Obec má vybudovanú kompletnú technickú infraštruktúru,
odrážajúcu potreby občanov.
Silné
Dostatok vodných zdrojov
Vodovod vybudovaný na 80%
Vybudované kotolne na spaľovanie
drevnej štiepky (Obecný úrad, Základná
škola)
Kompletné pokrytie energetickými
sieťami
Obecný rozhlas
Obecné noviny
Kultúrny dom a časť obecných budov
v dobrom stave
Väčšina cestných komunikácií v dobrom
stave
Vybudované obecné osvetlenie
Cintoríny v dobrom stave
Dobré dopravné prepojenie v rámci
regiónu
Vyhovujúca obchodná sieť
Kompletná telefónna sieť
Kompletné pokrytie TV signálom
Dobré pokrytie sietí mobilných
operátorov
Existujúce parkoviská
Chodníky v centre obce
Benzínové čerpadlo v obci
Príležitosti
Čerpanie t fondov EU
Získanie štatútu mesta
Rozvoj podnikateľskej sféry
Sieťovanie v regionálnych štruktúrach
Aktívnosť občanov obce pri
kompletizácii infraštruktúry
Prioritné podporovanie turistických
oblastí štátom
Rozvoj cezhraničnej spolupráce
Pomoc rodákov mimo región a republiku

Slabé
Nekompetný vodovod
Nepostačujúce energetické siete
Zastaralý obecný rozhlas
Časť budov v obci v zlom stave
Nedobudovaná cestná sieť
Nevyhovujúce časti verejného osvetlenia
Nekvalitný TV signál
Nedobudované parkoviská
Chýbajúce chodníky mimo centra obce
Nevyhovujúce dopravné značenie v obci
Chýbajúca kanalizácia a ČOV
Chýbajúce sociálne byty
Chýba verejné WC v centre obce
Stagnujúca IBV
Chýba plynofikácia obce
Nevyhovujúci technický stav mostov
Nedostatočné technické služby
Neoznačené časti obce

Nedostatok finančných zdrojov
Rast cien energií
Zlá legislatíva
Prírodné živly

Ohrozenia

Obec s možnosťami bohatého kultúrneho spoločenského
a športového života.
Silné
Priestory kultúrneho domu
Zavedené Dni obce (16.8)
Dostatok vhodných priestorov na činnosť
Obecné noviny
Vydaná monografia obce
Zachované zvyky a tradície
Vhodný priestor na stavbu amfiteátra
Fungujúci folklórny súbor a ľudová hudba
Časté školské kultúrne programy
Bohatý duchovný (cirkevný) život
Dva spevácke zbory
Hrobka biskupa Vojtaššáka
Pamätná izba biskupa Vojtaššáka
Existujúce športoviská
Tradičný zimný Prechod zákamenským
grúňom
Telocvičňa
Lyžiarske vleky
Živý dialekt
Občasné výstavy (rezbárstvo, poľovníctvo)
Malé vidiecke múzeum
Organizovanie plesov
Stretnutia dôchodcov
Tradícia bohatých športových aktivít pre deti
Aktívne občianske združenia
Nadviazaná družba s Gmynou Suśec
Príležitosti
Aktívna reklama a osveta kultúry a športu
Fondy, pôžičky, dotácie, granty
Spolupráca s organizáciami a samosprávami
Sieťovanie v regionálnych
i nadregionálnych štruktúrach
Dobrá komunikácia medzi občanom, obcou
a aktívnymi skupinami

Slabé
Nedostatočné využívanie kultúrneho domu
Slabé materiálne vybavenie kultúrneho
domu
Nedostatočná propagácia aktivít v obci
Slabá angažovanosť občanov v kultúrnom,
spoločenskom a športovom živote
Slabá osvetová činnosť
Chýbajúci koordinátor aktivít
Málo športovísk
Chýbajúci amfiteáter
Málo voľného času dospelých
Chýba dominantná akcia regionálneho
významu
Chýba mládežnícky komplex
Nedostatočné zviditeľňovanie biskupa
Vojtaššáka ako symbolu obce

Ohrozenia
Ľahostajnosť občanov k verejným
aktivitám
Oslabovanie identity po vstupe do EU
Úpadok duchovných hodnôt

Obec s dobrými podmienkami na vzdelávanie a dostatkom
vzdelaných ľudí, ktorí odovzdávajú vedomosti mladej generácie.
Silné
Kvalitný výchovno vzdelávací proces
v ZŠ a MŠ
Úspešnosť detí vo vedomostných a iných
súťažiach
Vybudované priestory ZŠ
Fungujúca ZUŠ v obci
Kvalifikovaní učitelia v školách
Fungujúce mimoškolské aktivity detí
Školský internet s možnosťou využívania
pre verejnosť
Detašované pracovisko ZUŠ –
výtvarného odboru
Dobrá vzdelanostná úroveň obyvateľstva
Fungujúce vzdelávacie aktivity cirkví
Existujúce vzdelávacie aktivity v oblasti
tradičnej kultúry
Zachovalosť dialektu
Veľa nadaných detí a mládežníkov
v oblasti hudby a iných oblastiach
Príležitosti
Angažovanie sa vzdelaných ľudí
a talentovaných detí
Podpora EU vzdelávaniu
Potreba ľudí celoživotne sa vzdelávať,
rekvalifikovať a adaptovať sa novým
podmienkam
Všeobecné kritéria posudzovania
osobnosti človeka spoločnosťou aj na
základe EQ
Živé sociálne kontakty

Slabé
Chýbajú učitelia a lektori cudzích jazykov
Chýbajú dielne remesiel pre deti a mládež
Chýba naučný chodník v prírode
Chýbajú besedy a vzdelávacie akcie pre
dospelých
Nedostatočné materiálne vybavenie
kabinetov ZŠ
Chýbajú jazykové kurzy pre dospelých
Chýba internetový klub pre verejnosť
Slabá informovanosť občanov v oblasti
vzdelávania
Chýba stredné školstvo v obci
Chýba podpora a zaangažovanosť
podnikateľov v oblasti výchovy a
vzdelávania
Nevyužívaný potenciál občanov obce pre
vedenie kurzov a vzdelávacích aktivít
Málo voľnočasových aktivít
Chýba vzdelávanie vedúce k manželstvu a
rodičovstvu
Ohrozenia
Sociálna neistota
Vysoká nezamestnanosť
Časté zmeny legislatívy
Únik mozgov
Dlhodobo alebo krátkodobo neúplné
rodiny
Nezáujem EU o rast vzdelanostnej úrovne
národa

Ekonomicky vyspelá obec s dobrými podmienkami pre
zamestnanosť.
Silné
Priestorové možnosti v obci na
podnikanie
Vybudované drobné služby
Vybudovaná obchodná sieť
Fungovanie živnostníkov a firiem v obci
Existujúce služby pre turistov
Čiastočne vybudovaná infraštruktúra
Dostatok kvalifikovanej pracovnej sily
Možnosti pre využívanie drevnej hmoty
Dobrá prístupnosť obce a dobrá
geografická poloha
Relatívne lacná pracovná sila
Blízkosť hranice s Poľskom
Expozitúra NUP v obci

Slabé
Nevymedzené a neponúkané priestory pre
podnikanie
Neúplná sieť služieb
Absencia štýlového zariadenia – hotela,
reštaurácie
Slabá informovanosť občanov v oblasti
legislatívy (pracovné možnosti)
Nekompletná infraštruktúra
Nefinalizovanie drevovýroby
Málo pracovných príležitostí v obci a okolí
Nedostatočné využívanie podmienok
v obci na rozvoj cestovného ruchu

Príležitosti
Správne rozhodnutia samosprávy
Tvorba projektov na zvyšovanie
zamestnanosti
Daňové úľavy pre podnikateľov
Dobrá komunikácia s občanmi
Rozširovanie európskeho trhu

Ohrozenia
Zlá legislatíva
Vysoké daňové zaťaženie podnikateľov
Zvyšovanie životných nákladov
Vysoká miera inflácie
Zlé postavenie v rámci trhov EÚ

Atraktívna obec s rozvinutými službami, ktorá občanom a turistom
poskytuje dostatok príležitostí na využívanie voľného času.
Silné
Dobré geografické položenie obce
Dobré podmienky na lyžovanie
Lyžiarske vleky
Krásna príroda
Dostatok lesných plodov
Tradičné remeslá
Zachovalosť tradícií
Existencia drobných služieb
Možnosti ubytovania a stravovania
Domáca výroba oštiepkov a syrov
Dobré možnosti pre vidiecku turistiku
Obora lesnej zveri
Chov rýb

Slabé
Nevybudované informačné centrum
Nevyznačené turistické cesty a chodníky
Chýbajúci skanzen – vidiecke múzeum
Nefunguje nočné lyžovanie a umelé
zasnežovanie
Slabá reklama a zviditeľňovanie obce
Neúplné doplnkové služby pre turistov

Príležitosti
Čerpanie zdrojov EU na rozvoj cestovného
ruchu
Atraktívnosť lokalít pre cestovné kancelárie
Obnovené tradície a remeslá
Vybudovanie rekreačného komplexu
Obnova úzkokoľajovej železnice

Ohrozenia
Živelné pohromy
Nezáujem turistov o Slovensko a región
Slabá podpora rozvoja turizmu zo strany
štátu a EU
Znečistené životné prostredie

Čisté ŽP v obci je odrazom zodpovedného prístupu jej občanov
a organizácií.
Silné
Územie obce je v chránenej oblasti
Výskyt vzácnych druhov flóry a fauny
Dostatok vodných zdrojov
Prírodné prostredie nezaťažené priemyslom
Čisté a zdravé zložky životného prostredia
Zavedený separovaný zber odpadov
Obec obklopená peknými a zdravými lesmi
Čisté horské potoky
Pôda obhospodarovaná PD a súkromníkmi
Dobre fungujúci zber separovaných
odpadov
Dostatok odpadových nádob a košov v obci
Fungujú brigády mládeže, čistenie
verejných priestranstiev
Funguje zber nebezpečných odpadov´
Vybudované kotolne na spaľovanie drevnej
štiepky (Obecný úrad, Základná škola)
Funguje recyklácia polystyrénu
Vybudované zberné miesto mikroregiónu
pre separovaný odpad

Slabé
Chýba kanalizácia
Občania neuvedomelí v oblasti životného
prostredia
Vykurovanie bytov pevným palivom
Nekoridované vodné plochy
Veľké nezalesnené a nevyužívané plochy
Chýba obecná zeleň
Chýbajú informácie o ochrane životného
prostredia
Existujú nezriadené skládky maštaľného
hnoja
Znečistené vodné toky v obci
Znečisťovanie životného prostredia
poľnohospodárskym družstvom
Chýbajú verejné brigády

Príležitosti
Tvorba projektov na tvorbu a ochranu
životného prostredia
Podpora a pomoc podnikateľov pri
aktivitách
Dobrovoľná pomoc obyvateľov pri
zlepšovaní stavu životného prostredia
Uvedomelosť občanov a návštevníkov
v oblasti životného prostredia
Plošné národné a regionálne kampane na
ochranu životného prostredia

Ohrozenia
Nadmerný turistický ruch
Prírodné živly
Zlá legislatíva v oblasti životného prostredia

Obec je v sociálnej a zdravotníckej oblasti schopná zabezpečiť
prevenciu, ako aj pomoc občanom v chorobe, hmotnej a sociálnej
núdzi.
Silné
Vybudované zdravotné stredisko
Zriadená rýchla zdravotná služba v obci
Domov sociálnych služieb v obci
Zabezpečená opatrovateľská služba
Zabezpečené zdravotné prehliadky
žiakov
Fungujúca navštevovanosť bezvládnych
lekárom
Návšteva detských sestier novorodencov
a matiek
Stretnutia dôchodcov
Zdravé životné prostredie
Dobrá sociálna komunikácia, vzájomný
záujem občanov
Vôľa samosprávy riešiť problémy
v sociálnej a zdravotníckej oblasti
Schopnosť občanov vzájomne si
pomáhať
Možnosť zdravotníckej osvety
v obecných novinách
Príležitosti
Podpora výstavby sociálnych bytov
Zmena systému rajonizácie lekárov
Plošné štátne preventívne kampane
Zlepšovanie stavu životného prostredia

Slabé
Obmedzené poskytovanie zdravotníckych
služieb (rehabilitácie, stomatológia) v obci
Chýba vývarovňa pre dôchodcov
Nedostatok sociálnych bytov
Nedostatočné sociálne a zdravotnícke
poradenstvo
Slabé finančné postavenie starých občanov
Absencia psychologických služieb
Chýba denný pobyt pre postihnutých
občanov
Chýba dom dôchodcov
Nedostatočná zdravotnícka osveta
Ľahostajnosť občanov ku svojmu zdraviu

Ohrozenia
Zlá legislatíva
Zhoršovanie životného prostredia

