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Úvod
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHSR) je
strednodobý rámcový programový dokument, ktorý je vypracovaný na 7 aţ 10 rokov.
PHSR pre obec Vidiná je vypracovaný na miestnej úrovni. Jeho význam spočíva hlavne
v vplyve na ďalší vývoj a rozvoj obce. PHSR je jedným z hlavných dokumentov podpory
regionálneho rozvoja, ktorý definuje zákon 539/2008 Z. z. v platnom znení neskorších
predpisov o podpore regionálneho rozvoja. PHSR obce je vypracovaný v súlade s cieľmi
a prioritami uvedenými v národnej stratégii,
danej obce.

pričom zohľadňuje osobitosti a špecifiká

PHSR pozostáva z dvoch častí, a to z analyticko-strategickej časti

a z programovej časti.
Cieľom vypracovaného PHSR pre obec Vidiná je navrhnúť smerovanie
hospodárskeho a sociálneho rastu obce, a taktieţ navrhnúť jednotlivé opatrenia a aktivity
a ich finančné zabezpečenie nevyhnutné pre ďalší rozvoj obce.

4

PHSR obce Vidiná 2014-2020

A) ANALYTICKÁ ČASŤ
1. Vymedzenie územia
Obec Vidiná sa nachádza na juhu stredného Slovenka na 19° 22´ východnej dĺţky a
48° 39´ severnej šírky. Obec Vidiná patrí do okresu Lučenec, hraničí s mestom Lučenec
a obcami Veľká Ves a Tomášovce.
Obec Vidiná sa nachádza v podcelku Lučenská kotlina a v časti Novohradské
terasy, leţí na aluviálnej nive Krivánskeho potoka. Stred obce leţí v nadmorskej výške 199
m n.m.
Obec Vidiná má rozlohu 549 ha a počet obyvateľov je 1855, hustota zaľudnenia je
337 ob. na km2.
Obec Vidiná patrí do regiónu Novohrad, ktorý zasahuje aj do Maďarska, od jeho
prvopočiatkov a vývoj obce úzko súvisel s vývojom celého tohto regiónu, ktorý je bohatý
na historické, kultúrne a prírodné hodnoty.

2. Prírodné pomery
Litogeografická charakteristika
Z regionálno-geologického hľadiska obec Vidiná patrí do geologickej jednotky I.
rádu Vnútorné kotliny a panvy, do Juhoslovenskej panvy, ktorá predstavuje geologickú
jednotku II. rádu a do čiastkovej regionálno-geologickej jednotky III. rádu Lučenská
kotlina.
Geologický vývoj na území obce Vidiná prebiehal podobne ako vývoj celého územia
Slovenskej Republiky. Tento vývoj bol zloţitý, striedali sa v ňom obdobia morskej
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sedimentácie a kontinentálne obdobia. Hlavné horotvorné procesy, ktoré ovplyvňovali
povrch Slovenska a tým aj územie mesta Lučenec, prebiehali koncom druhohôr
a v treťohorách. Územie obce Vidiná je pokryté treťohornými a štvrtohornými sedimentmi.
V širšom okolí obce sú rozšírené usadeniny alúvia Krivánskeho potoka, ktoré pozostávajú
z piesčitých a hlinitých štrkov, hliny a ílu.
Traduje sa, ţe práve geologické pomery
územia podmienili vznik osídlenia.
Obr.:Geologické podloţie

Morfogeografická charakteristika
Vzhľadom k nadmorskej výške patrí územie mesta Lučenec medzi níţiny
s nadmorskou výškou do 300 m n. m. Podľa členenia morfoštruktúr patrí obec Vidiná
medzi morfoštruktúry Vnútorných Západných Karpát, do Lučensko-košickej zníţeniny, do
výrazne negatívnych morfoštruktúr - priekopové prepadliny. Lučenská kotlina sa delí na
menšie celky, obec Vidiná sa nachádza na Novohradských terasách a Poltárskej
pahorkatine.
Obr.:Morfologické štruktúry
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Klimageografická charakteristika
Obec Vidiná

patrí do mierneho klimatického

pásma, do prechodnej oblasti medzi

kontinentálnou a oceánskou klímou. Obec Vidiná sa nachádza v teplej klimatickej oblasti.
Táto oblasť siaha do výšky 400 m n. m. a priemerná ročná teplota sa pohybuje od 8° C do
10° C. Táto oblasť je najsuchšia a priemerný ročný úhrn zráţok spadne v priemere od 500
do 600 mm. Najbliţšou meteorologickou stanicou pri Lučenci je stanica v Boľkovciach.
Jej geografické súradnice sú 48° 20´ s.z.š. a 19° 44´ v.z.d. Nachádza sa v nadmorskej výške
214 m n. m. a výška staničného teplomeru je v nadmorskej výške 216 m n.m. Priemerná
teplota v januári sa pohybuje medzi -2°c aţ 4°C, teplota v júli sa pohybuje medzi 18,5°C
aţ 20°C.
Hydrogeografická charakteristika
Celé územie obce Vidiná patrí do povodia Ipľa, obcou preteká Krivánsky potok.
Krivánsky potok pramení v pohorí Ostrôţky v nadmorskej výške 670 m n.m, má dĺţku
toku 48,2 km. V obci sa nenachádza vodná nádrţ, najbliţšie vodné nádrţe sa nachádzajú
v meste Lučenec s názvom Ľadovo a v susednej obci sa na Krivánskom potoku nachádza
Tomášovský rybník.

Obr.:Vodné toky v obci Vidiná

Pedogeografické pomery
Z pôdnych druhov sa na území obce Vidiná väčšinou nachádzajú pôdy hlinité
a ílovitohlinité, ktoré patria medzi stredne ťaţké pôdy. Častice v týchto pôdach väčšie ako
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0,01 mm sa nachádzajú v rozmedzí 30 aţ 45%, ich vznik sa viaţe na neogénne íly,
sprašové hliny a fluviálne sedimenty.
Z pôdnych typov sú v obci zastúpené fluvizem glejová, ktorá sa vyznačuje prítomnosťou
glejového redukčného horizontu v profile v hĺbke
0,5 – 1 m, ako dôsledok dlhodobo pôsobiacej
hladiny podzemnej vody v tejto hĺbk, ďalej sa tu
nachádza luvizeme pseudoglejové a pseudogleje
luvizemné.

Obr.: Pôdne typy v obci Vidiná

Biogeografická charakteristika
Podľa fytogeografického členenia patrí územie obce Vidiná do oblasti Panónskej
flóry (Pannonicum), do oblasti pramatranskej xerotermnej flóry (Matricum) do Ipeľskorimavskej brázdy a podľa fytogeograficko-vegetačného obdobia sa zaraďuje do dubovej
zóny, horskej podzóny a do sopečnej oblasti.
Zloţenie dnešnej fauny je výsledkom pôsobenia dlhodobých vývojových procesov
ako aj zásahom človeka. Územie Slovenska patrí do palearktickej oblasti, ktorá sa ďalej
delí na dve zoogeografické zóny. Oblasť obce Vidiná sa zaraďuje do zóny stepného
ţivočíšstva. Podľa delenia na ţivočíšne regióny patrí obec do oblasti Karpaty, do podblasti
Západné Karpaty do juţného obvodu a do sopečného ipeľsko-rimavského okrsku.

3. História obce
Archeologické nálezy
Rieka Ipeľ s jej prítokmi, ku ktorým patrí aj Krivánsky potok, s úrodnou Lučenskou
kotlinou poskytovala vhodné podmienky na osídľovanie uţ odpradávna. Boli tu vhodné
podmienky na zabezpečenie základných ţivotných potrieb prvého človeka. Nálezy, ktoré to
8
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potvrdzujú, pochádzajú so staršej doby kamennej. Ide o kamenné úštepy, ktoré sú ručne
opracované, ich vek sa datuje pribliţne 9 tisíc rokov p.n.l.
Osídlenie
Prví Slovania sa v Poiplí a Lučenskej kotline usadzovali v 6. Storočí. Maďarské
vojenské kmene prišli na naše územie v 9. Storočí, po odchode Tatárov sa spustošená
krajina začala obnovovať.

Začiatkom 13. Storočia vznikla Novohradská stolica.

Osídľovanie Vidinej úzko súviselo s rozvojom mesta Lučenec, ktoré bolo aj v minulosti
centrom Novohradu. Obec Vidiná lákala obyvateľov tým, ţe mohli ţiť vo vidieckom
prostredí v tesnej blízkosti mesta.
Vývoj pomenovania
Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli Vydafulua (1335), Vidina (1393),
Vigyina (1773), Widina (1808), Vidiná (1922).
Historické údaje
Obec vznikla koncom 13. Storočia, najstaršia písomná zmienka pochádza aţ z roku
1335.

Začiatkom 15. Storočia obsadili Novohrad pod vedením Jána Jiskru bratríci.

Najbliţšie sa obec spomína v roku 1706, keď tu Forgáchovci prestavali starú budovu na
kaštieľ. Prvým známim zemepánom Vidinej bol v roku 1548 Luka Benedek. Začiatkom 16.
Storočia ovplyvnili vývoj celého územia turecké vpády. V roku 1598 sa zemepánom stal
Ţigmund Forgách, ktorý vlastnil aj neďaleký Haličský zámok. Do roku 1770 patrila Vidiná
Forgáchovcov. V 18. Storočí udalosti ovplyvnila vláda Márie Terézie. Tereziánsky urbár sa
stal základnou normou medzi zemepánmi, vo Vidinej bol spísaný 27. Júna 1771. Urbár
podľa priezvisk naznačuje, ţe Vidiná mala prevahu slovenského etnika. V roku 1890
vidinský veľkostatok kúpili Asbóthovci. Sociálne pomery z 20. storočia ovplyvnila prvá
a druhá svetová vojna.
V roku 1970 bola obec Vidiná pričlenená k susednému mestu Lučenec. V roku
1990 obec opäť získala samostatnosť. Obec si vytýčila náročné ciele. Najhlavnejšími
cieľmi bolo zabezpečiť dostatok pitnej vody, bezpečnosť na cestách a vykurovanie.
V rokoch 1993 aţ 1996 prebehla plynofikácia a jeden z cieľov bol naplnený. V roku 1995
sa podarilo kanalizáciu a chodník na dolnej časti Zvolenskej ulice. Aj v ďalších obdobiach
si obec kládla ciele, ktoré prispievali ku skvalitneniu ţivota občanov.
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4. Demografia
Jedným z najvýznamnejších faktorov pre rozvoj územia je ľudský potenciál. Na
vývoj počtu obyvateľov vplývalo mnoho historických udalostí. Počet obyvateľov obce
Vidiná rástol pomaly, najprudší rast počtu obyvateľstva je koncom 20. a začiatkom 21.
storočia. Je dôleţité spomenúť, ţe po roku 1980 nastal najväčší prílev obyvateľov do obce
Vidiná. Dôvodom bol rozvoj priemyselnej výroby v meste Lučenec. Ľudia si hľadali
bývanie buď v meste alebo v jeho tesnej blízkosti. V obci Vidiná dostali moţnosť odkúpiť
si pôdu a postaviť si rodinné domy.
Vývoj počtu obyvateľstva a súčasný stav
V roku 1709 mala obec 150 poplatníkov nad 18 rokov a 3 sluhov. Sčítanie
obyvateľov v Uhorsku v roku 1785 uvádza 327 obyvateľov, 10 neprítomných. V roku 1814
mala Vidiná 270 obyvateľov. V roku 1900 bolo v obci evidovaných 497 obyvateľov, v roku
1910 to uţ bolo 593 obyvateľov. Popis obyvateľstva z roku 1920 uvádza 473 ľudí, z toho
171 muţov, 206 ţien a 96 detí. V roku 1930 sa počet obyvateľov zvýšil o 245 ľudí, teda sa
tu uţ nachádzalo 718 obyvateľov. V roku 1970 mala uţ obec Vidiná viac ako 1000
obyvateľov, presnejšie 1116, od tohto roku počet neustále rástol. V roku 2014 dosiahol
počet obyvateľov obce Vidiná 1855.
Tab.: Vývoj počtu obyvateľov obce Vidiná v rokoch 1785 aţ 2014
Rok

1785

1814

1900

1920

1930

1970

1980

1991

2001

2014

Počet

327

270

497

473

718

1116

1629

1668

1779

1855

obyvateľov
Zdroj: Vidiná 1335-20052005, Obec Vidiná, 2014
Graf: Vývoj počtu obyvateľov obce Vidiná v rokoch 1785 aţ 2014
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Zdroj: Vidiná 1335-20052005, Obec Vidiná, 2014
Štruktúra obyvateľstva
V štruktúre obyvateľstva prevládajú ţeny nad muţmi, počet ţien je 963 a muţov
892. Počet ţien vo veku 20 aţ 65 rokov je u ţien v podstate rovnomerný, kým muţov je
zastúpených výrazne viac vo vekovej kategórii 30 aţ 34 rokov oproti iným vekovým
kategóriám. Ţeny prevládajú nad muţmi tradične v kategórii nad 75 rokov, čo je
celoslovenským trendom. Vplyv demografického vývoja na vekové zloţenie obyvateľstva
v sledovaných skupinách obce Vidiná sa od celorepublikového priemeru výrazne
neodlišuje. Vekové zloţenie obyvateľstva SR sa za posledných 10 rokov zmenilo, proces
starnutia sa zintenzívnil, index starnutia obce Vidiná je 221,91.
Tab.: Počet obyvateľov obce Vidiná podľa veku a pohlavia
kategória

muži

ženy

spolu

rozdiel (M-Ž)

0-4

43

30

73

13

5 aţ 9

38

35

73

3

10 aţ 14

43

25

68

18

15 - 19

55

59

114

-4

20 - 24

68

78

146

-10

25 - 29

61

72

133

-11

30 - 34

85

77

162

8

35 - 39

64

67

131

-3

40 - 44

59

64

123

-5

45 - 49

77

78

155

-1

50 - 54

72

76

148

-4

55 - 59

66

61

127

5

60 - 64

52

58

110

-6

65 - 69

38

65

103

-27

70 - 74

36

46

82

-10

75 - 79

16

34

50

-18

80 - 84

11

27

38

-16

85 - 89

7

10

17

-3

90 - 94

1

1

2

0
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95 - 99

0

0

0

0

100 a viac

0

0

0

0

nezistené

0

0

0

0

spolu

892

963

1855

-71

Zdroj: ŠÚ – SOBD, 2011
Graf: Veková pyramída obyvateľov obce Vidiná

Zdroj: ŠÚ – SOBD, 2011
Demografické ukazovatele podľa vekových skupín z roku 2012 uvádzajú, ţe v obci
sa nachádza najviac obyvateľov v produktívnom veku. V tejto vekovej skupine je
zastúpených viac muţov ako ţien. Obyvateľov v predproduktívnom veku je aţ dva krát
menej ako obyvateľov v poproduktívnom veku. Pre ďalšie smerovanie obce je dôleţité,
aby z nej nenastal odliv mladých obyvateľov v produktívnom veku a samozrejme, aby
nedochádzalo ani k úbytku počtu obyvateľstva v predproduktívnom veku.
Tab.: Obyvatelia obce Vidiná podľa vekových skupín
Veková skupina

Počet obyvateľov k 31.12.2012

Predproduktívny vek (0-14) spolu

211

Produktívny vek (15-54) ţeny

562

Produktívny vek (15-59) muţi

590

Poproduktívny vek (55+Ţ, 60+M) spolu

488
12

PHSR obce Vidiná 2014-2020
Zdroj: ŠÚ, 2012
Graf: Podiel ţien a muţov v produktívnom veku

Produkt ívny vek (15-59) muži; 0.51
Produkt ívny vek (15-54) ženy; 0.49

Zdroj: ŠÚ, 2012
Národnostná štruktúra
Ako uţ bolo spomenuté, prvé sčítania podľa priezvisk naznačovali, ţe vo Vidinej
v minulosti prevládalo a obyvateľstvo slovenskej národnosti. Tento stav sa nezmenil a aj
v dnešnej dobe tu prevláda obyvateľstvo slovenskej národnosti a prevládajú tu obyvatelia
s materinským jazykom slovenským. Vo Vidinej pri SOBD z roku 2011 uviedlo slovenskú
národnosť 1659 obyvateľov, 34 uviedlo národnosť maďarskú a 5 českú. Rómska komunita
nie je a je ťaţké štatisticky vykázať, nakoľko sa hlási buď slovenskej alebo inej národnosti.
Tab.: Počet obyvateľov obce Vidiná podľa národnosti
národnosť

počet

podiel (%)

Slovenská

1659

89.43

Maďarská

34

1.83

Rómska

0

0

Rusínska

0

0

Ukrajinská

2

0.11

Česká

5

0.27

Nemecká

0

0

Poľská

2

0.11

Chorvátska

0

0

Srbská

0

0
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Ruská

0

0

Ţidovská

0

0

Moravská

1

0.05

Bulharská

1

0.05

Ostatné

1

0.05

150

8.9

Nezistené
Zdroj: ŠÚ – SOBD, 2011
Graf: Národnostná štruktúra

34

Slovenská
Maďarská
Ukrajinská
Česká
Poľská
Moravská
Bulharská
Ostatné
Nezistené

8%

89%

Zdroj: ŠÚ – SOBD, 201

Náboženská štruktúra
V obci Vidiná sa občania hlásia k rôznym náboţenským skupinám, najviac prevláda
obyvateľstvo hlásiace sa k rímskokatolíckej cirkvi v počte 971, po nich nasleduje
obyvateľstvo hlásiace sa k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v počte 305. Bez
vyznania je v obci 368 obyvateľov.
Tab.: Počet obyvateľov v obci Vidiná podľa vierovyznania
vierovyznanie
Rímskokatolícka cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Gréckokatolícka cirkev
Reformovaná kresťanská cirkev

počet

podiel (%)
971
305
4
2

52.35
16.44
0.22
0.11
14
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Pravoslávna cirkev
Náboţenská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Evanjelická cirkev metodistická
Kresťanské zbory
Apoštolská cirkev

1
4
8
0
0

Bratská jednota baptistov
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Cirkev bratská

0
1
0

Ústredný zväz ţidovských náboţenských obcí
Starokatolícka cirkev
Cirkev československá husitská
Novoapoštolská cirkev
Bahájske spoločenstvo
Cirkev Jeţiša Krista svätých neskorších dní
iné

0
2
0
0
0
0
2

bez vyznania
nezistené
Zdroj: ŠÚ – SOBD, 2011

368
187

0.05
0.22
0.43
0
0
0
0.05
0
0
0.11
0
0
0
0
0.11
19.84
10.8

Graf:: Štruktúra podľa vierovyznania

Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
10%

Pravoslávna cirkev

20%
0%
16%

52%

Evanjelická cirkev
metodist ická
Cirkev advent istov
siedmeho dňa
iné
nezistené

Evanjelická cirkev
augsburského vyznania
Reformovaná kresťanská
cirkev
Náboženská spoločnosť
Jehovovi svedkovia
Kresťanské zbory
Starokatolícka cirkev
bez vyznania

Zdroj: ŠÚ – SOBD, 2011
Vzdelanostná štruktúra
Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania poukazuje na to, ţe v obci je najvyšší počet
obyvateľov v počte 418 s úplným stredným odborným vzdelaním (s maturitou).
Vysokoškolské vzdelania dosiahlo 267 obyvateľov. Moţno konštatovať, ţe v obci je dobrá
vzdelanostná úroveň.
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Tab. : Počet obyvateľov obce Vidiná podľa dosiahnutého vzdelania
vzdelanie

počet

podiel (%)

základné

215

11.59

učňovské (bez maturity)

287

15.47

stredné odborné (bez maturity)

154

8.3

úplné stredné učňovské (s maturitou)

64

3.45

úplné stredné odborné (s maturitou)

418

22.53

úplné stredné všeobecné

88

4.74

vyššie odborné vzdelanie

25

1.35

vysokoškolské bakalárske

44

2.37

267

14.39

11

0.59

218

11.75

64

3.45

vysokoškolské magisterské,
inţinierske, doktorské
vysokoškolské doktorandské
bez školského vzdelania
nezistené
Zdroj: ŠÚ – SOBD, 2011
Štruktúra podľa ekonomickej aktivity a odvetvia hospodárstva
V obci Vidiná tvorí počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO) 49,2 %,
z toho je 54 % muţov a 46 % ţien. Z tohto počtu je 135 nezamestnaných. Najviac
obyvateľov je zamestnaných v priemyselnej výrobe 142 obyvateľov.

Tab. : EAO v obci Vidiná
z toho
na
vypomáhajúc
Pohlavie
spolu
v%
pracujúci
nezamestnan
materskej
i v rod.
dôhodcovia
í
dovolenke
podniku
Muţi
463
54,00 0
3
0
79
Ţeny
413
46,00 35
8
0
56
Spolu
876
49,20 35
11
0
135
Zdroj: ŠÚ – SOBD, 2001

16

PHSR obce Vidiná 2014-2020

5. Občianska vybavenosť
Obchody a služby
V obci Vidiná sú obchody a sluţby na postačujúcej úrovni. Nachádzajú sa tu jedny
väčšie potraviny CBA a dva menšie obchody s potravinami a rozličným tovarom. Vo
Vidinej je otvorená aj predajňa nábytku a bytových doplnkov.
Nie len pre obyvateľov Vidinej ale aj v širokom okolí je známe pohostinstvo
Furman. Jeho zameranie je na kaţdodenné stravovanie, obchodné jednania ako aj na oslavu
rôznych príleţitostí.
Svoje sluţby obyvateľom ďalej ponúka kaderníctvo, stavebné firmy a stolári. Ku
skvalitneniu sluţieb pre občanov prispelo otvorenie pobočky Slovenskej pošty vo Vidinej.
Školstvo
V minulosti sa v obci Vidiná nachádzal prvý stupeň základnej školy. V súčasnosti
sa v obci nachádza materská škola, o ktorú je neustále veľký záujem. Materská škola bola
presťahovaná do bývalej budovy školy, kde majú deti dostatok priestoru v interiéry ako aj
v exteriéry, pretoţe tu majú detské ihrisko, dopravné ihrisko a dostatok zelene. Nutná je
rekonštrukcia budovy, ktorá by prispela ku skvalitneniu vyučovania. Pani učiteľky zo
škôlky sa deťom venujú, vedú ich k tradíciám obce, usporadúvajú rôzne exkurzie
a vystúpenia v obci.
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo je nevyhnutné pre kvalitu ţivota kaţdého občana. V súčasnosti sa
v obci nenachádza ţiadne zdravotné stredisko, všetka zdravotnícka starostlivosť ako aj
lekárska pohotovosť je zabezpečená v susednom meste Lučenec.
Sociálne služby
V obci Vidiná sa nachádza domov sociálnych sluţieb Nádej. Svojim klientom,
deťom aj dospelým, poskytuje sociálne sluţby nevyhnutnej starostlivosti, ako napríklad
zaopatrenie, strava a bývanie.
Obec vo vlastnom reţime zabezpečuje opatrovateľskú sluţbu pre seniorov, ktorí sú
na túto pomoc nevyhnutne odkázaní.
Kultúra
V obci Vidiná sa usporadúvajú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Niektoré
z nich sa uţ pravidelne usporadúvajú niekoľko rokov, ako napríklad stavanie mája,
športový deň, rozlúčka s letom, ples, stretnutie dôchodcov a fašiangový sprievod. V obci
pôsobí folklórna skupina Škorec, ktorá je oţivením kaţdého podujatia.
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Matica slovenská
Miestny odbor Matice slovenskej vo Vidinej svoju činnosť znovu obnovil v roku
1991 medzi prvými MO v okrese Lučenec. V tom istom roku vznikla aj Folklórna skupina
pri MO MS. Kolektív spracováva a prezentuje zvyky a obyčaje Novohradu, Malohontu a
Obce Vidiná v autentickej podobe, ako sa zachovali z rozprávania dedinčanov. Skupina sa
môţe popýšiť niekoľkonásobným víťazstvom v okresných súťaţiach folklórnych skupín a
jednotlivcov a vystúpeniami v rámci rôznych festivalov doma a v zahraničí.
Klub dôchodcov
V obci funguje na veľmi dobrej úrovni klub dôchodcov, ktorý organizuje pre
svojich členov aj priaznivcov rôzne besedy, podujatia a zájazdy.
Obr.: Klub dôchodcov

Knižnica
V obci sa nachádza kniţnica, ktorá okrem výpoţičky kníh organizuje pre
obyvateľov obce tvorivé dielne pre deti aj dospelých.
Hudobné zoskupenia
Neodmysliteľnou súčasťou obce sú folklórna skupina Škorec a ţenská spevácka
skupina Vidovenky. Obohacujú

kultúrne

podujatia v obci Vidiná a mimo obce sa

zúčastňujú na rôznych súťaţiach.
Obr.: Folklórna skupina Škorec

Obr.: Hudobný doprovod pri stavaní mája
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Podujatia v obci Vidiná
V obci Vidiná majú dlhoročnú tradíciu nasledovné podujatia: stavanie a váľanie
mája, Vidinský kotlík, Vidinský jarmok, vystúpenia a posedenia pri príleţitosti Dňa matiek,
vianočné predstavenia a rôzne akcie spojené s rozlúčkou s letom.
Obr: Vidinský jarmok

Obr.: Vidinský kotlík

Šport
Na území obce pôsobí občianske zdruţenie Športový klub Slovan Vidiná. Šport sa
v obci začal rozvíjať po vzniku československej republiky, prvé futbalové muţstvo sa
datuje z roku 1922. Futbal má v obci zastúpenie aj v dnešnej dobe, je tu vybudované
jednoduché futbalové ihrisko, prebieha tu príprava futbalistov ako aj rôzne futbalové
zápasy. Okrem finančnej pomoci podporuje Obec Vidiná Športový klub Slovan Vidiná aj
inými spôsobmi a to poskytnutím priestorov v suteréne Kultúrneho domu vo Vidinej a
pravidelnou údrţbou futbalového ihriska a podobne.
Obec Vidiná chce aj takýmto spôsobom podporiť deti, mládeţ, ale aj ostatných
športuchtivých obyvateľov a motivovať ich k zmysluplnému tráveniu voľného času.

Úrady a inštitúcie
V obci Vidiná sa nachádza obecný úrad so 16 zamestnancami. Ostatné úrady sa
nachádzajú v okresnom meste Lučenec prípadne vo vzdialenejšom krajskom meste
Banská Bystrica.
Tab.: Spádovosť obce

Ukazovateľ

Hodnota
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Sídlo Matričného úradu

Lučenec

Sídlo pracoviska Daňového úradu

Lučenec

Sídlo pracoviska obvodného oddelenia
policajného zboru

Lučenec

Sídlo Okresného súdu

Lučenec

Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru

Lučenec

Sídlo pracoviska Okresného úradu

Lučenec

Sídlo Územnej vojenskej správy

Banská Bystrica

Sídlo Úradu práce, sociálnych vecí a
Lučenec

rodiny
Sídlo Okresného úradu ţivotného

Lučenec

prostredia

Domový a bytový fond
Domový a bytový fond je pre obyvateľov najdôleţitejší. Charakterizuje základnú
funkciu obce-obytnú.
V obci Vidiná je bytový fond zastúpený prevaţne tradičnými dvojgeneračnými
domami. V roku 2001 sa v obci Vidiná nachádzalo 529 rodinných domov. Vybavenosť
bývania je na veľmi dobrej úrovni, mnohé byty sú vybavené práčkami, kúpeľňou
a počítačom. Na plyn je napojených 86,83% bytov a na vodovod je napojených 96,88%
bytov.
Tab. Domový a bytový fond v obci
Počet

Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatné
budovy

Domový fond spolu

Domov spolu

529

3

2

534

Trvale obývaných domov
v%
Bytov spolu
v tom
trvale obývané
v%
Počet osôb na 1:

474
99,2
628

3
0,6
18

1
0,2
1

478
100
647

560
97,1

16
2,8

1
0,2

577
100
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byt
obytné miestnosti

3,08
0,76

3,06
1,14

1
0,2

3,08
0,77

Obytná plocha bytu v m2

43 041

581

60

43 682

2

63 917

1 109

98

65 124

Celková plocha bytu v m
Priemerný počet:

- m2 obyt. plochy na 1 byt

76,9

36,3

60

75,7

2

114,1

69,3

98

112,9

2

24,9
4,06

11,9
2,69

60
5

24,6
4,02

- m celk. plochy na 1 byt
- m obyt. plochy na 1 osobu
- obyt. miestností na 1 byt

Vybavenie
Bytov spolu
z toho:
s plynom zo siete
s vodovodom
v byte
mimo bytu
bez vodovodu
nezistené
s kanalizáciou
prípojka na kanal. sieť
septik (ţumpa)
so splach. záchodom
s kúpeľňou alebo sprch. kútom
Zdroj: ŠÚ – SOBD, 2001

577

Počet bytov

Počet osôb v bytoch
1 777

501

1 543

559
0
12
6

1 729
0
24
24

59
449
526
549

183
1 408
1 652
1 712

Pamiatky v obci a významné osobnosti
V obci sa nachádza niekoľko pamiatok, ktoré majú pre obyvateľov kultúrnu
hodnotu.
Trojkrídlový kaštieľ s vystupujúcimi nároţnými veţami. V súčasnosti slúţi ako misijný
dom Spoločnosti Boţieho srdca. Grófka Hedviga Asbóthová dala vo Vidinej postaviť
kostol Boţského Srdca Jeţišovho. Dokončený a posvätený bol roku 1911. V tom istom
roku grófke zomrel manţel. Táto zboţná vdova po smrti svojho manţela darovala
Spoločnosti Boţieho Slova svoje sídlo - kaštieľ 9. septembra 1927 .
Baroková evanjelická zvonica z polovice 18. Storočia je murovaná stavba so
štvorcovým pôdorysom. Stavba je zastrešená barokovou cibuľovitou strechou. Zvonica
bola postavená v areáli kaštieľa.
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Obr.: Baroková evanjelická zvonica

Obr.: Kostol Boţského Srdca Jeţišovho

Obr.: Trojkrídlový kaštieľ

6. Infraštruktúra
Infraštruktúra predstavuje materiálno-technickú základňu obce. Je jedným
z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú ďalší rozvoj obce.
Pošta
Káblová televízia
Verejný vodovod
Verejná kanalizácia
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
Rozvodná sieť plynu
Najbliţšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov
Najbliţšia zastávka vlakov osob. dopravy - vzdialenosť v
km
Zdroj: ŠÚ, 2014

áno
nie
áno
áno
nie
áno
Lučenec
3
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Dopravná infraštruktúra
Dopravná infraštruktúra je jedným z najdôleţitejších faktorov regionálneho
rozvoja. Obec Vidiná sa z hľadiska širších vzťahov dopravy nachádza na kriţovatke
hlavných cestných a ţelezničných trás spájajúcich Košice s Bratislavou a Varšavu
s Budapešťou. Katastrom obce Vidiná prechádzajú dva hlavné cestné ťahy a to štátna cesta
I. triedy č. I/50 a komunikácia prechádzajúca obcou ktorá vedie priamo do okresného
mesta Lučenec cesta III/50855.

Významnú úlohu pre rozvoj regiónu zohrá plánovaná výstavba rýchlostnej
komunikácie.

Rýchlostná cesta R7 je plánovaná rýchlostná cesta na Slovensku. Po

dokončení spojí na svojej dĺţke asi 215 km Bratislavu, kde sa odpojí na kriţovatke
Bratislava – juh od D4, Dunajskú Stredu, Nové Zámky, Veľký Krtíš a Lučenec, kde sa
spojí s R2 na kriţovatke Lučenec 1. Rýchlostná cesta 2 (R2) je plánovaná rýchlostná cesta
na Slovensku, ktorá povedie v koridore cesty I/50 a začína kriţovatkou s diaľnicou D1 pri
Chocholnej po diaľničnú kriţovatku Košice, juh. Na svojej trase sa bude kriţovať
s diaľnicou D1 (Chocholná) a rýchlostnými cestami R8 (Hradište), R1 (Ţiar nad Hronom a
Zvolen), R3 (Ţiar nad Hronom a Zvolen), R7 (Lučenec) a R4 (Košice, juh).
I. etapa preloţky : "Cesta I/75 Lučenec – preloţka, I. etapa, časť Ľadovo“, ktorá
bude riešiť odľahčenie dopravy od Veľkého Krtíša, cez Haličskú cestu Lučenec
s napojením na komunikáciu Zvolen – Lučenec nad Vidinou. Riešenie komunikácie pri
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kriţovaní Zvolenskej cesty medzi Vidinou a Lučencom je riešené nadúrovňovou
kriţovatkou.

Rýchlostná komunikácia R 7

Rýchlostná komunikácia R 2

Zdroj: www.uzemneplany.sk/rychlostne-komunikacie, 2014

Energetická infraštruktúra
Kanalizácia
Pre obec Vidiná bol vytvorený projekt na vybudovanie kanalizácia a realizácia toho
projektu stále prebieha. Bola zahájená výstavba novej splaškovej kanalizácie – tlakovej.
Elektrina
Zásobovanie obce Vidiná elektrickou energiou je zabezpečované elektrorozvodmi
Stredoslovenských elektrární. Obec je plne závislá na dodávke elektrickej energie, nemá
vlastný zdroj výroby elektrickej energie.
Plyn
Zemný plyn je a v budúcnosti bude hlavným faktorom zásobovania

tepelnej

energie pre
bytovú výstavbu a občianskej vybavenosti obce Vidiná. Obec Vidiná má kompletnú
plynofikáciu. Cez k.ú. obce Vidiná severne od zastavaného územia prechádza trasa
diaľkového VTL plynovodu Prevádzkovateľom plynovodu je Slovenský plynárenský
priemysel, a.s. Plynofikácia mala pozitívny vplyv na zvýšenie ţivotnej úrovne obyvateľov.
Vodovod
Obec Vidiná zabezpečuje svojim obyvateľom pokrytie verejným vodovodom a od
roku 2001, kedy boli dokončené posledné tlakové pásma, má pre obyvateľov dostatok
pitnej vody. Prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci je Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.
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Informačná infraštruktúra
V telekomunikačnom systéme patrí obec Vidiná do UTO Lučenec a TTO Banská
Bystrica. V súčasnosti sú telekomunikačné spojenia vykonávané diaľkovými optickými
a analógovými telekomunikačnými káblami, ktoré prechádzajú cez okresné mesto
Lučenec.
Telefonizácia obce Vidiná je od roku 1997 zabezpečovaná z vlastnej digitálnej stanice,
ktorá je osadená v samostatnej miestnosti objektu Obecného úradu. Digitálna ústredňa je
pripojená optickým káblom z diaľkového optického kábla Zvolen - Lučenec.
V obci Vidiná majú obyvatelia k dispozícii miestny rozhlas a pripojenie na internet.
Miestny rozhlas poskytuje obyvateľom základné a aktuálne informácie.

7. Environmentálna situácia
Obec Vidiná patrí podľa environmentálnej kvality do regiónu s mierne narušeným
aţ narušeným prostredím. Priamo v obci sa nenachádza ţiaden bodový znečisťovateľ
prostredia.
Najväčším znečisťovateľom ţivotného prostredia je doprava, pretoţe obcou
prechádza hlavný juţný cestný ťah na Košice a obcou denne prechádza mnoho dopraných
prostriedkov aj z a do mesta Lučenec.
Stav ovzdušia v obci Vidiná

Zdroj: BEISS, 2014
Obec Vidiná pristupuje zodpovedne k ţivotnému prostrediu, a preto sa stalo
súčasťou systému ZELENÝ BOD. Hlavnou úlohou tohto systému je podpora
separovaného zberu odpadu z obalov a osveta medzi obyvateľmi. Veď aţ v 8 z 10 prípadov
je moţné odpad separovať, túto surovinu zhodnotiť a znovu pouţiť vo výrobe alebo
sluţbách. To, ţe Obec Vidiná je členom systému ZELENÝ BOD, dokazuje, ţe ţivotné
prostredie nám nie je ľahostajné a spolupodieľame sa na tom, aby ste vy, naši obyvatelia,
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mali vytvorené dobré podmienky na separovanie odpadu. Systém ZELENÝ BOD
prevádzkuje na Slovensku oprávnená organizácia ENVI-PAK (www.vidina.sk, 2014).

Tab.: Odpad v obci Vidiná

Zdroj: BEISS, 2014
Ochrana prírody maloplošného a veľkoplošného významu
Zápis chránených území v katastri obce Vidiná bol vykonaný dňa 29.7.1991 a do
kategórie B boli zapísané Vidinské platany a Vidinské katalpy v areáliparku kaštieľa. Do
kategórie C bolo zapísané údolie potoka Točnica.
V okrese Lučenec nachádzajú 2 národné prírodné rezervácie, 4 prírodné rezervácie,
5 prírodných pamiatok a 1 chránený areál. Medzi chránené územia európskeho významu
patrí Chránené vtáčie územie Poiplie, vyhlásené bolo v roku 2006. V okrese Lučenec sa
nachádza v katastroch Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Mikušovce, Muľka, Nitra nad
Ipľom, Panické Dravce, Rapovce, Trebeľovce, Trenč, Veľká nad Ipľom. Toto územie bolo
vyhlásené za účelom ochrany a zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu
a biotopov sťahovavých druhov vtákov.

8. Hospodárstvo
Hospodárstvo obce odráţa celkovú hospodársku situáciu v danom regióne,
v ktorom sa obec nachádza. Obec Vidiná patrí na úrovni NUTS III do Banskobystrického
samosprávneho kraja (ďalej BBSK) a na úrovni IV do okresu Lučenec.
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BBSKmá rozlohu 9 455 km2 a týmto číslom sa v rámci SR radí k najrozľahlejším
krajom na Slovensku. Napriek tomu má oproti ostatným málo obyvateľov - len 662 121.
Hustota na 1 km2 predstavuje necelých 70 obyvateľov, čo je najmenej zo všetkých krajov.
BBSK pozostáva z 13 okresov, nachádza sa tu 516 obcí a 24 z nich má štatút mesta. Podľa
stupňa urbanizácie sa radí do skupiny ostatný vidiecky región (53,21 % mestského
obyvateľstva). V kraji sa výrazne prejavuje proces starnutia obyvateľstva, pričom podiel
detskej zloţky mierne klesá a pomaly narastá podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku.
Hospodárstvo BBSK kraja je výsledkom jeho historického a geografického vývoja.
Hornatá časť na severe bola uţ v stredoveku strediskom ťaţby nerastov, čo poloţilo
základy
priemyselnej

výroby.

Charakter

krajiny

na

juhu

poskytuje

podmienky

pre

poľnohospodársku a potravinársku
výroba.
Priemerná nominálna mesačná mzda v BBSK v r. 2010 vzrástla na 706,00 Eur, čo
je však len 83,65 % celoslovenského priemeru. Z hľadiska vývoja štruktúry pracujúcich v
hospodárstve klesol počet pracujúcich v poľnohospodárstve a priemysle a narastá počet
zamestnancov v sluţbách. Podnikateľská aktivita je podpriemerná, v r. 2010 v BBSK
pôsobilo 44 573 fyzických osôb, čo predstavovalo 10,86 % SR. Priemysel je v regióne
rozloţený nerovnomerne. Vysokú koncentráciu dosahuje na severe kraja, kde sídlia
najproduktívnejšie odvetvia - hutnícky, strojársky, drevársky, farmaceutický a papierenský
priemysel.
Banskobystrický samosprávny kraj vyuţíva iba čiastočne svoj rozvojový potenciál.
BBSK má najdlhšiu cestnú sieť v SR (3 196 km), s nulovým podielom diaľnic, s nízkym
podielom rýchlostných ciest (91,5 km) a ciest I. triedy (642 km). Svojím priemyselnopoľnohospodárskym charakterom s priaznivými klimatickými podmienkami je ideálny pre
bývanie a rekreáciu. Najdôleţitejšími odvetviami sú strojársky a drevospracujúci
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priemysel, významné postavenie má aj výroba potravín a stavebných materiálov a oblasť
obchodu. Medzi najvýznamnejšie firmy patrí Johnson Controls Lučenec, s.r.o.,
EKOLTECH spol. s r.o. a obchodná spoločnosť CBA. Potenciálom okresu sú hlavne
nerudné suroviny na báze silikátov. V okrese sú priaznivé podmienky pre pestovanie
teplomilnejších plodín a pre ovocinárstvo. Z hľadiska cestovného ruchu sú zaujímavé
Slovenské Rudohorie, Cerová vrchovina, Krupinská vrchovina a Javorie. Nadregionálny
význam má vodná nádrţ Ruţiná s moţnosťami ubytovania, stravovania, vodných športov,
rybolovu, turistiky a cykloturistiky. Rozloha okresu je 825,59 km2. V roku 2004 ţilo v 57
obciach okresu 73 287 obyvateľov a v
roku 2012 to bolo 74 681 obyvateľov.
Ekonomická základňa v obci Vidiná
V obci je zastúpenie najmä drobných ţivnostníkov, ich zoznam a informácie
o predmete činnosti uvádza portál Všetky Firmy. Ich existencia na území obce značne
vplýva na finančné moţnosti obce a obyvateľstva. Všetky podnikateľské subjekty pôsobia
na komerčnej báze. Viacerí podnikatelia majú v obci len sídlo a svoju podnikateľskú
aktivitu vykonávajú na území mimo obce.
Tab.: Odvetvová štruktúra subjektov pôsobiacich v obci
Odvetvie
Počet prevádzok
Poľnohospodárstvo
Maloobchod
Sluţby
Spoločnosti
Zdroj: Komunitný plán obce Vidiná, 2013

15
21
76
41

Trh práce
Obec Vidiná vzhľadom na svoje moţnosti nevie svojím obyvateľom ponúknuť
dostatok pracovných príleţitostí. Väčšina zamestnaných obyvateľov za prácou dochádza.
Priamo v obci sú občania zamestnaní na obecnom úrade, v materskej škole, v sluţbách
a u ostatných podnikateľských subjektoch.
Obec Vidiná sa nachádza v okrese Lučenec, ktorý dlhodobo patrí medzi okresy
s najväčšou mierou nezamestnanosti. V januári 2014 nezamestnanosť v okrese Lučenec
presiahla 24 %. Štatistické údaje pre mieru nezamestnanosti v obci sú dosť relatívne čísla.
Kaţdá inštitúcia vedie vlastnú štatistiku podľa vlastných kritérií. Obec nemá k dispozícii
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informácie o zamestnaní svojich občanov, k dispozícii sú iba údaje z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny, ktorý vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie Taktieţ nie je k
dispozícii údaj o počte osôb, ktorí pracujú v zahraničí (Komunitný plán obce Vidiná,
2013) .
Tab. Miera nezamestnaných v obci Vidiná
Rok
Miera nezamestnaných
2001
7,59%
2007
3,40%
2011
3,50%
2012
3,50%
Zdroj: Komunitný plán obce Vidiná, 2013

9. Potenciál rozvoja obce
Potenciál rozvoja obce nemoţno ohraničiť len katastrálnym územím obce, ale treba
zohľadniť mnoho vnútorných a vonkajších faktorov. Koncom 20. a začiatkom 21. storočia
prebehlo veľa politických, sociálnych a politických premien. Tieto premeny vplývali na
vývoj celého smerovania Slovenskej republiky. V regiónoch sa postupne začali objavovať
disparity, ktoré časom narastajú. Obec Vidiná patrí do stagnujúceho okresu Lučenec, ktorý
bojuje s veľmi vysokou nezamestnanosťou a nedostatočne vybudovanou dopravnou
infraštruktúrou. Z priestorovej typológie vidieckych sídel patrí Vidiná medzi ekonomicky
integrované obce. Obec

sa nachádza blízko urbanistického centra, čo je najväčšou

výhodou z hľadiska ekonomickej integrácie. Obyvatelia obce nachádzajú zamestnanie
v odvetviach typických pre mestské štruktúry, no napriek tomu má ţivotný štýl obyvateľov
v obci Vidiná vidiecky charakter. Hlavnými problémami obcí je slabá vybavenosť sluţieb,
odchod obyvateľov za zamestnaním a nedostatočne vybudovaná infraštruktúra. Obec
Vidiná má potenciál tieto problémy odstrániť a napredovať. Potenciál rozvoja spočíva
hlavne v rekonštrukcii uţ existujúcich objektov a vybudovanie komplexnej infraštruktúry.
Ďalším smerovaním rozvoja obce je vybudovanie.
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