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Príloha č. 1: Námestie v LH pred a po rekonštrukcii 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [www.lhsity.sk, 15.4.2012]  

http://www.lhsity.sk/
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Príloha č.2: Príloha č. 2: Bytová výstavba Podtureň 

 

 

Zdroj: [ www.telegraf.sk, 15.4.2012 ] 

http://www.telegraf.sk/
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Príloha č. 3: Rozhovor s primátorom mesta LH v roku 2010 

 

 Pán primátor, prajem Vám pekný deň, mám na Vás niekoľko otázok týkajúcich 

sa  výstavby nového centra mesta Liptovský Hrádok. Vopred Vám ďakujem za Váš 

cenný čas. 

Dobrý deň, som rád, že sa zaujímate o dianie v našom meste, takže pre mňa nie je 

problém odpovedať na Vaše otázky. Nech sa páči, môžeme začať. 

 

 Pán Tréger, prečo ste s výstavbou námestia čakali tak dlho? 

No samozrejme, je tu veľa faktorov, ktoré ovplyvnili oneskorenú výstavbu centra, 

patrí medzi ne napríklad nevypracovaný plán mesta a námestia od predchádzajúceho 

pána primátora,  nedostatočná finančná solventnosť mesta, a samozrejme , že netreba 

zabúdať na vypracovanie budúcej tváre námestia, na ktorej pracovali architekti 

Medvecký a Císar. Taktiež mesto neboloschopné financovať stavbu takého veľkého 

rozsahu a práve preto sme museli počkať na schválenie dotácie z prostriedkov 

Európskej Únie. 

 

 Z čoho čerpáte finančné prostriedky na výstavbu námestia? 

Ako som už spomínal prostriedky sme čerpali z dotácií EÚ. Rekonštrukcia námestia 

vyjde na vyše 1,77 milióna eur. Z toho 1,3 milióna tvoria peniaze z eurofondov. Mesto 

bude z vlastných zdrojov financovať prekládku trafostanice, rozvodov napätia, 

vybudovanie inžinierskych sietí a spojovacej cesty. 

 

 Kedy je predpokladané ukončenie výstavby? 

Námestie by malo byť dokončené v apríli budúceho roku. Pevne verím, že sa to firme 

Hastra podarí. 

 

 Čo myslíte, nám Hrádočanom, prinesie nové námestie? Aké výhody? 

Pevne verím, že to budú len a len výhody. Samozrejme predpokladám, že pre 

obyvateľov tu vznikne oddychová zóna s fontánou, verejnou zeleňou, bude tiež 

odklonená kamiónová doprava z centra mesta, pretože bolo neúnosné, keď tu denne 

prešlo 160 naložených kamiónov z okolitých firiem. Verím, že vznikne aj mnoho 
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nových príležitostí pre podnikateľov, dôjde aj k zvýšeniu návštevnosti mesta a tým 

pádom bude mať mesto Liptovský Hrádok vyšší potenciál pre rozvoj cestovného 

ruchu. 

 

 Prejdime k výberovému konaniu na firmu, ktorá bude výstavbu realizovať. Bolo 

ťažké nájsť vhodného kandidáta, ktorý spĺňal všetky požiadavky? 

Výberu firmy predchádzalo výberové konanie, na ktoré sa prihlásili tri firmy a to 

Lesostav s.r.o Liptovský Hrádok, Petrus s.r.o Liptovský Mikuláš a Hastra s.r.o Žilina. 

Hlavným kritériom na výber firmy bola najnižšia cena a tú nám ponúkla firma Hastra 

s.r.o Žilina. S touto firmou malo naše mesto skúsenosť aj z predchádzajúcich rokov, 

kedy firma robila prestavbu Základnej školy na Ulici hradná v Liptovskom Hrádku. 

Vzhľadom na to, že s touto firmou sme boli spokojní aj v minulosti, rozhodli sme sa 

práve pre ňu. 

 

 Ďakujem Vám pekne za rozhovor a prajem veľa síl do budúcnosti a veľa 

vydarených projektov v meste Liptovský Hrádok. 

Ďakujem Vám  pekne a budem veľmi rád ak sa o dianie v našom meste budete 

zaujímať aj v budúcnosti. 

  

 

Zdroj:[ vlastné spracovanie] 
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Príloha č. 4: Dotazník k jednotlivým rozhovorom 

 

Zhodnotenie rozvoja mikroregiónu Horný Liptov 

 

Vážený pán/pani, 

 

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o zodpovedanie otázok, ktoré sa týkajú rozvoja 

mikroregiónu Horný Liptov. Som študentkou piateho ročníka oboru Regionálny rozvoj na 

Vysokej škole báňské - Technickej univerzity v Ostrave a v svojej diplomovej práci sa 

zaoberám rozvojom Horného Liptova. 

Cieľom rozhovoru bude zistiť, aké sú predpoklady pre celkový rozvoj mikroregiónu, čo sa 

týka aj projektov, ktoré sú realizované v tejto oblasti. Výsledky tohto rozhovoru budú slúžiť 

k vyhodnoteniu obrazu rozvoja mikroregiónu Horný Liptov. Ďalej budú naznačené návrhy 

možného budúceho rozvoja v danej oblasti. 

Ďakujem Vám za Vašu ochotu a čas strávený nad týmito otázkami. 

 

          Bc. Eva Pulkovníková 

              študentka 5. ročníka oboru Regionálny rozvoj na Vysokej škole báňské – Technickej 

univerzity v Ostrave 

 

I. Aké  ste mali predstavy o námestí v čase jeho stavby a v súčasnosti?  

II. Vidíte v súčasnosti nejaké nedostatky na stavbe? 

III. Aký význam má pre Vašu obec výstavba bytov? 

IV. Ako budete riešiť problém, ktorý so stavbou vznikol? 

V. Myslíte si, že v budúcnosti môže dôjsť k zníženiu záujmu o byty? 

VI. Ako vidíte prínosy projektu propagácia Jánskej doliny a Liptovského Jána? 

VII. Videli ste už aj nejaké zmeny počas letnej sezóny? 

VIII. Aké má teda projekt prínosy, ako ho hodnotíte? 

IX. Ako vnímate ohlasy na stavbu chodníka LH-Dovalovo? 

X. Aké sú hlavné nedostatky spomínanej rekonštrukcie? 

XI. Ako vidíte budúcnosť infraštruktúry v mestskej časti Dovalovo? 
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Príloha č. 5: Základné dokumenty RR  

 

Pri problematike plánovania regionálneho rozvoja na Slovensku je potrebné sa riadiť 

aj určitými záväznými pravidlami na úrovni štátu ( zákom č. 539/2008 Z.z. o podpore 

regionálneho rozvoja) ako aj odporúčaniami EÚ. V súlade s vyššie uvedeným zákonom 

č.539/2008 Z.z. sa podpora regionálneho rozvoja uskutočňuje v SR na základe: 

 Národného rozvojového plánu (NDP), ktorý stanovuje strednodobé hospodárske 

priority Slovenska a poukazuje na predstavu o jeho ďalšom rozvoji s využitím štrukturálnych 

fondov a Kohézneho fondu EU. Zároveň by mala zabezpečiť funkčnosť regionálnej politiky a 

jej previazanosť na ostatné stratégie a koncepcie. Na tento plan naväzujú štyri operačné 

programy, a to pre sector poĺnohospodárstva a rozvoja vidieka, pre sector ľudských zdrojov, 

pre sector priemyslu a služieb a pre oblasť základnej infraštruktúry. Vyššie spomenuté 

operačné program určujú konkrétne opatrenia, na ktoré sa budú využívať štrukturálne fondy 

EÚ. Po vstupe do EÚ začalo Slovensko čerpať štrukturálne fondy a Kohézny fond.. 
 
 

 Regionálneho operačného programu, ten obsahuje rozvojové stratégie na ŕovni 

regiónov. Je strednodobým dokumentom, ktorý obsahuje analýzu hospodárskej a sociálnej 

situácie regiónu, ciele a prvoradé potreby jeho rozvoja, súhrnný popis opatrení plánovaných 

na dosiahnutie cieľov a prvotnyćh potrieb, rámcový finančný plán a jeho zabezpečenie. 

 Sektorového operačného programu, ktorý je taktiež strednodobým dokumentom 

vypracovaným pre vopred určené sektory. Obsahuje ciele a prvoradé potreby sektoru, súhrnný 

popis opatrení plánovaných na dosiahnutie cieľov a prvoradých potrieb, rámcový finančný 

plán a ustanovenia na jeho zabezpečenie. Počet a zameranie SOP určí vláda, pričom v 

súčasnosti ide o päť vybraných sektorov, a to ľudské zdroje, ekonomický rozvoj, 

poľnohospodárstvo, rybolov a rozvoj vidieka, doprava a telekomunikácie, životné prostredie. 

 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, ktorý je 

strednodobým programovým dokumentom obsahujúcim najmä: 

o Analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na území kraja 

o Určenie okresov a obcí, ktorých rozvoj je potrebné podporovať s ohľadom na 

potrebu rovnováhy v rozvoji samosprávneho kraja 

o Úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej 

infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, kultúre a pod. 

o Návrh finančného a administratívneho zabezpečenia program rozvoja kraja. 
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja má byť v súlade s 

cieľmi a prvoradými potrebami ustanovenými v NDP a v ROP.Program rozvoja kraja sa 

zohľadňuje ako podklad pri spracovaní programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí 

na území príslušného kraja. Štát poskytuje samosprávnym krajom finančné prostriedky na 

úhradu výdavkov súvisiacich s vypracovaním vlastného program rozvoja ako i programov 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí. 

  

 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, ktorý je strednodobým 

programovým dokumentom a obsahuje : 

o Analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jeho 

vývoja, stanovenie cieľov a prvoradých potrieb 

o Úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraśtruktúry, sociálnej 

infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelaní, v kultúre a 

pod. 

o Návrh finančného a administratívneho zabezpečenia. 

 

 

Zdroj: [http://naturescience.fhpv.unipo.sk/geografia/trendy/regionalny_rozvoj.htm,10.3.2012] 

  [http://www.edis.sk/index/go.php?id=71, 10.3.2012] 

  

http://naturescience.fhpv.unipo.sk/geografia/trendy/regionalny_rozvoj.htm
http://www.edis.sk/index/go.php?id=71
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Príloha č. 6: Prospekyt k propagácii Liptovského Jána a Jánskej doliny 

 

 

 

 

Zdroj:[http://www.janskadolina.sk/nase-prospekty, 20.4.2012] 

http://www.janskadolina.sk/nase-prospekty


1 

 

 

Príloha č. 7: Vyhodnotenie Plus-mínus metódy SWOT analýzy RR ekonomického 

a podnikateľského prostredia v mikroregióne 

 

 

Zdroj: [vlastné spracovanie] 

 

Príloha č. 8: Vyhodnotenie Plus-mínus metódy SWOT analýzy CR 

 

Zdroj: [vlastné spracovanie] 

 

Príloha č. 9: Vyhodnotenie Plus-mínus metódy SWOT analýzy kultúry, školstva 

a športu 

Zdroj: [vlastné spracovanie] 
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Príloha č. 10: Vyhodnotenie Plus-mínus metódy SWOT analýzy občianskej vybavenosti 

 

Zdroj: [vlastné spracovanie] 

 

Príloha č. 11: Vyhodnotenie Plus-mínus metódy SWOT analýzy technickej a dopravnej 

infraštruktúry 

 

Zdroj: [vlastné spracovanie] 

 

 

 

Príloha č. 12: Vyhodnotenie Plus-mínus metódy SWOT analýzy  životného prostredia 

 

Zdroj: [vlastné spracovanie] 

 


