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ÚVOD  

 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Súľov - Hradná 

je základný, strategický a koncepčný dokument obce. PHSR je z hľadiska 

metodického postupu súčasťou sústavy základných dokumentov podpory 

regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. 

Program bol spracovaný na základe zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja a v plnej miere rešpektuje zásady regionálnej politiky vlády 

SR a princípy regionálnej politiky EÚ.  

Dôvodom spracovania programu rozvoja bola absencia komplexného, 

strategického dokumentu, ktorý by riešil problematiku sociálneho a 

ekonomického rozvoja. Cieľom tohto dokumentu je vymedziť smerovanie rozvoja 

obce, ktoré vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov. Úlohou prípravy 

PHSR bolo hľadanie, vymedzenie koncepcií, smerov a návrhov, ktoré zabezpečia 

sociálny a ekonomický rozvoj obce v súlade s princípmi trvalo udržateľného 

rozvoja. Na jeho realizácií sa podieľali nielen zástupcovia samosprávy, ale aj 

samotní občania obce, čím sa zabezpečila komplexnosť dokumentu. 

PHSR obce Súľov – Hradná prezentuje strategické ciele a rozvojové aktivity 

vo forme konkrétnych opatrení. Jeho úlohou je prispievať k vyváženému rozvoju 

obce Súľov - Hradná. Program zahŕňa analýzu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja, ďalej analýzu enviromentálneho rozvoja a rozvoja kultúry a cestovného 

ruchu obce. Predovšetkým sa zameriava na stanovenie cieľov a prioritné potreby 

v rozvoji technickej infraštruktúry, rozvoji oblasti ľudských zdrojov, starostlivosti 

o životné prostredie, v kultúre a ďalších oblastiach. Samotná koncepcia PHSR je 

spracovaná tak, aby zohľadňovala a umožňovala realizovať rozvojové zámery 

obce. 
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1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE 

Kataster obce Súľov - Hradná, ktorý je predmetom predkladaného 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja,  leží z geografického hľadiska v 

oblasti chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, ktorá sa viaže  na dva 

orografické celky. Sú nimi Strážovské vrchy a Súľovské vrchy. V rámci okresu 

Bytča tvorí  kataster obce špecifický priestor sídla, ktorý je obklopený hradbou 

Strážovských vrchov. 

Administratívne obec patrí do okresu Bytča, Žilinského samosprávneho 

kraja a Slovenskej republiky. 

 

Mapa č. 1 :  Vymedzenie katastra obce Súľov - Hradná – širšie súvislosti 

 

 

http://mapy.atlas.sk/ 

 

Samotné územie obce tvoria dve sídelné časti, a to Súľov a Hradná.  

Územie obce má pretiahnutý tvar v smere sever – juh. V severnej časti sa 

zastavané územie rozširuje. 

 

http://mapy.atlas.sk/
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Hranice obce bezprostredne susedia s Trenčianskym krajom, kam spadá 

okres Považská Bystrica a jeho hraničiace obce Plevník – Drienové, Vrchteplá 

a Bodiná. Územie obce ďalej hraničí i s okresom Žilina. Hraničné obce žilinského 

okresu sú Malá Čierna, Jasenová, Zbyňov, Lietavská Svinná – Babkov, Podhorie 

a Paština Závada.  V katastri okresu Bytča, kam spadá i obec Súľov – Hradná, 

hraničí obec s hranicami obcí Hlboká nad Váhom, mestom Bytča, obcou 

Jablonové, Predmier a Maršová. Z toho vyplýva, že územie obce susedí so 14 

obcami. 

 

Obec k  31. 12. 2004  mala 929 obyvateľov,  z toho 474 žien a 455 mužov. 

Rozlohu obce prezentuje nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka č. 1: Rozloha obce Súľov-Hradná 

Obec Rozloha územia obce 

Súľov - Hradná 22 952 621  m2 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

1.1 ADMINISTRATÍVNA INFRAŠTRUKTÚRA OBCE 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu 

obce a je zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné 

veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, najmä zabezpečuje písomnú 

agendu, je podateľňou a výpravňou obecných písomností, zabezpečuje odborné 

podklady a iné písomností obecnej samosprávy aj správnych konaní, vykonáva 

nariadenia obce a uznesenia obecnej samosprávy aj správnych konaní (Zák. SNR 

o obecnom zriadení č.369/1990 Zb.). 

Základom finančného hospodárenia obce Súľov - Hradná je rozpočet obce 

zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným 

zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje 

jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.  

Obecný úrad v Súľove - Hradnej je umiestnený v centre Súľova v nových 

priestoroch miestneho osvetového strediska.  

Prehľad úradných hodín obecného úradu pre verejnosť prezentuje 

nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 2: Úradné hodiny na obecnom úrade Súľov - Hradná 

                                        

Úradné hodiny 

Pondelok 7,30 - 15,30 

Utorok nestránkový deň 

Streda 7,30 - 16,30 

Štvrtok 7,30 - 15,30 

Piatok 7,30 - 15,30 

Zdroj: OcÚ 

 

Starosta obce 

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, 

ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Zvoláva a vedie zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, 

právnickým a fyzickým osobám, vykonáva obecnú správu a rozhoduje o veciach, 

ktoré nie sú výhradné obecnému zastupiteľstvu.  

  

Obecné zastupiteľstvo 

Obecné zastupiteľstvo v Súľove - Hradnej má 7 poslancov. Rozhoduje o 

všetkých základných otázkach života obce Súľov - Hradná.  

 

Komisie obecného zastupiteľstva 

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce 

zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. Zloženie komisií je 

nasledovné: 

 Komisia pre kultúru, vzdelávanie a sociálne veci  

 Komisia pre financovanie správy obecného majetku, obchod a cestovný 

ruch 

 Komisia stavebná, územného plánovania životného prostredia  

 Komisia pre šport 

 

1.2 HISTÓRIA 

Obec Súľov – Hradná pôvodne tvorili dve samostatné obce, a to Hradná 

a Súľov. Obce sa zlúčili v roku 1898. Na území obce došlo k osídleniu už v 

období eneolitu (2900-1900 pred našim letopočtom). Bolo tu situované neolitické 

a eneolitické sídlisko s  kanelovanou keramikou, žiarové pohrebisko a sídlisko 

lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej a sídlisko púchovskej kultúry 

z neskorej doby laténskej a mladohradištné z 11. storočia.  V kronikách obce sa 

nachádzajú  znaky osídlenia obce už v praveku.    
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Prvá zmienka obce Súľov pochádza z roku 1193 ako Sulo v listine 

pochybnej pravosti.  Ďalšie cudzojazyčné názvy obce, ktoré boli používané 

v minulosti: Zuloch (1318), Zovlo (1336), Zwlo (1408), Swlow (1443), Sullow 

(1773); maďarsky Szúlyó,  Szúlyňohradna a  Szulyóváralja.    

Súľov patril v 12. storočí Vratslavovi, v 13. storočí komesovi Chebkovi, 

neskôr v roku 1336 bol Súľov darovaný kráľom Eliášovi, synovi Mateja. Obec 

bola vo vlastníctve šľachtických rodín Súľovských, Hradňanských, 

Sirmiensiovských a Akajovských z Hradnej. Uvádza sa, že v roku 1598 mala táto 

časť dnešnej obce Súľov – Hradná  45 domov, v roku 1784 mala 70 domov a 400 

obyvateľov a v roku 1828 mala 60 domov a 358 obyvateľov. Tí sa zaoberali 

najmä poľnohospodárstvom, chovom dobytka a spracovaním dreva.   

 

Obec Hradná bola prvýkrát spomínaná od roku 1408 ako Hradna. 

Následne sa spomína ako Gradna, Súlowské Hradno; maďarsky Hradna.  Táto 

časť obce bola v minulosti vo vlastníctve zemianskych rodín Záskalských, 

Medňanských a Milochovských. Zmienka z roku 1598 uvádza, že obec mala 24 

domov, v roku 1784 mala 35 domov a 196 obyvateľov, v roku 1828 mala 18 

domov a 214 obyvateľov. Obyvatelia obce sa zaoberali predovšetkým chovom 

dobytka.   

 

Z kultúrnych a historických pamiatok sa dodnes zachovali zrúcanina 

stredovekého hradu Súľov, dva kaštiele z roku 1592 a 1603, dva kostoly 

(evanjelický z roku 1750 a dnes rímsko-katolícky z roku 1616) v Súľove a jeden 

kaštieľ (1600) a zvonica v časti Hradná. 

Azda najatraktívnejšou pamiatkou je Súľovský hrad. V minulosti nazývaný 

Rohach, Roháč. Hrad získal názov podľa vrchu, na ktorom bol postavený. Prvá 

zmienka o ňom je dokumentovaná pomerne neskoro, až v roku 1470. Z tejto 

zmenky vyplýva, že úlohou opevnenia bolo najmä pozorovanie a stráženie okolia 

a neďalekej cesty.  Údajne bol vybudovaný v prvej tretine 15. storočia husitmi.  

V roku 1550 hrad zničil požiar a opravený bol v pôvodnom rozsahu. Ďalšie 

zásahy sa uskutočnili za Kataríny Bošániovej. V období vlastníctva hradu rodom 

Sirmiensis, došlo k opusteniu hradu vlastníkmi a odneseniu svojich podielov 

a odvtedy bol hrad neobývaný.  Stráženie  hradu bolo ukončené v roku 1780 

a o hrad sa nikto viac nestaral. Výraznejšie poškodenie hradu prinieslo 

i zemetrasenie v roku 1858 a odvtedy hrad postupne chátral. Neskôr hrad 

vyhorel a jeho pôvodný stav dnes pripomínajú už len zostatky muriva.  

V minulosti stál pred  vstupom do skalnej tiesňavy drevený mlyn. Neskôr 

vyhorel a bol nahradený  murovaným mlynom.  

Chránenou pamiatkou v obci je aj lipa, umiestnená pri dolnom kaštieli 

v Súľove, ktorá bola vysadená okolo roku 1603.   
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1.3 PRÍRODNÉ PODMIENKY 

1.3.1 VYMEDZENIE ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÁ POLOHA 

Katastrálne územie obce Súľov – Hradná sa rozlieha na ploche takmer 23 

km2.  Svojou rozlohou je šiestou najväčšou obcou okresu Bytča (okres má spolu 

12 obcí, z toho 1 má štatút mesta).  Celková rozloha okresu je takmer 282 km2.  

Situovaný je v západnej časti Žilinského kraja. V smere na západ susedí s 

Českou republikou, na východ s okresom Žilina. Na severe hraničí s okresom 

Čadca a na juhu s okresom Považská Bystrica, ktorý patrí do trenčianskeho 

kraja. 

 

         V sídle okresu - mesto Bytča a v zostávajúcich 11 obciach žije 30 772 

obyvateľov. Členom EUROREGIÓNU "Beskydy" je mesto Bytča a obce Súľov – 

Hradná a Štiavnik. Počet obyvateľov v týchto 3 sídlach je 16 529, čo predstavuje 

53,71% obyvateľov okresu. 

 

        Okres je zo severozápadu ohraničený miernymi svahmi Javorníkov, do 

ktorých zasahuje Chránená krajinná oblasť Kysuce, a z juhozápadu strmými 

svahmi Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, v ktorých sa nachádza 

najatraktívnejšia prírodná oblasť okresu - jedinečná Národná prírodná rezervácia 

Súľovské skaly.  

 

V okrese sú dobré podmienky najmä pre horskú turistiku - vychádzky a 

túry do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce - Javorníky a Chránenej krajinnej 

oblasti Strážovské vrchy - Národnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly, 

významné cykloturistické trasy (Vážska cyklomagistrála, Kysucká 

cyklomagistrála) a veľmi dobré terény hlavne pre bežecké lyžovanie. 

 

        Obec Súľov – Hradná leží v Strážovských vrchoch v masíve Súľovských 

skál. Odlesnená pahorkatinná kotlina z druhohorných hornín prechádza na 

obvode do hornatiny s bralnými útvarmi, ktoré tvoria súľovské zlepence.  

 

Od roku 1931 je tu na ploche 462,43 ha štátna prírodná rezervácia 

Súľovské skaly, kde sa nachádzajú pestré erozívne skalné útvary v treťohorných 

zlepencoch so spoločenstvami teplomilných horských rastlinných a živočíšnych 

druhov. 

 

Nadmorská výška v strede obce Súľov je 370 m n. m., v strede časti 

Hradná 434 m n. m. a v chotári 345–867 m n. m. 
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Mapa č. 2 :  Kataster obce Súľov – Hradná  

 
www.arcgeo.sk 

 

Tvar územia je predĺžený v poludníkovom smere. Jeho najväčšia vzdušná 

vzdialenosť je v smere sever – juh a dosahuje dĺžku 8,3 km. Najväčšia 

vzdialenosť v smere východ – západ je 5,9 km.  

 

Poloha územia vyjadruje jeho priestorový vzťah na iné definované 

skutočnosti.  Z toho dôvodu má viacero aspektov.  

 

Poloha na Zemi (matematická poloha) sa udáva geografickými 

súradnicami, ktoré vyjadrujú uhlovú vzdialenosť bodu od roviny rovníka a 

nultého poludníka. Pre obec Súľov - Hradná sa udávajú súradnice:       

49°10´12´´ s.g.š., 18°35´24´´ v.g.d.. Poloha v daných geografických šírkach 

určuje celkový charakter klímy v miernej klimatickej zóne so striedaním ročných 

období. V čase jarnej a jesennej rovnodennosti dopadajú slnečné lúče 

napoludnie na rovnobežku 48° pod uhlom 42°. V čase letného slnovratu 

dopadajú slnečné lúče na to isté miesto pod uhlom o 23,5° väčším, v čase 

zimného slnovratu pod uhlom o 23,5° menším. V konečnom dôsledku dostáva 

toto územie v letnom polroku 3-krát viac slnečného žiarenia ako v zimnom. To 

vyvoláva rytmické zmeny v prírode a zasahuje aj do hospodárskeho a sociálneho 
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života. Celé územie (ako aj celé Slovensko) sa nachádza v pásme 

stredoeurópskeho času,  ktorý sa riadi miestnym časom poludníka 15° v.g.d.. 

  

V podmienkach Slovenska zohráva veľký význam poloha v rámci 

veľkých prírodných celkov. Existencia Karpát a podunajských nížin 

podmieňuje veľké kontrasty nadmorských výšok, pestrosť geologickej stavby, 

tvaru reliéfov a ostatných prírodných zložiek. Obec Súľov - Hradná leží v oblasti 

Karpát, v oblasti Fatransko-tatranská oblasť, čo vplýva na chod teplôt, zrážok, 

rozloženie pôd, rastlinstva a živočíšstva, ktorých najvýznamnejším 

determinantom v podmienkach Slovenska je nadmorská výška.  

 

Polohe, vzhľadom na nadmorskú výšku je preto potrebné venovať 

osobitú pozornosť. Nadmorská výška v strede obce Súľov je 370 m n. m., v 

strede časti Hradná 434 m n. m. a v chotári 345–867 m n. m. Väčšina územia 

obce Súľov - Hradná svojou nadmorskou výškou  spadá do územia vysočiny (od 

300 do 750 m n. m.), čo predstavuje až 41% -tné zastúpenie plochy výškového 

stupňa z celkovej rozlohy Slovenska.  

 

Politické javy sú ďalším činiteľom, na ktorý sa môže vzťahovať poloha 

daného územia. V rámci Slovenska tento činiteľ podmieňuje administratívno-

správne členenie. Katastrálne územie Súľov - Hradná spadá podľa územného a 

správneho usporiadania SR do Žilinského samosprávneho kraja, do okresu 

Bytča. Pozostáva z dvoch základných sídelných jednotiek (ZSJ): Súľov a Hradná.  

 

1.3.2 GEOLOGICKÁ STAVBA A GEOLOGICKÝ VÝVOJ 

Geologickú stavbu  Súľovských skál tvorí predovšetkým tzv. súľovský 

zlepenec. Táto hornina vznikla v starších treťohorách (v paleogéne), keď praveká 

rieka prinášala opracované valúny vápnitých druhohorných hornín (okruhliaky 

vápencov a dolomitov) a ukladala ich pri vyústení do mora. Súčasti horniny s 

priemerom 5-10 cm sú spojené vápnitým tmelom. 

Pozdĺž pruhu zlepencov sa ojedinele objavujú aj izolované bloky 

kompaktných vápencov. Sú to druhohorné jadrá kostoleckej jednotky a majú 

rovnaký charakter ako bradlá Manínov. V okolí Súľova je najväčšie bradlo nad 

bývalou lesovňou. 

Zvetrávanie zlepencových skál prebiehalo najintenzívnejšie počas ľadových 

dôb štvrtohôr. Pôsobením rôznych klimatických činiteľov (zrážky, zmeny teploty - 

predovšetkým mráz, ...) sa hornina rozrušovala. Takto došlo k typickej modelácii 

zlepencových skál a vzniku veží, ihiel a otvorov rôznych tvarov a veľkostí. 

Vežovité útvary sú v Súľovských skalách takmer všade. Ľudská fantázia im 

dala aj priliehavé mená, ktoré vystihujú ich podobu: Sova a sovička, skalný hríb 

Smrčok, Mních, Organy, Ťava, Skalné oko, ... 

Najväčšiu pozornosť pútajú brány a jaskyne. Gotická brána má výšku 13 m 

a je najvyššou bránou v Súľovskych skalách. Ďalšou menej známou bránou je 

Brána v Slopoch (pod Roháčom). Jaskyne sú v Súľove dve. Tá známejšia sa 
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nazýva Šarkania diera a v zimných mesiacoch občas prekvapí aj zaujímavou 

ľadovou výzdobou. Druhá sa nachádza nad dolinou Čierny potok. 

 

Územie okresu Bytča sa nachádza v oblasti stredného  Považia, ktoré je v 

prevažnej miere hornatého charakteru. Spadá do  dvoch orografických jednotiek. 

Severnú časť okresu tvoria  Javorníky a južnú časť Strážovské vrchy. Bytčianska 

kotlina je  hranicou medzi týmito dvomi orografickými jednotkami. Z  

geologického hľadiska sú tvorené paleogénnym Magurským flyšom, prevažne 

Bystrickej, čiastočne Račanskej jednotky. Sú  charakterizované tvrdými ílovcami, 

glaukonitickými vápencami a  piesčitými vápencami. 

 Z hydrogeologického hľadiska je táto časť neschopná zdržiavať  vodu, čo je 

spôsobené nevhodnými kolktorskými horninami, nepriaznivým sklonom, 

nepriepustnosťou podlažia a nevhodnou  tektonikou. 

 Južná časť okresu patrí do orografického celku Strážovských  vrchov. Tie 

sú tvorené paleogénnym Centrálnokarpatským flyšom  zloženým zo zlepencov, 

vápencových zlepencov, brekcií, pieskovcov  a piesčitých vápencov. Ostatnú, 

južnú časť tvoria mezozoické  kriedy, albu, albu - tufónu, kapan - mastrichu, 

santon - kampanu a  titón - baremu. Zložením sú to slieňovce, pieskovce a 

zlepence.  Tieto karbónové horniny sú ľahko priepustné, takže územie je  bohaté 

na podzemné vody, ktoré zachytáva nepriepustná vrstva  slieňovcov. Jej výplň je 

budovaná kvartérnymi aluviálnymi sedimentami, naplavenými riekou Váh. 

Tvoria ju štrky, štrkopiesky, piesky a  slienité íly. 

 

1.3.3 GEOMORFOLÓGIA A RELIÉF 

V zmysle geomorfologického členenia Slovensko patrí do Alpsko-

himalájskej sústavy, čo predstavuje sústavu pásmových pohorí, ktoré sa tvorili 

počas alpínskeho vrásnenia. Obec Súľov – Hradná patrí do podsústavy Karpaty, 

do jej provincie Západné Karpaty,  subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a jej  

Fatransko-tatranská oblasti. Do tejto oblasti patrí chránená krajinná oblasť 

Strážovské vrchy, ktoré tvoria dva základné orografické celky Strážovské vrchy 

a Súľovské vrchy. Obidva tieto celky zasahujú do väčšiny územia obce Súľov – 

Hradná. Riešené územie patrí do celku Súľovské vrchy a oddielu Súľovské skaly.  

 

Najčastejšie sa rezba reliéfu vyjadruje pomocou relatívnej výškovej 

(vertikálnej) členitosti. Relatívna výšková členitosť reliéfu sa najčastejšie určuje 

na základe siete kruhov s polomerom 2 km, na ktorých sa sleduje rozdiel medzi 

najnižším a najvyšším bodom. Na základe takto zostrojenej mapy bolo 

vyčlenených na Slovensku 5 typov reliéfu, z ktorých na územie obce Súľov - 

Hradná zasahujú len 2 (hornatiny a veľhornatiny) Hornatiny 22% a veľhornatiny 

2% tvoria najvyššie časti slovenskej klenby Karpát. 
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1.3.4 HYDROLOGICKÉ POMERY 

Územie obce Súľov – Hradná zaraďujeme vo všeobecnosti do povodia  

rieky Váh. 

Územie katastra je odvodňované potokom Hradňanka. Potok v riešenom 

území pramení a preteká územím severným smerom. Ide o ľavostranný prítok 

rieky Váh, ktorý je dlhý 14 km.  Potok preteká aj obcou Jablonové a preteká 

i Súľovskými skalami, kde tvorí Súľovskú tiesňavu s početnými skalnými 

útvarmi a kolmými stenami.  

Potok pramení v Súľovských vrchoch na západných stráňach vrchu 

Žibrid v nadmorskej výške približne 510 m. n. m a ústí do rieky Váh pri obci 

Predmier v nadmorskej výške okolo 295 m. n. m.. Hradnianka má 4 prítoky a to,  

sprava spod Žibrida, spod Roháča, zľava má dva prítoky z oblasti Hoľazní. 

Prítokmi sú Súľovský potok a Čierny potok.  

Hydrologické pomery obce determinujú aj stojatá voda, ktorou je rybník 

v časti Hradná,  situovaný na pravostrannom prítoku Hradňanky.  

Územie obce neeviduje žiadny zdroj minerálnej vody.  

 

1.3.5 KLIMATICKÉ POMERY 

Klimatické oblasti vyjadrujú priestorové rozdiely podnebia na našom 

území. Klimatické oblasti sú podmienené výškovou členitosťou Slovenska. 

Územie Slovenska je rozčlenené do troch klimatických oblastí: teplej, mierne 

teplej a chladnej. Mierne teplá klimatická oblasť, kam členíme aj obec Súľov – 

Hradná siaha do nadmorských výšok 800 m. Zrážok spadne viac ako v teplej 

klimatickej oblasti.  

 

Z hľadiska klimatických podmienok sa územie obce radí do  pásma mierne 

teplého, ktoré je charakterizované dlhým, teplým, suchým až mierne suchým 

letom  počet letných dní do 50, maximálna teplota vzduchu 25 C, priemerná 

teplota vzduchu v júli nad 16 C). 

Z hľadiska klimaticko-geografických typov patrí riešené územie do typu 

krajiny s horskou klímou s malou inverziou teplôt.  

Prechodné obdobie je krátke s  miernou až mierne teplou jarou a mierne 

teplou jeseňou. Zima je  krátka, mierna, suchá s krátkym trvaním snehovej 

pokrývky. Počet  letných dní je 40 - 50 s max. teplotou v júli 25 oC a vyššie,  

priemernou teplotou v januári -3,9 oC a v júli 16,4 oC. Priemerná  ročná teplota 

je 7,4oC. Teplotu vzduchu podmieňuje hlavne nadmorská výška. Na každých 

100 m nadmorskej výšky klesá od 0,3°C do 0,7°C. V zime sa miestami vyskytujú 

teplotné inverzie, kedy je teplotný gradient opačný. Studený vzduch vtedy stečie 

do kotlín a dolín, kde je zamračené a chladno, kým na slnkom vyhriatych 

vrcholoch hôr je vyššia teplota. V dlhoročných priemeroch je najchladnejší 

mesiac január.  
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Na území prevládajú severné a západné smery vetrov.  Snehová pokrývka je 

60 - 80 dní s mocnosťou 25 - 40 cm. Z hľadiska  zrážok má územie typ 

kotlinovej klímy, patrí do mierne vlhkej  klimatickej oblasti. Priemerný dlhodobý 

ročný úhrn zrážok je 743  až 789 mm. Zrážky padajú u nás vo forme dažďa i 

snehu. Najbohatšie na zrážky sú najvyššie pohoria. Rozdelenie zrážok počas 

roka nie je rovnomerné. Na leto pripadá približne 40%, na jar 25%, na jeseň 20% 

a na zimu 15% ročných zrážok. Najdaždivejšie mesiace sú jún, júl, najmenej 

zrážok spadne v januári a vo februári. V zime padá veľká časť zrážok vo forme 

snehu.  

 

Tabuľka č. 3: Klimatické ukazovatele v obci Súľov - Hradná 

Klimatické ukazovatele Hodnota 

priemerná ročná teplota 7,3 °C 

absolútne maximá teploty vzduchu 37,9 °C 

absolútne minimá teploty vzduchu -28,8 °C 

ročný úhrn zrážok 819 mm 

priemerná rýchlosť vetra 3,1 m.s-1 

počet dní so snehovou pokrývkou 90,8 

Zdroj: Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002 

 

1.3.6 PÔDNE POMERY 

Pôda je samostatný prírodný útvar, ktorý vznikol premenou vrchnej časti 

zemskej kôry, pôsobením organizmov na horniny za účasti vzduchu, vody 

a slnečnej energie. Na utváranie pôdnych typov a ich vlastností majú vplyv 

všetky zložky fyzickogeografickej sféry. Zákonitosti priestorového rozloženia 

možno rozdeliť do dvoch modelov:   zonálny a azonálny.  

 

V okrese Bytča, kam spadá i obec Súľov – Hradná sú najviac zastúpené 

subtypy pôdnych typov ako sú kambizeme (kyslé aj nasýtené varianty).  

Výrazné úbytky poľnohospodárskej pôdy v posledných rokoch sú 

spôsobené zalesňovaním. Napriek výraznému zalesňovaniu poľnohospodárskej 

pôdy dochádza na druhej strane k úbytkom lesných pozemkov a nielen do 

poľnohospodárskej pôdy, ale aj do nepoľnohospodárskych a nelesných 

pozemkov. Úbytok poľnohospodárskej pôdy boli zaznamenané aj z dôvodu 

občianskej a bytovej výstavby.  

 

Prehľad druhov pozemkov v  k. ú. obce Súľov – Hradná prináša 

nasledujúca tabuľka.  
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Tabuľka č. 4: Úhrnné hodnoty druhov pozemkov v obci                

Typ pozemku v %  v ha 

Poľnohospodárska pôda 31,00 710,40 

 Z toho : Orná pôda 6,07 139,50 

             Záhrady 1,21 27,90 

             Trvalé trávne porasty 23,66 542,90 

             Nepoľnohospodárska pôda 69,00 1 584,90 

Lesy 61,90 1 420,40 

Vodné plochy 0,24 5,50 

Zastavané plochy 2,62 60,20 

Ostatné  4,30 98,70 

Celková výmera 2 295,30 

Zdroj: ÚGKK SR 

 

1.3.7 BIOGEOGRAFICKÉ  POMERY 

Rastlinstvo 

Územie obce Súľov – Hradná patrí v rámci predkarpatskej flóry do okresu 

Strážovské a Súľovské vrchy. V širšom kontexte ju zaraďujeme do oblasti 

západokarpatskej flóry.  Z hľadiska fytogeografického členenia je územie obce  

charakteristické rôznorodosťou Súľovských vrchov a Súľovskej kotliny, v ktorej 

je orientované sídlo obce.  To má významný vplyv na bohatosť flóry. 

V oblasti Súľovských skál sa vyskytuje pozoruhodný súbor druhov rastlín. 

Druhovú pestrosť znásobuje skutočnosť, že v tejto oblasti sa stretávajú dva 

hlavné smery šírenia vegetácie - panónsky (druhy na výslnných južne 

orientovaných skalách) a karpatský (druhy na chladnejších miestach). 

Medzi kvety kvitnúce v jarných mesiacoch patrí poniklec prostredný, horco 

kvet Clusiova prvosienka holá. Tmavšie a vlhké miesta obľubujú soldenelka 

karpatská, zvonček maličký a nájsť je možné machy, lišajníky  a paprade (napr. 

slezníky).  

Kvety však nechýbajú ani v bučinových lesoch, napr. pečeňovník 

trojlaločný, konvalinka voňavá a mnohé iné.  

         V Súľovských skalách kvitnú aj kvety čeľade vstavačov (ich priamymi 

príbuznými sú orchideie v trópoch a subtrópoch). Kvitnú tu napríklad 

hmyzovník muchovitý, hmyzovník Holubyho, vstavač bledý, kruštík 

tmavočervený, ľalia zlatohlavá, prilbovka červená. Sú však veľmi citlivé na 

životné podmienky a aj v Súľovských skalách sú ohrozované.  

Priamo na skalách sa zo stromov darí iba borovici lesnej. A aj kríky sú miestami 

bohato zastúpené (v podobnom zložení ako v bukových lesoch).  

V lesoch prevláda buk lesný. Na teplejších svahoch sa k buku pripája borovica 
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lesná, dub zimný, ako aj široká škála krov: drien obyčajný, dráč obyčajný, zob 

vtáči, jarabiny a iné. Na extrémnejších miestach sa k buku primiešavajú javory. 

A rastie tu aj vzácny tis obyčajný (dožíva sa aj viac ako 1000 rokov!).  

Živočíšstvo 

Obec patrí z hľadiska zoogeografie do provincie Západných Karpát do 

fatranského okrsku. Predmetné územie je veľmi rôznorodé, s čím súvisí aj 

druhová diverzita.   

V Súľovských skalách má svoj domov niekoľko stoviek druhov živočíchov. 

Vtákov sa tu vyskytuje vyše 90 druhov a z toho takmer 80 druhov tu aj hniezdi.  

         Najrozšírenejším dravým vtákom skál je sokol myšiar. Hniezdi na 

neprístupných skalných vežiach a vo výklenkoch skalných stien. Vidieť ho, keď 

sliedi po koristi (hraboše, myši, ...). Vtedy zvyčajne krúži a trepoce sa na jednom 

mieste. Ďalšie dravce žijúce v Súľovských skalách sú krkavec čierny a kavka 

tmavá.  

          Žije tu aj niekoľko exemplárov sovy výra skalného. Výr je aktívny večer a v 

noci. Loví malé a stredné cicavce, vtáky a obojživelníky.  

Na borinách hniezdi sova myšiarka ušatá a v lesoch dravec včelár lesný.  

          V  Súľove počuť aj spevavce: slávik červienka, pinka lesná, brhlík lesný. A 

počuť tu aj napríklad datľa čierneho. Pri potokoch vidieť vodnára potočného a 

trasochvosta horského. Les je domovom mnohých cicavcov. Možno tu vidieť 

vevericu obyčajnú, ale aj srnčia, jelenia a diviača zver je na tomto území hojná.  

V  noci a za súmraku tu loví rys ostrovid. Iný nočný lovec je netopier podkovár 

malý živiaci sa hmyzom. Aj jež európsky vychádza až potme.  

Skaly a ruiny hradu sú obľúbeným miestom jašteríc - jašterica múrová, jašterica 

obyčajná a slepúch lámavý. 

 Z obojživelníkov tu vidieť v blízkosti vody okrem žiab aj salamandru 

škvrnitú. 

Charakteristickým chrobákom bukových lesov je fúzač alpský - jeho larvy 

sa vyvíjajú v kmeňoch starých bukov. K vzácnym motýľom, ktoré tu žijú patrí 

dúhovec väčší, bežnejšia je babôčka pávooká alebo jasoň červenooký. Pavúk 

komôrkar pontický je vzácny teplomilný druh (len 3 lokality výskytu na 

Slovensku!).  

         Zvláštne postavenie v tunajšej faune majú mäkkýše. Hojne sa tu vyskytujú 

vďaka dostatočnému prísunu uhličitanov, ktoré potrebujú na budovanie svojich 

schránok.  
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2 OBYVATEĽSTVO 

Obyvateľstvo nemožno považovať za statický element, naopak, vyznačuje 

sa silnou dynamikou jeho počtu, štruktúry priestorového rozloženia a ďalších 

znakov. Na regionálnej úrovni vyvstávajú s dynamikou obyvateľstva otázky, ako 

je zabezpečenie požadovaného množstva pracovných miest, formovania sociálnej 

štruktúry.  

Vývoj a súčasný stav obyvateľstva je výsledkom prirodzeného 

a mechanického (migračného) pohybu. Podľa sčítania obyvateľov v roku 2001 

mala Slovenská republika 5 379 455 obyvateľov, čo predstavovalo 110 

obyvateľov na 1 km2. Okres Bytča pri tom istom sčítaní vykazoval 30 879 

obyvateľov pri hustote osídlenia 110 obyvateľov na km2. V obci Súľov  - Hradná 

žilo ku sčítaniu obyvateľov (v roku 2001) 929 obyvateľov, čo predstavuje hustotu 

osídlenia 40 obyv./km2 katastrálneho územia.  

 

2.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBYVATEĽSTVA 

Súčasný vývoj počtu obyvateľstva v obci Súľov - Hradná prezentuje 

nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka č. 5: Demografický vývoj počtu obyvateľov v období rokov 2002 až 

2006  

Počet obyvateľov 2002 2003 2004 2005 2006 

Ženy 
462 479 483 481 493 

Muži 
443 445 448 449 451 

SPOLU 905 924 931 930 944 

Zdroj: OcÚ Súľov - Hradná 

 

Z krátkodobého hľadiska (vymedzenie rokov 2002 až 2006) vykazuje vývoj 

počtu obyvateľov v obci Súľov - Hradná pozitívny rastúci trend. Od roku 2002 

vzrástol počet obyvateľov z 905 na 944 obyvateľov, t. z. zvýšenie o viac ako 4%.  

 

2.2 DYNAMIKA OBYVATEĽSTVA 

Množstvo rozličných foriem demografickej dynamiky možno zaradiť do 

troch kategórií pohybu:  

 prirodzený pohyb: je výsledkom prirodzeného rozmnožovania 

a odumierania obyvateľstva, 



23 

 

 sociálno-ekonomický pohyb: je následkom sociálno-právnych zmien 

týkajúcich sa významných demografických charakteristík ako je 

zmena povolania, zmena rodinného stavu, úrovne vzdelania,  

 mechanický pohyb: zahŕňa všetky priestorové presuny obyvateľstva. 

 

Prehľad prirodzeného prírastku a úbytku ponúka nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka č. 6: Prehľad prirodzeného prírastku / úbytku obyvateľov v období 

rokov 2002 až 2006 

Počet obyvateľov 2002 2003 2004 2005 2006 

Prírastok 9 9 5 6 11 

Úbytok 17 16 4 12 14 

Zdroj: OcÚ Súľov - Hradná 

 

Prirodzený úbytok v obci Súľov - Hradná vykazuje v období posledných 

rokov relatívne nestabilné hodnoty, ktoré sa pohybujú v medziach počtu 

obyvateľov 4 až 17 obyvateľov. Naproti tomu prirodzený prírastok sa udržiava na 

nižších hodnotách počtu obyvateľov.  

 

Tabuľka č. 7: Prehľad migrácie obyvateľov v období rokov 2002 až 2006 

Počet obyvateľov 2002 2003 2004 2005 2006 

Migrácia– 

prisťahovaní 
19 34 10 11 25 

Migrácia– 

odsťahovaní 
3 8 4 6 8 

Zdroj: OcÚ Súľov - Hradná 

 

Prirodzený pohyb aj migračný pohyb obyvateľstva zaznamenáva 

v dlhodobom priemere úbytok obyvateľstva. Pri hodnotení mechanického pohybu 

hovoríme o imigrantoch (prisťahovaných) a emigrantoch (odsťahovaných). Obec 

Súľov – Hradná vykazuje vyššiu mieru prisťahovaných obyvateľov do obce oproti 

odsťahovaným a to v období rokov 2002 až 2006. Pri tomto type pohybu je 

možné konštatovať dlhodobý prílev imigrantov z obce. Najčastejším dôvodom 

presťahovania sa je priblíženie sa k miestu zamestnania.  
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2.3 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 

Pre zhodnotenie vekovej štruktúry obyvateľov obce Súľov - Hradná boli 

použité údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov za rok 2001. Štruktúru 

obyvateľov podľa veku a pohlavia v obci Súľov – Hradná prezentuje nasledujúca 

tabuľka.   

 

Tabuľka č. 8: Štruktúra obyvateľov obce Súľov - Hradná podľa veku a pohlavia  

Veková 

skupina 
Muži Ženy 

Spolu 

početnosť v % 

0 – 2  10 19 29 3,2 

3 – 5 15 18 33 3,6 

6 – 9 25 22 47 5,2 

10 - 14  28 19 47 5,2 

15 - 17  17 24 41 4,5 

18 - 19  14 13 27 3,0 

20 - 24  28 28 56 6,2 

25 - 29  40 44 84 9,3 

30 - 34  40 27 67 7,4 

35 - 39  21 23 44 4,9 

40 - 44  24 26 50 5,5 

45 - 49 34 23 57 6,3 

50 - 54  34 35 69 7,6 

55 - 59 20 29 49 5,4 

60 - 64  25 37 62 6,9 

65 - 69  29 27 56 6,2 

70 - 74  16 17 33 3,7 

75 - 79  8 21 29 3,2 

80 - 84  4 5 9 1 

85+  3 9 12 1,3 

Nezistený vek 2 1 3 0,3 

SPOLU 437 467 904 100 

Zdroj: SODB 2001 

 

Najväčšie percentuálne zastúpenie má skupina obyvateľov vo veku 25 -29 

rokov (84 obyvateľov).  Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria obyvatelia vo veku 
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50 – 54 rokov (69 obyvateľov) a tretiu tvoria obyvatelia vo veku 30 – 34 rokov (67 

obyvateľov).  

Z hľadiska členenia podľa produktívneho veku, 17,3 % obyvateľov tvorí 

skupinu v predproduktívnom veku, t. j.  obyvatelia do 14 rokov.  606 obyvateľov  

tvoria skupinu v produktívnom veku, čo predstavuje 67 % zo všetkých 

obyvateľov v obci.  15,4 % obyvateľov sú obyvatelia v poproduktívnom veku.  

Index starnutia obyvateľstva vykazuje pozitívny trend, nakoľko počet obyvateľov 

predproduktívnom veku je vyšší ako počet obyvateľov v poproduktívnom veku.   

 

2.4 VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA  

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva je prezentované prostredníctvom 

nasledujúcej tabuľky údajmi zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov za rok 2001. 

 

Tabuľka č. 9: Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania v obci Súľov - Hradná 

Najvyšší skončený stupeň školského 

vzdelania 
Muži Ženy Spolu 

Základné  83 161 244 

Učňovské (bez maturity)  164 98 262 

Stredné odborné (bez maturity)  2 0 2 

Úplné stredné učňovské (s maturitou)  31 21 52 

Úplné stredné odborné (s maturitou)  49 59 108 

Úplné stredné všeobecné  9 19 28 

Vyššie 2 0 2 

Vysokoškolské bakalárske - - - 0 0 0 

Vysokoškolské magisterské, inžinierské, 

doktorské  12 26 38 

Vysokoškolské doktorandské - - - 0 0 0 

Vysokoškolské spolu  12 26 38 

Vysokoškolské podľa zamerania:    

             univerzitné  2 19 21 

             technické 4 1 5 

             ekonomické  2 3 5 

             poľnohospodárske  2 2 4 

             ostatné   2 1 3 

Ostatní bez udania školského vzdelania  3 0 3 

Ostatní bez školského vzdelania  1 1 2 

Deti do 16 rokov  81 82 163 

SPOLU 437 467 904 

Zdroj: SODB 2001 
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29 %  obyvateľov obce dosiahlo učňovské vzdelanie bez maturity. Druhú 

najväčšiu skupinu tvorilo 27 % obyvateľov, ktorí dosiahli základné vzdelanie.  

Takmer 12 % obyvateľov dosiahlo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.  

 

2.5 ZAMESTNANOSŤ 

Nasledujúca tabuľka uvádza údaje o ekonomicky aktívnych osobách 

v obci podľa odvetví hospodárstva.   

 

Tabuľka č. 10: Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity v obci Súľov - 

Hradná 

Odvetvie hospodárstva 

Ekonomicky aktívne osoby 

muži ženy spolu 

z toho 

odchádza do 

zamestnania 

poľnohospodárstvo, poľovníctvo a 

súvisiace služby 21 18 39 9 

lesníctvo, ťažba dreva a pridružené 

služby 11 3 14 9 

rybolov, chov rýb 0 0 0 0 

ťažba nerastných surovín 0 0 0 0 

priemyselná výroba 84 75 159 121 

výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 4 0 4 4 

stavebníctvo 34 1 35 26 

veľkoobchod a maloobchod, oprava 

motorových  vozidiel, motocyklov a 

spotrebného tovaru 14 31 45 21 

hotely a reštaurácie 0 9 9 3 

doprava, skladovanie a spoje 17 9 26 16 

peňažníctvo a poisťovníctvo 1 2 3 2 

nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné 

služby,  výskum a vývoj 2 3 5 5 

verejná správa a obrana, povinné 

sociálne  

19 18 37 13 zabezpečenie 

školstvo 3 27 30 17 

zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 1 10 11 10 

ostatné verejné, sociálne a osobné 

služby 6 2 8 5 

súkromné domácnosti s domácim 0 0 0 0 
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personálom 

exteritoriálne organizácie a združenia 0 0 0 0 

EA bez udania odvetví 21 16 37 2 

Spolu 238 224 462 263 

ZDROJ: SODB 2001 

 

Podľa sektorov národného hospodárstva má najväčšie zastúpenie 

sekundárny sektor (42,86 %), nasleduje terciárny  (37,66 %) a primárny (11,47 

%). 8% obyvateľov neuviedlo žiadne odvetvie, v ktorom je zamestnané. Najviac 

zamestnaných je v priemyselnej výrobe (34,42 %).  Ako druhé najčastejšie 

odvetvie obyvatelia uvádzali veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových  

vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru. Ďalej nasleduje s viac ako ôsmimi 

percentami poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby, verejná správa a 

obrana, povinné sociálne zabezpečenie. 

8% obyvateľov neuviedlo žiadne odvetvie hospodárstva, v ktorom boli 

ekonomicky aktívny. 

Z celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádza do 

zamestnania takmer 57 %.  

 

 

2.6 ŠTRUKTÚRA PODĽA NÁBOŽENSKÉHO VIEROVYZNANIA 

O štruktúre obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania vypovedá 

nasledujúci graf. 
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Graf č. 1:   Štruktúra obyvateľov Súľov – Hradná  podľa náboženského 

vyznania 

0,11%

3,87%

1,44%

27,32%

67,15%

Evanjelické Gréckokatolícke Bez vyznania Nezistené Rímskokatolícke

 
Zdroj: SODB 2001 

 

Z hľadiska náboženského vierovyznania (k Sčítaniu obyvateľov, domov 

a bytov 2001) sa v obci takmer 68% hlási k evanjelickej cirkvi. Druhú najväčšiu 

skupinu tvoria obyvatelia s rímskokatolíckym vyznaním, čo predstavovalo 

takmer 28%. Len 0,11% obyvateľov sa hlásilo ku gréckokatolíckemu 

náboženskému vyznaniu.  Bez vyznania boli takmer 4% obyvateľov obce.  Z toho 

vyplýva, že obyvatelia obce majú veľké náboženské povedomie.  

 

2.7 NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA 

Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 bola 

národnostná štruktúra v obci totožná hodnotám uvedeným v nasledujúcom 

grafe.  

Tabuľka č. 11: Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti v obci Súľov Hradná 

Národnosť % 

Slovenská 99,23 

Maďarská 0,11 

Česká 0,55 

Nezistená 0,11 

Zdroj : SOBD 1 
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Súčasná národnostná štruktúra je výsledkom historického vývoja, 

v ktorom najdôležitejšiu úlohu zohralo osídlenie územia našimi predkami – 

Slovanmi, spoločné žitie s Maďarmi v Uhorsku a kolonizácie.  

Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2001 má majoritné zastúpenie 

obyvateľstvo slovenskej národnosti 99,23 % podielom. Len minimálne sú 

zastúpené národnosti česká a maďarská.  
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3 SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

3.1 VZDELÁVANIE A ŠPORT 

Vzdelávanie predstavuje procesuálnu stránku vzdelania. Vzdelanie 

chápeme ako súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí a schopností, 

ktoré nadobudol jednotlivec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej 

výchovy, životných a pracovných skúseností a  zámerného vlastného 

sebavzdelávania. 

 

3.1.1 PREDŠKOLSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLSKÁ VÝCHOVA 

Na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky s účinnosťou od 1. 7. 

2002 prešli materské školy, základné školy a základné umelecké školy do 

zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest. 

 

Školská výchova a vzdelávanie v obci zabezpečuje Základná škola 

s materskou školou. Materskú školu navštevuje v súčasnosti 20 detí.  

 

Nasledujúca tabuľka prezentuje údaje o základnej škole v obci, počte tried 

a žiakov, ktorí ju navštevovali v sledovanom období.  

 

Tabuľka č. 12: Počet žiakov navštevujúcich Základnú školu s materskou školou  

Ročník 
Počet 

tried 

Počet žiakov k 15.9.2005 Počet žiakov k 31.8.2006 

Spolu 
Z toho 

dievčat 
Spolu 

Z toho 

dievčat 

I.  1 22 8 22 8 

II.  1 22 8 22 8 

III.  1 23 13 23 13 

IV.  1 18 11 18 11 

V.  1 31 (1) 16 31 (1) 16 

VI.  1 24 (1) 13 24 (1) 13 

VII.  1 32 16 32 16 

VIII.  1 19 9 20 9 

IX.  1 23 14 23 14 

Spolu  9 214 108 215 108 

Zdroj: ZŠ s MŠ Súľov - Hradná 

 

Základná škola s materskou školou Súľov – Hradná  spravuje 3 budovy:  
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Budova ZŠ v Súľove – slúži na vyučovanie ročníkov 3. až  9.  a prevádzku 

Školskej kuchyne a jedálne Súľov. V budove je v súčasnosti len 1 odborná 

učebňa – počítačová, zmodernizovaná, svojim vybavením zodpovedajúca 

súčasnej dobe. Jedna trieda slúži na vyučovanie technických prác. Základnej 

škole chýba telocvičňa. 

Budova ZŠ v Jablonovom - slúži na vyučovanie 1.  a 2. ročníka, činnosť 

detí v Školskom klube,  prevádzku Školskej kuchyne a jedálne Jablonové a MŠ 

Jablonové. Škola v budove využíva 2 základné triedy na vyučovanie a 1 triedu 

pre potreby Školského klubu detí. 

Budova MŠ v Súľove 

Škola využíva k svojej činnosti aj Školské ihrisko v Súľove, ktoré je 

súčasťou školského areálu v Súľove so škvarovým povrchom. Slúži na 

vyučovanie Telesnej výchovy a mimoškolskú pohybovú činnosť žiakov. 

         Ďalej škola využíva Telocvičňu v Jablonovom, ktorá je súčasťou školského 

komplexu v Jablonovom. Jedná sa o štandardnú telocvičňu, ktorá je však od 

hlavného sídla školy (Budova ZŠ v Súľove) vzdialená asi 5 km. Využíva sa na 

vyučovanie Telesnej výchovy 1.  a 2. ročníka a na mimoškolské pohybové aktivity 

žiakov a detí školy.  

Športový areál v Súľove  je majetkom Obce Súľov – Hradná, pozostáva z 

trávnatého futbalového ihriska a asfaltovej hracej plochy (vhodnej na volejbal, 

tenis, nohejbal a minifutbal). Škola tento objekt využíva na vyučovanie Telesnej 

výchovy a organizáciu viacerých športových podujatí. Nevýhodou je vzdialenosť 

od Budovy ZŠ v Súľove (asi 1 km).  

Kultúrny dom v Súľove (majetok Obce Súľov – Hradná)  škola využíva na 

vyučovanie Telesnej výchovy (gymnastika a stolný tenis) a Rodinnej výchovy 

(kuchynka).  

 

Niektoré z aktivít a prezentácií školy na verejnosti: 

- obec Súľov – Hradná realizovala projekt s názvom „Kuchyňa a jedáleň 

Súľov“, v rámci programu Rozvoj lokálnej infraštruktúry, na základe zmluvy 

uzatvorenej medzi Obcou Súľov – Hradná a ÚPSVaR v Žiline financovaného z 

prostriedkov FSR; 

- obec Súľov – Hradná a Obec Jablonové - realizovala 2 vzdelávacie kurzy v 

rámci Projektu s názvom „Zvyšovanie vzdelanosti v oblasti informačných a 

komunikačných technológií vidieckeho obyvateľstva v obci Súľov – Hradná“ a 2 

vzdelávacie kurzy v rámci Projektu s názvom „Zvyšovanie vzdelanosti v oblasti 

informačných a komunikačných technológií vidieckeho obyvateľstva v obci 

Jablonové“ (Informatizácia spoločnosti - jeseň 2005) ;  

- poskytovanie prístupu k Internetu širokej verejnosti v rámci projektu 

Otvorená škola; 

- poskytovanie priestorov školy pre činnosť rôznych spoločenských a 

záujmových organizácií a aktívna účasť školy na tejto činnosti (Klub dôchodcov v 

Súľove - Hradnej, futbalové oddiely v Súľove – Hradnej a Jablonovom, 

Dobrovoľný hasičský zbor v Súľove – Hradnej a Jablonovom a pod.) ;  
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- organizácia športových, kultúrnych a spoločenských aktivít (kultúrny 

program k Mesiacu úcty k starším, Talentárium, Akadémia spojená so 

slávnostným ukončením školského roka, rodičovská zábava) ;  

- účasť pedagógov a žiakov školy na súťažiach – predmetové olympiády a 

súťaže (132 žiakov), zdravotná súťaž (14 žiakov) a rôzne športové súťaže (150 

žiakov) ;  

- vydávanie školského časopisu Súľovský kamienok 2 x do roka.  

 

3.1.2 ŠPORT 

V obci Súľov - Hradná pôsobí futbalový oddiel TJ Partizán Súľov - Hradná. 

Od roku 2000 sa usporadúva Silvestrovský výstup na Žibrid (867 m.n.m.). 

Každoročne na Nový rok sa usporadúva stolnotenisový turnaj. 

 

Tabuľka č. 13:  Prehľad športových akcií v obci Súľov - Hradná 

Názov podujatia Termín konania 

Tradičný horolezecký zraz máj - jún 

MTB author fatransko-strážovský cyklomaratón jún 

Zdroj : OcÚ Súľov - Hradná 

 

Potrebám športového vyžitia obyvateľov obce slúži Športový areál, 

pozostávajúci z trávnatého futbalového ihriska,  asfaltovej hracej plochy (vhodnej 

na volejbal, tenis, nohejbal a minifutbal) a sociálnej budovy (šatne, hygienické 

zariadenia, administratíva, ubytovanie).  Tento objekt je využívaný aj  Základnou 

školou na vyučovanie telesnej výchovy a organizáciu viacerých športových 

podujatí.  

V budúcnosti je potrebné areál doplniť o atletickú dráhu a ostatné atletické 

zariadenia, ihriská pre kolektívne športy a pod.  

Pre rekreačno-športové účely sa využíva ihrisko v časti Hradnej. 

 

Medzi športovo-rekreačné zariadenia patria na území obce i lyžiarske vleky. 

Tie sú na území obce umiestnené dva. Jeden s dĺžkou 280 m a kapacitou 260 

osôb/hod. je umiestnený na začiatku doliny Čierny potok.  Druhý vlek sa 

nachádza nad časťou Hradná, pod Žibridom. Jeho dĺžka je 300 m a kapacitu má 

260 osôb/hod.. 

Podpora rozvoja športovo-rekreačných zariadení je jednou zo stratégií obce 

v snahe dosiahnuť komplexný rozvoj cestovného ruchu a zatraktívnenie obce 

v tejto oblasti. Uvažuje sa nad vybudovaním zariadení pre zimnú turistiku, ako 

aj s vybudovaním bežecko-lyžiarskych tratí.  

 



33 

 

3.2 ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Obyvateľom obce Súľov - Hradná je poskytovaná zdravotná starostlivosť 

obvodného lekára 1 x týždenne, ktorý do obce dochádza.  

Zdravotná starostlivosť je v plnej miere dostupná v okresnom 

meste Bytča, nakoľko v obci nie je zriadené žiadne zdravotné stredisko.  Tu 

vzniká priestor pre potrebu vzniku stálej lekárskej ambulancie, prípadne 

i detského lekára. 

 

3.3 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY 

Sociálna pomoc a sociálne služby patria medzi základné formy sociálneho 

zabezpečenia na Slovensku.  Sociálna pomoc je systémom náhradných zdrojov, 

ktoré sú určené najčastejšie pre osoby v situáciách hmotnej núdze. Občan, ktorý 

sa ocitne bez príjmu má nárok na pomoc zo strany štátu formou dávok 

v hmotnej núdzi. Formou dávok štátnej pomoci sa štát priamo podieľa na riešení 

niektorých životných situácií občanov. 

Sociálnu situáciu obyvateľstva obce Súľov – Hradná možno odvodiť od 

údajov, ktoré poskytuje nasledujúca tabuľka. Tá prezentuje vývoj počtu 

poberateľov sociálnych dávok a dotácií obyvateľov Súľova – Hradnej, ktoré 

eviduje  Odbor sociálnych vecí ÚPSVaR Žilina,  pracovisko Bytča.   

Tabuľka č. 14: Vývoj počtu poberateľov sociálnych dávok a dotácií v obci Súľov - 

Hradná 

  
2002 2003 2004 2005 2006 

1. Pomoc v hmotnej núdzi       

1.1.  DHN a PkD 62 57 29 34 35 

1.2 DHN a PkD so SPO 16 13 13 14 11 

1.3. Příspěvky k dávke      

1.3.1      Prísp. na zdr.starostlivosť 0 0 42 48 46 

1.3.2      Aktivačný príspevok 0 0 41 32 36 

1.3.3 Príspevok na bývanie 0 0 13 13 15 

1.3.4  Ochranný príspevok  0 0 5 9 21 

1.5.  Náhradné výživné 0 0 4 6 5 

1.6.1 Dotácia na stravu (počet detí) 0 0 17 17 19 

1.6.2 Dotácia na výkon osobitného 

príjemcu DHN 0 0 0 0 0 

1.6.3 Dotácia na školské potreby (počet 

detí) 0 0 17 17 19 

1.6.4 Dotácia na motivačný príspevok  0 0 9 9 12 
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2. Podpora rodiny      

2.1. Prídavok na dieťa 25 33 91 125 125 

2.2  Rodičovský príspevok  19 29 29 33 32 

2.4 Príspevok pri nar. dieťaťa 9 12 5 7 11 

2.7 Príspevok na pohreb 16 15 4 10 0 

3.  PpnaK ŤZP      

3.1 Opakované Ppna K      

3.1.1. PP na osobnú asistenciu 1 0 0 0 0 

3.1.3.1. - dietne stravovanie 9 12 12 8 8 

3.1.3.2. - hygiena, opotrebovanie 4 12 12 7 8 

3.1.4 - prevádzka os.m.vozidla 2 2 5 6 6 

3.1.6. PP za opatrovanie 0 0 1 3 6 

3.2. Jedorázové peňaž. príspevky na 

kompenzácie  s doplatkami za 

predchádzajúce mesiace       

3.2.1 PP na zaobstaranie pomôcky 0 2 0 0 1 

3.2.3. PP na kúpu os. mot.vozidla 0 1 0 0 0 

Zdroj: UPSVaR Bytča 

 

Vysvetlivky k tabuľke č. 17 

DHN a PkD        - dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 

PPnaK pre ŤZP - peňažné príspevky na kompenzáciu  pre ťažko zdravotne    

                            postihnutých občanov 

PnD                    - prídavok na dieťa 

RP                      - rodičovský príspevok 

 

Dávka v hmotnej núdzi je určená osobám, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi 

podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zaznamenala v sledovanom období rokov 

2002 až 2006 pokles. Príspevok na zdravotnú starostlivosť bol v roku 2006 

poskytnutý 46 osobám. Aktivačný príspevok poberali v danom roku 36 osôb.     

19-tim deťom bola poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby. Prídavok na 

deti poberali rodičia na 125 detí. Dôvodom zvýšeného počtu poberateľov 

v sledovanom období, bol spôsobený zmenou zákona č. 600/2003 Z. z. 

o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení.  

V oblasti podpory ťažko zdravotne postihnutých zaznamenáva obec 

relatívne stabilné počty.  
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V obci sa nenachádza žiadne sociálne zariadenie s poskytovaním služieb 

opatrovateľskej starostlivosti. S vybudovaním Domu s opatrovateľskou službou, 

príp. klubom dôchodcov sa uvažuje v priestoroch v súčasnosti neprevádzkovanej 

materskej školy.  

3.4 BÝVANIE 

Jednou zo základných ľudských potrieb je bývanie, ktoré sa každý snaží 

zabezpečiť na úrovni adekvátnej celkovému stupňu sociálno-ekonomického 

rozvoja spoločnosti. Údaje pre spracovanie tejto podkapitoly boli prevzaté 

a vygenerované zo sčítania obyvateľov z roku 2001a tieto prezentuje nasledujúca 

tabuľka.  

 

Tabuľka č. 15: Prehľad stavu domového fondu v obci Súľov – Hradná 

  rodinné domy bytové domy 

ostatné 

budovy 

domový fond 

spolu 

Domov 347 1 5 353 

Trvale 

obývaných 

domov 265 1 3 269 

Zdroj: SODB 2001 

 

Domový fond obce Súľov - Hradná pozostáva z 269 trvalo obývaných  

domov, z toho tvorí 265 rodinných domov, 1 bytový dom a 3 ostatné budovy. 

Domový fond v obci tvorí celkovo 353 domov. 

Priemerná rozloha obytnej plochy na jeden byt je 52,6 m2 (celkovej plochy 

na jeden byt 81,9 m2). Priemerná rozloha obytnej plochy na jednu osobu je 15,9 

m2.  

 

Tabuľka č. 16: Veľkostné charakteristiky domového fondu (trvale obývané byty) 

obce Súľov - Hradná 

priemerný počet 

rodinné     

domy 

bytové       

domy 

Ostatné 

budovy 

domový 

fond         

spolu 

- m2 obytnej plochy na 1 byt 52,6 40,7 67 52,6 

- m2 celkovej plochy na 1 byt 82,1 54 97 81,9 

- m2 obytnej plochy na 1 

osobu 15,8 10,2 67 15,9 

- obytných miestností na 1 

byt 3,16 3 3,33 3,16 

Zdroj: SODB 2001 
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Nasledujúca tabuľka a grafické znázornenie predstavujú prehľad 

výstavby domového fondu v obci do roku 2001.  

 

Tabuľka č. 17: Vývoj výstavby domového fondu (trvale obývané byty) v obci 

Súľov - Hradná 

Obdobie výstavby 
rodinné     

domy 

bytové       

domy 

ostatné 

budovy 

domový 

fond         

spolu 

- 1899 a nezistené 6 0 2 8 

1900 - 1919 5 0 0 5 

1920 - 1945 27 0 0 27 

1946 - 1970 139 3 1 143 

1971 - 1980 46 0 0 46 

1981 - 1990 29 0 0 29 

1991 - 2001 16 0 0 16 

spolu 268 3 3 274 

% 97,8 1,1 1,1 100 

Zdroj: SODB 2001 

 

Graf č. 2: Vývoj výstavby domového fondu (trvale obývané byty) v obci Súľov - 

Hradná 

1971 - 1980

17%

1946 - 1970

51%

1920 - 1945

10%

1899 a nezistené
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11%

1991 - 2001
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1900 - 1919
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ZDROJ: SODB 2001 

 

Najväčší rozmach výstavby domového fondu obec zaznamenala v období 

rokov 1946 až 1970. V tomto období bolo postavených 139 rodinných domov, čo 
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predstavovalo 51,9 % z celkovej výstavby rodinných domov od začiatku 

celkového mapovaného obdobia až do roku 2001.  V období rokov 1946 až 1970 

boli v obci postavené 3 bytové domy, ktoré tvorili 100 % z celkovej výstavby 

bytových domov v obci.  

Potreba nových bytov úzko súvisí s nárastom obyvateľov a progresívnym 

rastom cestovného ruchu v obci. Územné plánovanie obce počíta so stavom 

bytového fondu uvedeného v nižšie uvedenej tabuľke. 

 

Tabuľka č. 18: Návrh bytového fondu k roku 2025 

Návrh Počet 

Celkový počet bytov  370 (súčasných 274 obývaných) 

- z toho návrh 60 

- rezerva v návrhu 30 

Celkový počet navrhovaných bytov  90 

- z toho v miestnej časti Súľov v IBV  60 

- z toho v miestnej časti Súľov  v HBV 6 

- z toho v miestnej časti Hradná v IBV 24 

Celkový počet bytov vrátane výhľadu 420 (s bytmi po roku 2025) 

Celkový počet výhľadových bytov  50 

- z toho v miestnej časti Súľov 40 

- z toho v miestnej časti Hradná 10 

Zdroj: Územné plánovanie obce 

   

3.5 ANALÝZA ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBYVATEĽSTVA 

Životnú úroveň podmieňujú mnohé indikátory. Vo všeobecnosti je ju  

možné sledovať i prostredníctvom úrovne vybavenosti domácnosti. 

Úroveň vybavenia domácností prvkami vybavenosti prezentujú 

nasledujúce dve tabuľky.   

 

Tabuľka č. 19: Vybavenosť domácností (trvale obývaných) v obci Súľov - Hradná 

Vybavenie domácnosti 
bytov osôb v bytoch 

 %  % 

samostatná chladnička 172 62,77 559 61,84 

chladnička s mrazničkou 99 36,13 388 42,92 

samostatná mraznička 135 49,27 506 55,97 

automatická práčka 124 45,25 484 53,54 

farebný televízor 207 75,55 748 82,74 

Telefón v byte 190 69,34 709 78,43 

mobilný telefón 31 11,31 124 13,72 
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rekreačná chata, domček, chalupa 4 1,46 23 2,54 

osobný automobil 96 0,35 413 45,69 

osobný počítač 12 4,38 49 5,42 

osobný počítač s internetom 4 1,46 19 2,1 

Zdroj: SODB 2001 

 

Tabuľka č. 20: Vybavenosť domácností plynom, vodou a kanalizáciou v obci 

Súľov - Hradná 

Vybavenie domácnosti 

 bytov osôb v bytoch 

 počet % počet % 

s plynom zo siete   1 0,36 7 0,77 

s vodovodom  
v byte 243 88,69 825 91,26 

mimo bytu 5 1,82 17 1,88 

bez vodovodu   19 6,93 32 3,54 

nezistené   7 2,55 30 3,32 

s kanalizáciou 
prípojka na 

kanalizačnú sieť ––-  ––  

septik (žumpa) 254 92,7 870 96,62 

so splachovacím záchodom   171 62,41 658 72,79 

s kúpeľnou alebo 

sprch.kútom   227 82,85 816 90,26 

Zdroj: SODB 2001 

 

3.6 OSTATNÉ PRVKY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 

Prvky (prevádzky objektov) občianskej vybavenosti dotvárajú funkčné 

predpoklady rozvoja obce.  Z  prvkov občianskej vybavenosti sú v obci zastúpené: 

maloobchod (2 predajne potravín – v miestnej časti Súľov a v miestnej časti 

Hradná, 1 predajňa zmiešaného tovaru v miestnej časti Súľov), služby (napr. 

dom smútku), administratíva (obecný úrad, pošta) a stravovanie.  V obci ja 

naďalej zriadená prevádzka požiarnej zbrojnice, dva objekty fary 

(rímskokatolíckej cirkvi a evanjelickej cirkvi).  

 

3.7 KULTÚRA  

Slovensko ponúka bohaté prírodné krásy a jedinečnú kultúru, ktorou je 

naša krajina špecifická. V súčasnosti sa sústreďuje pozornosť na problematiku 

dobudovania infraštruktúry, ktorou je ovplyvnená dostupnosť  turisticky 

atraktívnych oblastí.   
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Účel kultúrneho zariadenia v obci plní kultúrny dom a knižnica.  Prehľad 

kultúrnych pamiatok znázorňuje nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka č. 21: Kultúrne dedičstvo obce Súľov - Hradná 

Obec Kultúrna pamiatka 

Súľov - Hradná 

Časť Hradná 

kaštieľ renesančný z čias okolo roku 

1600 

kaplnka , dnes zvonica, baroková z 

roku 1708 

Časť Súľov 

zrúcaniny hradu pravdepodobne z 

15. storočia,  

kaštieľ renesančný z rokov 1592-

1594, 

kostol evanjelický z r. 1750 

kaštieľ renesančný z rokov 1603-

1618, 

kostol rímsko-katolícky pôvodne 

renesančný z roku 1616 

Zdroj: OcÚ Súľov – Hradná 

 

Tradície 

Potočná radová zástavba. Z tradičných tancov bol známy metlový, 

hrachový, šticový, starosvetský čardáš, verbunk (na dva kroky), šla židovka, 

svadebný krúžek.  

 

3.7.1 KULTÚRNE ZARIADENIA 

Kultúrne zariadenia v obci zastupujú spoločenské priestory a knižnica.  

Knižnica ponúka vo svojom knižničnom fonde takmer sedemtisíc knižných 

jednotiek a v súčasnosti slúži 132 návštevníkom.  
 

 

3.7.2 SPOLOČENSKÝ ŽIVOT OBCE 

Ponuka spoločenských podujatí je naozaj bohatá v porovnaní s inými 

typovo podobnými obcami. Obecný úrad organizuje v spolupráci s rôznymi 

organizáciami v obci podujatia, ktorých prehľad uvádzame v nasledujúcej 

tabuľke. 
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Tabuľka č. 22: Prehľad spoločenských podujatí organizovaných v obci Súľov - 

Hradná 

Názov podujatia 

Termín 

konania Popis 

Fašiangový sprievod marec - zachovanie starých zvykov v obci 

Hudci milí hudci apríl 
- hudobná prehliadka sólistov a 

inštrumentalistov ľudového umenia 

Rockový festival júl 
- na štadióne TJ Súľov, ubytovanie v 

stanoch na táborisku 

Súľovské zemianske 

hry 
august 

- podujatie Matúšovho kráľovstva:  

kultúrno-spoločenské súťaže v 

netradičných športoch: pľuvanie 

hrachu na diaľku, beh zviazaných, 

hod papierom A4 do diaľky, skok 

dozadu, najpomalšia jazda z kopca, 

najrýchlejšia jazda z kopca, country 

jazda na bicykli 5 x 8, jazda 

zručnosti Matúšovho kráľovstva                                                 

- vo večerných hodinách diskotéka                                               

- výstup na najneprístupnejší hrad 

na Slovensku - Súľovský hrad  

Zdroj: OcÚ Súľov - Hradná 

 

3.7.3 ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA 

Činnosť záujmových združení upravuje Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení. 

Zoznam záujmových združení, ktoré sa podieľajú na oživení kultúrneho 

života a identity obyvateľov, dokumentuje nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka č. 23: Prehľad združení a spolkov  

Obec Združenia a spolky 

Súľov - Hradná 

Poľovnícka spoločnosť Žibrid 

Slovenský cykloklub CYKLO TOUR 

 Zdroj: OcÚ Súľov - Hradná 
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4 EKONOMIKA 

Hospodárstvo obce je súhrnom činností hospodárskeho charakteru,  ktoré 

sa uskutočňujú na území obce fyzickými a právnickými osobami, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť.  Všeobecnejšie možno povedať, že ide 

o spôsob organizovania ekonomického  života spoločnosti.  Hospodárstvo obce je 

tvorené sústavou hospodárskych subjektov ( firmy, domácnosti, štátne orgány 

a iné). Hlavnou úlohou hospodárstva obce je uspokojenie potrieb obyvateľov 

obce.   

Hospodárstvo obce je možné chápať v dvoch odlišných rovinách. Jedna sa 

opiera o vyššie uvedenú definíciu.  Druhá súvisí s hospodárením obce ako 

orgánu verejnej správy.  

 

4.1 ANALÝZA HOSPODÁRSTVA – ODVETVOVÁ ŠTRUKTÚRA 

Hospodárstvo je súhrnom sektorov, odvetví a činností, ktoré sú prepojené 

deľbou práce. Je jednoduchým vyjadrením podstatných znakov a vlastností 

hospodársko-politického systému, pretože oba termíny zahrňujú rovnakú škálu 

subjektov, cieľov, vlastností a vzťahov. 

 

Pre potreby našej analýzy sme hospodárstvo obce rozdelili do štyroch 

základných skupín resp. sektorov. Ide o: 

- primárny sektor (poľnohospodárstvo) 

- sekundárny sektor (priemysel) 

- terciárny sektor (služby) 

- kvartérny sektor (informácie) 

     

 Odvetvová klasifikácia ekonomických činností (ďalej OKEČ)  je číselník 

obsahujúci zoznam pracovných činností, ktoré sú vykonávané tak kolektívom 

ako aj individuálnymi subjektmi.  

 

Členenie podnikateľských subjektov v obci Súľov - Hradná popisuje 

nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka č. 24: Prehľad podnikateľských subjektov podľa OKEČ 

OKEČ Počet subjektov 

A. Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesné 

hospodárstvo 8 

B. Rybolov, chov rýb 0 

C. Ťažba nerastných surovín 0 

D. Priemyselná výroba 39 
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E. Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 0 

F. Stavebníctvo 35 

G. Veľkoobchod a maloobchod, oprava 

motorových vozidiel, motocyklov a 

spotrebného tovaru 50 

H. Hotely a reštaurácie 12 

I. Doprava, skladovanie a spoje 12 

J. Peňažníctvo a poisťovníctvo 2 

K. Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné 

služby, výskum a vývoj    26 

L. Verejná správa a obrana, povinné sociálne 

zabezpečenie 1 

M. Školstvo 1 

N. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 1 

O. Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 20 

P. Súkromné domácnosti s domácim 

personálom 0 

Q. Exteritoriálne organizácie a združenia 0 

Zdroj: Infostat 

 

Z uvedenej tabuľky je zrejmé,  že v obci sú najväčšmi zastúpené subjekty 

zaoberajúce veľkoobchodom a maloobchodom, opravou motorových vozidiel, 

motocyklov a spotrebného tovaru (60,2 %). Druhou najčastejšie sa vyskytujúcou 

činnosťou podnikateľských subjektov je priemyselná výroba (47 %).   

 

Výsledky vykazujú istú mieru nepresnosti, nakoľko jednotlivé subjekty 

vykazujú v štatistických údajoch jednu a viac činností.  

 

Prehľad podnikateľských subjektov podľa právnej formy reprezentuje 

nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka č. 25: Členenie  podnikateľských subjektov podľa právnej formy  

Právna forma subjektov Počet subjektov 

cirkevná organizácia 2 

nezisková organizácia poskytujúca verejno prospešné 

služby 1 

obec 1 

organizačná jednotka združenia 1 
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podnikateľ - FO nezapísaný v Obchodnom registri 63 

rozpočtová organizácia 1 

samostatne hospodáriaci roľník 4 

slobodné povolanie 3 

spoločenstvo vlastníkov pozemkov, bytov a pod. 2 

s. r. o. 3 

združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i. ) 2 

Zdroj: Infostat 

 

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že v obci sú v najväčšej miere zastúpení 

podnikatelia – fyzické osoby, nezapísané do Obchodného registra, t. j. 

živnostníci, ktorí predstavujú 76%  zo všetkých subjektov. Podiel ostatných 

subjektov je zanedbateľný. 4,8 % tvorí skupina samostatne hospodáriacich 

roľníkov, nezapísaných v Obchodnom registri.  

V obci pôsobia 3 spoločnosti s ručením obmedzeným, čo je 3,6 % zo všetkých 

subjektov. 

 

Zaujímavým ukazovateľom hospodárstva je počet pracovníkov, ktorých 

v pracovnom pomere zamestnávajú podnikateľské subjekty.  Ich počet má 

mikroekonomické a makroekonomické dopady na hospodárstvo i hospodárenie 

jednotlivých subjektov. Nasledujúca tabuľka predstavuje členenie 

podnikateľských subjektov v obci Súľov – Hradná  podľa počtu pracovníkov. 

 

Tabuľka č. 26: Členenie  podnikateľských subjektov podľa počtu pracovníkov  

Kategória počtu 

pracovníkov 

Počet 

podnikateľských 

subjektov 

0 33 

1 9 

2 1 

3-4 2 

5-9 0 

10-19 1 

20 a viac 1 

Nezistené 36 

Zdroj: Infostat 

 

Z tabuľky vyplýva, že v najväčšej miere sú v obci zastúpené mikropodniky.  
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4.1.1 ANALÝZA PRIMÁRNEHO SEKTORA 

Poľnohospodárstvo je odvetvie materiálnej výroby, ktoré zabezpečuje 

potraviny pre obyvateľstvo, suroviny pre potravinársky a ľahký priemysel 

pestovaním kultúrnych rastlín a chovom hospodárskych zvierat. Základnými 

zložkami poľnohospodárskej výroby je rastlinná a živočíšna výroba. 

 

K základným charakteristikám primárneho sektora patrí nízke pracovné 

tempo, pomalý rast produktivity práce, vysoká investičná náročnosť a relatívne 

malá ziskovosť, ktorá spôsobuje malý záujem zo strany súkromného sektora 

o vstup doň. 

V obci je situovaný poľnohospodársky podnik hospodáriaci na území 

obce, a to PD Predmier, ktorého hlavný dvor v územní je v miestnej časti Súľov, 

podružný v miestnej časti Hradná.  Poľnohospodárska prevádzka na území 

Súľova je zaradená do ekopoľnohospodárstva. Živočíšna výroba je zameraná na 

chov oviec, rastlinná výroba sa orientuje na pestovanie obilnín a objemovej 

krmoviny.   

 

V obci je primárny sektor zastúpený 8 súkromnými spoločnosťami 

zaoberajúcimi sa pestovaním plodín(podľa Infostatu). 

 

4.1.2 ANALÝZA SEKUNDÁRNEHO SEKTORA 

Priemysel je odvetvie materiálnej výroby zahŕňajúce získavanie 

nerastných, rastlinných a živočíšnych surovín a ich spracovanie, ako aj opravu 

výrobkov z nich vyrobených a výrobu a rozvod energie každého druhu. Rozdeľuje 

sa na ľahký a ťažký priemysel. Práve sekundárny sektor sa podieľa najväčšou 

mierou na hospodárstve a na zamestnanosti. Sekundárny sektor sa na tvorbe 

hrubého domáceho produktu a zamestnanosti podieľa  44 %-ami.  

 

V súčasnosti sa v obci nenachádza žiadna prevádzka priemyselnej výroby 

a taktiež zastúpenie remeselnej výroby je minimálne (výroba krbov, výroba 

reziva).  

 

4.1.3 ANALÝZA TERCIÁRNEHO SEKTORA 

V modernej ekonomike by sa práve služby mali na tvorbe hrubého 

národného produktu podieľať v najvyššej miere. Pod službami rozumieme 

výsledok určitej ekonomickej činnosti s cieľom uspokojovať ľudské potreby. Môže 

ísť pri tom o služby materiálnej alebo nemateriálnej povahy. K službám 

materiálnej povahy môžeme zaradiť napríklad opravárenské alebo údržbárske 

služby, služby nákladnej dopravy, obchodu, časti spracovateľského obchodu 

a podobne. Za služby nemateriálnej povahy považujeme služby v oblasti 

školstva, vedy, kultúry a iných nevýrobných oblastí.  
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Podiel terciárneho sektora na hospodárstve obci nedosahuje úroveň 

podielu primárneho alebo sekundárneho sektora. V porovnaní so všeobecne 

prijímaným podielom služieb na hospodárstve túto úroveň vôbec nedosahuje. 

V prípade vyspelých ekonomík je tento podiel približne na úrovní 60 %, kým za 

obec terciárny sektor sa na hospodárstve podieľa približne 36 %. Najväčšia časť 

je tvorená predovšetkým oblasťou ostatných verejných služieb, do ktorej sú 

zahrnuté služby poskytované jednotlivými cirkevnými združeniami.  

 

Do terciárneho sektora v riešenom území sme ďalej zahrnuli 

nemateriálne služby v oblasti obchodu, kultúry a školstva. Vzdelávanie na 

popisovanom území je zabezpečované len prostredníctvom materskej a základnej 

školy. Ďalej sem zaraďujeme požiarnu zbrojnicu a služby pošty v miestnej časti 

Súľov. 

 

4.1.4 ANALÝZA KVARTÉRNEHO SEKTORA 

Kvartérny sektor hospodárstva je relatívne novým sektorom. Patrí 

sem prenos informácií, činnosti spojené so vzdelávaním, vedou a výskumom. 

Veda a výskum sú náročné oblasti hlavne z hľadiska kapacít, technologického 

vybavenia, financií. Veda a výskum nie sú v riešenom území rozvíjané. Kvartérny 

sektor sa na hospodárstve obce nepodieľa.  

 

4.2 ANALÝZA TRHU PRÁCE 

Trh práce je trhom, na ktorom sa obchoduje s prácou ako jedným 

z výrobných faktorov. Hlavnými indikátormi sú ponuka a dopyt po práci.  

Veľkosť ponuky práce súvisí v prvom rade s hraničnými nákladmi domácnosti 

pri vynakladaní práce a odmenou za vykonanú prácu. Toto vyúsťuje do 

ovplyvňovania veľmi dôležitého ukazovateľa v makroekonómii a tým je miera 

nezamestnanosti. 

 

Pre komplexnosť predkladaného PHSR je potrebné venovať pozornosť miere 

nezamestnanosti, jej vývoju, očakávaným prognózam a faktorom, ktoré ju 

ovplyvňujú. 

Trh práce je určený pre osoby, ktoré nemajú zamestnanie a aktívne si ho  

hľadajú a osoby, ktoré zamestnanie majú ale chcú ho zmeniť.  V prvom rade je 

potrebné si vopred zadefinovať pojem nezamestnaná osoba, resp. uchádzač o 

zamestnanie.  

Vo všeobecnosti sú definované tri podmienky nezamestnanosti,  kedy  

uchádzačom o zamestnanie je občan, ktorý :  

- je schopný práce (vek, zdravotný stav, osobná situácia), 

- má záujem pracovať (eliminácia osôb s alternatívnou životnou 

stratégiou),  

- aktívne si hľadá zamestnanie, 
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- je vedený v evidencií uchádzačov o zamestnanie úradu, 

- je aj napriek snahe nájsť si zamestnanie v daný okamih bez práce. 

 

Príslušným úradom pre obec Súľov - Hradná je Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny v Žiline, pracovisko Bytča. 

  

Vývoj miery nezamestnanosti, za obdobie posledných piatich rokov v obci 

Súľov - Hradná dokumentuje súbor nasledujúcich dvoch grafov.  

 

Graf č. 3: Vývoj miery nezamestnanosti v obci Súľov - Hradná 
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Zdroj: ÚPSVaR Žilina, pracovisko Bytča 

 

Miera nezamestnanosti v obci vykazuje v rozsahu posledných piatich 

rokoch významne klesajúcu tendenciu. Počet evidovaných nezamestnaných 

klesol v období hraničného roku 2002 zo 79 nezamestnaných osôb na 34 

nezamestnaných osôb v roku 2006.  

 

Na stav nezamestnanosti v obci Súľov - Hradná vplýva mnoho negatívnych 

faktorov, medzi ktorými dominujú: 

- nízka vzdelanostná úroveň, 

- nevhodná štruktúra priemyslu, 

- absentujúca železničná sieť, 

- nedostatočne rozvinutý cestovný ruch a služby, 

- nedostatok vhodných regionálnych projektov. 
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Pri sledovaní miery nezamestnanosti sa najčastejšie uplatňujú kritéria 

akými sú  vek, vzdelanie uchádzača o zamestnanie a dĺžka evidencie. Uvedeným 

kritériám sa venujeme v nasledujúcej časti. Využívame pritom tabuľkové a 

grafické spracovanie. 

 

Tabuľka č. 27: Prehľad evidovaných uchádzačov o zamestnanie podľa  

dosiahnutého veku v obci Súľov - Hradná  

Vek 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

15 – 18 3 1 0 0 1 0 

19 – 24 15 19 12 10 3 2 

25 – 29 12 9 12 3 4 2 

30 – 34 13 14 10 14 11 6 

35 – 39 5 10 7 7 12 10 

40 – 44 8 5 4 6 7 3 

45 – 49 8 9 7 6 6 5 

50 – 54 12 7 8 9 8 4 

55 – 59 2 5 5 7 3 2 

nad 60 0 0 0 0 0 0 

spolu 78 79 65 62 55 34 

Zdroj: ÚPSVaR Žilina, pracovisko Bytča 

 

V súčasnosti patria v obci Súľov - Hradná k najohrozenejším skupinám 

obyvateľstva, z hľadiska fenoménu nezamestnanosti, občania vo veku 35 až 39 

rokov, ktorí vykazujú najvyššiu početnosť medzi evidovanými nezamestnanými. 

V roku 2006 predstavovali takmer 26 % celkového počtu uchádzačov 

o zamestnanie.  

Druhú najvyššiu početnosť zaznamenali v obci obyvatelia vo veku 30 až 34 

rokov, čo v roku 2006 predstavovali 17,6 % z celkového počtu nezamestnaných. 

Táto skupina od roku 2001 vykazuje relatívne vysoké hodnoty početností.   

Prezentované výsledky počtu evidovaných nezamestnaných podľa veku 

hodnotíme ako pozitívne, nakoľko od roku 2003 došlo k postupnému zníženiu 

počtu vo vekovej skupine 19 až 24 ročných, tzv. skupinu absolventov, ktorej 

chýbajú akékoľvek pracovné návyky a hrozí u nej riziko absolútnej straty 

záujmu o prácu.   

Najmenej početnou skupinou z hľadiska veku nezamestnaných je skupina  

15 do 18 rokov  a skupina veku nad 60 rokov. 

 

Vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním a nezamestnanosťou je 

dokumentovaný prostredníctvom nasledujúcej tabuľky. Tabuľka ponúka prehľad 

evidovaných nezamestnaných občanov obce Súľov - Hradná zaradených do 

všetkých desiatich vzdelanostných stupňov.  
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Tabuľka č. 28: Prehľad počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie podľa  

dosiahnutého vzdelania  v obci Súľov – Hradná 

Dosiahnutý 

stupeň vzdelania 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

09 vedec. vzd. 0 0 0 0 0 0 

08 VŠ 2 4 1 0 1 0 

07 vyššie vzd. 0 0 0 1 1 1 

06 SOS s mat. 5 6 4 3 4 2 

05 gym. 2 2 1 1 2 2 

04 SOU s mat. 10 12 8 9 7 3 

03 SOU bez mat. 2 4 3 1 1 1 

02 vyučení 40 37 38 31 24 18 

01 ZŠ 17 14 10 16 15 7 

00 bez vzd. 0 0 0 0 0 0 

Spolu 78 79 65 62 55 34 

Zdroj: ÚPSVaR Žilina, pracovisko Bytča 

 

Podľa najvyššieho dosiahnutého stupňa vzdelania je v obci Súľov - Hradná 

najväčšmi ohrozenou skupinou vyučení, ktorí vykazujú dlhodobo najvyššiu 

početnosť. V roku 2006 skupina vyučených predstavovala takmer 53 % zo 

všetkých uchádzačov o zamestnanie.  

Ostatné skupiny vykazujú len minimálne  alebo žiadne zastúpenie.  

 

Kritériom dĺžky evidencie nezamestnaných na príslušnom úrade práce sa 

zaoberá nasledujúca tabuľka a graf, ktoré uchádzačov o zamestnanie rozdeľujú 

do šiestich základných skupín.  

 

Tabuľka č. 29: Prehľad evidovaných nezamestnaných podľa dĺžky evidencie 

v obci   Súľov - Hradná  

Dĺžka evidencie / 

Rok 
2002 2003 2004 2005 2006 

do 3 mes. 32 24 14 18 3 

4 - 6 mes. 14 10 7 5 1 

7 - 9 mes 7 1 6 4 3 

10 – 12 mes. 4 3 4 1 2 
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13 – 24 mes. 14 16 14 7 6 

nad 24 mes. 8 11 17 20 19 

Zdroj: ÚPSVaR Žilina, pracovisko Bytča 

 

Graf č. 4: Počet uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky evidencie 
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Zdroj: ÚPSVaR Žilina, pracovisko Bytča 

 

Tabuľkové i grafické zobrazenie nezamestnaných podľa dĺžky evidencie 

vykazuje dlhodobo najvyššiu početnosť u skupiny dlhodobo nezamestnaných 

nad 24 mesiacov. V roku 2006 predstavoval podiel nezamestnaných nad 24 

mesiacov na celkovom  počte nezamestnaných v obci Súľov - Hradná takmer 56 

%.   

Predpokladáme,  že skupina nezamestnaných evidovaných nad 24 mes. je 

skupina občanov, ktorí už stratili záujem o prácu a odmietajú všetky ponuky, 

resp. sú absolútne neprispôsobiví meniacim sa podmienkam trhu práce. 

Vzhľadom na skutočnosť, že nezamestnanosť predstavuje vážny 

sociálnoekonomický problém, ktorého dopad presahuje oblasť sledovaného 

územia. Je potrebné venovať maximálne úsilie na jeho elimináciu.  

Jedným z možných riešení je sekundárne vzdelávanie, ktoré by dostatočne 

reflektovalo aktuálne potreby trhu práce. Pod sekundárnym vzdelávaním 

rozumieme najmä rekvalifikačné kurzy a kurzy celoživotného, resp. doplnkového 

vzdelávania.  

V podmienkach Slovenskej republiky je stále hlavným nástrojom 

zvyšovania flexibility pracovnej sily rekvalifikácia, ktorá je definovaná ako 
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teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožňuje získať nové vedomosti a 

odborné zručnosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie a 

záujemcu o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní alebo na účel udržania 

zamestnanca v zamestnaní. Takto formulovaná definícia vyplýva zo zákona č. 

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení. Zabezpečovateľom 

rekvalifikácie je príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre uchádzača o 

zamestnanie a pre záujemcu o zamestnanie, a zamestnávateľ pre svojho 

zamestnanca. Z tohto dôvodu je preto nutná spolupráca obce a jej zástupcov s 

úradom práce a zamestnávateľmi v takom rozsahu, aby zabezpečili dostatok 

kvalifikovaných zamestnancov pre nové pracovné pozície, ktoré sa vytvoria v 

súvislosti s realizáciou pripravovaných investičných zámerov obce. Taktiež je 

potrebná neustála komunikácia so zamestnávateľmi v obci, sledovanie ich 

investičných zámerov, ktoré môžu vytvoriť nové pracovné miesta alebo prilákať 

ďalšie subjekty poskytujúce zamestnanie miestnemu obyvateľstvu. 

 

4.3 MAJETOK A ROZPOČET OBCE 

Hospodárenie obce prezentuje nasledujúca tabuľka. Tá obsahuje prehľad 

príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia obce v priebehu rokov 2002 až 2006. 

 

Tabuľka č. 30: Vývoj hospodárenia v obci Súľov - Hradná (v tis. Sk) 

Ukazovateľ / Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

Príjmy 21 920 12 269 14 279 16 382 18 432 

Výdavky 21 682 12 220 13 576 15 650 17 916 

Výsledok hospodárenia 238 49 703 732 516 

Zdroj: OcÚ Súľov - Hradná 

 

Následkom efektívne hospodárenie obce je skutočnosť, že hospodársky 

výsledok vykazoval v priebehu rokov 2002 až 2006 prebytok. 
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5 CESTOVNÝ RUCH 

Cestovný ruch, v miestach, ktoré sú špecifické zásahom človeka, tvoria  

oblasti atraktívne  kultúrno-historickými pamiatkami, kultúrnymi zariadeniami 

a tradíciami. Ďalším faktorom je vybavenosť kvalitnými službami a miera 

dostupnosti dopravnej siete. Zvýšenú pozornosť v súčasnosti zaznamenávajú 

športové zariadenia, areály, ktoré lákajú bohatým repertoárom ponúkaných 

služieb.  

 

5.1 ZARIADENIA CESTOVNÉHO RUCHU 

Územie obce Súľov - Hradná je špecifickým priestorom, ktorý je obklopený 

hradbou Strážovských vrchov s obytnou a rekreačnou funkciou.  

Obec ponúka návštevníkom bohatú prírodnú scenériu i pre náročnejších 

ale i menej náročnejších turistov. Vyznačuje sa bohatými lesmi, ktoré sú 

charakteristické množstvom húb, liečivých rastlín a lesných plodov. V katastri 

obce sa nachádzajú polia, lúky a najmä vinohrady, špecifické pre toto územie.  

 

Na obecnom úrade v Súľove - Hradnej je zriadené infocentrum, kde môže 

každý návštevník obce a okolia dostať informácie v oblasti ubytovania a 

turistiky. 

 

Turistika 

Oblasť Súľovské skaly je vhodná pre turistov, ktorí navštevujú prírodu za 

účelom oddychom a relaxu. Na relatívne malom území sa rozprestiera 

pozoruhodné dielo prírody skalných masívov, veží, ihiel, homolí, brán, okien, 

pestrej kveteny a živočíšstva. Turistické trasy nie sú príliš náročné a idú po 

dobre vyznačených cestách. Turistické chodníky má v správe Klub značkárov 

Slovenska pri Klube Slovenských turistov v Žiline. Svojou štruktúrou sú vhodné 

aj pre menej náročných turistov či návštevníkov, a pre deti a starších ľudí.  

 

Pre peších turistov sú k dispozícií nasledovné trasy: 

  č. 1  Náučným chodníkom na Súľovský hrad 

  č. 2  Výstup na Bradu 

  č. 3  Východným Súľovským hrebeňom 

  č. 4  Výstup na Žibrid 

  č. 5  Prechod na Hričovský hrad 

  č. 6  Prechod k Hlbockému vodopádu 

  č. 7  Prechod na Lietavský hrad 

  č. 8  Okruh do Vrchteplej 
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Lyžovanie 

Horolezecký terén ponúka útvar – Roháč s dvoma vrcholmi. V zimných 

mesiacoch sa ponúka lyžiarsky vlek v Hradnej, ktorý má dĺžku 200 m 

a prepravnú kapacitu 260 osôb/hod. Druhý vlek je umiestnený v blízkosti 

reštaurácie Čierny potok. Jeho dĺžka je 280 m a prepravná kapacita 260 

osôb/hod.  Taktiež je možnosť detského lyžovania a behu na bežkách. 

 

Lezecké oblasti  

V oblasti súľovských skál je niekoľko lezeckých oblastí. Treba podotknúť, 

že 90% lezeckých aktivít sa uskutočňuje v oblasti Javor, presnejšie na skalách 

Tabuľa,  Veža nad Ohniskom, Veterná a pod..   

 

Mountainbike 

         V oblasti Súľovských skál existuje niekoľko trás v okolí obce Súľov, ktoré 

sa dajú absolvovať na horských bicykloch strednej až vyššej triedy.  

Cykloturisti môžu využiť 5 značených cyklotrás, určených pre horské a 

trekingové bicykle, z ktorých sa dá obdivovať celý masív Súľovských skál. 

Prehľad cyklotrás: 

  č. 1 Podhorie – Malá Čierna 

  č. 2 Predmier – Zbyňov 

  č. 3 Súľov – Vrchteplá 

  č. 4 Sedlo pri Kríži 

  č. 5 Podhorie – križovatka trás 

Cyklotrasy umožňujú prepojenie na cyklotrasy v Považí, Rajeckej doline 

a k  Považskej Bystrici. Okrem prírodných krás možno v Súľove – Hradnej 

obdivovať i rôzne stavebné pamiatky, ktoré ponúka Súľov – Hradná a jeho blízke 

okolie.  

 

Agroturistika 

Ranč Súľov prevádzkuje činnosti a poskytuje služby zamerané na 

agroturistiku, chov koní,  jazdenie a iné aktivity spojené s týmito zvieratami. 

Ranč ponúka nasledujúce služby: 

 jazdenie na koňoch pod nádhernou panorámou Súľovských skál, 

jazdenie priamo v priestoroch ranča v jazdiarni - prvý kontakt s 

koňom, vyskúšanie si koňa, jazdecký výcvik, jazdenie v okolí 

ranča po priestranných pastvinách, hradských a lesných cestách;  

 hipoterapia; 

 ustajnenie koní. 

 

5.1.1 UBYTOVACIE ZARIADENIA 

Keďže je región atraktívny pre návštevníkov, ponúka ubytovacie kapacity 

v hoteloch, penziónoch a chatách a taktiež ubytovanie v súkromí.  V obci Súľov – 

Hradná sa nachádzajú ubytovacie zariadenia rôznych kategórií a ubytovacích 

kapacít, tie sa koncentrujú najmä v lokalite Čierny potok. Obec poskytuje 
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dostatočný počet ubytovacích miest pre návštevníkov a turistov. Prehľad  

ubytovacích zariadení prináša nasledujúca tabuľka.  

 

Tabuľka č. 31:  Prehľad ubytovacích zariadení v obci Súľov – Hradná 

Ubytovacie zariadenie Počet lôžok Počet stoličiek 

Chata Relax 45 90 

Chaty Makyta Bytča 28 0 

PENZIÓN SÚĽOV 10 0 

Gazdovský dom - Jozef Blaško 6 0 

Apartmán Marcel 4 0 

Turistická ubytovňa TJ 20 0 

Chata Kinex 45 50 

Chata Súľov 28 50 

Zdroj: OcÚ Súľov - Hradná 

 

Mimo vyššie uvedených ubytovacích zariadení sa v obci nachádza 35 

súkromných chát ( približne 140 lôžok).   

V oblasti ubytovacích služieb obec plánuje s kvalitatívnym nárastom 

poskytovaných služieb a ich rozmanitosti. Kvantitatívny rozvoj bude 

reprezentovať rozširovanie existujúcich zariadení a budovanie nových objektov 

poskytujúcich ubytovacie služby.    

 

5.1.2 STRAVOVACIE A REŠTAURAČNÉ SLUŽBY 

V obci sa nachádza niekoľko novopostavených alebo zrekonštruovaných 

ubytovacích i stravovacích zariadení poskytujúcich kvalitné služby. 

V súčasnosti poskytuje stravovacie služby reštaurácia Čierny potok a chata 

Kinex. Reštaurácia Čierny potok je v prevádzke len v letnom období. V obci sú 

situované dve pohostinstvá poskytujúce stravovanie, a to AB Pohostinstvo Súľov 

a B + K Šport Hradná. Stravovanie poskytuje pre svojich klientov aj rekreačná 

chata Relax a Súľov. 

Súhrnný prehľad zariadení, ktoré poskytujú stravovacie a reštauračné 

služby v obci prináša nasledujúca tabuľka.  

 

 

 

Tabuľka č. 32: Prehľad stravovacích zariadení v obci Súľov – Hradná 

Ubytovacie zariadenie Počet stoličiek 

Chata Kinex 60 

Chata Relax 45 

Chata Súľov 56 

Reštaurácia Čierny potok 120 
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Pohostinstvo AB 50 

Pohostinstvo B+K 30 

Zdroj: OcÚ Súľov – Hradná 

 

5.2 ZÓNOVÉ ČLENENIE TURISTICKÝCH ATRAKCIÍ 

Tabuľka č. 33: Prehľad turistických atrakcií v okolí obce Nový Tekov podľa 

vzdialenosti 

Vzdiale-
nosť 

Mesto/obec Atraktivita Podujatie 

d
o
 5

 k
m

 

Súľov 

    •      Vlek Lyžovanie 

    •      Hradná Lyžovanie 

    •      Súľovský hrad Hrady a zámky 

    •      Šarkania jaskyňa Jaskyne 

    •      Stratený budzogáň 

Významné kopce a 

doliny 

    •      Súľovské skaly 

Významné kopce a 

doliny 

d
o
 1

0
 k

m
 

Bytča 

    •      Kúpalisko Kúpaliská 

    •      Bytčiansky hrad Hrady a zámky 

    •      Synagóga Kostoly 

    •      Podujatia Podujatia 

    •        •      Medzinárodné 

preteky v love rýb Podujatia 

    •        •      PopperFest Podujatia 

d
o
 3

0
 k

m
 

Kolárovice     •      Čerenka Lyžovanie 

Žilina 

    •      Kúpalisko Kúpaliská 

    •      Krytá plaváreň Kryté plavárne 

    •      Mestské divadlo Divadlá 

    •      Považská galéria genia Galérie 

    •      Budatínsky zámok Hrady a zámky 

    •        •      Drotárske 

múzeum Múzeá 

    •      Kino Klub Kiná 

    •        •      Filmový klub - 

kino KLUB Kiná 

    •      Kino Úsvit Kiná 

    •      Farský kostol Kostoly 

http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=895&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=897&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=22668&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=896&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=20973&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=22243&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=20253&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=890&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=20387&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=20888&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=22722&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=22722&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=21412&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
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    •      Kostol Sv. Pavla Kostoly 

    •      Kostol Sv. Štefana Kostoly 

    •      Synagóga Kostoly 

    •      Považské múzeum Múzeá 

    •      SNM - Múzeum 
židovskej kultúry Múzeá 

    •      Countryfest Podujatia 

    •      Bábkové divadlo   

    •      Zimný štadión Ľadové plochy 

    •      Verejná motokarová 

hala Šport, relax 

    •      Vyhliadkové lety Šport, relax 

d
o
 5

0
 k

m
 

Rajecká 

Lesná 

    •      Košariská Lyžovanie 

    •      Slovenský Betlehem Kultúra, památky 

Zdroj: www.limba.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=21376&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=21377&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=21377&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=22097&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=222&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://limba.cestovanie.zoznam.sk/atrakcie.php?atrid=461&idjaz=1&idstranky=310&idstatu=1
http://www.limba.com/
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6 DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

6.1 DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Dopravný systém na Slovensku nedosahuje kvalitu ostatných štátov EÚ. 

Existuje potreba dobudovania a najmä skvalitnenia existujúcej dopravnej 

infraštruktúry na našom území. Cieľom je zefektívnenie dopravy  a kompatibilita 

dopravných systémov.  

 

6.1.1 CESTNÁ DOPRAVA 

Najväčší význam zohráva práve cestná doprava, ktorá tvorí dominantný 

systém v preprave.  K.ú. obce prechádza cesta III. triedy číslo 061060. Táto cesta 

tvorí hlavnú komunikáciu v katastrálnom území obce, prostredníctvom ktorej 

má obec dobré prepojenie s okresným mestom Bytča a cestou I. triedy č. 61. 

 

Dôležitou súčasťou cestnej siete sú i tzv. zariadenia statickej dopravy 

(parkovacie a odstavné plochy), ktorých význam bude rásť so zvyšujúcim sa 

stupňom motorizácie. Z tohto dôvodu je dôležité zabezpečiť, v obci Súľov - 

Hradná, pri jednotlivých objektoch občianskej vybavenosti (obchody, obecný 

úrad, škola, kostol, cintorín, športoviská a pod.) kapacitne postačujúce odstavné 

a parkovacie miesta.  Parkovanie pri objektoch individuálnej bytovej výstavby a 

je potrebné riešiť v súlade s príslušnými právnymi normami, na pozemkoch 

vlastníkov predmetných nehnuteľností.  V obci taktiež vyvstáva akútna potreba 

výstavby peších chodníkov, ktoré v obci absentujú. 

Na území obce nie je zriadený chodník pre cyklistov. 
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Mapa č. 3 :  Cestná sieť okolie obce Súľov - Hradná 

 
Zdroj: www.ssc.sk  

 

 

 

http://www.ssc.sk/
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Prehľad údajov o sieti cestných komunikácií v okrese Bytča prezentuje 

nasledujúca tabuľka.  

 

Tabuľka č. 34: Základné údaje o sieti cestných komunikácií v okrese Bytča 

 Cesty 

  I. triedy II. triedy III. triedy Diaľnice SPOLU 

Dĺžka  25 669 km 29 586 km 41 434 km 0 km 96 689 km 

Plocha 245 748 m2 216 299 m2 244 910 m2 0 m2 706 958 m2 

Hustota 

cestnej siete 3,131km/ tis. Obyvateľov 

Zdroj: www.ssc.sk 

 

6.1.2 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Autobusová hromadná preprava je realizovaná SAD Žilina a. s..  V časti 

Súľov  sa nachádzajú štyri autobusové zastávky a v časti Hradná sú umiestnené 

dve.  

Autobusové spojenie je zabezpečované priamou linkou Bytča – Súľov – 

Hradná s intenzitou 14 priamych spojov v smere tam a späť.  Čas docestovania 

je 20 minút. Cez víkend sa spojenie s Bytčou zužuje na 8 spojov tam a späť. 

 

6.1.3 ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA 

V katastrálnym územím obce Súľov - Hradná neprechádza železničná trať 

sprostredkúvajúca železničnú dopravu na prepravu osôb. Najbližšia železničná 

stanica je situovaná v obci Predmier vzdialenej  približne 5 km.  Obcou Predmier 

prechádza trať Železníc Slovenskej republiky  Bratislava – Žilina E63. 

 

6.1.4 VODNÁ DOPRAVA 

Na území obce sa nenachádza vodný tok, ktorý by zabezpečoval vodnú 

dopravu.  Najdostupnejším sa javí vodný tok Váh, ktorý je od obce vzdialený cca 

5 km, na ktorom sa plánuje v budúcnosti vybudovanie vodnej dopravy.  

 

6.1.5 LETECKÁ DOPRAVA 

V obci Súľov – Hradná sa nenachádza zariadenie zabezpečujúce leteckú 

dopravu.  Najbližšie situovaným letiskom je Sliač, vzdialené od obce cca 20 km. 

Letisko Sliač je regionálnym letiskom pre medzinárodnú dopravu. Ponúka 

nasledujúce služby: pravidelné letecké spojenie s Prahou, charterové lety, 

nákladnú dopravu, služby pre vojenské lietadlá,  záchrannú službu a i..  
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Základné parametre letiska Sliač predstavuje nasledujúca  tabuľka. 

 

Tabuľka č. 35: Technické parametre letiska Sliač 

Letisko Sliač Parametre 

poloha letiska 
48° 10´ 12´´ s.g.š. 

17° 12´ 46´´ v.g.d. 

nadmorská výška 133 m.n.m. 

prevádzková doba 24 hod. 

vzletová a pristávacia dráha 
18/36: 2 400m dlhá a 60m široká, 

cemento-betónový povrch, 

počet stojísk na vybavovacej ploche 5 

požiarna kategória letiska 4 (na vyžiadanie až 7) 

Zdroj: Letisko Sliač 2006 

 

6.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Technická infraštruktúra obce je základné vybavenie zariadeniami 

a rozvodmi zabezpečujúcimi distribúciu elektrickej energie, tepla, plynu, vody, 

ako aj  dopravné a komunikačné siete a kanalizácia. 

 

6.2.1 ELEKTRIFIKÁCIA PREDMETNÉHO ÚZEMIA 

Obec Súľov – Hradná je zásobovaná zdrojom elektrickej energie 

z transformovne 110/22 kV Bytča. Obyvatelia mestskej časti Súľov sú 

zásobovaní prostredníctvom šiestich trafostaníc o celkovom výkone 2 010 kVA 

a časť Hradná zásobujú dve trafostaníc o celkovom výkone 650 kVA.  

 

6.2.2 ZÁSOBOVANIE TEPLOM 

Prehľad spôsobov zásobovania teplom v obci prináša nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka č. 36: Prehľad spôsobov zásobovania teplom  v obci Súľov - Hradná 

Vybavenie 

domácnosti 

Bytov osôb v bytoch 

 %  % 

Ústredné kúrenie 

diaľkové ––––  ––––-  

Ústredné kúrenie 

lokálne 150 54,74 566 62,61 

         na pevné palivo 133 48,54 497 54,98 

         na plyn –––-  ––––  

         elektrické 15 5,47 60 6,64 

Etážové kúrenie     
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          na pevné palivo 36 13,14 141 15,6 

          na plyn –––-  –––-  

          ostatné 3 1,09 10 1,12 

Kachle     

          na pevné palivo 71 25,91 144 15,93 

          elektrické     

          plynové     

          ostatné     

Iné 14 5,12 43 4,76 

SPOLU 274 100 904 100 

Zdroj: OcÚ Súľov - Hradná 

 

Zásobovanie teplom  sa v obci zabezpečuje zemným plynom (54,8%), pevnými 

palivami (40,4%) a viac ako 5% tvoria iné druhy využívateľných energií. Obyvatelia 

spotrebujú ročne 628 000 m3  zemného plynu.   

Zásobovanie teplom rieši plynová kotolňa ZŠ a MŠ a plynová kotolňa 

Združeného objektu ObÚ. U ostatných objektov je otázka tepla zabezpečovaná 

menšími zdrojmi tepla, so spaľovaním pevných palív a využívaním elektrickej 

energie.  

 

6.2.3 ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU 

Zásobovanie pitnou vodou sa v obci realizuje prostredníctvom verejného 

vodovodu v miestnej časti Súľov, verejného vodovodu v miestnej časti Hradná 

a individuálnych vodných zdrojov.  

Na oba verejné vodovody je napojených cca 90% obyvateľov. 

Hromadné zásobovanie pitnou vodou využívajú uvedené vodárenské zdroje: 

- pramene Jedľovník, 

- prameň Vrchovina, 

- prameň Za dielom, 

- prameň Javor, 

- pramene Líščia skala. 

 

6.2.4 ODVÁDZANIE A ZNEŠKODŇOVANIE SPLAŠKOVÝCH 
ODPADOVÝCH VÔD 

V súčasnosti nie je v obci vybudovaná verejná kanalizácia. Splaškové vody 

z rodinných domov ako aj z verejných budov sú individuálne zachytávané do 

žúmp. Vývoz splaškových vôd si zabezpečujú obyvatelia obce.  

V rámci rozvoja obce sa uvažuje so skupinovou kanalizáciou s čistením 

splaškových vôd v ČOV Bytča. 
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6.2.5 ZÁSOBOVANIE PLYNOM 

Predmetná obec je celoplošne plynofikovaná. Zdrojom plynu pre obec je 

Považský plynovod VTL DN 300, PN 40 a regulačná stanica plynu RS 3000m3/h, 

ktorá sa nachádza v obci Hrabové.  Hlavný rozvod plynu je riešený potrubím DN 

90, odbočné vetvy sú s profilom DN 50. Domácnosti sú na plynovody pripojení 

cez regulátory STL/NTL s výstupným pretlakom do 2,1 kPa. 

Na plynovod je napojených 170 (z 284) domácností. 

 

6.2.6 TELEKOMUNIKÁCIE 

Telefonizácia obce je zabezpečovaná prostredníctvom miestnej telefónnej 

siete prostredníctvom káblov umiestnených v zemi.  Ďalším riešením je rádiová 

telefónna sieť.     

Obec spadá do Regionálneho centra sieťovej infraštruktúry Žilina. Za 

budovou školy sa nachádza digitálna ústredňa RSU, pripojená optickým káblom 

na diaľkový oblastný kábel DOK Žilina – Považská Bystrica. 

Spojenie prostredníctvom mobilnej siete je zabezpečované mobilnými 

operátormi T- Mobile, Orange a O2.  T-Mobile a Orange majú zriadenú základňu 

verejnej rádio-telefónnej siete. Signál operátora O2 je šírený prostredníctvom 

spoločnosti T-Mobile. Celé územie obce je pokryté signálom.  

V obci je situovaná aj prevádzka pošty, ktorá organizačne patrí pod 

Regionálne poštové centrum RPC Žilina.  

Pokrytie televíznym signálom je zabezpečované prostredníctvom TV 

pokrývača v lokalite Marek. V rámci obce je vybudovaný rozvod miestneho 

rozhlasu. 
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7 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Životné prostredie je priestor, v ktorom všetci žijeme a pohybujeme sa. Je 

to množstvo navzájom súvisiacich a prepojených prírodných zložiek, ktoré sa 

nedajú od seba oddeliť; a preto si aj ochrana prírody vyžadujú komplexný, 

systematický prístup berúci do úvahy všetky zložky životného prostredia.  

Cieľ ochrany prírody a krajiny spočíva v predchádzaní, obmedzovaní, resp. 

odstraňovaní zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú a ničia podmienky a formy 

života, prírodné dedičstvo, estetický vzhľad krajiny a znižujú jej ekologickú 

stabilitu. V rámci celoplošných opatrení sa požaduje chrániť a rešpektovať 

poľnohospodársky a lesný pôdny fond a vymedzené chránené územia a národné 

prírodné rezervácie v rámci katastrálneho územia obce.  

 

7.1 OCHRANA VÔD 

Ochranu vôd je potrebné vnímať ako komplexnú a navzájom prepojenú 

ochranu množstva a kvality povrchových a podzemných vôd. Ochrana vôd a ich 

racionálne využívanie je riešené v zákonoch na národnej úrovni so 

zapracovanými priamymi a nepriamymi novelizáciami. Slovenská republika 

transponovala rámcovú smernicu o vodách (smernica 2000/60/ES) do nového 

vodného zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

Hlavným cieľom právnej úpravy na úseku ochrany vôd a ich racionálneho 

využívania je dosiahnutie „dobrého stavu“ všetkých vôd. Znamená to dosiahnutie 

dobrého ekologického a dobrého chemického stavu pre útvary povrchových vôd 

a pre umelé vodné útvary a výrazne zmenené vodné útvary (kanály, prieplavy, 

vodné nádrže atď.) 

Dobrý stav podzemných vôd znamená dosiahnutie dobrého kvantitatívneho 

a dobrého chemického stavu a odvrátenie trendov zvyšovania koncentrácie 

znečisťujúcich látok vo vodnom prostredí. 

Na územie katastra obce zasahuje chránená vodohospodárska oblasť 

(CHVO) Strážovské vrchy. CHVO sú oblasti, v ktorých sa v dôsledku priaznivých 

prírodných podmienok vytvárajú prirodzené akumulácie povrchových 

a podzemných vôd. Majú svoj strategický význam v komplexe ochrany 

prírodného prostredia a sú plne v súlade s princípmi trvalo udržateľného života 

na zemi. Ochranné pásma vodárenských zdrojov sa členia na pásmo hygienickej 

ochrany I. stupňa, ktoré slúži na jeho ochranu v bezprostrednej blízkosti miesta 

odberu vôd alebo záchytného zariadenia, a pásmo hygienickej ochrany II. 

stupňa, ktoré slúži na ochranu vodárenského zdroja pred ohrozením zo 

vzdialenejších miest. Pre zdroje povrchových vôd je stanovené aj pásmo 

hygienickej ochrany III. stupňa. 

Celý kataster obce leží v pásme hygienickej ochrany II. stupňa podzemných 

vôd - vonkajšia časť vodných zdrojov vrtov HVP č. 1 a 2 s doporučeným odberom 

10 l.s-1 a HVPS č. 1 a 2 s doporučeným odberom 19 l.s-1. Hranice pásiem 
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hygienickej ochrany boli vyhlásené Rozhodnutím Obvodného úradu životného 

prostredia pod č. 2/2427/92.  

Okrem toho, podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 56/2001 

Z.z. je tok Hradńanka, ktorý sa nachádza v katastri obce, vyhlásený za 

vodohospodársky významný vodný tok. V povodí Hradńanky sa nachádzajú 

viaceré vodné zdroje, pričom v katastri Súľova sú viaceré pramene slúžiace              

k zásobovaniu obyvateľov pitnou vodou. Celkove je využiteľných asi 30 

prameňov, pričom tieto pásma hygienickej ochrany I. stupňa sú oplotené. 

 

7.2 OCHRANA OVZDUŠIA 

Okres Bytča patrí k menším okresom, v ktorom sú väčšie zdroje 

znečistenia ovzdušia sústredené práve do okresného mesta Bytča a jeho 

priľahlých obcí. Zdrojom znečistenia ovzdušia sú predovšetkým priemyselné 

a výrobné areály, ale aj významné lokálne kúreniská využívajúce drevné palivo, 

alebo lacné, ale menej kvalitné uhlie.  

Vplyv na kvalitu ovzdušia má aj skutočnosť, že okresom Bytča prechádza 

vyťažená hlavná dopravná tepna spájajúca juh – sever a juh – východ, ktorú 

v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov nahradí diaľnica D1 spájajúca 

Bratislavu s Košicami a diaľničný ťah vedúci do Poľska. Nové diaľničné ťahy sú 

v štádiu budovania a staveniská sú taktiež značným zdrojom prašnosti 

a zhoršenej kvality ovzdušia.  

 

7.3 OCHRANA PÔDY 

Pôda predstavuje rozhodujúci prírodný zdroj a súčasne aj ekonomický a 

ekosociálny potenciál Slovenskej republiky. Ochrana pôdy je právne riešená 

zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 

a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a Vyhláškou č. 508/2004 Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorou sa 

vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. Ochrana lesov je legislatívne 

podchytená v zákone č. 326/2005 o lesoch a vo Vyhláške č. 453/2006 

Ministerstva pôdohospodárstva SR o hospodárskej úprave lesa a o ochrane lesa. 

Zákonná úprava ustanovuje: 

 ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej 
trvalo udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania,  

 ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú 
produkcia biomasy, filtrácia, neutralizácia a premena látok v prírode, 

udržiavanie ekologického a genetického potenciálu živých organizmov v 

prírode,  

 ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi 
na nepoľnohospodárske použitie,  
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 postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odňatí poľnohospodárskej 
pôdy na nepoľnohospodársky účel,  

 sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.  

 

Takmer 2/3 katastrálneho územia obce tvoria lesy, ktoré zároveň spadajú 

do oblasti Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy a Národná prírodná 

rezervácia Súľovské skaly, ktorá si vyžaduje špeciálny stupeň ochrany nielen 

pôdy a pôdneho fondu, ale aj rastlinstva a živočíšstva vo vymedzenom území. 

Využitie a spôsob nakladania s poľnohospodárskou pôdou v katastri obce, 

ktorá tvorí cca 30% územia, je limitovaný jej kvalitou – je pre ňu charakteristická 

svahovitosť, relatívna plytkosť a skeletovitosť, čo predurčuje účel jej využitia na 

lúky a pasienky na úkor ornej pôdy. 

 

7.4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a 

obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné 

prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. Jeho 

účelom je:  

 predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom 

technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako 

ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo 

možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom 

vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v 

odpadoch určených na zhodnotenie,  

 zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými 

procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný 

alebo účelný postup podľa predchádzajúceho bodu,  

 využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup 

podľa predchádzajúcich bobov,  

 zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a 

nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.  

 

V katastrálnom území obce sa nenachádzajú oficiálne skládky odpadu. 

Zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov 

a drobných stavebných odpadov zabezpečuje pre obec spoločnosť T+T a.s. Žilina, 

ktorá má s obcou uzavretú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti. 

Okrem toho sa obec, ako člen Združenia obcí Bytčianska, zapojila 

s podporou Recyklačného fondu do projektu rozšírenia a zvýšenia efektívnosti 

separovaného zberu komunálneho odpadu. Do farebne odlíšených kontajnerov 

zberá nasledovné komodity: tetrapack, plasty, papier, sklo, kovové obaly. 
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7.5 STAROSTLIVOSŤ O ÚZEMIE A STRATEGICKÉ ZÁMERY OCHRANY 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

V katastrálnom území obce Súľov - Hradná sa nachádza Chránená 

krajinná oblasť Strážovské vrchy, ktorej súčasťou je Národná prírodná rezervácia 

Súľovské skaly.  

 

Mapa č. 4 :  Národná prírodná rezervácia Súľovské skaly 

 
Zdroj: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR 

 

Rastlinstvo územia sa vyznačuje bohatou a pestrou vápencovou flórou so 

zastúpením náročných teplomilných i horských a vysokohorských druhov. Sú tu 

prítomné viaceré západokarpatské a karpatské endemity a subendemity ako 

poniklec slovenský, klinček včasný, klinček lesklý, soldanelka karpatská, 

kostrava tatranská, večernica snežná, kurička vápencová, chrastavec Kitaibelov 

a panónsky, či endemit bodliak kopcový. Na skalnatých biotopoch, 

predovšetkým v severnej časti územia, rastú vzácne reliktné vápnomilné 

borovicové a smrekovcové lesy. 

Živočíšstvo oblasti predstavujú prevažne druhy zón listnatých lesov, menej 

stepného bezlesia. Zo vzácnych druhov živočíchov sú to napríklad jasone - 

červenooký a chochlačkový, vidlochvosty - feniklový a ovocný. Vyskytuje sa tu 

mlok vrchovský, užovka stromová i hladká, sokol myšiar, sokol lastovičiar, 

myšiak hôrny, jastrab veľký, včelár obyčajný. Na území ďalej žije hlucháň, 
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krkavec čierny, skaliar pestrý. Z veľkých šeliem sa v oblasti vyskytuje medveď a 

rys. Žije tu aj poľovná zver - jelenia, srnčia, diviačia a muflónia. Územie zároveň 

patrí medzi navrhované Chránené vtáčie územia. 

 

CHKO Strážovské vrchy je taktiež lokalitou, ktorá spadá do sústavy 

chráneného územia v rámci programu EÚ Natura 2000. Tento sa v chránenej 

oblasti Strážovských vrchov sústreďuje hlavne na ochranu biotopov 

a živočíšnych druhov. 

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany (Zdroj: Štátna ochrana prírody SR – 

Program Natura 2000)  

 lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 

 porasty borievky obyčajnej 

 pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch 

 zväzu Alysso-Sedionalbi 

 dealpínske travinnobylinné porasty 

 suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 

(dôležité stanovištia Ochideaceae) 

 vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od 

nížin do alpínskeho stupňa 

 nížinné a podhorské kosné lúky 

 penovcové prameniská 

 slatiny s vysokým obsahom báz 

 nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 

 karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 

 nesprístupnené jaskynné útvary 

 kyslomilné bukové lesy 

 bukové a jedľové kvetnaté lesy 

 javorovo-bukové horské lesy 

 vápnomilné bukové lesy 

 lipovo-javorové sutinové lesy 

 teplomilné panónske dubové lesy 

 reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 

 

Živočíšne a rastlinné druhy, ktoré sú predmetom ochrany (Zdroj: Štátna 

ochrana prírody SR – Program Natura 2000)  

 plocháč červený  

 kunka žltobruchá  

 vydra riečna  

 fúzač alpský  

 rys ostrovid 

 bystruška potočná  

 ohniváčik veľký  

 spriadač kostihojový  

 podkovár malý  

 netopier veľkouchý  
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 uchaňa čierny  

 netopier obyčajný  

 medveď hnedý  

 netopier brvitý  

 podkovár veľký  

 poniklec prostredný  

 poniklec veľkokvetý  

 vlk dravý  

 črievičník papučkový  

 poniklec slovenský  

 klinček lesklý  

 korýtko riečne 

 pimprlík mokraďný  

 prilbica tuhá moravská 

 pimprlík močiarny  

 

V súlade so zaradením lokality CHKO Strážovské vrchy do programu 

NATURA 2000 je odporúčaný nasledovný manažment ochrany životného 

prostredia na vymedzenom území (Zdroj: Štátna ochrana prírody SR – Program 

Natura 2000) : 

 špeciálny manažment poľnohospodárskych plôch z titulu ochrany 

živočíšnych druhov (chrapkáč, drop a drobné pernaté vtáctvo, alebo cicavce); 

 budovanie oplôtkových systémov vo vzdialenosti min. 5 m od hranice 

vegetácie vodných a mokraďových biotopov bez vytvárania ležovísk v 

okrajových častiach oplôtkov; 

 pravidelné pasenie pri dodržaní max. zaťaženia VDJ na ha s častým 

prekladaním košiarov a vykášaním burín a nedopaskov; 

 extenzívne prepásanie ovcami (so stádom s veľkosťou primeranou únosnosti 

pasienka); 

 extenzívne prepásanie kozami (so stádom s veľkosťou primeranou únosnosti 

pasienka); 

 kombinovaná pastva (napr. oviec a dobytka so stádom s veľkosťou 

primeranou únosnosti pasienka); 

 kombinovaná pastva a kosenie (napr. jarné kosenie s následným prepásaním 

územia); 

 kosenie a následné odstránenie biomasy 1x ročne; 

 aplikácia organických hnojív a vápnenia za účelom optimalizácie živinového 

režimu; 

 zvyšovanie rubnej doby; 

 predlžovanie obnovnej doby; 

 jemnejšie spôsoby hospodárenia a ich formy (výberkový hosp. spôsob); 

 šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty (kone, lanovky...); 
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 ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo stojacich 

stromov, skupiny stromov a ležaniny); 

 zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy; 

 zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov; 

 eliminovať zastúpenie nepôvodných druhov drevín tak, aby sa zabránilo ich 

šíreniu na ďalšie lokality; 

 optimalizovať ekologické podmienky v bylinnej etáži (napr. presvetlenie  

znižovaním zápoja) z dôvodu chránených alebo ohrozených druhov rastlín; 

 protierózne, vodohospodárske, protilavínové, brehoochranné a protideflačné 

opatrenia; 

 opatrenia na udržanie primeraného vodného režimu (vysokej hladiny 

podzemnej vody); 

 opatrenia na zlepšenie kvality vôd; 

 odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny; 

 odstraňovanie inváznych druhov rastlín; 

 odstraňovanie zámerne vysadených drevín; 

 ponechávanie mokradí, rašelinísk a statických vodných plôch bez výsadby 

drevín; 

 zabezpečenie vhodných pobytových podmienok bioty; 

 úprava a budovanie nových hniezd a hniezdnych biotopov vtáctva; 

 ochrana, údržba a úprava priaznivého stavu súčasných a budovanie nových 

liahnísk pre obojživelníky; 

 zabezpečenie ochrany obojživelníkov v období migrácie (napr. budovanie 

migračných zábran, transfer jedincov na reprodukčné lokality); 

 udržovanie zimovísk obojživelníkov a priaznivého stavu migračných zón               

k lokalitám reprodukcie a k niektorým typom letných stanovíšť; 

 eliminácia vplyvu nepôvodných druhov na pôvodnú faunu; 

 pestovanie chránených druhov ex situ a posilňovanie populácií druhu            

v území (dosievanie), resp. transfer druhov; 

 uplatňovanie pôvodných druhov drevín pri obnove brehových porastov; 

 odstraňovanie nepôvodných druhov drevín pri údržbe brehových porastov; 

 zakladanie nových brehových porastov s uplatnením pôvodných druhov 

drevín; 

 revitalizácia starých záťaží (napr. opustené ťažbové priestory, odkaliská, 

haldy, výsypky, odvaly, skládky); 

 stabilizovanie strží, výmolov, pohyblivých pieskových a zosuvných území 

výsadbou drevinovej vegetácie; 

 revitalizácia spustnutých plôch, rumovísk a nepoužívaných ciest; 

 umiestnenie a výstavba lavičiek, mostíkov, chodníkov, povalových chodníkov 

a pod.; 
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 usmerňovanie návštevnosti územia; 

 stráženie (napr. hniezd dravcov). 

 

7.6 VZDELÁVANIE A VÝCHOVA K ZACHOVANIU TRVALO -
UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA V REGIÓNE 

Trvalo udržateľný rozvoj (TUR) je cielený, dlhodobý (priebežný), 

komplexný a synergický proces ovplyvňujúci všetky oblasti života (duchovná, 

sociálna, ekonomická, environmentálna a inštitucionálna), odohrávajúci sa na 

viacerých úrovniach (miestna, regionálna, národná, medzinárodná) a smerujúci 

prostredníctvom uplatňovania praktických nástrojov a inštitúcií k takému 

modelu fungovania spoločnosti, ktorý kvalitne uspokojuje materiálne, duchovné 

a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom rešpektuje hodnoty prírody a 

neprekračuje medze únosnej zaťažiteľnosti (kapacity) prírody, resp. krajiny a jej 

zdrojov. 

V medzinárodnom meradle vstúpilo už niekoľko tisíc obcí, miest a 

regiónov do tohto procesu. Aj na Slovensku máme pozitívne príklady samospráv, 

ktoré pochopili dôležitosť týchto nových myšlienok a iniciatívne sa zapojili do 

presadzovania princípov trvalo udržateľného rozvoja. Zatiaľ sú to najmä obce a 

mikroregióny, niekoľko príkladov je z miest a regiónov.  

TUR definuje rozvojové priority, problémy a možnosti výchovy, 

vzdelávania, propagácie, medializácie so zreteľom na špecifiká histórie, kultúry, 

vyspelosti a súčasnej situácie v jednotlivých štátoch. TUR kladie a vyžaduje 

dôraz na globálne dimenzie prístupov a pokroku vo výchove a vzdelávaní. Treba 

podnecovať účasť vlád, ministerstiev, parlamentov, MVO, privátneho sektoru, 

masmédií, škôl, UNESCO klubov, cirkví a ďalších, hlavne mienkotvorných, na 

verejnosť pôsobiacich zložiek spoločnosti. Všetky zložky si majú osvojiť a 

spoločne uplatňovať koncept tejto výchovy, vzdelávania a propagácie ako 

celoživotného multidisciplinárneho procesu. 
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8 KOMPLEXNÁ SWOT ANALÝZA 

8.1 CEZHRANIČNÁ, TRANSNACIONÁLNA A INTERREGIONÁLNA 

SPOLUPRÁCA 

Silné stránky Slabé stránky 

- atraktívna krajinná oblasť 

- výhodná poloha obce v rámci regiónu 

- euroregión Beskydy 
 

- slabé povedomie o obci v zahraničí 
 

Príležitosti Ohrozenia 

- realizácia projektov z finančných 

  prostriedkov EÚ 

- okruh cestovného ruchu 

- možnosť participovať na aktivitách 

   Euroregiónu Beskydy  

- efektívna propagácia obce 
 

- silná konkurencia okolitých štátov 

- negatívne vplyvy rozvoja na obec 

- neprispôsobenie kvality služieb 

   európskym požiadavkám 

 

 

8.2 PRIEMYSEL A SLUŽBY 

Silné stránky Slabé stránky 

- nízke náklady na prácu 

- vhodná poloha obce 

- dostupnosť dopravnej infraštruktúry 

 

- absencia subjektov so zahraničným   

   kapitálom 

- nízky počet podnikateľských 

   subjektov 

- nedostatok doplnkových služieb 

- nedostatočná kvalita služieb 

- nedostatok investícií do rozvoja 

   výroby a služieb 

- nevhodné podmienky pre 

   podnikateľov 

 

Príležitosti Ohrozenia 

- atraktívny región pre zahraničných -  

   investorov 

- vybudovanie komplexu rekreačného 

   strediska 

- spolupráca samosprávy so súkromným 

   a tretím sektorom 

- možnosť získania finančných 

  prostriedkov cez Operačný program 

  Konkurencieschopnosť a hospodársky 

  rast 

- nízky objem investícií smerujúcich      

  do rozvoja obce 

- nedostatočná podpora malých 

   a stredných podnikateľov 

- nedostatok voľnej pracovnej sily 

   v súvislosti s klesajúcou mierou 

   nezamestnanosti 
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8.3 CESTOVNÝ RUCH, POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA 

Silné stránky Slabé stránky 

- atraktívne chránené prírodne 

prostredie 

- vhodná geografická poloha – 

Súľovské skaly 

- členstvo v euroregióne Beskydy 

- kultúrny potenciál 

- poloha dostupná turistike, 

cykloturistiky a pod.  

- členstvo v Mikroregióne Bytčianska 

kotlina 
 

- slabo rozvinutá sieť ubytovacích 

   a stravovacích služieb 

- nízka informovanosť o obci 

- silná konkurencia v oblasti CR 

- nedostatočná participácia 

  podnikateľských subjektov pri rozvoji 

  cestového ruchu 

- absencia medzisektorových 

   partnerstiev (samospráva, tretí sektor, 

   podnikatelia) 
 

Príležitosti Ohrozenia 

- budovanie infraštruktúry CR 

- rozvoj kultúrnych aktivít 

- participácia so subjektmi 

   poskytujúcimi služby v CR 

- spolupráca na projektoch a aktivitách 

   v euroregióne Beskydy 

- možnosť získania finančných 

   prostriedkov cez Regionálny     

   operačný program 

- efektívna propagácia 

- trend rozvoja agroturistiky, 

skalolezectva, cykloturistiky,  a pod.  
 

- konkurencia v oblasti CR v regióne 

- nedostatok finančných prostriedkov zo 

   súkromného sektoru na rozvoj CR 

- nízky záujem súkromného sektoru 

   podnikať v CR 

- nedostatočná finančná podpora štátu 

   a VÚC 

- strata identity obcí 

- nezáujem občanov o veci obecné 

- nedostatočná jazyková vybavenosť 

 obyvateľov 

 

8.4 ĽUDSKÉ ZDROJE 

Silné stránky Slabé stránky 

- priaznivá veková skladba   

  obyvateľstva 

- priaznivý vývoj prírastku   

   obyvateľstva 

- nízke pracovné náklady 

- nízka nezamestnanosť 

- náboženské povedomie obyvateľstva 

- aktívny prístup samosprávy pri 

   zvyšovaní kvality života obyvateľov 

 

- vysoký podiel nezamestnaných 

   s nízkou kvalifikáciou (vyučení) 

- vysoký podiel dlhodobo 

   nezamestnaných 

-  nízka miera poskytovaných služieb 

   a poradenstva 

- nedostatočná sieť sociálnych služieb 

- nedostatok finančných prostriedkov    

   na rozvoj poradenských služieb 

   a sociálnych služieb 
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Príležitosti Ohrozenia 

- predpoklad pozitívneho vývoja 

  demografie 

- podpora vzdelávania obyvateľstva 

   prostredníctvom čerpania finančných 

   prostriedkov cez OP Vzdelávanie 

- možnosť získania finančných 

   prostriedkov cez OP Zamestnanosť 

   a sociálna inklúzia 

- aktívny prístup samosprávy obce pri 

   riešení problémov obyvateľov 

- podpora rozvoja ľudských zdrojov zo 

   strany samosprávy 

- dobudovanie siete sociálnych služieb 

   a ich skvalitnenie 

 

- starnutie obyvateľstva 

- odliv kvalifikovaných ľudí 

- nedostatok finančných prostriedkov      

   na dobudovanie technickej    

   infraštruktúry,   

- stagnácia bytovej politiky 

 

 

8.5 INFRAŠTRUKTÚRA 

8.5.1 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Silné stránky Slabé stránky 

- vodovodné zdroje 

- dostatočná elektrifikácia 

- verejný vodovod 

- plynofikácia celej obce 

- separovaný odpad 

- telekomunikačné spojenie 

- pokrytie televíznym a rozhlasovým 

  signálom 

- rozvod káblovej televízie 
 

- absentuje verejná kanalizácia 

- splaškové vody akumulované 

v individuálnych žumpách 

- individuálne zásobovanie teplom 

- nedostatočný informačný systém 

- absencia komunikačných aktivít 

Príležitosti Ohrozenia 

- možnosť čerpania finančných 

  prostriedkov z EÚ 

- dobudovanie verejnej kanalizácie 

- realizácia verejnej splaškovej 

kanalizácie s čistením splaškových vôd 

- zatraktívnenie prostredia 

- podpora informačných technológií 

- rozšírenie káblovej siete 
 

- trend zvyšujúcich sa nákladov na 

  budovanie technickej infraštruktúry 
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8.5.2 DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Silné stránky Slabé stránky 

- dostupná vzdialenosť do okresného    

   mesta Bytča  

- prepojenosť miestnych komunikácií 

- dostačujúca frekvencia autobusových 

   spojov 
 

- opotrebovaná cestná komunikácia   

- nedostatočná kvalita cestných 

    komunikácií 

- členitý a náročný terén cestnej siete 

- potreba dobudovania siete chodníkov 

- absencia železničnej dopravy 

   v katastri obce 

Príležitosti Ohrozenia 

- možnosť získania finančných 

   prostriedkov cez Operačný program 

   Doprava 

- rekonštrukcia existujúcich cestných 

komunikácií, vybudovanie peších 

chodníkov 
 

- nedostatok finančných prostriedkov        

  na budovanie a opravu dopravnej 

   infraštruktúry 

 

 

8.5.3 ZDRAVOTNÁ A SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

Silné stránky Slabé stránky 

- existencia záujmových združení 

- pravidelná organizácia športových 

   aktivít 
 

- absencia zdravotnej starostlivosti 

-  absencia mimoškolských aktivít  

- absencia opatrovateľskej služby 

a kvalitných sociálnych služieb 

 

Príležitosti Ohrozenia 

- vybudovanie ambulancie všeobecného 

   lekára v obci, pre dospelých i deti 

- vybudovanie ambulancie zubára 

- potenciál v rozvoji sociálnych 

   a komunitných aktivít 

- možnosť získania finančných 

   prostriedkov cez OP Zdravotníctvo 

a OP Vzdelávanie 
 

 

 

8.5.4 ENVIRONMENTÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

Silné stránky Slabé stránky 

- výhodná poloha  
 

- čierne skládky odpadu 

 

Príležitosti Ohrozenia 

- zvýšenie enviromentálneho 

   povedomia u obyvateľov 

- využívanie obnoviteľných zdrojov 

- ohrozenie z vykurovania tuhými 

  palivami 
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   energie 

- možnosť získania finančných 

  prostriedkov cez OP Životné 

  prostredie 

 

8.6 OBLASŤ KULTÚRY, HISTÓRIE A TRADÍCIÍ 

Silné stránky Slabé stránky 

- historicko – kultúrny potenciál 

- organizácia rôznych kultúrnych 

   podujatí 

- vybudované kultúrne zariadenia 

  (kultúrny dom) 

- zriadenie občianskych združení 

  (futbal, poľovnícky oddiel) 

- pestrá história kraja 

- nízka úroveň propagácie tradícií ako    

   aj samotnej obce 

 

Príležitosti Ohrozenia 

- spolupráca so samosprávou 

- možnosť získať peňažné prostriedky 

  zo štrukturálnych fondov 

- podpora miestnej a regionálnej 

   identity 

- presadzovanie kvality a efektívnosti 

   kultúrnych podujatí 
 

 

- nezáujem obce aj občanov na podpore 

   rozvoja kultúry a tradícií 

- nezáujem mladých ľudí o ľudové 

   tradície a kultúru 

- strata identity obce 

- nedostatok finančných prostriedkov 

 

 

8.7 OBLASŤ ŠKOLSTVA, VZDELÁVANIA A ŠPORTU 

Silné stránky Slabé stránky 

- existencia predškolského zariadenia 

- vhodné materiálno – technické 

  zabezpečenie vyučovania v škole 

- rôznorodosť športových zariadení 

  (športový areál) 

- aktívna činnosť poľovníckeho oddielu 

- pravidelná organizácia športových 

   podujatí  

- absencia príležitosti celoživotného 

 vzdelávania 

Príležitosti Ohrozenia 

- rozvoj vzdelávacích aktivít ( napr. 

   knižnica, verejný prístup na internet) 

- možnosť získania finančných 

   prostriedkov pomocou fondov EÚ 

- rekonštrukcia a opravy kultúrneho 

- nezáujem o celoživotné 

   a rekvalifikačné vzdelávanie, 

   dochádzanie za vzdelávaním mimo 

   obec (mimoškolské, zdravotnícke 

    zariadenia) 
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  domu, školy, telocvične - nárast počtu obyvateľov vo vyšších 

vekových kategoriach 

 

8.8 OBLASŤ OBČIANSKEJ SPOKOJNOSTI 

Silné stránky Slabé stránky 

- vlastníctvo domu/bytu 

- dobré dopravné spojenie s okolitými 

   mestami 

- plynofikácie obce 

- málo pracovných príležitosti 

- absencia verejnej kanalizácie 

Príležitosti Ohrozenia 

- podpora činnosti spolkov a združení  -  

- dochádzanie za zdravotnou 

  starostlivosťou 

- dochádzanie za prácou  
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9 STRATÉGIA ROZVOJA ÚZEMIA OBCE 

9.1 ROZVOJ OBCE V ROKOCH 2001 AŽ 2006 

O strategickom smerovaní obce má významnú výpovednú hodnotu činnosť, 

ktorú obec vyvíjala v oblasti svojho rozvoja v minulom období. Vyhodnotenie 

investičnej činnosti v období rokov 2001 až 2006 obce Súľov - Hradná ponúka 

nasledujúca tabuľka.  

 

Tabuľka č. 37: Prehľad investičnej činnosti v období rokov 2001 až 2006  

Rok Názov 
Vynaložené 

prostriedky v Sk 

2001 

Prestavba Obecného úradu 267 875,00 

Vodovod Hradná 1 816 429,00 

Projektová dokumentácia 63 350,00 

2002 

Výstavba 10-bytovky 13 082 133,00 

Stavebné úpravy Obecného úradu + 

plynofikácia OcÚ 77 223,00 

Vodovod - Hradná, rozvodná sieť - ďalšia 

etapa 1 205 025,00 

Verejné osvetlenie - stavebné úpravy 7 780,00 

2003 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia 103 466,00 

Nákup výpočtovej techniky 34 992,00 

Kopírovací stroj  31 000,00 

2004 
Prestavba školskej kotolne – plynofikácia -

havarijný stav 800 000,00 

2005 

Odpočívadlo s detskou kĺzačkou 85 050,00 

Jedáleň v Súľove – prístavba 692 371,00 

Kosačka na verejnú zeleň 60 000,00 

2006 

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 220 747,00 

Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ s MŠ 

v Súľove - Hradnej 1 000 000,00 

Snežná fréza 69 800,00 

Dom smútku v Súľove - rozostavaná 

investícia - stavba ukončená 7/2007 611 500,00 

Zdroj: OcÚ Súľov - Hradná 
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9.2 STRATEGICKÉ CIELE ROZVOJA OBCE V  NASLEDUJÚCICH 

ROKOCH 

 

Strategická oblasť č. 1   

Cezhraničná, transnacionálna a interregionálna spolupráca 

 

Priorita 

Spolupráca na všetkých úrovniach 

 

Opatrenia 

- osloviť partnerov z euroregiónu  Beskydy za účelom spolupráce v oblasti     

  rozvoja cestovného ruchu, rozvoja vidieka a poľnohospodárstva 

- zabezpečiť vznik nových partnerstiev a kontaktovanie nových partnerov 

 

Financovanie  

 štátny rozpočet 

 rozpočet obce 

 európske fondy 

 súkromné zdroje 

 

 

Strategická oblasť č. 2  

Cestovný ruch, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

 

Priorita: 

Rozvoj cestovného ruchu 

 

Opatrenie 

- spracovanie propagačného materiálu obce 

- spolupráca na tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu na 

   regionálnej  úrovni 

- spracovať komplexný plán rozvoja cestovného ruchu v obci so zameraním 

   na rozvoj vidieka 

- spracovať a inovovať strategické a územnoplánne dokumenty obce 

- vybudovanie relaxačných klimatických kúpeľov   

- zvýšiť atraktivitu a návštevnosť obce s dôrazom na dlhodobé pobyty 

   návštevníkov 

- spracovanie projektu cyklotrás 

- spracovanie projektu turistických chodníkov 

- vybudovanie ubytovacej siete – hotely, penzióny, športovo-rekreačno-relaxačné  

  zariadenia 

- analýza neobývaných domov v obci vhodných pre turistiku 

- projekt podpory ubytovania v súkromí 

- projekt zariadení určených na letnú rekreáciu 
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- spracovanie koncepcie rozvoja agroturistiky a spracovanie propagačných    

   materiálov 

- projekt podpory existujúcich  subjektov zabezpečujúcich agroturistiku 

- rekonštrukcia a prestavba kaštieľov 

- poznávacia turistika 

- vybudovanie rekreačno-športového areálu  

- vybudovanie zariadenia pre zimnú turistiku 

- zavedenie usporadúvania pravidelných aktivít a podujatí 

 

 

Priorita: 

Revitalizácia poľnohospodárstva 

 

Opatrenie 

- podpora poľnohospodárskej výroby so zreteľom na možnú ekologickú 

  záťaž 

- podpora modernizácie technológií 

- projekt podpory tradičnej poľnohospodárskej pôdy 

- agroturistika – družstvo (výroba syra, výroba ďalších výrobkov a pod.) 

- chov jazdeckých koní (PD Súľov) 

 

Financovanie  

 štátny rozpočet 

 rozpočet obce 

 európske fondy 

 súkromné zdroje 

 

 

Strategická oblasť č. 3   

Ľudské zdroje a občianska vybavenosť 

 

Priorita: 

Zlepšenie kvality života obyvateľstva v obci 

 

Opatrenie 

- výstavba IBV na nových plochách, v miestnej časti Hradná a v menšej miere aj  

  v časti Súľov 

- spracovanie dlhodobého plánu zameraného na výstavbu, opravy a konštrukciu  

  bytového fondu obce 

- obnova miestnych komunikácií 

- podpora voľnočasových aktivít pre deti a mládež 

- rekonštrukcia školských a predškolských budov,  zabezpečiť celoživotné  v 

  vzdelávanie 

- vybudovanie zariadenia poskytujúceho sociálne služby, klub dôchodcov a pod. 

- výstavba exteriérového ľahkoatletického zariadenia, telocvične v rámci ZŠ 



79 

 

- podpora športových podujatí v obci 

- podporiť prístup obyvateľov k informačným technológiám 

- motivovať obyvateľov k podpore rozvoja obce 

- zabezpečenie komplexnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti v obci 

- skvalitniť prístup sociálnych služieb obyvateľom obce 

 

Financovanie  

 štátny rozpočet 

 rozpočet obce 

 európske fondy 

 súkromné zdroje 

 

 

Strategická oblasť č. 4  

Infraštruktúra 

 

Priorita 

Rozvoj a skvalitnenie infraštruktúry 

 

Opatrenia 

- získanie finančných zdrojov na výstavbu kanalizácie Súľov - Hradná,  

  Jablonové, Predmier, Maršová-Rašov 

- vybudovanie verejnej kanalizácie zabezpečujúcej odvod užitých vôd do ČOV 

- obnova miestnych komunikácií 

- vybudovanie námestia pred obecným úradom s centrálnym peším priestorom 

- vybudovanie napojenia na diaľnicu 

- budovanie nových komunikácií s inžinierskymi sieťami pre novostavby 

- spracovanie projektu rekonštrukcie miestnych, lesných a prístupových ciest 

- rozšírenie parkovacích miest v obci 

- dobudovanie technickej a enviromentálnej infraštruktúry 

- projekt  zameraný na triedenie odpadu 

- regulácia potokov 

- spracovanie koncepcie ochrany životného prostredia 

 

Financovanie  

 štátny rozpočet 

 rozpočet obce 

 európske fondy 

 súkromné zdroje 
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Strategická časť č. 5  

Oblasť kultúry 

 

Priorita 

Kultúrny rozvoj obce 

 

Opatrenia 

- rekonštrukcia kultúrneho domu 

- podpora kultúrno-spoločenských podujatí 

- projekt podpory  kultúrnych tradícií 

- podpora kultúrnych akcií tretieho sektoru 

- oživenie tradičnej kultúry 

 

Financovanie  

 štátny rozpočet 

 rozpočet obce 

 európske fondy 

 súkromné zdroje 

 

 

Strategická oblasť č. 6  

Priemysel a služby 

 

Priorita 

Posilnenie ekonomickej sily malých a stredných podnikov 

 

Opatrenie 

- optimalizovať podmienky pre podnikanie MSP 

- využiť kvalifikovanú pracovnú silu 

- podpora vstupu progresívnych technológií 

- spracovanie koncepcie tvorby verejno-súkromných partnerstiev 

 

Priorita 

Podpora vstupu nových podnikateľských subjektov 

 

Opatrenie 

- zadefinovanie nových plôch v katastri obce určených na podnikanie 

- využitie existujúcich nevyužívaných objektov na podnikanie 

- optimalizovať podmienky pre podnikanie MSP 

 

Financovanie  

 štátny rozpočet 

 rozpočet obce 

 európske fondy 

 súkromné zdroje 
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10 NADREGIONÁLNE STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

10.1 PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

Menovaný program predstavuje základný strategický dokument kraja, 

ktorého hlavnou úlohou je zabezpečenie ekonomického rozvoja prostredníctvom 

efektívneho využívanie zdrojov, zachovania zdravého životného prostredia a 

postupného znižovania regionálnych disparít.  

Logická skladba tohto strednodobého programového dokumentu, 

s predbežnou platnosťou v rozsahu 10 až 15 rokov, je rozvrhnutá do troch 

relatívne samostatných celkov, ktoré však na seba významovo a obsahovo 

nadväzujú.  

Prvý celok predstavuje sociálno-ekonomická analýza, ktorá dostatočne 

podrobne popisuje stav v kraji a to na základe štatistických a empirických 

podkladov.  

Druhý celok pozostáva zo SWOT analýzy, prostredníctvom ktorej je 

zabezpečené komplexné a prehľadné zhodnotenie súčasného stavu (silné a slabé 

stránky), ale i predpokladaných možností v budúcom období (príležitosti a 

ohrozenia).  

Posledná, tretia časť ponúka víziu smerovania kraja, ktorá vychádza 

z reálnych predpokladov popísaných v predchádzajúcich častiach menovaného 

strategického dokumentu.  

Úroveň rozpracovania dokumentu siaha až do opatrení, ktorými sa majú 

napĺňať priority a dosahovať ciele vytýčené v strategickej časti dokumentu.  

Všeobecný charakter dokumentu predstavuje otvorený celok, ktorý sa 

v dobe spracovávania tohto programu aktualizuje. Možnosť aktualizácie vyplýva 

najmä z aktuálnej potreby  a priority ŽSK a Slovenskej republiky na programové 

obdobie 2007-2013. Ďalší vplyv na zmeny tohto dokumentu majú procesy 

reformy verejnej správy, daňovej reformy, vývojom hospodárskej a sociálnej 

situácie a pod.  

Z tohto dôvodu je preto potrebné pravidelne korigovať jednotlivé rozvojové 

zámery obce s prioritami kraja, tak aby neboli vo vzájomnom rozpore. 

 

10.2 ANALÝZY A KONCEPCIE ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU 

V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI  

Cestovný ruch predstavuje medzirezortné odvetvie, ktoré zasahuje do 

oblastí hospodárstva, priemyslu, obchodu a služieb, financií, dopravy, 

regionálneho rozvoja, kultúry, zdravotníctva, vzdelávania, športu, ochrany 

životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva, pôdohospodárstva, 

zamestnanosti, vytvárania nových pracovných miest ako i pôsobnosti 

samospráv.  
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Donedávna charakteristické znaky, ktorými boli nekoordinácia a 

roztrieštenosť v rozvoji cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji, 

eliminujú prijaté koncepcie, ktoré určujú celkové smerovanie cestovného ruchu 

a úrovni kraja.  

Uvedené materiály sú zoskupené do jedného programového dokumentu, 

ktorý využíva zdroje z programov rozvoja cestovného ruchu jednotlivých 

obcí/miest (najmä obcí/miest s potenciálom pre cestovný ruch) a v spolupráci so 

všetkými subjektmi participujúcimi na rozvoji cestovného ruchu, predstavuje 

víziu budúceho smerovania turizmu v oblasti.  

Dokument predstavuje základnú líniu podpory rozvoja cestovného ruchu v 

ŽSK, pričom definuje parciálne ciele na najbližšie obdobie. Rovnako tak 

predstavuje metodické usmernenia pre tvorbu obecných rozvojových koncepcií 

cestovného ruchu, ako aj pre plánovanie strategických zámerov subjektov 

pôsobiacich v cestovnom ruchu.  

Okrem základnej charakteristiky ŽSK ponúka hodnotenie primárneho, 

sekundárneho a terciárného potenciálu pre rozvoj turizmu v kraji. Samostatne je 

vyčlenená SWOT analýza, ktorá predstavuje podklady pre stanovenie stratégie a 

formuláciu vízií, metód a nástrojov, nevyhnutných na ich realizáciu.  

 

10.3 ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU ŽILINSKÉHO 

KRAJA 

Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja predstavuje  

strategický dokument, ktorý je obsahovo zameraný na vytváranie podmienok 

ekonomického rozvoja regiónu. Vízia dokumentu je totožná s víziou PHSR 

Žilinského samosprávneho kraja a preto ju nebudeme duplicitne uvádzať.  

Vymedzenie oblasti, na ktorú sa svojou pôsobnosťou vzťahuje, je identická 

s vymedzením územia Žilinského samosprávneho kraja. Obsah dokumentu 

vychádza z podkladov koncepcie územného rozvoja Slovenska, jednotlivých 

územných a hospodárskych zásad menších celkov, urbanistických štúdií 

vybraných krajských miest, enviromentálnych a akčných plánov pre prostredie a 

zdravie obyvateľov SR.  

Hlavným cieľom dokumentu je zabezpečenie trvalého súladu všetkých 

prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt území, najmä so zreteľom na 

starostlivosť o životné prostredie a ochranu jeho hlavných zložiek – pôdy, vody a 

ovzdušia v kontexte stavebného zákona.  

Čiastkové ciele dokumentu sa zameriavajú na dosiahnutie vyváženého 

socioekonomického rozvoja regiónu, ktorý povedie k zvýšenej kvalite života 

obyvateľov ako i optimálnemu využívaniu všetkých potenciálov územia. 
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10.4  ĎALŠIE NADREGIONÁLNE STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

Do skupiny nadregionálnych strategických dokumentov taktiež zaraďujeme 

programy zamerané na medziregionálnu spoluprácu v prihraničí i širšom zázemí 

členských krajín EÚ. V rokoch 2007-2013 bude Slovensko mať pozdĺž svojich 

hraníc 5 programov cezhraničnej spolupráce.   Nadnárodnú spoluprácu budú 

zabezpečovať dva programy (Central Europe a Southeast Europe) 

a medziregionálnu program INTERREG IVC.  Napomáhať v tomto im bude 

i program IMTERACT II.  
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11 NÁRODNÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

 

Hoci Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja nie je pre obec záväzný 

dokument, na rozdiel napríklad od územného plánu, napriek tomu predstavuje 

strategický dokument, ktorý do značnej miery vytvára predstavu o budúcom 

smerovaní obce.  

V súčasnosti neexistuje zákon, ktorý by konkrétne vymedzil nadväznosť 

PHSR obce na ďalšie koncepčné dokumenty. Napriek tomu je však nevyhnutné  

nájsť a vymedziť si túto nadväznosť a prepojenosť.  

Koncepčné, plánovacie a rozvojové dokumenty, ktoré sú vo všeobecnosti 

uplatňované na území Slovenska môžeme rozdeliť do nasledovných základných 

kategórií:  

 sociálno-hospodárske plánovanie,  

 územné plánovanie,  

 sektorové plánovanie 

 

Sociálno-hospodárske plánovanie na národnej úrovni je podchytené 

predovšetkým v nasledujúcich dokumentoch:     

 Národný rozvojový plán 

 Národný strategický referenčný rámec a z neho vychádzajúce operačné 

programy 

 Strednodobé koncepcie hospodárskeho a sociálneho vývoja SR a i.  

  

Najdôležitejším národným dokumentom v oblasti územného plánovania 

je Koncepciu územného rozvoja Slovenska.     

 

Oblasť sektorového plánovania je podchytená napr. v týchto národných 

dokumentoch: 

 Národný environmentálny akčný plán 

 Národný plán zamestnanosti, 

 Vodohospodárska koncepcia,  

 Energetická koncepcia a pod. 

 

Osobitné postavenie majú dokumenty, ktoré sa vzťahujú na možnosti 

čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ, fondov krajín EHP a národného 

rozpočtu SR.  

Možnosti obce v čerpaní finančných prostriedkov v rámci Regionálneho 

operačného programu závisia od zaradenia do skupiny pólov rastu, ktoré sú 

definované v osobitnom dokumente, vydanom ministrom výstavby 

a regionálneho rozvoja SR č. 3/2006 z 15. júna 2006.   
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Mapa č. 5 :  Póly rastu v Slovenskej republike  

 

Zdroj: www.build.gov.sk 

 

Zaradením obce do inovačného pólu rastu sú vytvorené dokonalé 

podmienky na získanie príspevkov do oblasti znalostnej ekonomiky a na veľké 

projekty, ktoré by mali byť motorom rozvoja regiónov na nižšej úrovni. Rovnako 

tak vyššie uvedené zaradenie bude obci umožňovať čerpať finančné prostriedky 

na také procesy, ktoré umožnia vznik a rozvoj klastrov schopných dlhodobo 

konkurovať na globálnom trhu.  

Skutočnosť, že členenie na inovačné a kohézne póly rastu sa vzťahuje len 

na Regionálny operačný program, znamená, že pre ostatné operačné programy 

neplatia žiadne obmedzenia a ďalšími strategickými dokumentmi v plnom znení 

sa tak stávajú materiály:   

 Operačný program Životné prostredie 

 Operačný program Doprava 

 Operačný program Informatizácia spoločnosti 

 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

 Operačný program Zdravotníctvo 

 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

 Operačný program Vzdelávanie 

 

Nemalý význam pre obec má aj dokument Národný strategický plán rozvoja 

vidieka pre obdobie 2007 – 2013, ktorý predstavuje východiskový dokument pre 

možnosť čerpania finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho 

fondu pre rozvoj vidieka. Táto pomoc bude poskytovaná na celom území SR bez 

ohľadu na to, či je obec zaradená medzi póly rastu.   

 

http://www.build.gov.sk/
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Medzi ostatné strategické dokumenty, ktoré sa svojim obsahom prelínajú 

do viacerých oblastí, alebo nepatria ani do jednej už vyššie spomenutej 

kategórie, sú:    

 Programové vyhlásenie vlády, schválené 1. augusta 2006 NR SR 

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska do roku 2010, schválená 

uznesením vlády SR č. 1033/2005 

 Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, schválená 

uznesením vlády SR č. 140/2005 

 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR, schválená uznesením 

vlády  SR č. 978/2001 

 Aktualizovaný konvergenčný program Slovenska na roky 2005 – 2010, 

schválený uznesením vlády SR č. 1121/2004 

 Národný rozvojový plán + dodatok, schválený v júni 2003 

 Koncepcia územného rozvoja SR (KURS) - nariadenie vlády SR 

č. 528/2002 

 Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky Agenda 21 

 Národný environmentálny akčný program (NEAP) 

 Stratégia informatizácie spoločnosti 

 Štátna dopravná politika 

 Národný plán zamestnanosti 

 Milénium – Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej 

republike na najbližších 15-20 rokov 

 Koncepcia rozvoja vidieka v Slovenskej republike 

 Koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike 

 Program odpadového hospodárstva SR 

 Národný program reforiem SR na roky 2006 – 2008 a i. 
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ZÁVER 

 

Prechod kompetencií a s tým súvisiace nové úlohy kladené na obec boli 

hlavným dôvodom pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Súľov - Hradná. Ďalším dôvodom bola potreba komplexného 

a strategického dokumentu, ktorý v obci absentoval. 

Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja vytvoril koncept rozvojovej 

politiky obce, ktorý sa opiera o jasné predstavy zástupcov samosprávy a 

obyvateľov. Zahŕňa v sebe opatrenia o smerovaní rozvoja obce a jeho úlohou je 

napomôcť plánovaniu, organizovaniu, a finančnému zabezpečeniu podpory 

regionálneho rozvoja s cieľom dosiahnuť hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj. 

Spracovaním PHSR došlo k jasnému vymedzeniu rozvojových priorít, ktoré 

umožnia realizovať dlhodobý rozvoj obce. Na jeho príprave sa aktívne podieľali 

zástupcovia samosprávy ako aj obyvatelia obce, čím prejavili záujem 

o regeneráciu identity obce. 

 

 

 


