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1. Úvod 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Bátka je základným 

programovým a výkonným dokumentom spracovaným na úrovni obce v rámci partnerstva 

lokálnej samosprávy, podnikateľského sektora a mimovládnych organizácií z územia mesta. 

 

Navrhuje systematickú a funkčnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja obce zameranú                  

na realizáciu všestranného ekonomického a sociálneho rozvoja: 

 čerpá najmä zo znalostí miestnych aktérov a odborníkov, ktorí najlepšie poznajú miestne 

problémy, potreby a rozvojové možnosti mesta 

 umožňuje partnerom spoluúčasť  na programovaní a kontrole stratégie ekonomického      

a sociálneho rozvoja obce 

 pomáha zvyšovať všeobecné povedomie o potrebách obce i regiónu 

 

 

2. Vízia 
 

„Stredisková obec ležiaca v čistom vidieckom prostredí s prekvitajúcimi tradíciami, 

s bohatým spoločenským a kultúrnym životom,  plná návštevníkov, ktorí sa radi vracajú do 

obce, kde žijú vzdelaní a zamestnaní obyvatelia ...“ 

 

 

3. Sociálno ekonomická analýza 
 

Všeobecné úvodné informácie. 

 

Obec Bátka leží v južnej časti Banskobystrického kraja a okresu Rimavská Sobota a je len 

niekoľko kilometrov vzdialená od hranice s Maďarskou republikou. Nachádza sa na hlavnom 
cestnom ťahu Zvolen – Košice. Obec je členom mikroregiónu Blžská dolina. 

 

História a súčasnosť obce  
Prvýkrát sa spomína v roku 1411, ako majetok Bátkayovcov. História obce však začína už v 

11. storočí. V minulosti existovali dve Bátky - Horná a Dolná. K ich úradnému zlúčeniu došlo 

v roku 1907. Dominantou obce je klasicistický reformovaný kostol z roku 1808. Ďalšími 

pamiatkami sú dve neoklasicistické kúrie rodiny Bornemiszovcov z konca 19. storočia. Jedna 

sa využíva ako zdravotné stredisko a druhá je po privatizácii poľnohospodárskeho subjektu 

nevyužívaná. Plánuje sa jej využitie na agroturistiku. V obci okrem iného nájdete aj základnú 

a materskú školu, futbalové ihrisko a v katastri obce sa nachádza aj malý rybník. 
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 3.1  Ľudské zdroje 

 3.1.1  Demografická situácia obce 

 

 

Obec Bátka má 845 obyvateľov. Napriek negatívnym trendom v regióne a celkovo na 

Slovensku, je počet obyvateľov pomerne stabilný, ukazuje mierne klesajúcu úroveň. 

Vyplýva to z blízkosti okresného mesta kam sa občania sťahujú a odchodu 

práceschopného obyvateľstva do vyspelejších regiónov. 

 

 
Tab. č.1 – Základné demografické ukazovatele 

 
Predproduktívne Produktívne Poproduktívne SPOLU 

Absol. % Absol. % Absol. % Absol. 

2020 

Ženy 86 54.43% 199 47.16% 144 54.34% 429 

Muži 72 45.57% 223 52.84% 121 45.66% 416 

Spolu 158 100.00% 422 100.00% 265 100.00% 845 

2019 

Ženy 87 54.38% 193 47.19% 162 56.25% 442 

Muži 73 45.63% 216 52.81% 126 43.75% 415 

Spolu 160 100.00% 409 100.00% 288 100.00% 857 

2018 

Ženy 89 55.63% 200 47.51% 163 57.60% 452 

Muži 71 44.38% 221 52.49% 120 42.40% 412 

Spolu 160 100.00% 421 100.00% 283 100.00% 864 

2017 

Ženy 91 55.83% 201 47.41% 168 58.74% 460 

Muži 72 44.17% 223 52.59% 118 41.26% 413 

Spolu 163 100.00% 424 100.00% 286 100.00% 873 

2016 

Ženy 92 55.09% 199 47.38% 167 58.19% 458 

Muži 75 44.91% 221 52.62% 120 41.81% 416 

Spolu 167 100.00% 420 100.00% 287 100.00% 874 

 
Graf č.1 – Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2016-2020                        Graf č.2 – Zloženie obyvateľov podľa 

veku 
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Faktor, ktorý pôsobí veľmi pozitívne je index starnutia (pomer poproduktívneho 

a predproduktívneho obyvateľstva). Ten sa v roku 2020 pohyboval na úrovni 167%, čo je 

hodnota oveľa lepšia ako v Banskobystrickom kraji (103,34%), ale aj oproti hodnote 

v okrese Rimavská Sobota (kde je tá hodnota 94,38%). Tieto fakty hovoria o príchode 

nových obyvateľov a následného omladzovania obce, čo z dlhodobého hľadiska môže 

znamenať atraktívnosť obce pre mladých. 
 

    Tab. č.2 – Prirodzený prírastok obyvateľstva obce  

ROK 2016 2017 2018 2019 2020 

Prirodzený 
prírastok 10 7 7 5 5 

Prirodzený úbytok 7 8 13 7 4 

Demografické 
saldo 3 -1 -6 -2 1 

 

Hodnoty prirodzeného prírastku sú v posledných 2 rokoch vyrovnané, pomerne stabilné, 

ale nedosahujú najvyššiu hodnotu z roku 2016. Len ťažko odhadnúť či ukazovateľ 

prírastku bude v obci aj naďalej stabilný. Tento trend je však výsledkom  nedostatku 

pracovných miest v obci, chýbajúcich rozvojových impulzov v regióne.  

 
       Graf č.3 – Prehľad prirodzeného prírastku obyvateľov 

 
 

 

 Tab. č.3 – Migračné saldo obyvateľstva obce 

ROK 2016 2017 2018 2019 2020 

Prírastok 14 16 14 12 21 

Úbytok 18 24 15 22 27 

Migračné saldo -4 -8 -1 -10 -6 



                                        Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bátka  

Spracovaný odborným tímom OZ Fundament 

 

 

 

 

6 

 

 

Migrácia obyvateľstva je z globálneho hľadiska negatívna, čo poukazuje na trend 

zvyšujúceho s úbytku obyvateľov obce. K atraktivite obce prispieva jej centrálne 

postavenie dobrá občianska vybavenosť. Pri analýze vekovej štruktúry obyvateľstva 

a prirodzeného prírastku obyvateľstva je jasné, že občania prichádzajúci do obce by boli 

schopní okamžite pokryť požiadavky väčšieho zamestnávateľa priamo v obci.  

 

Odsťahovanie je typické najmä pre mladšiu a vzdelanejšiu skupinu obyvateľov do 

regionálnych centier, najmä do Rimavskej Soboty, podobne ako aj v iných obciach 

regiónu, čo znižuje konkurencieschopnosť obce. Dôvodom odsťahovania sa je v prevažnej 

miere vysoká nezamestnanosť a sociálna neistota, ktorá panuje v celom regióne. 

 
       Graf č.4 – Prehľad migrácie obyvateľstva 

 
 

 

     Tab. č.4 – Náboženské zloženie obyvateľstva obce 

Náboženské vyznanie Absol. % 

Rímskokatolícka cirkev 285 33.73% 

Gréckokatolícka cirkev 7 0.83% 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 13 1.54% 

Reformovaná kresťanská cirkev 330 39.05% 

Evanjelická cirkev metodistická 0 0.00% 

Cirkev československá husitská 0 0.00% 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 33 3.91% 

Ostatné 0 0.00% 

Bez vyznania 101 11.95% 

Nezistené 76 8.99% 

Spolu 845 100.00% 
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Náboženská štruktúra obyvateľstva neprešla v poslednom období žiadnymi výraznými 

zmenami, prevláda v rovnakej miere Rímskokatolícke náboženstvo s Reformovanou 

cirkvou. Posledné roky sa výrazne zvýšil počet obyvateľov, ktorí sa hlásia k Náboženskej 

spoločnosti Svedkov Jehovových. Spolunažívanie náboženských skupín je úplne 

bezproblémové, v súlade s celospoločenským trendom. Ani v tejto obci nehrá 

náboženstvo významnú úlohu pri každodennom spolužití občanov. 

 

 
 

Graf č.5 – Náboženské zloženie obyvateľstva 

 

 
 

 

 Tab. č.5 – Národnostné zloženie obyvateľstva obce 

Počet 
obyv. 
845 

Národnosť 

Slovenská Maďarská Rómska Česká Moravská Rusínska Nemecká Ukrajinská Poľská 

Absol. 128 566 150 0 0 0 0 1 0 

% 15.15% 66.98% 17.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00% 

 
 

Ako je to pre región Blžská dolina typické, obyvateľstvo je síce národnostne zmiešané, 

avšak s výraznou prevahou maďarského obyvateľstva. V Bátke žije aj dosť početná 

rómska komunita, jej veľká časť sa hlási k maďarskej národnostnej menšine. 
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Graf č.6 – Národnostné  zloženie obyvateľstva 

 
 

3.1.2  Vzdelávanie, vzdelanosť 
 

 Tab. č. 6 – Vzdelanostná úroveň obyvateľstva 

Najvyšší ukončený stupeň školského vzdelania Počet % 

Základné 216 25.56% 

Učňovské (bez maturity) 139 16.45% 

Stredné odborné (s maturitou) 61 7.22% 

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 25 2.96% 

Úplné stredné odborné (s maturitou) 152 17.99% 

Úplné stredné všeobecné 52 6.15% 

Vyššie 0 0.00% 

Vysokoškolské bakalárske 14 1.66% 

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 31 3.67% 

Vysokoškolské doktorandské 6 0.71% 

Ostatní bez udania školského vzdelania 0 0.00% 

Ostatní bez školského vzdelania 6 0.71% 

Deti do 16 rokov 143 16.92% 

Spolu 845 100.00% 
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Z hľadiska vzdelanostnej úrovne obyvateľov obce môžeme konštatovať, že najviac 

obyvateľov má základné vzdelanie, maturitu má 152 občanov a 52 občanov má 

vysokoškolské vzdelanie. Obec je v tomto segmente výrazne pred okolitými obcami, kde 

vzdelanostná úroveň obyvateľstva nie je taká priaznivá. Bez ukončenia vzdelania je v obci len 

6 občanov. Ako sme to už vyššie konštatovali, obec by svojimi ľudskými zdrojmi dokázala 

uspokojiť aj zamestnávateľa s vyššími požiadavkami na vzdelanostnú úroveň miestnych 

ľudských zdrojov.  
 

       Graf č. 7 – Štruktúra vzdelanostnej úrovne obyvateľstva 

 
 

Čo sa týka infraštruktúry vzdelávania, obec je dobre vybavená. Prevádzkuje materskú školu aj 

plne organizovanú základnú školu, ktoré zároveň slúžia aj pre okolité obce. Materská škola je 

využitá 42 deťmi na 84% z celkovej kapacity 50 miest. Z údajov prírastku obyvateľstva je 

predpoklad, že počet detí v materskej škole sa bude zvyšovať. 

 

V obci funguje plne organizovaná základná škola, s deviatimi ročníkmi a 531 žiakmi. 

Kapacita školy je 500 miest. Počet žiakov sa v posledných dvoch rokoch zvýšil, nakoľko 

niektorí rodičia, ktorí odvádzali svoje deti do škôl v Rimavskej Sobote vracajú deti do školy 

v Bátke. Veľký počet žiakov patrí k rómskej národnostnej menšine a takmer polovica žiakov 

je zo sociálne znevýhodnených rodín, čo kladie vysoké požiadavky na vzdelávací proces 

pedagógov školy. 
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Tab. č. 7 – Počet žiakov v základnej škole 

Školský rok 
Počet 
žiakov 

Z toho 

Rómskych 
Zo sociálne 

znevýhodnených 
rodín 

Handicapovaných 

2015/2016 497 nezistené 357 nezistené 

2016/2017 499 nezistené 176 nezistené 

2017/2018 509 nezistené 232 nezistené 

2018/2019 530 nezistené 290 nezistené 

2019/2020 531 nezistené 219 nezistené 

 

Škola funguje na veľmi dobrej úrovni, čo je silnou stránkou obce. Atraktívnosť školy pre deti, 

ktoré majú slabšiu dochádzku najmä zo sociálne znevýhodnených rodín, zvyšuje veľké 

množstvo mimoškolských aktivít a krúžkov. Škola dosahuje dobré výsledky aj v rôznych 

súťažiach. Škola má 54 zamestnancov z toho 40 kvalifikovaných a 14 nekvalifikovaných 

zamestnancov.  
Škola disponuje počítačmi a rýchlym internetovým pripojením, odbornou učebňou 

a interaktívnymi tabuľami, ktoré sú potrebné pre modernizáciu výučby. V škole sa vyučuje 

anglický jazyk 3 krát týždenne. 

 

Ako všetky obecné budovy aj škola by potrebovala aspoň udržiavanie technického stavu. 

Vybavenosť školy je štandardná, aj s odbornými učebňami.  

 
     Graf č. 8 – Vývoj počtu žiakov 

 
 

Geografická poloha obce je výhodná aj z hľadiska ďalšieho vzdelávania detí a mládeže, 

nakoľko dostupnosť stredných škôl a učilíšť v regionálnych centrách (Rimavská Sobota, 

Tornaľa, Fiľakovo, Lučenec,) z obce je veľmi dobrá. Hromadná doprava do týchto centier nie 

je problematická a prispieva k zvýšeniu motivácie mladých ľudí pre ďalšie vzdelávanie. 
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Výrazne sťaženú situáciu z hľadiska vyhovujúceho vzdelania má dospelé obyvateľstvo, hoci 

v obci je veľké množstvo vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Potreby poľnohospodárskeho 

regiónu si vyžadovali v minulosti vzdelanie poľnohospodárskeho smeru, ale po krachu 

poľnohospodárstva sa ukončené vzdelanie tohto smeru stalo málo konkurencieschopné. Táto 

danosť sťažuje postavenie obyvateľstva na trhu práce, najmä staršej generácie. Priamo v obci 

nie sú vytvorené možnosti pre celoživotné vzdelávanie, alternatívou je dochádzka do 

Rimavskej Soboty na vzdelávanie organizované vzdelávacími inštitúciami, alebo úradom 

práce. Obyvatelia využívajú zväčša rôzne kurzy ponúkané úradmi práce, ktoré však prinášajú 

veľmi nízky efekt na získanie zamestnania. 

 

 3.2  Kultúra a spoločenský život 

 

Spoločenský život a hlavne spolková činnosť v oblasti kultúry je vzhľadom na veľkosť obce 

veľmi slabý až mizivý. Občania najme mladšia generácia už neprejavujú taký záujem o rozvoj 

kultúry a tradícií obce a regiónu. K tomuto trendu prispieva aj nezamestnanosť občanov 

a s tým spojená znížená životná úroveň obyvateľov.  

V obci je niekoľko aktívnych ľudí, ktorí sa snažia o zlepšenie situácie v tomto smere. Sú to 

občania združení v základnej organizácii CSEMADOK-u, ktoré je nositeľom väčšiny 

kultúrnych aktivít v obci. Organizácia vyvíja aktivity smerujúce k rozvoju kultúry 

a vytvorenia podmienok na zmysluplné trávenia voľného času. Ide však väčšinou o jedno 

rázové aktivity hoci organizované každoročne. V obci ešte funguje šachový klub – 12 členov, 

športový klub 24 členov a klub starších „Nádej“ s 30 členmi.    

Obec je k rozvoju spoločenského a kultúrneho života vybavená slabo. Má síce kultúrny dom, 

ten však potrebuje renováciu, lebo je v zlom technickom stave. Z toho dôvodu je aj málo 

využívaný. Alternatívu na organizovanie kultúrnych aktivít, by mohla byť budova obce alebo 

iné na tento účel nevyužívané priestory v obci. Môžeme konštatovať, že v obci by sa žiadalo 

častejšie organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít. Ďalej je dostupná knižnica, 

futbalové ihrisko a telocvičňa, obe sú pomerne často využívané, najmä mladšími obyvateľmi.  

 

Tretí sektor je absolútne nerozvinutý, v obci nepracuje okrem CSEMADOK-u žiadne 

občianske združenie ani rozvojová, či komunitná organizácia.  Medzi obyvateľmi obce sa 

stráca pocit spolupatričnosti a lokálpatriotizmu, chýbajú občianske, komunitné a rozvojové 

aktivity, informovanosť (nie je dostupný verejný prístup k internetu), prípadne komunitné 

centrum obce, ktoré by podobné aktivity mohlo zastrešovať. Celkovo tento stav prispieva 

k nízkemu potenciálu využitia externých rozvojových zdrojov (Štrukturálne fondy, zdroje 

nadácií, grantové zdroje).  

 

 3.3  Ekonomické využitie zdrojov 

 3.3.1  Podnikateľská sféra 

 

Vzhľadom na počet obyvateľov je podnikateľská sféra málo rozvinutá, keď v obci s 845 

občanmi sa nachádza 19 podnikateľských subjektov, ktoré zamestnávajú 88 ľudí. Ich 

štruktúra je po rozpade poľnohospodárstva orientovaná najmä na služby v oblasti obchodu 

a reštauračných služieb. V minulosti pracovali občania v poľnohospodárstve jeho krach a 

rozpad spôsobuje problémy najmä v oblasti preorientovania sa podnikateľov na iné 
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činnosti, ako poľnohospodárstvo. Ide hlavne o pestovanie ovocia. Počet podnikateľských 

subjektov sa v posledných rokoch zvýšil a podporou rozvoja malého a stredného 

podnikania by sa tento trend mohol udržať aj v najbližších rokoch. 

 
Tab. č. 8 – Prehľad počtu subjektov pôsobiacich v obci a počtu ich zamestnancov 

  

Počet 
subjektov 

Počet 
zamestnancov 

Primárna sféra     

Poľnohospodárstvo 1 36 

SHR 1 1 

tehelňa 0 0 

strojárstvo 0 0 

elektrotechnika 0 0 

textilný priem 0 0 

obuvnícky priemysel 0 0 

Spolu primárna sféra 2 37 

Sekundárna sféra     

Píla 0 0 

Pekáreň 1 16 

Stavebná firma 2 8 

Klampiar 0 0 

Krajčírstvo 0 0 

Stolárstvo 1 2 

Zámočníctvo 0 0 

Tesár 0 0 

Spolu sekundárna sféra 4 26 

Terciárna sféra     

Služby 
poľnohospodárstvu 1 4 

Služby cestovného ruchu 0 0 

Rozličný tovar 4 4 

Drogéria 1 0 

Priemyselný tovar 1 2 

Mäso 0 0 

Obuv 0 0 

Textil 0 0 

Nábytok 0 0 

Reštaurácia 1 12 

hostinec 1 0 

kaderníctvo 1 0 

kozmetika 0 0 

oprava 0 0 

Nákladná doprava 0 0 

stavebniny 1 2 

veľkosklad 0 0 

predaj plynu 2 1 

plyn servis 0 0 

Iné 0 0 

Spolu terciárna sféra 13 25 

Spolu všetky sféry 19 88 
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Primárna sféra: 

V obci je v tejto sfére zamestnávateľom iba poľnohospodársky sektor. 2 podnikateľské 

subjekty zamestnávajú 37 ľudí. 

 

Plodiny, ktoré boli v obci tradične pestované strácajú svoju konkurencieschopnosť na 

globálnom trhu. V posledných rokoch chytilo ovocinárstvo druhí dych a táto oblasť sa 

stáva čoraz viacej konkurencieschopnou na globálnom trhu. Čisté životné prostredie 

a tradícia poľnohospodárstva v rodinách vytvára vhodné predpoklady pre špecializovanú 

výrobu (napr. ovocné šťavy, bioprodukty, aromatické a olejné rastliny, energetické 

rastliny, pestovanie a využitie netradičných plodín a pod.). V tejto  oblasti je potrebná 

nielen modernizácia poľnohospodárstva, ale aj jeho reštrukturalizácia a diverzifikácia. Pre 

SHR bude veľkou výzvou budúcnosti reštrukturalizovať svoju činnosť a postaviť svoje 

podnikanie na viac trhovo orientované činnosti. 

 

Priemyselná výroba sa v obci nenachádza. 

 

 

Sekundárna sféra 

Je v obci zastúpená pekárňou so 16 zamestnancami, dvomi stavebnými firmami a 

stolárstvom. Spolu zamestnávajú 26 ľudí.  

 

Terciárna sféra 

Terciárna sféra je zastúpená najmä typickými službami ako obchody, reštaurácia, 

hostinec, predaj plynu. Spolu zamestnáva 25 ľudí. 

 

Čo sa týka výhľadov do budúcnosti, obec a jeho okolitý región majú predpoklady na 

tvorbu nových pracovných miest v niekoľkých oblastiach: 

 

 cestovný ruch, najmä v spojení s agroturistikou  

 spracovateľský priemysel napojený najmä na poľnohospodársku prvovýrobu 

 spracovateľský priemysel napojený na ovocinárstvo 

 oživenie poľnohospodárstva, najmä tradičných plodín, ovocia, bioproduktov, 

energetických rastlín a biomasy 

 výroba miestnych tradičných výrobkov, najmä v prepojení na cestovný ruch 

 služby  

 

Bariéry, ktoré zabraňujú rozvoju podnikateľských aktivít: 

 málo motivačné prostredie na podnikanie 

 nedostatočná infraštruktúra – absencia vhodných objektov,  

 nízka kúpyschopnosť obyvateľstva, slabý trh 
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3.3.2  Nezamestnanosť, zamestnanosť 

3.3.2.1 Nezamestnanosť 

 

 Tab. č. 9 – Vývoj a štruktúra nezamestnanosti 

Poznámka: EAO – Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

 

Z dostupného údaju, ktorý mali spracovatelia k dispozícii sa miera nezamestnanosti 

pohybuje v intervale 7,80 – 15%, s miernymi výkyvmi. Percento nezamestnaných je 

v súlade s okresným priemerom.  

 

Obyvatelia zväčša pracujú v Rimavskej Sobote, ale aj v mieste svojho bydliska. Ide 

najmä o prácu v sektore poľnohospodárstva a služieb, školstva, vo veľkoobchode a 

maloobchode. 

 

Keďže sa v posledných rokoch hospodárska situácia v regióne výrazne  nezmenila, 

nevznikli nové pracovné miesta, miera nezamestnanosti zostáva významným 

problémom. Je typická dlhodobá nezamestnanosť, spolu so všetkými 

sprievodnými negatívnymi javmi ako apatia občanov, rozmáhajúce sa gemblerstvo, 

stratené pracovné návyky a motivácia pracovať, znížená životná úroveň, existenčné 

problémy.   

 

Negatívne efekty dlhodobej nezamestnanosti v kombinácií so zníženou  životnou 

úrovňou spôsobujú nízku kvalitu a najmä konkurencieschopnosť nezamestnaných 

občanov na trhu práce. Očakávaný posun investorov zo západného Slovenska smerom 

na východ môže prispieť k vytváraniu nových pracovných miest v regióne. Avšak bez 

zavedenia foriem celoživotného vzdelávania a rekvalifikácií nebudú občania schopní 

zodpovedať požiadavkám moderných zamestnávateľov. Výrazným problémom je 

geografická izolovanosť celého regiónu a , čo sťažuje každodenné cestovanie za 

prácou do regionálnych centier. Takže aj v prípade úspešného vstupu investícií do 

týchto miest sa miestni obyvatelia buď rozhodnú necestovať, alebo sa z obce 

odsťahujú. Ďalším problémom je apatia a nízka motivácia nezamestnaných, 

sprevádzaný nízkou mobilitou a informovanosťou občanov. Významnú pomoc v tejto 

oblasti by mohli zohrať neziskové organizácie v spolupráci so samosprávou, ale v obci 

nie sú. 

 

Rok Obyv. 
EAO 
ženy 

EAO 
muži 

EAO 
Spolu 

EN ženy EN muži EN 
Miera 

nezamestnanosti 

2020 870 328 339 667 27 25 52 7,80 % 
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           Graf č. 8 – Vývoj miery nezamestnanosti 

 
 

           Tab. č. 10 – Veková štruktúra nezamestnaných obyvateľov 

Vekové rozpätie Evidovaných celkom Podiel 

Do 19 rokov 1 1.92% 

od 20-29 rokov 7 13.46% 

od 30-39 rokov  14 26.92% 

od 40-49 rokov 6 11.54% 

 50 a viac  24 46.15% 

Spolu 52 100.00% 

 

Najväčšiu skupinu nezamestnaných občanov tvorí veková kategória nad 50 rokov, 

teda generácia pred dôchodkom na ktorú mala najväčší negatívny vplyv zmena 

štruktúry hospodárstva a úpadok poľnohospodárskej produkcie. Je to zároveň skupina, 

ktorá má najväčšie problémy pri zaradení sa na trh práce. Je potrebné vykonať aktívne 

a najmä efektívne opatrenia na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti ľudských 

zdrojov na trhu práce. Ďalšie 2 veľmi výrazné skupiny sú občania vekovej kategórie 

30 – 39 rokov a 40 – 49 rokov, čo je už stredná a mladšia generácia z časti vzdelávaná 

v novom spoločenskom usporiadaní. Z týchto kategórií vychádza väčšina dlhodobo 

nezamestnaných, čo je veľmi negatívna tendencia nielen v obci, ale aj v rámci celého 

regiónu.   
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                       Graf č. 9 – Veková štruktúra evidovaných nezamestnaných 

 
 

 

Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných ukazuje najväčší podiel medzi obyvateľmi so 

základným a učňovským vzdelaním. Ich neuplatnenie sa na trhu práce môžeme len sčasti 

pripísať na konto úpadku poľnohospodárstva, príčiny môžeme hľadať aj vo vzdelávacom 

systéme škôl, ktorý nie je pripravený flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce. Bude 

potrebné zvýšiť vzdelanostnú úroveň aj tejto skupiny obyvateľov tak, aby ich schopnosti 

zodpovedali aktuálnym požiadavkám trhu práce. 

 

3.3.2.2 Zamestnanosť, trh práce 

 
            Tab. č. 11 – Odvetvia hospodárstva v ktorých obyvatelia obce pracujú 

Odvetvie Spolu Z toho v obci 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 18 15 

Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 0 0 

Ťažba nerastných surovín 0 0 

Priemyselná výroba 15 0 

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 0 0 

Stavebníctvo 20 3 

Veľkoobchod a maloobchod 14 8 

Hotely a reštaurácie 12 6 

Doprava, skladovanie a spoje 12 0 

Peňažníctvo a poisťovníctvo 5 1 

Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby 0 0 

Verejná správa, obrana, povinné sociálne zabezpečenie 0 0 

Školstvo 20 15 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 10 1 

Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 5 5 

EA bez udania odvetví 0 0 

Spolu 131 54 

 



                                        Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bátka  

Spracovaný odborným tímom OZ Fundament 

 

 

 

 

17 

Najväčším zamestnávateľom obyvateľov obce je poľnohospodárstvo. Ďalšími obchod, služby, 

verejná správa a školstvo. Súkromný sektor sa v posledných rokoch rozvíja, odvetvie 

poľnohospodárstva však nie je schopné vytvárať nové pracovné miesta a tak sa obyvatelia 

preorientovali na iné činnosti.  S reštrukturalizáciou miestneho hospodárstva a silnejšou 

podporou začínajúcich podnikateľov sa táto tendencia pravdepodobne udrží aj naďalej.  

 

Prírodné a materiálne danosti obce sú pritom nanajvýš vhodné pre rozvoj moderného 

poľnohospodárstva, ovocinárstva a prípadne aj cestovného ruchu zameraného na agroturistiku 

a klasickú turistiku. Obec by bola schopná zabezpečiť aj ľudské zdroje na práce, ktoré si 

nevyžadujú väčšie vzdelanie, hlavne na manuálne práce. 

 

 3.4  Materiálne zdroje 

 

Čo sa týka materiálnej vybavenosti obce, najmä infraštruktúrou, je v porovnaní s okolitými, 

najmä menšími obcami pomerne dosť rozvinutá. Je však často zastaraná, prípadne 

nedokončená. Veľkým problémom pri rozvoji infraštruktúrneho vybavenia obce je častý jav 

nevysporiadaných vlastníckych vzťahov obce, aj medzi obcou, štátom a súkromnými 

osobami. V nadväznosti na získanie zdrojov zo štrukturálnych fondov na rozvoj verejnej 

infraštruktúry môžu spôsobiť nevysporiadané vlastnícke vzťahy a majetku obce nesplnenie 

ani základných kritérií jednotlivých výziev ŠF EÚ. 

 3.4.1  Bývanie a bytový fond 

Počet Rodinné domy Bytové domy Spolu 

Domov spolu 182 7 189 

Trvale obývané domy 177 7 184 

v [%] 66.00% 100.00% 97.35% 

Vlastníctvo b. družstvo 0 0 0 

Vlastníctvo obec 0 0 0 

Vlastníctvo FO 0 0 0 

Vlastníctvo PO 0 0 0 

Vlastníctvo ostatné 0 0 0 

Neobývané 0 0 0 

Priemerný vek domu 0 0 0 

 

Bytový fond obce je obývaný takmer na 97,35%. Predpokladáme, že tento trend je možné 

zachovať aj v budúcnosti. Obec nedisponuje objektmi, ktoré by mohli byť využiteľné pre 

rozvoj podnikania, alebo cestovného ruchu. 
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3.4.2  Infraštruktúrne vybavenie 

 

Infraštruktúra  Áno/Nie;, kvantifikácia 

Cestná sieť v km   

cesty 1. kat 1 

cesty 2 kat. 1 

Ostatné 5 

Železničná sieť v km nie 

Plyn v m 5 

Kanalizácia v m 2.4 

ČOV 1 

Vodovod v m 4.7 

Vodný zdroj 0 

Zber TKO nie 

  Klasický nie 

  Separovaný áno 

Domové ČOV nie 

Spôsob vykurovania   

Vedenie el. energie nie 

     Vzdušné nie 

     Káblové áno 

Železničná stanica nie 

     Vlakové spoje nie 

Železničná zastávka nie 

Autobusová stanica Zastávka 6 

    Autobusové spojenie nie 

    Z toho expresné nie 

Telefónny rozvod áno 

Rozhlas áno 

Káblová TV nie 

Regionálne trasy TI nie 

Medzinárodné trasy TI nie 

Internet áno 

 

 Dopravná infraštruktúra 

 

Cestná doprava 

Obec sa nachádza vedľa hlavného ťahu cesty Bratislava – Košice.  Cesta spája aj okresné 

sídlo - Rimavskú Sobotu a Bátku a pokračuje ďalej na Tornaľu a východ republiky. Cez 

obec vedie aj cesta, ktorá sa križuje s hlavným ťahom a spája obec s južnejšie položenými 

obcami v blízkosti hraníc s Maďarskom. Obec z hľadiska cestnej dopravy leží na 

strategickom mieste, ale tento potenciál je málo využitý. 
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Stále otvorený hraničný priechod do Maďarska je najbližšie v obci Kráľ, ktorý je 

vzdialený od obce Bátka cca 25 km.  Cez obec prechádza južný ťah cesty Bratislava – 

Košice s veľmi vysoko frekventovanou nákladnou, osobnou a kamiónovou dopravou, 

jednak smerom na Maďarsko jednak cez Tornaľu smerom na Košice a Ukrajinu.  

Miestne komunikácie sú asfaltové, s dobrým pokrytím celej obce. Ich kvalita je však 

dobrá, po zime vyžaduje dôkladnejšiu údržbu, keďže obec nemá dostatok zdrojov na 

úplnú rekonštrukciu, len na základnú údržbu.  

 

Železničná doprava 

V katastri obce neprechádza železničná trať, najbližšie napojenie na železnicu je možné na 

stanici v Jesenskom, ktorým prechádza trať Zvolen – Košice, alebo v Rimavskej Sobote 

na Tisovec a Hnúšťu. 

 

 

 Základná a environmentálna  infraštruktúra 

 

Plyn 

Obec je plynofikovaná. Rozvody sú v dĺžke 500 metrov. Využitie plynu sa však 

v dôsledku výrazného zvýšenia cien veľmi znížilo, občania znova prechádzajú na tuhé 

(neobnoviteľné) palivo, čo zvyšuje zaťaženie prírodného prostredia. 

 

Pitná voda 

Nakoľko v minulosti mala Bátka štatút strediskovej obce, oproti mnohým obciam 

v mikroregióne Blžská dolina, má vybudovaný vlastný vodovod v dĺžke 700 metrov.  

Z hľadiska ďalšieho rozvoja obce je to veľmi výhodný stav aj na ďalší rozvoj podnikania. 

 

 

Kanalizácia a ČOV 

V obci je vybudovaná 2400 metrová kanalizácia aj ČOV.  

 

Odpadové hospodárstvo 

V obci je v tejto dobe riešené odpadové hospodárstvo separovaním. Separácia znižuje 

environmentálnu zaťaženosť obce, čo je výhodné aj z hľadiska ďalšieho sociálneho 

a ekonomického rozvoja obce. 

 

 Komunikačná infraštruktúra 

Je zavedená pevná sieť a dostupné dve siete mobilných operátorov. Internet je taktiež 

dostupný, momentálne prostredníctvom dial-up pripojenia, ISDN a mobilného pripojenia. 

Obcou neprechádzajú regionálne trasy TI. 

V obci neexistuje verejný prístupový bod k internetu. 

 

  

 Spoločenská infraštruktúra (infraštruktúra voľného času) 

Pre rozvoj kultúrnych a voľno časových aktivít nie je v obci dostupný kultúrny dom. 

Prístupné je futbalové ihrisko, kde sa pravidelne hrajú zápasy miestneho futbalového 

mužstva. Obec nedisponuje vlastným kultúrnym domom, podujatia sa uskutočňujú 

v budove samosprávy, alebo školy. Pre spoločenské aktivity slúžia aj verejné priestranstvá 

obce, ktoré sú však už horšom technickom stave s potrebou ich obnovy. 
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 3.4.3.  Voľné objekty využiteľné pre rozvoj obce 

 

Nakoľko obec nemá vysporiadané majetky, nemá ani dostupné voľné a nevyužité objekty. 

V katastri obce sa nachádza aj plocha bývalého poľnohospodárskeho letiska, ktorá je však 

v tejto dobe nevyužitá. Mohla by slúžiť na kultúrne a spoločenské aktivity regionálneho 

charakteru ako rýchlostné preteky áut a motocyklov, alebo gokardová dráha.    

S vysporiadaním vlastníckych vzťahov v intraviláne obce, by sa vyriešili aj kapacity 

budov na bývanie, rozvoj poľnohospodárskej prvovýroby, priemyslu a služieb, resp. 

agroturistiky. Do tej doby prichádza do úvahy v obci pri vstupe investora, alebo 

domáceho podnikateľa iba objekt vybudovaný na podnikanie v katastri obce na zelenej 

lúke, čo je vo vzťahu k pozemkovému fondu veľmi náročné.     

3.5 Prírodné zdroje 

 

Využitie pôdy 

Spolu 

Poľnohospodárska pôda v ha Nepoľnohospodárska pôda 

Orná 
pôda 

Trvalé 
kultúry 

TTP Spolu 
Lesná 
pôda 

Vodná 
plocha 

Zastavaná 
plocha 

Ostatná Spolu 

928,1 725 0 159,5 884,5 2 9,8 29 2,8 43,6 

 

 

Okolie obce sa nachádza v krásnom prírodnom území, nezaťaženého starými 

environmentálnymi záťažami, vhodného na agroturistiku.  

 

3.6 Cestovný ruch 

 

Poloha a charakteristika obce, ktorá je daná pri rozvoji spracovateľského priemyslu – 

geografická výhodnosť, poľnohospodárske a ovocinárske tradície sú výraznými výhodami aj 

pri potenciálnom rozvoji cestovného ruchu. 

Hoci z hľadiska frekvencie dopravy sa cestovný ruch obmedzuje len na rýchle občerstvenie 

v obci, obec má dobré predpoklady na jeho ďalší rozvoj, hlavne agroturizmu: výborné 

klimatické podmienky v letnej sezóne, čisté prírodné prostredie, nezaťaženosť priemyslom, 

blízkosť štátnych hraníc, blízkosť Rimavskej Soboty s obmedzenými ubytovacími kapacitami.  

Ďalšie atrakcie v obci sú: miestny kostol Reformovanej cirkvi z 18. storočia a dve kúrie. 

Slabinou obce je vybavenie službami a infraštruktúrou cestovného ruchu. V obci sa nachádza 

iba niekoľko pohostinstiev vedľa hlavnej cesty, stravovacie zariadenie je iba v škole. Chýbajú 

ubytovacie kapacity aspoň na štandardnej úrovni. Chýbajú ostatné doplnkové služby na 

oddych, relaxáciu a trávenie voľného času, absentujú nosné produkty CR, sprievodné 

podujatia, ako aj komplexný marketing a poskytovanie informácií o možnostiach v regióne. 

Pre rozvoj agroturistiky je potrebné vysporiadanie vlastníckych vzťahov a objektov v obci 

a motivácia podnikať v tomto smere. 

V tejto oblasti môžeme konštatovať: 

K rozvoju CR  v obci chýba komplexný prístup k problematike na úrovni mikroregiónu. 

Chýba spoločná stratégia rozvoja CR a kvalitný marketing lokality. 
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4. SWOT analýza obce  
 

Silné stránky 

 

- dobre fungujúca ZŠ 

- dobre fungujúca lekárska 

starostlivosť - ambulancia 

- silný futbalový klub 

- cirkevný život 

- rozvíjajúci sa sektor podnikania 

- internetizácia obce a domácnosti 

- projektové skúsenosti obce 

- obec má veľké množstvo 

vysokoškolákov 

- obec má ústredné postavenie 

  

Príležitosti  

 

- využitie malého letiska v obci 

- využitie miestneho kaštieľa 

- rozvoj kultúry pre mládež 

- festivaly, dni obce 

- vybudovanie komunitného centra 

- motivačné programy pre občanov 

a mládež   

- využitie strediskovej pozície obce 

 

Slabé stránky 

 

- málo rozvinutý tretí sektor 

- chýba kanalizácia a vodovod 

- nie je kultúrny dom 

- nevysporiadané vlastnícke vzťahy – 

obecný majetok, súkromné osoby 

- chátrajúce budovy  

- nevyhovujúce chodníky 

- slabá súdržnosť komunity 

- málo pracovných príležitostí 

- odchod vzdelaných ľudí z obce 

- chýbajú sociálne byty 

- nedostatok príležitostí na kvalitné 

trávenia voľného času 

- občania nepotrebujú kultúru 

- pasivita a vzájomná závisť medzi 

občanmi 

 

Ohrozenia 

 

- nedostatok zdrojov na rozvoj 

- legislatívne prieťahy 

s vysporiadaním majetkových 

pomerov obce 

- nepochopenie a neprijatie 

rozvojovej stratégie občanmi 

- sklamanie z pomalého postupu 

plnenia rozvojovej stratégie obce 

- centralistické rozhodovanie počas 

ďalších rokov 
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6. Rozvojová stratégia  
 

6.1 Ciele a priority 

 

Strategický cieľ – Zníženie miery nezamestnanosti v obci 

 

Priorita 1 – Rozvoj miestneho hospodárstva 

 

Priorita 2 – Rozvoj infraštruktúry 

 

Priorita 3 – Rozvoj životného prostredia 

 

Priorita 4 – Zvýšenie konkurencieschopnosti ľudských zdrojov 

 

 

6.2 Opatrenia a aktivity 

 

Priorita 1 – Rozvoj miestneho hospodárstva 

 

Opatrenie 1.1 – Podpora rozvoja podnikania v obci 

Podopatrenie 1.1.1 – Podpora začínajúcim podnikateľom 

 podpora rozvojových projektov zameraných na rozvoj MSP založených na 

využití miestnych zdrojov 

 podpora začínajúcim a mladým podnikateľom  

 podpora cezhraničného podnikania 

 vytvorenie verejno-privátneho partnerstva s účelom rozvoja podnikania 

 rozvoj podnikania založeného na inováciách a moderných technológiách  

 

Podopatrenie 1.1.2 – Rozvoj podnikateľskej infraštruktúry 

 zriadenie podporných služieb podnikateľom 

 rozvoj podnikateľskej infraštruktúry, využitie prázdnych objektov na tento 

účel 

 

Podopatrenie 1.1.3 – Rozvoj ľudských zdrojov v oblasti podnikania 

 motivácia k podnikaniu 

 podporné vzdelávanie, zamerané na založenie a rozvoj podnikania 

 

 

Opatrenie 1.2 – Rozvoj výkonnosti poľnohospodárstva 

Podopatrenie 1.2.1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskej produkcie 

 zavedenie produkcie s vyššou pridanou hodnotou, bio výrobky 
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 rozvoj produkcie energetických rastlín 

 spracovanie miestnych surovín v obci 

 

 

Podopatrenie 1.2.2 – Modernizácia technológií poľnohospodárskych subjektov 

 modernizácia technologického vybavenia subjektov 

 modernizácia spracovateľského priemyslu 

 založenie spoločného odbytového združenia 

 zavádzanie environmentálnych technológií 

 

 

Opatrenie 1.3 – Rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky 

 

Podopatrenie 1.3.1 – Spracovanie stratégie rozvoja cestovného ruchu a agroturistiky 

 spracovanie stratégie rozvoja CR pre obec 

 spracovanie spoločnej stratégie rozvoja CR mikroregiónu  

 

Podopatrenie 1.3.2 – Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 

 vytvorenie ubytovacích a stravovacích kapacít 

 rozvoj infraštruktúry pre peší turizmus 

 využitie malého letiska v katastri obce 

 rozvoj agroturistických zariadení 

 rozvoj podpornej infraštruktúry (oddychové zóny, ihriská, atď.) 

 ochrana, uchovanie a rekonštrukcia kultúrnych pamiatok, prírodných a iných 

atraktivít regiónu 

 vybudovanie a značenie turistických chodníkov a trás pre cykloturistiku 

 

Podopatrenie 1.3.3 – Vytvorenie nových produktov CR 

 rozvoj tradičných remesiel 

 rozvoj sprievodných aktivít na báze miestnych zvykov a tradícií 

 vytvoriť originálny a jedinečný imidž produktov CR 

 rozvoj atraktívnych produktov v súlade s požiadavkami trhu 

 

Podopatrenie 1.3.4 – Podpora marketingu územia 

 vytvorenie vlastného imidžu mikroregiónu 

 vydávanie publikácií a informačných materiálov 

 zabezpečenie označenia a informačných tabúľ 

 vytvoriť turistickú informačnú kanceláriu 

 prezentácia na internete 

 spolupráca medzi sektormi 
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Priorita 2 – Rozvoj infraštruktúry 

  

 

 Opatrenie 2.1 – Rozvoj lokálnej infraštruktúry 

Podopatrenie 2.2.1 – Rozvoj občianskej infraštruktúry (kultúra, školstvo, verejné 

priestory) 

 modernizácia a rekonštrukcia verejných budov obce 

 znižovanie energetickej náročnosti objektov 

 podpora polyfunkčného využitia málo využívaných objektov 

 úprava verejných priestorov 

 výstavba oddychových zón  

 rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci 

 ochrana a rekonštrukcia pamiatok 

 zriadenie komunitného centra 

 

 Opatrenie 2.3 – Rozvoj komunikačnej infraštruktúry  

 rozvoj internetizácie obce 

 rozvoj verejných prístupových bodov 

 podpora internetizácie a informatizácie verejnej správy 

 

Priorita 3 – Rozvoj životného prostredia 

 

Opatrenie 3.1  – Odstránenie čiernych skládok, posilnenie separovaného zberu 

odpadu 

 odstránenie čiernych skládok, podpora preventívnych opatrení pre 

zamedzenie tvorby nových 

 posilnenie separovaného zberu odpadu 

 podpora aktivít zvyšujúcich environmentálnu uvedomelosť občanov 

 

Opatrenie 3.2  – Využitie obnoviteľných zdrojov energie 

 realizácia štúdie realizovateľnosti pre využitie obnoviteľných zdrojov 

energie v obci 

 podpora zavedenia takýchto technológií v obci 

 

Opatrenie 3.3  – Rozvoj environmentálneho vzdelávania 

 organizácia spoločenských a kultúrnych podujatí s environmentálnou témou 

 posilnenie environmentálneho vzdelávania detí 

 

Priorita 4 - Zvýšenie konkurencieschopnosti ľudských zdrojov 

 

Opatrenie 4.1 – Prispôsobenie vzdelania požiadavkám  trhu práce 

 Podopatrenie 4.1.1 – Zavedenie systému celoživotného vzdelávania 

 zvýšenie úrovni vzdelávania 

 rozvoj celoživotného vzdelávania 

 zabezpečenie vzdelávania a rekvalifikačných kurzov v súlade 

s požiadavkami trhu práce 

 rozvoj vzdelávania cudzích jazykov 
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 vytvorenie vzdelávacieho centra 

 zníženie miery sociálnej odkázanosti 

  

Podopatrenie 4.1.2 – Rozvoj informačnej a vedomostnej spoločnosti 

 rozvoj počítačovej gramotnosti 

 zavedenie moderných metód vzdelávania 

 rozvoj e-learningu 

 

 

Opatrenie 4.2 – Podpora kultúrneho, spoločenského života a sociálnej situácie 

 Podopatrenie 4.2.1 – Rozvoj tretieho sektora 

 založenie rozvojového občianskeho združenia 

 posilnenie využívania možností získania finančnej podpory pre rozvojové 

projekty prostredníctvom práce občianskych združení 

 rozvoj dobrovoľníctva 

 posilnenie účasti občanov na správe vecí verejných v obci 

 zapojenie občanov do rozvojových aktivít 

 

 Podopatrenie 4.2.2 – Zvýšenie aktivity občanov a posilnenie sociálnej inklúzie 

 motivácia nezamestnaných k zamestnaniu/samozamestnaniu 

 zavedenie systému poradenstva a informovania pre nezamestnaných 

 rozvoj služieb pre nezamestnaných 

 odstránenie negatívnych javov z dlhodobej nezamestnanosti 

 riešenie špecifických problémov obyvateľstva 

 podpora komunitných lídrov 

 posilnenie komunitných služieb 

 zriadenie komunitného centra 

 zavedenie terénnej sociálnej práce pre občanov 

 zriadenie miestnej občianskej hliadky 

  

Podopatrenie 4.2.3 – Zastavenie starnutia obyvateľstva a odchodu mladých z obce 

 zabezpečiť podporu pre mladé rodiny 

 zapojiť mladých ľudí do vecí verejných, motivovať ich k usadeniu sa v obci 

 posilniť možnosti zamestnania/samozamestnania sa v regióne 
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7. Akčný plán obce 
Priorita 1 - Rozvoj miestneho hospodárstva 

Opatrenie 1.1 – Podpora rozvoja podnikania v obci 

Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj 

Podopatrenie 1.1.1 – Podpora začínajúcim podnikateľom 

 podpora rozvojových projektov zameraných na rozvoj 

MSP založených na využití miestnych zdrojov 

2023 - 2027 Obec, podnikatelia  ŠF EÚ, UPSVaR, Baross 

Terv 

 podpora začínajúcim a mladým podnikateľom 2023 Obec, podnikatelia, 

MVO 

 UPSVaR, ŠF EÚ 

 podpora cezhraničného podnikania 2023 - 2027 MVO, podnikatelia, 

obec 

 Interreg, Baross Terv 

 vytvorenie verejno-privátneho partnerstva s účelom 

rozvoja podnikania 

2024 - 2027 MVO, podnikatelia, 

obec 

 ŠF EÚ 

 rozvoj podnikania založeného na inováciách 

a moderných technológiách 

2023 - 2027 MVO, podnikatelia, 

obec 

 ŠF EÚ, súkromné zdroje 

Podopatrenie 1.1.2 – Rozvoj podnikateľskej infraštruktúry 

 zriadenie podporných služieb podnikateľom 2022 - 2027 MVO, podnikatelia, 

obec 

 ŠF EÚ, súkromné zdroje 

 rozvoj podnikateľskej infraštruktúry, využitie 

prázdnych objektov na tento účel 

2022 - 2027 MVO, podnikatelia, 

obec 

 ŠF EÚ, súkromné zdroje 

Podopatrenie 1.1.3 – Rozvoj ľudských zdrojov v oblasti podnikania 

 motivácia k podnikaniu 2022 - 2027 MVO, obec  ŠF EÚ 

 podporné vzdelávanie, zamerané na založenie a rozvoj 

podnikania 

2022 - 2027 MVO, obec, 

podnikatelia 

 UPSVaR, ŠF EÚ 

Opatrenie 1.2 – Rozvoj výkonnosti poľnohospodárstva 

Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj 

Podopatrenie 1.2.1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskej produkcie 

 zavedenie produkcie s vyššou pridanou hodnotou, bio 

výrobky 

2022 - 2027 Podnikatelia, obec  ŠF EÚ, súkromné zdroje  

 rozvoj produkcie energetických rastlín 2022 - 2027 Podnikatelia  ŠF EÚ, súkromné zdroje 

 spracovanie miestnych surovín v obci 2023 - 2027 Podnikatelia  ŠF EÚ, súkromné zdroje 

Podopatrenie 1.2.2 – Modernizácia technológií poľnohospodárskych subjektov 

 modernizácia technologického vybavenia subjektov 2022 - 2027 Podnikatelia  ŠF EÚ, súkromné zdroje 
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 modernizácia spracovateľského priemyslu 2022 - 2027 Podnikatelia  ŠF EÚ, súkromné zdroje, 

Baross Terv  

 založenie spoločného odbytového združenia 2024 Podnikatelia, obce  ŠF EÚ, súkromné zdroje 

 zavádzanie environmentálnych technológií 2022 - 2027 Podnikatelia, obec  ŠF EÚ, súkromné zdroje 

Opatrenie 1.3 – Rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky 

Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj 

Podopatrenie 1.3.1 – Spracovanie stratégie rozvoja cestovného ruchu a agroturistiky 

 spracovanie stratégie rozvoja CR pre obec 2022 - 2023 MVO, obec, MR 

Blžská dolina 

 ŠF EÚ, Líder, vlastné 

zdroje 

 spracovanie spoločnej stratégie rozvoja CR 

mikroregiónu 

2023 Podnikatelia, MVO, 

obec, MR Blžská 

dolina 

 ŠF EÚ, Líder, súkromné 

zdroje 

Podopatrenie 1.3.2 – Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 

 vytvorenie ubytovacích a stravovacích kapacít 2023 - 2027 MVO, Podnikatelia  ŠF EÚ, súkromné zdroje,  
 rozvoj infraštruktúry pre peší turizmus 2023 - 2027 MVO, obec, 

Podnikatelia 

 ŠF EÚ, súkromné zdroje,  

 využitie malého letiska v katastri obce 2023 - 2027 Obec, Podnikatelia  ŠF EÚ, súkromné zdroje,  
 rozvoj agroturistických zariadení 2023 - 2027 Obec, Podnikatelia  ŠF EÚ, súkromné zdroje,  
 rozvoj podpornej infraštruktúry (oddychové zóny, 

ihriská, atď.) 

2022 - 2027 Obec, Podnikatelia  ŠF EÚ, súkromné zdroje,  

 ochrana, uchovanie a rekonštrukcia kultúrnych 

pamiatok, prírodných a iných atraktivít regiónu 

2022 - 2027 Obec, Podnikatelia  ŠF EÚ, súkromné zdroje,  

 vybudovanie a značenie turistických chodníkov a trás 

pre cykloturistiku 

2023 - 2027 Obec, Podnikatelia, 

MVO 
 ŠF EÚ, súkromné zdroje,  

Podopatrenie 1.3.3 – Vytvorenie nových produktov CR 

 rozvoj tradičných remesiel 2023 - 2027 Obec, Podnikatelia, 

MVO 
 ŠF EÚ, Líder, vlastné 

zdroje 
 rozvoj sprievodných aktivít na báze miestnych zvykov 

a tradícií 

2022 - 2027 Obec, Podnikatelia, 

MVO 
 ŠF EÚ, Líder, vlastné 

zdroje 
 vytvoriť originálny a jedinečný imidž produktov CR 2022 - 2027 Obec, Podnikatelia, 

MVO 
 ŠF EÚ, Líder, vlastné 

zdroje 
 rozvoj atraktívnych produktov v súlade 

s požiadavkami trhu 

2023 - 2027 Obec, Podnikatelia, 

MVO 
 ŠF EÚ, Líder, vlastné 

zdroje 
Podopatrenie 1.3.4 – Podpora marketingu územia 

 vytvorenie vlastného imidžu mikroregiónu 2022 - 2027    
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 vydávanie publikácií a informačných materiálov 2022 - 2027 Obec, Podnikatelia, 

MVO 
 ŠF EÚ, Líder, vlastné 

zdroje 
 zabezpečenie označenia a informačných tabúľ 2022 - 2027 Obec, Podnikatelia, 

MVO 
 ŠF EÚ, Líder, vlastné 

zdroje 
 vytvoriť turistickú informačnú kanceláriu 2024 - 2027 Obec, Podnikatelia,   ŠF EÚ, Líder, vlastné 

zdroje 
 prezentácia na internete 2023 - 2027 Obec, Podnikatelia, 

MVO 
 ŠF EÚ, Líder, vlastné 

zdroje 
 spolupráca medzi sektormi 2022 - 2027 Obec, Podnikatelia, 

MVO 
 ŠF EÚ, Líder, vlastné 

zdroje 
Priorita 2 – Rozvoj infraštruktúry 

Opatrenie 2.1 – Rozvoj lokálnej infraštruktúry 

Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj 

Podopatrenie 2.2.1 – Rozvoj občianskej infraštruktúry (kultúra, školstvo, verejné priestory) 

 modernizácia a rekonštrukcia verejných budov obce 2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ, Líder, vlastné 

zdroje 
 znižovanie energetickej náročnosti objektov 2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ, vlastné zdroje 
 podpora polyfunkčného využitia málo využívaných 

objektov 

2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ, Líder, vlastné 

zdroje 
 úprava verejných priestorov 2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ, Líder, vlastné 

zdroje, Interreg 
 výstavba oddychových zón 2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ, Líder, vlastné 

zdroje, Interreg 
 rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci 2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ, vlastné zdroje 
 ochrana a rekonštrukcia pamiatok 2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ, MK, vlastné 

zdroje 
 zriadenie komunitného centra 2023 - 2027 Obec  ŠF EÚ, vlastné zdroje 

 Opatrenie 2.3 – Rozvoj komunikačnej infraštruktúry 

Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj 

 rozvoj internetizácie obce 2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ, podnikatelia 

 rozvoj verejných prístupových bodov 2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ, podnikatelia 
 podpora internetizácie a informatizácie verejnej správy 2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ, podnikatelia 

Priorita 3 – Rozvoj životného prostredia 

Opatrenie 3.1  – Odstránenie čiernych skládok, posilnenie separovaného zberu odpadu 

Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bátka 

Spracovaný odborným tímom OZ Fundament 

 

 

 
29 

 odstránenie čiernych skládok, podpora preventívnych 

opatrení pre zamedzenie tvorby nových 

2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ,  

 posilnenie separovaného zberu odpadu 2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ,  
 podpora aktivít zvyšujúcich environmentálnu 

uvedomelosť občanov 

2022 - 2027 Obec, MVO, škola  ŠF EÚ, nadácie 

Opatrenie 3.2  – Využitie obnoviteľných zdrojov energie 

Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj 

 realizácia štúdie realizovateľnosti pre využitie 

obnoviteľných zdrojov energie v obci 

2023 Obec  ŠF EÚ, MVO 

 podpora zavedenia takýchto technológií v obci 2024 - 2027 Obec, Podnikatelia  ŠF EÚ, 

Opatrenie 3.3  – 3.3  – Rozvoj environmentálneho vzdelávania 

Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj 

 organizácia spoločenských a kultúrnych podujatí 

s environmentálnou témou 

2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ, nadácie 

 posilnenie environmentálneho vzdelávania detí 2022 - 2027 MVO, obec  MŠ, vlastné zdroje 

Priorita 4 - Zvýšenie konkurencieschopnosti ľudských zdrojov 

Opatrenie 4.1 – Prispôsobenie vzdelania požiadavkám trhu práce  

Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj 

Podopatrenie 4.1.1 – Zavedenie systému celoživotného vzdelávania 

 zvýšenie úrovni vzdelávania 2022 - 2027 MVO, obec  ŠF EÚ,  
 rozvoj celoživotného vzdelávania 2022 - 2027 Obec, MVO  ŠF EÚ, UPSVaR 
 zabezpečenie vzdelávania a rekvalifikačných kurzov 

v súlade s požiadavkami trhu práce 

2022 - 2027 MVO, obec  ŠF EÚ, UPSVaR 

 rozvoj vzdelávania cudzích jazykov 2022 - 2027 Obec, škola  ŠF EÚ,  
 vytvorenie vzdelávacieho centra 2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ,  
 zníženie miery sociálnej odkázanosti 2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ,  

Podopatrenie 4.1.2 – Rozvoj informačnej a vedomostnej spoločnosti 

 rozvoj počítačovej gramotnosti 2022 - 2027 Obec, škola  ŠF EÚ, MŠ 
 zavedenie moderných metód vzdelávania 2022 - 2027 Obec, škola  ŠF EÚ, MŠ 
 rozvoj e-learningu 2022 - 2027 Obec, škola  ŠF EÚ, MŠ 

Opatrenie 4.2 – Podpora kultúrneho, spoločenského života a sociálnej situácie 

Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj 

Podopatrenie 4.2.1 – Rozvoj tretieho sektora 

 založenie rozvojového občianskeho združenia 2023 Obec  vlastné zdroje 

 posilnenie využívania možností získania finančnej 2023 - 2027 MVO, obec  vlastné zdroje 
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podpory pre rozvojové projekty prostredníctvom práce 

občianskych združení 

 rozvoj dobrovoľníctva 2022 - 2027 MVO  ŠF EÚ, nadácie 
 posilnenie účasti občanov na správe vecí verejných v 

obci 

2022 - 2027 MVO, obec  ŠF EÚ, nadácie 

 zapojenie občanov do rozvojových aktivít 2022 - 2027 MVO, obec  ŠF EÚ, nadácie 
Podopatrenie 4.2.2 – Zvýšenie aktivity občanov a posilnenie sociálnej inklúzie 

 motivácia nezamestnaných 

k zamestnaniu/samozamestnaniu 

2023 - 2027 Obec  ŠF EÚ 

 zavedenie systému poradenstva a informovania pre 

nezamestnaných 

2023 - 2027 Obec  ŠF EÚ 

 rozvoj služieb pre nezamestnaných 2023 - 2027 Obec  ŠF EÚ 
 odstránenie negatívnych javov z dlhodobej 

nezamestnanosti 

2023 - 2027 Obec  ŠF EÚ 

 riešenie špecifických problémov obyvateľstva 2023 - 2027 Obec  ŠF EÚ 
 podpora komunitných lídrov 2023 - 2027 Obec  ŠF EÚ 
 posilnenie komunitných služieb 2023 - 2027 Obec  ŠF EÚ 
 zriadenie komunitného centra 2024 Obec  ŠF EÚ 
 zavedenie terénnej sociálnej práce pre občanov 2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ 
 zriadenie miestnej občianskej hliadky 2022 - 2027 Obec  ŠF EÚ 

Podopatrenie 4.2.3 – Zastavenie starnutia obyvateľstva a odchodu mladých z obce 

 zabezpečiť podporu pre mladé rodiny 2023 - 2027 Obec  ŠF EÚ 
 zapojiť mladých ľudí do vecí verejných, motivovať ich 

k usadeniu sa v obci 

2023 - 2027 Obec  ŠF EÚ 

 posilniť možnosti zamestnania/samozamestnania sa v 

regióne 

2023 - 2027 Obec  ŠF EÚ, ÚPSVaR 

 
Pozn.:  

Keďže v čase prípravy PHSR ešte neboli dostupné programovacie dokumenty SR pre obdobie 2023-2027, bude finančný plán a zdroje krytia upresnené po ich prijatí. 
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Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa:  

 


