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Číslo tabuľky Názov tabuľky 

Tabuľka 1 Vzdialenosti obcí MČK od regionálnych pólov rozvoja 

Tabuľka 2 Zhodnotenie implementácie projektov obcí plánovaných v roku 2018 – 2021 

Tabuľka 3 Klimatické podmienky v obci Častá 

Tabuľka 4 Prietok vodného toku Gidra na vodomernej stanici Píla 

Tabuľka 5 Celková spotreba pitnej vody v obciach mikroregiónu 

Tabuľka 6 Vývoj celkovej výmery pôdneho fondu v obciach mikroregiónu 

Tabuľka 7 Vývoj celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy v obciach mikroregiónu 

Tabuľka 8 Vývoj celkovej výmery ornej pôdy v obciach mikroregiónu 

Tabuľka 9 Vývoj celkovej výmery nepoľnohospodárskej pôdy v obciach mikroregiónu 

Tabuľka 10 Vývoj celkového počtu obyvateľov mikroregiónu v rokoch 2013-2019 

Tabuľka 11 Vývoj hustoty obyvateľov v obciach mikroregiónu v rokoch 2013-2019 

Tabuľka 12 Vývoj mužov v jednotlivých obciach mikroregiónu v rokoch 2013-2019 

Tabuľka 13 Vývoj žien v jednotlivých obciach mikroregiónu v rokoch 2013-2019 

Tabuľka 14 Vývoj počtu narodených a zomrelých v jednotlivých obciach MČK v 2013 - 2019 

Tabuľka 15 Vývoj počtu prisťahovaných a vysťahovaných v obciach MČK v 2013-2019 

Tabuľka 16 Vývoj prirodzeného prírastku a migračného salda v  obciach MČK v  2013-2019 

Tabuľka 17 Vývoj základných vekových skupín v jednotlivých obciach MČK v  2013-2019 

Tabuľka 18 Vývoj základných vekových skupín v jednotlivých obciach MČK v 2013 -2019- 

pokračovanie 

Tabuľka 19 Vývoj základných vzdelanostných  skupín v obciach mikroregiónu v roku 2011 

Tabuľka 20 Vývoj základných národnostných skupín v  obciach MČK v rokoch 1991 - 2011 

Tabuľka 21 Vývoj základných konfesijných skupín v obciach MČK v rokoch 1991 - 2011 

Tabuľka 22 Kultúrno-spoločenské organizácie v mikroregióne 

Tabuľka 23 Športové organizácie v mikroregióne 

Tabuľka 24 Vývoj počtu právnických osôb podľa ziskovosti v obciach MČK v 2013-2019 

Tabuľka 25 Počet podnikateľských subjektov zapísaných v obchodnom a živnostenskom 

registri k 25.4.2021 

Tabuľka 26 Vývoj počtu fyzických osôb – podnikateľov v obciach v rokoch 2013-2019 

Tabuľka 27 Ekonomická aktivita obyvateľov v jednotlivých obciach v rokoch 2001 – 2011 

Tabuľka 28 Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v obciach v 2013-2019 

Tabuľka 29 Ekonomicky aktívne osoby podľa SK NACE v jednotlivých obciach mikroregiónu 

Tabuľka 30 Kultúrno – historické pamiatky v mikroregióne 

Tabuľka 31 Ubytovacie zariadenia v obciach mikroregiónu k 25.04.2021 

Tabuľka 32 Stravovacie zariadenia v obciach mikroregiónu k 25.04.2021 

Tabuľka 33  Športovo - rekreačné zariadenia v mikroregióne k 25.04.2021 

Tabuľka 34 Príjmy bežného rozpočtu jednotlivých obcí za obdobie rokov 2013-2019 (v tis. €) 

Tabuľka 35 Daňové príjmy jednotlivých obcí za obdobie rokov 2013-2019 (v tis. €) 

Tabuľka 36 Príjmy bežného rozpočtu jednotlivých obcí za obdobie rokov 2013-2019 (v tis. €) - 

pokračovanie 

Tabuľka 37 Výdavky bežného rozpočtu jednotlivých obcí za obdobie 2013-2019 (v tis. €) 

Tabuľka 38 Vývoj kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov jednotlivých obcí za obdobie 

rokov 2013– 2019 (v tis. €) 

Tabuľka 39 Vývoj finančných operácií jednotlivých obcí za obdobie 2013 – 2019 (v tis. €) 

Tabuľka 40 Vývoj hodnoty jednotlivých súčastí aktív jednotlivých obcí za obdobie rokov 2013-

2019 (v tis. €) – 1. časť 

Tabuľka 41 Vývoj hodnoty jednotlivých súčastí aktív jednotlivých obcí za obdobie rokov 2013-

2019 (v tis.€) – 2. časť 

Tabuľka 42 Vývoj hodnoty jednotlivých súčastí pasív jednotlivých obcí za obdobie rokov 2013-

2019 (v tis.€) – 3. časť 
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Tabuľka 43 Vývoj hodnoty jednotlivých súčastí pasív jednotlivých obcí za obdobie rokov 2013-

2019 (v tis.€) – 4. časť 

Tabuľka 44 Vývoj počtu bytov v obciach mikroregiónu v období rokov 2001-2011 

Tabuľka 45 Vývoj počtu trvalo obývaných bytov podľa vlastníctva v obciach mikroregiónu v 

období rokov 2001-2011 

Tabuľka 46 Vývoj počtu domov v obciach mikroregiónu v období rokov 2001-2011 

Tabuľka 47 Dĺžka miestnych komunikácii a chodníkov v jednotlivých obciach mikroregiónu 

Tabuľka 48 
Produkcia jednotlivých druhov odpadov v jednotlivých obciach mikroregiónu v 

období rokov 2013-2019 (v tonách) – 1. časť 

Tabuľka 49 Produkcia jednotlivých druhov odpadov v jednotlivých obciach mikroregiónu v 

období rokov 2013-2019 (v tonách) – 2. časť 

Tabuľka 50 Produkcia jednotlivých druhov odpadov v jednotlivých obciach mikroregiónu v 

období rokov 2013-2019 (v tonách) – 3. časť 

Tabuľka 51 Frekvencia vývozu odpadov v jednotlivých obciach mikroregiónu 

Tabuľka 52 Frekvencia vývozu triedeného odpadu v jednotlivých obciach mikroregiónu 

Tabuľka 53  Existencia kompostoviska a zberného dvora v obciach 

Tabuľka 54 Nakladanie s odpadmi v jednotlivých obciach mikroregiónu 

Tabuľka 55 Nakladanie s odpadmi v jednotlivých obciach mikroregiónu – pokračovanie 

Tabuľka 56 Potreba vzniku nových pracovných príležitostí 

Tabuľka 57 Zhodnotenie dôvodov, prečo v obci nové pracovné príležitosti nevznikajú 

Tabuľka 58 Pozitíva a negatíva vnímané respondentmi z mikroregiónu 

Tabuľka 59 Návrhy spoločných riešení na úrovni mikroregiónu 

Tabuľka 60 Hodnotenie poslancov úrovne spolupráce v rámci jednotlivých kompetenčných 

oblastí 

Tabuľka 61 SWOT analýza 

Tabuľka 62 Partneri a ich úloha v napĺňaní stratégie 

Tabuľka 63 Systém monitorovacích ukazovateľov 

Tabuľka 64 Finančný plán využitia zdrojov 

Tabuľka 65 Popis identifikovaných rizík 

  

Číslo obrázku Názov obrázku 

Obrázok 1 Kostol sv. Františka z Assisi v obci Báhoň 

Obrázok 2 Kaštieľ v Budmericiach 

Obrázok 3 Hrad Červený Kameň v obci Častá 

Obrázok 4 Pomník J. Fándlyho a J. Palkoviča pred kostolom v obci Doľany 

Obrázok 5 Kostol Ružencovej Panny Márie v obci Dubová 

Obrázok 6 Kostol sv. Magdalény v obci Jablonec 

Obrázok 7 Kostol Navštívenia Panny Márie v obci Píla 

Obrázok 8 Kostol sv. Štefana kráľa v obci Štefanová 

Obrázok 9 Kostol Najsvätejšej Trojice v obci Vištuk 

Obrázok 10 Štruktúra poľnohospodárskej pôdy v roku 2019  v mikroregióne (v %) 

Obrázok 11 Vývoj výmery ornej pôdy v období rokov 2013-2019 v mikroregióne (v ha) 

Obrázok 12 Vývoj štruktúry poľnohosp. pôdy mikroregióne v období rokov 20013-2019  (v ha) 

Obrázok 13 Štruktúra nepoľnohospodárskej pôdy v mikroregióne v roku 2019 (v %) 

Obrázok 14 Vývoj štruktúry nepoľn. pôdy v území mikroregiónu v rokoch 2013-2019 (v ha) 

Obrázok 15 Vývoj počtu obyvateľov v území mikroregiónu v rokoch 2013-2019 

Obrázok 16 Vývoj počtu mužov a žien mikroregióne v rokoch 2013-2019 

Obrázok 17 Vývoj počtu narodených a zomrelých v mikroregióne v rokoch 2013-2019 

Obrázok 18  Vývoj počtu prisťahovaných a vysťahovaných v mikroregióne v 2013 - 2019 

Obrázok 19 Vývoj prirodzeného prírastku a migračného salda v mikroregióne v 2013-2019 

Obrázok 20  Vývoj podielu základných vekových skupín v mikroregióne v 2013-2019 (v%) 
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Obrázok 21a Veková pyramída obyvateľstva  v mikroregióne v roku 2019 

Obrázok 21b Trend vývoja obyvateľov v poproduktívnom veku  v jednotlivých obciach  

mikroregiónu 

Obrázok 22 Vývoj vzdelanostnej štruktúry obyvateľov  v mikroregióne v  roku 2011 (v%) 

Obrázok 23 Vývoj národnostnej štruktúry obyvateľov  mikroregióne v 1991 – 2011 (v%) 

Obrázok 24 Vývoj konfesijnej štruktúry obyvateľov  v mikroregióne v 1991 – 2011 (v%) 

Obrázok 25 Vývoj právnických osôb ziskových a neziskových  v MČK v 2013-2019 (v%) 

Obrázok 26 Vývoj FO – podnikateľov a živnostníkov v mikroregióne v 2013-2019 (v%) 

Obrázok 27 Dochádzka do zamestnania v jednotlivých obciach mikroregiónu (v %) 

Obrázok 28 Vývoj odchádzky pracujúcich do zamestnania obciach mikroregiónu (v%) 

Obrázok 29 Vývoj počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie v MČK v 2013 - 2019 

Obrázok 30  Vývoj bežných príjmov mikroregiónu v rokoch 2013-2019 (v tis. €) 

Obrázok 31 Vývoj a štruktúra daňových príjmov bežného rozpočtu v mikroregióne v rokoch 

2013-2019 (v tis. €) 

Obrázok 32 Vývoj a štruktúra bežných príjmov v mikroregióne za obdobie rokov 2013-2019 (v 

tis. €) 

Obrázok 33 Vývoj bežných výdavkov v mikroregióne v období rokov 2013-2019 (v tis. €) 

Obrázok 34 Vývoj kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov mikroregióne v období 2013-

2019 (v tis. €) 

Obrázok 35 Vývoj finančných operácii v mikroregióne v období rokov 2013-2019 (v tis. €) 

Obrázok 36 Štruktúra aktív v mikroregióne za obdobie rokov 2013-2019 (v tis. €) 

Obrázok 37 Štruktúra pasív v mikroregióne za obdobie rokov 2013-2019 (v tis. €) 

Obrázok 38 Vývoj počtu domov a bytov v mikroregióne v období rokov 2001-2011 

Obrázok 39 Obývané byty podľa veľkosti obytnej plochy v m2 území v roku 2011 (v %) 

Obrázok 40 Obývané domy podľa roku výstavby v území v roku 2011 (v %) 

Obrázok 41 Železničná zastávka v obci 

Obrázok 42 Podjazd pod železničnú trať 

Obrázok 43 Mapa s vyznačenými cyklotrasami v regióne Malých Karpát 

Obrázok 44 Celková produkcia odpadov v jednotlivých obciach mikroregiónu v rokoch 2013 a 

2019 (v tonách a v prepočte na 1 obyvateľa) 

Obrázok 45 Rozdelenie respondentov podľa obcí a podľa vekovej a pohlavnej štruktúry 

Obrázok 46  Štruktúra respondentov z pohľadu sociálneho statusu 

Obrázok 47 Úroveň spokojnosti s poskytovaním služieb 

Obrázok 48 Dostupnosť komunitných služieb 

Obrázok 49 Spokojnosť s dostupnosťou prac. príležitostí 

Obrázok 50 Vzťahy v obci 

Obrázok 51 Susedské vzťahy 

Obrázok 52 Posúdenie sociálneho života v mikroregióne 

Obrázok 53 Aktívnosť respondentov 

Obrázok 54 Povedomie obyvateľov o Mikroregióne Červený Kameň 

Obrázok 55 Hodnotenie pozitívnych a negatívnych stránok bývania v mikroregióne 

Obrázok 56 Vyjadrenie respondentov k cestovnému ruchu 

Obrázok 57 Vízia obcí 

Obrázok 58 Vízia mikroregiónu 

Obrázok 59 Zameranie investícií podľa respondentov 

Obrázok 60 Ochota obyvateľov zapojiť sa do realizácie projektov 

Obrázok 61 Názor respondentov na spoločné riešenie projektov 

Obrázok 62 Schéma stromu problémov a výziev 

Obrázok 63 Schéma prierezových princípov a vzťahu k prioritám stanovených hlavným cieľom 

Obrázok 64 Schéma strategického rámca  

 


