledkom   časovo  náročného  procesu  plánovania.  Prečo 
náročného ?

Plánovanie  musí  byť  participatívne,  to  znamená,  že  ho  vykonávajú  tí,  ktorí 
rozhodujú o budúcnosti obce, a nie, aby bol vypracovaný pre nich. Táto zásada si 
žiada dostatok času, presvedčenia a trpezlivosti tímu, ktorý Plán rozvoja obce tvoril. 
Etablovaný tím obce Smižany začal tvoriť tento dokument 25. 6. 2003.
Plánovanie musí byť interaktívne, poháňané zdola nahor a s rozmýšľaním zhora 
nadol. Zdola - občania, členovia tímu, zhora - volení predstavitelia obce, vrcholové 
vedenie obce a obecného úradu, odborníci.
Plánovanie musí byť opakujúca sa prioritná činnosť  ovplyvňujúca rozvoj obce. Je 
dôležité  si  uvedomiť,  že  ako  plynie  čas,  tak  sa  rôzne  systémy   a ich  prostredie 
menia a žiaden plán, ani v systémoch fungovania samospráv, si neudržia svoj obsah.

Plán je nástroj pre efektívne riadenie rozvoja obce, pre skvalitňovanie života  jeho 
obyvateľov.
Plán rozvoja obce je potrebné vnímať ako živý  strednodobý rozvojový dokument, 
ktorého plnenie je nutné monitorovať  a flexibilne aktualizovať.

Keďže plánovanie je logický a systémový proces zložený z viacerých dôležitých 
krokov,  aj  jeho  produkt  -  plán  je  logický  a  systémový  dokument,  nie  súbor 
náhodilo zaznamenaných požiadaviek alebo potrieb rozvoja obce. 

Prvú  časť plánu  tvorí  Vízia  obce  v roku,  na  ktorom  sa  zhodol  projektový  tím 
pripravujúci  plán (napr.  2010,  2015). Vízia  je  vlastne  súbor predstáv,  pohľad do 
budúcnosti  -  aká  bude  a  ako  bude  naša  obec  vyzerať  v stanovenom  roku 
v jednotlivých  oblastiach  jej  života.  Predstavy  o  budúcnosti  sa  týkajú  xy 
pomenovaných rozvojových oblastí vyplývajúcich z vízie.   
Reálnosť vízie bola preverovaná v každom z krokov plánovania.

Už  druhý krok plánovania  -  situačná analýza (SWOT) -  zadefinovaním silných 
stránok, slabých stránok, príležitostí a ohrození rozvoja obce poukázala na bariéry, 
ktoré je potrebné prekonať k naplneniu vízie.

Silné stránky z každej z oblastí  predstavujú hodnoty, na ktorých je možné „stavať“ a
z ktorých je možné vychádzať pri definovaní ďalších rozvojových aktivít. Silné stránky je však  
potrebné  aj  udržať  a skvalitňovať,  čomu sa  ďalej  v pláne venuje  najmä politika  -stratégia  
rozvoja obce.

Slabé stránky sú základom pre najťažšiu časť plánovania a to identifikovanie problémov,  
ktoré chce obec v stanovenom čase riešiť.
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Príležitosti   odhaľujú  vonkajší priestor, širšie pole možností, ktoré nám ponúka vonkajší  
svet pre rozvoj obce.
 Ohrozenia nám odpovedajú na otázku, čo sa môže stať ak niečo, čo je definované  najmä 
v slabých stránkach, nevykonáme.  

Tretím, veľmi  dôležitým  a  najmä obtiažnym  krokom  je  identifikovanie 
a pomenovanie  problémov v každej z definovaných rozvojových oblastí  obce.
Táto  etapa  plánovania  si  vždy  vyžaduje  veľa  času a kvalitné  zručnosti  v analýze 
problémov  a odhaľovaní  príčin,  ktoré  sú  vlastne  kľúčom  k hľadaniu  riešení 
problémov.
Identifikované  problémy  sú  podľa  váhy  dôležitosti  a  na  základe  vyhodnotenia 
dotazníka o potrebách a požiadavkách verejnosti, pomenované a uvedené v tabuľke 
na strane 34.
Na riešenie problémov sú ako štvrtá časť plánu definované ciele a aktivity zoradené 
v časovom slede podľa priorít. Zložitejšie a časovo náročnejšie ciele majú definované 
aj čiastkové ciele.
Každý  cieľ  je  realizovaný prostredníctvom konkrétnych aktivít  a  úloh,  preto   sú 
k nim priraďované konkrétne zodpovedné  osoby a termíny ich splnenia. Táto časť 
plánu je vlastne akčný plán realizácie PHaSR. Je rozdelený na dve základné časové 
etapy, a to etapa rokov 2004 – 2006 a etapa rokov 2007 a viac.
Etapy realizácie plánu sú totožné s časovým rozpätím pomoci štrukturálnych fondov 
a to z dôvodu,  že viacero cieľov a aktivít  bude možné realizovať prostredníctvom 
projektov  a prostredníctvom  získavania  externých  zdrojov  na  ich  realizáciu  (viď. 
tabuľky str. 66 – 83). 

Keďže  každý  cieľ  rozvojovej  stratégie,  čiastkový  cieľ,  či  aktivita,  prispieva 
k dosiahnutiu vízie, je pre každú rozvojovú oblasť v akčnej časti PHaSR (Akčný plán) 
uvedená  zodpovedajúca  časť  vízie,  relevantných  problémov  a  súvisiaca  časť 
stratégie. 
Nasledujú konkrétne ciele, ich čiastkové ciele a aktivity, ktorých realizáciou riešime 
definované problémy.

Užitočnou  súčasťou  plánu,  ktorá  vytvára  rámce  pre  rozhodovanie  samosprávy 
v oblasti rozvoja obce, je  definovanie   rozvojovej politiky obce ako súboru zásad 
správania sa samosprávy pre dosiahnutie vytýčených cieľov a vízie obce.
Rozvojová  politika  je  koncipovaná  komplexne  a v PHaSR  je  zaradená  hneď  za 
víziou, aby bolo možné si uvedomiť, čo a ako je potrebné urobiť pre jej dosiahnutie.

Je  dôležité  si  uvedomiť,  že  plán  je  možné  realizovať  len  pri  dostatku  nielen 
finančných zdrojov, na ktorých získanie sa orientujeme najviac, ale aj pri dostatku 
ľudských  zdrojov  a ich  vedomostných  a  zručnostných  kapacít,  čo  naopak  veľmi 
často podceňujeme. Preto je potrebné tiež zdôrazniť a zároveň upozorniť, že účinná 
realizácia  plánu  rozvoja  obce  je  priamo  úmerná  efektívnej  organizácii  práce, 
funkčnému  systému  manažovania  a       rozhodovania  samosprávnych  orgánov   
i     výkonných organizácií obce.  
Bez  prehodnotenia  vyššie  uvedených postupov  a systémov  riadenia  rozvoja  obce 
a zavedenia  potrebných zmien,  sa  plán môže  stať  „šuflíkový“  a  neživotaschopný 
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materiál. A taký môže viesť k nezáujmu až apatii  nielen tých, ktorí v samospráve 
rozhodujú  o   budúcnosti  obce  a kvalite  života   v ňom,  ale  aj  občanov,  ktorí  sa 
vtiahnutím  do  procesu  plánovania  prostredníctvom  dotazníka,  stávajú   verejnou 
kontrolou plnenia plánu. 

Verím, že starosta obce,  obecné zastupiteľstvo,  jeho komisie,  i manažment  úradu 
nájdu vhodný spôsob realizácie plánu, zadefinujú postupy monitoringu jeho plnenia, 
postupy jeho aktualizácie a zmien tak, aby bol plán flexibilným a životaschopným 
rozvojovým dokumentom obce. 

Ing. Zuzana Záborská
konzultantka tvorby PHaSR
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Profil obceProfil obce

I. Poloha

Obec Smižany leží v okrese Spišská Nová Ves, západne od okresného mesta.  Väčšou 
časťou katastra o rozlohe 4 570 ha zasahuje do Národného parku Slovenský raj a jeho 
ochranného pásma. Katastrálne územie susedí s k.ú.  mesta Spišská Nová Ves a obcí 
Iliašovce,  Arnutovce,  Spišské  Tomášovce  a Dedinky.   Krajské  mesto  Košice  je 
vzdialené cca 80 km juhovýchodne od Smižian. Do Smižian je možné dostať sa po 
štátnej ceste  II/536, ktorá spája okresné mestá Spišská Nová Ves a Poprad. Na cestu 
II. triedy sa v Smižanoch napájajú cesty III. triedy:
- III/018165 Smižany – Iliašovce
- III/53612   Smižany – Spišské Tomášovce
Zastavané  územie  Smižian  je  z južnej  strany  tangované  hlavnou  dvojkoľajovou 
elektrifikovanou železničnou traťou č. 400, Košice – Žilina.  Smižany sú obsluhované 
10 prímestkými linkami SAD, čo predstavuje 106 spojov za priemerný pracovný deň 
v oboch smeroch  a linka č. 4 zabezpečuje prepravné vzťahy MHD medzi Spišskou 
Novou Vsou a Smižanami.      

II. Prírodné podmienky

Obec  a jej  rekreačné  zázemie  ležia  v údolí  rieky  Hornád  a jej  prítokov,  na  okraji 
Národného parku Slovenský raj.  Orograficky patrí územie do oblasti Slovenského 
rudohoria.  Z hľadiska geologického sa dnešný reliéf sformoval  prevažne v období 
starších treťohôr – paleogén. Podklad tvoria flyšové horniny, ktoré boli vo štvrtoho-
rách miestami narušené prekryvom deluviálnych materiálov (zlepence, pieskovce).  
Smižany ležia v mierne teplej a vlhkej klimatickej oblasti, ovplyvňované zrážkovým 
tieňom, vytváraným Vysokými Tatrami. Priemerná ročná teplota je  6-7°C, pričom 
najchladnejším mesiacom je január (-3 až -5°C). Zrážky sú pomerne hojné, za rok tu 
naprší 800 - 900 mm.
Hydrografickú  sieť  katastra  tvorí  rieka  Hornád,  Brusník,  Tomášovský  potok, 
Lesnica, Mráznica a Špotng. Územie sa rozprestiera v nadmorskej výške od 460 m 
(Maša) po 1 122m (Suchý vrch).
Najpríťažlivejšou časťou územia sú rokliny a tiesňavy v NP Slovenský raj, estetickú 
hodnotu má dolina Lesnice a kaňony lemované strmými vápencovými bralami. 
V území sa nachádzajú tieto maloplošné chránené územia: 
štátna prírodná rezervácia (ŠPR) Hradisko – vyhlásená r. 1982 
ŠPR  Prielom Hornádu – vyhlásená r. 1976
ŠPR Kyseľ – vyhlásená r. 1976
ŠPR Kocúrová – vyhlásená r. 1974
ŠPR Holý kameň – vyhlásená r. 1976
ŠPR Zejmarská roklina – vyhlásená r. 1980.
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III. História obce

    Pri  zohľadnení  terénnych,  pôdnych  a klimatických  podmienok  môžeme 
usudzovať,  že už od mladšej doby kamennej, teda v čase 5 000 rokov pred Kristom, 
sa   usadzovali  najstarší  poľnohospodári  na  ľavobrežnej  trase  Hornádu  od 
Smižianskej Maše až po Spišskú Novú Ves.  V neskorej dobe kamennej (približne
2  500  rokov  pred Kristom) už rozoznávame budovanie  určitej  sídelnej  štruktúry, 
v ktorej dominantné postavenie mali najmä opevnené výšinné polohy – Hradisko na 
Čingove. Mnohé pamiatky svedčia už aj o zásahu ľudu otománskej kultúry, ktorý 
príchodom  do  tohto  civilizačne  vyspelého  prostredia  vytvoril  kultúru,  ktorú 
považujeme za jednu z najvyspelejších pravekých kultúr v európskom prostredí.
     Pre Čingov, ale aj pre samotné Smižany, najvýznamnejšie historické obdobie pri- 
chádza  s druhou  vlnou  kolonizácie  Spiša  Slovanmi  koncom  7.  a začiatkom  8. 
storočia. Už okolo polovice 8. storočia sa ukončilo opevnenie Hradiska a začalo sa 
s výstavbou  opevňovania  podhradia.  Takéto  precízne  opevnenie  slovanského 
hradiska z predveľko-moravského obdobia na Slovensku nepoznáme.
     V kráľovskej  listine  Belu IV.  z  23.  marca 1254 sa Smižany prvýkrát  písomne 
spomínajú  pod  názvom  „Sumugh a Villa  Canis  i Villa  caniferorum“,  to  znamená 
obec  vodičov  loveckých  psov.  Pôvodné  obyvateľstvo  obce  vykonávalo  pre  kráľa 
a jeho  zástupcov  na  Spišskom  hrade  špeciálne  služby  pri  poľovačkách  –  boli 
chovateľmi loveckých psov, duričmi, honcami. 
     Uhorský kráľ Ondrej III. udelil Smižanom 12. mája 1293 výsady, ktoré ich zaradili 
medzi  privilegované  lokality  na  Spiši.   V privilegiálnej  listine  ich  oslobodil  od 
poddanskej  služby voči  Spišskému hradu,  vyňal  ich spod súdnej  moci  spišského 
župana,  dal  im  tiež  právo  skladať  prísahu  pred  oltárom  vo  vlastnom  kostole 
a podrobne vyznačil chotár obce. 
     Po  zániku  služobníckych  povinností  voči  kráľovi  sa  Smižančania  v ďalších 
storočiach  zaoberali  hlavne  roľníctvom,  chovom  dobytka,  bežnými  remeslami 
(kováčstvo, hrnčiarstvo, mäsiarstvo, ševcovstvo a pod.), ale aj špeciálnymi ako bolo 
železiarstvo, uhliarstvo a povozníctvo.
     Za panovania Žigmunda Luxemburského Spiš i Smižany doplatili na jeho výbojnú 
politiku a nepriateľstvo s husitmi.  Pri  svojej  „spanilej“  jazde prišli  husiti  z Poľska 
v apríli  –   máji  1433  medzi  inými  mestečkami  a dedinami  vyplienili  a vypálili  aj 
Smižany. Obnova trvala dva roky. Pápež Eugen IV. vyhovel žiadosti Smižančanov 
o rozšírenie  kostola,  udelením  rozsiahlych  odpustkov  veriacim.  Starý  románsky 
kostol bol prebudovaný v gotickom slohu.
     Prvá štvrtina 17. storočia bola v Uhorsku poznačená dvoma protihabsburgskými 
povstaniami. Vpád Bočkayových hajdukov na Spiš sa stal osudným aj pre Smižany, 
ktoré pre odopretie vernosti  vyrabovali a podpálili. Podobnej rabovačke sa Smižany 
neubránili ani v septembri 1619, keď ich svojou návštevou poctilo Bethlenovo vojsko. 
     V roku 1638 sa Smižany stali majetkom Csákyovcov, ktorí ich dostali testamentom 
a manželským zväzkom od Thurzovcov. Južne od obce, bezprostredne pri vstupe do 
Slovenského raja,  postavil  Štefan Csáky začiatkom 19. storočia  mašu – železiareň, 
ktorá zanikla r. 1886.
     Stáročiami nakopený útlak zo strany zemepánov, znásobený hroznou chorobou – 
cholerou, spôsobil v júli 1831 revolučné povstanie na Zemplíne. Rozšírilo sa na Šariš 
a Spiš. Najkrvavejšiu podobu mali vzbury sedliakov na Csákyovských majetkoch. Za 
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účasť na vzbure bolo zo Smižian odsúdených 35 mužov a 2 ženy. Z nich siedmi boli 
odsúdení  na  smrť  obesením,  dvaja  na  ťažký  žalár,  traja  na  ľahké  väzenie  a  22 
vzbúrencov dostalo telesné tresty palicou alebo bičom.
     Veľmi podstatný vplyv na ďalší rozvoj Smižian malo postavenie železničnej trate 
Košice – Bohumín. Nielenže dalo mnohým obyvateľom slušnú možnosť zárobku, ale 
cez  železničiarov  začali  do  obce  prenikať  myšlienky  maďarizácie,  politického 
liberalizmu a socializmu.
     Azda  najvýznamnejšou  udalosťou  medzivojnového  obdobia  Smižian  bola 
pozemková reforma v roku 1925, čo umožnilo rozšírovanie obce aj mimo doterajší 
intravilán. Rozvoj obce si vyžiadal rozšírenie a modernizáciu školy. V roku 1927 bol 
rímskokatolícky  kostol  rozšírený prístavbou  kaplnky  a boli  zakúpené  dva  zvony. 
Miestni evanjelici postavili v roku 1934 evanjelický kostol.
Elektrárenská  účastinná  spoločnosť  v Košiciach  roku  1930  inštalovala  do  obce 
elektrické osvetlenie.

IV. Kultúra

Snaha  zachovať  ľudové  tradície  a zvyky  vzišla  pri  založení  folklórnej  skupiny 
Smižančanka  v roku  1970.  Odvtedy ubehlo  už  neuveriteľných  takmer  35  rokov, 
ktoré  sú spojené s tisíckami hodín nácviku,  stovkami  vystúpení  a členov,  ktorí  sa 
v súbore  vystriedali.  V  spolupráci  s miestnymi  organizáciami,  samosprávou 
a podnikateľmi boli  vydané dva  spevníky „Od Vajngrubu“ a „Ej,  zhury, zhury“. 
Ďalej vyšla publikácia „Smižany v zrkadlení času“ zachytávajúca rôzne zvykoslovné 
pásma.  Pri  30.  výročí  v roku  2000  bola  vydaná  pamätnica  „Kudzeľnice“.  Krásne 
piesne Smižian sú zachytené na CD a kazete pod názvom „Kone mám na jarcu...“, 
ktorú  nahrala  Smižančanka  v roku  2003  a prezentovala  ju  na  XIII.  ročníku 
Smižianskych folklórnych slávností, ktoré sa poriadajú každý rok. Pri príležitosti 750. 
výročia  prvej  písomnej  zmienky  o obci  bola  v roku  2004  vydaná  prvá  obrazová 
publikácia Smižany na prahu tretieho tisícročia. 
      V roku 2001 sa obec zapojila do organizovania Svetového stretnutia Spišiakov. Na 
námestí, v kostole a na gazdovskom dvore sa priamo pred návštevníkmi odohrávala 
pravá smižianska svadba, ktorú mnoho ľudí hodnotilo ako jednu z najlepších akcií 
Svetového  stretnutia  Spišiakov.  Smižančanka  má  vo  svojom  repertoári  rôzne 
programy viažuce sa k ročným obdobiam.
     O láske k ľudovému folklóru svedčia fungujúce detské folklórne súbory Oriešok, 
Vrabček a ľudová hudba Slimáčik.
     Typický smižiansky gazdovský dom,  inštalovaný  pri  vstupe do radnice  vo 
vestibule,  je ukážkou šikovnosti  rezbárskeho  umenia   Smižančanov.   Gazdovský 
dvor je prispôsobený rôznym ročným obdobiam: Vianoce, Fašiangy, Veľká noc, letné 
a jesenné  práce.  Národopisné  múzeum  zachytáva  ľudové  kroje  stredného  Spiša 
a ľudové remeslá. MO Matice slovenskej, Živena a národopisné múzeum každé dva 
roky poriadajú výstavy ručných prác.
Spoločenská  nátura  a pohostinnosť  Smižančanov  sa  prejavuje  pri  kultúrno-
spoločenských  podujatiach  Deň  matiek,  Deň  narcisov,  Fest  leto,  Stretnutia 
s jubilantmi a podobne.
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      V zozname pamiatkového fondu je rímskokatolícky kostol z 13. storočia, kaštieľ 
z roku  1840  a rodinné  domy  nesúce  meno  svojich  majiteľov  (Ondrovec, 
Karchňakovec). Pôvodné architektonické  črty týchto objektov sa prenášajú do ďalšej 
zástavby v obci.

Obec  Smižany  má  bohatú  tradíciu  v usporadúvaní  rôznych  kultúrno  – 
spoločenských podujatí:

Karneval na ľade
Fašiangová zábava
Deň matiek
Majáles
Smižianske folklórne slávnosti
Futbalový turnaj o Pohár starostu obce
Fest leto
Detský festival „Smižansky viganček“
Požiarnická súťaž 
Výstava ručných prác „Šikovné ruky“
Katarínska zábava
Mikuláš s rozsvietením  vianočnej výzdoby
Vianočný program
Živý Betlehem na námestí pred kostolom
Mesačné stretnutia s jubilantmi
Obecná liga v malom futbale
Hokejový turnaj seniorov a žiakov

V. Partnerstvá obce

Smižany sú aktívne aj v oblasti partnerských vzťahov a vzájomnej spolupráce s 
organizáciami  a  mestami.  Obec  je  sídlom  neziskových  organizácií  Záujmové 
združenie obcí  Slovenský raj  a Združenia obcí pre separovaný zber Spiš.  V rámci 
mikroregiónu  je  vypracovaná  štúdia  spolupráce  Smižany  –  Spišské  Tomášovce  a 
okolie.
Od roku 1997 obec spolupracuje s gminou Komorniki /Veľkopoľské vojvodstvo – 
Poznaň/, keď v máji bola oficiálne podpísaná zmluva o spolupráci. Počas siedmich 
rokov  sa  uskutočnili  vzájomné  stretnutia  kultúrne,  osvetové,  športové  a medzi 
školami. Zo strany poľských partnerov boli nadviazané kontakty medzi políciami. 
V poslednom čase sa výmenné delegácie zameriavajú na podnikateľskú sféru, kde sú 
nepreberné možnosti realizovať obchody obojstranne prospešné.
Ďalšiu  zmluvu  o spolupráci  obec  podpísala  9.  1.  2004  s gminou  Kamienica 
/Malopoľské  vojvodstvo  –  Krakow/  na  rôznych  úrovniach  spoločenského, 
kultúrneho  a športového  života.  V rámci  folklórnych  slávnosti  vystúpila  skupina 
Biele Gorale a na oplátku naša folklórna skupina Smižančanka na XXV. ročníku Dni 
Gorczańské. Zároveň sme predstavili typickú spišskú kuchyňu s ochutnávkou jedál. 
V máji  sa  uskutočnila  I.  spartakiáda  mládeže  zmiešaných  mužstiev  chlapcov 
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    Počet  obyvateľov  Smižian ku 
koncu roku 2002 bol  8 006. V 90-
tych  rokoch  minulého  storočia 
vidíme  pomerne  veľký  nárast 
počtu  obyvateľstva,  ktorý  bol 
spôsobený  postavením  nového 
sídliska  na  uliciach  Nálepkovej 
a Za  kaštieľom  na  mieste 
pôvodných  asanovaných 
rodinných  domov.  V súčasnom 
období  má  vývoj  počtu 
obyvateľstva  narastajúci  trend, 
ktorý  ja  zapríčinený  výhodnou 
polohou  obce  a rozvojom 
turistického ruchu.

a dievčat v Kamienici. Spolu súperili družstvá Kamienice, Komorník a Smižian. Ďalší 
ročník je naplánovaný v Smižanoch.
Mládežnícky  spevácky  zbor  Musica  Donum  z našej  obce  vystúpil  s vianočnými 
koledami v Kamienici na regionálnej súťaži.
Veľkým  plusom  pri  stretnutiach  na  rôznych  úrovniach  je  výmena  skúseností 
v samosprávach  pri  riešení  rôznych  problémov,  pochválenie  sa  s dosiahnutými 
úspechmi, informácia o podávaní projektov po vstupe do Európskej únie.
Prvé kontakty už začali aj s obcou Erdöhorvati z tokajskej oblasti Maďarska.
      Snaha všetkých zainteresovaných na spolupráci je, aby tieto aktivity priniesli 
v budúcnosti prospech pre čo najviac ľudí v rôznych oblastiach.

VI. Ľudské a spoločenské zdroje

1) Demografické charakteristiky obce

Demografické údaje sú z roku 2002, ak nie je uvedené inak.

Vývoj počtu obyvateľstva:

Rok       Počet obyvateľov
    1768                 732
    1781                 868
    1880              1 360
    1920              1 376
    1930              1 786 
    1938              2 140
    1940              2 045
    1944              2 150
    1974              4 205
    1990              5 304
    1991              6 206
    1992              6 376
    1993              6 756
    1994              6 977 
    1995              7 158
    1996              7 180
    1997              7 448
    1998              7 536
    1999              7 709
    2000              7 815
    2001              7 924
    2002              8 006
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Vekové zloženie obyvateľstva:

V súčasnosti  je najviac obyvateľstva v produktívnom veku. Z uvedeného vyplýva, 
že pomerne veľké zastúpenie má obyvateľstvo v predproduktívnom veku. Vekový 
priemer obyvateľstva je pod 27 rokov.  Obec je mladá. Je veľký záujem mladých ľudí 
o bývanie  v obci.  Evidujeme okolo  300 žiadostí  o stavebné pozemky na výstavbu 
rodinných domov. Svoju úlohu v tomto smere zohráva aj blízkosť okresného mesta 
Spišská Nová Ves, ktorá poskytuje pracovné príležitosti a rozvoj cestovného ruchu 
po „nežnej“ revolúcii.

Veková skupina Počet obyvateľov           %

Predproduktívny vek 2 598   32,4
Produktívny vek 4 619   57,7
Poproduktívny vek    789    9,9
Spolu 8 006 100,0
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Národnostné zloženie obyvateľov
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Vývoj počtu obyvateľov v roku 2002:

natalita mortalita prir.
prírastok prisťahovaní vysťahovaní celkový 

prírastok
Počet 
obyvateľov 107 39 +68 154 147 +7

%

Národnostné zloženie obyvateľstva:

Národnosť Počet obyvateľov %
Slovenská 5 891 73,58
Rómska 2 008 25,08
Maďarská       4   0,05
Ostatná   103   1,29
Spolu 8 006 100,00

Ako  vyplýva  z tabuľky,  v súčasnosti  je  v obci  najviac  zastúpené  obyvateľstvo 
slovenskej národnosti. Z demografického vývoja vyplýva, že pomer obyvateľov 

slovenskej národnosti a rómskeho 
etnika sa v budúcnosti môže  zvyšovať 
v prospech  rómskeho           etnika. 
Zastúpenie ostatných národností v obci je 
v porovnaní  s majoritným obyvateľstvom 
zanedbateľné.                                   
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Zloženie obyvateľov z hľadiska vierovyznania:
 
Vierovyznanie Podiel v %
rímskokatolícke         86,87
evanjelické a.v.           2,93     
ostatné         10,20 
spolu        100,00  
                                                                                                             

Najviac obyvateľstva je rímsko-
katolíckeho vierovyznania.
V obci  sú  postavené  dva 
kostoly.  Jeden  rímskokatolícky 
a jeden  evanjelický.  Do 
smižianskej  rímskokatolíckej 
farnosti patrí aj sídlisko „Západ 
I“  v Spišskej  Novej  Vsi,  kde je 
postavený  nový  kostol. 
Smižiansku  rímskokatolícku 
farnosť spravujú kňazi z rehole 
Pallotínov,  sídliacej  v Poľsku. 
Evanjelická  cirkev  a.v.   má 
v Smižanoch iba fíliu a spravuje 

ju farár  zo Spišskej  Novej  Vsi.  Príslušníci  ostatných vierovyznaní  sa stretávajú v 
modlitebniach, ktoré majú zriadené v rodinných domoch.
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2) Zamestnanie obyvateľstva

V súčasnosti  je  v obci  okolo  1  238  nezamestnaných.  V obci  pôsobí  147 
podnikateľských  subjektov,  ktorí  zamestnávajú  1  038  pracovníkov.  Mimo  obec 
dochádza za prácou 1 976 občanov.  Najviac je zamestnaných v poľnohospodárstve 
(PD  Čingov  Smižany),  v priemysle  (Herba  Drug,  MIVA)  a službách  cestovného 
ruchu (penzióny, reštaurácie).

Pracovné príležitosti, hlavné podniky, organizácie poskytujúce služby:

Veľkoobchod, výroba

Stolárstvo                                          7         
Stavebníctvo                                                                                          6       
Cukrárenská výroba                                                                               3      
Distribúcia plastových okien                                                           2           
Výroba kozmetických a čistiacich prostriedkov  - Herba Drug 1           
Veľkoobchod papiernických a kancelárskych potrieb                  1         
Dodávky materiálov pre plynovod, vodovod a sanitárnu techniku 1    
Predaj poľnohospodárskych strojov a zariadení                         1            
Pílenie dreva, výrobky z dreva                                                           1        
Veľkoobchod, predaj textilu                                                               1         
Poľnohospodárske družstvo Čingov                                               1          

Služby

Reklamné vyšívanie                                                                        1
Autosalón – FIAT, Peugeot                                                                  1        
Kvetinárstvo                                                                                           2       
Kaderníctvo                                                                                           4
Brašnárstvo                                                                                            1
Zámočníctvo                                                                                        1         
Oprava pračiek                                                                                       1
Chladiarenstvo                                                                                     1        
Elektroinštalácia                                                                                     1      
Sklenárstvo                                                                                              1      
Brúsenie skla                                                                                           1  
Pohrebníctvo                                                                                         1       
Krajčírstvo                                                                                                3     
Turbosolárium                                                                                        1      
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Predaj, požičovňa bicyklov                                                                  1 
Maľovanie porcelánu                                                                           2        
Ekonomické poradenstvo                                                                 3          
Projektová, realizačná kancelária                                                         1      
Internetové, počítačové služby                                                            5     
Reklamná agentúra                                                                                1      
Oprava, údržba výťahov                                                                   1         
Foto-video                                                                                               1       
Stávková kancelária                                                                               4       
Predaj zvierat, kŕmnych a chovateľských potrieb                              1     
Fitnes 1 

Autoslužby

Požičovňa prívesných vozíkov     1 
Autodoprava 6 
Čerpacia stanica 1 
Asistenčné centrum 1 
Autobazár 2 
Autoservis 7 
Autosalón 3 
Predaj autosúčiastok 2  

Obchod

Predaj záhradníckych a domácich potrieb 1                       
Potraviny 8 
Mäso-údeniny 3 
Ovocie-zelenina 3 
Večierka 3 
Predaj sudového vína 1 
Cukráreň 1 
Zmrzlina 1 
Farby-laky 1 
Drogéria, papierníctvo 1 
Predaj bytového textilu a doplnkov 4  
Priemyselný tovar 2 
Darčeky, sklo 1 
Novinový stánok 3 

Cestovný ruch

Hotely 3 
Penzióny           13  
Ubytovanie v súkromí           55 
Cestovná kancelária                                                           1
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Reštauračné služby

Reštaurácie 9 
Kaviareň, vináreň 2 
Pohostinstvo 5 

Peňažné ústavy

Slovenská sporiteľňa, a.s. – filiálka 1  
                            

Poštová banka  - pošta 1  

Národopisné múzeum                                                1

VII. Materiálne a fyzické zdroje

1. Základná infraštruktúra bytového a domového fondu

Počet domov počet bytov

trvalo 
obývaných

Prechodne 
obývaných neobývaných spolu trvalo 

obývaných
prechodne 
obývaných neobývaných spolu

Počet 1 102 1 101 1 204 1 871 13 131 2 015

Obec si  do  roku 1988 zachovávala  typický dedinský ráz.  Pričlenením obce 
k mestu  Spišská  Nová  Ves  v roku  1986  sa  začala  presadzovať  myšlienka 
zlikvidovania starého centra Smižian a výstavby nového sídliska v rámci komplexnej 
bytovej  výstavby  na  miestach  asanovaných  rodinných  domov.  Výstavba  13-
podlažných bytových domov výrazne narušila architektúru obce.  Osamostatnením 
obce roku 1990 a následne schváleným územným plánom obce sa ďalšia výstavba 
komplexnej  bytovej  výstavby  zastavila.  Toho  času  je  pred  dokončením  výstavba 
námestia s radnicou, ktorá harmonicky prepojila staré centrum s novým sídliskom. 
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Námestie  je  atypického  šošovkovitého  tvaru,  ohraničené  kostolom  z  13.  storočia 
a modernou radnicou. Po bočných  stranách námestia sú vybudované polyfunkčné 
rodinné domy, zabezpečujúce občiansku vybavenosť. Rodinné domy v okolí kostola 
majú zachované črty pôvodnej dedinskej architektúry, ktorú najvýraznejšie vystihuje 
zrekonštruovaný dom SOLUDUS zapísaný v zozname pamiatkového fondu.

Celkový vzhľad obce sa každým rokom zlepšuje, na čom má zásluhu predovšetkým 
starostlivosť občanov o bývanie a vysoké percento rekonštruovaných domov.  V obci 
sú dobudované všetky inžinierske siete, vrátane rómskej osady. 

     Schválený územný plán obce a následne rozpracované štúdie jednotlivých zón 
rátajú s rozšírením výstavby rodinných a bytových domov v lokalite Pánsky kruh, 
pričom výstavba by mala rešpektovať regionálnu architektúru.

2. Občianska infraštruktúra

Občianske združenia

Dženo Spiš

Školy, školské a predškolské zariadenia

Základná škola  na ul. Komenského
Základná škola Povýšenia sv. Kríža
Základná umelecká škola Dezidera Štraucha
Materská škola ul. Ružová
Materská škola ul. Tatranská
Materská škola ul. Komenského
Materská škola ul. Zelená

Cirkevné inštitúcie

Rímskokatolícky farský úrad

Inštitúcie samosprávy

Obecný úrad Smižany
Záujmové združenie obcí Slovenský raj
Združenie obcí pre separovaný zber Spiš

Historické pamiatky a tradície

Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža z 13. storočia
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímsko-katolícky farský úrad
Storočná kaplnka pri starej ceste do Iliašoviec
Evanjelický kostol z roku 1934
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Kaštieľ z roku 1840
Murované domy zo začiatku 20. storočia
Rodný dom kpt. Jána Nálepku
Folklórne tradície
Ľudoví rezbári

Spoločenské, sociálne a zdravotné zariadenia
Dom smútku
Obvodná ambulancia – 2
Detská ambulancia – 2
Stomatologická ambulancia – 3
Lekáreň 

Ostatné záujmové združenia a spolky

Miestna organizácia Matice slovenskej
Miestny odbor Živena
Miestna organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Miestna organizácia Slovenského zväzu chovateľov holubov
Združenie podnikateľov pre cestovný ruch 
Združenie vlastníkov lesa – urbariát
Dobrovoľný hasičský zbor
Folklórne súbory – Smižančanka, Oriešok, Slimáčik, Vrabček
Cirkevný mládežnícky zbor Musica Donum
Zväz záhradkárov
Poľovnícky zväz
Klub dôchodcov Smižančan
Klub kresťanských dôchodcov
Klub mladých
TJ Slovan Smižany – futbalový oddiel – A mužstvo, dorast, starší žiaci, 
                                                                       mladší žiaci, prípravka
AS Roma – futbalový oddiel
Šachový oddiel
Horolezecký oddiel
Kynologický klub HEXE
Stolnotenisový oddiel

Športové zariadenia

Areál TJ Slovan Smižany s futbalovým ihriskom a viacúčelovým ihriskom
Telocvičňa pri Základnej škole na ulici Komenského
Fitnescentrum 
Squash-centrum

Technická a komunikačná infraštruktúra

19



Plynovod
Vodovod
Kanalizácia
Úpravňa pitnej vody
Čistička odpadových vôd na Čingove
Železničná trať Košice - Žilina
Cesta II. kategórie-II/536, III. kategórie–III/53612, III/018165, miestne komunikácie
Verejné osvetlenie
Telefónna sieť s digitálnou ústredňou 
Obecný rozhlas
Káblová televízia
Televízia Reduta
Požiarna zbrojnica
Cintorín

VIII. Životné prostredie

1. Prírodné zdroje

Využitie pôdy ako prírodného zdroja opisujú nasledujúca tabuľka a grafy. Medzi 
ďalšie prírodné zdroje v katastri obce patria:
- Národný park Slovenský raj
- Chránená prírodná rezervácia   -   Prielom Hornádu
                                                                  Zejmarská roklina 
                                                                  Čingov – Hradisko

                   Kyseľ
                               Kocúrová

                   Holý Kameň
-    Vodná nádrž Klauzy
- Zdroj pitnej vody Maša
- Rekreačné oblasti   -   Čingov
                                            Košiarny briežok

 Pôdny fond

Typ pozemku Rozloha v ha %
Orná pôda 352,5253 7,71
Záhrady 24,4427 0,53
Trvalé trávne porasty 314,5757 6,88
Spolu poľnohospodárska pôda 691,5437 15,13
Lesné pozemky 3293,2043 72,05
Vodná plocha 21,6681 0,47
Zastavané plochy 174,8635 3,82
Ostatné 89,1513 1,95
Kataster celkom 4570,4309 100
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2.  Zaobchádzanie s odpadmi

Obec vyváža komunálny odpad 2x mesačne prostredníctvom firmy NOVA 
s.r.o., Spišská Nová Ves na skládku  Kúdelník v Spišskej Novej Vsi. V rómskej osade 
a na sídlisku sa realizuje vývoz 2x týždenne.
V rámci  riešenia  problémov  v odpadovom  hospodárstve,  ktoré  posledné  roky 
vystupujú do popredia, v súlade so strategickými a koncepčnými materiálmi v tejto 
oblasti  bolo  v roku  1997  založené  z  iniciatívy  obce  Smižany  Združenie  pre 
separovaný zber Spiš, nezisková organizácia.
Globálnym cieľom združenia Spiš je:
- znižovanie  záťaže  skládok  tuhého  komunálneho  odpadu,  v súvislosti  s tým 

spojené znižovanie nákladov a uloženie KO,
-    zamedzenie tvorby divokých skládok
-   ochrana  životného  prostredia  využívaním  odpadov,  ktoré  je  možné  druhotne 
spracovať.
O separovaný  zber  začali  prejavovať  záujem  aj  iné  okolité  obce,  ktorých  je 
v súčasnosti v združení 19.
Občania  týchto obcí separujú priamo odpad do farebných vriec, ktoré v čase zberu 
vystavia pred svoj  rodinný dom. Zberové vozidlo vrece vyprázdni a vráti  naspäť 
prázdne. Na základe kalendárov zvozu, vypracovaných samostatne pre každú obec 
a príslušný kalendárny rok,  realizuje sa vozidlom AVIA zber jednotlivých zložiek 
odpadu.  Zberáme štyri druhy surovín: papier, sklo, kovový šrot a plasty. Jednotlivé 
zložky zberu sa dopravujú na ďalšie spracovanie buď priamo alebo prostredníctvom 
zberní druhotných surovín, s ktorými má združenie podpísané zmluvy.
Sklo – Vydrus spol. s.r.o., Spišská Nová Ves
Železo – Kovozber spol. s.r.o., Spišská Nová Ves
Papier – Vydrus spol. s.r.o., Spišská Nová Ves
Plasty (fľaše, fólie, aviváž) - Vydrus spol. s.r.o., Spišská Nová Ves
                                      - SLEDGE Slovakia s.r.o., Kolárovo
                                      - IHT s.r.o., Piešťany
Plasty (ostatné) – ESP s.r.o. Prešov

NOVA, s.r.o. Spišská Nová Ves
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Z pohľadu  životného  prostredia  a environmentálneho  významu  je  dôležité,  že 
občania si za štyri roky prevádzkovania separovaného zberu zvykli na tento zber do 
plastových vriec a je to pre nich samozrejmosťou. Takto má každý občan možnosť 
účinne obmedzovať tvorbu odpadov a znižovať tak ich nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie. 
Obec  taktiež  zabezpečuje  zber  objemového  odpadu  2x  ročne  prostredníctvom 
veľkoobjemových  kontajnerov  a rozšírila   zber  odpadov  aj  o zber  nebezpečného 
odpadu a pneumatík.

Verejná  zeleň  je  v súčasnom  prostredí  obce  nevyhovujúca  a vzájomne  na  seba 
nenaväzuje. Je navrhovaná pozdĺž hlavných kompozičných osí a pozdĺž Brusníka. 
Cez  verejnú zeleň je  riešený nástup do Národného parku.  Riešenie  problematiky 
zelene si vyžaduje vypracovanie generelu zelene pre celú obec. 
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Vízia – predstava oVízia – predstava o  budúcnosti mesta vbudúcnosti mesta v  rokuroku  20152015

„ Vždy sa hovorí že, čas zmení veci, ale v skutočnosti si ich musíme zmeniť sami“

                                                                                            A.Warhol

         
     Obec Smižany poskytujúca plné kultúrne vyžitie obyvateľom i návštevníkom. Na 
novom  námestí  je  veselo  a družne.  Smižianske  folklórne  slávnosti  a jarmok  sú 
neodmysliteľnou tradíciou obce a zrekonštruovaný kaštieľ je centrom spoločenského 
života obce.

      Bohaté  zastúpenie  zelene,  revitalizované  a využívané  parky  robia  obec 
príťažlivou, preto si uvedomelí občania chránia svoju obec pred znečistením. 
      
      Školy, škôlky a organizácie v obci, ktorých činnosť je zameraná na voľnočasové 
aktivity, poskytujú mladým ľuďom okrem kvalitného vzdelania aj podmienky pre 
zaujímavú mimoškolskú činnosť. Dobudované športoviská, nové športové stredisko 
a telocvičňa je využívaným miestom pre všetky vekové kategórie obyvateľstva. 

      Turisticko-informačná  kancelária  zviditeľňuje  Smižany  ako  obec  aktívneho 
cestovného  ruchu  s vybudovanou  oddychovou  zónou  Maša,  s možnosťou 
využívania zaujímavých programov, atrakcií a kvalitných služieb.

      Obyvatelia Smižian nie sú ohrození dopravou v obci. Na uliciach strážených 
obecnou políciou a osvetlených alternatívnym zdrojom energie sa cítia bezpečne. 

      Obec  so  subjektami  využívajúcimi  územie  Národného  parku Slovenský  raj 
podporuje  jeho  trvalo  udržateľný  rozvoj.  Obyvateľ  Smižian  má  rád  svoju  obec 
a participuje na jej zveľaďovaní. 

      Centralizované zdravotné stredisko poskytuje kompletnú zdravotnú starostlivosť 
k spokojnosti  občanov.  Penzión  sociálnych  služieb  je  zázemím  pre  ľudí  na  to 
odkázaných.

      Kvalitná a kompletná infraštruktúra v krásnom prostredí zabezpečuje základné 
potreby  obyvateľov  na  vysokej  úrovni  v obci  a v rekreačných  oblastiach.  Nová 
výstavba a modernizácia existujúcej  zástavby prihliada na tradičné prvky ľudovej 
architektúry.
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Oblasti rozvoja obceOblasti rozvoja obce

Oblasť č. I : História a kultúrny život obce

Oblasť č. II : Životné prostredie a environmentálna infraštruktúra

Oblasť č. III : Vzdelávanie mládeže a voľný čas

Oblasť č. IV : Turistika a cestovný ruch

Oblasť č. V : Podmienky pre rozvoj obce, partnerstvá

Oblasť č. VI : Zdravotná a sociálna starostlivosť

Oblasť č. VII : Bývanie

Oblasť č. VIII : Postoj občana k veciam verejným 

Oblasť č. IX : Doprava a bezpečnosť občana
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Situačná analýza činností aSituačná analýza činností a  oblastí života obceoblastí života obce  
(SWOT)(SWOT)

Oblasť č. I : História a kultúrny život obce

Silné stránky
- aktívna činnosť klubov, inštitúcií, ľud. 

súborov a hudby
- množstvo kultúrnych podujatí
- zruční remeselníci
- skúsenosti z čias fungovania 

ochotníckeho divadla v obci
- potenciál budúcich divadelníkov
- bohatá história obce
- veľký počet významných osobností – 

rodákov zo Smižian
- aktívna činnosť zanietených osobností
- publikačná činnosť
- tradícia organizovania Smižianských 

folklórnych slávností
- vhodné priestory na výstavy a vernisáže

Slabé stránky
- úzke spektrum záujmových klubov
- nepoznáme záujmy obyvateľov
- nedostatočné využitie priestorov 

vlastivedného múzea
- absencia miestneho rozhlasu na sídl. Za 

kaštieľom
- nedostatočné príležitosti pre prezentáciu 

rem. výroby a výrobkov
- v súčasnosti neexistuje divadelný súbor
- nedostatočné priestory pre prácu s róm. 

komunitou a rozvoj prirodzeného talentu 
rómskych spoluobčanov

- nevyhovujúce priestory kultúrneho domu
- nevhodný čas vysielania miestneho 

rozhlasu
- nedostatočná propagácia
- slabé vybavenie obce 

masovokomunikačnými prostriedkami
- zlý technický stav historických budov
- postupný zánik ľud. remesiel

Príležitosti
- dobudovať námestie
- existencia Kaštieľa a historických budov 

zaradených do pamiatkového fondu
- poloha Kaštieľa na frekventovanom 

mieste
- využitie talentov  a prirodzených lídrov 

na oživovanie kultúry
- rozvinúť spoluprácu  s múzeom
- projektová činnosť a získavanie zdrojov

Ohrozenia
- ťažko udržateľný záujem Rómov 

o aktívny kult.- spol. život
- pasívny občan
- návštevníci, turisti nemajú záujem 

o kultúrne aktivity
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Oblasť č. II : Životné prostredie a environmentálna infraštruktúra

Silné stránky
- fungujúci  zber kom. odpadu
- separovaný zber /sklo, plasty, papier, 

železo/
- zber nebezpečného a veľkoobjemového 

odpadu
- uvedomelí občania starajúci sa o okolie 

svojich domov 
- vyregulované korytá potokov Brusník, 

Bystrička
- plynofikácia celej obce
- výsadba zelene v obci a stromkov 

v lesnom poraste
- dokončenie námestia
- vybudované inž. siete /voda, kanalizácia, 

plyn, elektro/
- vybudovaná splašková kanal. napojená 

na ČOV, vodovod
- kanalizácia a ČOV v rekr. oblasti Čingov
- územie pripravené na zriadenie priem. 

parku

Slabé stránky
- vytváranie divokých skládok po okrajoch 

obce
- zhoršovanie ovzdušia živočíšnou 

výrobou /zápachy z PD Čingov/
- znečisťovanie potokov hnojovkou, tuhým 

KO, NO
- spaľovanie plastov, pneumatík, biolog. 

odpadu v domácnostiach a vypaľovanie 
trávy

- málo uvedomelý občan vo vzťahu k ŽP
- nepostačujúca zeleň brehov potoka, 

cintorína
- chýbajúci generel zelene
- nezrealizovaný projekt kompostoviska
- nerevitalizovaný park pri KD a pri 

kostole
- nádvorie a oplotenie pri kaštieli
- chýbajúci zberový dvor
- znečistené ver. priestranstvá
- stará vodovodná sieť
- malá priepustnosť Smiž. kanála v čase 

búrok
- neregulované koryto Brusníka od ihriska 

po Iliašovskú ulicu
- chýbajúci vodovod a kanalizácia na 

Košiarnom briežku

Príležitosti
- projekty na získavanie externých zdrojov
- aktívna spolupráca s obyvateľmi 

a motivácia obyvateľov pri 
zabezpečovaní čistoty obce

- aktívna spolupráca s orgánmi št. správy 
a organizáciami v oblasti ŽP

- recyklácia druhotných surovín
- blízkosť chráneného územia NP SR
- využívanie Recyklačného fondu
-  rieka Hornád ako zdroj energie

Ohrozenia
- ničenie zelene a stromčekov
- vandalizmus
- povodne – vybrežovanie potokov
- poškodzovanie lesov antropogénnymi, 

biotickými a abiotickými škodlivými 
vplyvmi 

- rozvrátenie stabilizovaných plôch zelene
- znečistené ver. priestranstvá
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Oblasť č. III : Vzdelávanie mládeže a voľný čas

Silné stránky
- dostatočne základné priestorové 

podmienky  /v školách/
- vytvorená základňa neregistrovaných 

skupín detí s rovnakými záujmami
- dostatočný počet zanietených 

a fundovaných vedúcich potencionálnych 
skupín, klubov, centier

- rozostavaná umelecká škola
- 2 ZŠ, 4 MŠ, 5 školských jedální
- obecná knižnica
- dostatok aktívnych ľudí ochotných 

pracovať s mládežou
- viacúčelová športová plocha
- existujúce fitnescentrá

Slabé stránky
- chýbajúce centrum voľného času
- nedostatočné ohodnotenie ľudí 

pracujúcich s deťmi
- nedostat. mat.- tech. zabezpečenie pre 

činnosti
- deti nie sú v rodinách vedené k aktivite 
- nedostatočná komunikácia medzi ZŠ 

a MŠ
- slabá propagácia aktivít
- nedostatočná motivácia detí
- nedokončená ZUŠ
- chýbajúce prehliadky exist. spev. zborov, 

divadiel, skupín
- chýbajúca tribúna a šport. centrum 

v areáli TJ Smižany
- nezrekonštruovaný KD
- pôsobenie MŠ v priestoroch kaštieľa

Príležitosti
- získanie externých zdrojov
- blízkosť okr. mesta /plaváreň, zim. 

štadión/
- blízkosť Slovenského raja
- výstavba šport.-kult. centra v „RO“

Ohrozenia
- klesajúca populácia v obci
- konzumný spôsob života
- s rastúcim vekom klesá záujem detí 

o spoločné dianie v obci 
- pasívny postoj dospelých o spoločné 

dianie
- nebezpečenstvo drogových a nelátkových 

závislostí 

27



Oblasť č. IV : Turistika a cestovný ruch

Silné stránky
- podnikatelia poskytujúci služby pre 

turistov
- záujem obyvateľov obce o poskytovanie 

služieb
- ľudia s dostatočnými jazyk. znalosťami, 

vzdelaním v oblasti vidieckého turizmu 
a cest. ruchu

- vlastná webová stránka obce
- existujúce propagačné materiály
- miestne noviny
- dobrá spolupráca so Správou NP SR
- kontakt so ZZO SR
- aktívna činnosť klubov, inštitúcií, 

súborov ľud. hudby
- zabezpečené strav. služby
- bohatý potenciál ľud. tradícií a remesiel
- dostat. ubyt. kapacity v Slov. raji
- vybudovaná infraštruktúra
- štúdia mikroregiónu Smižany – Sp. 

Tomášovce a okolie

Slabé stránky
- chýbajúca koncepcia výstav v CR
- žiadne infocentrum
- neinformovanosť občanov a turistov 

o podnikat. subjektoch v obci 
a o ponúkaných službách

- rezervy v kvalite poskytovaných služieb
- propagačné materiály – nízky počet – 

slabá informovanosť o ich existencii
( nesústredené na jednom mieste )

- slabá propagácia vlast. ubyt. služieb 
v súkromí

- chýbajú turistickí sprievodcovia
- poškodené orient. tabule, mapy
- nevybudované oddychové zóny v lokalite 

Košiarny briežok, Čingov, Maša
- chýba zaradenie lokality Smižian do 

existujúcich katalógov v textovej, 
obrazovej forme

- slabá spolupráca s okolitými obcami 
v oblasti turizmu

- absencia vedúceho subjektu na 
centralizované organizovanie aktivít v CR

- nevyšpecifikované miesto pre zábavný 
park pre najmenších

- chýba atraktívny program pre turistov 
/golfové ihrisko, cyklotrasy, tenis. kurty/

- slabo osvetlené vychádzkové trasy
- chýbajúce večerné programy pre turistov

Príležitosti
- záujem zo strany turistov
- vysoká frekvencia turistov
- národný park Slovenský raj
- historické mestá a miesta Spiša
- televízia – Reduta, rozhlas – Rádio 

Východ, Regina
- internet
- rekreačná zóna Maša s vodnou nádržou
- existencia vhodnej plochy na golf. ihriská

a ochota PD zabezpečiť jeho údržbu
- modernizácia turistického značenia
- čerpanie externých zdrojov

Ohrozenia
- konkurencia susedných obcí – SNV
- nepružnosť zodpovedných inštitúcií
- nedisciplinovaní občania 
- oddych. zóna nezahrnutá v ÚP obce
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Oblasť č. V : Podmienky pre rozvoj obce, partnerstvá

Silné stránky
- aktívne obecné organizácie
- spolupráca so združením podnik. v CR
- Smižany – sídlo Združenia obcí Slov. raj 

a separovaného zberu „SPIŠ“
- vyprac. štúdia Smižany- Sp. Tomášovce 

a okolie
- spolupráca s gminou Komorniki 

a Kamienica /Poľská rep./
- spolupráca so školami pri organizovaní 

kult. a spoločenských akcií
- spolupráca so Správou NP SR a HZS 

/horskou záchrannou službou/

Slabé stránky
- nízka kvalita doplnkových služieb
- neexist. združenie podnikateľov – „Od 

konkurencie k partnerstvu“
- neprepojenosť aktivít a plánov obce 

s pod. subjekt.
- chýbajúce stretnutia PS a obce
- úzky okruh subjektov participujúcich na 

vydávaní propagačných materiálov
- absencia celoživotného vzdelávania 

obyvateľstva 
- chýbajúca podpora zamestnávateľa v 

ďalšom vzdelávaní svojich zamestnancov
- nedostatočná komunikácia s verejnosťou

Príležitosti
- Smižany – sídlo Správy NP SR
- rozšírenie spolupráce s inými krajinami 

v rámci EÚ
- rozvíjať spoluprácu na rôznych 

úrovniach
- centralizácia a rozšírenie ponuky služieb
- tradičná hrdosť k obci a k regiónu Spiš
- zapojiť rómsku komunitu do 

spoločenského diania v obci
- čerpanie grantov z fondov EÚ a iných

Ohrozenia
- nezdravá konkurencia malých 

a stredných podnikateľov
- strata vzájomnej dôvery medzi partnermi
- zhoršujúca sa ekonomická situácia 

obyvateľstva, vysoká nezamestnanosť
- nezáujem zamestnancov o zvyšovanie 

kvalifikácie a neochota prispôsobiť sa 
potrebám trhu práce

- existencia osôb postihnutých sociálnym 
vylúčením (rómska komunita, dlhodobo 
nezamestnaní, a pod.)
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Oblasť č. VI : Zdravotná a sociálna starostlivosť

Silné stránky
- existujúce ambulancie lekárov
- lekáreň
- dostatok potencionálnych klientov
- zdrav. prevencia a prevencia drog. 

závislostí v rámci škôl
- aktivita dôchodcov v oblasti podpory 

vlastného zdravia
- projekt „Zdravá škola“ realizovaný na 

školách
- starostlivosť o starých občanov 

/opatrovateľská služba, roznášanie 
obedov, klub dôchodcov/

Slabé stránky
- absencia zdrav. strediska
- absencia odb. lekárov
- nedostatočná zdrav. starostlivosť
- nedostatočná prevencia strednej generácie 

občanov
- nie je zmapovaný zdrav. stav 

obyvateľstva
- nízka úroveň služieb soc. starostlivosti
- absencia priestorov pre poskytovanie soc. 

služieb
- nedostatok informácií o veku a sociálnych 

pomeroch starších občanov
- absencia v oblasti osvety a prevencie 

(prednášky, semináre, a pod.)
Príležitosti
- vhodná lokalita pre výstavbu strediska 

občianskej vybavenosti v centre obce
- spolupráca s organ. pôsobiacimi v oblasti 

prevencie
- využívať ponuky a podporovať akcie ako 

„Deň boja proti fajčeniu“ a pod.
- využitie externých zdrojov

Ohrozenia
- rastúci alkoholizmus a drogová závislosť
- rastúci počet civilizačných chorôb
- zhoršujúce sa živ. prostredie a rastúca 

koncentrácia alergénov
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Oblasť č. VII : Bývanie

Silné stránky
- kvalitné cesty v obci
- vybudovaná infraštruktúra
- existencia nájomných bytov
- pripravené územia pre rodinnú zástavbu
- pekné prostredie obce
- schválený ÚP
- príprava ÚP zóny
- presná evidencia žiadateľov o pozemky
- veľký záujem o bývanie /IBV/

Slabé stránky
- nevyriešené vzťahy k pozemkom
- občan sa necíti bezpečne
- väčší dopyt ako ponuka
- nevieme vyhovieť všetkým žiadateľom 

o bývanie

Príležitosti
- poloha obce – Slov. raj
- blízkosť okresného mesta
- dopravná dostupnosť
- externé zdroje /projekty/
- viaceré firmy v obci sú zamerané na 

rozvoj bývania

Ohrozenia
- povodne, záplavy /v určitých lokalitách/
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Oblasť č. VIII : Postoj občana k veciam verejným

Silné stránky
- aktívna činnosť spoločenských 

organizácií /MS, Živena/
- vzájomná úcta medzi občanmi
- stretnutia s jubilantmi
- spolupráca obce, farský úrad, školy 

a podnikatelia
- sponzorovanie rôznych podujatí 

podnikateľmi a obecným úradom
- efektívna komunikácia s občanmi pred 

začatím investičnej akcie

Slabé stránky
- neefektívna komunikácia medzi občanmi
- nezáujem občana o spoločenské dianie, 

ktoré sa ho netýka
- neváženie si cudzieho majetku
- malicherné spory prerastajúce do veľkej 

nevraživosti

Príležitosti
- vydávanie publikácií, CD
- informovanosť občana v mesačníku 

Smižiansky hlásnik a na webovej stránke
- poskytnutie obecných priestorov na 

činnosť organizácií a klubov
- verejné zasadnutia OZ
- verejné zhromaždenia s občanmi
- ocenenie aktívneho občana za prínos pre 

obec
- využitie vyskúšaných a úspešných 

príkladov z práce s verejnosťou aj v iných 
mestách, obciach

- realizácia komunikačných projektov
- využívanie kapacity subjektov 

podporujúcich prácu s verejnosťou

Ohrozenia
- poškodzovanie obecného a súkromného. 

majetku  (dopravné značky, zariadenia 
a budovy,  hrobové miesta a pod.)
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Oblasť č. IX : Doprava a bezpečnosť občana

Silné stránky
- železničná trať Košice – Žilina
- vyznačené cyklistické trasy
- komisia životného prostredia a verejného 

poriadku
- vybudovaná sieť verejného osvetlenia 
- vybudované chodníky pozdĺž hl. 

komunikácií

Slabé stránky
- hlavný dopravný ťah stredom obce
- nezrealizovaný severný obchvat
- nedobudovaná sieť chodníkov pre peších 

a cyklistov
- nedostatočné dopravné značenie 

k rekreačným oblastiam
- ohrozenie občanov dopravou na ul. 

Tatranskej, Slov. raja pri železničnom 
podjazde - smer Čingov, na železničnom 
prejazde na ul. Staničnej - smer rómska 
osada

- nedostatočné osvetlenie ul. Nábrežnej, 
časti námestia

- absencia kontroly ver. poriadku
- osvetlenie je drahé
- chýbajúca obecná polícia
- nedostatok parkovacích miest na sídlisku 

Za kaštieľom a Nálepkova
- nedostatočná kvalita niektorých 

miestnych komunikácií a chodníkov
Príležitosti
-     severný obchvat schválený v ÚPD
- spolupráca so štátnou políciou
- možnosť získania externých zdrojov na 

dobudovanie infraštruktúry, infotabúľ, 
cyklotrás, chodníkov

- spolupráca so železnicou
- osvetlené prechody pre chodcov
- osvetlený kultúrny dom
- komplexné dopravné značenie k centrám 

turistického ruchu v Slovenskom raji

Ohrozenia
-     úzke cesty, nedisciplinovaní vodiči
- rastúci vandalizmus, ničenie obec. 

majetku
- rastúca kriminalita /krádeže, 

prepadnutia/
- existencia osôb postihnutých sociálnym 

vylúčením 
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Identifikované problémy obceIdentifikované problémy obce

I. HISTÓRIA A KULTÚRNY ŽIVOT OBCE 
I. 1. Postupný zánik ľudových remesiel
I. 2. Ohraničený kultúrny život obce s nízkou účasťou občanov

II. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
II. 1. Vytváranie divokých skládok
II. 2. Zhoršovanie kvality ovzdušia zápachmi   
II. 3. Stav verejnej zelene nezodpovedá podmienkam kvality i kvantity. 
II. 4. Nevyhovujúci zdravotný stav lesov v katastri obce
II. 5. Nedostatočné zabezpečenie rekreačnej oblasti Košiarny briežok pitnou vodou 
         a odvádzaním odpadových vôd

III. VZDELÁVANIE MLÁDEŽE A VOĽNÝ ČAS 
III.  1.  Nevytvorené  podmienky  pre  organizovanie  voľného  času  so  zohľadnením 
záujmov detí a mládeže, s nedostatočným materiálnym vybavením škôl a zariadení 
a chýbajúcimi športoviskami

IV. TURISTIKA, CESTOVNÝ RUCH 
IV. 1. Nedostatočná informovanosť turistov, občanov obce o produktoch a službách   
          v cestovnom ruchu
IV. 2. Sú rezervy v poskytovaných službách, ktoré zodpovedajú európskym  
          štandardom
IV. 3. Nedostatočné využívanie potenciálu Slovenského raja

V. PODMIENKY PRE ROZVOJ OBCE, PARTNERSTVÁ
V. 1. Nedostatočná spolupráca obce, podnikateľských subjektov a tretieho sektora
        

VI. ZDRAVOTNÁ A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
VI. 1. Nedostatočná zdravotná starostlivosť
VI. 2. Nízka úroveň služieb sociálnej starostlivosti

VII. BÝVANIE
VII. 1. Obec nemá pripravené pozemky pre záujemcov o rôzne druhy bývania a 
           podnikania
VII. 2. Zhoršovanie kvality bývania záplavami             

VIII. POSTOJ OBČANA K VECIAM VEREJNÝM 
VIII. 1. Občania málo participujú na veciach verejných a na zveľaďovaní obce

IX. DOPRAVA A BEZPEČNOSŤ
IX. 1. Ohrozenie bezpečnosti a zdravia občanov dopravou
IX. 2. Nedostatočné zabezpečenie verejného poriadku
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Vyhodnotenie dotazníka kVyhodnotenie dotazníka k  PHaSRPHaSR

Dotazník sa skladal z troch častí. V časti A mali respondenti odpovedať na otázky 
a to zaškrtnutím jednej alebo viacerých možností, alebo vybratím poradia, v časti B 
mohli oslovení prispieť svojimi podnetmi a nápadmi o možnom rozvoji obce a v časti 
C mali respondenti uvádzať údaje, ktoré umožnia lepšie vyhodnotiť prieskum.

VYHODNOTENIE ČASTI A

Otázka č.1

Respondenti sa mali  možnosť vyjadriť k prírodným a historickým zaujímavostiam 
obce a okolia. Až 86% opýtaných uviedlo Národný park Slovenský raj ako najviac 
známu  prírodnú  lokalitu,  nasledoval  Čingov  (7%),  Tomášovský  výhľad  a 
Kláštorisko  (obe  po  5%),  z ostatných  zaujímavostí  respondenti  uviedli  Hradisko, 
Čintky,  Košiarny  briežok,  Mašu,  Podlesok,  Medvediu  jaskyňu,  Stredný  vrch 
a Hornádsku kotlinu.

Z kultúrnych zaujímavostí sú pre Smižančanov najznámejšie nasledovné:

1. Rodný dom Kapitána Nálepku (uviedlo 39% oslovených)
2. Národopisné múzeum (uviedlo 32% oslovených)
3. Smižianske  folklórne  súbory  Smižančanka,  Oriešok,  folklórne  slávnosti 

(uviedlo 18% oslovených)
4. Gotický rímsko – katolícky kostol (9%)
5. 100 ročná kaplnka, kaštieľ (7%)

Z ostatných uvádzajú hrob neznámeho vojaka, Spišské trhy, Gotickú cestu, hasičské 
súťaže a Vianočný koncert.

V otázke  č.2 mali  respondenti  zoradiť  oblasti podľa  potreby/naliehavosti  ich 
riešenia v obci a to číslami 1-13, kde 1 znamená najvyššiu a 13 najnižšiu dôležitosť 
riešenia  danej  potreby  (a  teda  čím  je  celkový  index  bližšie  k 1,00,  tým  je 
dôležitosť/potreba riešenia vyššia).
Hlasovanie dopadlo nasledovne:

1. bezpečnosť občanov (2,94)
2. zdravotná a sociálna starostlivosť (4,11)
3. bývanie (4,87)
4. podmienky pre podnikanie (5,56)
5. životné prostredie, poľnohospodárstvo (5,63)
6. záujem občanov o veci verejné (6,08)
7. vzdelanie (6,21)
8. kultúra (6,80)
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9. cestovný ruch (7,58)
10. doprava (7,62)
11. šport a oddych (8,02)
12. regionálna spolupráca (9,36)
13. obnova a využitie pamiatok (9,43)

Otázka č.3
Podľa respondentov by mala obec vytvárať podmienky prevažne pre individuálnu 
bytovú výstavbu -  rodinné domy  (index 1,43), až potom pre výstavbu bytov do 
vlastníctva -  bytové domy (index 1,74) a najmenej by sa mala venovať nájomným 
bytom (index 2,49).

Otázka č.4
Až 90% respondentov sa zhodlo, že sa obec má sústrediť na vytváranie podmienok 
pre  bývanie  mladých  začínajúcich  rodín,  14%  si  myslí,  že  obec  mala  vytvárať 
podmienky pre ľudí žijúcich na hranici životného minima a 9% je za, aby sa vytvárali 
podmienky pre dôchodcov. 

(Pozn. Tieto percentá sa nemôžu spočítavať – respondenti sa mali možnosť vyjadriť 
za prvú, druhú aj tretiu možnosť, resp. nevyjadriť sa)

Otázka č.5
50% respondentov  si  myslí,  že  k zlepšeniu  úrovne  zdravotníckych  služieb 
v Smižanoch  dôjde  poskytnutím  ďalšej  špeciálnej  ambulantnej  starostlivosti, 
z toho 25% oslovených by chcelo gynekológiu, 18% rehabilitačnú ambulanciu a 14% 
stomatologickú. 10% respondentov by chcelo viac ordinácií všeobecných lekárov.

20% respondentov sa domnieva, že k zlepšeniu úrovne zdravotníckych služieb dôjde 
prostredníctvom technického dovybavenia (uvádzajú napr. röntgen)

Otázka č.6
Podľa oslovených by k zvýšeniu bezpečnosti v obci najviac prispelo hliadkovanie 
policajtov v krízových lokalitách (index 1,95), na druhom mieste uvádzajú zriadenie 
obecnej  polície  a intenzívnejšie  osvetlenie  (zhodne  po  2,14)  a na  poslednom 
zavedenie kamerového systému v obci (index 2,56).

Otázka č.7
Za najhoršiu časť z hľadiska znečistenia životného prostredia respondenti považujú 
rómsku osadu (34%), 14% uvádza okolie poľnohospodárskeho družstva, kde avizujú 
neznesiteľný pach, neporiadok, znečistený vodný tok a ovzdušie. 7% uvádza divokú 
skládku na Tomášovskej ulici.

Z ostatných znečistených miest respondenti uvádzajú nasledovné (Stará Iliašovská 
cesta,  lokalita  Za  Štrekou,  park  pri  kultúrnom  dome,  potok  pri  Nábrežnej  ulici, 
územie pri MŠ na Zelenej ulici, Tatranská ul., ul. Slovenského raja, Smreková ul. a 
potok Vimbach).
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Otázka č.8
Medzi oblasti životného prostredia, ktoré je potrebné v Smižanoch čo najskôr riešiť, 
respondenti uvádzajú v poradí od najviac naliehavých:

1. zneškodnenie divokých skládok (index 2,00)
2. údržba a čistota verejných priestranstiev (index 2,63)
3. zlepšenie čistoty vodných tokov (index 2,69)
4. výsadba verejnej zelene (index 2,76)
5. zber a separácia odpadov (index 2,92)
6. obnovenie schátralých budov a domov (index 3,00)
7. zlepšenie informovanosti a osvety o životnom prostredí (index 4,08)
8. sprevádzkovanie WC v obci (index 4,21)

Otázka č.9
Až 77% respondentov uviedlo, že sú spokojní s úrovňou separovaného zberu, 23% 
oslovených  spokojných  nebolo.  Ako  hlavné  dôvody  uviedli  veľmi  slabú 
informovanosť o separovanom zbere, meškanie odvozu, a fakt, že sídliskové domy 
nie sú do separovaného zberu zapojené.

Otázka č.10
Podľa oslovených by mala obec investovať do nasledovných oblastí – sietí:

1. cesty (index 1,92)
2. kanalizácia, ČOV (index 2,97)
3. parkovanie (index 3,24)
4. verejné osvetlenie (index 3,29)
5. televízny káblový rozvod (index 4,61)
6. televízny pokrývač (index 5,38)
7. mestský rozhlas (index 5,52)

Otázka č.11
Podľa názoru respondentov je výhodnejšie investovať finančné prostriedky súčasne 
do viacerých oblastí, úmerne podľa výšky rozpočtu obce (63% respondentov) ako ich 
investovať  sústredene  do  jednej  oblasti  –  sieti,  až  do  jej  komplexného 
vybudovania(34%).

Otázka č.12
Podľa opýtaných je  úroveň výchovy a vzdelávania na školách v obci  dobrá(68%), 
14% respondentov je názoru, že úroveň je na postačujúcej úrovni a 12,5% si myslí že 
úroveň výchovy a vzdelávania v Smižanoch je na vynikajúcej úrovni.

Otázka č.13
71%  respondentov  si  myslí,  že  sú  postačujúce  možnosti  v oblasti  záujmovej 
a mimoškolskej činnosti pre školskú mládež, 12,5% sa domnieva, že je možností málo 
a podľa nich by bolo potrebné doplniť, podporiť resp. zaviesť – priestory pre oddych 
a rekreáciu, športové krúžky, diskotéky pre mladých a detské ihriská. 
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Otázka č.14
Podľa respondentov sa v Smižanoch treba zamerať na nasledovné kultúrno – 
spoločenské podujatia (usporiadané podľa dôležitosti):

1. divadelné predstavenia (3,09)
2. folklór (3,59)
3. diskotéky pre mladších (3,65)
4. hudobné koncerty (3,68)
5. divadlo (4,17)
6. výchovné koncerty (4,69)
7. diskotéky pre starších (5,13)
8. výstavy (5,42)

Otázka č.15
36% respondentov by sa chcelo ako rodič alebo občan obce zapojiť do diania v škole 
organizovaním  podujatí  pre  deti,  18%  by  sa  zapojilo  ako  člen  rodičovského 
združenia,  ostatní  by  sa  zapojili  materiálnou  pomocou,  ako  vedúci  krúžkov 
záujmovej činnosti,... 34% respondentov by sa nezapojilo nijak.

Otázka č.16
Podľa názoru respondentov na to,  aby sa Smižany stali  medzinárodným centrom 
cestovného  ruchu  by  im  najviac  pomohlo  skvalitnenie  služieb  (index  1,41),  na 
druhom mieste respondenti uvádzajú zmenu vzťahu občanov k vlastnému dedičstvu 
(index  2,19),  nasleduje  oživenie  tradícií  ľudovej  kultúry  (index  2,37)  a obnova 
námestia (index 3,82). 

Otázka č.17
Podľa respondentov dotazníka patria  medzi  najvážnejšie  problémy pri  fungovaní 
kultúrnych zariadení v Smižanoch tieto (usporiadané podľa dôležitosti):

1. nedostatočné využívanie kultúrnych zariadení zo strany občanov (index 2,16)
2. nevyhovujúci stav kultúrnych zariadení (index 2,17)
3. nedostatočná činnosť kultúrnych zariadení (index 2,82)
4. nedostatočná prevádzka v mimopracovnom čase (index 2,94)
5. slabé riadenie kultúry zo strany obce (index 3,24)

Otázka č.18
Čo  sa  týka  toho,  aké  investičné  zámery  je  potrebné  v oblasti  kultúry  realizovať, 
respondenti  rozhodli,  že  najväčšou  prioritou  je  rekonštrukcia  kultúrneho  domu 
(index 1,40), na druhom mieste je vybudovanie sezónneho prevádzkového pódia na 
námestí (index 2,09) a na poslednom je modernizácia kina (index 2,19). 

Otázka č.19
Podľa oslovených by mala obec podporovať športové činnosti podľa nasledujúceho 
rebríčka dôležitosti/ naliehavosti:

1. futbal (index 1,66)
2. hokej (index 2,53)
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3. turistika (index 3,37)
4. volejbal (index 4,91)
5. stolný tenis (index 4,97)
6. šachy (index 5,10)
7. fitnes (index 6,15)
8. kulturistika (index 6,39)
9. volejbal (index 6,48)

Otázka č.20
Tvorcov dotazníka zaujímalo, aké nenáročné ihriská pre rekreačné športy by mala 
obec vybudovať.

Oslovení by najviac privítali tenisové kurty (index 2,23), potom dráhu pre kolieskové 
korčule  (index  2,44),  volejbalové  ihrisko  (index  2,65),  nasledovalo  basketbalové 
(streetbalové) ihrisko (index 2,76) a na poslednom mieste nohejbalové ihrisko (index 
3,76). 

Z iných  oslovení  spomenuli  golfové  (mini  golfové)  ihrisko,  futbalové  ihrisko, 
cyklotrasu, hádzanárske ihrisko a atletickú dráhu.

Otázka č.21
Pri  otázke  aké  športové  objekty  v obci  chýbajú,  oslovení  reagovali  nasledovne. 
Najväčšiemu  úspechu sa  tešila  krytá  plaváreň (index 2,37),  potom  umelá  ľadová 
plocha (index 2,98), nasleduje letné kúpalisko (index 3,23), tenisové kurty a športová 
hala (obe index 3,24) a posledný je lyžiarsky areál (index 3,85).

Otázka č.22
86% opýtaných je  názoru,  že Smižany sú vhodným miestom pre podnikanie  a to 
hlavne  kvôli  vhodnej  polohe  obce  (toho  názoru  je  35%  opýtaných),  29%  to 
argumentuje tým, že Smižany sú vstupnou bránou do Slovenského raja a teda sú 
vhodným miestom pre rozvoj cestovného ruchu. 14% opýtaných uvádza, že Smižany 
sú vhodným miestom pre podnikanie kvôli ľudskému potenciálu ktorým disponujú. 
Ostatní respondenti uvádzajú aj infraštruktúru a históriu obce ako dôvody, prečo sú 
Smižany vhodné pre podnikanie. Z celkového počtu oslovených si len 5% myslí, že 
Smižany nie sú dobrým miestom pre podnikanie.

Otázka č.23
Podľa  respondentov  by  mala  obec  viac  hovoriť  s podnikateľmi,  vychádzať  im 
v ústrety a podporiť založenie klubu podnikateľov na to, aby sa zlepšili podmienky 
pre podnikanie v obci (toho názoru je 23% opýtaných).  Ďalšie názory ukazujú, že 
obec by mala podporovať, dokonca poskytovať osvetu v oblasti možností čerpania 
prostriedkov pre podnikanie (aj z fondov Európskej únie), ďalej by mala podporovať 
ľudové  umelecké  remeslá  (košikárstvo,  kováčstvo),  mala  by  pozývať  investorov, 
finančne podnikateľom prispievať a vytvoriť príťažlivé rekreačné prostredie. Ďalej 
respondenti  uvádzali,  že  na  zlepšenie  podmienok  podnikania  by  obec  mohla 
podporiť  vybudovanie  priemyselného  parku,  viac  obec  propagovať  a takisto 
vybudovať nákupné centrum.
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Otázka č.24
Respondenti ďalej hodnotili, ktoré problémy považujú za rozhodujúce pri zapájaní 
sa občanov do podnikania.

Najväčším  problémom  je  nedostatok  vlastného  kapitálu  (uviedlo  až  75% 
oslovených),  nasledujú  malé  možnosti  dostať  úver  a problémy s vybavovaním  na 
úradoch  (zhodne  po  51%),  ďalej  nedostatok  vhodných  priestorov  v obci  a zlá 
legislatíva  (po 41%) a na poslednom mieste  je  nedostatočná ochrana vytvorených 
hodnôt.

Otázka č.25
Takmer polovica (48%) oslovených vyjadrilo názor, že sieť obchodov a služieb v obci 
je  možné zlepšiť  centralizáciou roztrúsených predajní  a prevádzok do niekoľkých 
centier. Naopak 39% respondentov s myslí, že k zlepšeniu siete obchodov a služieb 
v obci  dôjde  vytvorením  podmienok  pre  vznik  užšie  špecializovaných  predajní 
a služieb.

Otázka č.26
Až 86% oslovených si myslí, že obec Smižany má predpoklady pre rozvoj vidieckej 
turistiky  a agroturistiky  a odôvodňujú  to  geografickými  predpokladmi,  dobrou 
polohou  obce,  kultúrnym  a prírodným  bohatstvom  a históriou  obce.  Dôležitým 
faktorom  je  prítomnosť  Slovenského  raja  a iných  prírodných  lokalít  (Čingov, 
Košiarny briežok, Prielom Hornádu) a tiež dostatok penziónov v obci a jej okolí. 

Len 5% respondentov si myslí, že Smižany nemajú predpoklady pre rozvoj vidieckej 
turistiky  a agroturistiky  a odôvodňujú  to  tým,  že  v obci  je  slabá  informovanosť 
o okolitej  prírode, nie sú vytvorené chodníky mimo NP a taktiež tu je  nedostatok 
klientely. 

Otázka č.27
Viac  ako  polovica  oslovených  (54%)  uviedlo,  že  v Smižanoch  nie  je  dostatočne 
zabezpečená  informovanosť  návštevníkov  a propagácia  o službách  v cestovnom 
ruchu. Odôvodňujú to tým, že im chýbajú informačné tabule (až 30% oslovených), 
chýba turistická informačná kancelária (20%), mapy (13%) a takisto by privítali viac 
reklamy (10%). 
34%  oslovených  je  názoru,  že  informovanosť  návštevníkov  a propagácia  služieb 
cestovného ruchu v Smižanoch je zabezpečená dostatočne.

Otázka č.28
Čo sa týka služieb cestovného ruchu, tak respondenti uviedli, ktoré služby im v obci 
chýbajú najviac (respondenti určovali svoje preferencie pri 16 službách, a teda služby 
mohli v celkovom hodnotení dosiahnuť index 1,00 až 16,00, samozrejme čím je index 
nižší tým žiadanejšia je daná služba v obci Smižany):

1. plánovanie programov na voľný čas pre návštevníkov (index 2,97)
2. turistická informačná kancelária (index 3,17)
3. verejné športoviská (index 3,86)
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4. turistický sprievodca (index 4,21)
5. ukážky zvykov a tradícií (index 4,43)
6. rýchle občerstvenie (index 4,58)
7. ponuka miestnych špecialít (index 4,70)
8. stanovanie, camping (index 5,00)
9. ukážky ľudových remesiel (index 5,17)
10. cykloturistický sprievodca (index 6,32)
11. výstavy (index 8,65)
12. hotel (index 9,21)
13. ubytovanie na súkromí (index 11,73)
14.  reštaurácia (index 12,00)
15. múzeum (index 12,29)
16. penzión (index 12,36)

Otázka č.29
Z vyššie spomenutých služieb by niektorí respondenti (7%) boli ochotní poskytovať 
rýchle  občerstvenie,  turistických  sprievodcov,  penzión  a ubytovanie  v súkromí. 
Ostatní (3,5%) by vedeli poskytnúť služby ako cykloturistický sprievodca, ukážky 
zvykov a tradícií, ukážky ľudových remesiel, ponúkať miestne špeciality, turistickú 
informačnú kanceláriu a plánovanie programov na voľný čas pre návštevníkov.

Otázka č.30
Až  77%  oslovených  nevedelo,  že  v Smižanoch  fungujú  mimovládne  (neziskové, 
záujmové) organizácie. Tí, ktorí vedeli (16%) poznali nasledujúce:

1. Nadácia D. Slavoja
2. Rodičia pri škole
3. Šport pri Herbe
4. Smižančanka
5. Oriešok
6. Slimáčik
7. Živena
8. Matica Slovenská
9. Združenie obcí Slovenský raj
10. IMA
11. Palotín
12. Slovenská katolícka charita

Otázka č.31
V poslednej otázke sa oslovení mali možnosť vyjadriť, ktoré z oblastí by podľa ich 
názoru mala obec Smižany dotovať zo svojho rozpočtu (respondenti  hodnotili  13 
oblastí,  pričom  čím  je  index  nižší  tým  viac  by  daná  oblasť  mala  byť  dotovaná 
z rozpočtu obce):

1. bezpečnosť občanov (index 2,67)
2. zdravotná a sociálna starostlivosť (index 3,71)
3. bývanie (index 4,56)
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4. vzdelanie (index 5,1)
5. životné prostredie, poľnohospodárstvo (index 5,81)
6. doprava (index 6,09)
7. podmienky na podnikanie (index 6,1)
8. kultúra (index 6,14)
9. šport a oddych (index 6,45)
10. cestovný ruch (index 7,57)
11. záujem občanov o veci verejné (index 7,72)
12. obnova a využitie pamiatok (index 7,77)
13. regionálna spolupráca (index 8,54)

VYHODNOTENIE ČASTI B

V tejto časti  dotazníka mali  respondenti možnosť vyjadriť svoje podnety a názory 
k obci. 
Pre sprehľadnenie budú podnety delené do troch kategórií:

Kategória 1 – Čo by mohla obec vytvoriť, vybudovať, zaviesť ... ?
1. vybudovať  turistické  a zábavné  centrum  (golfové  ihrisko,  vodné  športy, 

zábavné aktivity pre mládež a deti)
2. vytvoriť bezpečné, oplotené ihriská resp. park pre deti (pieskoviská, hojdačky, 

preliezky, šmýkačky) – napríklad na sídlisku Západ II.
3. vytvoriť klubovú miestnosť pre mládež
4. vytvoriť čitárne
5. vytvoriť viac pozemkov na výstavbu garáží (nie pri rómskej osade)
6. iniciovať výstavbu termálneho kúpaliska

Kategória 2 – Čo podľa názoru respondentov v obci chýba ... ?
1. chýbajú lavičky pre oddych 
2. na autobusových zastávkach chýbajú prístrešky
3. je nedostatok parkovacích miest hlavne na sídlisku
4. je nedostatok miest na zábavu v obci

Kategória 3 – rozdelená na podkategórie 
3a. Čo by mala obec umožniť, zabezpečiť ... ?

1. umožniť  vzdelanie  a výchovu  pre  oblasť  cestovného  ruchu  (vyškoliť 
turistických sprievodcov)

2. zabezpečiť ochranu a pomoc starým a opusteným ľuďom
3. skultúrniť obec čo sa týka zelene
4. obyvateľom bytových domov umožniť zber separovaného odpadu
5. riešiť  situáciu  vzrastajúceho  počtu  psov  na  sídlisku  Západ  II.  (neúnosne 

znečistené verejné priestranstvo)

3b. Čo by mala obec zakázať, zamedziť ... ? 

42



1. zakázať parkovanie na komunikáciách v obci
2. zabrániť znečisťovaniu cintorína
3. zamedziť vypúšťanie domových odpadov do potoka 
4. stop “sprejerom”

VYHODNOTENIE ČASTI C

Dotazník  bol  vydaný  110  obyvateľom  obce  Smižany  v súvislosti  s tvorbou Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Návratnosť bola cca 50%, vyhodnocovalo sa 56 
dotazníkov.  Priemerný  vek  respondentov  bol  42  rokov.  Z celkového  počtu  56 
respondentov bolo 61% žien a 36% mužov, z čoho až 80% bolo vydatých/ ženatých, 
11% slobodných a 5% rozvedených. 

Vzdelanostná štruktúra respondentov vyzerala nasledovne:

1. základné vzdelanie (3,5% respondentov)
2. stredoškolské vzdelanie bez maturity (16% respondentov)
3. stredoškolské vzdelanie s maturitou (65% respondentov)
4. vysokoškolské vzdelanie (12,5% respondentov)
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Strednodobá politika rozvoja obce a skvalitňovaniaStrednodobá politika rozvoja obce a skvalitňovania  
života  jeho obyvateľovživota  jeho obyvateľov

Plánovanie je podobne ako politika umením možného. Svoj plán môžete 

úspešne realizovať len vtedy, ak je akceptovateľný tak pre ľudí, ktorí naň 

poskytujú zdroje, ako aj pre tých, ktorí ho majú uskutočniť.

Medzi faktormi, ktoré treba vziať do úvahy, musia byť na popredných 

miestach ľudia a politika.

Aj pre tie najracionálnejšie plány môžu znamenať pohromu, preto sa usilujme 

získať nie len mysle, ale aj srdcia ľudí.

(úryvok z knihy CUB)

Obecné zastupiteľstvo a Starosta obce Smižany v záujme dosiahnutia vízie 
určujú súhrn zámerov, činností a zásad správania sa  samosprávnych 

orgánov a organizácií obce ako stratégiu rozvoja obce, a to:

 Zabezpečovať  komplexnú ochranu a tvorbu ŽP a jeho  zložiek,  čistotu 
a ozelenenie  obce  a  zvyšovať  environmentálne  povedomie  obyvateľov 
 vytváraním preventívnych nástrojov poškodzovania ŽP.

 Zvyšovať  povedomie  obyvateľov,  návštevníkov,  organizácií 
o pamiatkových a kultúrnych hodnotách obce a jeho histórii realizáciou 
informačno-propagačných a výchovno-vzdelávacích aktivít.

 Zvyšovať  úroveň  a  atraktívnosť  kultúrnych  podujatí  dobudovaním  a 
skvalitňovaním  kultúrnych  zariadení  a  uskutočňovaním  účelového 
marketingu.

 Zefektívňovaním  manažmentu  škôl  a  realizáciou  koncepcie 
alternatívneho  využívania  rozostavaných  a  existujúcich  priestorov 
zlepšovať podmienky ich fungovania.

 Zvyšovaním právneho, morálneho a mravného povedomia, vytváraním 
podmienok  pre  zamestnanosť  spojené  s  upevňovaním  pracovných 
návykov,  znižovať  tlak  negatívneho  správania  neprispôsobivých 
občanov. 

 Na  základe  analýzy  potrieb  starých  a  odkázaných  a  s  podporou 
kvalifikovaných  subjektov  poskytovať  im  primeranú  starostlivosť. 
Individuálne posudzovať potreby príjmovo poddimenzovaných rodín a 
uplatňovať  inštitút  "obec  ako  osobitný  príjemca"  sociálnych  dávok. 
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Podporovať  spoluprácu  s cirkevnými  inštitúciami,  charitatívne  a 
osvetové činnosti. 

 Vytvárať  podmienky  pre  požadované  formy  bývania  využívaním 
existujúceho bytového fondu,  prípravou stavebných lokalít a pozemkov 
so zohľadnením potrieb sociálneho bývania.

 Obmedzovať  rastúci  trend  priestupkov  a  trestných  činov  zvýšením 
monitorovania  najviac  problémových  častí  obce  a realizáciou 
represívnych opatrení

 Pri realizácii Územného plánu obce s podrobným riešením dopravného 
systému,  ako  aj  pri  iných  rozvojových  investičných  aktivitách, 
zohľadňovať kritériá bezpečnosti chodcov.

 Prispievať  k  dynamickému  rozvoju  podnikateľských  aktivít,  rozvoju 
remesiel,   k ďalšiemu vzdelávaniu a   prispôsobeniu odbornej prípravy 
požiadavkám spoločnosti  založenej  na vedomostiach spájaním zdrojov 
(ľudských,  informačných,  finančných,  materiálových)  a rozvojových 
príležitostí v obci. 

 Efektívnou  komunikáciou  a  na  základe  získaných  očakávaní 
návštevníkov  vytvárať  a  prostredníctvom  informačného  systému 
ponúkať  dostatok  atraktívnych  programov  a doplnkových  služieb  v 
cestovnom ruchu.

 Vytvárať  podmienky  pre  aktívne  využívanie  voľného  času  na 
dobudovaných  a  vybavených  športoviskách,  v novovybudovanom 
športovom  stredisku  mikroregionálneho  významu  s  kvalitnou 
prevádzkou.

 Angažovať  občanov  na  veciach  verejných  zvyšovaním informovanosti, 
podporou existujúcich združení, spolkov a vytváraním podmienok pre 
vznik nových, ktorých činnosti aktívne prispievajú k rozvoju obce.

 Motivovať rómskych spoluobčanov k spolupráci s obcou, angažovať ich 
k riešeniu vlastných komunitných problémov.
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Zoznam problémov podľa priorítZoznam problémov podľa priorít

                                                         Dôležité  problémy

Dôležité a naliehavé
1 – 3

II. 1 Vytváranie divokých skládok
III. 1 Nevytvorené podmienky pre 
organizovanie voľného času so zohľadnením 
záujmov detí a mládeže, s nedostatočným 
materiálnym vybavením škôl a zariadení 
chýbajúcimi športoviskami
IV. 2 Sú rezervy v poskytovaných službách, 
ktoré zodpovedajú európskym štandardom
VI. 2 Nízka úroveň služieb sociálnej 
starostlivosti
IX. 2 Nedostatočné zabezpečenie verejného 
poriadku

                            Naliehavé

Naliehavé a menej dôležité
5 – 7

IV. 1 Nedostatočná informovanosť turistov, 
občanov obce o produktoch a službách v CR
IV. 3 Nedostatočné využívanie potenciálu 
Slovenského raja
V. 1 Nedostatočná spolupráca obce a 
podnikateľských subjektov 
VII. 1 Obec nemá pripravené pozemky pre 
záujemcov o rôzne druhy bývania 
a podnikania
I. 2 Ohraničený kultúrny život obce s nízkou 
účasťou občanov

                     Menej naliehavé

problémy

Dôležité a menej naliehavé
3 – 5

II. 3 Stav verejnej zelene nezodpovedá 
podmienkam kvality i kvantity.
VI. 1 Nedostatočná zdravotná starostlivosť
VII. 2 Zhoršovanie kvality bývania 
záplavami 
VIII. 1 Občania málo participujú na veciach 
verejných a na zveľaďovaní obce
IX. 1 Ohrozenie bezpečnosti a zdravia 
občanov dopravou

problémy

Menej dôležité a menej naliehavé
7 – 10

I. 1 Postupný zánik ľudových remesiel
II. 2 Zhoršovanie kvality ovzdušia zápachmi 
II. 4 Nevyhovujúci zdravotný stav lesov 
v katastri obce
II. 5 Nedostatočné zabezpečenie rekreačnej 
oblasti Košiarny briežok pitnou vodou 
a odvádzaním odpadových vôd

Menej dôležité problémy
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Rozvojové ciele obce do konca roku 2006Rozvojové ciele obce do konca roku 2006

Oblasť č. I : História a kultúrny život obce

Strategický  cieľ  I.2  :  Rozšíriť  spektrum  kultúrno  –  spoločenských  a športových 
činností pre obohatenie života v obci

Oblasť č. II : Životné prostredie a environmentálna infraštruktúra

Strategický cieľ II.1: Vytvoriť mechanizmy na elimináciu vzniku divokých skládok
                                      

Oblasť č. III : Vzdelávanie mládeže a voľný čas

Strategický cieľ III.1: Vytvoriť podmienky pre organizovanie voľného času so 
                                        zohľadnením záujmov detí a mládeže

Oblasť č. IV : Turistika a cestovný ruch

Strategický cieľ IV.1: Zvýšiť informovanosť turistov a občanov obce

Strategický cieľ IV.2: Zvýšiť úroveň poskytovaných služieb

Strategický cieľ IV.3: Zefektívniť spoluprácu subjektov pri využívaní potenciálu 
                                      Slovenského raja

Oblasť č. V : Podmienky pre rozvoj obce, partnerstvá

Strategický cieľ V.1: Zlepšiť spoluprácu medzi OcÚ, podnikateľskými subjektami   
                                     a tretím sektorom
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Oblasť č. VI : Zdravotná a sociálna starostlivosť

Strategický cieľ VI.2: Zvýšiť úroveň služieb sociálnej starostlivosti

Oblasť č. VII : Bývanie

Strategický cieľ VII.1: Pripraviť pozemky pre výstavbu na bývanie (IBV, KBV  
                                       a občianske vybavenosti) a priemyselnú zónu

Oblasť č. IX : Doprava a bezpečnosť občana

Strategický cieľ IX.2: Zabezpečiť verejný poriadok
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Akčný plán rozvoja obce do konca roku 2006Akčný plán rozvoja obce do konca roku 2006

Oblasť č. I : História a kultúrny život obce

Vízia : Obec Smižany poskytuje plné kultúrne vyžitie obyvateľom i návštevníkom. 
Odovzdávanie  remeselných  zručností,  vytvorené  podmienky  pre  ich  prezentáciu 
a dobrá  spolupráca  s múzeom  sú  základom  udržiavania  ľudových  remesiel. 
Smižianske  folklórne  slávnosti  a jarmok  sú  neodmysliteľnou  tradíciou  obce 
a zrekonštruovaný  kaštieľ  je  centrom  spoločenského  života.  Občan  je  súčasťou 
kultúrno-spoločenského života.

Stratégia  : Využiť  talenty  a prirodzených  lídrov  na  oživenie  kultúry  ako  aj 
príležitosti pre prezentáciu remeselnej výroby. Spropagovať aktívnych remeselníkov 
a  rozvinúť  aktívnu  spoluprácu  s múzeom.  Obohatiť  kultúrno-spoločenský  život 
v obci. Zrekonštruovať kaštieľ a zmeniť jeho využitie. 

Strategický cieľ I.2: Rozšíriť spektrum kultúrno-spoločenských a športových činností 
                                    pre obohatenie života v obci

Špecifický cieľ I.2.3: Spropagovať činnosť existujúcich miestnych klubov a  
                                    organizácií

Aktivita č. I.2.3.1  Spracovať harmonogram propagácií činností 
                                                       existujúcich miestnych klubov a organizácií 
                                                       v Smižianskom hlásniku

Termín ................................... 02/2005 
                                                                    Zodpovedný............................vedúci odd. kultúry

                        Aktivita č. I.2.3.2  Pripraviť podklady pre zverejnenie činností   
                                                       organizácií a publikovať podľa harmonogramu

Termín ...................................02/2005 
                                                                    Zodpovedný............................vedúci odd. kultúry

                        Aktivita č. I.2.3.3  Rozšíriť časť webovej stránky obce „Kultúra“   
                                                       o zoznam organizácií, ich zameranie a plánované 
                                                       podujatia
                                                       

Termín ................................... 06/2005 a priebežne 
                                                                    Zodpovedný............................vedúci odd. kultúry
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                        Aktivita č. I.2.3.4  Spropagovať významné podujatia v regionálnom 
                                                       vysielaní STV, Reduta, rozhlas

Termín ................................... 06/2005 a priebežne
                                                                    Zodpovedný............................vedúci odd. kultúry

Aktivita č. I.2.3.5  Pripraviť a distribuovať propagačné materiály
                                                       

Termín ................................... 02/2005 a priebežne
                                                                    Zodpovedný............................vedúci odd. kultúry
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Oblasť č. II : Životné prostredie a environmentálna infraštruktúra

Vízia : Smižany sú obec s čistým a zdravým životným prostredím. Bohaté zastúpenie 
zelene revitalizované a využívané parky robia obec príťažlivou, preto si uvedomelí 
občania chránia svoju obec pred znečistením.

Stratégia  : Zachovávať,  chrániť  a  zlepšovať  kvalitu  životného  prostredia 
a zabezpečiť  integráciu požiadaviek ochrany životného prostredia  v spojení s trvalo 
udržateľným  rozvojom  obce.  Zvýšiť  environmentálne  povedomie  občanov 
vytváraním preventívnych nástrojov poškodzovania ŽP.

Strategický cieľ II.1: Vytvoriť mechanizmy na elimináciu vzniku divokých skládok

Špecifický cieľ II.1.1: Zvýšiť environmentálne povedomie občanov

Aktivita č.II.1.1.1  Využitie webovej stránky a miestnych novín

Termín....................................06/2006 a priebežne 
Zodpovedný...........................vedúci odd. ŽP a PČ

Aktivita č. II.1.1.2  Spolupráca s mimovládnymi organizáciami a 
s všeobecnoprospešnými spoločnosťami v obci  

Termín..................................12/2006 a priebežne
Zodpovedný..........................vedúci odd. ŽP a PČ

Špecifický cieľ II.1.2 : Motivovať občanov k separovaniu odpadov

Aktivita č.II.1.2.1 Určiť a predložiť OZ na schválenie kriteriálny spôsob 
zvýšenia motivácie občanov s cieľom zvýhodniť 
občana

Termín ...............................12/2004
Zodpovedný...........................vedúci odd. ŽP a PČ 

Aktivita č.II.1.2.2 Zvýhodniť občanov, ktorí separujú pri poplatkoch za 
likvidáciu  TKO

Termín ...............................12/2005
Zodpovedný..........................vedúci odd. ŽP a PČ
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Špecifický cieľ II.1.3 :  Vytvoriť podmienky na likvidáciu veľkoobjemového 
odpadu a niektorých druhov odpadov

Aktivita č.II.1.3.1 Vytvoriť systém separovaného zberu pri bytových 
domoch

Termín ...............................  12/2005
Zodpovedný..........................vedúci odd. ŽP a PČ

Aktivita č.II.1.3.3 Vypracovať projekt umiestnenia kompostárne na 
biologický odpad

Termín ...............................  12/2006
Zodpovedný..........................vedúci stavebného odd.

Aktivita č.II.1.3.4 Zaviesť systém oddelenia biologického odpadu od 
komunálneho odpadu v rodinných domoch

Termín ...............................  12/2006
Zodpovedný..........................vedúci odd. ŽP a PČ

Aktivita č.II.1.3.5 Vybudovať zberový dvor na veľkoobjemový odpad

Termín ...............................  12/2006
Zodpovedný..........................vedúci stavebného odd. 

Špecifický cieľ II.1.4 :  Zvýšiť sledovanosť kritických častí obce /kde sa najviac 
vytvárajú divoké skládky/

Aktivita č.II.1.4.1 Nadviazanie spolupráce s mimovládnymi 
organizáciami a strážou ochrany prírody

Termín ...............................  12/2005
Zodpovedný..........................vedúci odd. ŽP a PČ

Aktivita č.II.1.4.2 Stanoviť oblasti monitoringu územia

Termín .................................06/2005
Zodpovedný..........................vedúci odd. ŽP a PČ
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Aktivita č.II.1.4.3 Informovať verejnosť o zistených priestupkoch    
                              a riešeniach v Smižianskom hlásniku

Termín ................................. 12/2004 a priebežne
Zodpovedný..........................vedúci odd. ŽP a PČ

Strategický cieľ II.5: Vybudovať technickú infraštruktúru v rekreačnej oblasti 
                                      Košiarny briežok

Špecifický cieľ II.5.1: Rozšírenie nízkonapäťového vedenia v časti 
                                                 novopridelených pozemkov na výstavbu chát

Aktivita č.II.5.1.1  Spracovanie projektovej dokumentácie

Termín...................................06/2005 
Zodpovedný...........................vedúci stav.odd. 

Aktivita č. II.5.1.2  Rozšírenie NN vedenia

Termín..................................12/2005
Zodpovedný..........................vedúci stav.odd. 

53



Oblasť č. III : Vzdelávanie mládeže a voľný čas

Vízia : Vzdelávacie inštitúcie a organizácie v obci, ktorých činnosť je zameraná na 
voľnočasové  aktivity,  poskytujú  mladým  ľuďom  okrem  kvalitného  vzdelania  aj 
podmienky  pre  zaujímavú  mimoškolskú  činnosť.  Dobudované  športoviská,  nové 
športové stredisko a telocvičňa je využívaným miestom pre všetky vekové kategórie 
obyvateľstva.

Stratégia  : Zefektívňovaním  manažmentu  zlepšiť  spoluprácu  medzi  školami, 
 školskými zariadeniami a organizáciami v obci a na základe toho vytvoriť koncepciu 
alternatívneho využívania rozostavaných a existujúcich priestorov.

Strategický cieľ III.1: Vytvoriť podmienky pre organizovanie voľného času so 
                                        zohľadnením záujmov detí a mládeže

Špecifický cieľ III.1.1 : Zabezpečiť záujmovú činnosť detí a mládeže podľa 
veku a záujmov

Aktivita č.III.1.1.1 Vykonať prieskum voľnočasových záujmov detí vo 
veku 12 – 15r. a 15 – 20r.

Termín .............................. 03/2005
Zodpovedný.......................vedúci odd. kultúry

Aktivita č.III.1.1.2 Vyhodnotiť výsledky prieskumu v spolupráci 
s komisiou pre kultúru, šport a mládež a spracovať 
koncepciu realizácie a projektových zámerov 
záujmovej činnosti 

Termín .............................. 06/2005
Zodpovedný.......................vedúci odd. kultúry 

Aktivita č.III.1.1.3 Nájsť kompetentných vedúcich lídrov 
a dobrovoľníkov pre prácu s deťmi a mládežou

Termín .............................. 06/2005
Zodpovedný.......................vedúci odd. kultúry 
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Aktivita č.III.1.1.4 V spolupráci obce a relevantných organizácií 
k činnostiam zabezpečiť priestory a materiálno – 
technické vybavenie

Termín ..............................12/2005
Zodpovedný.......................vedúci odd. kultúry 

Špecifický cieľ III.1. : Skoordinovať činnosť organizácií pracujúcich s deťmi 
a mládežou 

Aktivita č.III.1.2.1 Uskutočniť pracovné stretnutie všetkých organizácií 
                                pracujúcich s deťmi a mládežou s cieľom oboznámiť  
                                ich s PHaSR obce v oblasti mládeže a voľnočasových 
                                aktivít s cieľom definovania modelu spolupráce

Termín ..............................06/2005
Zodpovedný.......................starosta  obce

Aktivita č.III.1.2.2 Vypracovať spoločný ročný plán záujmových aktivít  
                                mládeže

Termín ..............................12/2005
Zodpovedný.......................predseda kultúrnej komisie 

Špecifický cieľ III.1.3 : Zrekonštruovať kultúrny dom

Aktivita č.III.1.3.1 Výber dodávateľa

Termín ..............................05/2005
Zodpovedný.......................vedúci stav. odd. 

Aktivita č.III.1.3.2 Realizácia stavby

Termín ..............................12/2006  ( 12/2008 )
Zodpovedný.......................vedúci stav. odd.  

Aktivita č.III.1.3.3 Kolaudácia a užívanie

Termín ..............................03/2007 ( 3/2009 )
Zodpovedný.......................vedúci stav. odd. 
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Špecifický cieľ III.1.4 : Sprevádzkovať základnú umeleckú školu D. Štraucha

Aktivita č.III.1.4.1 Zaradiť ZUŠ do siete škôl a poveriť riadením školy

Termín ...............................08/2004 
Zodpovedný........................starosta obce

Aktivita č.III.1.4.2 Materiálno – technické vybavenie ZUŠ

Termín ...............................09/2004 
Zodpovedný........................starosta obce

Aktivita č.III.1.4.3 Personálne zabezpečenie ZUŠ

Termín ...............................09/2004  
Zodpovedný........................poverený riaditeľ ZUŠ 

Aktivita č.III.1.4.4 Nábor a zápis detí

Termín ...............................08/2004  
Zodpovedný........................poverený riaditeľ  ZUŠ

Špecifický cieľ III.1.5 : Zrekonštruovať ZŠ, Komenského ul. č. 3

Aktivita č.III.1.5.1 Výber dodávateľa a realizácia stavby

Termín ..............................09/2006
Zodpovedný.......................vedúci stav. odd. 

Aktivita č.III.1.5.2 Modernizácia vybavenia ZŠ

Termín ..............................12/2006 
Zodpovedný.......................riaditeľ ZŠ  
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Oblasť č. IV : Turistika a cestovný ruch

Vízia : Obec poskytuje kvalitné a komplexné služby v oblasti cestovného ruchu čím 
sa stáva vyhľadávanou a obľúbenou lokalitou. Obnovené kultúrne a historické 
pamiatky, domy s ľudovou architektúrou a pohostinnosť Smižančanov sú lákadlom 
pre turistov z celého sveta. 

Stratégia : Vytvorením kvalitného informačného systému zviditeľniť obec ako 
centrum cestovného ruchu a na základe očakávaní získaných od návštevníkov 
ponúkať dostatok atraktívnych programov. Zefektívniť spoluprácou obce 
a subjektov pri využívaní potenciálu Národného parku Slovenský raj.

  
Strategický cieľ IV.1: Zvýšiť informovanosť turistov a občanov obce

Špecifický cieľ IV.1.1 : V spolupráci s podnikateľmi zriadiť turisticko-
informačnú kanceláriu

Aktivita č.IV.1.1.1 Ujasniť právnu formu TIK

Termín ..............................06/2005
Zodpovedný.......................ved. odd. ŽP a PČ

Aktivita č.IV.1.1.2 Získať informácie o normách a štandardoch

Termín ............................... 06 /2005
Zodpovedný....................... ved. odd. ŽP a PČ

Aktivita č.IV.1.1.3 Zistiť očakávania podnikateľov a obce

Termín ................................ 06 /2005
Zodpovedný..........................ved. odd. ŽP a PČ 

Aktivita č.IV.1.1.4 Definovať činnosti TIK v spolupráci 
s podnikateľskými subjektami 

Termín ..............................10 /2005
Zodpovedný.......................ved. odd. ŽP a PČ 
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Aktivita č.IV.1.1.5 Vybavenie priestorov, personálne, technické 
a materiálne zabezpečenie

Termín .............................06/2006
Zodpovedný.....................v zmysle ujasnenej právnej 
formy

Aktivita č.IV.1.1.6 Využitie externých zdrojov financovania TIK

Termín ...............................12/2005
Zodpovedný....................... ved. odd. ŽP a PČ

Špecifický cieľ IV.1.2 : Zaviesť pravidelnosť aktualizácie informačných 
prostriedkov

Aktivita č.IV.1.2.1 Stanoviť zodpovedného pracovníka a určiť rozsah 
jeho činnosti

Termín .............................. 10/2004
Zodpovedný....................... starosta obce

Aktivita č.IV.1.2.2 Vypracovať harmonogram všetkých aktivít v obci na 
obdobie jedného štvrťroka s prerokovaním na 
porade pracovníkov OcÚ

Termín ...............................03/2005 a priebežne
Zodpovedný....................... ved. odd. kultúry

Aktivita č.IV.1.2.3 Aktualizovať prerokované a dohodnuté informácie 
o aktivitách v príslušných informačných 
prostriedkoch

Termín ...............................06/2005 a priebežne
Zodpovedný........................ved. odd. kultúry

Aktivita č.IV.1.2.4. Osadiť informačné tabule v obci

Termín ..............................09/2004
Zodpovedný.......................vedúci stav. odd. 
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Aktivita č.IV.1.2.5. Pripraviť propagačné materiály obce v spolupráci    
                                  s podn. subjektmi

Termín ..............................10/2005
Zodpovedný.......................vedúci odd. ŽP a PČ

Strategický cieľ IV.2 : Zvýšiť úroveň poskytovaných služieb

Špecifický cieľ IV.2.1 : Rozšíriť spektrum doplnkových služieb

Termín ...............................06/2006
Zodpovedný....................... ved. odd. ŽP a PČ

Špecifický cieľ IV.2.2 : Ponúknuť atraktívne programy

Termín ..............................06/2005
Zodpovedný.......................ved. odd. kultúry

Strategický cieľ IV.3 : Zefektívniť spoluprácu subjektov pri využívaní potenciálu 
Slovenského raja

Špecifický cieľ IV.3.1 : Vybudovať vzájomnú dôveru subjektov využívajúcich 
potenciál Slovenského raja

Aktivita č.IV.3.1.1. Zvýšiť vzájomnú informovanosť o očakávaniach, 
zámeroch, požiadavkách v súvislostiach s platnou 
legislatívou ochrany územia Slovenského raja

Termín ...............................06/2005
Zodpovedný.......................starosta obce 

Aktivita č.IV.3.1.2. Zlepšiť komunikáciu medzi subjektami a obcou

Termín ...............................   12/2005 a priebežne 
Zodpovedný..........................starosta obce 

Aktivita č.IV.3.1.3. Sprehľadniť použitie poplatkov

Termín ............................... 1x ročne pri hodnotení rozpočtu 
                                            za uplynulý rok
Zodpovedný.........................starosta 
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Oblasť č. V : Podmienky pre rozvoj obce, partnerstvá

Vízia : Obec podporuje podnikateľské aktivity vlastnou aktívnou prácou, 
vzdelávaním a spoluprácou s partnermi. Jej partnerstvá sú založené na vzájomnej 
dôvere medzi obcou,  podnikateľmi a tretím sektorom. Podporuje tradičné remeslá 
s využitím miestneho ľudského potenciálu a domácich zdrojov.

 Stratégia : Zlepšením komunikácie medzi obcou, podnikateľskými subjektami 
a tretím sektorom spoznať vzájomné očakávania  a možnosti 

Strategický cieľ V.1 : Zlepšiť spoluprácu medzi OcÚ a PS v obci 

Špecifický cieľ V.1.1 : Zadefinovať postupy monitoringu plnenia plánu, jeho    
                                      aktualizáciu a zmeny 

Aktivita č.V.1.1.1 Kontrolovať plnenie PHaSR

Termín ...............................  polročne
Zodpovedný.........................kontrolór obce 

Aktivita č.V.1.1.2 Zverejňovať výsledky plnenia PHaSR

Termín ...............................  1x ročne (03/prísl. kal. rok)
    Zodpovedný.........................starosta obce

Aktivita č.V.1.1.3 Aktualizovať PhaSR so zapracovaním potrebných  
                                zmien

Termín ...............................  1x ročne (02/prísl. kal. rok)
    Zodpovedný.........................starosta obce

Špecifický cieľ V.1.2 : Definovať vzájomné očakávania a možnosti spolupráce 
s dôrazom na napĺňanie cieľov a aktivít PHaSR obce

Aktivita č.V.1.2.1 Vytvoriť mechanizmus vzájomnej komunikácie medzi 
                               OcÚ a podnikateľmi

Termín ............................... 06/2005
Zodpovedný.........................ved. odd. ŽP a PČ. 
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Aktivita č.V.1.2.2 Realizovať vytvorený mechanizmus vzájomnej 
spolupráce 

Termín ............................... 12/2005 a priebežne
Zodpovedný..........................ved. odd. ŽP a PČ 

Špecifický cieľ V.1.3 : Vybudovať dôveru prostredníctvom vytvárania 
účelových partnerstiev medzi obcou a podnikateľmi

Aktivita č.V.1.3.1 V rámci prezentácie návrhu rozpočtu na príslušný rok 
informovať podnikateľské subjekty o využití nimi 
odvedených daní a poplatku za komunálne odpady 

Termín ............................... 1x ročne pri hodnotení rozpočtu 
                                            za uplynulý rok

Zodpovedný..........................starosta obce 

Aktivita č.V.1.3.2 Definovať spoločné ciele pre vytváranie partnerstiev

Termín ............................... 06/2005
Zodpovedný.........................predseda komisie pre 
                                            podnikanie a hospodárstvo 
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Oblasť č. VI : Zdravotná a sociálna starostlivosť

Vízia : V Smižanoch je poskytovaná kompletná zdravotná starostlivosť k spokojnosti 
všetkých  občanov  v  centralizovanom  zdravotnom  stredisku.  Občan  zodpovedne 
pristupuje k preventívnej starostlivosti o svoje zdravie, využíva možnosti sociálnych 
služieb poskytovaných obcou.  Vybudovaný penzión sociálnych služieb je zázemím 
pre ľudí na to odkázaných. 

Stratégia : Zabezpečiť  dostatok praktických a odborných lekárov v obci, podporiť 
zriadenie zdravotného strediska, motivovať občana k zdravotnej prevencii v rámci 
rôznych prednášok, seminárov a pod. Spracovať koncepciu riešenia sociálnych 
služieb v obci. Informovať občanov o možnostiach využitia sociálnych programov.
Vybudovať penzión sociálnych služieb. 

Strategický cieľ VI. 2: Zvýšiť úroveň služieb sociálnej starostlivosti

Špecifický cieľ VI.2.2 : Vybudovať dom sociálnych služieb

Aktivita č. VI.2.2.1 Spracovať projektovú dokumentáciu domu 
sociálnych služieb

Termín ...............................12/2005
Zodpovedný....................... ved. stav. odd. 
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Oblasť č. VII: Bývanie

Vízia  : Kvalitná  a kompletná  infraštruktúra  v krásnom  prostredí  zabezpečuje 
základné potreby obyvateľov na vysokej  úrovni v obci a v rekreačných oblastiach. 
Obec  má  pripravený  dostatok  pozemkov  pre  záujemcov  o rôzne  druhy  bývania 
a podnikania.  Obyvatelia  obce  nie  sú  ohrození  záplavami.  Nová  výstavba 
a modernizácia  existujúcej  zástavby  prihliada  na  tradičné  prvky  ľudovej 
architektúry.

Stratégia :  Schváliť smernú a záväznú časť územného plánu zóny – Pánsky kruh. 
Rozšíriť hranice intravilánu obce. Vyregulovať potok Brusník od ul. Smreková po ul. 
Iliašovská, ukončiť reguláciu potoka Bystrička.

Strategický cieľ VII.1 : Pripraviť pozemky pre výstavbu na bývanie (IBV, KBV 
                                          a občianskej vybavenosti) a priemyselnú zónu

Špecifický cieľ VII.1.1 : Schváliť územný plán zóny – Pánsky kruh

Aktivita č.VII.1.1.1 Predložiť návrh a schváliť ho v obecnom 
zastupiteľstve

Termín ............................... 03/2005
Zodpovedný.........................ved. stav. odd. 

Aktivita č.VII.1.1.2 Schváliť smernú a záväznú časť ÚPZ

Termín ...............................06/2005
Zodpovedný.......................starosta obce 

Špecifický cieľ VII.1.3 : Rozšíriť hranice intravilánu obce (rozhodnutie 
obvodného pozemkového úradu)

Aktivita č.VII.1.3.1 Predložiť návrh na schválenie Krajským 
pozemkovým úradom

Termín ............................... 02/2005
Zodpovedný.........................ved. stav. odd. 
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Oblasť č. IX : Doprava a bezpečnosť občana

Vízia : Obyvateľ Smižian je uvedomelý a participuje na veciach verejných. Je na 
svoju obec hrdý a cíti sa v nej bezpečne.

Stratégia : Efektívnou osvetovou činnosťou zvýšiť povedomie občanov 

Strategický cieľ IX.2 : Zabezpečiť verejný poriadok 

Špecifický cieľ IX.2.1 : Zvýšiť uvedomelosť občana k dodržiavaniu poriadku 
a tým eliminovať trestnú činnosť

Aktivita č.IX.2.1.1 Zabezpečiť ochranu majetku a osôb zriadením 
obecnej polície

Termín ...............................12/2005
Zodpovedný........................zástupca starostu obce

Aktivita č.IX.2.1.2 Zefektívniť osvetovú činnosť

Termín ...............................04/2005
Zodpovedný....................... zástupca starostu obce

Aktivita č.IX.2.1.3 Využiť možnosti spolupráce so združeniami a MVO 
pri preventívnych a výchovných programoch 
využitia ľudských zdrojov

Termín ............................... 06/2005
Zodpovedný........................ starosta obce 

Špecifický cieľ IX.2.2 : Zabezpečiť kontrolu dodržiavania verejného poriadku

Aktivita č.IX.2.2.1 Zlepšiť spoluprácu so štátnou políciou

Termín .................................12/2005 a priebežne
Zodpovedný..........................starosta obce 
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Aktivita č.IX.2.2.2 Vytvoriť systém represívnych opatrení pri 
porušovaní verejného poriadku

Termín ...............................12/2005
Zodpovedný........................ved. odd. ŽP a PČ 
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Zdroje financovania

Na zabezpečenie realizácie plánu budú projektové zámery naväzovať okrem iného na 
výzvy  pre čerpanie finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ predkladané 
jednotlivými  ministerstvami SR pre programovacie obdobie 2004 – 2006:

Výzva k OP ZI opatrenie 2.1
Výzva na predkladanie projektov - Operačný program Základná infraštruktúra opatrenie 2.1. - Zlepšenie 
a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd. Na výzvu sa viažu projekty v oblasti 
infraštruktúry pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, kanalizačnej sústavy, čistiarní odpadových 
vôd a ochrany proti povodniam. 
Platné od 22.03.2004 do 31.12.2006 

Výzva k OP ZI opatrenie 2.2.
Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia oblasti: - zmena palivovej základne energetických 
zdrojov s dôrazom na nízkoemisné a obnoviteľné zdroje - inštalácia technológií na zníženie vypúšťania 
emisií do ovzdušia vrátane monitoringu 
Platné od 01.07.2004 do 24.12.2006

Výzva k OP ZI opatrenie 2.3.
Pre opatrenie č.2.3 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva oblasti: ·podpora aktivít 
súvisiacich so separovaným zberom odpadov ·podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov ·uzatváranie a 
rekultivácia skládok odpadov 
Platné od 01.07.2004 do 24.12.2006

Výzva k OP ZI opatrenie 2.4.
Pre opatrenie č.2.4 Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia 
Platné od 01.07.2004 do 24.12.2006 

Výzva k OP ZI podopatrenie 3.1.1.
Dokumentácia žiadosti pre podopatrenie 3.1.1.: Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry 
Platné od 03.04.2004 

Výzva k OP ZI podopatrenie 3.1.2.
Dokumentácia žiadosti pre Podopatrenie 3.1.2.: Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry
Platné od 03.04.2004 

Výzva k OP ZI podopatrenie 3.1.3.
Dokumentácia žiadosti pre Podopatrenie 3.1.3.: Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry
Platné od 03.04.2004

Výzva k OP ZI podopatrenie 3.1.4.
Dokumentácia žiadosti pre Podopatrenie 3.1.4.: Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry
Platné od 03.04.2004 

Výzva na predkladanie projektov - OP ZI opatrenie 3.2
Výzva na predkladanie projektov - OP ZI opatrenie 3.2: Blok B: Použitie internetu na podporu 
regionálnej politiky a rozvoj regionálneho digitálneho obsahu
Platné od 23.09.2004 

Výzva na predkladanie projektov - OP ZI opatrenie 3.2
Výzva na predkladanie projektov - OP ZI opatrenie 3.2 Blok A: Poskytnutie lacného a bezpečného 
pripojenia na Internet v regiónoch 
Platné od 29.12.2004 

66

http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/Vyzvy/Vyzva_k_OPZI_opatrenie_3.2.zip.ZIP
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/SBS/OP_ZI/vyzva_3_2_ZI.zip
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/3.1.4.zip
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/3.1.3.zip
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/3.1.2.zip
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/Vyzva_OP_ZI.zip
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/Vyzvy/Vyzva_k_OP_ZI_opatrenie_2_4.zip
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/Vyzvy/Vyzva_k_OP_ZI_opatrenie_2_3.zip
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/Vyzvy/Vyzva_k_OP_ZI_ opatrenie_2_2.zip
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/Vyzvy/Vyzva_OP_ZI_opatrenie_2_1.zip


Výzva na predkladanie projektov - OP ZI opatrenie 3.3
Výzva na predkladanie projektov OP ZI opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry 
v oblasti regionálnej politiky: PRÍLOHY
Platné od 23.09.2004 

Výzva na predkladanie projektov - OP ZI opatrenie 3.4 
Výzva na predkladanie projektov - OP ZI opatrenie 3.4 Renovácia a rozvoj obcí 
Platné od 15.11.2004 

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja
Platné od 16.12.2004 
Výzva na predkladanie projektov - SOP P-RV opatrenie 1.1
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo sektorového operačného programu 
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Opatrenie 1.1 Investície do poľnohospodárskych podnikov
Platné od 04.01.2005 do 15.04.2005 

Výzva na predkladanie projektov - SOP P-RV opatrenie 1.2 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo sektorového operačného programu 
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Opatrenie 1.2 Zlepšenie spracovania a predajnosti 
poľnohospodárskch produktov 
Platné od 04.01.2005 do 15.06.2005 

Výzva na predkladanie projektov - SOP P-RV opatrenie 2.1
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo sektorového operačného programu 
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Podopatrenie 2.1.1 Investície na zlepšenie a racionalizáciu 
pestovania a ochrany lesa, ťažby, primárneho spracovania dreva a predaja surového dreva a iných 
produktov lesa – ziskové investície
Platné od 04.01.2005 do 15.02.2005 

Výzva na predkladanie projektov - SOP P-RV opatrenie 2.1
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo sektorového operačného programu 
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Podopatrenie 2.1.2 Verejno-prospešné investície – neziskové 
investície
Platné od 04.01.2005 do 15.02.2005 

Výzva na predkladanie projektov - SOP P-RV opatrenie 2.3
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo sektorového operačného programu 
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Podopatrenie 2.3.1 Pozemkové úpravy
Platné od 04.01.2005 do 15.04.2005 

Výzva na predkladanie projektov - SOP P-RV opatrenie 2.3
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo sektorového operačného programu 
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Podopatrenie 2.3.2 Diverzifikácia poľnohospodárskych činností
Platné od 04.01.2005 do 15.02.2005 

Výzva na predkladanie projektov - SOP P-RV opatrenie 2.4
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo sektorového operačného programu 
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Opatrenie 2.4 Vzdelávanie
Platné od 04.01.2005 do 15.04.2005 
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Výzva na predkladanie žiadostí pre program cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA - SR-ČR
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre program cezhraničnej spolupráce 
INTERREG IIIA - Slovenská republika - Česká republika 
Platné od 28.10.2004 do 07.01.2006 

Výzva na predkladanie projektov pre program INTERREG IIIA Rakúsko - Slovenská republika
Výzva na predkladanie projektov pre program INTERREG IIIA Rakúsko - Slovenská republika
Platné od 20.12.2004 

Tretia výzva na podávanie projektov Programu Iniciatívy Spoločenstva (CIP) INTERREG III B 
CADSES
Tretia výzva na podávanie projektov Programu Iniciatívy Spoločenstva (CIP) INTERREG III B 
CADSES
Platné od 08.11.2004 do 14.01.2005 
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Pre financovanie rozvojových zámerov obce okrem štrukturálnych fondov EU je 
možné  využiť  tzv.  „mäkké  zdroje  financovania“  prostredníctvom  nižšie 
uvedených nadácií a ministerstiev.

Vybrané nadácie pôsobiace v     SR, ktoré zvyknú vyhlasovať grantové kolá:  

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open society foundation

Nadácia Centrum súčasného umenia

Nadácia Pontis

Vzdelávacia nadácia Jana Husa

Nadácia Ekopolis

Nadácia Mládeže Slovenska

Stredoeurópska nadácia

Karpatská nadácia

 

Ministerstvá,  ktoré  poskytujú  podporu  obciam  a     neziskovým  organizáciám   
(vrátane občianskych združení a     nadácií):  

Ministerstvo hospodárstva SR 

Ministerstvo financií SR 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Ministerstvo školstva SR 

Ministerstvo kultúry SR 

Ministerstvo zdravotnictva SR 
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Realizácia plánu pre rok 2004- 2005 (výhľadovo do konca roka 2006)Realizácia plánu pre rok 2004- 2005 (výhľadovo do konca roka 2006)

Oblasť č. I : História a kultúrny život obce

 Cieľ Aktivita Mesiac/rok 
realizácie

Projekt 
zámer

Predpokladaný 
objem financií

Možné zdroje 
financovania

Možní 
partneri Pozn.

I.2.3 Spropagovať 
činnosť 

existujúcich 
miestnych klubov 

a organizácií

I.2.3.1. Spracovať harmonogram propagácie činností 
existujúcich miestnych klubov a organizácií 
v Smižianskom hlásniku

02/2005

I.2.3.2 Pripraviť podklady pre zverejnenie činností 
organizácií a publikovať podľa harmonogramu 02/2005

I.2.3.3 Rozšíriť časť webovej stránky obce „Kultúra“ 
o zoznam organizácií, ich zameranie a plánované 
podujatia

06/2005 a 
priebežne

I.2.3.4. Spropagovať významné podujatia 
v regionálnom vysielaní STV, Reduta, rozhlas

06/2005 a 
priebežne

I.2.3.5 Pripraviť a distribuovať propagačné materiály 02/2005 a 
priebežne
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Oblasť č. II : Životné prostredie a environmentálna infraštruktúra

 Cieľ Aktivita Mesiac/rok 
realizácie Projekt zámer Predpokl. 

objem financií
Možné zdroje 
financovania

Možní 
partneri Pozn.

II.1.1 Zvýšiť 
environmentálne 

povedomie 
občanov

II.1.1.1. Využitie webovej stránky a miestnych novín 06/2006
a priebežne

II.1.1.2 Spolupráca s mimovlád. organizáciami 
a všeobecnoprospešnými spoločnosťami v obci

12/2006
a priebežne

Vzdelávací 
projekt

Projekt na 
spracovanie 
stratégie 
komunikácie 
s verejnosťou

Zelené projekty 
MŽP SR

SAŽP SR
SOP Ľudské 
zdroje

II.1.2 Motivovať 
občanov 

k separovaniu 
odpadov

II.1.2.1. Určiť a predložiť OZ na schválenie kriteriálny 
spôsob zvýšenia motivácie občanov s cieľom zvýhodniť 
občana 12/2004

II.1.2.2. Zvýhodniť občanov, ktorí separujú,  pri 
poplatkoch za likvidáciu TKO 12/2005

II.1.3 Vytvoriť 
podmienky na 

likvidáciu 
veľkoobjemového 

odpadu 
a niektorých 

druhov odpadov

II.1.3.1 Vytvoriť systém separovaného zberu pri 
bytových domoch 12/2005

II.1.3.3. Vypracovať projekt umiestnenia kompostárne 
na biologický odpad 12/2006

II.1.3.4. Zaviesť systém oddelenia biologického odpadu 
od komunálneho odpadu v rodinných domoch 12/2006

II.1.3.5. Vybudovať zberový dvor na veľkoobjemový 
odpad 12/2006

Technická 
projektová 
dokument.

Projektový 
spis

OP ZI 
Environmentá
lna 
infraštruktúra

II.1.4 Zvýšiť 
sledovanosť 

kritických častí 
obce/kde sa 

najviac vytvárajú 
divoké skládky/

II.1.4.1. Nadviazanie spolupráce s mimovládnymi 
organizáciami a strážou ochrany prírody 12/2005

II.1.4.2 Stanoviť oblasti monitoringu územia 06/2005
II.1.4.3 Informovať verejnosť o zistených priestupkoch 
a riešeniach v Smižianskom hlásniku 12/2004 a 

priebežne

Vzdelávací 
projekt

Projekt na 
spracovanie 
stratégie 
komunikácie 
s verejnosťou

Zelené projekty 
MŽP SR

SAŽP SR
SOP Ľudské 
zdroje

II.5.1 Rozšírenie 
nízkonapäťového 
vedenia v časti 

novo pridelených 
pozemkov na 
výstavbu chát

II.5.1.1 Spracovanie projektovej dokumentácie 06/2005

II.5.1.2 Realizácia rozšírenia NN vedenia 12/2005

Technická 
projektová 
dokument.

Vlastné zdroje
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Oblasť č. III : Vzdelávanie mládeže a voľný čas

Cieľ Aktivita Mesiac/rok 
realizácie Projekt zámer Predpokladaný 

objem financií
Možné zdroje 
financovania

Možní 
partneri Pozn.

III.1.1 Zabezpečiť 
záujmovú činnosť 

detí a mládeže 
podľa veku a 

záujmov

III.1.1.1 Vykonať prieskum  voľnočasových záujmov 
detí vo veku 12 – 15r. a 15 – 20r. 03/2005  

III.1.1.2 Vyhodnotiť výsledky prieskumu 
v spolupráci s komisiou pre kultúru, šport a mládež 
a spracovať koncepciu realizácie a projektových 
zámerov záujmovej činnosti. 

06/2005

III.1.1.3 Nájsť kompetentných vedúcich lídrov 
a dobrovoľníkov pre prácu s deťmi a mládežou 06/2005

III.1.1.4 V spolupráci obce a relevantných organizácií 
k činnostiam zabezpečiť priestory a materiálno – 
technické vybavenie 12/2005

III.1.2 
Skoordinovať 

činnosť 
organizácií 
pracujúcich 

s deťmi a 
mládežou

III.1.2.1 Uskutočniť pracovné stretnutie všetkých 
organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou 
s cieľom oboznámiť ich s PHaSR obce v oblasti 
mládeže a voľnočasových aktivít s cieľom 
definovania modelu spolupráce

06/2005

III.1.2.2 Vypracovať spoločný ročný plán 
záujmových aktivít mládeže 12/2005

III.1.3 
Zrekonštruovať 
kultúrny dom

III.1.3.1 Výber dodávateľa 05/2005

III.1.3.2 Realizácia stavby 12/2006 
(12/2008)

III.1.3.3 Kolaudácia a užívanie 03/2007 
(03/2009)

Rekonštrukcia 
kultúrneho 
domu

Európsky fond 
regionálneho 
rozvoja

III.1.4
Sprevádzkovať 

ZUŠ
D. Štraucha

III.1.4.1 Zaradiť ZUŠ do siete škôl a poveriť 
riadením 08/2004

III.1.4.2 Vybaviť ZUŠ (zariadenie, nástroje...) 09/2004

III.1.4.3 Personálne zabezpečenie ZUŠ 09/2004

III.1.4.4 Nábor a zápis detí 08/2004
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Cieľ Aktivita Mesiac/rok 
realizácie Projekt zámer Predpokladaný 

objem financií
Možné zdroje 
financovania

Možní 
partneri Pozn.

III.1.5 
Zrekonštruovať 

ZŠ, 
Komenského 

ul.č. 3

III.1.5.1 Výber dodávateľa a realizácia stavby 09/2006

III.1.5.2 Modernizácia vybavenia 12/2006 

Rekonštrukcia 
ZŠ

Európsky fond 
regionálneho 
rozvoja

Oblasť č. IV : Turistika a cestovný ruch
Cieľ Aktivita Mesiac/rok 

realizácie
Projekt 
zámer

Predpokladaný 
objem financií

Možné zdroje 
financovania

Možní 
partneri Poznámka

IV.1.1 V spolupráci 
s podnikateľmi 

zriadiť turisticko-
informačnú 
kanceláriu

IV.1.1.1 Ujasniť právnu formu TIK 06/2005
IV.1.1.2 Získať informácie o normách a štandardoch 06/2005

IV.1.1.3 Zistiť očakávania podnikateľov a obce 06/2005
IV.1.1.4 Definovať činnosti TIK v spolupráci 

s podnikateľskými subjektami 10/2005

IV.1.1.5 Vybavenie priestorov, personálne, technické 
a materiálne zabezpečenie 06/2006

IV.1.1.6 Využitie externých zdrojov financovania TIK 12/2005

Podnikateľský 
zámer

Projektový 
spis

SOP Priemysel 
a služby

Cestovný ruch
Phare

IV.1.2 Zaviesť 
pravidelnosť 
aktualizácie 

informačných 
prostriedkov

IV.1.2.1 Stanoviť zodpovedného pracovníka a určiť 
rozsah jeho činnosti 10/2004

IV.1.2.2 Vypracovať harmonogram všetkých aktivít 
v obci na obdobie jedného štvrťroka s prerokovaním 
na porade pracovníkov OcÚ

03/2005
a priebežne

IV.1.2.3 Aktualizovať prerokované a dohodnuté 
informácie o aktivitách v príslušných informačných 
prostriedkoch

06/2005
 a priebežne

IV.1.2.4. Osadiť informačné tabule v obci
IV.1.2.5. Pripraviť propagačné materiály obce 

v spolupráci s podnikateľskými subjektami

09/2004
10/2005

Projektový 
spis

SOP Priemysel 
a služby

Cestovný ruch
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Cieľ Aktivita Mesiac/rok 
realizácie

Projekt 
zámer

Predpokladaný 
objem financií

Možné zdroje 
financovania

Možní 
partneri Poznámka

IV.2 Zvýšiť úroveň 
poskytovaných 

služieb

IV.2.1. Rozšíriť spektrum doplnkových služieb 06/2006

IV.2.2. Ponúknuť atraktívne programy 06/2005

Projektový 
spis MK SR

IV.3.1 Vybudovať 
vzájomnú dôveru 

subjektov 
využívajúcich 

potenciál 
Slovenského raja

IV.3.1.1. Zvýšiť vzájomnú informovanosť 
o očakávaniach, zámeroch, požiadavkách 
v súvislostiach s platnou legislatívou ochrany územia 
Slovenského raja

06/2005 Projektový 
spis

Karpatská 
nadácia 

Zelené projekty 
MŽP SR

Vyšehradský 
fond

IV.3.1.2.Zlepšiť komunikáciu medzi subjektami a obcou 12/2005 a 
priebežne

IV.3.1.3. Sprehľadniť použitie poplatkov 1x ročne
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Oblasť č. V : Podmienky pre rozvoj obce, partnerstvá

Cieľ Aktivita Mesiac/rok 
realizácie

Projekt 
zámer

Predpokladaný 
objem financií

Možné zdroje 
financovania

Možní 
partneri Poznámka

V.1.1 Zadefinovať 
postupy 

monitoringu 
plnenia plánu, jeho 

aktualizáciu 
a zmeny

V.1.1.1 Kontrolovať plnenie PHaSR Polročne

V.1.1.2 Zverejňovať výsledky plnenia PHaSR 1x ročne

V.1.1.3 Aktualizovať PhaSR so zapracovaním 
potrebných zmien 1x ročne

V.1.2 Definovať 
vzájomné 

očakávania 
a možnosti 
spolupráce 

s dôrazom na 
napĺňanie cieľov 
a aktivít PHaSR 

obce

V.1.2.1 Vytvoriť mechanizmus vzájomnej komunikácie 
medzi OcÚ a podnikateľmi 6/2005

V.1.2.2 Realizovať vytvorený  mechanizmus vzájomnej 
spolupráce 12/2005 a 

priebežne

Projektový 
spis 

Projekt na 
spracovanie 
stratégie 
komunikácie 
s verejnosťou 

KSK
SOP Priemysel a 
služby

SOP Ľudské 
zdroje

V.1.3 Vybudovať 
dôveru 

prostredníctvom 
vytvárania 
účelových 

partnerstiev medzi 
obcou 

a podnikateľmi

V.1.3.1 V rámci prezentácie návrhu rozpočtu na 
príslušný rok informovať podnikateľské subjekty 
o využití nimi odvedených daní a poplatku za 
komunálne odpady 

1x ročne

V.1.3.2 Definovať spoločné ciele pre vytváranie 
partnerstiev 6/2005

Oblasť č. VI : Zdravotná a sociálna starostlivosť

Cieľ Aktivita Mesiac/rok 
realizácie

Projekt 
zámer

Predpokladaný 
objem financií

Možné zdroje 
financovania

Možní 
partneri Poznámka

VI.2.2  Vybudovanie 
domu sociálnych 

služieb

VI.2.2.1 Spracovať projektovú dokumentáciu domu 
sociálnych služieb 12/2005

Projekt pre 
stavebné 
povolenie

OP ZI
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Oblasť č. VII : Bývanie

Cieľ Aktivita Mesiac/rok 
realizácie

Projekt 
zámer

Predpokladaný 
objem financií

Možné zdroje 
financovania

Možní 
partneri Poznámka

VII.1.1. Schváliť 
územný plán zóny – 

Pánsky kruh

VII.1.1.1. Predložiť návrh a schváliť ho v obecnom 
zastupiteľstve 03/2005

VII.1.1.2. Schváliť smernú a záväznú časť ÚPZ 06/2005

Projektový 
spis

 OP ZI 3.4.

VII.1.3. Rozšíriť 
hranice intravilánu 
obce /rozhodnutie 

obvodného 
pozemkového 

úradu/

VII.1.3.1. Predložiť návrh rošírenia hraníc intravilánu 
na schválenie Krajským pozemkovým úradom 02/2005

Oblasť č. IX : Doprava a bezpečnosť občana

Cieľ Aktivita Mesiac/rok 
realizácie

Projekt 
zámer

Predpokladaný 
objem financií

Možné zdroje 
financovania

Možní 
partneri Poznámka

IX.2.1 Zvýšiť 
uvedomelosť 

občana 
k dodržiavaniu 
poriadku a tým 

eliminovať trestnú 
činnosť

IX.2.1.1 Zabezpečiť ochranu majetku a osôb zriadením 
obecnej polície 12/2005

IX.2.1.2 Zefektívniť osvetovú činnosť 04/2005

IX.2.1.3 Využiť možnosti spolupráce so združeniami 
a MVO pri preventívnych a výchovných programoch 
využitia ľudských zdrojov 06/2005

Projektový 
spis na 
spracovanie 
stratégie 
komunikácie 
s verejnosťou

SOP Ľudské 
zdroje

IX.2.2 Zabezpečiť 
kontrolu 

dodržiavania 
verejného 
poriadku

IX.2.2.1 Zlepšiť spoluprácu so štátnou políciou 12/2005 a 
priebežne

IX.2.2.2 Vytvoriť systém represívnych opatrení pri 
porušovaní verejného poriadku 12/2005 
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Sumarizačné tabuľky cieľov aSumarizačné tabuľky cieľov a  aktivít pre roky 2007 – 2015aktivít pre roky 2007 – 2015

Oblasť č. I : História a kultúrny život obce

Strategický cieľ Špecifický cieľ Aktivita Termín 
(mesiac/rok) Zodpovedný

I.1 Oživenie ľudových
remesiel

I.1.1 Prezentovať ľudové remeslá 
širokej verejnosti na miestnej, 
regionálnej i medzinárodnej 
úrovni

I.1.2. Vytvoriť podmienky pre 
udržanie a rozvoj remesiel

I.1.3. Zlepšiť spoluprácu s múzeom 
Spiša

I.2 Rozšíriť 
spektrum 
kultúrno-

spoločenských 
a športových 
činností pre 

obohatenie života v 
obci

I.2.1. Zvýšiť návštevnosť na 
ponúkaných podujatiach

I.2.2. Zapojiť verejnosť do prípravy 
a realizácie vybraných podujatí

2007/2008 ved. odd. kultúry
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Oblasť č. II : Životné prostredie a environmentálna infraštruktúra

Strategický cieľ Špecifický cieľ Aktivita Termín 
(mesiac/rok) Zodpovedný

II.1 Vytvoriť 
mechanizmy na 

elimináciu vzniku 
divokých skládok

II.1.3 Vytvoriť podmienky na 
likvidáciu veľkoobjemového 
odpadu a niektorých druhov 
odpadov

II.1.3.2. Zaviesť separovaný zber v rómskej osade 12/2010 ved. odd. ŽP a PČ

II.2 Zlepšiť kvalitu 
ovzdušia

II.2.1. Využiť modernú technológiu 
v poľnohospodárskej činnosti 
a dbať na dodržiavanie 
 hygienických noriem

2007
predseda komisie 
pre podnikanie a 

hospodárstvo

II.2.2. Eliminovať exhaláty 
z dopravy

II.2.2.1. Odkloniť hlavný dopravný ťah obchvatom 2010 starosta

II.2.2.2. Vylúčiť parkovanie nákladných áut v obytnej zóne 2008 ved. odd. ŽP a PČ
II.2.3. Zamedziť znečisťovaniu 

ovzdušia spaľovaním nevhodných 
materiálov

II.2.3.1. Zvýšiť ekologické povedomie občanov 2008
II.2.3.2. Vytvoriť podmienky pre zber biologického odpadu v priebehu 

celého roka 2007

II.3 Zlepšiť stav 
verejnej zelene

II.3.1. Zabezpečiť systémovú 
starostlivosť o verejnú zeleň

II.3.1.1. Vypracovať generel zelene 2008
II.3.1.2. Revitalizovať parky 2008
II.3.1.3. Vytvoriť spoluprácu s odborníkom na verejnú zeleň 2008

II.3.2. Zlepšiť vzťah občana 
k verejnej zeleni 2007

II.3.3. Vytvoriť systém represívnych 
opatrení 2007

II. 4 Zlepšiť
 zdravotný stav lesov 
v katastri obce

2010/2015 zástupca starostu 
obce

II.5 Vybudovať 
technickú 
infraštruktúru 
v rekreačnej oblasti 
Košiarny briežok

II.5.2. Zabezpečiť Košiarny briežok 
pitnou vodou 2010/2015 ved. stav. odd.

II.5.3. Zabezpečiť odvádzanie 
a likvidáciu splaškových vôd 2010/2015 ved. stav. odd.
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Oblasť č. VI : Zdravotná a sociálna starostlivosť

Strategický cieľ Špecifický cieľ Aktivita Termín 
(mesiac/rok) Zodpovedný

VI.1 Zlepšiť 
zdravotnú 

starostlivosť

VI.1.1. Zvýšiť počet odborných 
lekárov

VI.1.1.1. Zmapovanie zdravotného stavu obyvateľstva 2007 - 2008 ved. ev. ob.
VI.1.1.2. Spolu s odb. lekármi dohodnúť systém poskytovaných 

zdravotníckych služieb a konkretizovať vzájomnú pomoc 2007 – 2008 ved. ev. ob.

VI.1.2. Zvýšiť uvedomelosť 
občanov v starostlivosti o vlastné 
zdravie

VI.1.2.1. Naplánovať propagačné aktivity v oblasti prevencie a ochrany 
zdravia 2007

VI.1.2.2. Realizovať propagačné aktivity v oblasti prevencie a ochrany 
zdravia 2008

predseda sociálnej 
komisie

VI.2 Zvýšiť úroveň 
služieb sociálnej 

starostlivosti

VI.2.1. Spracovať koncepciu 
riešenia sociálnej problematiky 2007 ved. ev. ob.

VI.2.2. Vybudovať dom sociálnych 
služieb

VI.2.2.2. Príprava územia 2007 ved. stav. odd.
VI.2.2.3. Realizácia výstavby 2008 ved. stav. odd.
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Oblasť č. VII : Bývanie

Strategický cieľ Špecifický cieľ Aktivita Termín 
(mesiac/rok) Zodpovedný

VII.1 Pripraviť
pozemky
pre výstavbu na
bývanie /IBV, KBV
a občianskej 

vybavenosti/ 
a priemyselnú zónu

VII.1.2. Vysporiadať pozemky 
v lokalite Jama /priemyselná zóna 
a rekreačná oblasť/

2008 starosta obce

VII.2 Zlepšovať 
kvalitu bývania 

zabránením  záplav

VII.2.1. Dosiahnuť  splnenie 
povinnosti  PPaD uložených 
rozhodnutím vodohospodárskeho 
orgánu a vyčistiť koryto potoka 
Brusník na ul. Nábrežnej

2007 zástupca 
starostu obce 

VII.2.2. Iniciovať reguláciu potoka 
Brusník od ul. Smrekovej po ul. 
Iliašovskú

2007 starosta obce

80



Oblasť č. VIII: Postoj občana k veciam verejným

Strategický cieľ Špecifický cieľ Aktivita Termín 
(mesiac/rok) Zodpovedný

VIII.1 Zvýšiť účasť 
občana na veciach 

verejných

VIII.1.1. Zvýšiť motiváciu občanov 
zúčastňovať sa na veciach 
verejných

VIII.1.1.1. Zaviesť účinné formy podávania informácií konkurenčným 
cieľovým skupinám 2007 starosta obce

VIII.1.2. Zlepšiť vzájomnú 
komunikáciu medzi občanmi 
a volenými zástupcami

VIII.1.2.1. Organizovať pravidelné „poslanecké dni“ 2007 starosta obce
VIII.1.2.2. Zrealizovať konzultačný seminár „Ako komunikovať 

s verejnosťou“ 2008 zástupca starostu 
obce

Oblasť č. IX: Doprava a bezpečnosť

Strategický cieľ Špecifický cieľ Aktivita Termín 
(mesiac/rok) Zodpovedný

IX.1 Zvýšiť 
bezpečnosť 

a ochranu zdravia 
občanov z hľadiska 

dopravy

IX.1.1. Odkloniť hlavný dopravný 
ťah severným obchvatom

IX.1.1.1. Iniciovať presadenie vybudovania obchvatu v KSK do priorít 2010 starosta obce

IX.1.2. Postupne dobudovať 
chodníky

2008 ved. stav. odd.
ved. stav. odd.

IX.1.3. Vhodnými metódami 
obmedziť porušovanie 
dopravných predpisov

IX.1.3.1. Využiť techn. prostriedky na zníženie rýchlosti vozidiel 2008 ved. stav. odd.
IX.1.3.2. Obmedziť parkovanie, ktoré ohrozuje bezpečnosť premávky 

a poškodzuje verejnú zeleň 2009 ved. stav. odd.

IX.1.3.3. Hľadať vhodnú lokalitu pre výstavbu garáží 2007 ved. stav. odd.

IX.1.4. Rozšíriť komunikácie
2010 ved. stav. odd.

IX.1.5. Dokompletizovať dopravné 
značenie

2010 ved. stav. odd.
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... a... a  na záver na záver 

pracovný  tím  prípravy  Plánu  hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce

Ing. Zuzana Záborská – odborná konzultantka, facilitátorka

Ing. Michal Kotrady – starosta obce

Jozef Slamený – zástupca starostu obce

Ing. Edita Baginová – vedúca oddelenia výstavby a dopravy

Ing. Zuzana Zimmermannová – vedúca oddelenia životného prostredia   
                                                         a podnikateľskej činnosti

Mgr. Miroslava Szitová – poslankyňa OZ, členka komisie pre rozvoj kultúry, 
                                             vzdelávania, pre mládež a šport

Miroslav Aštáry –podnikateľ v cestovnom ruchu

Štefan Bartoš – poslanec OZ, predseda stavebnej komisie 

Mária Suržinová – pedagóg, predseda Obecnej školskej rady

Jaroslav Šarišský – člen stavebnej komisie, koordinátor pre rómsku osadu

Mgr. Marián Vaľo – zástupca Správy Národného parku Slovenský raj

Obecný úrad Smižany
Námestie M. Pajdušáka 50/1341

053 11 Smižany

tel: + 421-53-44 314 83
fax: +421-53-44 311 32

www.smizany.sk
e-mail: smizanyocu@rup.sk
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