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SILNÉ STRÁNKY
Na čo ste vo svojej obci (regióne) hrdí ?
veľká známa obec
rozvoj turistiky
história kultúry
folklór
dosiahnuté výsledky
čiernohronská železnička
lesnícky skanzenňosobnosti obce
príroda (jej potenciál, doliny)
lyžiarsky vlek
uspúeční a vzdelaní ľudia, remeselníci, aktívny podnikatelia
úspešní športovci (biatlon, cyklistika)
tradícia, odev nárečia
vzájomná spolupráca organizácií v cestovnom ruchu
remeselníci
občianske komunity a združenia (Vydra, Miazga,, komunitné centrum, Mizercordia,
hasiči...)
dobročký prales
infraštruktúra dostupných služieb obyvateľstvu (školstvo, zdravotníctvo)
vlastný internet
webová stránka obce
športoviská, futbalové kluby, dobré podmienky na šport (cyklotrasy, bežkárske trate)
pamiatky SNP, povstalecké história (jilemnického horáreň)
výroba dreveníc (fy.Rosík)

SLABÉ STRÁNKY
Čo by ste neukázali svojej návšteve (čo sa vám nepáči) ?
nedostatočná zdravotná starostlivosť
bezpečnosť a plynulosť premávky (vstp do obce, pútače)
nedostatočná regulácia vodných tokov už pri ich horných ústiach
rozbité cesty
nevyhovujúce obecná voda
chýbajúce chodníky
nízka úroveň poskytovaných služieb
nedostatočné a chýbajúce ubytovacie a stravovacie kapacity
chýbajúci vodca rómskej komunity
chýbajúca kanalizácia
udržateľnosť turistov len na 1 deň (chýbajúce doplnkové aktivity)
nevzhľadné a rozrastajúce sa róske osady
zhoršujúce sa vzťahy s rómskym etnikom
nezáujem miestnych o veci verejné
elektrické oplotenie a chov hospodárskych zvierat v doline Šaling obmädzuje prechod dolinou
chýbajúca vlastná ľudová hudba
málo zelene na verejných priestranstvách
neprejazdná cesta z Č.Balogu na Hronec
neupravené centrum obce
chátrajúce verejné objekty a okolie (kultúrny dom, zdravotné stredisko, obecný úrad), požiarna
zbrojnica)
ohrozený parný stroj
nedostatočná propagácia a označenie obce (tabule)
nevyužitý areál bývalej píly
kvalita cyklotrás nedostatočná
uzatvorenosť a restúci egoizmus obyvateľstva (vytráca sa spolunažívanie)
chýba rozhľadňa na Pustom vrchu
chýbajúce zastávky (prístrešky) autobusu
vysoká nezamestnanosť
odliv mladých a vzdelaných ľudí

PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

V čom vidíte príležitosť pre rozvoj obce (regiónu) ?

Čo môže v rozvoji obce (regiónu) zabrániť, čo ho môže
spomaliť ?

rozvoj cestovného ruchu

nedostatok finančných prostriedkov

rozširovanie kvalitného ubytovania a stravovania

byrokracia

zvýšenie podnikateľských aktivít

spolupráca, neochota, nezáujem miestnych obyvateľov a organizácií

zlepšenie vzájomnej komunikácie

nedostatok vzájomnej podpory

Hrončianska dolina (možnosť využitia na relax a oddych)

nedostatok aktívnych ľudí

vybudovanie oddychových zón

nezáujem žiadateľov o NFP

spoločná propagácia regiónu, zvideteľňovanie obce

klimatické podmienky

ďalší rozvoj produktov CR (Čiernohronská železnica, huculská magistrála, Urbanov vrch)

legislatíva, vysoká miera obmädzenia, zhoršujúce sa podnikateľské prostredie

prepojenie železničky s Tisovcom (cyklotrasa, spojenie so zubačkou)

nezáujem a apatia obyvateľov o veci verejné

využitie areálu bývalej píly

zhoršujúca kriminalita, vandalizmus mladých

rozšírenie železničky do Osrblia

živelné pohromy

využívanie prírodných zdrojov (prvotné spracovanie dreva)

konkurencia v rámci egiónu

využívanie a rozvoj tradícií a pôvodných remesiel

neúspech pri podaných projektoch veľkých investícií

salaš pre verejnosť (ovčiarstvo), gazdovský dvor (agroturistika)

nezáujem investorov

využitie atraktivity územia (povstalecká dedina)

aktívnejšie a zaujímavejšie ostattné regióny

posilňovanie školstva, podpora vzdelávania

nevysporiadané vlastnícke vzťahy
celospoločenská situácia (sociálna, politická, ekonomická)
nárast neprispôsobivej a negramotnej generácie

