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Program sociálno-ekonomického rozvoja Obce Sklené Teplice 
 
1. Poslanie 
Obec Sklené Teplice a jej okolie je predurčené pre rozvoj kúpeľníctva, cestovného ruchu a 
turistiky. 
 
2. Vízia 
Občania Sklených teplíc žijú v malebnej kúpeľnej obci  

- s upraveným okolím kvetmi a zeleňou, 
- s upravenými vodnými tokmi 
- s upraveným okolím okolo nových domov aj okolo domov starších, ktorých fasády sú 

tiež opravené 
- vybudovaným námestím a rekonštruovanými historickými budovami 
- vybudovaným polyfunkčným domom, v ktorom okrem iného bude aj miestnosť 

s možnosťou prístupu na internet širokej verejnosti 
- vybudovanou infraštruktúrou - kvalitné miestne komunikácie, vodovod, plyn, 

vybudovaná kanalizácia a ČOV 
- funguje kúpeľníctvo, turistika a doplnkové služby, čo láka veľké množstvo hostí, 

turistov aj cudzincov a iných návštevníkov a s nimi aj finančný príjem  
- všetci ľudia pracujú, mnohí z nich v poskytovaní kvalitných služieb v cestovnom 

ruchu 
- základná aj materská škola sú vybavené modernými didaktickými pomôckami 

 
3. Audit zdrojov: 
Demografická situácia: 
Celkovo možno konštatovať, že za posledných desať rokov nedošlo v obci k výraznejšiemu 
úbytku alebo prírastku obyvateľstva 
Veková štruktúra obyvateľov je nasledovná: 
Počet obyvateľov:                   452 
-z toho vo veku 0-14 rokov       89 
             muži 15-59 rokov       138 
             ženy 15- 54 rokov      123 
             muži nad 60 rokov       37 
             ženy nad 55 rokov       65        
 
Národnostné zloženie:  
             Slovenská                  448 
             Maďarská                      2 
             Česká                            2      
 
Stav domového fondu: 
V obci sa nachádza 176 domov rodinných domov a bytových domov z ktorých je 151 trvalo 
obývaných. Ostatné slúžia na individuálnu rekreáciu.  
 
Vzdelanostná štruktúra: 
Z celkového počtu 452 obyvateľov má: 

- základné vzdelanie 90 
- učňovské bez maturity 117 
- stredné odborné bez maturity 5 
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- úplné stredné učňovské s maturitou 32 
- úplné stredné odborné s maturitou  82 
- úplné stredné všeobecné 14 
- vysokoškolské 19 
- bez školského vzdelania 1 
- deti do 16 rokov 91 

4. Kultúrne zariadenia, história, spolkový a kultúrny život 
Kultúrne zariadenia, historické a prírodné pamiatky 
V Obci Sklené Teplice sa nachádza: 

- dom kultúry 
- knižnica 
- klub mládeže 
- kostol 
- zrúcanina hradu 
- dve kaplnky 
- farský úrad 
- kúpeľný park 
- kúpeľné historické budovy 
- chránené územie CHKO Štiavnické vrchy 
- bronzová busta Ignáca von Borna 
 

Športové zariadenia: 
- futbalové ihrisko 
- fitness 
- dve turistické ubytovne 
- rekreačné kúpalisko 

 
Záujmová činnosť: 

- futbalový klub 
- hudobná folková skupina 
- občianske združenie Teplice 
- stolnotenisový oddiel 

 
História Obce Sklené Teplice: 
    Prvá písomná zmienka o Sklených Tepliciach pochádza z roku 1340. Sklené Teplice 
vznikli ako drevorubačská osada a obyvatelia ťažili drevo pre bane v neďalekej Banskej 
Štiavnici. Blízkosť Banskej Štiavnice ovplyvnila aj inú skutočnosť. Približne v roku 1350 tu 
bola založená skláreň. Bola to prvá skláreň v Uhorsku. Skláreň neprodukovala sklo pre bežné 
účely, ale chemické sklo, ktoré využívali hutníci pri zisťovaní obsahu zlata a striebra v rudách 
vyťažených v banskoštiavnickom banskom revíri. Tak, ako o celých dejinách sklárne, tak aj 
o jej zániku nás archívne dokumenty informujú veľmi stroho. Predpokladá sa, že zanikla 
niekedy v priebehu 17. storočia.  

     Už od vzniku obce využívali jej obyvatelia blahodárne účinky termálnej minerálnej vody, 
ktorá tu vyviera doposiaľ. Sklené Teplice sa však ako kúpeľné miesto  dostali do povedomia 
až v 16. storočí. Bolo to konkrétne v roku 1549, kedy ich vo svojej balneografii opísal známy 
vedec Juraj Wernher. Prvý rozbor vôd spravil až Karol Otto Moller v 18. storočí. Moller bol 
významným vedcom, učil aj Mateja Bela, pôsobil ako kúpeľný lekár v Sklených Tepliciach 
a dostal prezývku „Slovenský Hipokrates“ najmä za svoje objavy v medicíne.  
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     Sklené Teplice svojimi chýrnymi kúpeľmi  lákali mnoho odborníkov a cestovateľov. 
Sklené Teplice navštívil známy anglický cestovateľ Edward Brown, nemecký mineralóg 
a botanik Brückmann, ale i slovenský učenec Matej Bel.  

     Po zániku sklárne bola v Sklených Tepliciach založená huta, v ktorej sa oddeľovalo zlato 
a striebro od nevyužívaných rúd pomocou olova. Takto sa tu spracovávali rudy vyťažené 
v Banskej Štiavnici a okolí. Keď v roku 1751 bol v Banskej Štiavnici na návšteve cisár 
František Lotrinský, manžel Márie Terézie, navštívil aj hutu v Sklených Tepliciach, aby videl, 
ako sa produkuje zlato, ktoré obohacuje jeho pokladnicu. Táto huta zanikla v roku 1781 a do 
roku 1785 boli jej priestory nevyužívané. V roku 1785 sa začala v týchto priestoroch 
zriaďovať amalgamačná huta, ktorá mala produkovať zlato a striebro zo zlatonosných rúd 
pomocou ortuti. Dokončili ju v roku 1786 a v tom istom roku v nej mal predstaviť pôvodca 
nepriamej amalgamácie Ignác Born  svoju metódu pred mnohými odborníkmi sveta. 
V Sklených Tepliciach sa v tomto roku zišlo  mnoho významných predstaviteľov vedeckého  
života 18. storočia, aby sa mohli zoznámiť s Bornovou nepriamou amalgamáciou.  Vďaka 
hojnej účasti vedcov prebehol v Sklených Tepliciach prvý medzinárodný kongres 
prírodovedcov na svete, bola tu založená prvá medzinárodná vedecká spoločnosť na svete 
a táto spoločnosť vydávala prvý medzinárodný vedecký časopis na svete. Vedenie spoločnosti 
bolo najprv v Sklených Tepliciach, no neskôr sa presťahovalo do Zellerfeldu v Nemecku.  

Huta postupne v deväťdesiatych rokoch 18. storočia zanikla, pretože amalgamačná metóda 
nespĺňala ekonomické predstavy vtedajších úradníkov. Budovy huty sa   predali kúpeľom 
a súkromníkom, zariadenie sa rozdelilo medzi iné huty na okolí.  

     Takto v Sklených Tepliciach zanikla priemyselná výroba a obec sa orientovala čisto len na 
kúpeľníctvo a poľnohospodárstvo. Kúpele v roku 1868 odkúpil zvolenský mešťanosta a lekár 
Vojtech Gasparetz. Rodina Gasparetzová  vlastnila kúpele až do  vydania Benešových 
dekrétov, kedy im boli kúpele vyvlastnené a prepadli v prospech štátu.  

Nad obcou na kóte 629 m sa nachádzajú zrúcaniny Pustého hradu. O počiatkoch hradu sa 
nezachovala žiadna písomná zmienka. Odhaduje sa, že jeho výstavba bola začatá v 2. polovici 
13. storočia a patril templárom. O zániku hradu sa tiež nič určitá nevie, možno sa tak stalo 
počas stavovských povstaní v 17. storočí. 

Inštitúcie a ostatné zariadenia: 
 
V Obci Sklené Teplice sa nachádzajú nasledovné inštitúcie a zariadenia: 

- obecný úrad 
- základná škola 1-4 
- materská škola 
- pošta  
- požiarna zbrojnica 
- dom smútku 
- cintorín 

 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo, zamestnanosť a nezamestnanosť 
V oblasti zamestnanosti v obci k najvýznamnejším prvkom patria Liečebné termálne kúpele, 
a.s. a Kúpeľnoliečebný dom ZSNP. Tieto dva subiekty zamestnávajú najväčší počet 
ekonomicky aktívnych občanov obce. 

- počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva 221 



 5

- z toho muži                                                  113 
- z toho ženy                                                   108 

 
V obci pracuje celkom  114 obyvateľov, za prácou dochádza mimo obce taktiež 114 
obyvateľov. V obci je teda zamestnaných 50% z aktívneho obyvateľstva. 
 
Poproduktívnom veku je 138 obyvateľov 
 
Nezamestnaných je celkom 30, čo predstavuje 13,5% nezamestnanosť v obci. 
 
Podnikateľská sféra:   
 
Najväčšími podnikateľmi sú Liečebné termálne kúpele, a.s. a Kúpeľnoliečebný dom ZSNP, 
s.r.o. , ktorí podnikajú v oblasti zdravotníctva a kúpeľnej starostlivosti. Ďalej sú potom štyria 
drobní podnikatelia, ktorí svoje aktivity majú zamerané na ubytovanie, reštauračné 
a pohostinské služby. Dvaja podnikatelia prevádzkujú obchody s potravinami a dvaja 
obchody s priemyselným tovarom, drogériou, hračkami a suvenírami. V poľnohospodárskej 
činnosti podnikajú dvaja súkromne hospodáriaci roľníci a Súkromné poľnohospodárske 
družstvo Kremeň, ktoré sa zaoberá chovom oviec, kôz a výrobou ovčieho syra. 
     
Prírodné charakteristiky: 
Obec Sklené Teplice sa nachádza v CHKO Štiavnické vrchy. Celé územie je hornaté 
a z veľkej časti zalesnené listnatými stromami, z ktorých prevažujú  buky. Lesy sú 
v prevažnej miere vo vlastníctve štátu, menší podiel ma cirkev. Fyzické osoby vlastnia lesy 
v zanedbateľnej čiastke. 
Celková rozloha obce                       10912735 m2,  

- z toho orná pôda je                   170769 m2    

- záhrady                                     160124 m2 
- ovocné sady                                20185 m2 
- TTP                                         2258622 m2 
- lesná pôda                              7675406 m2 
- nezalesnené pozemky                26754 m2 
- rybníky a potoky s chovom rýb 75766 m2 

      -    ostatné plochy                             36688 m2 
Ostatné sú zastavané plochy a nádvoria.     
Medzi prírodné zaujímavosti patrí: 

- rybník s vodnou plochou 504m2 s možnosťou rybárčenia, okolitá rekreačná oblasť 
s ubytovacími kapacitami 

- značkované turistické chodníky v CHKO 
- chránený travertín 
- Kapitulské bralá 
- termálne pramene 

 
Infraštruktúra: 
 
V Obci je vybudovaný vodovod na 90%, v súčasnosti sa ukončuje plynofikácia, ktorou bude 
obec splynofikovaná na 100%. Kanalizácia a ČOV je vybudovaná len v rámci 
podnikateľského subjektu Liečebné termálne kúpele, a.s. 
V obci je zabezpečený klasický zber komunálneho odpadu ale aj zber separovaného odpadu. 
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Televízia a rozhlas má dobrý signál v celej obci. Telekomunikačné spojenie je na dobrej 
úrovni. Ďalej je dobré autobusové spojenie na linkách Žiar nad Hronom – Banská Štiavnica. 
Celková dopravná infraštruktúra je nasledovná: 

- dobré autobusové spojenie 
- vlaková zastávka vzdialená 8 km 
- letisko Sliač vzdialené 40 km 

 
 
5. SWOT Analýza 
Slabé stránky:  
 
Verejné statky 

- nedostatočná technická vybavenosť v obci, konkrétne nedostatok pitnej vody, 
nevybudovaná kanalizácia a ČOV 

- neupresnená ÚPD 
- zlý stav kultúrnych pamiatok 
- slabé povedomie občanov o ochrane životného prostredia 
- nefunkčný dom kultúry 
- zlý stav miestnych komunikácií a chodníkov v celej obci 
- zlý technický stav obecných budov  
- nevyhovujúce značenie turistických chodníkov 
- chýbajúce orientačné tabule 

 
Sociálno-ekonomické prostredie 

- nezamestnanosť 
- slabá kúpyschopnosť obyvateľstva 
- zlá obchodná sieť hlavne v spotrebnom tovare 
- chýbajúca infraštruktúra služieb v cestovnom ruchu 
- nedostatok bytov ako aj stavebných pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu 

 
Silné stránky: 
Prírodné zdroje 

- prekrásna príroda Štiavnických vrchov 
- výskyt termálnych prameňov s liečivou vodou 
- poľovné revíry 
- rybolov – potoky – vodné nádrže 
- zaujímavá fauna a flóra 

 
Ľudské zdroje 

- kultúrno-historické pamiatky 
- založenie občianskeho združenia Teplice 
- založenie záhradkárskeho a štepárskeho krúžku 
- ochota skupiny občanov spolupracovať na rozvoji obce 

 
Ekonomické zdroje 

- Liečebné termálne kúpele, a.s. 
- KĽD ZSNP, s.r.o. 
- Obecné zariadenia na ubytovanie a stravovanie 
- Pohostinské služby, drobní podnikatelia 
- Termálne kúpalisko 
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Príležitosti 
Ekonomika 
 Vnútorné 

- cestovný ruch, v rámci neho možnosť ubytovávať na súkromí 
- služby pre obyvateľstvo, kúpeľných hostí a turistov 
- využitie schátralých budov na poskytovanie služieb v cestovnom ruchu 

 
Vonkajšie 

- investori 
- fondy EU 
- diaľnica Bratislava - Banská Bystrica  
- organizovanie národných a medzinárodných podujatí 

 
Služby 
Vnútorné 

- rozvoj aktivít miestneho občianskeho združenia 
- rozvoj dobrovoľníctva 
- rozvoj sociálnych služieb 
- rozvoj kultúrno-spoločenských aktivít 
- vytváranie príležitostí pre mladých 
- mimoškolská práca s mládežou 

 
Vonkajšie 

- programy vzdelávania cez nadácie 
- sociálne granty 
- granty pre ľudské zdroje 

 
Životné prostredie 
Vnútorné 

- vybudovanie kanalizácie a ČOV 
- dobudovanie vodovodu 
- kompostovanie odpadov 
- výchova a osveta 
- mimoškolská práca s mládežou 

 
Vonkajšie 

- zdroje MŽP SR 
- doplnkové finančné zdroje 

 
Ohrozenia 
Miestne 

- konzervatívne a niekedy naivné myslenie ľudí 
- neochota vlastníkov pristúpiť k veciam verejnoprospešným 
- nevysporiadané vlastnícke vzťahy, hlavne miestne komunikácie a chodníky 
- neexistujúca kanalizácia a ČOV 

 
Regionálne 

- protichodný záujem skupín ľudí zvonka voči záujmom obce 
- slabá možnosť podpory zo strany VÚC z dôvodu nedostatočnej legislatívy 
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- nezdravá rivalita medzi susednými obcami 
 
Národné 

- slabá podpora rozvoja podnikateľského prostredia 
- štátny rozpočet a ekonomická situácia 
- zmena vlády 
- približovanie ku európskym kvótam 

 
6. Problémová analýza 
Identifikáciou bolo zistené, že ako kľúčové pre riešenie problémov v nasledujúcom období je 

- nedostatočná úroveň poskytovania služieb v cestovnom ruchu 
- klesajúca úroveň vzdelávania   
- pohodlnosť ľudí v samovzdelávaní alebo vo zvyšovaní úrovne svojich vedomostí 

iným spôsobom 
 
Následkami týchto problémov sú: 

- zlá sociálna situácia 
- ľahká dostupnosť alkoholu, aj pre mladistvých 
- zhoršujúca sa kvalita života 
- apatia niektorých obyvateľov 
- vandalstvo 

 
Príčinami tohto stavu sú: 

- nedostatočná základná infraštruktúra 
- nedostatok finančných prostriedkov 
- nedostatočná úroveň v kvalite služieb 
- nezáujem o životné prostredie 
- nezáujem väčšiny o veci verejné 

 
 
 
Pre zistenie hlavných problémov bola použitá nasledovná problémová 
analýza a zostavený strom problémov: 
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7. Ciele 
Strategickým cieľom Obce Sklené Teplice je dosiahnutie úrovne malého kúpeľného mestečka 
s peknou úpravou okolia, rozvinutou infraštruktúrou a vysokou kvalitou služieb pre 
obyvateľov, kúpeľných hostí a turistov.  
Na základe analýzy problémov si Obec Sklené Teplice stanovila nasledujúce špecifické ciele: 
 

1. Vybudovanie nevyhnutnej infraštruktúry.  
2. Obnova a rekonštrukcia chodníkov, spevnených plôch a budov vo vlastníctve obce 

 vrátane historických budov.  
3. Zvýšiť úroveň poskytovania služieb v cestovnom ruchu podporou malého 

a stredného podnikania a tým vytvoriť nové pracovné miesta.  
4. Vytvorenie podmienok pre samovzdelávanie a vzdelávanie občanov. 

 
Zhoršujúca sa 
kvalita života 

Ľahká 
dostupnosť 

alkoholu aj pre 
mladistvých 

Nedostatočná 
úroveň 

poskytovania 
služieb 

v cestovnom 
ruchu 

 
 

Klesajúca 
úroveň 

vzdelávania 

 
Zlá sociálna 

situácia 

Nedostatočná 
úroveň v 

kvalite služieb 

Nedostatočná 
základná 

infraštruktúra 

Nedostatok 
finančných 

prostriedkov 

 
Nezáujem ľudí 
o veci verejné 

Nezáujem 
o samo- 

vzdelávanie 

Zlý stav 
miestnych 

komunikácií 

Nezáujem 
o životné 

prostredie 

Apatia 
niektorých 
obyvateľov 

 
Vandalstvo 

Nedostatok 
bytov 
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Pre dosiahnutie prvého špecifického cieľa je vypracovanie projektovej dokumentácie na: 
      -    oprava miestnych chodníkov a spevnených plôch 

- rozšírenie obecného vodovodu   
- vybudovanie kanalizácie a ČOV 
- vytypovať a pripraviť vhodné stavebné pozemky na výstavbu nájomných bytov  

 
Pre dosiahnutie druhého špecifického cieľa je vypracovanie: 

- projektovej dokumentácie na obnovu a rekonštrukciu chodníkov, spevnených plôch 
pred domom smútku a obecných budov v centre obce, 

- projektovej dokumentácie na nevyhnutnú rekonštrukciu ZŠ a MŠ 
- projektovej dokumentácie na výstavbu nájomných bytov 
- architektonickej štúdie námestia obce,  
- projektovej dokumentácie na rekonštrukciu historických budov, Kursalón, ktorý je 

dominantou obce 
- následné vypracovanie projektov na získanie finančných prostriedkov k celkovému 

dosiahnutiu cieľa z predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ. 
 
Pre dosiahnutie tretieho špecifického cieľa je využitie miestnych zdrojov: 

- rozvojom kúpeľníctva v obci vznikajú požiadavky na kvalitné ubytovanie ale aj 
stravovanie v súkromí 

- poskytnutie priestorov pre začínajúcich podnikateľov v službách cestovného ruchu 
v rekonštruovaných obecných budovách 

- príprava kvalitných programov k tráveniu voľného času pre všetkých návštevníkov 
obce zameraného na  

a. zriadenie turistickej informačnej kancelárie 
b. na vidiecku turistiku – návšteva majerov 
c. vybudovanie náučného chodníka a vydanie podrobného sprievodného letáčiku 
d. vydanie turistického sprievodcu, v ktorom bude bezpodmienečne kvalitná 

turistická mapa obce a celého okolia  
e. vyškolenie turistických sprievodcov schopných podať kvalitný výklad 

o histórii, faune a flóre 
f. vysporiadaním majetku pripraviť podmienky pre investorov a pre získanie 

finančných prostriedkov z fondov EÚ 
 
Pre dosiahnutie štvrtého špecifického cieľa je vytvorenie nasledovných podmienok: 

- vzdelávanie obyvateľov vo vzťahu k prvému špecifickému cieľu 
- zriadenie miestnosti s prístupom na internet mládeži ale aj širokej verejnosti 
- environmentálne vzdelávanie 
- zakladanie záujmových klubov a krúžkov 
- neustále zvyšovať úroveň obecnej knižnice  
- zriadenie počítačovej triedy v ZŠ 

V rámci tohto cieľa bude nevyhnutné 
- pripraviť programy pre vzdelávanie  
- aktivizovať miestnych obyvateľov prostredníctvom aktivít založených krúžkov 

a občianskym združením Teplice. 
 
8. Akčný plán 
 
Cieľ 1. Vybudovanie nevyhnutnej infraštruktúry 
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      V súčasnosti prebieha ukončenie plynofikácie obce avšak hlavným nedostatkom sa javí 
nedostatok pitnej vody a chýbajúca kanalizácia vrátane čistiarne odpadových vôd. Z dôvodu 
zabezpečenia ďalšieho rozvoja obce je potrebné plánovať aj výstavbu nájomných bytov aby 
nebol úbytok obyvateľov v nasledovnom období. 
 
Cieľ: cieľom je vybudovať infraštruktúru nevyhnutnú pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja 
obce, ktorý smeruje k rozvoju cestovného ruchu a následne ku zvýšeniu pracovných 
príležitostí. 
 
Oprávnení žiadatelia: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. 
Obec. 
Právnické a fyzické osoby v súvislosti s výstavbou nájomných bytov. 
 
Rozsah rozpočtu na jeden projekt: 
 
 
Zdroje financií: 
Štrukturálne fondy 
MVRR SR 
MŽP SR – sekcia realizácie environmentálnych programov 
 
Cieľ 2. Obnova a rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce a pomoc pri rekonštrukcii 
historických budov, ktoré zatiaľ nie sú vo vlastníctve obce 
 
Vzhľadom na zlý technický stav budov vo vlastníctve obce je potrebné pristúpiť k ich 
rekonštrukcii aby mohli byť využívané na kultúrne ale aj komerčné účely. 
 
Cieľ: cieľom je dosiahnuť taký technický stav budov, ktorý bude vyhovovať súčasným 
požiadavkám na zateplenie a zároveň upraviť celkový vzhľad obce 
 
Rozsah pomoci a oprávnené výdavky: 

- rekonštrukcia chodníkov a spevnených verejných plôch 
- rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ 
- rekonštrukcia domu kultúry s jeho polyfunkčným využitím 
- rekonštrukcia historickej budovy Kursalónu 
- vybudovanie námestia 

 
Oprávnení žiadatelia: 
Obec Sklené Teplice. 
Právnické a fyzické osoby podnikajúce v cestovnom ruchu. 
 
Rozsah rozpočtu na jeden projekt: 
Od 500.000,- Sk do 6 500. 000,- Sk 
 
Zdroje financií: 
Štrukturálne fondy 
Obnova dediny 
Právnické a fyzické osoby-podnikatelia 
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Cieľ 3. Zvýšiť úroveň poskytovania služieb v cestovnom ruchu podporou malého 
a stredného podnikania 
 
Pre návštevníkov obce je potrebné vytvoriť podmienky na kvalitné ubytovanie a zabezpečenie 
programu pre využitie voľného času počas ich celého pobytu. Zároveň je potrebné 
poskytovanie komplexných služieb v cestovnom ruchu. 
 
Cieľ: Cieľom je podpora tvorby zamestnanosti v oblasti cestovného ruchu a rozvoj identity, 
tradícií a kultúry pre domácich a zahraničných turistov. 
 
Rozsah pomoci a oprávnené výdavky: 

- zriadenie turistickej informačnej kancelárie 
- vybudovanie náučného chodníka 
- vydanie turistického sprievodcu v rámci Mikroregiónu Hlinické Podhorie (MHP) 
- príprava programov pre využitie voľného času 

 
Oprávnení žiadatelia: 
Obec Sklené Teplice. 
Občianske združenie Teplice 
Združenie MHP 
 
Rozsah rozpočtu na jeden projekt: 
Od 50.000,- Sk do 1 500. 000,- Sk 
 
Zdroje financií: 
Štrukturálne fondy 
Obnova dediny 
Právnické a fyzické osoby – podnikatelia 
Združené finančné prostriedky 
 
Cieľ 4. Vytvorenie podmienok pre vzdelávanie a samovzdelávanie občanov 
 Audit zdrojov a analýza ukázala, že v obci nie je dostatočná podnikateľská kultúra, celkový 
nedostatok informácií a zručností potrebných pre rozvoj podnikania. Problémom je aj 
jazyková bariéra pri poskytovaní služieb v cestovnom ruchu. 
 
Cieľ: cieľom je príprava začínajúcich a existujúcich podnikateľov, rozvoj podnikateľských 
zručností v oblasti plánovania, manažmentu, marketingu, ekonomického a právneho 
povedomia tak, aby sa zvýšila tvorba pracovných príležitostí. 
 
Rozsah pomoci a oprávnené výdavky: 

- podnikateľské školenia 
- školenia k legislatíve 
- štúdijné pobyty 
- jazykové kurzy 

 
Oprávnení žiadatelia: 
Obec Sklené Teplice. 
Občianske združenie Teplice 
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Združenie MHP 
Právnické a fyzické osoby 
Mládež, nezamestnaní, vzdelávacie agentúry 
Rozsah rozpočtu na jeden projekt: 
Od 20.000,- Sk do 50. 000,- Sk 
 
Zdroje financií: 
Nadácie 
Podnikatelia 
Obec Sklené Teplice 
 
 
 
 
 
 
V Sklených Tepliciach: 15.10.2003 
 
Vypracoval: Ing. Ľubomír Meliš 
                        Starosta obce 
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