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

kultúra, (ľudová škola umenia, dychovka) vstup do obce Valaská - chátrajúce železničné stanice

talentované deti úroveň cestovania železnicou

množstvo podujatí (kultúrnych, športových) nezamestnanosť, chýbajúce uplatnenie občanou

jaskynný systém, sprístupnená jaskyňa Bystrá, tajch pri Hrončoku vzťah k prírode a životnému prostrediu (separovanie odpadu)

príroda chýbajúce dopravné značenie, bezpečnosť dopravy v obci Valaská

šport (futbal) devastácia lesov

knižnica, matrika nedostatočné turistické značenie

história znečistené turistické chodníky

biatlonový areál Osrblie nedokončená a zastaralá kanalizácia obce Valaská

výhodná poloha obce valaská, výhodné spojenie neudržiavané historické pamiatky v cintoríne Valaská (liatinové kríže, socha anjela)

tradícia zlievarní,  zlievárenskýé pece na výrobu železa (Hronec) nie pekné námestie

historický most odlievaný v zlievarňach Hronec chýbajúce informačné značenie a smerové tabule

kostol sv.Michala Valaská chýbajúce info centrum

ovčiarska tradícia chýbajúce ubytocvacie zariadenia

udržiavanie tradícií (jánske ohne) nedokončené stavby v obci Osrblie (strašiaky)

cesta z Valaskej, sv.ján, Hronček na Sihlu nedobudovaný biatlonový areál Osrblie (komunikácie, úprava okolia)

technická pamiatka -  vlek (lanovka) Chvatimech výtržníctvo, vandalizmus mladých

školstvo - základné a predškolské stav miestnych komunikácií, chýbajúce chodníky

vysielanie obecného televízneho kanála chýbajúce parkovacie miesta

udržateľnosť počtu obyvateľov chcýbajúce športoviská v areáli školy

bezbariérovosť
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PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA

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

spomaliť ?
rozvoj agroturistiky byrokracia SR

vybudovanie cyklotrás (prepojenie regiónov, oprava existujúcich) ľahostajnosť a nedostatočný záujem občanov

údržba zelene (obnova a riešenie komplexnej vizualizácie) nedostatok financií

úprava a vybudovanie chodníkov s využitím miestnych pracovných síl komunikácia, informovanosť

náučný chodník smerom na Bystrú (info o jaskynnom systéme, histórii, faune a flóre) nevysporiadané pozemky

úprava verejných priestorov opatrnosť budúcich žiadateľov

múzeum ovčiarstva pretrvávajúci vandalizmus

zvýšenie úrovne biatlonového areálu Osrblie legislatívne predpisy a obmädzenia

zachocvanie technickej pamiatky (lanovka Chvatimech) nevzdelanosť rómskeho obyvateľstva a ich stúpajúci počet

zviditeľňovanie osobností obcí nedostatok pracovných príležitostí, znižovanie životnej úrovne

vybudovanie rozhľadne Osrblie myslenie ľudí

budovanie ubytovacích kapacít ukončenie činnosti Železiarne Podbrezová

rozvoj služieb v cestovnom ruchu

riešenie bezbariérového prístupu v obci Valaská

rozvoj televízneho kanála Valaská


