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ÚVOD  

Stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR  

 

Formulár č. Ú 7 Titulná strana dokumentu PHSR  

Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce Pobedim na roky 2016-2022 

Územné vymedzenie Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, obec 

Pobedim 

Dátum schválenia PHSR 12.09.2017 

Dátum platnosti 12.09.2017 - 31.12.2022 

Verzia 1.0 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 309/2014 Z. z. ako jeden zo základných dokumentov 

podpory  regionálneho  rozvoja  územia  definuje  program  hospodárskeho  a sociálneho  

rozvoja obce  (ďalej  PHSR).  PHSR  predstavuje  strednodobý  programový  dokument,  ktorý  

obsahuje okrem analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce aj hlavné smery jej vývoja, 

ustanovuje ciele  a  prvoradé  potreby  i  úlohy  dominantné  v  rozvoji  technickej  a  sociálnej  

infraštruktúry,  v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších 

oblastiach i návrh finančného a administratívneho zabezpečenia. PHSR obce Pobedim treba 

chápať ako koncepčný dokument identifikujúci nielen hlavné problémy rozvoja obce, ale i 

opatrenia, ktoré by mali k riešeniu týchto problémov prispieť. Prostredníctvom PHSR sa 

uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, 

hospodársku a environmentálnu oblasť.  

 

Formulár Ú 5 - Osnova PHSR  

1 Zámer spracovania 

PHSR 

Zdôvodnenie zámeru vypracovania PHSR obce 

2 Harmonogram 

spracovania PHSR 

Harmonogram vypracovania PHSR obce a jeho jednotlivých 

častí 

3Východiskové 

koncepčné dokumenty 

Zoznam východiskových koncepčných dokumentov použitých 

pri zostavovaní PHSR obce  

4 Analytická časť  4.1 Analýza vnútorného prostredia 

4.2 Analýza vonkajšieho prostredia 

4.3 SWOT analýza 

4.4 Zhodnotenie hlavných disparít a faktorov rozvoja 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pobedim 2016 - 2022 

 

3 

 

5 Strategická časť 5.1. Vízia rozvoja územia 

5.2. Strategický cieľ 

6 Programová časť 6.1. Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým 

prioritám 

6.2. Súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov  

7 Realizačná časť 7.1. Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri 

realizácii  

7.2. Popis postupov inštitucionálneho a organizačného 

zabezpečenia  realizácie PHSR 

7.3. Stručný popis komunikačnej stratégie 

7.4. Systém monitorovania a hodnotenia 

7.5. Akčný plán na obdobie dvoch rokov 

8 Finančná časť 8.1. Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR  

8.2. Model viaczdrojového financovania jednotlivých 

projektov  

8.3. Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do 

financovania 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Zámer spracovania PHSR 

   

Formulár č. Ú 1 Zámer spracovania PHSR  

Názov dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Pobedim na roky 2016-2022 

Forma spracovania  samospráva a externý odborníci 

Riadenie procesu spracovania  Riadiaci tím:  

Samospráva: starosta obce.  

Ing. Renáta Lelovská  
 

Pracovné skupiny:  

Samospráva: Zastupiteľstvo obce Pobedim 

Ing. Renáta Lelovská  
 

Úlohy jednotlivých aktérov:   

- riadiaci tím: koordinácia procesu prípravy 

PHSR, návrh rozvojového smeru obce Pobedim 

na roky 2016-2022, 

- pracovné skupiny: podpora koordinácie 

procesu prípravy PHSR, pripomienkovanie 

návrhu rozvojového smeru obce, zabezpečenie 

komunikácie s občanmi.     

 

Komunikácia jednotlivých aktérov:   

Osobná: stretnutia a rokovania 

Písomná: emailová komunikácia  
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Telefonická  

Zapojenie verejnosti a komunikácia 

s verejnosťou 

Zapojenie verejnosti  
Možnosť pripomienkovania prípravy PHSR na 

obecnom úrade   

Komunikácia s verejnosťou 

Osobný kontakt 

Informácie na vývesnej tabuli 

Informácie na webovej stránke obce  

Obdobie spracovania  2015-2016 
Vypracovanie PHSR podľa Metodiky 2.0 

MDVRR 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Formulár č. Ú3 – Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR  

Metóda Informovanie 

verejnosti 

Získavanie 

názorov verejnosti 

Zohľadnenie 

názorov verejnosti 

Tlačené materiály Informačná tabuľa 

obce 

 
 

Internetové stránky  Informácia o PHSR 

na internetovej 

stránke obce 

  

Využitie 

existujúcich médií  

Vyhlásenia v rozhlase    

Stretnutia Rokovania riadiaceho 

tímu 

  

Návšteva 

v dotknutom území 

Preskúmanie 

prostredia metodikom 

  

Využitie miestnych 

ľudí na získavanie 

názorov 

Verejné stretnutie 

Verejné prerokovanie 

PHSR 

Verejné 

prerokovanie PHSR 

Verejné 

prerokovanie PHSR 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Formulár č. Ú 4 – Zoznam členov pracovných skupín  

Funkcia v strategickom plánovaní Funkcia v pracovnom zaradení 

Gestor Ing. Renáta Lelovská 

Bc. Martin Lednický, starosta obce Pobedim 

Koordinátor a Metodik Ing. Renáta Lelovská 

 

Interní odborníci Členovia obecného zastupiteľstva a komisií 

obce 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Východiskové koncepčné dokumenty 

 

Pri vypracovaní PHSR bolo nutné zohľadniť a analyzovať patričné koncepčné dokumenty, 

s ktorými je PHSR v súlade a pri tvorbe dokumentu boli zohľadnené. Koncepčné dokumenty 

boli stanovené tak, aby zohľadnili národnú úroveň a úroveň regionálnu. Obec Pobedim spadá 

do územného obvodu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Obec v súčasnosti má síce 

vypracovaný územný plán (ďalej len ÚP),ale tento je potrebné aktualizovať, nakoľko chce 

k trvalo udržateľnému rozvoju pristupovať systémovo a komplexne.  

 

Tabuľka č. Ú 4 – Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov  

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Názov dokumentu Platnosť 

dokumentu 

Úroveň 

dokumentu 

Zdroj 

Národná stratégia 

regionálneho rozvoja SR 

(NSRR) 

2030 Národná www.telecom.gov.sk 

Program rozvoja vidieka SR 2020 Národná www.mpsr.sk 

Integrovaný regionálny 

operačný program 

2020 Národná www.mpsr.sk 

Operačný program Kvalita 

životného prostredia 

2020 Národná www.opzp.sk 

Národný program reforiem 

Slovenskej republiky 2014 

2015 Národná www.finance.gov.sk 

Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja TSK 

2013-2023 

2018 Regionálna www.tsk.sk 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Časť A: ANALYTICKÁ ČASŤ    

 

A I. Analýza vnútorného prostredia   

1.1.1 VYMEDZENIE ÚZEMIA 

 

Obec Pobedim je na základe administratívneho členenia Slovenskej republiky súčasťou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), rozkladajúc sa v južnej časti okresu Nové Mesto 

nad Váhom. Obec, ktorá má v okrese Nové Mesto nad Váhom okrajovú polohu, susedí na 

severe s obcami Častkovce, Čachtice a Brunovce. Na východe hraničí s obcou Horná Streda a 

na západe s obcami Podolie a Očkov. Na juhozápade je susednou obcou Ostrov, na juhu obce 

Veľké Orvište a Bašovce a na juhovýchode mesto Piešťany, ktoré ležia už v okrese Piešťany v 

Trnavskom samosprávnom kraji (mapa 1).  

Geografická poloha stredu obce je daná súradnicami 48° 40' 41'' severnej geografickej 

šírky a 17° 46' 32'' východnej geografickej dĺžky. Stred obce leží v nadmorskej výške 168 m n. 

m. Najnižší bod obce je v nadmorskej výške 167,5 m n. m. a najvyšší bod v nadmorskej výške 

170 m n. m. 

Obec má okrajovú polohu nielen v rámci okresu, ale aj kraja. Okresné Nové Mesto nad 

Váhom je od stredu obce vzdialené cca 15 km smerom na sever a krajské mesto Trenčín je od 

obce vzdialené cca 38 km rovnako smerom na sever. Obec je na celoštátnu cestnú sieť napojená 

komunikáciami III/06122 a III/06123. Juhovýchodnou časťou obce prechádza diaľnica D1 

v podobe európskej cesty E 75 spájajúcou Bratislavu a Košice, na ktorú je možné sa napojiť vo 

vzdialenosti cca 18 km v smere na východ a následne na juh. Zároveň je možné sa vo 

vzdialenosti cca 3 km smerom na východ napojiť na cestu I/61 spájajúcu Bratislavu a Žilinu. 

Veľkosťou plochy územia ako i počtom obyvateľov patrí obec Pobedim k stredne 

veľkým obciam okresu Nové Mesto nad Váhom. Celková rozloha obce je 8,61 km2. Počet 

obyvateľov k 31. 12. 2015 dosiahol 1 147 osôb pri priemernej hustote 133 obyvateľov na  

l km2. 

Obec Pobedim sa rozkladá po oboch stranách potoka Dubová na Podunajskej 

pahorkatine, z ktorej na územie zasahuje Dolnovážska niva, ktorú na západe zastupuje časť 

Dudvážska mokraď. 
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1.1.2 PRÍRODNÉ POMERY 

 

Prírodné podmienky obce sú výrazne ovplyvnené geologickými pomermi. Územie 

obce Pobedim v zmysle regionálneho geologického členenia zaraďujeme do Podunajskej 

panvy, ktorá patrí medzi vnútrohorské panvy a kotliny, ktorých vývoj spadá predovšetkým do 

obdobia neogénu. Do územia zasahuje prostredníctvom trnavsko-dubnickej panvy, ktorej 

nižšou jednotkou je na území blatnianska priehlbina. Podložie priehlbiny tvoria treťohorné 

neogénne sedimenty, ktoré sa tu usadzovali najskôr v morskom prostredí a následne 

v sladkovodnom deltovitom prostredí. Zastúpené sú ílovitými sedimentmi s polohami 

jemnozrnných až strednozrnných kremitých pieskov a štrkov ale tvoria ich aj vápnité ílovce a 

pieskovce. Neogénne vrstvy sedimentov sú v území prekryté kvartérnymi sedimentmi, ktoré 

tvoria v nadväznosti na vodné toky prioritne fluviálne sedimenty, ktoré zastupujú prevažne 

nivné humózne hliny alebo hlinito-piesčité až štrkovito-piesčité hliny dolinných nív dosahujúce 

v centrálnej časti obce hrúbku 5-10 m a v okrajových častiach 10-15 m. V území obce sa 

nenachádzajú žiadne významné zdroje nerastných surovín. Z hľadiska inžinierskogeologickej 

rajonizácie patrí územie do rajónu údolných riečnych náplavov.  
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Mapa 1 
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Geologická stavba územia sa odráža na charaktere reliéfu. V zmysle 

geomorfologického členenia patrí obec do geomorfologického celku Podunajská pahorkatina, 

ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Územie je zaradené do podcelku Dolnovážska niva, 

ktorej východnú časť tvorí v obci časť Dudvážska mokraď. 

Reliéf Dolnovážskej nivy sa člení na pás mierne vyvýšeného územia v podobe 

agradačného valu rieky Váh spolu so suchými korytami mŕtvych ramien Váhu a málo výraznú 

depresiu koryta rieky Dudváh. Územie má typický zarovnaný mierne modelovaný reliéf, ktorý 

je podmienený nespevnenými neogénnymi sedimentmi a má ráz horizontálne rozčlenenej 

a miestami nerozčlenenej roviny vytvorenej riečnou činnosťou. Nadmorské výšky sa v území 

pohybujú v rozpätí len 167,5 - 170 m. Reliéf nížinnej časti územia riečnej nivy Dubovej tvorí 

dno doliny, ktoré má výlučne rovinný charakter s minimálnymi deniveláciami v rozmedzí 0,5 

až 1 m.  

 Z klimatického hľadiska leží obec v teplej klimatickej oblasti v teplom suchom 

okrsku s miernou zimou s teplotami v januári nad -3 ºC. Z klimatickogeografického hľadiska 

je územie zaradené do subtypu prevažne teplej nížinnej klímy s priemernou teplotou v januári 

-1,5 ºC až -4 ºC, s priemernou teplotou v júli 18,5 ºC až 19,5 ºC a priemernými ročnými 

zrážkami 650 až 700 mm.  

 Charakter územia z klimatického hľadiska najlepšie charakterizujú jednotlivé 

klimatické prvky ako napr. slnečný svit, teplota vzduchu, oblačnosť, vlhkosť vzduchu, zrážky 

a veternosť.  

 Priemerná ročná teplota vzduchu v r. 1961-2010 dosiahla v území 9,6 °C, 

pričom najteplejším mesiacom bol júl s priemernou teplotou 19,9 °C a najchladnejším 

mesiacom bol január s priemernou teplotou -1,6 °C. Obdobie s priemernou teplotou 10 °C trvá 

v priemere 182 dní do roka. Územie má aj početné zastúpenie letných dní (teplota 25 °C a viac) 

v sume 66 dní za rok ako aj tropických dní (teplota 30 °C a viac), ktorých je viac ako 16 dní za 

rok. Priemerná ročná relatívna vlhkosť vzduchu dosiahla v r. 1961-2010 hodnotu 75,6 %, 

pričom maximálna hodnota 86,3 % pripadá na december a minimálna 67,3 % na apríl. Od 

februára do augusta klesá oblačnosť v sledovanom území a celkovo je v území v priemere 

zaznamenaných 112 zamračených dní počas roka. Vývoj oblačnosti počas dňa ovplyvňuje 

následne stav počasia. Trvanie slnečného svitu dosiahlo v r. 1961-2010 priemernú ročnú sumu 

1870 hodín, pričom najdlhší slnečný svit bol v júni (239,8 hodín) a najkratší v decembri (46,3 

hodín). Priemerná ročná rýchlosť vetra dosiahla v r. 1961-2010 hodnotu 2,81 m/s. Úhrn zrážok 

bol v území počas r. 1981-2010 v priemere 570 mm za rok. Ročný chod zrážok je 
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nerovnomerný, najviac zrážok pripadá na jarné mesiace a najmenej zrážok spadne v zimných 

mesiacoch. 

 Vodstvo obce charakterizuje niekoľko vodných tokov, z ktorých osou územia je 

pravostranný prítok Váhu potok Dubová s celkovou dĺžkou 21,5 km. Tečie severo-južným 

smerom v západnej časti katastra obce. Takmer rovnobežne s potokom Dubová je už vyschnuté 

riečište potoka Dudváh. Oba potoky sú pokračovaním nížinného toku Jablonky pod Čachticami. 

Ďalšími vodnými tokmi sú v severnej časti obce Pobedimský kanál a Jablonka (Čachtický 

kanál). Vodné toky sú zaradené do vrchovinno-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom 

režimu odtoku. Najvyššie vodné stavy a prietoky dosahujú v marci až v apríli a najnižšie 

prietoky nastávajú v septembri. Na základe hydrogeologickej regionalizácie patrí územie do 

regiónu kvartéru Váhu v Podunajskej nížine s charakteristickou medzizrnovou priepustnosťou.  

V južnej časti obce je situovaná vodná plocha, ktorá plní účel požiarne nádrže. 

 Z pôdnych typov prevládajú v severnej časti územia čiernice typické, prevažne 

karbonátové, stredne ťažké až ľahké s priaznivým vodným režimom. Vo východnej a centrálnej 

časti sú to čiernice typické, prevažne karbonátové, ťažké, ktoré dopĺňajú miestami čiernice 

glejové veľmi ťažké. Výraznejšie plochy územia zaberajú na západe, v nadväznosti na 

Dudvážsku mokraď, fluvizeme typické karbonátové, veľmi ťažké a ťažké. Na juhozápade sú 

doplnené fluvizemami glejovými, ktoré sú stredne ťažké až ťažké.  

 Pôdne druhy reprezentujú v území na severe a východe stredne ťažké pôdy 

hlinité, ktoré miestami dopĺňajú ťažké ílovitohlinité pôdy. Ílovitohlinité pôdy sú zastúpené aj 

na západe územia ale výrazne sa tu plošne vyskytujú aj veľmi ťažké ílovité pôdy a íly, ktoré 

vykazujú známky zamokrenia.  

Za súčasných klimatických, pôdnych a hydrologických pomerov bez ďalšieho vplyvu 

človeka by potenciálnu vegetáciu na území obce Pobedim tvorili prioritne dve spoločenstvá. 

Prevažnú časť by zastupovali lužné lesy nížinné (Ulmenion), ktorých výskyt je viazaný na 

vodné toky v území. Východnú, relatívne suchšiu, časť územia by však tvorili dubovo-hrabové 

lesy panónske (Querco robori - Carpinenion betuli). Väčšina územia je v súčasnosti výrazne 

odlesnená a intenzívne poľnohospodársky využívaná, s čím súvisí skutočnosť, že z pôvodných 

lesov sa zachovali iba fragmenty a to najmä pozdĺž vodného toku Dubová. Druhové zloženie 

týchto porastov predstavuje vŕba biela (Salix alba), jelša lepkavá (Alnus glutinosa), jaseň štíhly 

(Fraxinus excelsior), topoľ osikový (Populus tremula) a z krov baza čierna (Sambucus nigra), 

hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), ruža šípová (Rosa canina), bršlen bradavičnatý 

(Euonymus verrucosa), trnka obyčajná (Prunus spinosa) a niektoré ďalšie druhy. 
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Zo živočíšstva nachádzame v území druhy viazané na kultúrnu step, ľudské sídla 

a vodné toky. 

Živočíšstvo polí a lúk tvorí napr. hraboš poľný (Microtus arvalis), zajac poľný (Lepus 

europaeus), vrana túlavá (Corvus corone), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), bažant 

obyčajný (Phasianus colchicus), jarabica poľná (Perdix perdix), škovránok poľný (Alauda 

arvensis). Živočíšstvo vôd reprezentuje napr. kačica divá (Anas platyrhynchos).  

Živočíšstvo záhrad zastupuje sýkorka uhliarka (Parus ater), drozd čierny (Turdus 

merula), jež východný (Erinaceus concolor), sojka škriekavá (Garrulus glandarius), červienka 

obyčajná (Erithacus rubecula) a živočíšstvo ľudských obydlí predstavuje napr. myš domová 

(Mus musculus), vrabec domový (Passer domesticus) či hrdlička záhradná (Streptopelia 

decaocto).  

 V území sa nachádza chránené územie Prírodná pamiatka brehové porasty 

Dubovej. Územie bolo za chránené vyhlásené v r. 1983. Predmetom ochrany sú jediné 

zachovalé brehové porasty svojho druhu v okrese Nové Mesto nad Váhom. Predstavujú 

význačný ekostabilizačný a krajinotvorný prvok. Poskytujú útočisko množstvu ohrozených 

druhov vtákov (najmä bútľavé vŕby) a sú zároveň ľahko dostupným študijným objektom.   

  

1.1.3 Z HISTÓRIE OBCE  

 

Územie dnešnej obce Pobedim bolo osídlené už v neolite. Z mladšej doby bronzovej 

a laténskej pochádza sídlisko lužickej kultúry. Z ďalších období pochádzala rozsiahla rímsko-

barbarská osada a neskôr neopevnené sídlisko z predveľkomoravskej doby s nálezmi 

výrobných zariadení a drevených studní z 8. storočia. Na Hradištiach a Podhradištiach bola 

zase opevnená osada z doby veľkomoravskej s hromadnými nálezmi železných hrivien, 

nástrojov a zbraní. Obec tak bola známa ako výrobno-obchodné stredisko stredného Považia 

a slovanské pohrebisko. Svojím osídlením nadväzuje na sídlisko s hradiskom z   

veľkomoravských čias.  

Remeselnícka a trhová osada Pobedim bola po dlhé obdobie písomne doložená v roku 

1392 ako Pododyn. Na základe nových zistení však zmienka o Pobedime je už z roku 1355 a 

to v listine týkajúcej sa hraníc osady Brunovce, kde sa obce Pobedim uvádza pod menom 

Popeden. V  roku 1439 sa spomína ako Pobedin, v roku 1532 ako Pobeczin a v roku 1773 ako 

Pobiedin. Z roku 1920 pochádza názov obce Pobedím, z roku 1927 Pobedim a maďarsky 

Pobedim či Pobedény.  
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I keď prvá písomná zmienka o obci je staršieho dáta ako sa doteraz predpokladalo, rok 

1392 je i tak pre obec významným medzníkom. V tomto roku uhorský kráľ Žigmund daroval 

Pobedim, spolu s ďalšími osadami, vplyvnému veľmožovi Ctiborovi z Ctiboríc, ktorý sa 

rozhodol v Novom Meste nad Váhom usadiť rád agustiniánov, založiť prepoštstvo a 

hospodársky ho zabezpečiť. V roku 1414 sa stal Pobedim spolu so susedným Bašovcami a 

osadou Andód súčasťou majetku Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. 

Pobedim bol cirkevným majetkom až do zrušenie poddanstva v revolučných rokoch 1848-49. 

Prepošstvo v obci vybudovalo správu panstva a majer, ktorý bol situovaný v blízkosti fary. Do 

80. rokoch 20. stor. sa zachovali zvyšky hospodárskej budovy v juhozápadnej časti obce. 

Prepošstvu patril aj mlyn na potoku Dubová, ktorý je pamiatkovým objektom obce. Pre 

obyvateľov obce, v prevažnej väčšine roľníkov, bol spísaný v roku 1658 urbár, teda súpis 

povinností voči majiteľovi. V ňom sa spísali povinnosti poddaných v peňažnej a v naturálnej 

forme. 

Hospodársky rozvoj v období feudalizmu bol prerušovaný častými vojnovými 

udalosťami a požiarmi. Pobedim neobišli nájazdy husitov a ani vpády Turkov a vojny 

protihabsburgských povstaní. Ničivý bol pre Pobedim vpád Turkov na Považie v roku 1599.  

V roku 1598 mala obec 56 domov, ale v rokoch 1600 a 1601 bol Pobedim už vypálený. Cez 

obec prechádzali povstaleckí vojaci Štefana Bočkaja a začiatkom 18. storočia zase kuruci Juraja 

Rákoczyho II. Obyvatelia obce sa pred nájazdmi chránili tak obranným usporiadaním svojich 

obydlí ako i opevneným kostolom, ktorý slúžil ako miesto útočišťa. 

Vojnové udalosti ani ďalšie vtedajšie pohromy ako požiare a morové epidémie 

neochromili život obce. Jej obyvatelia sa zaoberali predovšetkým pestovaním 

poľnohospodárskych plodín a chovom dobytka a oviec. Počet obyvateľov sa postupne zvyšoval 

a rozvoj obce pokračoval najmä v prvej polovici 20. storočia. V tomto období k tradičným 

roľníkom vo väčšej miere pribudli remeselníci ako obuvníci, mäsiari, kováči, mlynári ba 

dokonca i knihár. Spolu so zvyšovaním počtu obyvateľov sa rozrastala i obec. Pobedim sa 

rozširoval východným smerom a vybudované boli verejnoprospešné budovy. Spolu so vznikom 

úverného a potravného družstva boli postavené obchody, budova úverného družstva a obecný 

dom. V období I. ČSR sa pre nedostatok pôdy a pracovných príležitosti  časť obyvateľov obce 

vysťahovala hlavne do USA a do Kanady. Okrem toho nový domov získali i na južnom 

Slovensku. Začiatkom 20. storočia bola postavená škola a v 30. rokoch 20. stor. pribudol i 

katolícky kultúrny dom. Obec bola sídlom notariátu a administratívne patrila do okresu Nové 
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Mesto nad Váhom. Po oslobodení bola obec súčasťou okresu Piešťany a po roku 1960 patrila 

do okresu Trenčín. V roku 1990 sa uskutočnili prvé slobodné voľby. Od roku 1946 má obec 

svoje obecné zastupiteľstvo s 12 poslancami a starostom. 

Ďalším prelomovým obdobím bol pád komunistického režimu v r. 1989, ktorý 

podmienil prechod z centrálne riadeného hospodárstva na trhové hospodárstvo a vznik 

súkromného sektora.  

1.1.4 DEMOGRAFICKÉ POMERY 

 

1.1.4.1 Ľudské zdroje a ich potenciál 

Súčasný stav demografického potenciálu je výsledkom dlhodobého populačného 

a hospodárskeho vývoja obce. Je základným predpokladom rozvoja každého územia. Vývoj  

a potenciál ľudských zdrojov obce charakterizujú viaceré demografické špecifiká. 

K základným demografickým charakteristikám patrí pohyb obyvateľstva a jeho štruktúry. 

Základné demografické ukazovatele obce Pobedim sú dokumentované v tab. 1. 

Počet obyvateľov a plocha obce vplývajú na hustotu obyvateľov, ktorá na 1 km2,  

dosahuje 133 obyvateľov, čo poukazuje na výrazne vyššiu koncentráciu obyvateľstva ako je 

priemer v okrese Nové Mesto nad Váhom (108 obyvateľov na km2) a takmer rovnakú 

koncentráciu ako je v Trenčianskom samosprávnom kraji (131 obyvateľov na km2) a vyššiu 

hodnotu ako je priemer v Slovenskej republike (111 obyvateľov na km2). Obec Pobedim patrí 

počtom obyvateľov medzi stredne veľké obce Slovenska v rozpätí 1000 až 4999 obyvateľov. 

Tab. 1 - Základné demografické ukazovatele obce Pobedim 

Územie 
Plocha 

v km2 

Počet obyvateľov  Index rastu Hustota 

zaľudnenia 

na km2 
r. 2001 r. 2011 r. 2015 

z toho 

ženy 
2011/2001 2015/2011 

Pobedim 8,61 1216 1199 1147 571 98,60 95,66 133 

okres Nové  

M. n. Váhom 
579,9 63452 62719 62555 31943 98,84 99,74 108 

TSK 4501,8 604917 594186 589935 301079 98,23 99,28 131 

SR 49036 5379455 5 397 036 5426252 2779021 100,33 100,45 111 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016  
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Vývoj obyvateľstva 

Vývoj počtu obyvateľov obce od prvého oficiálneho sčítania ľudu až po súčasnosť bol 

nerovnomerný (tab. 2, graf 1). Za toto obdobie počet obyvateľov obce vzrástol len o 200 

obyvateľov. V r. 1869 mala obec 999 obyvateľov a do r. 1961 počet obyvateľov vzrástol na  

1 342 osôb. Podľa tempa rastu, toto obdobie možno rozčleniť na dve etapy: etapa mierneho 

rastu, ktorá bol ovplyvňovaná hlavne I. sv. vojnou, hospodárskou krízou a II. sv. vojnou a etapu 

prudkého rastu, ktorá sa viaže na povojnové obdobie do r. 1961, kedy počet obyvateľov vzrástol 

o 343 obyvateľov. Nasledujúce obdobie je charakteristické poklesom počtu obyvateľov obce 

na 1 309  (r. 1970) ako aj ďalším poklesom až na 1 199 obyvateľov (r. 2011). 

 

Tab. 2 a graf 1  - Vývoj počtu obyvateľov obce Pobedim (r. 1869-2011) 

Rok 
Počet 

obyvateľov 

1869 999 

1880 1010 

1890 1090 

1900 1169 

1910 1109 

1921 1141 

1930 1240 

1950 1142 

1961 1342 

1970 1309 

1980 1259 

1991 1261 

2001 1216 

2011 1199 
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Zdroj: Retrospektívni lexikon obcí 1850 - 1970, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 1980, 1991, 2001, 

2011, ŠÚ SR, 2016, upravené autormi 

Vývoj počtu obyvateľov obce po roku 2001 bol nerovnomerný, pričom sa striedali 

obdobia mierneho poklesu a rastu počtu obyvateľov. Celkovo sa počet obyvateľov od r. 2001 

do r. 2015 znížil o 66 osôb (tab. 3, graf 2).  

Tab. 3 - Vývoj počtu obyvateľov obce Pobedim (r. 2001 - 2015) 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Muži 585 590 595 592 583 591 591 593 590 580 594 584 581 585 576 

Ženy 628 627 628 626 622 625 626 624 618 602 605 597 595 592 571 

Spolu 1213 1217 1223 1218 1205 1216 1217 1217 1208 1182 1199 1181 1176 1177 1147 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016, spracované autormi 

Graf  2 - Vývoj počtu obyvateľov obce Pobedim (r. 2001 - 2015) 

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016, spracované autormi 
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Dynamika obyvateľstva 

Rast resp. pokles obyvateľov v obci je odrazom prirodzeného a migračného pohybu 

obyvateľstva. V bilancii celkového pohybu obyvateľov obce (tab. 4, graf 3) sa prejavuje 

celkový úbytok obyvateľov, ktorý v roku 2015 dosiahol -30 osôb, tzn. -25,82 ‰.  

 

Tab. 4 - Pohyb obyvateľstva obce Pobedim (r. 2015)  

Obec 
Natalita Mortalita 

Prirodzený 

prírastok/ 

úbytok 

Imigrácia Emigrácia 

Migračný 

prírastok/ 

úbytok 

Celkový  

prírastok/ 

úbytok 

abs. ‰ abs. ‰ abs. ‰ abs. ‰ abs. ‰ abs. ‰ abs. ‰ 

Pobedim 10 8,61 11 9,47 -1 -0,86 4 3,49 33 28,77 -29 -24,96 -30 -25,82 

okr. Nové 

Mesto n. 

Váhom 

597 9,55 689 11,02 -92 -1,47 552 8,83 436 6,98 116 1,85 24 0,38 

TSK 5202 8,81 5862 9,93 -660 -1,12 2520 4,27 3158 5,35 -638 -1,08 -1298 -2,20 

SR 55602 10,26 53826 9,93 1776 0,33 6997 1,29 3870 0,71 3127 0,58 4903 0,90 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016, spracované autormi 

 

V prirodzenom pohybe obyvateľov (tab. 6 a graf 3) v r. 2015 prevláda mortalita (11 

zomrelých) nad natalitou (10 živonarodených detí) následkom čoho, nastal prirodzený úbytok 

obyvateľov v hodnote -0,86 ‰.  

Vývoj natality od roku 2009 mal kolísavý trend. Priemerne sa v sledovanom období 

rokov 2009 až 2015 každoročne narodilo 8 detí (tab. 5). Najväčší počet detí (15) sa narodil 

v roku 2013. Tabuľka 5 vyjadruje aj počet živonarodených detí v prepočte 1000 obyvateľov 

stredného stavu. Hrubá miera živorodenosti sa pohybovala v rozpätí 5,04 (r. 2012) až 12,73 (r. 

2013) živonarodených detí na 1000 obyvateľov. V roku 2015 hrubá miera živorodosti dosiahla 

hodnotu 8,61 ‰. V porovnaní s okresom Nové Mesto nad Váhom (9,55 ‰), Trenčianskym 

samosprávnym krajom (8,81 ‰) a SR (10,26 ‰) je táto hodnota negatívnejšia. Na vývoji 

natality sa odráža demografické správanie sa mladého obyvateľstva, pre ktoré je typické 

plánovanie rodičovstva s nižším počtom detí (1až 2) vo vyšších vekových kategóriách 25-29-

roční resp. 30-35-roční. 
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Tab. 5 - Vývoj živonarodených detí a zomrelých v obci Pobedim (r. 2009 - 2015) 

Územie Rok 

Natalita Mortalita 

2009 2010 2011 2012 2013 
201

4 
2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pobedim 

abs. 7 10 12 6 15 9 10 6 15 9 15 12 11 11 

‰ 5,78 8,29 
10,0

9 
5,04 12,73 7,65 8,61 4,95 12,44 7,57 

12,6

1 
10,18 9,35 9,47 

okr. Nové 

Mesto nad 

Váhom 

‰ 9,78 9,83 9,59 8,68 9,04 9,04 9,55 
11,1

1 
10,10 

10,6

1 

11,5

4 
10,88 10,17 11,02 

TSK ‰ 9,66 9,92 9,94 8,67 9,11 8,65 8,81 
10,0

1 
9,74 9,68 9,73 9,58 9,56 9,93 

SR ‰ 
11,3

0 

11,1

3 

11,2

7 
10,27 10,13 

10,1

6 

10,2

6 
9,77 9,84 9,62 9,70 9,63 9,48 9,93 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016, spracované autormi  

Zvýšená mortalita je podmienená početnejšie zastúpenou skupinou staršieho 

obyvateľstva. Aj keď počet zomrelých v r. 2015 na 1000 obyvateľov (9,47 ‰) je v obci 

Pobedim pod priemerom okresu Nové Mesto nad Váhom (11,02 ‰), Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (9,93 ‰) a Slovenska (9,93 ‰), v niektorých hodnotených rokoch (r. 

2010 a 2012) dosahuje obec v danom ukazovateli nadpriemerné a teda menej pozitívne hodnoty 

v porovnávaných úrovniach. Vývoj mortality za obdobie rokov 2009-2015 zobrazuje tab. 5. 

Najvyššia úmrtnosť v obci Pobedim bola v roku 2012, kedy zomrelo 15 obyvateľov (12,61 ‰) 

a naopak najnižšia úmrtnosť bola v r. 2009, kedy zomrelo 6 obyvateľov (4,95 ‰). 

 Dlhodobá vyššia úmrtnosť obyvateľov ako je počet živonarodených detí v obci je 

charakteristická pre úbytok obyvateľov v rokoch 2010, 2012, 2014 a 2015 (tab. 6).  

Tab. 6 - Vývoj prirodzeného prírastku resp. úbytku obyvateľstva obce Pobedim  

              (r. 2009 - 2015)   

Územie 
Prirodzený 

prírastok/úbytok 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pobedim 

abs. 1 -5 3 -9 3 -2 -1 

‰ 0,83 -4,15 2,52 -7,56 2,55 -1,7 -0,86 

okr. NMnV ‰ -1,33 -0,27 -1,02 -2,86 -1,84 -1,14 -1,47 

TSK ‰ -0,36 0,18 0,26 -1,06 -0,48 -0,91 -1,12 

SR ‰ 1,53 1,28 1,65 0,57 0,51 0,68 0,33 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016, upravené autormi 
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Prirodzený prírastok obyvateľov nastal v rokoch 2009, 2011 a 2013. V  prepočte na 

1000 obyvateľov obce dosahuje hrubá miera prirodzeného pohybu rozpätie od -7,56 ‰ (r. 

2012) do 2,55 ‰ (r. 2013). V tomto ukazovateli mala obec v r. 2015 pozitívnejšie priemerné 

hodnoty ako okres Nové Mesto nad Váhom (-1,47 ‰), TSK (-1,12 ‰) ale negatívnejšie 

hodnoty ako bol priemer Slovenska (0,33 ‰).  

Základným priestorovým pohybom obyvateľstva, ktorý vplýva na rast alebo pokles 

počtu obyvateľov je migračný pohyb. Migračná mobilita odráža zmenu trvalého bydliska pre 

obyvateľov, ktorí sa do obce prisťahovali (imigranti) ako i pre obyvateľov, ktorí sa z nej 

vysťahovali. Rok 2015 bol pre obec charakteristický nižším počtom prisťahovaných (4 osoby) 

a vyšším počtom vysťahovaných (33 osôb), čo spôsobilo zápornú hodnotu migračného salda (-

29 osôb). Vývoj počtu imigrantov za obdobie rokov zobrazuje tabuľka 7. Najnižší počet 

prisťahovaných predstavovali 4 obyvatelia (r. 2015) a najvyšší 26 obyvatelia (r. 2011). 

I v ostatných rokoch sa striedal nárast s poklesom počtu imigrantov. Za obdobie rokov 2009 - 

2015 sa do obce prisťahovalo 83 obyvateľov.  

Nerovnomerný vývoj hrubej miery prisťahovaných dokumentuje tab. 7. V roku 2015 

dosiahla obec negatívnejší vývoj v prepočte na 1000 obyvateľov ako mal okres Nové Mesto 

nad Váhom (8,83 ‰) ako aj Trenčiansky samosprávny kraj (4,27 ‰) ale pozitívnejší ako bol 

priemer Slovenskej republiky (1,29 ‰).  

 

Tab. 7  - Vývoj prisťahovaných a vysťahovaných obyvateľov obce Pobedim (r. 2009 - 

2015) 

Územie Rok 
Prisťahovaní Vysťahovaní 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pobedim 
abs. 8 11 26 7 9 18 4 18 32 9 16 17 15 33 

‰ 6,61 9,12 21,79 5,90 7,65 15,27 3,45 14,88 26,53 7,54 13,48 14,46 12,72 28,45 

okr. 

NMnV 
‰ 8,12 7,29 7,94 7,45 7,43 9,66 8,83 6,19 6,99 6,11 6,86 7,33 7,52 6,98 

TSK ‰ 3,78 3,68 3,46 3,64 3,82 4,22 4,27 4,49 4,51 4,17 4,32 4,63 5,28 5,35 

SR ‰ 1,17 0,97 0,90 1,00 0,95 0,99 1,29 0,37 0,35 0,35 0,37 0,51 0,67 0,71 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016, upravené autormi 
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Druhým významným ukazovateľom migračnej mobility je emigrácia. Počet 

vysťahovaných predstavoval až o 29 osôb viac ako počet prisťahovaných (r. 2015). Za obdobie 

rokov 2009-2015 sa z obce vysťahovalo 140 obyvateľov. Rozpätie vysťahovania bolo od 9 osôb 

(r. 2011) do 33 obyvateľov (r. 2015).  

Hrubá miera emigrácie (vysťahovania) umožňuje tiež v prepočte na 1000 obyvateľov 

porovnať hodnoty emigrácie s okresnou, krajskou a celoslovenskou populáciou (tab. 7). Hrubá 

miera emigrácie v roku 2015 dosiahla v obci Pobedim (28,45 ‰) negatívnejšie hodnoty ako má 

populácia okresu Nové Mesto nad Váhom (6,98 ‰), TSK (5,35 ‰) a SR (0,71 ‰). 

Na základe imigrácie a emigrácie možno obec charakterizovať v r. 2015 ako obec so 

záporným migračným saldom (tab. 8, graf 3) s odlivom obyvateľov z obce. Migračný prírastok 

bol zaznamenaný v obci v sledovanom období iba v dvoch rokoch 2011 a 2014.  

 

Tab. 8 - Vývoj migračného prírastku resp. úbytku obyvateľov obce Pobedim (r. 2009 - 

2015) 

Územie 
Migračný 

prírastok/úbytok 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pobedim 

abs. -10 -21 17 -9 -8 3 -29 

‰ -8,26 -17,41 14,25 -7,58 -6,80 2,55 -25,00 

okr. Nové M. 

n. Váhom 
‰ 1,93 0,30 1,83 0,59 0,10 2,14 1,86 

TSK ‰ -0,72 -0,84 -0,71 -0,68 -0,81 -1,05 -1,08 

SR ‰ 0,81 0,62 0,55 0,63 0,44 0,32 0,58 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016, upravené autormi 

 

Za obdobie r. 2009-2015 sa z obce vysťahovalo o 29 obyvateľov viac ako sa do obce 

prisťahovalo. Najvyšší migračný prírastok bol v roku 2011 v počte 17 osôb a najvyšší migračný 

úbytok bol v r. 2015 v počte 29 osôb (tzn. -25,00 ‰). V porovnaní s okresom Nové Mesto nad 

Váhom (1,86 ‰), Trenčianskym samosprávnym krajom (-1,08 ‰) ako i Slovenskou 

republikou (0,58 ‰) bolo migračné saldo výrazne zápornejšie. 

   Záporné migračné saldo prevyšujúce prirodzený prírastok obyvateľov (graf 3 

a tab. 9) má svoj odraz na celkovom pohybe obyvateľov obce, ktorý vykazoval zápornú 
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hodnotu  nielen v roku 2015 (-30 obyvateľov, tzn. -25,86 ‰) ale i v niektorých ďalších rokoch  

(r. 2009, 2010, 2012 a 2013).  

V porovnaní s okresom Nové Mesto nad Váhom v r. 2015 (0,38 ‰) má obec 

negatívnejší vývoj, pričom dosahuje vyšší celkový úbytok obyvateľov v prepočte na 1000 

obyvateľov. Rovnako aj v porovnaní s Trenčianskym samosprávnym krajom (-2,20 ‰)  

a Slovenskou republikou (0,90 ‰) má obec negatívnejšie hodnoty.  

Súčasná veková štruktúra populácie ako i jej mobilita neumožňuje populácii obce 

Pobedim výraznejšie rásť z vnútorných zdrojov, a preto je potrebné klásť väčší dôraz na 

vytváranie podmienok pre udržanie mladého obyvateľstva v obci vo všetkých oblastiach 

a vytvárať podmienky pre podporu imigrácie do obce. 

 

Tab. 9 - Vývoj celkového prírastku resp. úbytku obyvateľov obce Pobedim (r. 2009 - 

2015) 

Územie 
Celkový 

prírastok/úbytok 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pobedim 

abs. -9 -26 20 -18 -5 1 -30 

‰ -7,44 -21,56 16,76 -15,16 -4,25 0,85 -25,86 

okr. Nové M. 

n. Váhom 
‰ 0,61 0,03 0,81 -2,27 -1,75 1,01 0,38 

TSK ‰ -1,08 -0,66 -0,45 -1,73 -1,29 -1,96 -2,20 

SR ‰ 2,34 1,91 2,20 1,21 0,95 1,00 0,90 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016, upravené autormi 
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Graf 3 - Bilancia dynamiky obyvateľov obce Pobedim (r. 2015)  
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Zdroj: ŠÚ SR, 2016, upravené autormi 

 

Na vývoji počtu obyvateľov sa druhotne podpisujú i ďalšie demografické javy ako 

sobášnosť a rozvodovosť.  

Sobášnosť vykazuje kolísavé hodnoty, ktoré sa v prepočte na 1000 obyvateľov obce 

pohybujú od 1,69 ‰ (r. 2012) po 7,44 ‰ (r. 2009), čo prestavovalo spolu 36 sobášov v obci. 

Vysoký počet sobášov bol v roku 2009 (9). V ostatných rokoch sa počet sobášov pohyboval od 

2 po 7. V roku 2015 manželstvo uzatvorilo 5 dvojíc. Priemerné hodnoty sobášnosti boli 

v poslednom roku mierne nižšie ako sú priemerné hodnoty sobášnosti v okrese Nové Mesto nad 

Váhom (4,98 ‰), TSK (5,22 ‰) a SR (5,31 ‰) (tab. 10). V rokoch 2009, 2011 a 2014 dosahuje 

obec nadpriemerné hodnoty na všetkých porovnávaných úrovniach. 

Negatívny vplyv na rozvoj rodiny má rozvodovosť. Počet rozvodov v obci sa pohybuje 

v rozpätí 2 - 4. Hrubú mieru rozvodovosti v obci v porovnaní s okresom Nové Mesto nad 

Váhom, TSK a SR zobrazuje tab. 10 a je v r. 2015 vyššia ako v ostatných porovnávaných 

úrovniach. Iba v r. 2010 dosahuje hrubá miera rozvodovosti v obci nižšie hodnoty ako sú 

priemerné okresné, krajské a celoslovenské hodnoty. 

 

Tab. 10 - Vývoj počtu sobášov a rozvodov obyvateľov obce Pobedim (r. 2009-2015) 

Územie Rok 
Sobášnosť Rozvodovosť 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pobedim 
abs. 9 3 7 2 4 6 5 3 2 3 3 4 4 3 

‰ 7,44 2,49 5,87 1,69 3,40 5,09 4,31 2,48 1,66 2,52 2,53 3,40 3,39 2,57 
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okr. Nové 

M. n. 

Váhom 

‰ 4,521 4,26 4,00 4,41 3,86 4,48 4,98 2,67 2,36 2,27 2,30 2,23 2,11 2,00 

TSK ‰ 4,80 4,63 4,50 4,59 4,46 4,74 5,22 2,57 2,31 2,10 1,97 2,09 2,10 1,91 

SR ‰ 4,87 4,68 4,75 4,81 4,71 4,96 5,31 2,34 2,21 2,06 2,03 2,02 1,94 1,81 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016, upravené autormi 

 

Štruktúra obyvateľstva 

K základným charakteristikám populácie patrí jej štruktúra, ktorá sa hodnotí podľa 

viacerých aspektov. V štruktúre obyvateľstva podľa pohlavia (tab. 3, graf 4) prevládajú 

v jednotlivých rokoch ženy s výnimkou roku 2015, kedy 5 osobami prevládali muži. Podiel 

mužov na celkovej populácii obce je tak 50,22 % (r. 2015). Na prevahu mužov v populácií obce 

poukazuje i index maskulinity, ktorý udáva 1008,76 mužov pripadajúcich na 1000 žien.  

 

Graf 4 - Štruktúra obyvateľstva obce Pobedim podľa pohlavia (r. 2015) 
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Zdroj: ŠÚ SR, 2016, spracované autormi 

 

Ďalšou štruktúrou, ktorá umožňuje charakterizovať ľudský potenciál je štruktúra 

obyvateľstva podľa veku, ktorú analyzujeme podľa reprodukcie a produktivity. Veková 

štruktúra populácie podľa reprodukcie je tvorená predreprodukčnou, repredukčnou  

a poreprodukčnou zložkou populácie (tab. 11, graf 5). V reprodukčnom veku 15-49 rokov 

zaznamenávame postupný pokles počtu, pričom v r. 2015 bolo v tomto veku 50,65 % 

obyvateľov obce. V predreprodukčnom veku (0-14 rokov) je 11,94 % obyvateľov 

a v poreprodukčnom veku (50 rokov a viac) je trojnásobne viac obyvateľov (37,41 %) ako 

v detskom veku. Nízka predreprodukčná základňa umožňuje len jednoduchú reprodukciu, ktorá 

nezabezpečuje dostatočný rast populácie z vlastných zdrojov a vedie k silne regresívnemu typu 
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populácie. Vysoký podiel obyvateľstva v poreprodukčnom veku v porovnaní s obyvateľstvom 

v predreprodukčnom veku zároveň poukazuje na starnutie populácie obce. V porovnaní 

s populáciou SR je podiel populácie obce v poreprodukčnom veku značne vyšší ale v porovnaní 

s priemerom TSK a okresu Nové Mesto nad Váhom je tento podiel nižší. 

 

Tab. 11 - Veková štruktúra obyvateľov obce Pobedim podľa reprodukcie (r. 2009-2015) 

Územie Rok 

Predreprodukčný 

vek (0-14 rokov) 

Reprodukčný vek  

(15-49 rokov) 

Poreprodukčný vek 

(50 a viac rokov) 

abs. % abs. % abs. % 

Pobedim 

2009 150 12,42 646 53,48 412 34,10 

2010 128 10,83 636 53,81 418 35,36 

2011 141 11,76 631 52,63 427 35,61 

2012 132 11,18 624 52,84 425 35,98 

2013 140 11,90 612 52,04 424 36,06 

2014 139 11,81 608 51,66 430 36,53 

2015 137 11,94 581 50,65 429 37,41 

okres Nové  
M. nad Váhom 

2015 8459 13,52 30275 48,40 23820 38,08 

TSK 2015 78440 13,30 290601 49,26 220894 37,44 

SR 2015 832043 15,33 2705735 49,86 1888474 34,81 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016, spracované autormi 

 

Štruktúra  obyvateľstva podľa produktivity je druhým typom vekovej štruktúry. 

Charakteristická je silnou zložkou obyvateľstva produktívneho veku (15-64-roční), ktoré 

dosahuje v obci 68,70 % (r. 2015). Ďalšie dve kategórie sú tvorené predproduktívnou (0-14-

roční) a poproduktívnou (65 a viac rokov) zložkou populácie obce (tab. 12, graf 6). 

Predproduktívna zložka sa na celkovej populácii obce Pobedim podieľa 11,94 %. Podiel 

obyvateľov v poproduktívnom veku dosahuje 19,36 % vyššiu priemernú hodnotu ako má SR 

(14,44 %), Trenčiansky samosprávny kraj (15,89 %) a okres Nové Mesto nad Váhom (17,20 

%).  
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Tab. 12 - Veková štruktúra obyvateľov obce Pobedim podľa produktivity (r. 2009-2015) 

Územie Rok 

Predproduktívny 

vek (0-14 rokov) 

Produktívny vek  

(15-64 rokov) 

Poproduktívny vek 

(65 a viac rokov) 

abs. % abs. % abs. % 

Pobedim 

2009 150 12,42 878 72,68 180 14,90 

2010 128 10,83 872 73,77 182 15,40 

2011 141 11,76 862 71,89 196 16,35 

2012 132 11,18 851 72,06 198 16,04 

2013 140 11,90 828 70,41 208 17,69 

2014 139 11,81 828 70,35 210 17,69 

2015 137 11,94 788 68,70 222 19,36 

okres Nové  

M. nad Váhom 
2015 8459 13,52 43338 69,28 10758 17,20 

TSK 2015 78440 13,30 417717 70,81 93778 15,89 

SR 2015 832043 15,33 3810273 70,23 783936 14,44 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016 spracované autormi 

 

Graf 5 a 6 - Veková štruktúra obyvateľov obce Pobedim podľa reprodukcie 

a produktivity (r. 2015) 
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Zdroj: ŠÚ SR, 2016, spracované autormi 

 

Rastom podielu obyvateľstva produktívneho a poproduktívneho veku bude dochádzať 

k prehlbovaniu procesu starnutia obyvateľstva. Túto situáciu v populácii dokumentujú i ďalšie 

vybrané demografické ukazovatele (tab. 13).  
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Tab. 13 - Vybrané demografické ukazovatele obce Pobedim (r. 2015) 

Územie 
Index starnutia  

v % 

Index ekonomickej závislosti 

mladých ľudí  v % 

Index ekonomického 

zaťaženia v % 

Pobedim 162,04 17,39 45,56 

okres Nové Mesto 

nad Váhom 
127,18 19,52 44,34 

TSK 119,55 18,78 41,23 

SR 94,22 21,84 42,41 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016, spracované autormi 

 

 Index starnutia charakterizuje pomer počtu osôb poproduktívneho veku pripadajúcich 

na 100 obyvateľov 0-14-ročných. V obci pripadá 162,04 obyvateľov poproduktívneho veku na 

100 obyvateľov predproduktívneho veku, čo poukazuje na výrazne staršiu populáciu obce ako 

je populácia okresu Nové Mesto nad Váhom, Trenčianskeho samosprávneho kraja a Slovenska. 

Index ekonomickej závislosti mladých ľudí, určený ako pomer predproduktívneho veku 

k produktívnemu veku, dosahuje hodnotu 17,39 %, ktorá je nižšia ako celoslovenská (21,84 %), 

krajská (18,78 %) a okresná (19,52 %) hodnota. 

Za výstižný ukazovateľ demografickej situácie možno považovať aj index 

ekonomického zaťaženia, tzn. pomer obyvateľstva predproduktívneho a poproduktívneho veku 

k obyvateľstvu v produktívnom veku, ktorý má v obci hodnotu 45,56 %. Je mierou 

hospodárskeho zaťaženia práceschopného obyvateľstva závislými osobami. Táto hodnota 

poukazuje na vyššiu ekonomickú zaťaženosť populácie obce, ako je ekonomická zaťaženosť 

populácie okresu, kraja ale i Slovenska (tab. 13).  

Veková štruktúra obyvateľstva ovplyvňuje nielen procesy jeho reprodukcie, ale súčasne 

určuje aj potenciál pracovných síl a jeho obnovu. Menší podiel obyvateľstva 

v predproduktívnom veku môže v budúcnosti spomaliť reprodukciu pracovnej sily, môže 

zapríčiniť jej stagnáciu až úbytok. Na zlepšenie populačnej štruktúry obyvateľstva, ktorá je 

výsledkom dlhodobých procesov, je potrebné podporiť mladé obyvateľstvo a zároveň obec 

hospodársky rozvíjať a vytvoriť dostatok pracovných príležitostí v rôznych odvetviach 

hospodárstva nielen v obci ale i v jej okolí.  

Pri využívaní ľudského potenciálu na trhu práce dôležitú úlohu zohráva aj vzdelanostná 

úroveň obyvateľstva. Vo vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva (tab. 14 a 15) sledujeme nárast 

počtu obyvateľov so sekundárnym a terciárnym vzdelaním. V roku 2001  
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z celkového počtu obyvateľov tvorili takmer polovicu (50,12 %) populácie obce obyvatelia so 

sekundárnym vzdelaním a v roku 2011 sa ich podiel zvýšil na 59,04 %. Naopak pokým v roku 

2001 bolo zastúpené obyvateľstvo so základným vzdelaním 24,24 %, v r. 2011 to bolo už len 

15,22 %. Vysokoškolské vzdelanie v r. 2001 bolo v tejto štruktúre zastúpené 3,69 % a v r. 2011 

už 7,82 %.   

  

Tab. 14 - Štruktúra obyvateľstva podľa ukončeného vzdelania v obci Pobedim (r. 2001) 

Ú
ze

m
ie

 

Ukončené vzdelanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

Pobedim 296 24,24 327 26,78 27 2,21 217 17,77 36 2,95 5 0,41 45 3,69 268 21,95 

1 - základné vzdelanie, 2 - učňovské bez maturity, 3 - stredné odborné bez maturity, 4 - úplné stredné odborné  

a učňovské s maturitou, 5 - úplné stredné všeobecné , 6 - vyššie, 7, vysokoškolské vzdelanie 8 - bez vzdelania 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2001, spracované autormi 

 

V štruktúre najvyššieho dosiahnutého vzdelania v r. 2011 dominuje sekundárne 

vzdelanie pred primárnym (tab. 15, graf 7).  

 

Tab. 15 - Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce Pobedim (r. 2011) 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
Pohlavie Spolu 

muži ženy abs. % 

Primárne 69 112 181 15,22 

Základné 69 112 181 15,22 

Sekundárne 370 332 702 59,04 

Učňovské (bez maturity) 124 77 201 16,90 

Stredné odborné (bez maturity) 107 67 174 14,63 

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 16 16 32 2,69 

Úplné stredné odborné (s maturitou) 105 128 233 19,60 

Úplné stredné všeobecné 14 37 51 4,29 

Vyššie odborné vzdelanie 4 7 11 0,93 

Terciárne 47 46 93 7,82 

Vysokoškolské bakalárske 7 9 16 1,35 

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 37 34 71 5,97 

Vysokoškolské doktorandské 3 3 6 0,50 
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Vysokoškolské spolu 47 46 93 7,82 
Š

tu
d

ij
n

ý
 o

d
b

o
r
 

prírodné vedy 4 2 6 0,50 

technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, strojárstvo, informatika a 

VT, elektrotechnika, technická chémia, potravinárstvo) 
12 6 18 1,51 

technické vedy a náuky II (textilná v., spracovanie kože, dreva, plastov, 

výroba hud. nástrojov, architektúra, stavebníctvo, opravy, pošty, 

telekomunikácie, automatiz., špec. odb.) 

7 0 7 0,59 

poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 7 4 11 0,93 

zdravotníctvo 0 4 4 0,34 

spoločenské vedy, náuky a služby I (filozofia, ekonómia, politické 

a právnické vedy, ekonomika a manažment, obchod a služby, SŠ - OA, HA, 

praktická š., učeb.odb.) 

7 13 20 1,68 

spoločenské vedy, náuky a služby II (história, filolog., pedagog. a psych. 

vedy, publicistika a informácie, telovýchova, učiteľstvo, SŠ - gym.) 
8 16 24 2,02 

vedy a náuky o kultúre a umení 0 1 1 0,08 

vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 2 0 2 0,17 

Bez školského vzdelania 67 69 136 11,44 

Nezistené 36 41 77 6,48 

Spolu 589 600 1 189 100,00 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011 

 

Sekundárne vzdelanie má ukončených 59,04 % obyvateľov obce. Dominuje v ňom 

úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (19,60 %) a učňovské bez maturity, ktoré má 

ukončených 16,90 % obyvateľov obce. Kým v nižšom strednom vzdelaní prevládajú muži, vo 

vyššom strednom vzdelaní majú prevahu ženy. Primárne vzdelanie ako najvyššie ukončené 

vzdelanie má 15,22 % obyvateľov obce. V tomto type vzdelania takmer dvojnásobne 

prevládajú ženy. Vzdelanostnú štruktúru dopĺňa obyvateľstvo s terciárnym resp. 

vysokoškolským vzdelaním, ktoré absolvovalo 7,82 % obyvateľov. Bez školského vzdelania je 

11,44 % obyvateľov a zahrňujeme k nim hlavne deti a mládež vzdelávajúcu sa na všetkých 

typoch škôl. Podiel obyvateľov s nezisteným vzdelaním bol 6,48 %.  
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Graf 7 - Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce Pobedim (r. 2011) 
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Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011, spracované autormi  

 

V religióznej štruktúre obyvateľov obce dominuje 77,12 % rímsko-katolícke 

náboženstvo, ku ktorému sa hlási 917 obyvateľov (r. 2011). Oproti roku 2001 však sledujem 

pokles o 16,08 % obyvateľov hlásiacich sa k tomuto vierovyznaniu (tab. 16, graf 8 a 9).  

 

Tab. 16 - Religiózna štruktúra obyvateľstva obce Pobedim (r. 2011 a 2001) 

Náboženské vyznanie 
Rok 2011 Rok 2001 

Muži Ženy Spolu % Muži Ženy Spolu % 

Rímskokatolícka cirkev 446 471 917 77,12 549 589 1 138 93,20 

Gréckokatolícka cirkev 1 0 1 0,08 0 1 1 0,08 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 3 10 13 1,09 4 10 14 1,15 

Bratská jednota baptistov 2 0 2 0,17     

Reformovaná kresťanská cirkev - - - - 1 0 1 0,08 

Evanjelická cirkev metodistická - - - - 1 0 1 0,08 

Cirkev československá husitská 1 0 1 0,08 - - - - 

Cirkev bratská 1 0 1 0,08 - - - - 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 1 0 1 0,08 - - - - 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 1 0 1 0,08 - - - - 
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Bahájske spoločenstvo 0 1 1 0,08 - - - - 

Bez vyznania 42 26 68 5,72 30 25 55 4,50 

Nezistené 91 92 183 15,39 8 3 11 0,90 

Spolu 589 600 1 189 100,00 593 628 1 221 100,00 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011, 2001, spracované autormi 

 

Menej je v obci zastúpené obyvateľstvo evanjelického augsburského vyznania, ku 

ktorému sa hlási (r. 2011) 13 obyvateľov (1,09 %). Oproti roku 2001 aj tu nastal pokles. 

    Náboženstvo ostatných cirkví vyznáva len 0,68 % obyvateľov, pričom zastúpené sú 

vierovyznania ako gréckokatolícka cirkev, reformovaná kresťanská cirkev, cirkev bratská 

a ďalšie.  

Bez vyznania viery je 68 osôb, tzn. 5,72 % obyvateľov (r. 2011), čo je viac ako v r. 

2001, kedy bolo bez vyznania viery 55 osôb (4,50 %). U 183 obyvateľov nebolo vierovyznanie 

v r. 2011 zistené ale v r. 2001 to bolo len u 11 obyvateľov (tab. 16, graf 8 a 9). 

 

Graf 8 a 9 - Religiózna štruktúra obyvateľstva obce Pobedim (r. 2001 a 2011) 
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Gréckokatolícka cirkev

Evanjelická cirkev 
augsburského vyznania

Bratská jednota baptistov

Cirkev československá 
husitská

Cirkev bratská

Ústredný zväz židovských 
náboženských obcí

Náboženská spoločnosť 
Jehovovi svedkovia

Bahájske spoločenstvo

Bez vyznania

Nezistené

r. 2011

 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011, 2001, spracované autormi 

 

Národnostná štruktúra obyvateľstva je homogénna. Na území obce Pobedim sa 

k slovenskej národnosti hlásilo 94,62 % obyvateľov (r. 2011), čo je len o 0,88 percentného bodu 

menej ako v r. 2001.  

Z ostatných národností, ktoré dopĺňajú minimálne štruktúru sú to rómska (0,08 % v r. 

2011 ale 3,60 % v r. 2001) a česká národnosť s 0,25 % v r. 2011 a s 0,57 % v r. 2001. Zastúpená 

v minimálnej miere je aj maďarská národnosť (0,08 %) a v r. 2011 srbská národnosť (0,08 %) 
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a v r. 2001 nemecká národnosť (0,08 %). Ostatné a nezistené národnosti tvorili v r. 2011 až 

4,88 %, čo predstavuje oproti r. 2001 nárast o 4,72 % (tab. 17, graf 10 a 11). 

 

Tab. 17 - Národnostná štruktúra obyvateľov obce Pobedim (r. 2011 a 2001)  

Národnosť 
Rok 2011 Rok 2001 

Muži Ženy Spolu % Muži Ženy Spolu % 

Slovenská 560 565 1 125 94,62 564 602 1 166 95,50 

Maďarská 0 1 1 0,08 0 1 1 0,08 

Rómska 1 0 1 0,08 23 21 44 3,60 

Česká 2 1 3 0,25 4 3 7 0,57 

Nemecká - - - - 1 0 1 0,08 

Srbská 1 0 1 0,08 - - - - 

Ostatné, nezistené 25 33 58 4,88 1 1 2 0,16 

Spolu 589 600 1 189 100,00 593 628 1 221 100,00 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011, 2001, spracované autormi 

 

Graf 10 a 11 - Národnostná štruktúra obyvateľov obce Pobedim (r. 2011 a 2001)  

Slovenská

Maďarská

Rómska

Česká

Srbská

Ostatné, nezistené

r. 2011

Slovenská

Maďarská

Rómska

Česká

Nemecká

Ostatné, nezistené

r. 2001

 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011, 2001, spracované autormi 
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1.1.5 EKONOMICKÁ ZÁKLADŇA 

 

1.1.5.1 Štruktúra využitia krajiny 

 

Z pôdneho fondu obce (8609,489 ha) bolo v roku 2015 až 91,36 % poľnohospodársky 

využívaných (tab. 18, graf 12).  

 

Tab. 18 - Vývoj štruktúry využitia pôdneho fondu obce Pobedim v r. 2009, 2011, 2013, 

                 2015 

Formy využitia pôdneho fondu v m2 r. 2009 r. 2011 r. 2013 r. 2015 

Celková výmera územia  8 609 489 8 609 489 8 609 489 8 609 489 

Poľnohospodárska pôda   7 868 702 7 867 706 7 865 915 7 865 271 

orná pôda  7 512 428 7 512 428 7 512 428 7 512 428 

vinica  - - - - 

záhrada 340 335 339 339 337 548 336 904 

ovocný sad - - - - 

trvalý trávny porast  15 939 15 939 15 939 15 939 

Nepoľnohospodárska pôda  740 787 741 783 743 574 744 218 

lesný pozemok - - - - 

vodná plocha  109 634 109 634 109 634 109 634 

zastavaná plocha a nádvorie 570 749 571 891 573 682 574 673 

ostatná plocha  60 404 60 258 60 258 59 911 

Zdroj: ŠU SR, 2016  

Graf 12 - Využitie pôdneho fondu obce Pobedim (r. 2015) 

91,36%

1,27%

6,67%

0,70%

poľnohospodárska 
pôda

vodná plocha

zastavaná plocha

ostatná plocha

 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016, spracované autormi 
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Poľnohospodárska pôda zaberá plochu 7865,271 ha, z ktorej na ornú pôdu pripadá  

7512,428 ha (95,51 %), záhrady zaberajú 336,904 ha (4,28 %) a trvalé trávnaté porasty 15,939 

ha (0,20 %). Ovocné sady, vinice a chmeľnice nie sú v obci zastúpené. O dominantnom využití 

pôdneho fondu pre účely poľnohospodárstva svedčí i vysoký stupeň zornenia, ktorý má 

hodnotu 95,51 %. 

Nepoľnohospodárska pôda, ktorá zaberá plochu 744,218 ha, sa na pôdnom fonde 

podieľa 8,64 %. Z nej väčšinu zaberajú zastavané plochy (77,22 %). Vodné plochy tvoria 14,73 

% a ostatné plochy 8,05 %. Lesné plochy nie sú v obci zastúpené (tab. 18, graf 12). 

 

1.1.5.2 Trh práce 

 

Ekonomická aktivita obyvateľov odráža jeho využitie na trhu práce. Podľa výsledkov 

posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov v r. 2011 bolo v obci evidovaných 556 

ekonomicky aktívnych obyvateľov (EAO), čo bolo o 34 osôb menej ako v roku 2001, kedy 

EAO bolo 590. Z obyvateľstva v produktívnom veku bolo 63,0 % EAO. Vyššou ekonomickou 

aktivitou sa vyznačujú muži, ktorí dosahujú podiel 56,29 %, ženy dosahujú nižší podiel 43,71 

%. Obyvateľstvo za pracovnou príležitosťou odchádza hlavne do okolitých miest, ktoré 

poskytujú pracovné príležitosti nielen pre vlastné obyvateľstvo, ale aj pre obyvateľstvo vidieka. 

Vysoká odchádzka za prácou je charakteristická pre vidiecke obce, nevynímajúc ani obec 

Pobedim. Za prácou mimo obec odchádza 494 osôb tzn. 88,85 %  

z EAO. Základné ukazovatele EAO obce sú uvedené v tab. 19.  

 

Tab. 19 - Základné ukazovatele EAO obce Pobedim (r. 2001 a 2011)  

Rok EAO EAO/100 obyv. 

odchádzka do 

zamestnania  

(počet) 

odchádzka/100 EAO 

2001 590 48,32 344 58,31 

2011 556 46,76 494 88,85 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2001, 2011 

 

V spoločenskej štruktúre EAO dominujú zamestnanci, ktorí dosahujú 73,4 %. Popri 

zamestnancoch štruktúru tvoria i ďalšie skupiny ako napr. podnikatelia, ktorí v rozvoji obce 

nadobúdajú stále významnejšie miesto (tab. 20). Podľa výsledkov sčítania ľudu v r. 2011 v obci 
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podnikalo 58 podnikateľov (10,4 %). Ďalšou skupinou sú členovia družstiev najmä 

poľnohospodárskych alebo v inej družstevnej organizácii, ktorých podiel je len 0,7 %. 

Zvyšných 15,5 % tvoria ostatní a nezistení EAO. Vypomáhajúci, neplatení členovia domácich 

resp. rodinných podnikov v danej štruktúre obce nie sú zastúpení (tab. 20). 

 

Tab. 20 - EAO podľa spoločenskej skupiny v obci Pobedim (r. 2011)   

Územie 

Postavenie v zamestnaní 

 

zamestnanci 

 

podnikatelia 
členovia 

družstiev 

vypomáhajúci 

(neplatení) 

členovia domác. 

ostatní  

a nezistení 

spolu 

abs. % so zamestn. bez zamestn. 
spolu 

% 
abs. % abs. % abs. % 

Pobedim 408 73,4 9 49 10,4 4 0,7 - - 86 15,5 

okres Nové 

Mesto nad 

Váhom 

23805 76,3 859 2636 11,2 171 0,5 23 0,1 3716 11,9 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011 

 

V štruktúre ekonomicky aktívneho obyvateľstva podľa sektorov hospodárstva (tab. 21, 

graf 10) bola najväčšia zamestnanosť v r. 2011 v sekundárnom sektore, v ktorom našlo 

pracovné možnosti 46,58 % EAO. Z nich až 230 odchádzalo za prácu mimo obec bydliska.  

 

Tab. 21 - EAO v sektoroch hospodárstva v obci Pobedim (r. 2001 a r. 2011)  

 

Rok Primárny sektor Sekundárny sektor Terciárny sektor EAO bez udania Spolu 

2001 66 224 239 61 590 

2011 32 259 221 44 556 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2001, 2011 

 

V terciárnom sektore v roku 2011 pracovalo 39,75 % EAO. Odchádzka do tohto sektora 

mimo obec bydliska dosiahla 196 osôb. V primárnom sektore bolo zamestnaných 32 EAO (5,76 

%), z ktorých až 30 odchádzalo za prácou mimo obce (graf 10). 

V odvetvovej štruktúre hospodárstva má významné postavenie zamestnanosť 

v priemyselnej výrobe, kde našlo v r. 2011 pracovnú príležitosť 209 pracovníkov (37,89 % 

EAO), z ktorých 89,95 % dochádzalo za prácou. Prevládali pracujúci vo výrobe elektrických 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pobedim 2016 - 2022 

 

34 

 

zariadení (55 osôb) a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu (43 EAO). V stavebníctve pracovalo 

39 osôb. Z nevýrobných odvetví najvyššia zamestnanosť bola vo vzdelávaní (32 EAO) 

a v maloobchode (30 EAO). Vyššia zamestnanosť EAO bola i vo veľkoobchode (22 EAO), vo 

verejnej správe (20 EAO) a v zdravotníctve (16 EAO). Za nimi nasledovala činnosť 

v reštauráciách a pohostinstvách, ktorú vykonávalo 11 osôb. Odvetvovú zamestnanosť EAO 

zobrazuje tab. 22, ktorá poukazuje aj na odchádzku za prácou mimo obec Pobedim, kde pracuje 

dominantná časť obyvateľov.  

 

Graf 10 - EAO obce Pobedim podľa sektorov hospodárstva (r. 2011)  

5,76%

46,58%
39,75%

7,91%

primárny

sekundárny

terciárny

nezistené

 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011, spracované autormi 

 

Tab. 22 - EAO obce Pobedim podľa odvetví hospodárstva (r. 2011)  

Odvetvie ekonomickej činnosti 

Ekonomicky aktívne osoby 

muži ženy spolu 

z toho 

dochádza do 

zamestnania 

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby  

s tým súvisiace 
22 8 30 29 

Lesníctvo a ťažba dreva 1 1 2 1 

Výroba potravín 4 8 12 11 

Výroba nápojov 2 0 2 2 

Výroba textilu 0 1 1 1 

Odvetvie ekonomickej činnosti 

Ekonomicky aktívne osoby 

muži ženy spolu 

z toho 

dochádza do 

zamestnania 

Výroba odevov 1 2 3 2 
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Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba 

predmetov zo slamy a prúteného materiálu 
3 1 4 2 

Výroba papiera a papierových výrobkov 0 1 1 1 

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 0 1 1 0 

Výroba chemikálií a chemických produktov 1 0 1 1 

Výroba výrobkov z gumy a plastu 15 28 43 40 

Výroba a spracovanie kovov 1 1 2 0 

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 23 5 28 25 

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 5 2 7 7 

Výroba elektrických zariadení 29 26 55 52 

Výroba strojov a zariadení i. n. 11 9 20 18 

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 13 5 18 16 

Výroba nábytku 6 3 9 8 

Iná výroba 2 0 2 2 

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 3 0 3 3 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2 1 3 3 

Zber, úprava a dodávka vody 2 0 2 2 

Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov 3 0 3 2 

Výstavba budov 10 1 11 8 

Inžinierske stavby 5 0 5 5 

Špecializované stavebné práce 21 2 23 19 

Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov 5 3 8 8 

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 14 8 22 21 

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 14 16 30 25 

Pozemná doprava a doprava potrubím 8 0 8 6 

Skladové a pomocné činnosti v doprave 3 3 6 6 

Poštové služby a služby kuriérov 0 1 1 1 

Ubytovanie 2 2 4 3 

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 5 6 11 9 

Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie 1 0 1 1 

Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 1 3 4 3 

Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho 

poistenia 
1 0 1 1 

Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia 1 1 2 1 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 2 1 3 3 

Právne a účtovnícke činnosti 1 7 8 7 
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Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia 3 3 6 3 

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy 4 2 6 6 

Vedecký výskum a vývoj 2 0 2 2 

Reklama a prieskum trhu 2 0 2 2 

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 1 0 1 1 

Prenájom a lízing 0 1 1 1 

Sprostredkovanie práce 1 1 2 1 

Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií 1 0 1 1 

Odvetvie ekonomickej činnosti 

Ekonomicky aktívne osoby 

muži ženy spolu 

z toho 

dochádza do 

zamestnania 

Bezpečnostné a pátracie služby 4 0 4 2 

Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou 2 1 3 3 

Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti 2 3 5 4 

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 10 10 20 19 

Vzdelávanie 9 23 32 31 

Zdravotníctvo 3 13 16 16 

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) 1 3 4 2 

Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení 0 1 1 1 

Činnosti herní a stávkových kancelárií 1 0 1 1 

Činnosti členských organizácií 2 0 2 2 

Ostatné osobné služby 1 2 3 3 

Nezistené 21 23 44 38 

Spolu 313 243 556 494 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011 

 

V hospodárstve obce má významné postavenie poľnohospodárska výroba, ktorá je 

v obci reprezentovaná prostredníctvom Poľnohospodárskeho družstva Pobedim. Družstvo 

hospodári na 821 ha ha pôdy a zamestnáva 16 pracovníkov. V rastlinnej výrobe sa zameriava 

hlavne na pestovanie obilnín a v živočíšnej výrobe sa orientuje predovšetkým na hovädzí 

dobytok s trhovou produkciou mlieka a výkrm býkov. V obci taktiež pôsobia viacerí súkromne 

hospodáriaci roľníci a drobnochovatelia. 
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Priemyselná výroba je zastúpená spoločnosťou Ulstrup Platst s.r.o. Pobedim, ktorá je 

súčasťou dánskej zahraničnej spoločnosti Ulstrup Platst a prioritne sa zaoberá výrobou 

plastových tovarov. Zamestnáva 127 pracovníkov.  

Rozvoj obce je výrazne ovplyvňovaný aj rozvojom menšieho podnikania, ktoré ponúka 

niekoľko pracovných príležitosti vo viacerých oblastiach hospodárstva (tab. 23). Na území obce 

podniká viacero podnikateľských subjektov na základe živnostenského oprávnenia (listu). 

Podnikateľská činnosť živnostníkov (r. 2015) sa zameriava najmä na maloobchodné služby, 

sklenárske práce, sprostredkovateľské služby, poradenstvo a pod.  

 

Tab. 23 - Vybrané pracovné príležitosti a podnikateľské subjekty v obci Pobedim (r. 2015)  

P.č. 
Meno podnikateľského 

subjektu (živnostníka) 
Zameranie Právna forma 

Počet 

zamestnancov 

1. 
Ivan Feranec - F&F 

CREATIVE 

kovoobrábacie služby, čistiace 

a upratovacie služby, polygrafia 
s.r.o. 2 

2. Danka Heráková - MILAN 
maloobchodné služby, nakladanie s 

odpadmi 
  

3. Ján Vatrt sklenárske práce   

4. Ulstrup Plast, s.r.o. Pobedim výroba plastových tovarov s.r.o. 127 

5. DONAR, s.r.o. rýchle občerstvenie, maloobchod s.r.o.  

6. Margita Bieliková maloobchod   

7. Jarmila Chromeková dámske a pánske kaderníctvo  1 

8. Štefan Biely - SAD N-K automobilová doprava   

9. Zuzana Segešová 
maloobchod, kancelárske 

a sekretárske služby 
  

10. Slovenská pošta, a.s. poštové a doručovateľské služby a.s. 2 

11. DARGO s.r.o. organizovanie kultúrnych podujatí s.r.o.  

12. J.Z. Slovakia, s.r.o.  maloobchod s.r.o.  

P.č. 
Meno podnikateľského 

subjektu (živnostníka) 
Zameranie Právna forma 

Počet 

zamestnancov 

13. DANNATCO  INC. maloobchod, poradenstvo   

14. Danica Troskovičová TRAJAN maloobchod   

15. Filip Feranec Záložňa TopDeal maloobchod   

16. Jana Vavrová - ZAPO maloobchod   

17. Jozef Dudík - DUDIKOS stravovacie služby   

18. KEMPO s.r.o. 
veľkoobchod, sprostredkovateľské 

služby 
s.r.o.  

19. Anna Pilátová 
výroba odevov, maloobchod s 

textilom 
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20. 
Ing. Alena Pogranová - 

NERKO 
ubytovanie pre zvieratá   

21. Poľnohospodárske družstvo  poľnohospodárska činnosť PD  

22. COOP Jednota  Trenčín maloobchodná činnosť SD  

23. Obecný úrad samospráva  5 

24. 
Poľnohospodárske družstvo so 

sídlom v Pobedime 

poľnohospodárska a živočíšna 

výroba 
 

16 

25. Jozef Žitňanský – ITO CAR  auto a pneuservis s.r.o. 1 

26. Jozef Kadlec – KJ TRADE  auto a pneuservis  s.r.o. 1 

27. 
Norbert Mitošinka – MAIDEN 

CARGO  

autodoprava 
s.r.o. 

2 

28. Marián Maco – MALINGER  autodoprava, auto a pneuservis s.r.o. 1 

29. Filip Lednický – FIMI tech  Kovoobrábanie   s.r.o. 2 

30. Róbert Marko maloobchod   

Zdroj: Živnostenský register SR, 2016, Obecný úrad Pobedim, 2016  

 

Významný podiel na EAO má podskupina, ktorú tvoria nezamestnaní. Vo vývoji 

nezamestnanosti v období r. 2009-2015 sledujeme kolísavý stav nárastu a následne poklesu 

počtu nezamestnaných, ktorý dosiahol maximum v r. 2013 a minimum v r. 2015 v počte 49 

nezamestnaných (tab. 24).  

V rokoch 2010 a 2014 prevládali medzi nezamestnanými ženy ale počas ďalších rokov 

boli medzi nezamestnanými hlavne muži. V roku 2015 bol počet nezamestnaných v obci 49 

osôb, z čoho je 19 žien (38,78 %). Podľa dĺžky nezamestnanosti prevažovali v obci v r. 2014 

krátkodobo nezamestnaní (do 3 mesiacov), kde je 17 EAO (25 %) nezamestnaných. Dlhodobo 

nezamestnaní nad 24 mesiacov sa podieľajú 16,18 % na nezamestnanosti obce (tab. 24). 

 

Tab. 24 - Nezamestnanosť v obci Pobedim podľa dĺžky nezamestnanosti (r. 2009-2014)  

Rok 
počet 

nezamestnaných 

z toho 

ženy 

Dĺžka nezamestnanosti  v mesiacoch 

do 3 4-6 7-9 10-12 13-24 25-48 nad 48 

2009 50 23 14 11 4 6 7 1 7 

2010 59 33 12 14 9 5 8 4 7 

2011 59 27 22 8 11 5 3 1 9 

2012 65 37 18 14 6 7 15 4 1 

2013 69 37 14 13 8 11 12 10 1 

2014 68 29 17 13 8 7 12 10 1 

Zdroj: ÚPSVAR, 2016, upravené autormi 
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V štruktúre nezamestnaných podľa veku sú v každom roku významné kategórie 

mladého obyvateľstva 25-29 rokov (v r. 2014 to bolo 12 nezamestnaných, tzn. 17,65 %), ktoré 

sa viažu hlavne na absolventov vysokých škôl. Najvyššie zastúpenie dosahuje na 

nezamestnanosti podľa veku EAO kategória nad 50 rokov, ktorá sa už pomerne ťažšie uplatňuje 

na trhu práce a v r. 2014 bol ich podiel 26,47 % z nezamestnaných obce (tab. 25).  

Tab. 25 - Nezamestnanosť v obci Pobedim podľa veku nezamestnaných (r. 2009-2014) 

Rok 
Nezamestnanosť podľa veku 

< 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 > 

2009 8 6 7 5 6 5 8 5 

2010 6 10 10 6 9 4 6 8 

2011 6 11 13 4 7 2 7 9 

2012 6 8 16 4 4 7 4 16 

2013 1 14 8 4 5 6 8 23 

2014 3 10 12 5 5 6 9 18 

Zdroj: ÚPSVAR, 2016, upravené autormi 

 

Podľa dosiahnutého vzdelania najmenej sa na trhu práce uplatnili v sledovanom období 

počas r. 2009-2012 vyučení nezamestnaní a naopak v r. 2013 to boli nezamestnaní so 

stredoškolským vzdelaním bez maturity. V r. 2014 prevládali nezamestnaní so základným 

vzdelaním s podielom 32,35 %. Po nich nasledovali nezamestnaní so stredoškolským 

vzdelaním bez maturity, ktorých podiel predstavoval 30,88 % (tab. 26). 

 

Tab. 26 - Nezamestnanosť v obci Pobedim podľa vzdelania nezamestnaných (r. 2009-

2014) 

Rok 
Nezamestnanosť podľa vzdelania 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

2009 2 13 18 0 9 2 5 1 0 0 

2010 1 15 19 0 8 1 9 1 5 0 

2011 0 6 12 0 2 0 7 0 0 0 

2012 1 17 21 1 11 3 8 0 3 0 

2013 0 12 0 26 21 2 1 1 7 0 

2014 1 22 0 21 18 1 1 0 5 0 

Zdroj: ÚPSVAR, 2016, upravené autormi 
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0. Neukončené základné vzdelanie a neurčené, 1. Základné vzdelanie, 2. Vyučený, 3. Stredoškolské (bez maturity), 

4. USO (SOU, US s maturitou), 5. USV (Gymnázium s maturitou), 6. USO (SOS s maturitou,  

7. Vyššie vzdelanie, 8. Vysokoškolské, 9. Vedecká výchova (vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa) 

 

1.1.5.3 Majetok a rozpočet obce 

  

Na ekonomickom rozvoji obci sa podieľa i miestna samospráva prostredníctvom 

využívania jej majetku a disponibilných finančných prostriedkov. Úlohou samosprávy je 

predovšetkým plniť samosprávne funkcie vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení a ďalších 

prenesených kompetencií v rámci verejnej správy. 

Celkový objem finančných prostriedkov, ktorými obec disponovala predstavuje 

hodnotu 617 059 EUR (r. 2015). Z týchto prostriedkov obec zabezpečuje všetky samosprávne 

úlohy, ktoré obci vyplývajú zo Zákona o obecnom zriadení, ďalej nové kompetencie, ako aj 

rozvojové programy. Ako vidieť z tab. 27 obec za obdobie rokov 2009-2015 hospodárila 

ziskovo, tzn. jej príjmy boli vyššie ako výdavky. Najväčší zisk dosiahla v rokoch 2009 a 2015 

v hodnote 47 142 EUR.  

 

Tab. 27 - Vývoj rozpočtu obce Pobedim v EUR (r. 2009 - 2015) 

Rozpočet 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Príjmy 617 059 624 104 832 620 849 339 618 118 629 904 617 059 

Výdavky 569 917 620 691 822 804 839 382 601 559 617 416 569 917 

Hospodársky 

výsledok 
47 142 3 413 9 816 9 957 16 558 12 487 47 142 

Zdroj: Obecný úrad Pobedim, 2016 

 

V roku 2015 predstavovali príjmy obce 690 469 EUR, čím v prepočte na 1 obyvateľa  

disponuje obec sumou 603 EUR. V štruktúre príjmov najviac financií získala obec  

z výnosov z dane z príjmov fyzických osôb a z ostatných príjmov. Tieto dve skupiny sa 

podieľajú 85,28 % na zdrojoch príjmov. Miestne dane a poplatky pokryli 12,36 % príjmov 

obce. Najnižšie príjmy obec dosahuje zo svojho majetku tab. 28.  
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Tab. 28 - Štruktúra rozpočtových príjmov obce Pobedim (r. 2009 - 2015) 

Príjmy 
Štruktúra rozpočtových príjmov (v EUR) 

r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.2013 r. 2014 r. 2015 

A. Miestne dane a poplatky 76 942 70 544 72 759 86 616 83 431 85 685 85 382 

B. Výnosy z majetku obce 12 409 9 060 13 801  14 752 18 412 17 362 16 252 

C. Výnosy z dane príjmu FO 210 341 186 492 217 343 216 818 228 812 249 778 274 594 

D. Ostatné príjmy 246 793 253 0697 231 595 230 037 277 214 265 871 314 241 

Príjmy spolu 546 185 519 163 535 498 548 223 607 870 618 697 690 469 

Zdroj: Obecný úrad Pobedim, 2016 

 

Výdavky obce možno rozdeliť do dvoch skupín - neinvestičné a investičné (tab. 29). 

Neinvestičné (bežné) výdavky boli v roku 2015 v hodnote 660 534 EUR. Dominantná časť 

neinvestičných (bežných) výdavkov smerovala na zabezpečenie činnosti školstva, kde bolo 

vynaložených 58,93 %. Na fungovanie vnútornej správy bolo použitých 21,92 %. O 8,87 

percentuálneho bodu menej oproti objemu výdavkov vnútornej správy bolo vynaložených na 

miestne hospodárstvo. Do oblasti kultúry a športu spolu s TV smerovalo 6,06 % výdavkov. Do 

sociálnej oblasti smerovalo 0,01 % výdavkov. 

Druhou skupinou výdavkov sú investičné výdavky, ktoré obec využila na svoj rozvoj 

výstavbou resp. rekonštrukciou, napr. na splátku budovy obecného úradu, rekonštrukciu 

podlahy telocvične základnej školy,  na čo využila vlastné zdroje ako aj zdroje zo štátneho 

rozpočtu, čím zlepšila kvalitu života svojich občanov.  

 

Tab. 29 - Štruktúra rozpočtových výdavkov obce Pobedim (r. 2009 až 2015) 

Štruktúra rozpočtových výdavkov (v EUR) 

Výdavky: r.2009 r.2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 

A. Neinvestičné výdavky 542 762 520 905 505 456 532 597 565 885 589 956 660 534 

Kultúra 12 291 13 570 11 011 9 645 9 399 15 029 31 544 

Šport a TV 627 1 018 2 600 6 004 4 833 7 386 8 486 

Sociálna oblasť 8 428 1 027 4 990 4 664 825 0 129 

Miestne hospodárstvo 35 893 612 792 63 497 83 341 83 449 77 431 86 255 

Vnútorná správa 153 383 139 391 126 065 121 302 121 115 133 176 144 818 
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Školstvo 302 140 304 105 207 293 307 641 345 962 356 931 389 302 

B. Investičné výdavky 27 155 93 787 307 064 282 556 18 192 18 192 53 940 

štruktúra podľa oblastí:        

Kultúra - - - - - - - 

Šport a TV - 69 833 - - - - - 

Sociálna oblasť - - - - - - - 

Miestne hospodárstvo - - 246 150 - - - - 

Vnútorná správa 27 155 23 954 60 914 282 556 18 192 18 192 18 192 

Školstvo - - - - - - 35 748 

Výdavky spolu 569 917 614 692 812 520 815 153 584 078 608 148 714 474 

Zdroj: Obecný úrad Pobedim, 2016 

 

Obec počas rokov 2007 až 2015, zrealizovala viacero aktivít, z ktorých v revitalizácii 

obce bola najzaujímavejšia aktivita „Ľudia pre stromy“, ktorú v sume 60 000 Sk podporila 

nadácia Ekopolis. V obci bola zriadená stála vidiecka expozícia ľudového umenia - Roľnícky 

dvor. Predmetom projektu bolo dotvorenie tohto priestoru tradičnou vidieckou zeleňou a 

izolovanie expozície od miestnej komunikácie pomocou vysadenej zelene.   

 

1.1.6 INFRAŠTRUKTÚRA 

1.1.6.1 Sociálna infraštruktúra  

V rámci zariadení maloobchodnej siete sú v obci lokalizované dve predajne s 

potravinárskym tovarom a rozličným tovarom - Supermarket COOP Jednota Trenčín 

a súkromná predajňa Margity Bielikovej. Obyvateľstvu je k dispozícii aj špecializovaná 

súkromná predajňa so záhradkárskymi potrebami ZAPO (Jana Vavrová). Pohostinné služby sú 

v obci poskytované v Pohostinstve u hasiča a v Gacon´s pube.  

Zo školských a výchovných zariadení sa v obci nachádza Základná škola s materskou 

školou Jána Hollého Pobedim.  

Základnú školu v šk. r. 1994/1995 navštevovalo 164 žiakov. V škol. roku 1998/1999 to 

bolo 183 žiakov a v škol. roku 2000/2001 nastal najvyšší stav za 12-ročné obdobie v počte 197 

žiakov. Následne nastáva pokles počtu žiakov na 176 v škol. roku 2003/2004. V škol. roku 

2015/2016 navštevovalo školské zariadenie 107 žiakov. Výchovno-vzdelávacie potreby 

zabezpečuje v základnej škole 16 pedagógov a 5 nepedagogických pracovníkov.  
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Materskú školu v šk. r. 1994/1995 navštevovalo 53 detí. Ich počet mierne stúpol v škol. 

roku 1995/1996 na 63 detí. V škol. roku 1998/1999 navštevovalo MŠ 46 detí a v škol. roku 

2000/2001 nastal ich pokles na 31 detí. Následne nastáva obdobie relatívne stabilného stavu 

v počte cca 30 až 34 detí. V škol. roku 2015/2016 navštevovalo materskú školu 30 detí. Na 

výchovno-vzdelávacom procese sa podieľajú 3 pedagógovia (tab. 30).  

Súčasťou školy je aj školská jedáleň a školský klub. 

 

Tab. 30 - Vývoj počtu žiakov a detí v Základnej škole s materskou školou Jána Hollého Pobedim                       

(škol. r. 1994/1995 - 2003/2004 a 2015/2016)             

Školský rok Počet žiakov v ZŠ Počet detí v MŠ  

1994/1995 164 53 

1995/1996 162 63 

1996/1997 168 50 

1997/1998 166 50 

1998/1999 183 46 

1999/2000 186 40 

2000/2001 197 31 

2001/2002 189 30 

2002/2003 181 31 

2003/2004 176 34 

2015/2016 107 30 

Zdroj: ZŠ s MŠ Jána Hollého Pobedim, 2016, PHSR Pobedim, 2007, Obecný úrad Pobedim, 2016  

 

V obci Pobedim sú zdravotnícke zariadenia sústredené do zdravotného strediska, kde je 

poskytovaná zdravotná starostlivosť v ordinácii všeobecného lekára (2-krát týždenne), 

detského lekára (2-krát týždenne) a zubného lekára (4-krát týždenne).  

Sociálnu starostlivosť neposkytuje v obci žiadne zariadenie. 

Služby v obci Pobedim zastupujú napr. holičstvo a kaderníctvo či sklenárstvo. 

Stravovacie a ubytovacie zariadenia nie sú v obci zastúpené.  

Na športové vyžitie slúži v obci multifunkčné ihrisko, ktoré sa využíva predovšetkým 

na futbal. Športové zariadenia dopĺňajú tenisové kurty a kolkáreň.  

Kultúrne zariadenia obce zastupujú dva kultúrne domy, obecná knižnica a múzeum.  

Cirkevné zariadenia tvorí v obci Rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela, 

ktorého základy boli postavené v rokoch 1674-1678. Zariadenia dopĺňajú fara, cintorín a dom 

smútku.  

Z administratívnych zariadení je v centrálnej časti obce umiestnený obecný úrad s 

matrikou a pošta.  
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1.1.6.2 Domový a bytový fond  

Domový fond obce tvorí 445 domov, z ktorých je 409 obývaných a 36 neobývaných.  

V r. 2011 tvorilo bytový fond obce 483 bytov, z čoho bolo 71 neobývaných bytov a 412 

obývaných bytov, ktoré boli vystavané v rôznych obdobiach (graf 11).  

K najstarším bytom patria byty z obdobia výstavby pred rokom 1919. V obci je ich 9. 

Z obdobia pred II. svetovou vojnou je v obci 61 bytov, ktoré z bytového fondu obce tvoria 12,63 

% a v období po vojne, do roku 1960 bolo postavených 47 bytov. Od tohto obdobia do r. 1980 

sledujeme nárast vo výstavbe domov a bytov. Za obdobie 30 rokov (1961-1990) bolo v obci 

postavených 160 bytov, tzn. 33,13 % z bytového fondu obce, pričom v r. 1961-1970 to bolo 66 

bytov, v r. 1971-1980 to bolo 56 bytov a v r. 1981-1990 bolo postavených 38 bytov. Po roku 

1991 zmenou politicko-ekonomických podmienok, pri obnove staronového fenoménu - 

nezamestnanosti a strate sociálnych istôt bola stavba bytov nižšia. Za obdobie rokov 1991 až 

do sčítania ľudu, domov a bytov v roku 2011 v obci pribudlo 15 bytov (3,11 %). U značnej 

časti bytov 120 (24,84 %) obdobie výstavby nebolo zistené.  

 

Graf 11 - Bytový fond obce Pobedim podľa obdobia výstavby 
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Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011 

 

1.1.6.3 Technická, environmentálna a informačná infraštruktúra 

 

Územie obce je elektrifikované a plynofikované. Západne od obce prechádza vysoké 

vzdušné vedenie 3x110kV a vedenie 22kv. Obec je zásobovaná zo vzdušného 22kV primárneho 

systému 5 samostatnými odbočujúcimi prípojkami.  
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Obec Pobedim je zásobovaná zemným plynom z rozvodu VTL DN100, ktorý končí 

v regulačnej stanici pri areály družstva. Možnosti zásobovania plynom v r. 2015 využívalo 920 

obyvateľov. Celková dĺžka rozvodov plynu je 5,751 km.  

Obyvateľstvo obce je zásobované vodou z domových studní, ktoré vykazujú občasnú 

nevyhovujúci zdravotnú kvalitu. Pri vodnej nádrži v obci sa nachádza vodojem. Obec však nie 

je napojená na skupinový vodovod. V budúcnosti sa uvažuje o dobudovaní skupinového 

vodovodu Nové Mesto nad Váhom (prívod Častkovce - Podolie - Očkov, Potvorice - Brunovce 

- Pobedim). S cieľom zlepšiť a výhľadovo pokryť potreby vody skupinového vodovodu (SKV) 

Nové Mesto nad Váhom sa navrhuje využitie zdroja Dolné Srnie pre tento SKV s tým, že bude 

umožnené rozširovanie vodovodných sietí. Na báze VZ tohto SKV je navrhované riešenie 

zásobovania sídiel Podolie - Očkov cez prívod vybudovaný po obec Častkovce, Brunovce - 

Horná Streda - Pobedim a prívod vybudovaný po obec Potvorice. 

V súčasnom období obec nemá vybudovanú kanalizáciu s príslušnou čističkou 

odpadových vôd. Odpadové vody sú zachytávané v individuálnych žumpách a septikoch, 

ktorých tesnosť je neskontrolovateľná a často sú splaškové vody vypúšťané aj do miestnych 

vodných tokov.  

V rámci združenej investície obcí Veľké Orvište, Ostrov, Bašovce, Pobedim, Očkov 

a Podolie bol v území vybudovaný tlakový kanalizačný zberač Presskan s jeho zaústením do 

jednotnej kanalizácie mesta Piešťany. Prívod skupinovej kanalizácie z Očkova je položený po 

hranicu intravilánu obce. Vybudovaný kanalizačný zberač však doteraz nie je skolaudovaný 

a uvedený do prevádzky. V pláne je dobudovanie skupinovej kanalizácie Pobedim, Očkov, 

Podolie s napojením na ČOV Piešťany. 

Tuhý komunálny odpad je v obci zbieraný do vlastných nádob a veľkokapacitných 

kontajnerov. Odvoz je realizovaný na skládku TKO Rakovice a uskutočňuje 2-krát za mesiac. 

V obci je zavedený aj triedený zber 7 komodít, ktoré sa vyvážajú podľa vývozného kalendára 

(plasty a fľaše 1x za 6 týždňov, sklo 1x za 2 mesiace a pod.). Zber nebezpečného odpadu 

(výbojky, autobatérie, TV, rádiá a pod.) je zabezpečený firmou Chirana Stará Turá 2-krát do 

roka. Obec v roku 2015 vyprodukovala 347 ton komunálneho odpadu, z čoho bolo 47 ton 

triedeného odpadu. 

V oblasti informačnej infraštruktúry má obec vybudovanú telekomunikačnú sieť a obec 

je tiež pokrytá signálom mobilných operátorov. Príjem televíznych programov je v obci 

lokálny, každá domácnosť má vlastnú prijímaciu anténu s vlastnou zosilňovacou súpravou. 

Obec má tiež pripojenie na internet, zriadený má miestny rozhlas a káblovú televíziu (tab. 31). 
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Dianie v obci od roku 2000 ilustrujú obecné noviny Pobedimčan, ktoré vychádzajú raz za štvrť 

roka.   

 

Tab.  31 - Technická, environmentálna a informačná infraštruktúra obce Pobedim (r. 2015) 

Technická, environmentálna a informačná infraštruktúra ukazovateľ 

Verejný vodovod - 

Počet obyvateľov napojených na plynovod 920 

Kanalizácia (v km) - 

Vývoz komunálneho odpadu na skládku Rakovice 

Množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách 347 

Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách   47 

Internet áno 

Miestny rozhlas  áno 

Káblová televízia áno 

Zdroj: Obecný úrad Pobedim, 2016  

1.1.6.4 Dopravná infraštruktúra 

 

Obec Pobedim má okrajovú polohu nielen v rámci okresu, ale aj kraja. Okresné Nové 

Mesto nad Váhom je od stredu obce vzdialené cca 15 km smerom na sever a krajské mesto 

Trenčín je od obce vzdialené cca 38 km rovnako smerom na sever. Najmenej vzdialená je obec 

od mesta Piešťany a to cca 11 km na juh. Základným druhom dopravy je cestná doprava. Okrem 

cestnej dopravy sa v obci nachádza aj železničná doprava prechádzajúca východnou časťou 

katastra. 

Juhovýchodnou časťou obce prechádza diaľnica D1 v podobe európskej cesty E 75 

spájajúcou Bratislavu a Košice, na ktorú je možné sa napojiť vo vzdialenosti cca 18 km v smere 

na východ a následne na juh. Zároveň je možné sa vo vzdialenosti cca 3 km smerom na východ  

napojiť na cestu I/61 spájajúcu Bratislavu a Žilinu. Na ich pripojenie slúžia obci komunikácie 

III/06122 a III/06123.  

Hlavnou miestnou komunikáciou obce je trasa z Bašoviec do Hornej Stredy. Táto 

komunikácia má funkciu obslužnej komunikácie a sú na ňu napojené vyššie spomínané 

komunikácie. Povrch účelových komunikácií je z časti spevnený a z časti nespevnený a 

vyžadoval by si rekonštrukciu. 

Hlavné pešie ťahy predstavujú obojstranné chodníky popri hlavných komunikáciách. 

Pri menej frekventovaných komunikáciách sú miestami vedené obojstranné prípadne 

jednostranné chodníky. 
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Hromadná doprava je zabezpečovaná pravidelnou autobusovou dopravou SAD 

spájajúcou Nové Mesto nad Váhom a Piešťany. V obci je vybudovaná jedna autobusová 

zastávka nachádzajúca sa v centre obce vedľa kostola. 

Železničná doprava je tvorená železničnou traťou, ktorá prechádza mimo intravilánu, 

východnou časťou územia. Najbližšia železničná zastávka sa nachádza cca 2 km 

severovýchodne od obce Pobedim v Hornej Strede. 

 

1.1.7 CESTOVNÝ RUCH 

 

Územie obce disponuje podmienkami pre rozvoj cestovného ruchu predovšetkým na 

základe jej kultúrno-historického potenciálu. V obci sa nachádza niekoľko významných 

kultúrno-historických pamiatok ako je napr. kostol sv. Michala Archanjela, klasicistická fara 

a pamätná tabuľa, habánsky mlyn či archeologická lokalita - hradisko. 

Kostol sv. Michala Archanjela s opevnením je najvýznamnejšou pamiatkou obce. 

Opevnenie tvoria okrúhle bašty, neskôr využívané ako kaplnky a múr so vstupnou vežou. Podľa 

kanonických vizitácií bol kostol postavený v rokoch 1674-1678 novomestským prepoštom 

Jakubom Haškom a v r. 1923 bol rozšírený. Základy kostola sú staršie, pravdepodobne zo 16. 

stor.,  kedy bolo vybudované i opevnenie. V presbytériu je umiestnený barokový oltár sv. 

Michala Archanjela, v bočných lodiach oltáre s barokovými plastikami a nadstavcami z 18. 

stor. V južnej časti lode sa nachádza pôvodná baroková kazateľnica s plastikou patróna kostola. 

Bohatá maľba kostola pochádza z roku 1953 a je od rožňavského maliara kostolov Júliusa 

Ádama. Architektúrou a vybavením patrí kostol k najhodnotnejším a najkrajším sakrálnym 

stavbám v okrese Nové Mesto nad Váhom a je evidovaný ako kultúrna pamiatka zapísaná 

v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1299/1. 

Klasicistická fara pochádza z 1. polovice 19. stor. a nachádza sa západne od kostola. Je 

na nej pamätná tabuľa venovaná básnikovi a kňazovi Jánovi Hollému, ktorý pôsobil v obci na 

začiatku 19. storočia. Busta básnika na pamätnej tabuli je od významného slovenského sochára 

Vojtecha Ihriského. Fara s pamätnou tabuľou sú evidované ako národné kultúrne pamiatky a sú 

rovnako zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1295/1-2. 

 Habánsky mlyn pochádza z 18. storočia a je lokalizovaný pri potoku Dubová. Súčasťou 

mlyna je zachované technické zariadenie z 1. tretiny 20. storočia. Verejnosti však nie je 

prístupný. Podobne ako predchádzajúce pamiatky je vodný mlyn evidovaný ako národná 

kultúrna pamiatka a je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1298/0. 
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Archeologická lokalita – hradisko je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka a je 

zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1297/0. 

K ďalším zaujímavým stavbám patrí v obci Roľnícky dom situovaný v blízkosti kostola 

z roku 1878 a na požiadanie je prístupný verejnosti. Návštevníkom ponúka zachovaný interiér, 

chlebovú pec a expozície národopisu, archeológie a histórie. 

Hodnotnou a atraktívnou robí obec i rozvinuté poľovníctvo, ktoré by mohlo podporiť 

rozvoj vidieckej turistiky v území. 

Z prírodného hľadiska má obec možnosti rozvoja najmä cykloturistiky. 

 

1.1.8 KULTÚRNY A KOMUNITNÝ ŽIVOT 

  

V obci sa počas celého roka koná rad zaujímavých podujatí, ktoré pomáhajú stmeľovať 

komunitu obyvateľov (tab. 32). Ich realizátorom je obec a jednotlivé spoločenské organizácie. 

Obec zároveň organizuje rôzne spoločenské podujatia a stretnutia, napr. stretnutie jubilantov, 

vystúpenia detí základnej a materskej školy či hodové slávnosti. Dni výročných sviatkov sa 

stávajú v obci dňami estrády slova a hudby ale i duchovných stretnutí. Od roku 2000 sa 

pravidelne na pobedimské hody inštalujú výstavy rôzneho tematického zamerania (napr. 

Pobedimská farnosť, Pobedim vo fotografii a v dokumentoch, Pobedimskí hasiči).  

Na činnosti obce sa zúčastňujú i viaceré spolky a združenia – Základná organizácia 

Slovenského zväzu záhradkárov, Folklórna skupina Pobedimčan, Poľovnícke združenie 

Pobedim, Slovenský červený kríž, Telovýchovná jednota Pobedim, Kolkársky klub, TJ Sokol 

a Dobrovoľný požiarny zbor. 

 

Tab. 32 - Kalendárium podujatí v obci Pobedim 

Mesiac Podujatie Organizátor 

Január Novoročný ohňostroj obecný úrad 

Február Odborná prednáška obecný úrad 

Marec 
Privítanie detí do života 

Deň učiteľov 

obecný úrad 

ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim 

Apríl 
Celoobecná brigáda 

Stavanie mája 

obecný úrad  

obecný úrad 
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Máj Deň matiek 
obecný úrad 

ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim 

Jún Deň detí ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim 

Júl Futbalový turnaj o pohár starostu obecný úrad 

August   

September 

Výstava Dr. Jána Mitošinka a šport v Pobedime 

Výstava ovocia a zeleniny 

Hudobný koncert - hodový 

obecný úrad 

obecný úrad  

obecný úrad 

Október Deň úcty k starším ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim 

November Stretnutie jubilantov - dôchodcov obecný úrad 

December 

Mikuláš 

Vianočná besiedka 

Vianočné oblátka 

obecný úrad  

ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim 

obecný úrad 

Zdroj: Obecný úrad Pobedim, 2016 

 

1.1.9 ENVIRONMENTÁLNE POMERY 

  

Územie obce Pobedim je z hľadiska kvality životného prostredia hodnotené ako 

antropogénne zmenené, pričom 99,87 % plochy územia vykazuje narušenú environmentálnu 

kvalitu a 0,12 % silne narušenú environmentálnu kvalitu. Obec je zaradená do Dolnopovažskej 

environmentálne zaťaženej oblasti SR.  

Ovzdušie je znečisťované v minimálnej miere oxidom uhoľnatým, oxidom siričitým 

a oxidmi dusíka ale mierne tuhými znečisťujúcimi látkami. Znečistenie ovzdušia pochádza 

predovšetkým z menších energetických zdrojov ako i z domácich kúrenísk na tuhé palivo. 

Okrem toho je zdrojom znečisťovania aj energetický priemysel a poľnohospodárska výroba, 

predovšetkým intenzívnym obrábaním pôdy a pozberovou úpravou produktov. 

Vodné toky, vodné plochy i podzemné vody sú znečisťované nielen priemyselnou 

výrobou, poľnohospodárstvom, ale aj splaškami z domácností v dôsledku absentujúcej 

kanalizácie. Územím obce preteká potok Dubová, ktorý je spolu s Dudváhom pokračovaním 

nížinného toku Jablonky pod Čachticami. Koryto Dubovej má hĺbku 1-2 m a jej režim je umelo 

ovplyvňovaný stavidlom v Čachticiach, kde sa voda usmerňuje do Čachtického kanála 

a Dubovej. V letnom období vodný režim Dubovej ovplyvňuje napúšťanie kontaminovanej 

vody z Biskupského kanála prečerpávacími stanicami Horná Streda a Pobedim cez umelo 
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vybudovaný kanál (ústiaci do Dubovej v južnej časti obce Podolie) pre potreby 

prečerpávajúcich staníc Bašovce a Orvište, ktoré zásobujú rozvodné potrubné závlahové 

systémy po poliach. Na území katastra obce Pobedim sa nachádza funkčný závlahový systém, 

ktorý je potrebný pre poľnohospodársku výrobu a je potrebné ho zachovať. Tieto závlahy sú 

v správe Povodia Váhu a prevádzkuje ich Agrostav Trnava a. s.  

V dôsledku znečisťujúcich zdrojov sú podzemné vody v obci podľa stupňa 

kontaminácie zaradené do 3. triedy kvality (15,28 %) a 4. triedy kvality (84,7 %).  

Pôda vykazuje minimálne známky kontaminácie a je v celom území zaraďovaná medzi 

nekontaminované pôdy resp. mierne kontaminované pôdy. Vážnejšie ohrozenie pôdy 

predstavuje vodná erózia postihujúca najmä členitejšie časti územia, kde strednou eróziou je 

poznačených 47,86 % územia a slabou eróziou 51,93 % územia. Silnou veternou eróziou je 

v obci postihnutých 8,18 % územia a viaže sa na výrazné rovinné plochy bez vegetácie. 

Z hľadiska bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek patrí až 73,09 % pôdneho fondu do 1. 

triedy, tzn. medzi osobitne chránené pôdy. Časť pôdneho fondu (516,8 %) zaberajú pôdy 2. 

triedy a 10,1 % tvoria ostatné plochy (zastavané územia a vodné plochy).  

Poškodenie a ohrozenie bioty (rastlinstva a živočíšstva) súvisí v území najmä 

s premenou územia na poľnohospodárske pozemky alebo na zastavané plochy, v dôsledku čoho 

sa zmenšilo pôvodné rozšírenie rastlín a živočíchov. Rovnako nežiaduce boli v minulosti aj 

zásahy do lesných porastov. Z hľadiska ekologickej stability je územie zaradené k nestabilným 

ekologickým priestorom.  

V území sa nachádza chránené územie Prírodná pamiatka brehové porasty Dubovej. 

Územie bolo za chránené vyhlásené v r. 1983. Predmetom ochrany sú jediné zachovalé brehové 

porasty svojho druhu v okrese Nové Mesto nad Váhom. Predstavujú význačný ekostabilizačný 

a krajinotvorný prvok. Poskytujú útočisko množstvu ohrozených druhov vtákov (najmä bútľavé 

vŕby) a sú zároveň ľahko dostupným študijným objektom.   

Odpadové hospodárstvo je v obci riešené zberom tuhého komunálneho odpadu. 

Taktiež je v obci zavedený separovaný zber.  

Zdrojom hluku je predovšetkým cestná doprava. Negatívny dopad dopravy na život 

v obci Pobedim vytvárajú štátne cesty III. triedy, ktoré tvoria hlavnú vyššiu komunikačnú sieť 

v obci. 
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A II. Analýza vonkajšieho prostredia   

  

Steep analýza ukazuje možné vplyvy externého prostredia na rozvoj uskutočňovaný 

v obci, to znamená, že aj na plán rozvoja určený v PHSR. V tabuľke nižšie vidíme 

najrelevantnejšie aspekty, ktoré môžu ovplyvniť realizáciu PHSR.  

 

Formulár č. A 8 Steep analýza (analýza externého prostredia)  

Sociálne Technologické Ekonomické 

Zmeny v demografickom 

vývoji SR a NSK 

Rozvoj komunikačných 

technológií 

Zmena možností 

financovania projektových 

zámerov obce 

Absencia adekvátneho 

prepojenia vzdelávacieho 

systému  s potrebami trhu 

práce 

Zlepšovanie kvality 

poskytovaných služieb 

verejnosti 

Vplyv daňovej politiky 

Nárast kriminality, chudoby, 

MRK 

Rozvoj inovatívnych 

technológií pre oblasť 

podnikania 

Nové trhy a investičné 

príležitosti pre 

zamestnávateľov 

a podnikateľov 

Ekologické Politické Hodnotové 

Zmena v možnostiach 

obnovy a tvorby 

Pripravenosť Vlády SR na 

čerpanie finančných 

prostriedkov alokovaných 

v štrukturálnych fondoch EÚ 

Zmeny v zmýšľaní 

obyvateľstva, nástup novej 

generácie 

Zhoršenie kvality 

podzemných zdrojov vody 

a nedostatok kvalitnej pitnej 

vody 

Podpora Vlády SR v oblasti 

podnikateľského prostredia, 

inovácií, výskumu a vývoja, 

cestovného ruchu 

Rasizmus, xenofóbia 

a kriminalita 

Zhoršujúca sa kvalita 

ovzdušia vplyvom 

znečistenia 

Proces verejného 

obstarávania a s ním spojená 

legislatíva 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Životné prostredie 

 výhodná geografická poloha vzhľadom 

na okresné a krajské póly rastu 

 priaznivé klimatické  podmienky pre 

rastlinnú a živočíšnu výrobu 

 vysoká kvalita ornej pôdy 

 bohatá fauna a flóra 

 priestor na rekreáciu a oddych pre 

širšie zázemie blízkych miest  

 

Spoločnosť a ľudia 

 výrazné zastúpenie aktívnych 

spoločenských, kultúrnych 

a športových organizácií 

 organizovanie tradičných 

kultúrnospoločenských a športových 

podujatí 

 dobrá komunikácia Ocú – občan 

 vysoké zastúpenie produktívnej zložky 

obyvateľstva 

 

 

 

 

Životné prostredie 

 existencia nelegálnych skládok 

odpadov  

 slabé využívanie existujúceho 

prírodného potenciálu 

 absencia zberného dvora  

 

 

 

 

Spoločnosť a ľudia 

 apatia obyvateľstva  a slabý 

záujem o veci verejné na miestnej 

úrovni 

 nízka uvedomelosť miestnych 

obyvateľov voči  ŽP 

 záporné hodnoty migračného salda 

– imigrácia obyvateľov do obce 

 negatívne hodnoty celkového 

prírastku – negatívny 

demografický vývojový trend 

 slabá propagácia  kultúrneho, 

prírodného a historického 

potenciálu regiónu 

 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Materiálne statky 

 významná archeologická lokalita 

 existencia historických cirkevných 

objektov  

 existencia sakrálnej a svetskej drobnej 

architektúry   

 kvalitné predškolské a školské 

zariadenie 

 existencia separovaného zberu odpadu 

 dobrá vybavenosť prvkami technickej 

infraštruktúry 

 dobrá dostupnosť informačných 

technológií – internet 

 dobrá vybavenosť zariadeniami pre 

kultúrne a športové vyžitie  

 

 

 

Materiálne statky 

 zlý stav verejnej infraštruktúry – 

miestne komunikácie, chodníky, 

oddychové zóny, autobusové 

zastávky  

 absencia zariadenia sociálnej 

starostlivosti ( penzión, denný 

stacionár) 

 existujúci kultúrny  a historický 

fond v zlom chátrajúcom stave 

 absencia klubových priestorov pre 

spoločenské organizácie  

 nedostatok viacúčelových 

športových a detských ihrísk 

 nevyhovujúci stav obecných 

budov a objektov spoločenského 

významu 
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Ekonomika 

 existencia kvalitného 

poľnohospodárskeho subjektu 

s dlhoročnou tradíciou  

 zastúpenie podnikateľských subjektov  

v sekundárnom sektore  

 diverzifikovaná ekonomická základňa 

obce 

 ekonomická stabilita firiem 

podnikajúcich v obci 

 dobrý vzťah samospráva – podnikateľ 

 pokles miery nezamestnanosti 

 rozvíjajúci sa cestovný ruch 

 

 

 

Ekonomika 

 nedostatok pracovných príležitostí 

priamo v obciach  

 absencia dostatočného množstva 

kvalitných ubytovacích 

a stravovacích kapacít  

 absencia doplnkových služieb 

cestovného ruchu 
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PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 

Životné prostredie 

 zlepšenie systému separovaného zberu – 

vybudovanie zberného dvora a stojísk na 

komunálny odpoad 

 využívanie alternatívnych zdrojov energie 

smerom k ochrane ŽP 

 vybudovanie  kanalizácie  a ČOV 

(klasické, aj alternatívne) 

 

Spoločnosť a Ľudia 

 využitie vysokého historického potenciálu 

obce 

 podpora participácie obyvateľov na 

veciach verejných 

 obnova tradičných remesiel, ľudových 

tradícií  a  zručností 

 rozšírenie  sociálnej starostlivosti 

 

Materiálne statky 

 dobudovanie a rekonštrukcia komplexnej 

TI 

 posilnenie obytnej funkcie obcí  

podporovaním IBV  a  výstavby 

nájomných bytov  

 dobudovanie  a rekonštrukcia miestnych 

komunikácií a chodníkov v obci 

 dobudovanie zariadení infraštruktúry 

voľného času 

 zlepšenie vzhľadu obcí  - dobudovanie 

verejných a oddychových priestranstiev 

 dobudovanie viacúčelových športovo – 

oddychových  a detských ihrísk 

 vybudovanie značených turistických a 

cykloturistických trás a náučných 

chodníkov 

Ekonomika 

 diverzifikácia poľnohospodárskych 

subjektov smerom k nepoľn. aktivitám 

 rozvoj poľnhospodárstva a potravinárstva 

(predaj z dvora) 

 podpora podnikateľskej sféry a 

samozamestnania 

 zvýšenie prezentácie a propagácie obce 

 

Vnútorné 

 

 nevysporiadané majetkovo- 

právne vzťahy 

 pretrvávajúci nezáujem o veci 

verejné a pasivita obyvateľov 

 nedostatočne využívané objekty 

kultúrneho a historického 

významu 

 nedostatok finančných 

prostriedkov na dobudovanie a 

udržiavanie technickej  

a sociálnej infraštruktúry  

 

Vonkajšie 

 

 zložitý legislatívny systém 

 vysoká administratívna 

náročnosť získania podporných 

finančných zdrojov 
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Časť B: STRATEGICKÁ ČASŤ    

 

Strategická časť PHSR nadväzuje na analytickú časť. Strategická časť obsahuje stratégiu 

rozvoja obce pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce 

pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného 

rozvoja územia. Strategická časť obsahuje: 

 víziu územia,  

 stratégia,  

 výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach 

rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna). 

 

Vízia rozvoja územia obce Pobedim 

 

Pri stanovení vízie rozvoja obce Pobedim bolo nutné prihliadať na fakt, že sa vzťahuje 

k dlhodobému horizontu 10 až 15 rokov. Vízia by mal byť v súlade s Národnou stratégiou 

regionálneho rozvoja SR a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 2013 – 2023. Vízie a ciele národnej stratégie sa vzťahujú na obdobie do 

roku 2030. Ťažiskom dokumentu sú rozvojové priority štátu pre programové obdobie 2014- 

2020, ktoré majú viesť k splneniu vytýčených významných národných cieľov. 

V komparácii s ostatnými členskými štátmi EÚ dosiahla SR za posledné viac ako dve dekády 

dynamického hospodárskeho a sociálneho vývoja významný spoločenský pokrok. Postupnou 

realizáciou rozvojových projektov, podporných programov, vrátane štrukturálnych reforiem a 

systémových zmien, dochádzalo k modernizácii a modifikácii odvetvovo sektorovej štruktúry 

hospodárstva, ako i konvergencii SR k ekonomicky vyspelým štátom. Vízia regionálneho 

rozvoja predstavuje stav, ku ktorému má Slovensko za niekoľko rokov dospieť - vymedzuje 

rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie 2014 až 2020 s výhľadom do 

roku 2030, ako aj postupy na ich dosiahnutie. Vízia regionálneho rozvoja Slovenska je 

definovaná takto: „Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých 

občanov. Každý región bude využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného 

hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej 

republiky, ako vyspelého, hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu 

Európskej únie.“  (Zdroj: Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) 
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Počas realizácie aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR bude pri 

plánovacích procesoch uplatňovaný integrovaný prístup orientovaný smerom k udržateľnému 

sociálnemu, ekonomickému, environmentálnemu a územnému rozvoju regiónov. Očakáva sa, 

že regióny budú schopné efektívne využívať svoj vnútorný potenciál ako svoju konkurenčnú 

výhodu s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov a v rámci jednotlivých regiónov budú 

znižované vnútroregionálne rozdiely. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2013 – 

2023. Rozvojová vízia trenčianskeho samosprávneho kraja: „Vytvorenie podmienok pre 

hospodársky rozvoj a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja“. 

(Zdroj: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 

2013 – 2023) 

 

Formulár č. S 1 - Plánovací formulár – Vízia, strategický cieľ  

Vízia 

Obec Pobedim bude atraktívnou obcou so zvyšujúcou sa kvalitou života všetkých 

obyvateľov v súlade s ochranou životného prostredia  a pri zhodnocovaní historického a 

kultúrneho dedičstva  ako aj prírodného potenciálu 

Strategický cieľ 

Zlepšiť štandard života obyvateľov obce, zvýšením kvality ŽP, atraktivity územia  a 

skvalitnením podmienok na život  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Pre naplnenie uvedenej vízie obce obec stanovila tri prioritné oblasti svojho rozvoja počas 

rokov 2015 – 2020. Jedná sa o tieto oblasti: 

1. environmentálna oblasť,  

2. sociálna  oblasť,  

3. hospodárska oblasť.  

V týchto prioritných oblastiach rozvoja si obec stanovila strategické ciele a navrhla opatrenia, 

ktorými tieto strategické ciele dosiahne. 
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Formulár č. S 2 - Tabuľka strategických cieľov a opatrení (ciele a opatrenia) 

PRIORITNÉ OBLASTI 

ENVIRONMENTÁLNA 

OBLASŤ 

SOCIÁLNA 

OBLASŤ 

HOSPODÁRSKA 

OBLASŤ 

Špecifický cieľ 1 

Ochrana  životného prostredia 

Špecifický cieľ 2 

Skvalitnenie podmienok na 

život a bývanie v obci 

Špecifický cieľ  3 

Zlepšenie technickej 

infraštruktúry, rozvoj 

podnikateľských aktivít a 

spolupráce 

Opatrenie 1.1 

 Environmentálna 

infraštruktúra a odpadové 

hospodárstvo 

Opatrenie 2.1 

Sociálna infraštruktúra 

Opatrenie 3.1 

    Územné plánovanie 

 Opatrenie 2.2 

Zdravotnícka infraštruktúra 

Opatrenie 3.2 

Dopravná infraštruktúra 

 Opatrenie 2.3 

Školská infraštruktúra 

Opatrenie 3.3 

Technická infraštruktúra 

 Opatrenie 2.4 

Športová infraštruktúra 

Opatrenie 3.4 

Cestovný ruch 

 Opatrenie 2.5 

Kultúrna a historická 

infraštruktúra 

 

 Opatrenie 2.6 

Verejné budovy 

 

 Opatrenie 2.7 

Verejné priestranstvá 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Časť C: PROGRAMOVÁ ČASŤ    

Prioritná oblasť PO 01 Environmentálna oblasť 

Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť/oblasť 

Opatrenie 1.1 

Environmentálna 

infraštruktúra a odpadové 

hospodárstvo 

Projekt 1.1.1  

Vybudovanie kanalizácie 

a napojenia na zberač do ČOV 

Piešťany 

 

 

 

 

 

 

Environmentálna – 

odpadové hospodárstvo 

 

Projekt 1.1.2 

Vybudovanie zberného dvora a 

stojísk na komunálny odpad,  

sanácia skládky 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Prioritná oblasť PO 02 Sociálna oblasť 

Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť/oblasť 

Opatrenie 2.1 

Sociálna infraštruktúra 

Projekt 2.1.1  

Vybudovanie nájomných 

bytových domov 

Sociálna – sociálne služby 

Opatrenie 2.2 

Zdravotnícka 

infraštruktúra 

Projekt 2.2.1  

Rekonštrukcia zdravotného 

strediska 

Sociálna – zdravotníctvo 

Opatrenie 2.3 

Školská infraštruktúra 

Projekt 2.3.1 

Rekonštrukcia budovy 

materskej školy na komunitné 

centrum 

Sociálna – školstvo 

Opatrenie 2.4 

Športová infraštruktúra  

Projekt 2.4.1  

Revitalizácia Športového 

areálu Jána Mitošinku 

Sociálna - šport 

Projekt 2.4.2  

Vybudovanie bikrosového 

areálu 

Projekt 2.4.3  

Vybudovanie Workoutového 

ihriska 

Projekt 2.4.4 

Revitalizácia a rozšírenie 

detského ihriska 

Opatrenie 2.5 

Kultúrna a historická 

infraštruktúra 

Projekt 2.5.1 

Rekonštrukcia drobných 

sakrálnych pamiatok 

Sociálna – kultúra a 

história 
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Projekt 2.5.2  

Rekonštrukcia etnografickej, 

archeologickej a národopisnej 

expozície Roľníckeho domu 

Opatrenie 2.6 

Verejné budovy 

Projekt 2.6.1  

Rekonštrukcia domu smútku 

Sociálna – verejné budovy 

Projekt 2.6.2  

Rekonštrukcia Kultúrno – 

spoločenského a sociálneho 

zariadenia (kultúrneho domu 

a obecného úradu) 

Projekt 2.6.3  

Rekonštrukcia bývalého MNV 

na domov sociálnych služieb 

Opatrenie 2.7  

Verejné priestranstvá 

Projekt 2.7.1  

Modernizácia trhových 

priestorov 

Sociálna – verejné 

priestranstvá 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Prioritná oblasť PO 03 Hospodárska oblasť 

Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť/oblasť 

Opatrenie 3.1 

Územné plánovanie 

Projekt 3.1.1  

Územný plán obce – dodatok  

č.1 

Hospodárska – územné 

plánovanie 

Opatrenie 3.2 

Dopravná infraštruktúra 

Projekt 3.2.1  

Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 

Hospodárska – 

dopravná infraštruktúra 

Projekt 3.2.2  

Rekonštrukcia miestnych 

chodníkov 

Projekt 3.2.3 

Vybudovanie parkovacích 

miest 

Opatrenie 3.3 

Technická  infraštruktúra 

Projekt 3.3.1  

Rozšírenie a modernizácia 

kamerového systému 

Hospodárska – technická 

infraštruktúra 

Projekt 3.3.2  

Revitalizácia verejných 

priestranstiev a prvkov drobnej 

architektúry 

Projekt 3.3.3 

Realizácia a budovanie plochy 

pod IBV 

Projekt 3.3.4  

Rozšírenie priemyselnej zóny 
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Opatrenie 3.4 

Cestovný ruch 

Projekt 3.4.1  

Revitalizácia plochy Hradiska 

a realizácia časti brány a valu 

Hospodárska – cestovný 

ruch 

Projekt 3.4.2  

Rekonštrukcia habánskeho 

mlyna 

Projekt 3.4.3  

Revitalizácia a realizácia 

rozhľadne na jestvujúcom 

vodojeme 

Projekt 3.4.4  

Vybudovanie náučného 

chodníka 

Projekt 3.4.5 

Vybudovanie cyklotrasy 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Časť D: REALIZAČNÁ ČASŤ    

Akčný plán pre environmentálnu oblasť 

Akčný plán pre PO 01 - Environmentálna oblasť  

Projekt Termín Zodpovednosť Rozpočet 

Vybudovanie zberného dvora 

a stojísk na komunálny odpad,  

sanácia skládky 

2018 – 2020 Starosta obce 

Komisie OZ 
350 000 € 

 

Vybudovanie kanalizácie 

a napojenia na zberač do ČOV 

Piešťany 

2018 – 2021 Starosta obce 

Komisie OZ 

3 300 000 € 

 

 

Akčný plán pre sociálnu oblasť 

Akčný plán pre PO 02 – Sociálna  oblasť  

Projekt Termín Zodpovednosť Rozpočet 

Revitalizácia Športového areálu 

Jána Mitošinku 

2018 Starosta obce 

Komisie OZ 

30 000 € 

Vybudovanie nájomných bytových 

domov 

2018 – 2020 

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

1 400 000 € 

Rekonštrukcia zdravotného 

strediska 

2018 – 2020  

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

550 000 € 

Rekonštrukcia budovy materskej 

školy na komunitné centrum 

2018 – 2020 

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

450 000 € 

Rekonštrukcia bývalého MNV na 

Domov sociálnych služieb 

2018 – 2020  

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

380 000 € 

Rekonštrukcia drobných sakrálnych 

pamiatok 

2019 

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

20 000 € 

Modernizácia trhových priestorov 2019 

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

15 000 € 

Vybudovanie workoutového ihriska 2019  

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

35 000 € 

Rekonštrukcia domu smútku 2019 – 2020 

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

45 000 € 

Revitalizácia a rozšírenie detského 

ihriska 

2019-2020 

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

55 000 € 

Vybudovanie bikrosového areálu 2020  

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

25 000 € 

Rekonštrukcia Kultúrno – 

spoločenského a sociálneho 

zariadenia (kultúrneho domu 

a obecného úradu) 

2019 – 2020 

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

450 000 € 
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Rekonštrukcia etnografickej, 

archeologickej a národopisnej 

expozície Roľníckeho domu 

2020 – 2021 

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

20 000 € 

 

Akčný plán pre hospodársku  oblasť 

Akčný plán pre PO 03 – Hospodárska  oblasť  

Projekt Termín Zodpovednosť Rozpočet 

Územný plán obce – dodatok  č.1 2018 Starosta obce 

Komisie OZ 

5 000 € 

Rozšírenie a modernizácia 

kamerového systému 

2018 Starosta obce 

Komisie OZ 

 

35 000 € 

Realizácia a budovanie plochy 

pod IBV 

2018 – 2019 

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

300 000 € 

Revitalizácia verejných 

priestranstiev a prvkov drobnej 

architektúry 

2018 – 2020 

 

Starosta obce 

Komisie OZ 
80 000 € 

 

Rekonštrukcia miestnych 

chodníkov 

2018 – 2020 

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

500 000 € 

Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 

2018 – 2020  

 

Starosta obce 

Komisie OZ 
300 000 € 

Vybudovanie parkovacích miest 2018 – 2020 

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

100 000 € 

 

Vybudovanie náučného chodníka 2019 – 2020 

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

32 000 € 

Rozšírenie priemyselnej zóny 2019 – 2020  

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

300 000 € 

Vybudovanie cyklotrasy  2020 

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

250 000 € 

Revitalizácia plochy Hradiska 

a realizácia časti brány a valu 

2020 – 2021 

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

150 000 € 

Rekonštrukcia habánskeho mlyna 2020 – 2021 

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

450 000 € 

Revitalizácia a realizácia 

rozhľadne na jestvujúcom 

vodojeme 

2021 – 2022  

 

Starosta obce 

Komisie OZ 

250 000 € 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Časť E: FINANČNÁ ČASŤ   

 

Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR 

 

Formulár č. F 5 –Indikatívny rozpočet projektových zámerov v rokoch 2017-2022 - sumarizácia 

Oblasť/rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I. Environmentálna 

oblasť 

- - 1 500 000 € 1 150 000 € 1 000 000 € - 

II. Sociálna  

oblasť 

- 960 000 € 1 335 000 € 920 000 € 10 000 € - 

III. Hospodárska 

oblasť 

- 560 000 € 690 000 € 1 725 000 € 400 000 € 100 000 € 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Schválený  indikatívny  rozpočet  sa  zapracuje  do  programového  rozpočtu  samosprávy a 

ďalších záväzných dokumentov vrátane Dohody o partnerstve. Riadiaci  tím  zabezpečí  

rozpracovanie  Indikatívneho  finančného  plánu  do  akčných plánov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pobedim 2016 - 2022 

 

64 

 

ČAST F: MONITOROVANIE A HODNOTENIE  

 

PHSR je dokument živý, otvorený, reagujúci na zmeny. Je v ňom navrhnuté smerovanie rozvoja 

obce, bližšie špecifikované prostredníctvom akčného plánu rozvoja obce. Proces plánovania si 

vyžaduje priebežné vyhodnocovanie procesu realizácie aktivít, resp. jeho monitorovanie. 

Monitorovanie zaisťuje vykonanie akcií a udržanie úsilia na dosiahnutie cieľov tým,  že  

uskutočňuje  opatrenia  na  prispôsobenie  sa  prípadným  zmenám  v dostupných  alebo 

požadovaných zdrojoch, prípadne zmenám prostredia ako takého. Významnú úlohu v týchto 

procesoch má nielen obecné zastupiteľstvo, ale aj ďalší verejní činitelia spolu s predstaviteľmi 

súkromnej sféry – ako odraz významu partnerstva verejného a súkromného sektora, ako kľúča 

k budovaniu konsenzu vo vnútri celej komunity. Všetky zmeny v dokumente schvaľuje obecné 

zastupiteľstvo, ktoré zároveň kontroluje, monitoruje a hodnotí plnenie stanovených cieľov tohto 

strategického plánu. Realizáciu jednotlivých opatrení koordinuje starosta obce. Monitorovanie 

a priebežné hodnotenie bude vykonávané pravidelne v ročných intervaloch. Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bude po schválení jeho znenia v obecnom 

zastupiteľstve zverejnený na internetovej stránke obce a v tlačenej forme verejne prístupný aj 

na obecnom úrade. 

Riadiaci tím vytvorí systém monitorovania, hodnotenia a aktualizácia PHSR. Monitorovanie 

plnenia akčného plánu sa uskutoční pravidelne raz ročne, v súlade s Metodikou 2.0 MDVRR. 

Aktualizácia PHSR sa bude realizovať každé 3-4 roky.  
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ZÁVER  

 

Získanie  finančnej  podpory  z  verejných  zdrojov  (európskych,  štátnych  alebo  regionálnych) 

si  v súčasnosti  vyžaduje  existenciu  spracovanej  rozvojovej  stratégie  -  národnej,  regionálnej, 

subregionálnej  i  lokálnej.  Vyžaduje  to  aj  Zákon  o  podpore  regionálneho  rozvoja  č.  

503/2001 Z.z.  Podľa  tohto  zákona  majú  mať  obce  (združenia  obcí,  mikroregióny)  

schválený  program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), ktorý by mal byť v súlade s 

rozvojovým dokumentom vyššej hierarchickej úrovne. Príprava PHSR je pomerne zložitá cesta, 

ktorá vyžaduje určitú vopred stanovenú postupnosť krokov, ktoré na seba logicky nadväzujú. 

Cieľom programu PHSR nie je vyriešiť všetky problémy, ktoré sa v obci vyskytujú, ale načrtnúť 

smer, ktorý vytvorí vhodné podmienky pre ich riešenie. Cieľom je vytvoriť programový 

dokument pre podporu rozvoja obce Pobedim aktivizáciou a koordináciou všetkých 

ekonomických, kultúrnych a spoločenských subjektov tak, aby bol maximálne využitý  

potenciál územia na dosiahnutie ekonomickej, kultúrnej a spoločenskej prosperity pri 

akceptovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja. Spracovaný dokument PHSR predstavuje 

súčasný stav i perspektívy rozvoja územia obce, ktorá sa  snaží  zlepšiť  životné  podmienky  

svojich  občanov  i uspokojiť  nároky  návštevníkov.  PHSR zohľadňuje väzby medzi 

rozvojovými zámermi obce, ako aj MAS Beckov – Čachtice -  Tematín, ktorého je obec 

súčasťou.  Prepojenosť  týchto  väzieb  je  predpokladom  efektívnej  alokácie  finančných 

prostriedkov, ktorú jednotliví žiadatelia musia preukázať pri predkladaní svojich žiadostí 

o podporu financovania ich aktivít zo zdrojov EÚ, resp. štátnych zdrojov. Poloha obce už teraz 

ponúka atraktívne možnosti pre príchod nových obyvateľov.  

Hlavným cieľom PHSR obce Pobedim je zlepšiť kvalitu života jej občanov, vytvoriť 

podmienky pre sociálny a ekonomický rozvoj, vytvárať koncept kvalitného prostredia na život 

a bývanie. PHSR definuje plán projektov, ktorých realizácia bude prispievať k postupnému 

dosiahnutiu tohto cieľa.  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bude po schválení jeho znenia v obecnom 

zastupiteľstve v tlačenej forme verejne prístupný na obecnom úrade.  
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