
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
Na čo ste vo svojej obci (regióne) hrdí ? Čo by ste neukázali svojej návšteve (čo sa vám nepáči) ?

História (Michalová - vysoká pec, P.Polhora - goralský pôvod) neupravené a chádtrajúce zastávky hromadnej dopravy (železnica, autobusová doprava)

kultúrne pamiatky (Luštiareň, cintorín) skládka kominálneho odpadu P.Polhora

prírodné pomery (príroda, krasové územie) vysoká nezamestnanosť

vodné zdroje rozrastajúca rómska komunita

ozubnicová železnica infraštruktúra miestnych chodníkov

osobnosti (J.D.Matejovie) chýbajúca kanalizácia

podujatia a tradície (Michalské hody, športové podujatia) nevyhovujúci zdroj pitnej vody (P.Polhora)

pamätná izba tradičnej kultúry (P.Polhora) neupravené a znečisten é vodné toky

folklór nepriaznivý stav lesov a lesných ciest (zvážnic) vplyvom prívalových dažďových vĺn

družba a spolupráca troch dedín (Pohronská Polhora, Oravská Polhora, Nová Polhora) nedostatočná separácia odpadov

čistota obcí aj verejných priestranstiev nefunkčné lyžiarske stredisko

slušní ľudia zastaralé a chátrajúce verejné budovy

aktívny mládež a seniori nefunkčné, nedokončené pastorizačníé centrum P.Polhora

spojitosť dvoch obcí (P.Polhora, Michalová) jedičné spolunažívanie nevyužité priestory a objekty

spevokoly chýbajúce sosiálne služby a nedostupná zdravotná starostlivosť

spevník starách polhorských piesní nedostatočné služby obyvateľstvu - bankomat, nedostatočný internetový signál

aktívny športovci absencia náučných chodníkov (P.Polhora)

spojená škola (ZŠ + MŠ + ZUŠ) chýbajúca informovanosť návštevníkov obce P.Polhora

salaš Zbojská, Eurosalaš webové stránky obcí bez výpovednej hodnoty

produkcia tradičných výrobkov chýbajúce športoviská a ihriská

remeselníci a umelci nedostatočné turistické prepojenie - cesta zo Zbojsk na Č.Balog

sakrálne stavby chýbajúca knižnica P.Polhora

hasičský zbor nevyhovujúca spolupráca so správcom tokov (Povodie Hrona)

SWOT analýza obcí Michalová a Pohronská Polhora

Pohronská Polhora, 16.6.2015



PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA

V čom vidíte príležitosť pre rozvoj obce (regiónu) ?
Čo môže v rozvoji obce (regiónu) zabrániť, čo ho môže 

spomaliť ?
spojazdniť lyžiarsky vlek a vybudovať športoviská chýbajúce financie

rozvoj turistiky (cyklot, pešia, agro, gastronómia) nezáujem ľudí

vytváranie pracovných príležitostí s využitím miestnych zdrojov nevysporiadané vlastnícke vzťahy

vypracovanie územných plánov obcí so zameraním na výstavbu rodin ných domov náročná administratíva, byrokracia

vysporiadanie pozemkov v súkromnom vlastníctve ľudská závisť

kultúrne podujatia povolenia kamiónovej dopravy cez obce

pozemkové úpravy vysoká nezamestnanosť

nadväzovanie cezhraničnej spolupráce, vytváranie partnerstiev nízka kúpna sila

využívanie a rozvoj ozubnicovej železnice živelné pohromy

múzeum Luštiarne, a využitie jeho objektu (Michalová) odliv obyvateľstva

vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov nedostaok aktívnych ľudí

rekonštrukcia budov málo turistických atrakcií

podpora vzdelávania, školstva

obecné noviny (Michalová)

zlepšenie materiálového vybavenia pre hasičský zbor


