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1. Úvod
Predkladaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Suchá nad Parnou (ďalej PHSR) je
strednodobý programový dokument vypracovaný v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja
obce. Jeho spracovanie vychádza zo zákona o podpore regionálneho rozvoja. Pri vypracovávaní
dokumentu boli dodržané všetky zásady regionálnej politiky Slovenskej republiky (zákon č. 539/2008
Z. z. podpore regionálneho rozvoja, v znení zákona č. 309/2014 z. z.) a princípy regionálnej politiky
Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1260/1999 novelizovaného nariadením Rady
(ES) č. 1447/2001 (nariadenie o štrukturálnych fondoch).
PHSR obce Suchá nad Parnou vychádza zo spracovaných strategických rozvojových dokumentov
obce, a to zo štúdie Ekologizácia hospodárenia obce Suchá nad Parnou (Moyzeová, Izakovičová, a kol.
2002), z projektu Revitalizácia intenzívne poľnohospodársky využívanej krajiny (Vodičková, Vitek,
2003) a zo Stratégie trvalo udržateľného rozvoja obce (Cibira, Izakovičová a kol., 2006). Rozpracováva
základné strategické ciele rozvoja obce do konkrétnych opatrení, stanovuje časový harmonogram ich
plnenia, ako i koordináciu subjektov vhodných na realizáciu daných opatrení. Zároveň PHSR definuje
spôsob finančného a administratívneho zabezpečenia naplánovaných aktivít. PHSR korešponduje s
príslušnou územnoplánovacou dokumentáciou a predstavuje základný programový dokument
rozvoja obce do roku 2022. Je to strategický plánovací nástroj so strednodobým charakterom.
Poskytuje globálny pohľad na budúcnosť rozvoja obce, pričom sa podrobnejšie zaoberá rozvojovými
ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi aspektmi. Zároveň PHSR obce Suchá nad Parnou vo
svojej rozvojovej časti nadväzuje na programové dokumenty vyššej úrovne (región, VÚC).
Z hľadiska štruktúry je dokument rozdelený na päť základných častí:
1) analytickej časti sa venujeme podrobnej analýze súčasného, reálneho stavu obce, odhadu
jej budúceho vývoja
2) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej špecifík a určuje
hlavné priority a ciele rozvoja
3) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie
realizácie programu rozvoja obce
4) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia
formou partnerstva a organizačné zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém
monitorovania a hodnotenia plnenia so stanovením merateľných ukazovateľov, vecný a
časový harmonogram realizácie
5) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenia jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja
Obec má spracovanú a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu. Predkladaný dokument PHSR je
naplnením druhej požiadavky o úspešne sa zapojenie obce do štrukturálnych fondov EU.

2. Časť A – Analytická časť
2.1.

Analýza vnútorného prostredia

2.1.1. Územný rozvoj obce
Územný rozvoj obce, spočívajúci v dlhodobom a cieľavedomom využívaní územia, je stanovený v
územnom pláne obce Suchá nad Parnou súbormi záväzných zásad a regulatívov priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia.
Územný plán obce rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho
zásady a záväzné regulatívy, navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné
prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno–historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny
v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý
súlad všetkých činností v území.
Platná územnoplánovacia dokumentácia, ktorá určuje koncepciu zemného rozvoja obce:


Územný plán obce Suchá nad Parnou schválený v roku 2005,



Zmena 01/2008 územného plánu schválená v roku 2008,



Zmena 02/2012 územného plánu schválená v roku 2013.

Poľnohospodárska výroba.
Závery a vyplývajúce opatrenia.




podporovať rozvoj malých rodinných poľnohospodárskych firiem a agrofariem
vzhľadom na vinársku tradíciu v obci podporovať rozvoj pestovania viniča
a výrobu vína

2.1.2. História
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1251. Podľa niektorých archeologických nálezov sa
predpokladá jej osídlenie už v neolite. V obci boli nájdené predmety z volutovej kultúry,
paleontologické nálezy a bolo tu potvrdené rímsko – barbarské sídlo.
Od 13. storočia obec patrila panstvu Červený kameň. S tým súvisela aj jej dôležitá súčasť – kaštieľ,
ktorý sa spomína už v 15. storočí. Od 16. storočia sa kaštieľ stal sídlom správy jedného z dištriktov
panstva Červený kameň a počas krátkeho obdobia v 18. storočí aj sídlom správy jedného z dielov
rozdeleného panstva. Po odchode posledného majiteľa kaštieľa kniežaťa Ladislava Odescalchiho v
roku 1945 ho v roku 1956 začali búrať a na jeho mieste v roku 1957 postavili školu. Posledné časti
kaštieľa zanikli v druhej polovici 60. rokov 20. storočia.

Od 16. storočia sa obec rozvíjala ako zemepánske mestečko s právom na jarmočné trhy.
Osobitným dobovým svedectvom súdnej autonómie mestečka je zachovaný pranier – stĺp hanby.
Unikátom je aj pomník padlým v 1. svetovej vojne, dielo akademického sochára Jána Koniarka z roku
1928.

V popredí pranier, za ním pomník padlých v 1. svetovej vojne
V 19. storočí sa v Suchej nad Parnou rozvíjali remeselnícke cechy. Pôsobil tu kováčsky, obuvnícky a
džbánkarsky cech. Koncom 19. storočia bola v obci výšivkárska škola, ktorá napomohla rozvoju
výšivkárstva. Ľudová výšivka bola dôležitou súčasťou kroja, v súčasnosti sa tradičné techniky
využívajú najmä v doplnkoch, obrusoch a prestieraniach.
Obyvateľstvo obce sa zaoberalo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V časti Ružová dolina a
Vlčia dolina mali svoje vinohrady a vily trnavskí mešťania. V súčasnosti okrem súkromných
vinohradníkov tradíciu vinohradníctva v obci rozvíjajú vinárstva Terra Parna a Rodinné vinárstvo
Magula v Ružovej a Vlčej doline.
V obci sa nachádzali tri mlyny a od prvej polovice 17. storočia aj pivovar, ktorý dal postaviť gróf Ján II.
Pálffy (1588 – 1646).
> Nehnuteľné pamiatky
Bohaté zastúpenie kultúrno-historických pamiatok obce majú sakrálne stavby, z ktorých štyri sú
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – barokový Kostol sv. Martina a 3 sochy
lokalizované v rôznych častiach obce - socha Panny Márie Immaculaty, socha sv. Urbana, socha sv.
Barbory.
Kostol je postavený na mieste pôvodného gotického kostola, z ktorého sa zachovala iba spodná časť
veže. Presbytérium s polygonálnym uzáverom je z roku 1700 a loď z roku 1708, kedy bol kostol
prestavaný do barokovej podoby.

Vzácnosťou je aj bohato zdobený interiér kostola, kde sa zachoval hlavný barokový oltár z 1. pol. 18.
storočia, vyznačujúci sa bohatou stĺpovou architektúrou a je ukončený volutovým štítom. V strede
oltára je obraz patróna sv. Martina od akademickej maliarky Edity Ambrušovej z roku 1959. Cennou
pamiatkou je aj klasicistická kazateľnica z konca 18. storočia.
Na strope kostola sa nachádzajú fresky, ktoré vyhotovil známy nitriansky akademický maliar Edmund
Massányi v roku 1940. Počas rekonštrukcie kostola v roku 2005 boli v presbytériu vsadené vitrážne
okná, ktoré podľa návrhu suchovského rodáka akademického maliara Jozefa Ilavského vytvoril
vitrážista Yaro Kupčo. Okná znázorňujú sv. Martina a sv. Notburgu.

Kaplnka Návštevy Panny Márie a pred ňou socha sv. Urbana
V obci sú lokalizované ďalšie tri národné kultúrne pamiatky: socha sv. Urbana bola postavená v roku
1808 pred kaplnkou Návštevy Panny Márie, baroková socha sv. Barbory z roku 1792 a socha Panny
Márie – Immaculaty, barokizujúca rustikálna práca z roku 1805. Cennou pamiatkou je aj Kalvária
z roku 1757. Nemenej významné sú aj sakrálne stavby, ako je socha sv. Jána Nepomuckého (1805),
socha sv. Vendelína (1872), či Kaplnka Návštevy Panny Márie (1729), kde sa dvakrát ročne
usporadúvajú cirkevné slávnosti, spojené so stretnutím farníkov a prezentáciou suchovských krojov.
Ochrana historického a kultúrneho dedičstva.
V katastri obce Suchá nad Parnou sa nachádzajú kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR, architektonické a výtvarné pamiatky, ktoré sú nositeľom
pamiatkových hodnôt.
Suchá nad Parnou je reprezentovaná množstvom významných rodákov, ktorí zviditeľnili svoju
obec v oblasti kultúry od histórie až po súčasnosť. Medzi nich patria:
František Hečko
(10.6..1905-1.3.1960) Redaktor, publicista, básnik, románopisec, osvetový pracovník. V rokoch 19191920 vinársko-ovocinárska škola v Bratislave, 1922-1926 vyššia hospodárska škola Košice. Od roku
1928 študent práva v Bratislave, štúdium nedokončil. 1928 adjunkt na veľkostatku v Košolnej. 1929-

1938 pracovník Úverových družstiev v Bratislave, 1938-1945 revízor, 1944-1945 vedúci tlačového
odboru tamtiež. 1946-1953 ľudovo-výchovný referent Matice slovenskej v Martine, 1946-1949
redaktor Matičného čítania, 1953 spisovateľ z povolania. 1954-1956 žil v Bratislave,
od 1957 v Martine. Napísal veľké množstvo fejtónov, besedníc a reportáži s ľudovo-výchovným
podtónom, odborné state, zbierky básní Vysťahovalci, Na pravé poludnie a Slovanské verše, romány
Drevená dedina, Červené víno a Svätá tma. Prvé dva boli preložené do viacerých jazykov
a nafilmované. Náhle zomrel a pochovaný je v Martine.
Blahoslav Hečko, PhDr.
(18.9.1915-22.12.2002) Redaktor, prekladateľ, spisovateľ. Absolvoval gymnázium v Trnave.
1941 odišiel do Talianska. Žil a pracoval v Ríme a Neapole a bol prvým lektorom slovenského jazyka
v Taliansku. Po dvoch rokoch sa vrátil. Pracoval v Československom rozhlase, Matici slovenskej, bol
riaditeľom divadelného a literárneho zastupiteľstva v Bratislave. Do penzie odchádzal z postu
redaktora vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V roku 1956 získal doktorát filozofie. Ovláda pätnásť
jazykov. Jeho obsiahle prekladateľské dielo, v ktorom zúročil predovšetkým znalosti taliančiny
a francúzštiny, pozostáva z 220 prekladov divadelných hier a okolo 100 románov. Bol autorom
pôvodných prác – knihy o prekladateľstve Dobrodružstvo prekladu, dvanásťjazyčného slovníka
porekadiel Nehádžte perly sviniam, za ktorý dostal v roku 1995 1. cenu medzinárodnej súťaže
o slovník roka v Prahe. Za preklady z taliančiny mu taliansky prezident udelil v roku 1997 Národnú
cenu za preklad. Okrem ďalších domácich ocenení bol aj čestným členom UNESCO katedry
prekladateľstva. V roku výročia mu vyšiel slovník Suchovského nárečia.
Víťazoslav Hečko, PhDr.
(5.12.1919-7.12.1972) Redaktor, básnik, prekladateľ. Po gymnaziálnych štúdiách v Trnave vyštudoval
filozofiu a francúzštinu na filozofickej fakulte UK v Bratislave. 1951 získal doktorát filozofie. Pracoval
v Československom rozhlase, v štátnom štatistickom úrade v Bratislave, vo vydavateľstve Oráč, ďalej
ako lektor slovenčiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Literárne sa prejavil lyrickými básnickými
pokusmi a prekladmi poézie a prózy zo slovinčiny, chorvátčiny, srbčiny, francúzštiny a poľštiny.
Pôvodné básne uverejňoval v študentských časopisoch. Výber z jeho básnickej tvorby vyšiel posmrtne
v knihe Vysvedčenie. Napísal učebnicu slovinčiny.
Viliam Turčány, Dr.
Narodený 24.2.1928. Básnik, prekladateľ, literárny vedec- teoretik. Po gymnaziálnom štúdiu v Trnave
(1939-1947) študoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave, kde v 1952 získal doktorát. Od 1951 bol redaktorom vo vydavateľstve Oráč, odtiaľ
v 1952 prešiel do Ústavu dejín slovenskej literatúry SAV, kde v 1961 obhájil hodnosť kandidáta vied.
V 1970-1972 bol lektorom slovenskej a českej literatúry v Neapole. Od 1973 vedecký pracovník
Literárnovedného ústavu SAV. Prebásnil niekoľko častí Hollého lyriky do súčasnej slovenčiny. Vydal
básnické zbierky Jarky v kraji, V toku, U kotvy, Aj most som ja a ďalšie. Prekladal poéziu Jána Nerudu,
Dante Alighieriho, Michelangela Buonarrotiho, Francesca Petrarcu a iných klasikov. Celý rad
literárnovedných štúdií publikoval v slovenských zborníkoch a časopisoch. V 1978 mu udelili titul
zaslúžilého umelca, je nositeľom ceny Jána Hollého a ceny Zväzu slovenských spisovateľov, v roku
1997 prevzal cenu mesta Trnava. 1999 mu bola udelená cena Jozefa Cígera-Hronského.
Jozef Ilavský, Doc. akademický maliar
Narodený 28.10.1940. Akademický maliar a výtvarný pedagóg. Výtvarné vzdelanie absolvoval
na strednej škole umeleckého priemyslu (1954-1958) a na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave u prof. L. Černického a J. Mudrocha. Vo výtvarnej oblasti sa venuje maľbe,
monumentálno-dekoratívnej tvorbe, úžitkovej grafike a ilustrácii. V maľbe sú dominujúcimi motívmi

obrazy figurálne, zátišia a krajiny, v ktorých vizuálny a emotívny zážitok transponuje do snových
a poetických kompozícií. Ich primárnym výrazovým prostriedkom je farba. Obraz lyrického
a spoetizovaného sveta pretrváva v abstrahujúci symbol – znak. Od 1969 pôsobí ako pedagóg
na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, potom na Fakulte architektúry STU v Bratislave, kde je
docentom pre výtvarné umenie, kresbu a maľbu. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a členom
združenia Art club 60+8. Výberom zo svojej tvorby sa úspešne prezentoval na mnohých domácich
a zahraničných výstavách. Jeho diela sú trvalo zastúpené v zbierkach slovenských i zahraničných
galérií. Ako ilustrátor spolupracuje so zaslúžilým umelcom Viliamom Turčánym, ktorému Ilustroval
viaceré básnické zbierky.
Závery a vyplývajúce opatrenia.
-

pamätná izba významných rodákov, pamätné tabule
rešpektovať, zachovať a chrániť všetky kultúrne pamiatky
zachovať v pôvodnom výraze objekty s charakteristickým, pamiatkovo hodnotným výrazovým
a hmotným riešením ako doklad historickej zástavby obce
pri obnove, dostavbe a novej výstavbe objektov je potrebné zohľadniť merítko a štruktúru
pôvodnej zástavby, zachovať typickú siluetu zástavby a diaľkové pohľady na dominantu obce
farský kostol

2.1.3. Kultúra a tradície
Hodnoty kultúrneho dedičstva určuje zachovaný fond kultúrnych pamiatok, historickourbanistické, stavebno-historické a archeologické štruktúry v nadväznosti na ich bezprostredné okolie
a krajinné prostredie, ktoré boli v priebehu stáročí ľudskou činnosťou rôzne pretvárané. Napriek
tomu, že obec bola vystavená rôznym civilizačným skúškam, dodnes si tieto hodnoty zachovali svoju
osobitosť.
Prvá písomná správa o obci je z roku 1251. V roku 1543 mala bolo v obci 39 rodín, v roku 1583
72 rodín, v roku 1828 mala 114 domov a 837 obyvateľov.
Suchá ako mestečko bola známa už pred rokom 1536. Právo konať výročné trhy získala listinou
potvrdenou cisárom Ferdinandom III. Habsburským v roku 1639. Zo začiatku boli výročné trhy deň
pred, alebo deň po sviatku patróna Kostola sv. Martina, neskôr okolo sv. Jozefa jozefský jarmok,
v lete svätojánsky a od 19. storočia sa konali štyri jarmoky ročne: jozefský - okolo sviatku sv. Anny
(26.júla), sv. Jána Krstiteľa (29. augusta), a sv. Martina (11.novembra). Kupovali a predávali sa kravy,
voly, kone, ovce, kozy, hydina, prasce, ale aj remeselnícke výrobky – obuv, čižmy, kováčske výrobky,
textílie, ľanové výrobky, výšivky a predávali svoje výrobky aj pekári, pernikári, pestovatelia ovocia,
dorábatelia medu, a i. Tieto jarmoky sa usporadúvali až do prvej ČSR. Tradíciu sme sa pokúsili obnoviť
29. júna 1999. Jubilejný a posledný piaty ročník sa uskutočnil 19. júna 2003.
V 19.storočí boli v Suchej nad Parnou priaznivé podmienky pre rozvoj remeselníckych cechov –
kováčsky, obuvnícky, džbánkarsky. V r. 1921-1928 v Suchej pôsobilo tehliarske družstvo a boli tu aj tri
mlyny. Podhájsky, Panský a Pilárikov mlyn. V Panskom mlyne sa šrotovalo do roku 1945 pre potreby
panstva z kaštieľa. O mlynoch a mlynároch veľa nevieme, Z roku 1543 je známe, že mlynárom bol už
štrnásť rokov Ján Soldan, ktorý sa priženil do Suchej.

V 19. storočí bolo rozšírené vyšívanie na zárobok (pre spolok Izabella – z iniciatívy arcikňažnej Izabelly
Habsburgovej), predkresľovanie výšivky a vyšívanie. Z generácia na generáciu sa doteraz v obci
traduje vyšívanie, ktoré bolo dôležitou súčasťou kroja (variant západoslovenského typu ľudového
odevu – Trnava, rukávce sú červeno-žlté) sa dnes využíva najmä v doplnkoch, obrusoch a
prestieraniach. Z časti sa zachovali až do 21. storočia. Veľký vplyv na vznik suchovského kroja mali
Chorváti.
K hodnotám kultúrneho dedičstva obce Suchá nad Parnou možno priradiť knižnice. Z nich
najvýznamnejšou bola pállfyovská knižnica anglickej a nemeckej klasiky, ktorá bola po prechode
Červenej armády zničená. V obci boli od 19. storočia budované zbierky kníh vo farskej, školskej
a neskôr v obci pribudla aj obecná knižnica.

V obci je tiež bohaté zastúpenie umeleckých smerov – literatúra, výtvarníctvo, hudba, spev a pod.
Z roku 1920 pochádzajú prvé informácie o divadelnej činnosti v Suchej nad Parnou.
Obec je rodiskom viacerých významných slovenských, ale aj európskych osobností, medzi ktoré sa
radia František Hečko, Blahoslav Hečko, Víťazoslav Hečko, Viliam Turčány, Jozef Ilavský a ďalší.
Literárna tvorba ožíva aj dnes poetickou tvorbou mladých nádejných autoriek Milady Krajáčovej,
Gabriely Spustovej. K nim môžeme priradiť aj diela pátra Viktora Mišutha o histórii obce Suchá nad
Parnou: Z dejín farnosti Suchá nad Parnou a Suchá nad Parnou Za zabudnutou minulosťou. V krátkom
čase uvedieme do života knihu Stanislava Jarábka o jeho futbalových začiatkoch v rodnej obci.
Dôležitou súčasťou života ľudu odpradávna bol spev a hudba. Počiatky vzniku dychovej hudby siahajú
do roku 1922. Účinkovali pri rôznych príležitostiach nielen doma, ale aj v okolitých obciach na
cirkevných obradoch, svadbách, hodových zábavách, hrajú pred rodinnými domami, kde bývajú
nositelia najrozšírenejších mien ako sú: Jozef, Peter a Pavol, Mária, Michal a pod. S krátkymi
prestávkami trvá činnosť dychovky dodnes.
Zborový spev sa traduje od roku 1928, kedy vznikol Mužský spevácky zbor. Detský spevácky zbor bol
založený v roku 1957, neskôr Ženský spevácky zbor – v roku 1972 a od roku 1998 pôsobí v obci
Suchovský spevácky zbor. Suchovský spevácky zbor pravidelne každú prvú nedeľu v mesiaci spieva vo
farskom kostole, účinkuje na cirkevných slávnostiach, spieva v krojoch na podujatí Pochovávanie
basy, každoročne sa zúčastňuje prehliadky speváckych zborov v Brestovanoch, pravidelne účinkuje na
Cyrilometodských dňoch v Bratislavskom kraji, organizuje každé 2 roky prehliadku speváckych zborov
Memoriál Zefirína Hečku a každoročne vianočné koncerty vo farskom kostole sv. Martina. Okrem
toho sa zúčastňuje výmenných koncertov so speváckymi zbormi SLAVOŠ z Berouna (ČR) a speváckym
zborom MORAVAN z Kroměříža. Suchovský spevácky zbor spieval v Taliansku, Francúzsku, Rakúsku,
v Poľsku.
Dnes sú v obci dva spevácke zbory: Suchovský spevácky zbor a sakrálny zbor Laudate. Ich spev a
hudba dychovej hudby Suchovanka nemalou mierou prispievajú ku kultúrno-spoločenskému životu
obce. V obci pôsobí aj detský folklórny súbor pri Základnej škole. Každoročne sa organizuje celý rad
kultúrnych a spoločenských podujatí, zameraných na prezentáciu a rozvoj ľudových tradícií, stretnutí
so slávnymi rodákmi, ktorí významnou mierou prispeli ku kultúrnemu povzneseniu obce. Obec pre
nich zriadila v kultúrnom dome pamätnú izbu.

Pravidelné kultúrne podujatia v obci
Z mnohých podujatí sa stali tradície, ako napr. : Trojkráľový koncert speváckych zborov a hostí, Plesy
a karneval detí, cestný beh Suchovská pätnástka, Pochovávanie basy, Degustácia vín členov Spolku
vinohradníkov a vinárov, Deň zeme, Stavanie mája, Deň matiek, Od roku 2000 sa z iniciatívy farára
Petra Cibiru slávia cirkevné slávnosti dvakrát do roka v Ružovej doline - na sviatok sv. Urbana
a sviatok Návštevy Panny Márie, s účinkovaním Dychovej hudby Suchovanka a zborov Suchovský
spevácky zbor a sakrálny zbor Laudate. Slávnosti sú spojené so stretnutím farníkov a prezentáciou
suchovských krojov. Po skončení sv. omše sa aj duchovní prezlečú do krojov a spoločne sa potešia
v krásnej prírode pri peknej piesni a občerstvení. Ďalším tradičným podujatím sú Rybárske preteky,
Oslava leta ( súťaže pre deti, ukážka hasičskej techniky, opekačka), Pietny akt kladenia vencov pri
pomníku padlých na námestí pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny, osláv SNP, Memoriál Zefirína
Hečku (zborový spev), Október - Mesiac úcty k starším, Pamiatka zosnulých – spomienková slávnosť
na cintoríne s dychovou hudbou Suchovanka, Mikulášske stretnutie s deťmi, Adventný koncert,
Pernikiáda, Silvester a vítanie Nového roka pri ohňostroji.
V tomto duchu by sme chceli pokračovať aj naďalej. Chceme udržiavať a rozvíjať kultúrnospoločenské tradície. Rozvíjať ich tak, aby slúžili k súdržnosti, spolupatričnosti a priateľstvu medzi
občanmi obce Suchá nad Parnou. Chceme prispieť k podpore organizácií v ich činnosti a realizácii.
Chceme deťom vštepiť hrdosť, aby si vedeli vážiť tradície, rozvíjali duchovné hodnoty a boli
ozajstnými pokračovateľmi dedičstva, ktoré sa dodnes zachovalo.
Len obec, v ktorej sa občania zapájajú do kultúrneho a spoločenského života napreduje a žije. A ak
chceme napredovať a rozvíjať našu obec, musíme vzbudiť záujem o dianie a históriu Suchej nad
Parnou u všetkých občanov, ale najmä v našich deťoch.

2.1.4. Príroda a životné prostredie
Geologická stavba územia je významným faktorom ovplyvňujúcim genézu pôd, rozmiestnenie
rastlinstva a živočíšstva a v rozhodujúcej miere aj možnosť hospodárskeho využitia krajiny tak pre
technické, ako aj bioprodukčné činnosti. Záujmové územie leží z geologického hľadiska na
Podunajskej panve, ktorá začala vznikať v bádene (stupeň neogénu) a sformovala sa najmä v pliocéne
(vrchné oddelenie neogénu) a vo štvrtohorách (Vaškovský, 1977). Podložie panvy tvorí prevažne
kryštalinikum tektonických jednotiek Vnútorných Karpát - tatríd a veporíd, na ktoré sú priamo
uložené neogénne sedimenty. Hlavnú výplň tvoria sedimenty pliocénu, zastúpené panónom a
pontom. Z kvartérnych uloženín sú pre pahorkatiny typické eolické usadeniny - spraše, ktoré ležia na
bazálnych kvartérnych štrkopieskoch a v záujmovom území pochádzajú z obdobia wurmu. Vytvárajú
miestami súvislé pokrovy na hladko modelovaných plochých chrbtoch. Ich hrúbka sa tu pohybuje v
rozmedzí 10-20 m. Zo severozápadu nad nivou toku Parná na študované územie zasahuje úzky
výbežok proluviálnych sedimentov, ktoré Parná nahromadila na úpätí Malých Karpát. Sú
holocénneho veku. Zloženie je pestré s prevahou štrkovito-hlinitej zložky.
Podľa geomorfologického členenia SR (Atlas SSR, 1980) sa územie radí do Trnavskej pahorkatiny,
ktorá patrí do podoblasti Podunajská pahorkatina, oblasti Podunajská nížina. Zjednodušene možno
povedať, že v rámci Trnavskej pahorkatiny kataster patrí do Podmalokarpatskej pahorkatiny.

Nadmorská výška územia sa pohybuje od 50 m.n.m. po 240 m.n.m. Maximálna výška 240 m n.m. leží
v Suchovskom háji na západnom výbežku územia a o niečo menej, 232 m n.m. severne od kóty
Borová hora (227 m n.m.). Najnižšie položené miesta v katastri sa nachádzajú na nive Parnej a
Podhájskeho potoka.
Územie má charakter proluviálno-eolickej pahorkatiny a eolickej zvlnenej roviny. Z charakteristických
erózno-akumulačných foriem prevládajú svahy so slabým sklonom do 3,0°, ktoré zaberajú až 43,5% z
plochy záujmového územia. Tvoria prechod od plochých chrbtov k nive Parnej. Najvyššie položené
ploché chrbty sú zvyškami poriečnej rovne. Ich maximálna výška kulminuje v rozmedzí 230 až 240 m
n.m. Výrazné zastúpenie majú aj svahy s miernymi sklonmi od 3,1° do 7,0°, ktoré sa tiahnu pozdĺž
úvalín a dolín a miestami i nív. Tam, kde erózne procesy mali najlepšie podmienky na odnos
materiálu, vznikli najstrmšie časti v katastri. Svahy tu majú sklonitost’ od 7,1° do 18,0°. Najvýraznejšie
sú na južných stráňach Suchovského hája nad vodnou nádržou. Menšie plochy strmých svahov tvoria
začiatky dolín alebo úvalín, resp. Ich kopírujú.
Medzi typické eolické formy patria úvaliny až úvalinové doliny. Viažu sa na depresné miesta. Z ďalších
erózno-akumulačných foriem možno spomenúť dve slabo rozvetvené doliny - Ružovú a Čertovu
dolinu, majúce severojužný smer. Charakteristický je tvar roztvoreného „V", pričom ich horné časti
plynulo prechádzajú do susedných svahov. Z antropogénnych foriem sa výrazne ukazuje vodná nádrž
Suchá, ležiaca v stredozápadnej časti katastra.
Os záujmového územia predstavuje tok Parná. Pramení v Malých Karpatoch, teda mimo záujmového
územia, do ktorého vstupuje od severozápadu a opúšťa ho na juhovýchodnej strane. Smer i spád
toku kopírujú územie, cez ktoré Parná preteká, teda Trnavskú pahorkatinu. Spolu s ostatnými tokmi
vytvára na pahorkatine paralelnú riečnu sieť. V rámci katastra má jeden menší prítok - Podhájsky
potok, ktorý tiež pramení v Malých Karpatoch. Toky patria do oblasti vrchovinno-nížinnej s dažďovosnehovým typom odtoku. Najväčší prietok majú koncom jari, keď sa topí sneh a prichádzajú prvé
väčšie dažde. Koncom leta a začiatkom jesene bývajú vodné stavy najnižšie. Výnimku tvoria
pravidelné letné prívalové búrky. V zime pri silnom poklese teplôt uvedené toky spravidla zamŕzajú.
Z hydrologického hľadiska patrí územie do povodia Parnej. Parná je z väčšej časti upravená.
Neupravené sú len úseky západne od obce, kde sa vyskytuje líniová brehová drevinová vegetácia.
V týchto miestach Parná aj mierne meandruje. Upravené časti sú len zriedka porastené samostatne,
resp. v malých skupinkách, rastúcimi krovinami alebo stromami. Podhájsky potok je upravený len
niekoľko sto metrov východne od vodnej nádrže Suchá. K povrchovým vodám patria aj vodné plochy.
V záujmovom území bola vybudovaná umelá vodná plocha na Podhájskom potoku - vodná nádrž
Suchá. Celkový objem nádrže pri zatopenej ploche 40,08 ha je 1,406 mil. m3. Akumulovaná voda
z vodnej nádrže sa využíva na extenzívny chov rýb a rekreačné účely. Nádrž znižuje aj povodňové
prietoky.
Podľa hydrogeologickej rajonizácie územie spadá do rajónu QN 050 Kvartér Trnavskej pahorkatiny.
Ich výskyt a hĺbka sú ovplyvnené geologickým podložím. Viažu sa hlavne k fluviálnym a k neogénnym
sedimentom, menej k proluviálnym sedimentom, ktoré tu zasahujú len okrajovo. V neogénnych
súvrstviach sa podzemná voda nachádza v priepustných piesčitých a štrkopiesčitých horizontoch
v hĺbke od 21 m. Panvová skladba vrstiev podmieňuje vznik artézskych podzemných vôd. Priemerná
výdatnosť sa pohybuje okolo 1,9 l.s-1. Smer prúdenia podzemných vôd je totožný so smerom tokov
t. j. zo SZ na JV. Má hydrogénuhličitano-vápenato-horečnatý charakter. Vo vode je rozpustných

cca 870 mg.l-1 minerálnych solí. Tvrdosť vody má hodnotu 29 °N, to znamená, že ide o značne tvrdú
vodu.
Územie je poľnohospodárskou krajinou. Dokazuje to aj plošné vyjadrenie poľnohospodársky
využívaných pôd, ktoré tvoria až 4/5 z katastra. Najväčšie zastúpenie majú hnedozeme. Z nich tvoria
až 44,3% z celkovej rozlohy územia hnedozeme modálne (v praxi sa označujú ako hnedozeme
kultizemné, pretože sa intenzívne využívajú a majú vrchné horizonty značne pozmenené)
a hnedozeme luvizemné (22,4%). Tvoria súvislé areály a vyvinuté sú prevažne na slabo sklonených
svahoch na sprašiach, menej na iných kvartérnych a neogénnych sedimentoch v podmienkach
periodicky premyvného vodného režimu. Z hľadiska produkčného potenciálu patria hnedozeme
k našim najúrodnejším pôdam, umožňujúcim značnú variabilitu osevných postupov. Vzhľadom na
nedostatok humusu si však vyžadujú intenzívne hnojenie. V depresii s občasným tokom, ležiacej
južne od obce, sa vyvinul pseudoglej modálny. Zaberá necelé 1%. Nie je vhodný na poľnohospodárske
využitie. Na nive Parnej sa vytvorili čiernice modálne (podobne ako u hnedozemí modálnych sa dá
hovoriť už o čierniciach kultizemných). Ich vznik je viazaný na staršie aluviálne sedimenty.
Z produkčného hľadiska sú to najúrodnejšie pôdy, ale na druhej strane bývajú často degradované.
V rámci záujmového územia existujú plochy, ktoré patria k lesnému fondu. Z hľadiska zatriedenia pôd
do pôdnych druhov patria všetky pôdy katastra do kategórie stredne ťažkých hlinitých pôd. Tieto
pôdy sú aj z poľnohospodárskeho využitia najvhodnejšie.
Záujmové územie patrí do teplej klimatickej oblasti charakterizovanej priemernou početnosťou 50
a viac letných dní za rok, s denným maximom teploty viac ako 25 °C. V rámci teplej klímy územie
spadá do dvoch okrskov (Atlas krajiny SR, 2004):
okrsok T2 - teplý, suchý s miernou zimou - charakteristický pre severnú a západnú časť riešeného
územia,
okrsok T4 - teplý, mierne suchý s miernou zimou - charakteristický pre južnú a východnú časť
riešeného územia.
Teplej oblasti, do ktorej spadá záujmové územie, zodpovedá aj charakteristika priemerných teplôt
záujmového územia. Podľa dlhodobého priemeru k najteplejším mesiacom patria júl (19,8 °C)
a august (19,7 °C), k najchladnejším december až február. Z viacročného sledovania teplôt vzduchu
badať postupný nárast priemerných ročných teplôt. Priemerne ročne na území spadne od 550 do 650
mm atmosférických zrážok. Dlhodobý ročný priemer je 524 mm. Najviac zrážok spadá v mesiacoch
máj-september, najmenej v mesiacoch január-apríl. Z dlhodobého hľadiska je relatívne suchým
mesiacom aj október. Vzhľadom na rovinný charakter a otvorenosť územia, je územie katastra
pomerne dobre vetrané, čo je priaznivé z hľadiska rozptylu znečisťujúcich látok. Prevládajúci smer
vetra je severozápadný. Ďalšími častými smermi vetrov sú JV a S smer. Najmenší význam má
prúdenie vzduchu z juhozápadu, juhu a východu. Priemerná hodnota maximálnej rýchlosti vetra
dosahuje hodnotu 32,6 m/s. Výskyt bezvetria je veľmi nízky.
Podľa fytogeografického členenia patrí územie do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), podoblasti
vlastnej panónskej flóry (Eupannonicum), do okresu Podunajská nížina. V druhovom zložení
prirodzenej i synantropnej vegetácie sa to prejavuje dominantným zastúpením teplomilných druhov.
Súčasná vegetácia sa výrazne líši od pôvodnej. Namiesto lesných porastov, ktoré pôvodne pokrývali
takmer celé územie, prevládajú agrocenózy s pestovanými monokultúrami plodín. Porasty

s prirodzeným druhovým zložením sa na území vyskytujú zriedka a zvyšky, väčšinou pozmenených
lesných spoločenstiev, sa obmedzujú len na niekoľko malých plôch. Predstavujú zvyšky lužných lesov
pozdĺž toku Parná a jeho prítoku Podhájsky potok. Existujú na ich neupravených úsekoch. Brehové
porasty tvoria rôzne formácie. Od samostatných drevín cez skupinky krovín až po niekoľko desiatok
metrov dlhé úseky, najlepšie sú vyvinuté na neupravených brehoch tokov. Prevažujú vŕbovotopoľové lesy. Podobný charakter majú i brehové porasty vodnej nádrže Suchá a lesný porast pri
prítoku vodnej nádrže. Zo severozápadnej strany vodnej nádrže sú vysadené kultivary
severoamerických topoľov Populus x canadensis. V minulosti k najrozšírenejším spoločenstvám
v území patrili dubovo-hrabové lesy. Dnes sú na ich mieste polia a vinice. Zvyšky sa vyskytujú viacmenej ostrovčekovito v podobe hájov. Na severe katastra obce v lokalite Dubník a nad hospodárskym
dvorom Podbor sú tieto háje tvorené čisto dubinami. Na západe katastra leží rozlohou najviac
kompaktná lesná plocha - Suchovský háj. V stromovom poschodí dominuje dub letný (Quercus robur),
vyskytuje sa i dub cerový (Quercus cerris), d. zimný (Quercus petraea), hrab obyčajný (Carpinus
betulus), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), lipa malolistá (Tilia cordata). Podobne ako v iných
lokalitách, i v Suchovskom háji bola vysádzaná borovica. Z tohto dôvodu tu možno nájsť aj plochy
zmiešaných listnato-ihličnatých drevín, v ktorých prevláda práve borovica, sekundárne gaštan jedlý.
Menej je zastúpený javor, lipa a jaseň (od 5 do 15 %). Líniové porasty drevín - okrem spomínaných
brehových porastov sa vyskytujú na medziach, popri cestách, plotoch, na terénnych zlomoch, v okolí
technických objektov – bývalého poľnohospodárskeho areálu, ihriska a pod. Ich druhové zloženie je
rôznorodé, niektoré tvorí viac druhov a uplatňujú sa v nich druhy pôvodných drevín, v iných sa
vyskytujú i ovocné dreviny. Stromoradia ovocných drevín sú najviac zastúpené popri cestách. Typické
sú pre ne domáce druhy ako slivka, jabloň, čerešňa, hruška, ale i orech vlašský. Často bývajú
premiešané s pôvodnými alebo umelo vysadenými druhmi. Z introdukovaných druhov je najviac
rozšírený agát biely (Robinia pseudoaccacia), ktorý prenikol v minulosti do mnohých plošných
i líniových porastov drevín, ktoré boli jeho inváziou značne pozmenené a obsadzuje i voľné miesta, na
ktorých bola vegetácia poškodená, alebo odstránená ľudskou činnosťou. Sídelná vegetácia - je
charakterizovaná predovšetkým preddomovými záhradkami a parkovou vegetáciou. V preddomových
záhradách dominujú najmä ihličnany. Typické sú aj kvetinové predzáhradky. Parková vegetácia je
zastúpená lokalitou parku v centre obce, ktorý spolu s lokalitou okolia kostola a školskou záhradou
tvoria urbánne biocentrum, ktoré bolo vytvorené v rokoch 2002-2005
Záujmové územie je súčasťou zoogeografickej oblasti, ktorú charakterizuje výskyt stepných druhov
živočíchov a ich zoocenóz v dotyku s druhmi karpatských lesov. Ide o panónsku oblasť eurosibírskej
provincie stepí s výskytom mnohých teplomilných druhov, ktoré sa rozšírili z refúgií treťohornej fauny
ležiacich v oblasti Stredomoria (mediteránu). Predovšetkým ide o populácie z ponticko mediteránneho centra (Buchar, 1983).
Životné prostredie
Obec Suchá nad Parnou predstavuje typické vidiecke sídlo lokalizované v poľnohospodársky
intenzívne využívanej krajine, čomu zodpovedajú aj environmentálne problémy obce. Teda
z environmentálneho hľadiska možno obec charakterizovať problémami typickými pre
poľnohospodársku krajinu - vytvorenie monofunkčnej intenzívne poľnohospodársky využívanej
krajiny s nízkym stupňom ekologickej stability s negatívnymi vplyvmi poľnohospodárskej chemizácie
na jednotlivé zložky krajiny, najmä na vody a pôdy. V krajinnej štruktúre dominantným prvkom je
orná pôda. Zaberá 80,4% z výmery katastra. Väčšina poľnohospodárskej pôdy je zornená. Orná pôda

zaberá až 92,5% z výmery poľnohospodárskej pôdy. V štruktúre využitia ornej pôdy prevažujú
obilniny (pšenica, jačmeň) a krmoviny (kukurica a lucerna). V poslednom období sa lukratívnym
stáva pestovanie energetických plodín, najmä slnečnice a repky olejnej. Z hľadiska výmery prevláda
veľkobloková orná pôda.
Územie vykazuje nízky stupeň ekologickej stability, nakoľko zastúpenie ekostabilizačných prvkov je
veľmi nízke. Nachádza sa tu len jeden väčší kompaktnejší lesný ekosystém, a to dubovo-hrabový les
Suchovský háj o rozlohe 105,5 ha. V poraste dominuje dub a hrab. Časť Suchovského hája tvoria
umelo vysadené borovicové dúbravy. Na severe katastra obce Suchá nad Parnou sa vyskytujú menšie
háje. Pozdĺž Podhájskeho potoka sa vytvoril nížinný vŕbovo-topoľový lužný les. K ekostabilizačnej
situácii prispievajú aj mozaikové štruktúry, ktoré predstavujú špecifické formy využitia zeme tvorené
kombináciou rôznorodých prvkov SKŠ - ornej pôdy, viníc, starých záhrad, či záhrad ovocných stromov
v rôznych kombináciách. Ich výskyt sa viaže na depresiu s nestálym tokom, nachádzajúcu sa južne od
nádrže Suchá, mozaika starých záhrad a viníc má zastúpenie vo Vlčej a Ružovej doline.
K ekostabilizačným prvkom možno zaradiť aj vodnú plochu reprezentovanú vodnou nádržou, ktorá
zaberá 1,4% z výmery katastra. Pôvodne mala nádrž slúžiť len pre potreby poľnohospodárstva,
v súčasnosti rastie aj jej športovo-rekreačný význam. Posilneniu ekologickej stability sa v poslednom
období v obci venuje značná pozornosť. Bolo tu vybudované urbánne biocentrum a viacero vetiev
lokálnych biokoridorov.
Záujmové územie sa vyznačuje relatívne málo znečisteným ovzduším. Vzhľadom k všeobecne
priaznivým orografickým a klimatickým pomerom je územie veľmi dobre prevetrávané, v dôsledku
čoho dochádza k pomerne rýchlemu a účinnému rozptylu emitovaných znečisťujúcich látok. Na
druhej strane však bariérami nechránená krajina bola a zostáva potenciálne veľmi náchylná na
veternú eróziu, ktorá sa prejavuje intenzívnymi prašnými búrkami a odnosom vrchných častí
pôdneho profilu, čo značnou mierou prispieva ku kontaminácii ovzdušia tuhými znečisťujúcimi
látkami a prašnosti prostredia. Priamo v záujmovom území nie sú lokalizované prevádzky výrazne
znečisťujúce ovzdušie. Podľa Krajského úradu Trnava sa tu nachádzajú 2 stredné zdroje znečisťovania
ovzdušia, a to Obecný úrad Suchá nad Parnou – ZŠ Suchá nad Parnou a Slovenská katolícka charita
v Suchej nad Parnou. Produkcia z týchto zdrojov nie je veľmi výrazná. Veľký zdroj znečisťovania
ovzdušia sa v obci nenachádza. Okrem existujúcich stacionárnych zdrojov významný podiel na
znečistení ovzdušia záujmového územia, najmä oxidmi dusíka, oxidom uhoľnatým a prchavými
organickými látkami (VOC), majú mobilné zdroje v okolí vysoko frekventovaných dopravných
koridoroch, kde intenzita prepravy predstavuje viac ako 4 000 jednotkových vozidiel za 24 hodín.
Tieto znečisťujúce látky sa podieľajú aj na tvorbe prízemného ozónu. V území nie je monitorovaná
kvalita ovzdušia, preto nemožno stanoviť exaktné zóny znečistenia ovzdušia. Z hľadiska priestorovej
diferenciácie najviac znečistenou oblasťou je juhovýchodná a centrálna časť záujmového územia,
ktorá je ohrozovaná v dôsledku pôsobenia jednak lokálnych zdrojov, ako aj diaľkového prenosu emisií
zo zdrojov znečisťovania ovzdušia lokalizovaných v susedných sídlach, predovšetkým z veľkých
a stredných zdrojov priemyselného centra Trnava a ďalších zdrojov v okolí, napr. Amylum Boleráz,
s.r.o., Slovenské elektrárne, a.s., OZ Jaslovské Bohunice.
Dôsledné hodnotenie znečistenia vôd je v danom území veľmi problematické, nakoľko ani na jednom
úseku vodných tokov pretekajúcich záujmovým územím sa nesleduje kvalita vody. Na základe
terénneho prieskumu však možno pozorovať fyzikálne znečistenie oboch tokov. Ide predovšetkým
o zvyšky domového odpadu, ktoré sú ukladané priamo do vodného toku. Jediným odberným

miestom hodnotenia kvality povrchových vôd je vodná nádrž Suchá, kde boli sledované
a vyhodnocované tri skupiny ukazovateľov kvality vôd, a to: chemické, mikrobiologické a biologické.
Všetky tri skupiny ukazovateľov vykazovali III. stupeň kvality podľa STN 75 7221, čím sa voda
klasifikuje ako znečistená, t. j. s obmedzeným využitím. I napriek týmto skutočnostiam sa nádrž
využíva aj na občasné kúpanie.
Hodnotenie priestorovej diferenciácie znečistenia podzemných vôd je oveľa obtiažnejšie, nakoľko
neexistujú celoplošné a pravidelné merania. Okrem toho podzemné vody sú ohrozované celým
radom nekontrolovateľných zdrojov znečistenia ako sú priesaky zo skládok odpadov, priesaky
z nevodotesných žúmp, negatívne vplyvy poľnohospodárskej chemizácie a pod. Kvalita podzemných
vôd bola hodnotená na základe dostupných údajov, a to na základe výsledkov Geochemického atlasu
- časť Podzemné vody (Rapant, Vrana, Bodiš, 1996) podľa počtu prekročených nadlimitných
koncentrácií jednotlivých znečisťujúcich látok stanovených normou STN 75 7111, ktorá platí pre
posudzovanie akosti vody určenej k zásobovaniu obyvateľstva a pre ďalšie účely využitia, ktoré akosť
vody v zmysle tejto normy vyžadujú. Limitné hodnoty v zmysle STN 75 7111 boli výrazne prekročené
v ukazovateľoch celková mineralizácia, dusičnany a chróm. V celom záujmovom území boli zistené
vysoké hodnoty fosforečnanov, ktoré STN 75 7111 nelimituje. Vysoké hodnoty celkovej mineralizácie
indikujú antropogénne znečistenie. Koncentrácia chrómu v sledovanom území dosahuje hodnoty 1,010,0 mg.l-1, pričom najvyššie hodnoty boli pozorované v južnom cípe. STN 75 7111 udáva smernú
hodnotu pre obsah chrómu 0,05 mg.l-1. Obsah dusičnanov v podzemných vodách prekračuje
hraničnú hodnotu 50 mg.l1 na celom území, pre malé deti sa však za nebezpečné pokladajú už
hodnoty 15 mg.l1 Ich vysoká koncentrácia je spojená s intenzívnymi poľnohospodárskymi aktivitami
v danom území, z ktorých najväčším plošným zdrojom dusičnanov je aplikácia dusíkatých hnojív.
Koncentrácie fosforečnanov dosahujúce na väčšine územia hodnoty do 1,0 mg.l-1, v najsevernejšom
cípe presahujúce hodnotu 1,0 mg.l-1, možno považovať porovnaním so strednou hodnotou „mediánom" (0,005 mg.l-1) za vysoké. Významnejší geogénny zdroj fosforečnanov v záujmovom
území neexistuje, z tohto dôvodu možno konštatovať, že sa fosforečnany uvoľňujú do životného
prostredia najmä z minerálnych hnojív, odpadových vôd, detergentov a insekticídov. Potenciálnym
zdrojom znečistenia vôd je doprava - posypové látky používané pri zimnej údržbe ciest, aplikácia
chemických hnojív a ochranných látok, priesaky z nevodotesných žúmp. Riziko znečistenia vôd
predstavuje ukladanie odpadu, najmä nelegálneho bez poznania podložia, čím vzniká veľké
nebezpečenstvo ohrozenia podzemných vôd.
Kontaminácia pôd je hlavným chemickým degradačným procesom. Do pôd, ktoré sú akceptorom
mnohých vnášaných látok sa dostávajú kovy a ich zlúčeniny, organické látky, ropné produkty
a pesticídy. Zaťažovaním pôd cudzorodými látkami sa narúšajú jednotlivé funkcie pôd a ohrozuje sa
kvalita vody, potravinového reťazca a v neposlednom rade aj zdravie ľudskej populácie. Vzhľadom
k tomu, že nie je dostatok informácii o kontaminácii pôd záujmového územia, kontaminácia pôdy
v záujmovom území bola hodnotená na základe výsledkov geochemického mapovania pôd (Čurlík,
Šefčík, 1999), ktorého cieľom bolo vytvoriť ucelený obraz o priestorovej distribúcii obsahov
jednotlivých prvkov, geogénne a antropogénne podmienených zvýšených koncentráciách, vrátane
diaľkového transportu rizikových prvkov do pôd. Hlavným zdrojom kontaminácie pôdneho fondu
cudzorodými látkami sú rôzne antropogénne aktivity spojené s aplikáciou niektorých hnojív (fosfáty)
a chemikálií v poľnohospodárstve, priemyselnou činnosťou, výrazne koncentrovanou v neďalekom
priemyselnom centre mesta Trnava i v ďalších okolitých obciach s rozvinutou priemyselnou bázou
(Boleráz, Smolenice, atď.) a tiež doprava. Prostredníctvom erózie, ale aj premiestňovaním zrážkovými

vodami, sa ťažké prvky môžu dostávať i do priľahlých aluviálnych drenážnych systémov a negatívne
ovplyvňovať kvalitu povrchových i podzemných vôd.
Pôdy záujmového územia sú rizikové z hľadiska výskytu niklu, kadmia a zinku. Koncentrácia týchto
prvkov v pôde prekračuje referenčnú hodnotu A. V záujmovom území bol podľa Geochemického
atlasu SR, časť V: Pôdy (Čurlík, Šefčík, 1999) zistený aj výskyt ďalších rizikových prvkov (Ba, Be, Cr, Sn,
V) a iných monitorovaných prvkov (B, Ca, Ce, Fe, Ga, K, La, Li, Na, Rb, Sr), ktorých koncentrácie síce
nedosahujú limitné hodnoty, ale prekračujú stredné hodnoty (medián). Z priestorového vyjadrenia
vidno, že k najviac zaťažením pôdam patria pôdy v južnej a juhovýchodnej časti záujmového územia.
Významné miesto v súbore faktorov, ktoré zhoršujú kvalitu životného prostredia, a tak nepriaznivo
vplývajú na flóru, faunu, ako aj na zdravie človeka, zaujíma hluk. Najväčšiu hlukovú záťaž
v záujmovom území spôsobuje cestná (automobilová) doprava, ktorá dosahuje intenzitu okolo 4 000
jednotkových vozidiel za 24 hod. na zbernej komunikácii č. III/504006 v úseku Trnava-Suchá nad
Parnou-Dlhá a Trnava – Horné Orešany. (SSC, 2010). Na ostatných dopravných úsekoch nebola
intenzita dopravy sledovaná, možno však predpokladať strednú intenzitu na ceste III. Triedy ZvončínSuchá nad Parnou. Ostatné obslužné cesty zabezpečujúce dopravu predovšetkým v rámci intravilánu
obce, predstavujú nížšiu hlukovú záťaž.
Odpadové hospodárstvo.
V súčasnosti je odvoz a zneškodňovanie odpadu z obce zabezpečené v zmysle spracovaného
Všeobecne záväzného nariadenia obce o odpadoch. Obec uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho odpadu s firmou A.S.A Trnava.
V obci chýba zberný dvor odpadu a kompostovisko.

2.1.5. Infraštruktúra a občianska vybavenosť
Zásobovanie pitnou vodou.
Obec je zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu Dobrá Voda – Dechtice – Zvončín –
Trnava. V katastri obce Zvončín sa nachádza zemný vodojem. Na jeho zásobovací vodovod je
napojený aj vodovod pre obec Suchá nad Parnou.
V obci je vybudovaný vodovod I. tlakového pásma, ktorý zásobuje lokality v nižšie položených
častiach obce. Vo vyššie položených častiach obce je vybudované II. tlakové pásmo vodovodu.
V častiach obce, kde nie je vybudovaný vodovod je potreba vody zabezpečovaná individuálne –
z vlastných studní.
Kvalita vody z vlastných studní je z hľadiska STN nevyhovujúca pre zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou.
Závery a vyplývajúce opatrenia.
V častiach obce, kde nie je vybudovaný vodovod pokračovať v jeho výstavbe, aby bola zabezpečená
potreba pitnej vody v celej obci. Pre navrhovanú výstavbu je potrebné rozšíriť vodovodnú sieť.

Zásobovanie zemným plynom.
Plynofikácia obce bola riešená spolu s obcou Zvončín. Generel plynofikácie obce riešil plynofikáciu
obidvoch obcí s jednou regulačnou stanicou plynu umiestnenou vo Zvončíne a STL rozvodmi plynu
v obidvoch obciach. Hlavná vetva je vedená súbežne so štátnou cestou Zvončín – Suchá – Košolná.
STL rozvody plynu v obci sú vedené vo všetkých uliciach obce, kde je realizovaná zástavba. Jednotlivé
objekty v obci sú napojené na plynovod STL prípojkami. V časti obce Vlčia dolina nie je vybudovaný
plynovod.
Závery a vyplývajúce opatrenia.
Je potrebné pokračovať vo výstavbe rozvodov plynu tak, aby bola zabezpečená plynofikácia v celej
obci.

Kanalizácia a odvádzanie zrážkových vôd
V obci je čiastočne vybudovaná splašková kanalizácia, ktorá odvádza splaškové vody do ČOV Trnava
v Zelenči. Systém kanalizácie je kombinovaný - gravitačné stoky s čerpacími stanicami
a s kanalizačnými výtlakmi.
V častiach obce, kde nie je kanalizačná sieť vybudovaná, sú splaškové vody zachytávané do žúmp.
Odvádzanie splaškových vôd do žúmp nevyhovuje súčasným hygienickým požiadavkám.
Závery a vyplývajúce opatrenia.
Je potrebné pokračovať vo výstavbe miestnych rozvodov kanalizácie, aby bolo zabezpečené
odvádzanie splaškových vôd z celej obce.
Zrážkové vody z povrchového odtoku sú odvádzané z komunikácií a spevnených plôch povrchovým
spôsobom (záchytné rigoly, spádovanie do terénu, vsakovanie a pod.).
Závery a vyplývajúce opatrenia.
Zabezpečiť odvádzanie a zachytávanie zrážkových vôd v rámci výstavby miestnych komunikácii
a nových rozvojových lokalít.
Občiansku vybavenosť a sociálnu infraštruktúru v obci charakterizujú zariadenia v oblasti kultúry
a administratívy, športové zariadenia, školské a sociálne zariadenia. Hlavné obchodno-obslužné
centrum je situované v priestore námestia a jeho blízkeho okolia v centrálnej časti obce. Tvoria ho
zariadenia komerčnej a nekomerčnej občianskej vybavenosti. Je tu sústredená základná občianska
vybavenosť obce (školstvo, obchodné prevádzky, služby, občerstvenie...).
Druhé podružné centrum je vytvorené na opačnej strane námestia v dotyku s hlavným centrálnym
priestorom, kde je situovaný kultúrny dom s obecným úradom (verejná správa, administratíva,
kultúra, zdravotníctvo, ).
Ďalšie objekty občianskej vybavenosti (obchody, športový areál, reštaurácia, hostinec, penzióny...) sú
rozložené nerovnomerne po celom území obce.

Závery a vyplývajúce opatrenia.
Rozsah základnej občianskej vybavenosti je postačujúci, jej ďalší rozvoj treba sústreďovať do
vzdialenejších lokalít, v ktorých v súčasnosti absentuje.
V obci chýbajú spoločenské zariadenia pre občanov v poproduktívnom veku, kde by im bolo
umožnené stretávať sa a aktívne sa zapájať do rôznorodých aktivít.
V oblasti sociálnych služieb v obci chýbajú zariadenia opatrovateľskej služby pre starých a osamelých
občanov obce, resp. samotná opatrovateľská služba v domácnosti.

2.1.6. Doprava
Doprava v obci a jej napojenie na okolité sídla je zabezpečovaná prostredníctvom cestnej dopravy.
Najbližší prístupový bod napojenia na železničnú dopravu je železničná stanica Šelpice, ktorá je vo
vzdialenosti cca 5,3 km od centra obce, avšak v tejto vzdialenosti je prístupná z časti po nespevnenej
účelovej komunikácii.
Hromadnú dopravu do okolitých sídiel zabezpečujú tri autobusové linky prepravcu SAD Trnava
a jedna linka prepravcu SLOVAK LINES Bratislava. V obci sú tri obojsmerné zastávky autobusu, ktoré
zahŕňajú odstavné plochy pre autobusy mimo jazdných pruhov.
Druhy komunikácií v obci
Nosnou a najfrekventovanejšou komunikáciou v obci je cesta III. triedy číslo 5046 (504006), spájajúca
krajské mesto Trnava s jedným z napojení na cestu II. Triedy číslo 502 (Bratislava - Vrbové) v obci
Doľany. Táto komunikácia spolu s jej bezprostredným okolím spadá pod správu Trnavského
samosprávneho kraja. Táto cesta tvorí základnú os obce a je na ňu napojená prevažná väčšina
miestnych komunikácií.
Ďalej sú v obci dve komunikácie III. triedy, a to číslo 5047 (504007) v smere na obec Zvončín a číslo
5048 (504008) v smere na obec Horné Orešany, na ktorú je v tomto smere zakázaný vjazd vozidlám
s celkovou hmotnosťou nad 3,5t. Obe cesty rovnako spadajú pod správu TSK.
Miestne komunikácie sú prevažne napojené na spomínanú centrálnu cestu III. triedy číslo 5046
a spadajú pod správu obce. Celková dĺžka miestnych komunikácií so spevneným povrchom je
cca 9,3 km.

Obr. č. 1 Cestná sieť v obci.
Organizácia dopravy
Organizácia dopravy v obci je usmerňovaná zvislým a vodorovným dopravným značením bez
svetelnej signalizácie. V celej obci platí maximálna povolená rýchlosť 50 km/h, vrátane časti obce
Vlčia dolina. V smere z obce Košolná sú na prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti vodiči
upozornení výstražným zariadením, merajúcim aktuálnu rýchlosť vozidla. Vodorovné značenie pre
chodov sú doplnené o zvislé značenie a v budúcnosti pri výmene verejného osvetlenia by bolo
vhodné prechody pre chodcov lokálne osvetliť, či už zvrchu, alebo prostredníctvom blikajúcich
prejazdných svetiel. V husto osídlených častiach obce je bežné, že vozidlo jazdiace po miestnej
komunikácii rýchlosťou okolo 50 km/h je schopné veľmi zvýšiť prašnosť a v neprehľadných úsekoch
ohroziť chodcov a deti. V prvom rade ide o úsudok vodiča, aby znížil rýchlosť, ale do budúcna by bolo
vhodné zvážiť umiestnenie spomaľovacích prahov v takto vytipovaných lokalitách, ako napríklad
Husie námestie v časti obce Stará hora, v časti Diely v smere na Nové vinohrady a iné.
Povrch a stav cestných komunikácií spolu s ich bezprostredným okolím:
Komunikácie spadajúce pod správu TSK majú asfaltový povrch. Ich lokálne zhoršený stav
vychádzajúci z objektívnych príčin sa prejavuje ako:
 erózia asfaltového povrchu v zimnom období spôsobujúca výtlky (cesta 5047 v smere na
Zvončín)
 zvlnenie asfaltu v brzdných úsekoch cesty (cesta 5048 v zákrute pri križovatke
Hornoorešianska cesta - cesta na časť obce Jamy)




praskanie asfaltu a jeho klesanie v úsekoch nedostatočného, zanedbaného, prípadne
chýbajúceho odvodnenia komunikácie, ktoré spôsobuje stojatú vodu na ceste a v jej okolí
(cesta 5046 pred súpisným číslom 81)
praskanie a odlamovanie asfaltu v miestach krajnice vozovky (úsek cesty 5046 pri materskej
škole, vnútorná krajnica zákruty na ceste 5046 v mieste napojenia Hornoorešanskej cesty
5048)

Obr. č. 2 Zvlnený asfalt na brzdnom úseku zákruty na Hornoorešanskej ceste.

Obr. č. 3 Odlamovanie asfaltu na krajnici pri materskej škole.

Obr. č. 4 Úsek stojatej vody na hlavnej ceste pred súpisným číslom 81.
Miestne cestné komunikácie pod správou obce majú prevažne asfaltový povrch. Neasfaltový,
avšak navážkou čiastočne spevnený povrch, majú komunikácie v chatovej oblasti Nové vinohrady, na
ulici Pod školou, v časti obce Stará hora úsek od súpisného čísla 100 (rod. Surová) po súpisné číslo
607 (rod. Kuchtová), v časti obce Ružová dolina je to prístupová cesta k rodinným domom na rozhraní
s Vlčou dolinou (pri vinárstve Magula) a v časti obce Vlčia dolina približne od súpisného čísla 579 po
súpisné číslo 584. Celková dĺžka komunikácií, ktorá by si do budúcna vyžadovala asfaltový povrch je
cca 1,4 km (do tejto hodnoty nespadajú dĺžky prístupových komunikácií k rekreačným objektom
v chatovej oblasti Nové vinohrady).
Miestne komunikácie vykazujú tiež istú mieru poškodenia, podobne ako je tomu pri
komunikáciách spadajúcich pod správu TSK. Okrem vyššie spomínaných poškodení je ich povrch
značne poznamenaný aj poškodeniami ako:
 lokálne klesanie a zvlnenie asfaltového zvršku spôsobené neodborným zhutňovaním
jednotlivých vrstiev navážky výkopov po výkopových prácach vedených pozdĺž a naprieč
komunikáciou (úsek časti obce Stará hora)
 lokálny prepad podložia pod asfaltovým povrchom v oblasti predchádzajúceho výkopu (v
časti obce Stará hora pred súpisným číslom 96)
 nevhodná lokálna nivelita povrchu vozovky, spôsobujúca stojaté kaluže vody so značným
časom potrebným na voľné odparenie, zanechávajúce po sebe nánosy blata, čo následne

zvyšuje prašnosť pri prejazde (úsek pri Husom námestí pred súpisným číslom 162 rod.
Benková)

Obr. č. 5 Prepadnuté podložie pod asfaltom, kde je nutné neustále cez vzniknutý otvor sypať
kamenivo a vypĺňať tak dutý priestor. Stará hora pred súpisným číslom 69.

Obr. č. 6 Nevhodný sklon vozovky spôsobujúci dlhotrvajúce kaluže s následným usádzaním blata, kde
po vyschnutí vzniká prašná vrstva. Pred súpisným číslom 162.

Odvodnenie komunikácií
Odvod vody z komunikácie je v obci zabezpečený najmä voľným odtokom dažďovej vody do
okolitého prostredia, prípadne do vybudovaných priekop. Spôsob odvodnenia do nepriepustných
(žľabových) priekop je použitý v častiach obce Ružová dolina, Vlčia dolina, čiastočný úsek v časti
Hoštáky, úsek z časti križovatka Diely a čiastočný úsek v časti obce Mestečko. V ostatných častiach
obce je voda odvádzaná do profilovaných zatrávnených priekop, prípadne do okolitého porastu.
Za nedostatočné odvodnenie, spôsobujúce pri dažďoch zníženie bezpečnosti premávky, je
v súčasnosti možné považovať úsek hlavnej cesty III. triedy číslo 5046 od súpisného čísla 71 po
súpisné číslo 83 (dĺžka cca 150m). Tento úsek je vhodné odvodniť vybudovaním žľabovej priekopy,
prerušovanej vjazdmi do domov pomocou roštov, prípadne prejazdovými prefabrikovanými žľabmi.
Alternatívne je možné využiť hĺbkovú navážku kameniva s uložením drenážnych rúr až po najbližšie
vyústenie do Podhájskeho potoka (150m) a následným prekrytím zatrávňovacími prejazdovými
dielcami.

Obr. č. 7 Nedostatočné odvodnenie úseku cesty od súpisného čísla 71 po číslo 83
Z dôvodu neustáleho znečisťovania miestnej komunikácie splavovaním pôdy a kameniva
z poľnej cesty (remíz-vinohrady), v úseku od vrchnej cesty v časti obce Nové vinohrady po T
križovatku v časti obce Diely (bývalý bufet Špic), je nutné dobudovanie žľabových priekop v tomto
úseku, ktoré budú napojené na novovybudovanú žľabovú priekopu smerujúcu do Podháskeho
potoka.

Obr. č. 8 Naplavovanie bahna a kameniva z poľnej cesty v Nových vinohradoch

Mosty
Cesta III. triedy číslo 5046 je v obci vedená po dvoch mostoch. Prvý je ponad potok Parná,
druhý je ponad Podhájsky potok. Oba mosty sú prejazdné v dvoch pruhoch. Ďalej sú v obci dva
mosty, po ktorých je vedená miestna komunikácia. Ide o most v časti obce Jamy, ktorý je vedený

ponad potok Parná a zabezpečuje prevádzku v jednom jazdnom pruhu. Štvrtý most je ponad
Podhájsky potok v časti obce Majer, ktorý svojou šírkou umožňuje rovnako jazdu len v jednom pruhu.
Vzhľadom na priľahlú lokalitu Diely, kde je v územnom pláne predpokladaná individuálna bytová
výstavba, je predpoklad, že do budúcna bude nutné riešiť kapacitu mosta, prípadne rozšírenie cesty
na strane pravého brehu pred mostom, čo umožní bezpečné vyhýbanie sa vozidiel, eventuálne
osadenie dopravného značenia, určujúceho prednosť vjazdu na most.

Obr. č. 9 Most ponad Podhájsky potok v časti obce Majer
Komunikácie pre chodcov
V súčasnosti má obec novovybudovaný úsek chodníka prechádzajúci centrom obce, ktorý
siaha z časti obce Hoštáky až po miestny cintorín (cca 1 km) a významne zvýšil bezpečnosť chodcov
a najmä detí dochádzajúcich do základnej a materskej školy. Ďalším úsekom je chodník v časti obce
Hornoorešanská cesta v dĺžke cca 300m, ktorý napomáha peším z časti obce Ružová dolina v prístupe
do centra obce. Kratšie úseky chodníkov sú aj v okolí zastávok autobusu a v novovybudovaných
lokalitách Na mlyne a Na vyhliadke.
Do budúcna bude vhodné vytvoriť podmienky pre budovanie chodníka od
križovatky napojenia miestnej komunikácie z časti obce Vlčia dolina na cestu III. triedy číslo 5046 až
do časti obce Hoštáky, čo predstavuje úsek o dĺžku cca 1 km.
Závery a vyplývajúce opatrenia.
-

výstavba chodníkov a cyklochodníkov.

2.1.7. Bytová politika
Jednou z najdôležitejších oblastí sociálnej politiky je bytová politika. Veľmi úzko súvisí s politikou
rodiny. Jej cieľom je zlepšenie dostupnosti bývania, ktoré by bolo dôstojné pre každého človeka. Dá
sa povedať, že zodpovednosť za zaistenie čo najlepšej úrovne bývania pre seba, ale aj svoju rodinu
má:





v prvom rade jednotlivec
tam, kde to prevyšuje jeho sily, tak spoločenstvo (tak sa jednotlivci spájajú napr. do bytových
spoločenstiev, či byt. družstiev)
niekedy zaisťoval, či zaisťuje(napomáha) získanie bytu podnik, či firma
tam, kde si jedinec nemôže zohnať byt ani s pomocou ostatných, nastupuje obec, mesto, či
štát ako ďalšie subjekty bytovej politiky.

K úlohám obcí v oblasti bytovej politiky patrí najmä:
-

zabezpečovať
obstarávanie,
schvaľovanie
a aktualizovanie
územnoplánovacej
dokumentácie obcí a zón
spracovávať programy rozvoja bývania obce, vrátane programov obnovy bytového fondu
koordinovať s účastníkmi procesu rozvoja bývania zabezpečovanie pozemkov a výstavbu
technickej infraštruktúry pre výstavbu bytov
vytvárať podmienky pre obnovu bytového fondu a revitalizáciu obytných zón
skvalitňovať správu a hospodárenie s obecným bytovým fondom

Ciele
Bytová politika obce má odrážať potreby občanov a určovať smer rozvoja podľa predpokladaného
vývoja v obci.
Cieľom bytovej politiky v obci je:
-

-

-

-

Vytvárať možnosti bývania v súlade s Územným plánom obce (dodržiavanie územného
plánu pri výstavbe domov a bytov, zachovanie rázovitosti obce, ...)
Podporovať smerovanie, ktoré umožní rozvoj obce so zachovaním jej špecifík, (berie ohľad
na históriu, tradície, udržateľný rozvoj, možnosti obce s ohľadom na infraštruktúru, budúce
smerovania obce, ...)
Zachovanie rázu obce – dediny, (obec Suchá nad Parnou je dedina, v ktorej prevažuje
ubytovanie občanov v rodinných domoch,)
Vytvárať podmienky bývanie pre mladé rodíny, ktoré riešia svoju bytovú otázku a umožniť
im zostať v rodnej obci, a to dočasným riešením cez obecné bytovky alebo trvalým riešením
cez súkromné byty alebo rodinné domy (týmto spôsobom podporiť hrdosť obyvateľov na
svoju obec, vytvárať obraz budúceho rozvoja a možností pre mladých, zachovanie budúcich
generácií)
Vytvárať podmienky pre starších občanov, ktorí sa chcú vrátiť do svojho rodiska a byť
bližšie k príbuzným, alebo pre starších ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu zostať
v pôvodných rodinných domoch, (najme vhodnou bytovou výstavbou)
Vytvárať podmienky pre občanov v sociálnej tiesni, ktorým sa vhodnou bytovou politikou
umožní zostať v obci a dočasne vyriešiť problematiku bývania.

Súčasný stav
V súčasnosti žije prevažná väčšina obyvateľstva obce v rodinných domoch.
V obci sa nachádzajú dve bytovky, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Skôr postavená je v pôvodnom
areáli Základnej školy a pôvodne bola postavená za účelom ubytovania učiteľov. Neskôr prešla do
súkromného vlastníctva.
Druhá sa nachádza na pozemku za Obecným úradom, dostavaná bola v roku 2008. Táto bytovka
poskytuje 36 bytových jednotiek - jedno, dvoj a trojizbové. K dispozícii sú aj vlastné garáže.
Nájomné byty obec v súčasnosti nemá.
V období posledných 10 rokov pribudli v obci aj nové časti – ulice, na ktorých vznikla nová
individuálna bytová výstavba. Ide o časti – Pri Mlyne, Na vyhliadke.
Rozvoj nastal aj v pôvodných častiach obce najmä v časti Ružová dolina, Vlčia dolina, Nové Vinohrady,
Diely – druhá strana ulice, Orešanská cesta. Ide o odľahlejšie časti obce v ktorých sa v 90. rokoch
počet obyvateľov znižoval. Výstavba domov nastáva predovšetkým presídľovaním obyvateľov z miest
do dedín, ktorí často vyhľadávajú práve tichšie lokality pre bývanie. Taktiež tu bol väčší priestor na
zástavbu z dôvodu vhodných pozemkov.
Budúci rozvoj
Obec zapracovala vyhliadky pre bytovú politiku do Územného plánu 02-2012.
Zahŕňa nové časti obce pre zastavanie individuálnou bytovou výstavbou ale aj výstavbu bytoviek.
Výstavba prvej bytovky už bola schválená v roku 2014 a prehodnotená v roku 2015. Práve prebiehajú
prípravné práce. Pôjde o bytovku s 20 bytovými jednotkami. Určená bude hlavne pre miestnych
občanov, ktorý výstavbu dlho očakávajú. Nachádza sa na začiatku obce na Trnavskej ceste - pri vstupe
od Trnavy. Obec tu do budúcnosti zvažuje vytvoriť aj niekoľko bytových jednotiek, ktoré by boli
určené primárne pre starších občanov. Byty by mohli byť realizované ako malometrážne. Ich
primárna funkcia by bola zameraná na integráciu starších ľudí – dôchodcov, ktorý nedokážu ďalej
udržiavať rodinné domy alebo ktorých mobilita je obmedzená.
Bývanie v rodinných domoch.
Bývanie v obci je rozložené v celom zastavanom území prevažne v rodinných domoch,
v malom rozsahu aj v bytových domoch. Rodinné domy umiestnené pozdĺž ciest sú v typickom radení
v rámci ulice, v staršej časti obce v súvislej kompaktnej uličnej zástavbe, v novších častiach už ako
samostatne stojace domy.
V samostatných častiach obce Ružová a Vlčia dolina sú plochy pozdĺž komunikácií zastavané
nesúvisle. Tu sa strieda stará pôvodná zástavba, pre ktorú je charakteristická solitérnosť jednotlivých
domov s veľkým zastúpením súkromných záhrad, s novou výstavbou rodinných a rekreačných domov.
V časti obce Nové vinohrady bola pôvodná nesúvislá zástavba rodinných domov doplnená
prehustenou a plošne nadmernou zástavbou rekreačných chát a záhradných domov.
Rodinné domy v obci sú prevažne jednopodlažné, v novších častiach aj dvojpodlažné, väčšinou
v dobrom stave. V menšej miere sa vyskytujú objekty nevyhovujúce, predurčené na dožitie, resp. na
zbúranie.

Výstavba rodinných domov sa toho času realizuje, resp. je v stupni stavebnej prípravy
predovšetkým v nových rozvojových lokalitách: Diely, Diely II, Od priehrady, Slnečné diely, Spodné
špígle I. a II., Na vyhliadke, Vlčia dolina II.
Výstavba je situovaná jednotlivo v prelukách, alebo na parcelách, ktoré vznikli asanáciou
nevyhovujúcej zástavby.
Výhľadová rezerva plôch určených na bývanie (cca po roku 2020) je v nasledovných
lokalitách: Chríby II, Pasienky I a II., Diely II, Vila, Prostredná Mladá hora a Mladá hora II.
Bývanie v bytových domoch.
Jestvujúce bytové domy sú situované v centrálnej časti obce - v areáli Základnej školy
a v priestore za kultúrnym domom.
Plošná rezerva pre ďalšiu výstavbu nových bytových domov je v lokalite Mladá hora a Lúčky.
Bývanie v rekreačných a záhradných domoch.
Výstavba záhradných a rekreačných chát a domov je sústredená v samostatných oblastiach
mimo centrálnej zastavanej časti obce, hlavne v Nových vinohradoch a aj v Ružovej a Vlčej doline.
V týchto lokalitách obce sa z hľadiska územného rozvoja a do budúcnosti predpokladá
zmiešané funkčné využívanie územia formou trvalého bývania a rekreácie a sú v nich určené
i výhľadové rezervy plôch určených na bývanie.
Závery a vyplývajúce opatrenia.
-

dostavať preluky v rámci zastavaného územia obce formou individuálnej bytovej výstavby
doplniť a dostavať jednostrannú zástavbu jestvujúcich ulíc na obojstrannú zástavbu
vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj bytovej výstavby (nové stavebné obvody podľa
výhľadových lokalít územného plánu a požiadaviek občanov)
v novonavrhovaných lokalitách bývania doplniť kompletnú dopravnú vybavenosť a technickú
infraštruktúru

2.1.8. Demografický vývoj a trh práce
Obec Suchá nad Parnou patrí k stredne veľkým obciam na Slovensku. V roku 2014 prekročil počet
obyvateľov obce hodnotu 2000, pričom k 31.12.2014 mala obec 2012 obyvateľov. Rast počtu
obyvateľov patril k nadpriemerným v rámci Slovenska, ale aj kraja. Počas rokov 2004-2014 vzrástol
počet obyvateľov obce o 15 % (263 obyvateľov). Podobný charakter vývoja môžeme pozorovať aj
v okolitých obciach, pričom hlavným faktorom rastu obyvateľstva je hlavne migrácia obyvateľstva
z krajského mesta Trnava do susediacich obcí.
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Obec má dlhodobo negatívne saldo prirodzeného prírastku obyvateľstva, priemerne sa v obci narodí
17 detí a 20 obyvateľov zomrie. Naopak, migračné saldo je dlhodobo pozitívne približné na úrovni 30
obyvateľov ročne, pričom priemerne evidujeme 66 prisťahovaných a vysťahovaných 35. Prírastok
obyvateľstva je limitovaný predovšetkým možnosťami využitie existujúcej aj novej zástavby,
občianskou vybavenosťou a existujúcou infraštruktúrou obce. Charakteristiky stavu a pohybu
obyvateľstva neposkytujú úplný prehľad o situácií v obci, a to hlavne z dôvodu chýbajúcich informácií
o obyvateľoch bez trvalého pobytu žijúcich v obci a obyvateľoch s trvalým pobytom v obci dlhodobo
žijúcich mimo obce. Tento stav však nie je až taký alarmujúci, ako napr. pri obciach v Bratislavskom
kraji alebo obciach tesne susediacich z mestom Trnava z výraznejšou bytovou výstavbou.
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Z hľadiska štruktúry obyvateľstva prevažujú ženy (52,5 %) nad mužmi, pričom v ekonomicky aktívnom
veku je tento pomer takmer vyrovnaný. Z hľadiska demografickej štruktúry môžeme vidieť presun
z relatívne rovnomernej štruktúry v roku 1996 smerom k vekovo nevyváženému demografickému
stavu v roku 2014, kde prevahu obyvateľstva tvoria aj vplyvom migrácie obyvatelia vo veku 35 – 49
rokov. V prípade utlmenia prílevu obyvateľstva bude obec čeliť výraznému procesu starnutia.
Demografické odhady pre okres Trnava predpokladajú nárast priemerného veku obyvateľstva medzi
rokmi 2015 – 2030 o viac ako 5 rokov, čo je najvyššia hodnota v kraji a jedna z najvyšších na
Slovensku (VDC, 2014).
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V obci je niekoľko menších zamestnávateľov, ale významná časť obyvateľov obce pracuje v krajskom
meste Trnava vzdialenom 6 km s dobrou dopravnou dostupnosťou. Z hľadiska vývoja počtu
nezamestnaných (uchádzačov o zamestnanie - UoZ) v obci podľa informácií evidencie úradu práce
situácia kopíruje vývoj ekonomickej situácie v regióne. Zvýšený ekonomický rast a zvýšený dopyt po
práci spôsobili pokles počtu nezamestnaných v obci z takmer 130 v roku 2001 na 29 v roku 2008.
Nástup krízy spôsobil významný nárast počtu nezamestnaných z maximom v roku 2012 na úrovni 89
nezamestnaných. Situácia sa v rokoch 2013 a 2014 výrazne nezlepšila, počet nezamestnaných sa drží
na úrovni mierne pod 80. Z hľadiska oživenia hospodárskeho ratu v regióne a zvýšeného dopytu po
práci môžeme očakávať v nasledujúcich rokoch skôr pozitívny vývoj a pokles počtu nezamestnaných.
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Z hľadiska miery nezamestnanosti dosahuje okres Trnava (zahŕňa obec Suchá nad Parnou), jednu
z najpriaznivejších hodnôt na Slovensku (v roku 2015 miera nezamestnanosti pod 7 %). Na grafe je
zobrazený podiel počtu nezamestnaných na obyvateľoch vo veku 20-60 rokov. Relatívna situácia
z pohľadu nezamestnanosti výrazne nemení. Z hľadiska možnosti zmeny tohto stavu by bolo treba

identifikovať individuálnu štruktúru a potreby nezamestnaných v obci, ako aj možnosti generovania
pracovných miest v rámci aktívnej politiky trhu práce ako aj u súkromných zamestnávateľov v obci.
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2.1.9. Školstvo a vzdelanie
Súčasný stav
Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou je plno-organizovaná škola s právnou
subjektivitou.
Škola zlučuje nasledujúce zariadenia: základnú školu, materskú školu, školský klub detí a školskú
jedáleň.
Základnú školu navštevujú žiaci z obcí Suchá nad Parnou, Dlhá, Košolná a Zvončín, materskú
školu iba deti zo Suchej nad Parnou.
V posledných rokoch sme zaznamenali mierny nárast počtu žiakov. V školskom roku
2013/2014 navštevovalo ZŠ 268 žiakov zaradených v 14 triedach I. a II. stupňa. MŠ navštevovalo 40
detí zaradených v dvoch triedach, z kapacitných dôvodov nemôžeme uspokojiť všetkých žiadateľov.
V školskom roku 2014/2015 navštevovalo ZŠ 278 žiakov zaradených v 14 triedach I. a II. stupňa. MŠ
navštevovalo 39 detí zaradených v dvoch triedach. Stúpol záujem o ŠKD, v dvoch oddeleniach bolo
v školskom roku 2013/2014 umiestnených spolu 60 detí v dvoch oddeleniach, v školskom roku
2014/2015 sme umiestnili 75 detí v troch oddeleniach. Vzrastá počet stravníkov v ŠJ, kde okrem
obedov poskytujeme desiate a pre deti MŠ i olovrant. Obedy poskytujeme okrem zamestnancov
školy aj zamestnancom OÚ, zdravotného strediska i dôchodcom.
Základná škola má 20 pedagogických a 6 nepedagogických zamestnancov. Materská škola má
4 pedagogické a 1 nepedagogickú pracovníčku. V ŠKD pracujú 3 vychovávateľky.
Školská jedáleň má 4 kuchárky a 1 vedúcu pracovníčku.
Školu obklopuje areál plný zelene, čo predurčilo jej environmentálne zameranie.

Materiálno – technické vybavenie
Školu tvoria 3 budovy: hlavná budova a malá budova základnej školy sú zateplené, po
rekonštrukcii sú sociálne zariadenia v hlavnej budove, budova materskej školy na celkovú
rekonštrukciu a zriadenie tretieho oddelenia ešte len čaká, bola čiastočne zrekonštruovaná (prípojka
na vodovod, kanalizácia, čiastočné odizolovanie vlhnúcich múrov, demolácia starej hospodárskej
stavby ohrozujúcej bezpečný pohyb v areáli MŠ). Prístavba hlavnej budovy – telocvičňa – prešla
rekonštrukciou (oprava strechy, výmena okien a dverí, zateplenie fasády). Na rekonštrukciu čaká ešte
palubovka a elektroinštalácia. Úspešne bol obnovený povrch športového ihriska a príjazdová cesta
k nemu. V súčasnosti sa musíme vysporiadať s nevyhovujúcimi schodišťami do hlavnej budovy školy.
Škola si udržuje estetický vzhľad i napriek niektorým nedostatkom (fresky na fasáde hlavnej budovy,
fasáda materskej školy).
Vybavenie IKT technikou školy je na štandardnej úrovni, sústavne ju podľa finančných
možností zveľaďujeme.
Priestory základnej školy určené na výchovno-vzdelávací proces:
 Klasické učebne
10
 Klasické učebne s interaktívnou tabuľou
4
 Odborné učebne (multifunkčná s interaktívnou tabuľou, cvičná kuchynka, dielňa, malá fitness
telocvičňa)
4
 Učebňa informatiky
1
 Telocvičňa
1
 Školské ihrisko hádzanárske
1
 Multifunkčné ihrisko
1
 Školská knižnica
1
V areáli školy počas pekných dní od jari do jesene využívame pri výchovno-vyučovacom procese
i učebňu v prírode – Ekolaboratórium.
Priestory materskej školy určené na výchovno-vzdelávací proces:
 Klasické herne/učebne s interaktívnou tabuľou a vybavením IKT technikou
 Oddychový areál tvorí terasa, pieskovisko a detské športové náradie

2

Rekapitulácia aktivít PHSR Obce Suchá nad Parnou do roku 2015
Čo sa podarilo zrealizovať:
A – základná škola:
 Vonkajšia rekonštrukcia budov (zateplenie, výmena okien, dverí, oprava striech)
 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v hlavnej budove
 Rekonštrukcia povrchu školského ihriska a príjazdovej cesty k nemu
 Upravenie pristávacieho priestoru áut pre dodávateľov a obsluhe do ŠJ
 Pripojenie školy na verejnú kanalizáciu
 Vybavenie tried interaktívnymi tabuľami – čiastočne
 Rekonštrukcia učební – čiastočne
B – materská škola:
 Spracovanie realizačného projektu na rekonštrukciu materskej školy
 Pripojenie objektu na verejný vodovod






Vybudovanie kanalizačnej prípojky
Odizolovanie obvodových múrov – čiastočne
Rekonštrukcia terasy
Úprava príjazdovej cesty

Čo sa nepodarilo zrealizovať:
A – základná škola:
 Rekonštrukcia kúrenia (vyregulovanie systému)
 Rekonštrukcia vodovodu (vnútorné rozvody)
 Vybudovanie solárneho systému
 Rekonštrukcia učební a vybavenie novým zariadením s interaktívnymi tabuľami vo všetkých
triedach
 Zriadenie jazykového laboratória
 Rekonštrukcia sedlových striech na telocvični a malej budove
 Rekonštrukcia podlahy v telocvični – v štádiu riešenia
 Výmena technického zariadenia v telocvični (elektroinštalácia) – v štádiu riešenia
 Nákup športového materiálu (projekt sa nerealizoval)
B – materská škola:
 Vybudovanie novej budovy MŠ, resp. rekonštrukcia súčasného objektu
 Vytvorenie nových priestorov pre tretie oddelenie a sociálnych miestností pre
zamestnankyne
Vízia na roky 2016 – 2022
Materiálno-technickú oblasť zamerať na:
1. modernizáciu vybavenia školy pre pedagogický proces :
 dobudovať detský areál pre deti v MŠ,
 zriadiť letnú učebňu v MŠ,
 vybaviť MŠ elektronickými didaktickými pomôckami a aplikačnými softvérmi, didaktickými
hračkami,
 postupne vybaviť existujúce triedy MŠ novým moderným nábytkom,
 vybudovať v ZŠ jazykové laboratórium,
 vytvoriť v ZŠ mobilnú počítačovú triedu,
 vybudovať v ZŠ poloodborné učebne s dataprojektormi, prenosnými notebookmi,
interaktívnymi tabuľami,
 modernizovať v ZŠ školskú dielňu novým technickým vybavením a zariadením,
 postupne vybaviť všetky triedy ZŠ novým moderným školským nábytkom,
 vybaviť triedy žalúziami,
 postupne prebudovať priestory školského klubu detí na multifunkčné učebne, tvorivé dielne
i herne,
 dokončiť rekonštrukciu športového areálu, rozšíriť a obnoviť vybavenie športového náradia
v telocvični,
 školu zabezpečiť kamerovým systémom pred vandalizmom zvonka a nevhodným prejavom
správania zvnútra,

2. vytváranie podmienok pre voľnočasové aktivity detí
 vybudovať detské dopravné ihrisko na školskom dvore, resp. v dedine,
 i naďalej zveľaďovať ekolaboratórium školy,
 neustále zveľaďovať a aktualizovať školskú knižnicu,
3. hospodárnu prevádzku školy a znižovanie jej nákladovosti
 vybudovať nové moderné priestory pre materskú školu, rozšíriť jej kapacitu o ďalšiu triedu s
príslušenstvom,
 rekonštrukciou podkrovia MŠ vytvoriť pre zamestnankyne vhodné sociálne priestory,
 vybudovať v ZŠ podkrovie pre účely výuky (do budúcnosti je predpoklad vzrastu počtu detí
v škole),
 vybudovať v ZŠ nové moderné žiacke šatne,
 zrekonštruovať priestor malej fitness telocvične,
4. opravami a rekonštrukciami riešiť prevádzkové problémy :
 jedáleň vybaviť novými stolmi a stoličkami,
 zrekonštruovať v ŠJ sociálne a hygienické priestory zamestnankýň,
 zrekonštruovať vonkajšie schodištia hlavnej budovy,
 obnoviť plot od hlavnej brány smerom k potoku,
 upraviť priestory skladu (bývalá uhoľňa),
 v malej budove uskutočniť rekonštrukciu sociálnych zariadení,
 rekonštrukcia kúrenia (vyregulovanie systému),
 rekonštrukcia vodovodu (vnútorné rozvody),
 obnova fasády MŠ ( v prípade neuskutočnenia celkovej rekonštrukcie budovy)
Základná škola Suchá nad Parnou je umiestnená v centre obce v prostredí parku. O žiakov sa
stará 20-členný tím pedagogických zamestnancov školy, ktorý sa snaží všestranne rozvíjať
environmentálne cítenie svojich zverencov rôznymi aktivitami zameranými na trvalo udržateľný
rozvoj krajiny. V škole už niekoľko rokov pracuje environmentálny krúžok a bolo tu realizovaných
viacero úspešných environmentálnych projektov.
Cieľom ENV je odovzdávať vedomosti o fungovaní prírodných systémov a súčasne tiež
kultivovať postoje k prírode. ENV je postavená na troch prepojených pilieroch: výchova o prírode
(vzdelávanie o fungovaní prírody), výchova v prírode (pocitové pôsobenie) a výchova pre prírodu
(akcie na ochranu životného prostredia).
I. Projekt „Učíme sa navzájom“
Medzinárodný projekt CBC PHARE – Spoločný fond malých projektov SR – AT 2002/000 –
642.03 – 0013 bol zameraný na rozvoj nových netradičných foriem environmentálnej výchovy
a vzdelávania. Základným cieľom projektu bolo zvyšovanie environmentálneho vedomia, a to
aplikáciou netradičných foriem environmentálnej výchovy a vzdelávania – výchovou cez projekt
a výchovou priamo v prírode.
Za parciálne ciele projektu možno považovať:


Podnietenie záujmu žiakov a obyvateľov obce o starostlivosť o životné prostredie a ich
zapojenie do starostlivosti o životné prostredie;



Oboznámenie sa s metódami hodnotenia a sledovania kvality životného prostredia;



Získavanie zručností a oboznámenie sa s novými technikami starostlivosti o životné
prostredie;



Naučiť sa vnímať svoje bezprostredné životné prostredie – jeho krásy, kultúrno-historické
danosti a rozpoznať aj negatívne vplyvy ľudských aktivít na krajinu;



Podnietenie tvorivosti, súťaživosti a konkurencie;



Rozvoj tímovej spolupráce, rozvoj komunikácie;



Získavanie schopností a zručností prezentovať výsledky svojej práce.

Environmentálne prírodné laboratórium v obci Suchá nad Parnou pozostáva z nasledovných
troch základných častí:
-

Ekocentrum – predstavuje úvodné stanovište pre vstup do Náučného chodníka. Poskytuje
informácie o Náučnom chodníku ako aj informácie o krajinnoekologickom hodnotení
územia

-

Ekolaboratórium – má charakter náučnej plochy zameranej na demonštráciu
a sledovanie vybraných prírodných javov a procesov. Umožňuje štúdium vegetácie
i monitoring kvality jednotlivých zložiek životného prostredia.

-

Náučný chodník – predstavuje vyznačenú výchovno-vzdelávaciu turistickú trasu
zameranú jednak na prezentáciu prírodných a kultúrno-historických daností prostredia
ako i na prezentáciu negatívnych vplyvov a zásahov človeka do krajiny. Nie je
lokalizovaný v žiadnom chránenom území, ale je umiestnený priamo v poľnohospodársky
intenzívne využívanej krajine. Má 11 zastávok.

Ekolaboratórium má charakter náučnej plochy, lokalizovanej v školskej záhrade areálu ZŠ s MŠ Suchá
nad Parnou. Pozostáva z dvoch základných častí:
1. Z abiotickej, zameranej na hodnotenie a monitoring neživých zložiek životného prostredia.
Špeciálne pomôcky tvoria dve kufríkové sady na meranie znečisťujúcich prvkov vo vode a v pôde.
Aquamerck - laboratórium na analýzu kvality vody (obsah amoniaku, tvrdosť vody, obsah dusičnanov,
dusitanov, pH, fosfátov a kyslíka vo vode) a Agroquant - laboratórium na analýzu pôdy (obsah
amoniaku, dusitanov,, dusičnanov, pH v pôde a v komposte).
2. Z biotickej, ktorá má charakter botanickej záhrady a žiaci sa tu môžu učiť spoznávať rastliny
a živočíchy typické pre danú oblasť. Na tabuľkách sú tu prezentované vybrané druhy drevín s ich
hlavnými charakteristickými črtami a vybrané druhy ornitofauny.
Osobitnú súčasť Ekolaboratória predstavujú modely na ilustráciu prírodných javov a procesov –
erózny model (ukážka erózie pôdy podmienenej zrážkovou vodou) a monitoring rozkladu biomasy
(ukážka premeny organickej hmoty).

Tohto projektu sa zúčastnili odborníci z oblasti životného prostredia (pracovníci ÚKE SAV, Distelverein
Deutch Wagram), pedagogickí pracovníci ZŠ, predstavitelia samosprávy a záujmových organizácií
(Poľovnícke združenie Zelený háj).
Naši žiaci využívajú Ekolaboratórium na hodinách prírodovedy, biológie, vlastivedy,
geografie, chémie, fyziky, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a tiež ho využívajú žiaci ŠKD.

II. Na tento projekt nadväzoval druhý, s názvom „Čo nevieš, naučím ťa.“ Bol realizovaný v roku
2011/2012 v rámci výzvy MŠVVŠ SR Enviroprojekt 2011.
Cieľom projektu bolo:
 Posilniť kontakt žiakov s prírodou;


Sledovanie javov prebiehajúcich v krajine priamo v teréne;



Pozorovanie problémov životného prostredia na regionálnej úrovni, získanie presvedčenia
žiakov, že účasťou na projekte školy môžu vo svojom okolí reálne niečo ovplyvniť k lepšiemu;



Projekt pomôže žiakom uvedomiť si, že aj minimálna konkrétna pozitívna zmena, o ktorú sa
pokúsia, je hodnotnejšia ako kritika a pasivita;



Zefektívniť vyučovací proces využitím novej, netradičnej formy environmentálnej výchovy –
regionálna súťaž základných škôl (podnietenie tvorivosti, súťaživosti, konkurencie
a individuálnej zodpovednosti);



Získavanie schopností a zručností prezentovať výsledky svojej práce;



Zveľadenie okrasnej prírodnej záhrady, ktorá sa nachádza v bezprostrednom okolí školy;



Tvorba efektívnych didaktických pomôcok.

Projektu sa zúčastnili žiaci II. stupňa ZŠ, pedagogickí i nepedagogickí pracovníci, Obecný úrad v Suchej
nad Parnou, členovia Poľovníckeho združenia Zelený háj a stolárska firma. Radou nám prispeli
i pracovníci ÚKE SAV.
V rámci projektu sme:


dotvorili ukážkovú a vzdelávaciu plochu prírodnej záhrady – Ekolaboratória,



začali usporadúvať každoročne environmentálnu medziškolskú súťaž ku Dňu Zeme,



vypracovali vlastný výučbový program realizovateľný pri jednotlivých stanovištiach
Ekolaboratória,



vytvorili nové stanovištia, kde budú prebiehať rôzne zážitkové aktivity a simulačné hry.

Výučbový program pozostáva z troch etáp:


etapa vzdelávacia - krátke prednášky (prednášajúcimi sú žiaci II.stupňa) na každom
stanovišti (obohatené o obrazový materiál na paneloch, rekordy z Guinnessovej knihy,
rôzne zaujímavosti z danej problematiky...),



súťažná etapa - minitesty, ktoré sú orientované na získané vedomosti z problematiky
životného prostredia,



nesúťažná - relaxačná etapa – zážitkové a simulačné hry s ekologickou tematikou.

Pri každom stanovišti sme preto vybudovali pult pre prednášajúceho. Aby sme mohli používať aj
pôdne laboratórium a laboratórium na vodnú analýzu v areáli Ekolaboratória, zhotovili sme drevený
altánok, ktorý zároveň zvýšil i estetickú úroveň našej prírodnej záhrady.
Pre zážitkové a simulačné hry sme vybudovali nové stanovište, ktorého základ je malý amfiteáter –
pozostávajúci z lavičiek z dreva cca pre skupinu 20 žiakov. Pri ňom sme vytvorili hmatový chodník, kde
deti prechádzkou naboso môžu precítiť rozmanitosť rôznych prírodných materiálov (a zároveň aj
spoznávať rozdiely jednotlivých prírodných materiálov). Okrem hmatových vnemov u žiakov rozvíjame
aj zvukové podnety prostredníctvom záhradnej fontány, ktorá bola zrekonštruovaná (zakúpený bol i
solárny panel s fontánkou – netradičné zdroje energie). Pre každé stanovište sme vyhotovili postery
s danou tematikou.
Nakoľko bude súťaž prebiehať každý rok, rozhodli sme sa vytvoriť cyklus na päť rokov, ktorý
bude postupne venovaný každej zo zložiek krajiny resp. životného prostredia (voda, vzduch, pôda,
horniny, rastliny a živočíchy).
Na jar v roku 2015 sme rozšírili stanovište venované problematike erózie pôdy vybudovaním
druhého erózneho modelu, ktorý sme zatrávnili. Žiaci majú tak možnosť porovnať eróziu pôdy na
svahu bez a s ochrannými opatreniami (simulácia odolnosti lúky voči vodnej erózii). Taktiež bolo
vybudované nové sedenie v tvare šesťuholníka, ktoré využívame pri simulačných hrách.
Nakoľko je Ekolaboratórium veľmi využívané chceli by sme v práci na jeho vylepšovaní
pokračovať i naďalej dobudovávaním nových stanovíšť a starostlivosťou o už vybudované stanovištia:
1. Ohraničenie kompostoviska a jeho rozdelenie na sektory, vytvorenie pracoviska na presádzanie
kvetov;
2. Bylinná špirála - vybudovanie a osadenie liečivými rastlinami a rastlinami využívanými pri príprave
jedál;
3. Ochrana hmyzu tzv. loggery - skupina väčších či menších stojacich kmeňov, do tretiny zapustených
v zemi - domov pre druhy viazané na mŕtve drevo a stromové dutiny + tvorba informačnej tabule;
4. Zakúpenie pomôcok na žiacke pokusy do meteorologickej búdky (stanovište klimatická stanica) a
na chemickú analýzu vody (stanovište voda);
5. Oprava informačných panelov na jednotlivých zastávkach náučného chodníka, oprava starých
tabuliek v Ekolaboratóriu a výroba nových;
6. Vytvorenie nových pracovných listov pre žiakov na jednotlivé stanovištia - ich farebná tlač a
zatavenie do fólie;
7. Revitalizácia „paseky“ – odstránenie suchých a náletových drevín;

8. Ochranný náter altánku, amfiteátra a šesťuholníkového sedenia;
Životné prostredie a jeho ochrana predstavujú v súčasnosti najviac preferovaný problém
industriálnej spoločnosti. Venovať sa ochrane a tvorbe životného prostredia na rôznych úrovniach je
preto nanajvýš dôležité. Pri vzdelávaní a výchove, by sme sa preto už od útleho veku žiakov, mali
zamerať na formovanie správnych postojov a vzťahov k prírode. Je veľmi dôležité, aby si deti osvojili
základné vedomosti a zručnosti v oblasti environmentálnej výchovy a vedeli ich citlivo vo svojom
živote využívať.

2.1.10.

Zdravotné služby

Zdravotnícke služby v našej obci sú reprezentované zdravotným strediskom už od roku 1951,
kde bol zriadený zdravotnícky obvod aj pre okolité obce Dlhú, Košolnú a Zvončín.
Od roku 1954
sa zdravotné stredisko nachádzalo v budove rodiny Pilárikovej vedľa mlyna a od roku 2000 je
presťahované v prerobenej budove v centre obce spolu s lekárňou, ktorá je v prevádzke od roku
2002. Poskytované sú základné zdravotnícke služby, ktoré vyhovujú a zodpovedajú potrebám
obyvateľov. Zdravotné služby poskytuje ambulancia praktického lekára pani MUDr. Beáta Janíková,
detská ambulancia pre deti a dorast pani MUDr. Lívia Korčeková a zubná ambulancia pani MUDr.
Anna Kadlicová.
Lekáreň u svätého Martina je vedená pánom PharmDr. Ľudovítom Ruttkayom a Bc. Ing. Martinom
Ruttkayom.
Vývoj zdravotnej starostlivosti hodnotíme pre našich obyvateľov veľmi kladne a hlavne pre
dôchodcov a matky s malými deťmi, ktorých by dochádzanie za zdravotnou starostlivosťou
predstavovalo nečakané finančné výdavky.
Naďalej cieľom obce je podporovať, skvalitňovať a zároveň zvyšovať istotu obyvateľov
v
ponúkaných zdravotných službách.
SWOT analýza zdravotných služieb v obci:
Silné stránky
Slabé stránky
- Vlastné priestory lekárov
- Chýbajú
odborné
ambulancie
- Lokalita – centrum obce (SAD zastávka)
(gynekológ, neurológ – rehabilitácie,
- Dostupnosť lekárskeho dozoru počas
očný)
podujatí
organizovaných
obcou
(Suchovská pätnástka, ZŠ s MŠ)
- Urgentná prvá pomoc v prípade potreby
Príležitosti
Hrozby
- Oslovenie lekárov špecialistov
- Náklady lekárov pre ich činnosť v obci
- Prenájom priestorov (obecné)
- Investície obce
- Deň zdravia ZŠ s MŠ – spolupráca s SZŠ
v Trnave
a zároveň
nastavene
spolupráce so študentmi a využitie pre
ZŠ s MŠ námety pre výber povolania
Doplniť:

Fotografie: súčasné ZS v Suchej nad Parnou, z obecných akcií, kde sa zúčastnili lekári;
% počet obyvateľov, ktorí navštevujú ZS v Suchej nad Parnou;

2.1.11.
-

Šport

budovanie cyklochodníkov v zastavanom území obce
výstavba cyklotrás v extraviláne
rozvoj agroturistiky
dobudovanie areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva – podľa platného ÚPN je
schválená funkcia rekreácie a športu

2.1.12.

Rekreácia a cestovný ruch

História rekreácie a cestovného ruchu
Na prelome 19. a 20.storočia vznikla v častiach obce Ružová dolina a Vlčia dolina "oddychová
zóna" zámožnejších trnavských mešťanov prezentovaná vilovými stavbami , ako aj adaptáciami
starších, vinohradníckych domov, hajochov. O priľahlé vinice sa im starali tzv. „vincúri“. Mali
vybudované sklepené vinné pivnice. V Ružovej doline sa konávali v nedeľu po obede tanečné
posedenia u Tomašovičov pri dobrom vínku.
Obec vyniká vysokým rekreačným potenciálom, ktorý je v súčasnosti aj patrične využívaný.
Atraktívnosť územia katastra z hľadiska cestovného ruchu určuje komplex prírodných, kultúrnohistorických a spoločenských predpokladov.
Z prírodných predpokladov je územie síce charakterizované ako poľnohospodárska krajina,
ktorá je z pohľadu cestovného ruchu málo zaujímavá, ale harmonická scenéria akéhosi ,,prírodného
kotla, zelenej misy" tvoreného osou toku Parná a Podhájskeho potoka, s prevahou južne a východne
exponovaných svahov a v kontexte s kultúrno-historickými a spoločenskými danosťami, tvorí
zachované a vysoko hodnotené predpoklady na vyžitie účastníkov cestovného ruchu.
Prírodný potenciál je reprezentovaný Suchovským hájom, ktorý predstavuje jeden z
ojedinelých lesných komplexov dubového a dubovo-hrabového lesa v rámci Trnavského regiónu.
Lesný komplex vytvára predpoklady najmä pre rozvoj turistiky a poľovníctva. Nemenej významným
faktorom rozvoja cestovného ruchu je aj vodná nádrž, ktorá bola pôvodne budovaná pre potreby
poľnohospodárstva a ochranu územia pred povodňami. Dnes sa jej spektrum využitia rozšírilo ako
o plnenie funkcie biocentra regionálneho významu, tak aj na rekreáciu. Neodmysliteľnú súčasť
využitia lokality tvorí športový rybolov na miestnej vodnej nádrži. Vzhľadom na bohatý potenciál pre
rybárstvo je často prezývaná ako Rybársky raj. Spomínaná vodná nádrž sa nachádza na západnom
okraji obce Suchá nad Parnou. Nezameniteľný výhľad na Malé Karpaty a krásne lesné prostredie sú
častým dôvodom, prečo ľudia túto oblasť navštevujú. Nádrž Suchá nad Parnou je vzdialená iba 10 km
od Trnavy. Je ľahko dostupná autom a ideálna pre rodinný výlet spojený s oddychom pri vode. Južný
okraj vodnej nádrže je obsypaný chatkami.

V obci sú tiež rozvinuté produkčno-rekreačné aktivity viažuce sa na záhradkársku a chatovú
osadu lokalizovanú v okolí vodnej nádrže. Z južnej strany nádrže sa nachádza záhradkárska osada
Nové Vinohrady, ktorá zaznamenáva veľký nárast návštevníkov hlavne počas víkendov, pričom
značnú časť návštevníkov tvoria obyvatelia mesta Trnavy a blízkych mestečiek, ale nezanedbateľná je
i návštevnosť z Bratislavy. Vidiecky turizmus v obci je založený na aktívnom využívaní vidieckeho
osídlenia.
Náučný chodník Suchá nad Parnou otvorili v roku 2005 a na jeho otvorení spolupracovali
základná škola s materskou školou, obecný úrad a poľovnícke združenie v Suchej nad Parnou. Trasa
začína pri obecnom úrade a okolo Kostola sv. Martina pokračuje až k vodnej nádrži Suchá a
Suchovskému háju. Aj keď náučný chodník nenadväzuje na žiadnu turistickú značku, je ľahko
dostupný z autobusovej zastávky. Jeho okružná trasa je nenáročná a dostupná v každom ročnom
období. Prírodovedne a kultúrno-historicky zameraný náučný chodník má dĺžku 5 km a na jeho trase
nás sprevádza 11 zastávok s informačnými tabuľami. Tie nás oboznámia s obcou Suchá nad Parnou
a jej históriou, Kostolom sv. Martina, potokom Parná a Podhájskym potokom, vodnou nádržou Suchá,
gaštanicou, Suchovským hájom a s množstvom ďalších informácií o krajine v okolí obce.
V rámci regiónu obec vyniká priaznivými podmienkami pre rozvoj ekoturistiky, nakoľko v obci
bolo zriadené Prírodné environmentálne laboratórium. Z hľadiska ekoturistiky atrakciou môžu byť aj
novovytvorené prvky ÚSES – biocentrum a biokoridor a príklad revitalizácie a tvorby funkčnej
ekologickej siete v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine. Skúsenosti môžu byť vhodnou
inšpiráciou aj pre ostatné vidiecke sídla v poľnohospodárskych oblastiach. Socioekonomický potenciál
je reprezentovaný bohatosťou kultúrnych pamiatok, najmä sakrálnych stavieb, z ktorých 4 majú
charakter národných kultúrnych pamiatok. Unikátom je najmä gotický kostol svätého Martina z Tours
s bohato zdobeným interiérom. Okrem sakrálnych stavieb, ktorých je v obci celkovo lokalizovaných
13, je treba vyzdvihnúť aj ostatné pamiatky, ako je stĺp hanby, pamätník padlým v 1. svetovej vojne dielo akademického sochára J. Koniarka, pamätník padlým v 2. svetovej vojne, kláštor uršulínok situovaný nad Ružovou dolinou a pod.
Lákadlom pre turistický ruch je aj množstvo kultúrnych podujatí zameraných na prezentáciu
života suchovského spoločenstva, ako i na propagáciu ľudových tradícií.
Obec je výnimočná najmä z hľadiska rozvoja tradičného vinohradníctva. Už od 14. storočia sa v obci
pestoval vinič. Táto charakteristická poľnohospodárska kultúra vytvárala z hľadiska
kultúrnospoločenského jedinečnú pečať v histórii obce, ktorá do budúcnosti vytvára množstvo zatiaľ
nevyužitých možností na uspokojenie požiadaviek celoročného poznávacieho turizmu, dokonca
regionálneho významu. Obec Suchá nad Parnou je súčasťou turistickej destinácie TIRNAVIA - Trnavy
a okolia ako aj súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty vedúcej pozdĺž východných svahov Malých
Karpát.
Na slávnu minulosť obce v spojení s odrodou dnes nadväzujú vinárske podniky:
Terra Parna, ktorá sa v minulosti preslávila vynikajúcim červeným vínom z odrody Modrý Portugal.
Vinohrady, ktoré sú súčasťou vinárstva, neslúžia iba na produkciu hrozna, ale zároveň jedinečným
spôsobom dotvárajú genius loci tohto miesta. Uprostred vinice stojí veža pripomínajúca zvonicu,
ktorá, hoci vzdialene, ale predsa len pripomína známy holubník Chateau Latour. Po zotmení zážitok z
pohľadu na malebné vinice umocní osvetlenie zvonice a vinohradov.

Vinárstvo Magula ponúka jeden z najkrajších výhľadov na Malokarpatskú vinohradnícku oblasť
učupenú pod pohorím Malé Karpaty. Stojí na vrchole kopca nad dedinou, kde vedľa pôvodného
sedliackeho domu vykopali pivnicu. Rodina Magulovcov sa rozhodla nastúpiť na cestu bioprodukcie, a
zároveň sa radí medzi autentistov. Víno sa snažia vyrábať bez akýchkoľvek intervenčných prípravkov
ako vo vinohrade, tak aj v pivnici. Jedno z vín, Frankovka modrá, je dokonca vyrobené úplne ručne,
bez použitia akýchkoľvek strojov. „Ručný režim“ platí aj pre operácie ako odzrnenie, mletie či
lisovanie. Ďalším unikátom je víno Modrý. Okrem odrôd Modrý Portugal, Frankovka modrá,
Veltlínske zelené a Rizling vlašský vysadili aj nové slovenské odrody Devín, Dunaj, Hron a Rosa, ktoré
poskytujú vína najvyššej akosti. Kým nové vinohrady zarodia, bude vinárstvo certifikovaným
bioproducentom. V spojení s lokalitou poskytujúcou vínu pevnosť a korenistosť, to budú vína, pri
hľadaní ktorých sa oplatí aj trošku poblúdiť.
K pohode a rozvoju cestovného ruchu prispieva tiež kvalitná sieť služieb a pohostinnosť
miestneho obyvateľstva, o čom sa možno presvedčiť aj na tradičných každoročne organizovaných
podujatiach, ako je Slávnosť sv. Urbana a sviatok Nášteva Panny Márie, kde návštevníci pri tónoch
rezkej suchovskej muziky môžu okúsiť špeciality suchovských gazdiniek.
Návštevníci spoznávajúci prírodné, historické, kultúrne i športové ponuky obce, môžu využiť
na občerstvenie, oddych i ubytovanie reštauračné a ubytovacie zariadenia.
Do produktu cestovného ruchu v obci patria základné služby a doplnkové služby. Do základných
služieb patria stravovacie služby a ubytovacie služby.
Stravovacie služby poskytuje „Reštaurácia Šrámek“, ktorá ponúka špeciality domácej i zahraničnej
kuchyne, pizzu a v týždni denné menu. K ich službám patrí i rozvoz jedál a pizze. V priestoroch
reštaurácie je možné zorganizovať spoločenské posedenia, svadby, oslavy a pod.
Posedieť si môžete aj pohostinstve "U Nikodéma" a pohostinstve „Zákruta“ .
Ubytovacie služby - Ubytovňa Suchá nad Parnou - na prízemí ubytovne sa nachádza diskont a v areáli
je tiež čerpacia stanica. Výhodné umiestnenie zaručuje pokojné a príjemné ubytovanie s kvalitným
dopravným spojením do Trnavy. Penzión Harmónia poskytuje reštauračné a ubytovacie služby
v blízkosti vodnej nádrže.
Doplnkové služby v obci – potraviny, zdravotné zariadenia, pošta, školstvo, predajňa záhradkárskych
potrieb, kvetinárstva, pneuservis a služby poskytované v Dome služieb – kaderníctvo, kozmetika,
masážny salón, pohrebná služba.
V nastupujúcom trende 21. storočia, obrovskom rozvoji cestovného ruchu, konkrétne agroturistiky,
ako významného odvetvia ekonomiky, potenciál "suchovskej krajiny" tvorí výborné podmienky na
rozvoj turizmu, využitie týchto zdrojov závisí od prístupu obecnej samosprávy, miestnych
podnikateľov i samotných obyvateľov obce. K turistike a cestovnému ruch by mohol prispieť do veľkej
miery aj plánovaný cyklochodník, ktorý má spájať Bratislavu s Trnavou. O rozšírenie turistiky
a cestovného ruchu by do veľkej miery mohol prispieť, po vybudovaní, športový areál schválený
v Územnom pláne obce na pozemkoch bývalého JRD.

2.1.13.

Záujmové organizácie

Spolky a združenia pôsobiace v obci
Názov
Spolok vinohradníkov a vinárov

Cieľová skupina
Pestovatelia hrozna

Obecný stolno-tenisový klub
Lukostrelecký klub
TJ Vinohradník
Suchovský spevácky zbor
Spevácky zbor Laudate
Detský folklórny krúžok pri ZŠ
Dychová hudba Suchovanka
Dobrovoľný hasičský zbor
Združenie dôchodcov

Deti, mládež, dospelí
Deti, mládež, dospelí
Deti, mládež, dospelí
Mládež a dospelí
Dospelí
Žiaci
Mládež a dospelí
Deti, mládež, dospelí
Seniori

PZ Zelený háj
Zväz protifašistických
bojovníkov
Klub chovateľov vodnej hydiny
na Slovensku

Mládež a dospelí
Dospelí a seniori
Mládež a dospelí

Predmet činnosti
Osveta v oblasti pestovania
viniča a dorábania vín
Stolný tenis
Lukostreľba
Hranie futbal
Spev
Spev
Spev
Dychová hudba
Požiarny výcvik, aktivity pre deti
Zmysluplné trávenie času,
poznávacie zájazdy
Starostlivosť o prírodu a zvieratá
Uchovávanie a pripomínanie
historických vojnových udalostí
Chov a šľachtenie hydiny

Pozn. Detailnejšie údaje o spolkoch a združeniach sa nachádzajú na stránkach obce
Od kvality práce záujmových organizácií sa odvíja celkový spoločenský život v dedine. Činnosť
obyvateľov v týchto spolkoch je veľmi aktívna a plodná.
Lukostrelci dosiahli v medzinárodných aj slovenských súťažiach prvé priečky. Stolnotenisový krúžok sa
venuje mládeži a organizuje rôzne turnaje. Zúčastňuje sa súťaží v okrese i mimo neho.
Organizácie v oblasti udržiavania a rozvoja ľudových tradícíí veľkou mierou prispievajú k bohatému
spoločenskému životu a rozvoju obce. Tu sú predovšetkým aktívne spevácke zbory a hudobné telesá.
Organizujú pravidelne rôzne koncerty, zúčastňujú sa na súťažiach a podujatiach nielen doma, ale
i v zahraničí. Umelecké smery, ako sú literatúra, výtvarníctvo, hudba, spev sú neodmysliteľnou
súčasťou obce.
Výrazné sú tiež aktivity športovcov, ktorí reprezentujú obec na rôznych i medzinárodných podujatiach,
za čo získali nejedno ocenenie. V dedine sú pravidelne organizované výmenné futbalové zápasy, letné
koncerty, rôzne podujatia pre deti i dospelých . Tradíciou sa stal turnaj o pohár starostu obce a
uličkový turnaj. Neodmysliteľnou súčasťou sú bežecké preteky - Suchovská pätnástka, oslava leta
organizovaná DHZ, pravidelný memoriál Zefirína Hečku a rodákov obce. Pravidelne sa organizuje
Pernikiáda spojená s výrobou vianočných ozdôb a na záver roka rozlúčka so Starým rokom, ku ktorej
neodmysliteľne patrí klasická kapustnica a polnočné vítanie Nového roka vo farskom kostole pri
modlitbách.
Ďalšou významnou akciou pre domácich i hostí sú rybárske preteky, uskutočňované v mesiaci máj.
Združenie dôchodcov organizuje rôzne spoločenské akcie a zájazdy. Dôchodcovia sa pravidelne
stretávajú v klube, kde si odovzdávajú rôzne rady, recepty a venujú sa i charite.

Znova sa obnovili významné cirkevné slávnosti - slávnosť sv. Urbana v Ružovej Doline, procesie a pod.
Spolok vinohradníkov a vinárov prezentuje tradičné vinohradníctvo a organizuje podujatia spojené
s osvetou o pestovaní hrozna a produkcii vína.
Úspechy dosiahli aj členovia Klubu chovateľov drobnej hydiny, ktorí sa tiež zúčastňujú na rôznych
okresných i medzinárodných súťažiach. Obec je známa aj vyšľachtením národného plemena Suchovskej
husi žltej. Dlhoročnú tradíciu v obci má organizovanie plesov, majálesu, zábav, country bálu, detského
karnevalu, vianočného koncertu, kladenie vencov k pomníku SNP, MDD, Deň matiek, Posedenie pre
dôchodcov na ktorom sa so svojím programom prezentujú deti z MŠ a ZŠ.
Aktívne v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia pôsobí PZ Zelený háj, ktorý tradične organizuje
pravidelné poľovačky a zároveň vysádza novú vegetáciu v poľnohospodárskej krajine.
Tu treba vyzdvihnúť dobrú spoluprácu hlavných rozvojových skupín obce - Obecného úradu, Farského
úradu a záujmových organizácií.
Základná škola s Materskou školou sa tiež podieľajú na spoločenskom živote v obci.
Vysoká aktivita a ochota obyvateľstva participovať na daných podujatiach prispieva k zveľaďovaniu a
zviditeľňovaniu obce.
2.1.13.1. Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou
Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou založila koncom roka 2008 rodina Hanzlíkovcov , Veronika
Hudeková a priatelia Matúša Hanzlíka, talentovaného reprezentanta Slovenska, ktorý sa venuje
tomuto krásnemu športu od roku 2004. Keďže bolo potrebné získať nových členov, v septembri 2009
vznikol na Základnej škole v Suchej nad Parnou pod vedením Rudolfa Hanzlíka Školský lukostrelecký
krúžok. Zo žiakov, ktorým sa zapáčil tento šport, sa potom stali strelci LK Suchá nad Parnou.
Členmi klubu sú nielen občania Suchej nad Parnou, ale aj občania z blízkeho okolia. Klub reprezentuje
trinásť strelcov vo všetkých kategóriách. Máme viacerých Majstrov Slovenska a víťazov Slovenského
pohára. V súčasnosti sú strelci Matúš Hanzlík, Radim Zitrický, Filip Mihálik a Tomáš Cáder zaradení do
reprezentácie Slovenska. Klub má dvoch certifikovaných trénerov, Matúša Hanzlíka a Mariána Cádera
a tiež skúsených strelcov, ktorí sú ochotní poradiť každému, kto prejaví záujem o lukostreľbu.
V roku 2015 strelci klubu ovládli Halové majstrovstvá Slovenska. V kategórii Muži olympijský luk
získali zlato, striebro a bronz. Žiadny zo strelcov si nepamätá aby jeden klub ovládol celý stupeň
víťazov v tejto najsilnejšej kategórii. V súťaži družstiev získal klub prvé a štvrté miesto. Medzi juniormi
získali strelci Suchej nad Parnou pre klub zlato aj striebro a najmladší strelec klubu vybojoval taktiež
striebro.
V roku 2014 začal klub budovať lukostreleckú strelnicu, ktorá bude len tretia strelnica tohto druhu na
Slovensku. Úpravy terénu má už klub za sebou, na rade je vybudovanie oplotenia, zavedenie
elektriky, výstavba streleckej čiary, prístreškov a ďalšie úpravy strelnice. Členovia klubu veria, že na
strelnici sa v budúcnosti budú konať lukostrelecké preteky medzinárodného formátu a do Suchej nad
Parnou budú pravidelne cestovať lukostrelci z okolitých krajín.
2.1.13.2.

Telovýchovná Jednota Vinohradník Suchá nad Parnou

Futbalový klub v Suchej nad Parnou bol založený v roku 1923 a funguje až do dnes.
TJ Vinohradník zastrešuje 251 hráčov, z toho 102 aktívnych a 149 neaktívnych. Pravidelne prihlasuje
tri mládežnícke mužstvá a jedno seniorské do súťaží SFZ. Tak isto funguje mužstvo starých pánov.

TJ má v správe areál ihriska a budovy. V hlavnej budove TJ bola vykonaná vnútorná rekonštrukcia
(elektrické vedenie, kúrenie, voda, kúrenie, kanalizácia, omietky, obklady, WC), výmena okien,
vymenená strešná krytina, bola urobená oprava hlavnej brány a oplotenia areálu, vykonávaná údržba
zverených budov, plochy ihriska a zvereného majetku. Cieľom je výchova mládeže a reprezentovanie
obce v regióne. Pre ďalšie skvalitnenie klubovej činnosti je nutné vybudovanie sociálnych priestorov,
multifunkčného ihriska, detského ihriska, chodníkov a lavičiek a oprava vonkajšieho vzhľadu budov.
SWOT analýza :
-

Silné stránky
svojpomocná realizácia plánov, potenciál ľudí, záujem verejnosti o činnosti,
obec je stredisková pre ďalšie tri obce
Slabé stránky
činnosť sa vykonáva vo voľnom čase
Príležitosti
stále spoznávanie nových kontaktov, názorov
Ohrozenia
nezáujem
2.1.13.3.

Dobrovoľný hasičský zbor Suchá nad Parnou

Požiarny spolok bol v Suchej nad Parnou založený 25. apríla 1926. Jeho zakladateľom bol vtedajší
riaditeľ miestnej školy Štefan Novák. Hasičská zástava bola posvätená v roku 1927. vtedy mal zbor už
43 členov. Členovia spolku sa riadili heslom dobrovoľného hasičstva: "Bohu na slávu, blížnemu na
pomoc." Preto pomáhali nielen pri požiaroch a živelných pohromách, ale aktívne sa zapájali aj do
života obce. Organizovali rôzne sanitárne kurzy, kultúrne podujatia a zábavy. Pomáhali taktiež pri
výstavbe pomníka padlím v I. svetovej vojne. Počas žatvy vykonávali v chotári nočnú stráž. Počas
sviatkov sa spolu s dychovou hudbou zúčastňovali na procesiách. Na Veľkú noc držali čestnú stráž pri
Božom hrobe. Prvú vtedy ešte ručnú striekačku dostali hasiči od grófa Odescalchiho (majiteľa
kaštieľa), tá bola v roku 1933 nahradená motorovou striekačkou firmy Hans Flader, ktorú už zakúpila
obec. Po II. svetovej vojne bol spolok premenovaný na Dobrovoľný požiarny zbor Suchá nad Parnou.
Vtedy bol už predsedom Ignác Kralovič a veliteľom Jozef Lužák. V roku 1959 bola dokončená požiarna
zbrojnica, kde sídlil zbor až do polovice 90-tych rokov. V 70-tych rokoch sa zmenilo vedenie, veliteľom
sa stal Jozef Kraľovič a predsedom Zeferín Hečko. Pri základnej škole bolo založené požiarne družstvo
žiakov, ktoré viedol učiteľ Rudolf Marec. Dychovej hudbe boli zakúpené uniformy a všetci jej členovia
sa zároveň stali členmi DPZ.
V 80-tych rokoch boli postupne predsedami Michal Surový a Jaroslav Baláž. Od roku 1991 až do roku
2006 ho viedli spoločne bratia Jozef Oravec a Karol Oravec. Jozef Oravec bol predseda a Karol Oravec
bol tajomník. Ďalšie rozšírenie členskej základne bolo v roku 2003, kedy boli založené dve nové
družstvá dorasteniek a dorastencov. Od roku 2006 až 2010 bol predseda Karol Oravec a veliteľom
Ivan Kyrinovič .
Na výročnej schôdzi 29.1.2011 bol zvolený nový výbor, ktorý pracuje doteraz. Predsedom sa stal
Marek Surový a veliteľ Ivan Kyrinovič. Dnes má organizácia 65 členov. Hlavnou aktivitou sú
pravidelné tréningy, ktoré sú zárukou zlepšujúcich sa výsledkov. Na základe kvalitných tréningov sa
členovia DHZ zúčastňujú súťaží, do ktorých sa zapájajú družstvá mužov, žien, dorastu a žiaci. Od roku
2012 sa družstvo žien prihlásilo do ZSHL (Západoslovenskej Hasičskej ligy) ktorú aj ako nováčik súťaže
vyhralo. Víťazstvo zopakovali aj v ročníku 2013 a 2014. Veľký úspech bol dosiahnutý, keď sa Ženy DHZ
Suchá nad Parnou prebojovali na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konalo 11.8.2013 v Skalici, kde

obsadili 5. miesto. Tento úspech patrí medzi najväčšie v histórie DHZ Suchá nad Parnou. V ročníku
2012, 2013, 2014 sa ako víťazky ZSHL prebojovali na Slovenský Superpohár. V roku 2014 a 2015 sa
do ZSHL prihlásilo aj družstvo mužov. Veľkú zásluhu na úspechoch DHZ majú Jozef Oravec a Karol
Oravec, ktorí založili družstvo dorastencov a dorasteniek.
Okrem úspechov v súťažiach sa DHZ Suchá nad Parnou zapojil do množstva iných aktivít, ako je
Oslava leta (akcia pre deti, množstvo súťaží a hier), pochovávanie basy, country bál , taktických
cvičení v DHZ alebo v okrsku Suchá nad Parnou, a nakoniec aj zásahmi, či už pri likvidácii požiarov,
alebo pri živelných pohromách, za čo DHZ dostal Ďakovný list od prezídia DPO SR. V roku 2013 bol
DHZ Suchá nad Parnou ocenený 1. miestom za aktivitu DHZ družstiev v rámci okresu Trnava. V rámci
celoplošného rozdelenia síl a prostriedkov je DHZ Suchá nad Parnou zaradený do skupiny C z dôvodu
vybavenosti a techniky a zverenej techniky.
V rámci rozdelenia síl a prostriedkov bolo DHZ Suchá nad Parnou pridelené nové vozidlo IVECO Daily ,
ktoré osobne odovzdal minister vnútra Róbert Kaliňák. Obec Suchá nad Parnou v roku 2014 dala DHZ
do prenájmu obecné priestory budovy bývalého diskontu, ktoré budú prerobené na požiarnu
zbrojnicu.
2.1.13.4.

Združenie dôchodcov pri OcÚ v Suchej nad Parnou

V roku 2015 má Združenie dôchodcov pri OcÚ v Suchej nad Parnou 169 členov. Členovia sa do
činnosti organizácie zapájajú rôzne. Aktívni členovia sa zúčastňujú na väčšine akcií. Sú to klubové
stretnutia, výlety, vzdelávacie a relaxačné podujatia, kultúrne a spoločenské akcie poriadané obcou.
Členov, ktorí sa na činnosti nemôžu podieľať zo zdravotných dôvodov, navštevujú členovia výboru
pravidelne v mesiaci december s malou mikulášskou pozornosťou. Pri okrúhlych jubileách navštevujú
členov s malým darčekom od ZD.
Členovia ZD sa pravidelne zúčastňujú brigád na čistení a skrášľovaní cintorína, starajú sa o priestor pri
kostole a striedajú sa pri upratovaní kostola.
Výbor ZD pravidelne pripravuje poznávací výlet zameraný na spoznávanie Slovenska a jeho
historických pamiatok. Združenie navštevuje divadelné predstavenie v Trnave alebo kultúrne
predstavenia v obci. Členovia sa tiež zaujímajú o záhradkárstvo, ovocinárstvo a vinohradníctvo,
vymieňajú si recepty na zdravé stravovanie, prebytočné produkty, bylinky, zeleninu, ovocie, ... .
Aktívne sa zapájajú do podujatí, ktoré poriada obec a iné organizácie (Suchovská pätnástka – cestný
beh, Pernikiáda, Pochovávanie basy, Stavanie mája, koncerty speváckeho zboru a iné)
Pravidelne navštevujú kúpalisko Horné Saliby kde plávajú, cvičia, relaxujú. Turistické výlety poriadajú
občas, skôr v menších skupinách, chodia na prechádzky do okolia obce. Združenie by chcelo
zorganizovať kurz na IT gramotnosť, viac navštevovať múzeá, galérie a výstavy v okolí, zapájať do
činnosti viac mladších členov.
Uvítali by priestor na prechádzky s vnúčatami; lavičky na cintoríne aspoň v malom množstve (na
konci hlavných cestičiek) na odpočinok; v centre obce cukráreň, kde by sa dalo posedieť, či pozvať
návštevu; zabezpečenie stravy chorým, osamelým i v lete, keď ZŠ nevarí; pomoc pri zabezpečovaní
lektorov; nakoľko bude pribúdať viac starších a osamelých ľudí, o ktorých sa nemá kto postarať, treba
uvažovať o obecnom dennom stacionári; finančnú pomoc a dotáciu na kultúrne podujatia.

2.2.

Analýza vonkajšieho prostredia

Analýza vonkajšieho prostredia je vytvorená na základe STEEP analýzy v spolupráci s obcou Zvončín.
STEEP analýza predstavuje analýzu jednotlivých častí vonkajšieho prostredia, ktoré môžu nejakou
mierou ovplyvniť daný subjekt, t. j. obec Suchá nad Parnou. Vo veľkej miere tieto faktory nemôžeme
zmeniť alebo ich odstrániť, ale ich poznanie je nevyhnutné z hľadiska ich možných vplyvov, či už
pozitívnych alebo negatívnych na vývoj obce. Analyzované boli nasledovné skupiny faktorov:
politické, technologické, spoločenské, ekonomické a environmentálne.
Vonkajšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť vývoj obce sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
Skupina
Politické

Technologické
Sociálne
Ekonomické
Environmentálne

2.3.

Faktor
Medzinárodné dohovory a záväzky
Legislatíva
Sektorové a prierezové politiky
Daňová politika
Zmena vlády
Zmena regionálnej vlády
Zmena samosprávy
Dostupnosť potrebných technológií
ITK obce
Technologická vybavenosť predstaviteľov samosprávy
Demografické zmeny
Zmeny životného štýlu
Zmeny spoločenského sa správania
Zmena trhových podmienok
Zmena podnikateľskej základne
Možné nové finančné zdroje
Globálne trendy a zmeny
Klimatické zmeny
Prirodzené riziká a hazardy
Neregulované investičné zámery

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu u občanov obce

V rámci spracovania PHSR bol medzi občanmi obce spracovaný anonymný dotazníkový prieskum
o ich názore na život v obci, jej vývoj a identifikáciu kľúčových potrieb. Spracovanie dotazníka
prebehlo v septembri 2015. Výsledky dotazníkového prieskumu boli využité pri identifikácií
rozvojových priorít, ako aj pri bežnej činnosti samosprávy obce s cieľom zlepšiť kvalitu života
občanov.

2.4.

SWOT Analýza obce

SWOT Analýza je zameraná na zhodnotenie stavu a identifikácie silných a slabých stránok obce, ako
aj príležitostí a ohrozenia.
2.4.1. Silné stránky
Predstavujú podporujúce faktory rozvoja územia. Vychádzajú z hodnotenia prírodných,
kultúrno-historických a ľudských zdrojov a potenciálov. Možno sem zaradiť nasledujúce
faktory:
 priaznivé včlenenie obce do krajinnej scenérie,
 priaznivá poloha v nadväznosti na krajské mesto Trnava a hlavné mesto Bratislava, dobrá
dopravná prepojenosť,
 výskyt veľmi úrodných pôd v rámci Slovenska, priaznivé klimatické podmienky, čo
vytvára vhodné predpoklady pre rozvoj poľnohospodárskej výroby,
 bohatá vinohradnícka tradícia, súčasť Malokarpatskej vínnej cesty,
 priaznivé podmienky pre rozvoj agroturistiky,
 existencia vodnej nádrže a dubovo-hrabového lesa v blízkom okolí nádrže, existencia
ubytovacích a stravovacích zariadení, rozvoj chatovej výstavby
 v porovnaní s ostatnými sídlami pomerne priaznivý stav kvality životného prostredia,
 veľmi dobrá spolupráca medzi hlavnými rozvojovými skupinami obcí – Obecný úrad, ZŠ,
Farský úrad,
 dobrá spolupráca obce so záujmovými organizáciami,
 bohatý kultúrno-historický potenciál, veľký počet historických, najmä sakrálnych
pamiatok,
 pozitívny vzťah obce, záujmových organizácii, ako i obyvateľov k zlepšovaniu životného
prostredia, k udržiavaniu a rozvoju ľudových tradícií,
 bohatý spoločenský život, zviditeľnenie obce vďaka slávnym rodákom,
 vysoká úroveň zdravotnej starostlivosti v obci (praktický lekár, detský lekár, stomatológ,
lekáreň), ako i dobrá vybavenosť službami,
 využívanie rozvojových programov, spracovanie strategických rozvojových dokumentov, čo
pozitívne prispieva k získavaniu finančných zdrojov z európskych fondov,
 výrazná zapojenosť do miestnych a regionálnych partnerstiev,

Foto XX: Tradičné vinohradníctvo
2.4.2. Slabé stránky
Slabé stránky rozvoja poukazujú na rizikové miesta územia, ktoré môžu obmedzovať,
prípadne limitovať jeho rozvoj a poukazujú na problémy, ktoré je potrebné eliminovať.
Môžeme sem zaradiť tieto faktory:

















nízky stupeň ekologickej stability – potreba zvýšiť plochy interakčných prvkov najmä v
južnej a juhovýchodnej časti záujmového územia, malý podiel lesných ekosystémov,
existencia reálnej vodnej a veternej erózie na kvalitnom pôdnom fonde v dôsledku
veľkoblokovej štruktúry pôdy, čo spôsobuje ohrozenie najkvalitnejších pôd,
kontaminácia podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch
chýbajúca základná infraštruktúra (kanál, voda, plyn) v častiach obce
nedostatočná napojenosť domových jednotiek na vodovod v určitých častiach obce,
znížená ekologická i estetická hodnota krajiny existenciou neorganizovaných skládok,
nepriaznivá veková štruktúra obyvateľstva,
slabo rozvinutá hospodárska základňa - absencia väčšej výrobnej jednotky,
nedostatok pracovných príležitostí v mieste bydliska,
nevyhovujúci technický stav verejných budov v obci,
zlý stav a potreba dobudovania miestnych komunikácií,
chýbajúce chodníky najmä v rizikových častiach obce,
nedostatok relaxačno-oddychových priestorov,
absencia cyklociest, najmä v smere na Trnavu,
hustá zástavba chatiek v záhradkárskej osade.

2.4.3. Príležitosti
Príležitosti predstavujú pozitívne vplyvy a faktory indikujúce rozvojové procesy na základe analýzy
externého prostredia. Môžeme sem zaradiť tieto faktory:









Pozitívny vývoj počtu obyvateľov a potenciál rastu
pozitívny ekonomický rozvoj Trnavy a Trnavského regiónu
dostupnosť širokého spektra vyššej vybavenosti v Trnave
aktivity miestnych a regionálnych združení, kde je obec členom
možnosť získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a rôznych grantových
schém
aktivita záujmových združení a neziskových organizácií
záujem investorov o rozvoj podnikateľských aktivít v obci
vytváranie združení obcí (MAS) pre realizáciu spoločných projektov

2.4.4. Ohrozenia
Ohrozenia predstavujú negatívne vplyvy naznačujúce problémy – disparity vyhodnotené na
základe analýzy externého prostredia. Môžeme sem zaradiť tieto faktory:
 konkurencia ďalších obcí v okolí Trnavy v úsilí o pritiahnutie nových obyvateľov
 riziko záplav v nivnej časti územia v jarných mesiacoch a v čase prudkých letných búrok,
 opustenie vidieckeho štýlu života a postupný zánik tradícií
 prílev obyvateľov bez vzťahu k obci a miestnej komunite
 zvyšovanie intenzity nákladnej dopravy cez obec
 pokles príjmov v nadväznosti na možnú zmenu rozpočtových pravidiel
 nedostatok vhodných plôch na výstavbu a rozvoj vo vlastníctve obce
 nízka úspešnosť pri zapojení sa obce do grantových schém
 nesúlad medzi potrebami obce a schémami financovania
 nedostatok finančných prostriedkov na prípravu a spolufinancovanie projektov
 narastajúca pasivita obyvateľov zapájať sa do vecí verejných
 zmeny legislatívy a obmedzenia zo strany štátu

3. Strategická časť
Strategická časť je zameraná na špecifikáciu konkrétnych cieľov rozvoja obce smerom k zlepšeniu
života jej obyvateľov. Strategická časť obsahuje hlavné rozvojové aktivity do roku 2022 s možnou
realizáciu aj po tomto období. Vychádza z analýzy súčasného stavu a identifikácie potrieb rozvoja,
dotazníkového prieskumu medzi občanmi obce a SWOT analýzy. Rozvojové aktivity sú rozdelené na
tri hlavné prioritné oblasti: Hospodársku, Verejné služby a občan a Životné prostredie a voľný čas.
Strategické ciele upresňujú strategickú víziu obce, konkretizujú a upresňujú ju. Následne sú
rozpracované do jednotlivých opatrení a aktivít. Vychádzajú zo strategickej vízie obce, ktorou je
zabezpečenie spoločenského rozvoja efektívne využívajúceho prírodne a socioekonomické zdroje a
potenciály územia, s cieľom postupného zlepšovanie kvality života daného obyvateľstva.
Vízia obce Suchá nad Parnou:
„Chceme, aby obec Suchá nad Parnou bola pre svojich obyvateľov dlhodobo príjemným a príťažlivým
miestom na život, poskytovala základný okruh sociálnych a verejných služieb a využívala všetky
dostupné zdroje rozvoja v hospodárskej, sociálnej aj kultúrnej oblasti života založeného na bohatom
historickom dedičstve a spoločenských tradíciách.
Identifikácia prioritných oblastí, priorít a cieľov je uvedená na nasledujúcej strane:

Prioritné
oblasti

Priority

Cieľ / Opatrenie
1.1.1 Podpora drobných
farmárov
1.1
1.1.2 Podpora miestnych
Zamestnanosť podnikateľov
1.1.3 Predaj z dvora
1.2.1 Dobudovanie vodovodu
a kanalizácie
1.2 Základná 1.2.2 Dobudovanie
infraštruktúra plynofikácie obce
1.2.3 Verejné osvetlenie a
rozhlas

1.
Hospodárska

1.3.1 Cestná infraštruktúra
1.3 Dopravná
infraštruktúra

1.3.2 Informačný systém obce

1.3.3 Cyklotrasy
1.4 Cestovný
ruch
1.5 Územný

1.4.1 Infraštruktúra
cestovného ruchu
1.4.2 Spolupráca v oblasti CR
1.5.1 Územný plán

Aktivity / Výstupy
1.1.1.1 Metodická pomoc v oblasti legislatívny a štátnej podpory pre poľnohospodárov
a vinohradníkov
1.1.2.1 Spolupráca s miestnymi podnikateľmi
1.1.3.1 Metodická pomoc a vybudovanie občianskeho centra pre spracovanie
poľnohospodárskych výrobkov
1.2.1.1 Príprava projektovej a stavebnej dokumentácie
1.2.1.2 Výstavba vodovodu v obci
1.2.1.3 Výstavba kanalizácie v obci
1.2.2.1 Príprava projektovej a stavebnej dokumentácie - plyn
1.2.2.2 Realizácia výstavby plynovodu
1.2.3.1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
1.2.3.2 Doplnenie verejného osvetlenia
1.2.3.3 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
1.3.1.1 Dobudovanie miestnych komunikácií
1.3.1.2 Údržba a oprava miestnych komunikácií
1.3.1.3 Dobudovanie chodníkov v obci
1.3.1.4 Obnova autobusových zastávok v obci
1.3.2.1 Vybudovanie informačného systému obce
1.3.2.2 Návrh a realizácia označenia ulíc v obci
1.3.2.3 Zónovanie a dopravné značenie
1.3.2.4 Budovanie verejných parkovacích plôch
1.3.3.1 Budovanie cyklotrás v obci
1.3.3.2 Súčinnosť pri budovaní cyklotrás
1.4.1.1. Vybudovanie prírodnej oddychovej zóny Podhájsky potok
1.4.1.2 Obnova a rozšírenie náučného chodníka
1.4.2.1 Využitie lokálneho potenciálu
1.4.2.2 Malokarpatská vínna cesta
1.5.1.1 Aktualizácia územného plánu

rozvoj
1.6
Regionálna
spolupráca

1.6.1 Budovanie regionálnych
a medzinárodných
partnerstiev
2.1.1 Starostlivosť o starších

2.1 Sociálna
inklúzia

2.1.2 Vytváranie pracovných
miest

2.2.1 Rekonštrukcia budov a
budovanie kapacít
2. Verejné
služby
a občan

2.2 Školstvo a
vzdelávanie
2.2.2 Vytváranie podmienok
pre zlepšovanie výchovnovzdelávacieho procesu

2.3.1 Rekonštrukcia a
2.3 Služby pre
vybavenie verejných budov
občana

3. Životné

2.3.2. Obecné auto /autobus
2.4
2.4.1 Bezpečnosť občana
Bezpečnosť a
2.4.2 Zdravie
zdravie v obci
3.1 Podpora 3.1.1 Regionálneho kultúrno-

1.6.1.1 Zabezpečenie aktívneho sa zapojenia obce do mikroregionálnych a regionálnych
spoločenstiev
1.6.1.2 Posilnenie spolupráce s odbornými organizáciami
1.6.1.3 Cezhraničná spolupráca a partnerstvá
2.1.1.1 Vybudovanie denného stacionára
2.1.1.2 Výstavba nájomných bytov v obci
2.1.1.3 Vzdelávanie seniorov
2.1.2.1 Vytváranie podmienok pre realizáciu dobrovoľníckej činnosti
2.1.2.2 Podpora vytvárania a spoluvytvárania pracovných miest
2.1.2.3 Uchovávanie pracovných návykov prostredníctvom projektov
2.2.1.1 Rekonštrukcia budovy MŠ z rozšírením kapacity
2.2.1.2 Úprava vonkajšieho areálu MŠ
2.2.1.3 Využitie podkrovia budovy ZŠ a rozšírenie kapacity
2.2.1.4 Budovanie a vybavenie odborných učební
2.2.1.5 Zveľaďovanie ekolaboratória v areáli ZŠ
2.2.2.1 Podpora environmentálnej výchovy
2.2.2.2 Zvyšovanie odborných znalostí učiteľov a občanov obce
2.2.2.3 Vzdelávanie zamestnancov obce
2.2.2.4 Skvalitnenie činnosti služieb a užívania knižnice
2.2.2.5 Vonkajšia Wifi free zóna a miesta na spoločenskú interakciu
2.3.1.1 Rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy kultúrneho domu / obecného úradu
2.3.1.2 Doplnenie inventáru kultúrneho domu pre komplexné poskytovanie služieb
2.3.1.3 Budovanie požiarnej zbrojnice v priestoroch bývalého MNV
2.3.1.4 Rekonštrukcia domu smútku a areálu cintorína
2.3.1.5 Obnova budovy domu služieb
2.3.2.1 Údržba a obnova vozového parku obce
2.4.1.1 Vybudovanie kamerového systému v obci
2.4.2.1 Oprava budovy zubnej ambulancie
3.1.1.1 Vybudovanie regionálneho kultúrno-vzdelávacieho centra

prostredia a verejných
voľný čas
aktivít

3.2 Kultúrne
dedičstvo

3.3 Ochrana
životného
prostredia

3.4 Športové
a rekreačné
aktivity

vzdelávacie centrum
3.1.2 Zveľaďovanie verejných
priestorov v obci
3.2.1 Obnova a označenie
pamiatok
3.2.2 Rozvoj kultúrnych aktivít
a uchovanie tradícií
3.3.1 Protipovodňové
opatrenie
3.3.2 Podpora
environmentálnych aktivít

3.4.1 Budovanie športovísk a
detských ihrísk
3.4.2 Podpora združení a
spolkov pôsobiacich na území
obce

3.1.1.2 Vybudovanie spiritálne-náučného chodníka / kalvárie
3.1.2.1 Vybudovanie verejného trhoviska v obci
3.2.1.1 Obnova pamätnej izby
3.2.1.2 Rekonštrukcie sakrálnych objektov
3.2.2.1 Podpora tradičných podujatí v obci
3.2.2.2 Systematická podpora miestnych kultúrnych aktivít
3.3.1.1 Investičné protipovodňové opatrenie
3.3.1.2 Údržba a obnova jestvujúcich rigolov
3.3.2.1 Revitalizácia biokoridora Podhájskeho potoka
3.3.2.2 Prevencia vzniku a odstraňovanie skládok
3.3.2.3 Vytvorenie podmienok pre spracovanie bio-odpadu v obci
3.3.2.4 Podpora triedenia odpadu
3.3.2.5 Údržba verejnej zelene
3.4.1.1 Obnova budov štadióna v areáli TJ
3.4.1.2 Rekonštrukcia tribúny a verejných toaliet v aréali TJ
3.4.1.3 Budovanie lukostreleckého areálu
3.4.1.4 Využitie verejného priestranstva na šport (osadenie prvkov mobiliáru pre šport)
3.4.2.1 Podpora súťažných podujatí a aktivít pre verejnosť
3.4.2.2 Podpora združení a spolkov pôsobiacich na území obce

4. Programová časť
Programová (plánovacia) časť nadväzuje na strategickú časť PHSR a obsahuje najmä zoznam
opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce. Obsahuje podrobnejšie
rozpracovanie strategických cieľov v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike na úroveň
opatrení a aktivít, spolu s očakávaným vývojom merateľných ukazovateľov.
Popis jednotlivých aktivít dáva rámcový prehľad o riešenom zámere z pohľadu obce. Takto
definovaná aktivita je pri reálnej implementácií zvyčajne rozpracovaná do detailnejšieho
projektového zámeru. Rozpočet jednotlivých aktivít je indikatívny a vychádza zo skúsenosti pri reálnej
implementácií projektov v predchádzajúcom období, existujúcich zámerov a projektov alebo
z expertného odhadu na základe iných dostupných zdrojov. PHSR je „živý“ dokument určený na
reálne použitie v praxi a z časového hľadiska sa očakáva jeho prispôsobovanie konkrétnym potrebám
vyplývajúcim z aktuálneho stavu v obci, pričom takéto zmeny sú schvaľované obecným
zastupiteľstvom.
Špecifické opatrenia vhodné na realizáciu v riešenom období uvádzame v nasledovnom prehľade:
Východ.
Názov
Informa
Cieľová hodnota
hodnota
ukazoDefinícia
čný
M.J.
vateľa
zdroj
2015
2018
2022
1.1 Zamestnanosť / 1.1.1 Podpora drobných farmárov
Popis
Metodická pomoc v oblasti legislatívny a štátnej podpory pre poľnohospodárov a vinohradníkov
aktivity
(Identifikácia podmienok a potenciálneho rozvoja, pomoc pri rozbiehaní činnosti v uvedenej
oblasti)
Hlavné
Výstup
Náklady na poskytnutie
Obec
EUR 0
10 000
ukazovatele
služieb
Výsledok Počet SHR a
Obec
počet 5
10
vinohradníkov
Dopad
Diverzifikácia poľnohosp.
Obec
produkcie
1.1 Zamestnanosť / 1.1.2 Podpora miestnych podnikateľov
Popis
Spolupráca s miestnymi podnikateľmi, podpora vytvárania malých a stredných podnikateľov,
aktivity
spolupráca s MAS
Hlavné
Výstup
Spolupráca pri etablovaní
Obec
EUR
5 000
10 000
ukazovatele
MsP na území obce
Výsledok Počet novovytvorených
Obec
počet 0
2
5
MsP sídliacich v obci
Dopad
Počet novovytvorených
Obec
počet 0
5
20
pracovných miest v obci
1.1 Zamestnanosť / 1.1.3 Predaj z dvora
Popis
Metodická pomoc a vybudovanie občianskeho centra pre spracovanie poľnohospodárskych
aktivity
výrobkov
Hlavné
Výstup
Vzdelávacie aktivity
Obec
EUR
50 000
ukazovatele
v oblasti a využitie
existujúcich priestorov na
spracovanie výrobkov
Výsledok Počet workshopov
Obec
počet 2
1
1
Vybudovanie priestoru
1
1
Dopad
Počet miest predaja
Obec
1
3
7
z dvora v obci
1.2 Základná infraštruktúra / 1.2.1 Dobudovanie vodovodu a kanalizácie / 1.2.1.1 Príprava projektovej a stavebnej
dokumentácie
Typ
ukazovateľa

Popis
aktivity
Hlavné
ukazovatele

Príprava projektovej a stavebnej dokumentácie na realizáciu infraštruktúrnych projektov
Výstup

Náklady na projektovú
Obec
EUR
20 000
dokumentáciu
Výsledok Projektová dokumentácia
Obec
Počet
1
Stavebné povolenie
Počet
1
Dopad
Odkanalizovanie obce
Obec
%
54
99
Podiel domácností
pripojených na vodu
%
54
99
1.2 Základná infraštruktúra / 1.2.1 Dobudovanie vodovodu a kanalizácie / 1.2.1.2 Výstavba vodovodu v obci
Popis
Realizácia infraštruktúrnych projektov – vodovod
aktivity
Hlavné
Výstup
Dobudovanie vodovodu
Obec
EUR
1,4 mil.
ukazovatele Výsledok Dĺžka novovybudovaného
Obec
m
cca 3400
vodovodu
Dopad
Podiel domácností
Obec
%
54
99
pripojených na vodu
1.2 Základná infraštruktúra / 1.2.1 Dobudovanie vodovodu a kanalizácie / 1.2.1.3 Výstavba kanalizácie v obci
Popis
Realizácia infraštruktúrnych projektov – kanalizácia
aktivity
Hlavné
Výstup
Dobudovanie kanalizácie
Obec
EUR
1,4 mil.
ukazovatele Výsledok Dĺžka novovybudovanej
Obec
m
cca 3400
kanalizácie
Dopad
Odkanalizovanie obce
Obec
%
54
99
1.2 Základná infraštruktúra / 1.2.2 Dobudovanie plynofikácie obce / 1.2.2.1 Príprava projektovej a stavebnej
dokumentácie
Popis
Príprava projektovej a stavebnej dokumentácie
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na projektovú
Obec
EUR
15 000
ukazovatele
dokumentáciu
Výsledok Projektová dokumentácia
Obec
Počet
1
Dopad

Podiel domácností
Obec
%
66
99
pripojených na vodu
1.2 Základná infraštruktúra / 1.2.2 Dobudovanie plynofikácie obce / 1.2.2.2 Realizácia výstavby plynovodu
Popis
Realizácia výstavby plynovodu
aktivity
Hlavné
Výstup
Dobudovanie plynovodu
Obec
EUR
980 000
ukazovatele Výsledok Dĺžka plynofikácie
Obec
m
cca 2450
Dopad
Podiel domácností
Obec
%
66
99
pripojených na vodu
1.2 Základná infraštruktúra / 1.2.3 Verejné osvetlenie a rozhlas / 1.2.3.1 Verejné osvetlenie
Popis
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na modernizácia
Obec
EUR
420 000
ukazovatele
verejného osvetlenia
Výsledok Počet nových/rekonštruObec
počet 251
419
ovaných svetelných bodov
Dopad
Úspora bežných nákladov Obec
%
77
na verejné osvetlenie
1.2 Základná infraštruktúra / 1.2.3 Verejné osvetlenie a rozhlas / 1.2.3.2 Verejné osvetlenie
Popis
Doplnenie verejného osvetlenia
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na modernizácia
Obec
EUR
30000

ukazovatele

verejného osvetlenia
Počet nových/rekonštruObec
počet
ovaných svetelných bodov
Dopad
Úspora bežných nákladov Obec
%
na verejné osvetlenie
1.2 Základná infraštruktúra / 1.2.3 Verejné osvetlenie a rozhlas / 1.2.3.3 Obecný rozhlas
Popis
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na modernizáciu
Obec
EUR
30000
ukazovatele
rozhlasu
Výsledok Počet zrekonštruovaných / Obec
počet
doplnených rozhlasových
bodov
Dopad
Počet zrealizovaných
Obec
1
projektov
1.3 Dopravná infraštruktúra / 1.3.1 Cestná infraštruktúra / 1.3.1.1 Dobudovanie miestnych komunikácií
Popis
Dobudovanie chýbajúcich častí ciest v lokalite Nové Vinohrady (1475 m), pod Hrádzou (220 bm),
aktivity
„ku Kuchtovi“ (300 m), „k Volnerovi“ (75 m), Jamy (200 m), Ružová dolina – koniec (200 m)
a Vlčia dolina – koniec (450 m)
Hlavné
Výstup
Stavebné náklady na
Obec
EUR
900 000
ukazovatele
výstavbu miestnych
komunikácií
Výsledok Dobudované komunikácie Obec
bm
2920
Dopad
Chýbajúce komunikácie
Obec
bm
cca 2920
0
1.3 Dopravná infraštruktúra / 1.3.1 Cestná infraštruktúra / 1.3.1.2 Údržba a oprava miestnych komunikácií
Popis
Údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií – obnova podľa priorít
aktivity
Hlavné
Výstup
Stavebné náklady na
Obec
EUR
1,05 mil.
ukazovatele
údržbu a rekonštrukcie
miestnych komunikácií
Výsledok Rekonštruované úseky
Obec
bm
5100
Dopad
Projekty technickej
Obec
Počet 0
1
2
infraštruktúry
1.3 Dopravná infraštruktúra / 1.3.1 Cestná infraštruktúra / 1.3.1.3 Dobudovanie chodníkov v obci
Popis
Dobudovanie chodníkov v obci v nadväznosti na kritické úseky 2100 m (Pri cintoríne (250m),
aktivity
Hoštáky po križovatku Ružová dolina (650 m), križovatka Ružová dolina po križovatka Vlčia dolina
(500 m), Hornoorešanská cesta (350 m) a Zvončianska od križovatky (400 m)) a ostatné úseky (II.
etapa) (Hoštáky - 2 strana (350 m), pri Pošte – od mosta (250 m), Za Múrom od cintorína po
penzión (700 m), Zvončianska od Zvončína (625 m) a Stará hora od mosta po „Čilagov“ (375 m))
Hlavné
Výstup
Stavebné náklady na
Obec
EUR
315 000
650 000
ukazovatele
vybudovanie chodníka
Výsledok Vybudované chodníky
Obec
bm
NA
2100
4400
Dopad
Dĺžka požadovaných
Obec
bm
4400
2300
0
úsekov
1.3 Dopravná infraštruktúra / 1.3.1 Cestná infraštruktúra / 1.3.1.4 Obnova autobusových zastávok v obci
Popis
Obnova autobusových zastávok s lavičkou, Ružová dolina, Hoštáky spolu 4 x
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na projekt a
Obec
EUR
15 000
ukazovatele
rekonštrukciu
Výsledok Rekonštruované zastávky
Obec
počet
4
Dopad
Počet zrekonštruovaných
Obec
počet 2
6
zástavok
1.3 Dopravná infraštruktúra / 1.3.2 Informačný systém / 1.3.2.1 Vybudovanie informačného systému obce
Popis
Smerníky 12 x, 2x informačná tabuľa obce
Výsledok

aktivity
Hlavné
ukazovatele

Výstup

Náklady na výrobu
Obec
EUR
12 000
a osadenie orientačných
smerníkov informačných
tabúľ
Výsledok Osadené informačné prvky Obec
počet 0
12+2
Dopad
Realizácia projektu
Obec
počet
1
1.3 Dopravná infraštruktúra / 1.3.2 Informačný systém / 1.3.2.2 Návrh a realizácia označenia ulíc v obci
Popis
Označenie ulíc v zmysle legislatívy (podľa zaužívaných miestnych názvov v obci)
aktivity
Hlavné
Výstup
Označenie ulíc a ich
Obec
EUR
20 000
ukazovatele
označenie
Výsledok Schválenie zmien
Obec
Počet
19
a osadenie názvov ulíc
ulíc
Dopad
Realizácia zmien
Obec
Počet
1
1.3 Dopravná infraštruktúra / 1.3.2 Informačný systém / 1.3.2.3 Zónovanie a dopravné značenie
Popis
Realizovanie opatrení bezpečnosti premávky a dopravných obmedzení po konzultácií s ODI
aktivity
a OÚ-odbor dopravy Trnava
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
10 000
ukazovatele Výsledok Osadenie potrebných
Obec
Počet
dopravných značení
Dopad
Realizácia projektu
Obec
1
1.3 Dopravná infraštruktúra / 1.3.2 Informačný systém / 1.3.2.4 Budovanie verejných parkovacích plôch
Popis
Vybudovanie potrebných parkovacích plôch v okolí cintorína, športovom areáli, pri škole a iných
aktivity
lokalitách podľa potreby
Hlavné
Výstup
Náklady na vybudovanie
Obec
EUR
15 000
ukazovatele
parkovacieho miesta
Výsledok Počet novovytvorených
Obec
počet
10
parkovacích miest
Dopad
Realizované projekty
Obec
Počet
1
1.3 Dopravná infraštruktúra / 1.3.3 Cyklotrasy
Popis
Budovanie a plánovanie cyklostrás v obci, súčinnosť pri budovaní cyklotrás s priotitou Suchá – TT
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na výstavbu
Obec
EUR
300 000
600 000
ukazovatele
cyklotrasy
Výsledok Vybudovanie cyklostrás
Obec
bm
2000
4000
v dĺžke
Dopad
Dĺžka cyklotrás v katastri
Obec
bm
0
2000
6000
obce
1.4 Cestovný ruch / 1.4.1 Infraštruktúra CR / 1.4.1.1. Oddychová zóna Podhájsky potok
Popis
Vybudovanie prírodnej oddychovej zóny Podhájsky potok na základe spracovaného zámeru
aktivity
a existujúcej projektovej dokumentácie
Hlavné
Výstup
Náklady na vybudovanie
Obec
EUR
1,4 mil.
ukazovatele
oddychovej zóny
Výsledok Vybudovanie oddychovej
Obec
počet
1
zóny
Dopad
Realizovaný projekt
Obec
počet
1
1.4 Cestovný ruch / 1.4.1 Infraštruktúra CR / 1.4.1.2. Obnova a rozšírenie náučného chodníka
Popis
Obnova a rozšírenie existujúceho náučného chodníka, rozšírenie zámeru v areáli Suchovského
aktivity
hája a okolo priehrady
Hlavné
Výstup
Náklady na tvorbu
Obec
EUR
30 000
ukazovatele
a opravu chodníka
Výsledok Vybudovanie náučného
Obec
počet
2
chodníka

Dopad
Realizované projekty
Obec
Počet
2
1.4 Cestovný ruch / 1.4.2 Spolupráca v oblasti CR / 1.4.2.1 Využitie lokálneho potenciálu
Popis
Spolupráca s povodím Váhu v areáli priehrady a Podhájskeho potoka, spolupráca so Slovenským
aktivity
rybárskym zväzom a Lesmi Smolenice v oblasti športových a rekreačných aktivít
Hlavné
Výstup
Náklady na spoločné
Obec
EUR
10 000
ukazovatele
projekty
Výsledok Projekty spolupráce
Obec
Počet
2
Dopad
Realizované projekty
Obec
Počet
2
1.4 Cestovný ruch / 1.4.2 Spolupráca v oblasti CR / 1.4.2.2 Malokarpatská vínna cesta
Popis
Zapojenie obce do aktivít združenia Malokarpatská vínna cesta, propagácia podujatí a vytvorenia
aktivity
inovatívnej aktivity na propagáciu obce
Hlavné
Výstup
Náklady na aktivitu
Obec
EUR
5 000
ukazovatele Výsledok Inovatívna aktivita v rámci Obec
počet
1
združení
Dopad
Realizované projekty
Obec
počet
1
1.5 Územný rozvoj obce / 1.5.1 Územný plán a rozvojové dokumenty obce
Popis
Aktualizácia Územného plánu obce a rozvojových (strategických) dokumentov, napr. PHSR na
aktivity
základe potrieb
Hlavné
Výstup
Náklady na aktualizáciu
Obec
EUR
15 000
ukazovatele
Územného plánu
Výsledok Aktualizované rozvojové
Obec
počet
3
dokumenty
Dopad
Realizovaný projekt
Obec
počet
3
1.6. Regionálna spolupráca / 1.6.1 Budovanie partnerstiev / 1.6.1.1 Zabezpečenie aktívneho sa zapojenia obce
do mikroregionálnych a regionálnych spoločenstiev
Popis
aktivity
Hlavné
Výstup
Obec
EUR
ukazovatele Výsledok
Obec
počet
Dopad
Obec
počet
1.6. Regionálna spolupráca / 1.6.1 Budovanie partnerstiev / 1.6.1.2 Posilnenie spolupráce s odbornými
organizáciami
Popis
aktivity
Hlavné
Výstup
Obec
EUR
ukazovatele Výsledok
Obec
počet
Dopad
Obec
počet
1.6. Regionálna spolupráca / 1.6.1 Budovanie partnerstiev / 1.6.1.3 Cezhraničná spolupráca a partnerstvá
Popis
aktivity
Hlavné
Výstup
Obec
EUR
ukazovatele Výsledok
Obec
počet
Dopad
Obec
počet
2.1 Sociálna inklúzia / 2.1.1 Starostlivosť o starších / 2.1.1.1. Vybudovanie denného stacionára
Popis
Vybudovanie denného stacionára na vhodnom pozemku, prípadne objekte obce prevádzkovanej
aktivity
NO
Hlavné
Výstup
Náklady na vybudovanie
Obec
EUR
2,5 mil.
ukazovatele
zariadenia
Výsledok Kapacita zariadenia
Obec
osoby 0
12
/ NO
Dopad
Poskytovanie sociálnej
Obec
počet
1
služby
2.1 Sociálna inklúzia / 2.1.1 Starostlivosť o starších / 2.1.1.2. Výstavba nájomných bytov v obci

Popis
aktivity
Hlavné
ukazovatele

Výstavba nájomných bytov v obci
Výstup

Náklady na výstavbu
Obec
EUR
1,2
1,2 mil.
nájomného domu
Výsledok Počet bytových jednotiek
Obec
počet
21
21
Dopad
Počet nájomných domov
Obec
počet
1
2
2.1 Sociálna inklúzia / 2.1.1 Starostlivosť o starších / 2.1.1.3. Vzdelávanie seniorov
Popis
Organizovanie vzdelávacích workshopov pre seniorov vo vytipovaných oblastiach
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na vzdelávanie
Obec
EUR
5 000
ukazovatele Výsledok Počet vzdelávaných
Obec
počet
15
občanov
Dopad
Realizované workshopy
Obec
počet
3
2.1 Sociálna inklúzia / 2.1.2 Vytváranie pracovných miest / 2.1.2.1 Vytváranie podmienok pre realizáciu
dobrovoľníckej činnosti
Popis
Vytvorenie podmienok a podpora dobrovoľníckej činnosti v obci, na obecnom úrade, DHZ, TJ
aktivity
Vinohradník a organizáciách pôsobiacich na území obce
Hlavné
Výstup
Náklady na podporu
Obec
EUR
5 000
ukazovatele Výsledok Počet aktívnych
Obec
počet
10
dobrovoľníkov
Dopad
Realizovaný projekt
Obec
počet
3
2.1 Sociálna inklúzia / 2.1.2 Vytváranie pracovných miest / 2.1.2.2 Podpora vytvárania a spoluvytvárania
pracovných miest
Popis
Podpora aktivít smerujúcich k vytváraniu pracovných miest na území obce
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
5 000
ukazovatele Výsledok Počet vytvorených prac.
Obec
počet
5
miest
Dopad
Realizovaná spolupráca
Obec
2
2.1 Sociálna inklúzia / 2.1.2 Vytváranie pracovných miest / 2.1.2.3 Uchovávanie pracovných návykov
prostredníctvom projektov
Popis
Využívanie podpory a spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (projekty APTP)
aktivity
Hlavné
Výstup
Spolufinancovanie aktivít
Obec
EUR
5 000
10 000
ukazovatele Výsledok Vytvorenie pracovných
Obec
počet
2
4
miest v obci
Dopad
Realizácia projektu
Obec
1
1
2.2 Školstvo a vzdelávanie / 2.2.1 Rekonštrukcia budov a budovanie kapacít / 2.2.1.1 Rekonštrukcia budovy MŠ
z rozšírením kapacity
Popis
Rekonštrukcia budovy MŠ a rozšírenie kapacity na základe existujúceho projektu
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na rekonštrukciu
Obec
EUR
415 000
ukazovatele Výsledok Zvýšenie kapacity miest
Obec
počet 40
75
Dopad
Realizovaný projekt
Obec
počet
1
2.2 Školstvo a vzdelávanie / 2.2.1 Rekonštrukcia budov a budovanie kapacít / 2.2.1.2 Úprava vonkajšieho areálu
MŠ
Popis
Úprava vonkajšieho areálu MŠ a osadenie detského mobiliára
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
30 000
ukazovatele Výsledok Skvalitnenie vonkajších
Obec
počet
1
aktivít MŠ
Dopad
Realizovaný projekt
Obec
počet
1
2.2 Školstvo a vzdelávanie / 2.2.1 Rekonštrukcia budov a budovanie kapacít / 2.2.1.3 Využitie podkrovia budovy
ZŠ a rozšírenie kapacity

Popis
aktivity
Hlavné
ukazovatele

Využitie podkrovia budovy na presunutie kabinetov odborných predmetov a učební vrátane
vybavenia
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
1,4 mil.
projektu
Výsledok Zvýšenie kapacity ZŠ
Obec
počet
1
a skvalitnenie podmienok
vyučovacieho procesu
Dopad
Realizovaný projekt
Obec
1
2.2 Školstvo a vzdelávanie / 2.2.1 Rekonštrukcia budov a budovanie kapacít / 2.2.1.4 Budovanie a vybavenie
odborných učební
Popis
Vybudovanie a modernizácia odborných učební (technické, chemické, IT, jazykové a pod...)
aktivity
a vybavenia vrátane pomôcok a vnútorného vybavenia (napr. šatní)
Hlavné
Výstup
Realizácia projektu
Obec
EUR
100 000
ukazovatele Výsledok Modernizácia učební
Obec
počet
3
Dopad
Realizácia projektov
Obec
3
2.2 Školstvo a vzdelávanie / 2.2.1 Rekonštrukcia budov a budovanie kapacít / 2.2.1.5 Zveľaďovanie
ekolaboratória v areáli ZŠ
Popis
Zveľaďovanie a doplnenie eko-stanovíšť (napr. meteorologická stanica, chrobákovisko a pod...)
aktivity
v rámci ekologického zamerania školy, odborný orez stromov v areáli školy
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu školy Obec
EUR
40 000
ukazovatele Výsledok Zlepšenie výučbového
Obec
počet
1
procesu
Dopad
Realizované projekty
Obec
počet
1
2.2 Školstvo a vzdelávanie / 2.2.2 Vytváranie podmienok pre zlepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu /
2.2.2.1 Podpora environmentálnej výchovy
Popis
Projekt spolupráce ÚKE SAV, Povodia váhu a Štátnej ochranou prírody. Organizovanie dňa
aktivity
zeme, pokračovanie projektu Učíme sa navzájom a Čo nevieš, naučím Ťa.
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
10 000
20 000
ukazovatele
aktivít
Výsledok Zvýšenie povedomia
Obec
ocene
3
4
ochrany prírody
nia
Dopad
Realitované projekty
Obec
počet
3
4
2.2 Školstvo a vzdelávanie / 2.2.2 Vytváranie podmienok pre zlepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu /
2.2.2.2 Zvyšovanie odborných znalostí učiteľov a občanov obce
Popis
Vzdelávacie aktivity smerované k zvýšeniu kvalifikácie odborných pracovníkov v školstve
aktivity
a uplatnenia sa na trhu práce
Hlavné
Výstup
Náklady na vzdelávanie
Obec
EUR
10 000
ukazovatele Výsledok Počet vzdelávaných
Obec
počet
60
občanov
Dopad
Realizované aktivity
Obec
3
2.2 Školstvo a vzdelávanie / 2.2.2 Vytváranie podmienok pre zlepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu /
2.2.2.3 Vzdelávanie zamestnancov obce
Popis
Vzdelávacie aktivity smerované k zvýšenou odborných znalostí zamestnancov obce
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na vzdelávanie
Obec
EUR
8 000
14 000
ukazovatele
zamestnancov
Výsledok Počet vzdelávaných
Obec
počet
8
8
zamestnancov
Dopad
Počet vzdelávacích aktivít Obec
12
20
2.2 Školstvo a vzdelávanie / 2.2.2 Vytváranie podmienok pre zlepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu /
2.2.2.4 Skvalitnenie činnosti služieb a užívania knižnice
Popis
Tvorba aktivít na podporenie čítania detí a mládeže, dopĺňanie knižničného fondu, interiérové
aktivity
vybavenie a technika pod.
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
25 000
25 000

ukazovatele

Výsledok

Počet registrovaných
Obec
počet X
X
čitateľov
Dopad
Počet knižných výpožičiek štatist. počet X
X
2.2 Školstvo a vzdelávanie / 2.2.2 Vytváranie podmienok pre zlepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu /
2.2.2.5 Vonkajšia Wifi free zóna a vytvorenie miesta na spoločenskú interakciu
Popis
Vytvorenie vonkajšieho miesta na stretávanie (pevný 2x stôl a stoličky), wi-fi pripojenie v okolí OÚ
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
5 000
ukazovatele Výsledok Vytvorenie miesta na
Obec
počet
1
sociálnu interakciu
Dopad
Realizovaný projekt
Obec
Počet
1
2.3 Služby pre občana / 2.3.1 Rekonštrukcia a vybavenie verejných budov / 2.3.1.1 Rekonštrukcia strechy a
zateplenie budovy kultúrneho domu / obecného úradu
Popis
Rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy kultúrneho domu / obecného úradu
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
240 000
ukazovatele Výsledok Energetická úspora na
Obec
%
55
vykurovaní
Dopad
Realizované projekty
Obec
počet
1
2.3 Služby pre občana / 2.3.1 Rekonštrukcia a vybavenie verejných budov / 2.3.1.2 Doplnenie inventáru
kultúrneho domu pre komplexné poskytovanie služieb
Popis
Doplnenie vybavenia a obnova vybavenie kultúrneho domu a poskytovania služieb (kuchyne,
aktivity
stolov, stoličiek, hľadisko, javisková časť, technické vybavenie obecného úradu, zasadacie
priestory)
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
500 000
ukazovatele Výsledok Zlepšenie kvality
Obec
počet
1
poskytovaných služieb
Dopad
Realizácia projektu
Obec
počet
1
2.3 Služby pre občana / 2.3.1 Rekonštrukcia a vybavenie verejných budov / 2.3.1.3 Budovanie požiarnej
zbrojnice v priestoroch bývalého MNV
Popis
Vybudovanie požiarnej zbrojnice, uloženie hasičskej techniky, klubové priestory pre DHZ,
aktivity
múzeum
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
200 000
ukazovatele Výsledok Hasičská zbrojnica
Obec
počet
1
Dopad
Realizácia projektu
Obec
počet
1
2.3 Služby pre občana / 2.3.1 Rekonštrukcia a vybavenie verejných budov / 2.3.1.4 Rekonštrukcia domu smútku
a areálu cintorína
Popis
Rekonštrukcia domu smútku (budova) a areálu cintorína, hlavne prístupových ciest a okolie domu
aktivity
smútku
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
100 000
ukazovatele Výsledok Dom smútku
Obec
počet
1
Dopad
Realizácia projektu
Obec
počet
1
2.3 Služby pre občana / 2.3.1 Rekonštrukcia a vybavenie verejných budov / 2.3.1.5 Obnova budovy domu služieb
Popis
Obnova budovy domu služieb, zateplenie, výmena okien, dverí a úprava spoločných priestorov
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
80 000
ukazovatele Výsledok Dom služieb
Obec
počet
1
Dopad
Poskytované služby
Obec
počet
4
2.3 Služby pre občana / 2.3.2 Obecná technika
Popis
Obnova a údržba obecnej techniky a vozového parku (auto, technika na údržbu kosačky, traktor
aktivity
a príslušenstvo, autobus, posypový materiál – kontajnery)
Hlavné
ukazovatele

Výstup
Výsledok

Náklady na realizáciu
Funkčný vozový park pre

Obec
Obec

EUR
-

100 000

zabezpečenie výkonu
verejnej správy
Dopad
Realizácia projektu
Obec
Počet
1
2.4 Zdravie a bezpečnosť / 2.4.1 Bezpečnosť / 2.4.1.1 Vybudovanie kamerového systému v obci
Popis
Kamerový systém na ochranu osôb a majetku v obci
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na obstaranie a
Obec
EUR
20 000
ukazovatele
montáž
Výsledok Počet monitorovaných
Obec
Počet 0
10
miest
Dopad
Zníženie kriminality
PZ SR %
2.4 Zdravie a bezpečnosť / 2.4.2 Zdravie / 2.4.2.1 Oprava budovy zubnej ambulancie
Popis
Oprava strechy a zateplenia zubnej ambulancie
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
40 000
ukazovatele Výsledok Úspora nákladov na
Obec
%
50
prevádzku
Dopad
Realizovaný projekt
Obec
počet
1
3.1 Podpora verejných aktivít / 3.1.1 Regionálneho kultúrno-vzdelávacie centrum
Popis
Vybudovanie regionálneho kultúrno-vzdelávacieho centra spracované vo forme zámeru
aktivity
Vybudovanie spiritálne-náučného chodníka / kalvárie
Ochrana a rekonštrukcia pamiatok
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
1 mil.
ukazovatele Výsledok Regionálne kultúrno
Obec
vzdelávacie centrum a
kalvária
Dopad
Počet realizovaných
Obec
počet
3
projektov
3.1 Podpora verejných aktivít / 3.1.2 Zveľaďovanie verejných priestorov v obci
Popis
Vybudovanie verejného trhoviska
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
60 000
ukazovatele Výsledok Zvýšenie kvality života
Obec
v obci
Dopad
Priestory na drobný predaj Obec
počet
1
3.2 Kultúrne dedičstvo / 3.2.1 Obnova a označenie pamiatok / 3.2.1.1 Obnova pamätnej izby
Popis
Obnova pamätnej izby rodákov obce v priestoroch kultúrneho domu
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
15 000
ukazovatele Výsledok Pamätná izbe
Obec
počet
1
Dopad
Realizovaný projekt
Obec
počet
1
3.2 Kultúrne dedičstvo / 3.2.1 Obnova a označenie pamiatok / 3.2.1.2 Rekonštrukcie sakrálnych objektov
Popis
Rekonštrukcia sakrálnych objektov (sochy, kríže, kaplnky) a židovského cintorína
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
10 000
25 000
ukazovatele Výsledok Opravené historické /
Obec
počet
1
3
sakrálne objekty
Dopad
Počet realizovaných
Obec
počet
1
3
projektov
3.2 Kultúrne dedičstvo / 3.2.2 Rozvoj kultúrnych aktivít a uchovanie tradícií / 3.2.2.1 Podpora tradičných podujatí
v obci
Popis
Podpora tradičných podujatí v obci prostredníctvom v spolupráci s obecnými organizáciami
aktivity
a spolkami, výroba krojov a pod.
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
15 000
20 000

ukazovatele

Výsledok

Uchovanie tradícií a
Obec
počet
5 ročne
5 ročne
podujatí
Dopad
Počet organizovaných
Obec
počet
5 ročne
5 ročne
aktivít
3.2 Kultúrne dedičstvo / 3.2.2 Rozvoj kultúrnych aktivít a uchovanie tradícií / 3.2.2.2 Systematická podpora
miestnych kultúrnych aktivít
Popis
...
aktivity
Hlavné
Výstup
Obec
EUR
ukazovatele Výsledok
Obec
počet
Dopad
Obec
3.3 Ochrana životného prostredia / 3.3.1 Protipovodňové opatrenie / 3.3.1.1 Investičné protipovodňové opatrenia
Popis
Revitalizácia brehov a brehových porastov Podhájskeho potoka a potoka Parná
aktivity
Hlavné
Výstup
Obec
EUR
ukazovatele Výsledok
Obec
Počet
Dopad
Obec
3.3 Ochrana životného prostredia / 3.3.1 Protipovodňové opatrenie / 3.3.1.2 Údržba a obnova jestvujúcich rigolov
Popis
Údržba a obnova jestvujúcich rigolov
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
ukazovatele Výsledok Dĺžka upravených rigolov
Obec
bm
Dopad
Zlepšenie ochranných
Obec
opatrení v obci
3.3 Ochrana životného prostredia / 3.3.2 Podpora environmentálnych aktivít / 3.3.2.1 Revitalizácia biokoridora
Podhájskeho potoka
Popis
aktivity
Hlavné
Výstup
Obec
EUR
ukazovatele Výsledok
Obec
počet
Dopad
Obec
3.3 Ochrana životného prostredia / 3.3.2 Podpora environmentálnych aktivít / 3.3.2.2 Prevencia vzniku a
odstraňovanie skládok
Popis
Vytvorenie podmienok pre uloženie a odvoz stavebného odpadu, vytvorenie zberného
aktivity
dvora/miesta pre odvoz
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
ukazovatele Výsledok Zlepšenie kvality života
Obec
počet
1
v obci
Dopad
Odvoz odpadu
Obec
Tony
3.3 Ochrana životného prostredia / 3.3.2 Podpora environmentálnych aktivít / 3.3.2.3 Vytvorenie podmienok pre
spracovanie bio-odpadu v obci
Popis
Vytvorenie verejného kompostoviska a miesta na spracovanie bio-odpadu v obci
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
ukazovatele Výsledok Zlepšenie životného
Obec
počet
prostredia
Dopad
Zníženie produkcie
Obec
%
komunálneho odpady
3.3 Ochrana životného prostredia / 3.3.2 Podpora environmentálnych aktivít / 3.3.2.4 Podpora triedenia odpadu
Popis
Spolupráca so spoločnosťami zaoberajúcimi sa spracovaním triedeného odpadu (organizácia
aktivity
zodpovednosti výrobcov)
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
ukazovatele Výsledok Zlepšenie životného
Obec
počet
prostredia

Dopad
Miera separovania odpadu Obec
%
3.3 Ochrana životného prostredia / 3.3.2 Podpora environmentálnych aktivít / 3.3.2.5 Údržba verejnej zelene
Popis
Náklady na techniku, PHM, výsadbu, údržbu a školenia zamestnancov v oblasti údržby verejnej
aktivity
zelene
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
ukazovatele Výsledok Zlepšenie kvality života
Obec
počet
v obci
Dopad
Realizované projekty
Obec
1
3.4 Športové a rekreačné aktivity / 3.4.1 Budovanie športovísk a detských ihrísk / 3.4.1.1 Obnova budov štadióna
v areáli TJ
Popis
aktivity
Hlavné
Výstup
Obec
EUR
250 000
ukazovatele Výsledok
Obec
počet
1
Dopad
Obec
1
3.4 Športové a rekreačné aktivity / 3.4.1 Budovanie športovísk a detských ihrísk / 3.4.1.2 Rekonštrukcia tribúny a
verejných toaliet v aréali TJ
Popis
aktivity
Hlavné
Výstup
Obec
EUR
150 000
ukazovatele Výsledok
Obec
počet
1
Dopad
Obec
1
3.4 Športové a rekreačné aktivity / 3.4.1 Budovanie športovísk a detských ihrísk / 3.4.1.3 Budovanie
lukostreleckého areálu
Popis
aktivity
Hlavné
Výstup
Obec
EUR
15 000
ukazovatele Výsledok Lukostrelecký areál
Obec
počet
Dopad
Obec
3.4 Športové a rekreačné aktivity / 3.4.1 Budovanie športovísk a detských ihrísk / 3.4.1.4 Využitie verejného
priestranstva na šport
Popis
Osadenie prvkov mobiliáru pre vonkajší fitness, 5 prvkov
aktivity
Hlavné
Výstup
Náklady na realizáciu
Obec
EUR
10 000
ukazovatele Výsledok
Obec
počet
Dopad
Obec
3.4 Športové a rekreačné aktivity / 3.4.2 Podpora združení a spolkov pôsobiacich na území obce / 3.4.2.1
Podpora súťažných podujatí a aktivít pre verejnosť
Popis
aktivity
Hlavné
Výstup
Obec
EUR
ukazovatele Výsledok
Obec
počet
Dopad
Obec
3.4 Športové a rekreačné aktivity / 3.4.2 Podpora združení a spolkov pôsobiacich na území obce / 3.4.2.2
Podpora združení a spolkov pôsobiacich na území obce
Popis
aktivity
Hlavné
Výstup
Obec
EUR
45 000
60 000
ukazovatele Výsledok
Obec
počet
Dopad
Obec
-

5. Realizačná časť
Akčný plán na roky 2016-2018
Riadiaci tím spracuje akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (n+2).

6. Finančná časť
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a
organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce/VÚC.
Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR:
Viaczdrojové financovanie (v tisícoch EUR)
Celkové

Verejné zdroje

Súkromné

Aktivity
náklady
1.1.1.1 Metodická pomoc v oblasti
legislatívny a štátnej podpory pre
poľnohospodárov a vinohradníkov
1.1.2.1 Spolupráca s miestnymi
podnikateľmi
1.1.3.1 Metodická pomoc a
vybudovanie občianskeho centra pre
spracovanie poľnohospodárskych
výrobkov
1.2.1.1 Príprava projektovej a
stavebnej dokumentácie
1.2.1.2 Výstavba vodovodu v obci
1.2.1.3 Výstavba kanalizácie v obci
1.2.2.1Príprava projektovej a
stavebnej dokumentácie - plyn
1.2.2.2 Realizácia výstavby plynovodu
1.2.3.1 Rekonštrukcia verejného
osvetlenia
1.2.3.2 Doplnenie verejného
osvetlenia
1.2.3.3 Rekonštrukcia miestneho
rozhlasu
1.3.1.1 Dobudovanie miestnych
komunikácií
1.3.1.2 Údržba a oprava miestnych
komunikácií
1.3.1.3 Dobudovanie chodníkov v obci
1.3.1.4 Obnova autobusových

EÚ

Štát

Obec

Spolu zdroje

10

10

10

10

10

50

50

50

20
1400
1400

1190 140
1190 140

20
70
70

20
1400
1400

15
980

833 98

15
49

15
980

420

357 42

21

420

30

30

30

30

30

30

45

900

52.5
32.5
15

1050
650
15

10

900

765 90

1050 892.5 105
650 552.5 65
15

VÚC

zastávok v obci
1.3.2.1 Vybudovanie informačného
systému obce
12
1.3.2.2 Návrh a realizácia označenia
ulíc v obci
20
1.3.2.3 Zónovanie a dopravné
značenie
10
1.3.2.4 Budovanie verejných
parkovacích plôch
15
1.3.3 Budovanie cyklotrás v obci
600
510 60
1.4.1.1. Vybudovanie prírodnej
oddychovej zóny Podhájsky potok
1400 1190 140
1.4.1.2 Obnova a rozšírenie náučného
chodníka
30
1.4.2.1 Využitie lokálneho potenciálu
10
1.4.2.2 Malokarpatská vínna cesta
5
1.5.1.1 Aktualizácia územného plánu
15
1.6.1.1 Zabezpečenie aktívneho sa
zapojenia obce do mikroregionálnych
a regionálnych
NA
1.6.1.2 Posilnenie spolupráce
s odbornými organizáciami
NA
1.6.1.3 Cezhraničná spolupráca
a partnerstvá
NA
Priorita 1
9097 7480
880
2.1.1.1 Vybudovanie denného
stacionára
2500 2125 250
2.1.1.2 Výstavba nájomných bytov v
obci
1200 1020 120
2.1.1.3 Vzdelávanie seniorov
5
2.1.2.1 Vytváranie podmienok pre
realizáciu dobrovoľníckej činnosti
5
2.1.2.2 Podpora vytvárania a
spoluvytvárania pracovných miest
5
2.1.2.3 Uchovávanie pracovných
návykov prostredníctvom projektov
10
2.2.1.1 Rekonštrukcia budovy MŠ z
rozšírením kapacity
415 352.8 41.5
2.2.1.2 Úprava vonkajšieho areálu MŠ
30
2.2.1.3 Využitie podkrovia budovy ZŠ
a rozšírenie kapacity
1400 1190 140
2.2.1.4 Budovanie a vybavenie
odborných učební
100
85 10
2.2.1.5 Zveľaďovanie ekolaboratória v
areáli ZŠ
40
2.2.2.1 Podpora environmentálnej
výchovy
20
2.2.2.2 Zvyšovanie odborných znalostí
učiteľov a občanov obce
10

12

12

20

20

10

10

15
30

15
600

70

1400

30
10
5
15

30
10
5
15

0

0

0

0

0

0

0

737

9097

125

2500

60
5

1200
5

5

5

5

5

10

10

20.75 415
30
30
70

1400

5

100

40

40

20

20

10

10

0

2.2.2.3 Vzdelávanie zamestnancov
obce
2.2.2.4 Skvalitnenie činnosti služieb a
užívania knižnice
2.2.2.5 Vonkajšia Wifi free zóna a
miesta na spoločenskú interakciu
2.3.1.1 Rekonštrukcia strechy a
zateplenie budovy kultúrneho domu /
obecného úradu
2.3.1.2 Doplnenie inventáru
kultúrneho domu pre komplexné
poskytovanie služieb
2.3.1.3 Budovanie požiarnej zbrojnice
v priestoroch bývalého MNV
2.3.1.4 Rekonštrukcia domu smútku a
areálu cintorína
2.3.1.5 Obnova budovy domu služieb
2.3.2.1 Údržba a obnova vozového
parku obce
2.4.1.1 Vybudovanie kamerového
systému v obci
2.4.2.1 Oprava budovy zubnej
ambulancie
Priorita 2
3.1.1.Vybudovanie spiritálnenáučného chodníka / kalvárie
3.1.2.1 Vybudovanie verejného
trhoviska v obci
3.2.1.1 Obnova pamätnej izby
3.2.1.2 Rekonštrukcie sakrálnych
objektov
3.2.2.1 Podpora tradičných podujatí v
obci
3.2.2.2 Systematická podpora
miestnych kultúrnych aktivít
3.3.1.1 Investičné protipovodňové
opatrenie
3.3.1.2 Údržba a obnova jestvujúcich
rigolov
3.3.2.1 Revitalizácia biokoridora
Podhájskeho potoka
3.3.2.2 Prevencia vzniku a
odstraňovanie skládok
3.3.2.3 Vytvorenie podmienok pre
spracovanie bio-odpadu v obci
3.3.2.4 Podpora triedenia odpadu
3.3.2.5 Údržba verejnej zelene
3.4.1.1 Obnova budov štadióna v
areáli TJ
3.4.1.2 Rekonštrukcia tribúny a

14

14

14

25

25

25

5

5

5

240

204 24

12

240

500

425 50

25

500

200

170 20

10

200

100
80

100
80

100
80

100

100

100

20

20

20

40
7064

5572 655.5

1000

850 100

40
40
0 836.8 7064
50

1000

60
15

60
15

60
15

25

25

25

20

20

20

NA

0

0

NA

0

0

NA

0

0

NA

0

0

NA

0

0

NA
NA
NA

0
0
0

0
0
0

12.5
7.5

250
150

250 212.5 25
150 127.5 15

0

verejných toaliet v aréali TJ
3.4.1.3 Budovanie lukostreleckého
areálu
3.4.1.4 Využitie verejného
priestranstva na šport (osadenie
prvkov mobiliáru pre šport)
3.4.2.1 Podpora súťažných podujatí a
aktivít pre verejnosť
3.4.2.2 Podpora združení a spolkov
pôsobiacich na území obce
Priorita 3
Spolu (za všetky priority)

15

15

15

10

10

10

0

0

NA
60
1605 1190
17766 14242

60
140
1676

0
0

60
275 1605
1849 17766

0
0

Záver
Predložený PHSR predstavuje strednodobý strategický rozvojový dokument obce Suchá nad
Parnou na roky 2016-2023. PHSR obce bola vypracovaná vo vlastnej réžií obce na základe
spolupráce pracovníkov Obecného úradu, členov obecného zastupiteľstva, členov komisií,
zástupcov záujmových organizácií pôsobiacich v obci, ako aj dobrovoľných spolupracovníkov
z rád občanov. Preto veríme, že pri vhodnom nastavení spôsobu financovania bude možné
značnú časť navrhovaných aktivít úspešne realizovať.
Dokument tvorí 5 hlavných častí – analytická časť, strategická časť, programová časť,
realizačná časť a finančná časť.
Dokument nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006
z.z. v znení neskorších predpisov (posudzovaniu podliehajú len PHSR VÚC a krajských
miest).
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Suchá nad Parnou a jeho aktualizácia
schvaľuje po prerokovaní obecné zastupiteľstvo.

Prílohy
Zoznam členov pracovných skupín a spoluriešiteľov
Zoznam členov pracov
ných skupín
Funkcia v strategickom plánovaní Funkcia v pracovnom zaradení
Gestor
Riadiaci výbor
Pracovné skupiny

Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR
Metodické podklady

- Metodika na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC. Verzia
2.0. Bratislava : MDVRR, 2015.
- Miestna Agenda 21 na Slovensku. Metodická príručka. Bratislava : REC, 2003.
- Príručka pre mikroregióny a obce na prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Enterplan, 2002.
- Smetanka, M. – Pašmik, I. Príručka pre miestne samosprávy. Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obcí.
Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR) 2030 národná www.mindop.sk
Územný plán obce Suchá nad Parnou, aktualizácia 2012
PHSR Trnavského samosprávneho kraja 2014 regionálna www.trnava-vuc.sk
Územný plán VÚC Trnavského kraja www.trnava-vuc.sk
Zoznam použitých skratiek
EAGGF – Európsky poľnohospodársky a garančný fond
ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja
ESF – Európsky sociálny fond
MDVRR – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
OP – operačný program
PHSR – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
RRA – regionálna rozvojová agentúra
ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania
TTSK – Trnavský samosprávny kraj
ÚPN – Územný plán obce
ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

