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ÚVOD
Po roku 1989 je pre Slovensko charakteristická mohutná celospoločenská transformácia.
V spoločnosti sa odohrávajú markantné zmeny, ktoré sa dotýkajú všetkých oblastí života ľudí,
pričom ich základ tvorí transformácia ekonomického systému, transformácia centrálne
plánovanej ekonomiky na ekonomiku trhovú.
V súčasnosti stojí veľká väčšina miest a obcí na Slovensku pred potrebou riešiť značné
množstvo problémov, ktoré sa nahromadili za predchádzajúce roky, ale aj tie, ktoré prináša
súčasnosť a každodenný život. V tejto situácii sa ocitli aj obce, ktoré vytvorili združenie obcí
pod hradom Čičva, ktoré sa nachádza na severovýchode Slovenska. Vyznačuje sa bohatosťou
kultúrneho a prírodného dedičstva.
Vypracovanie tohto dokumentu, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja združenia
obcí pod hradom Čičva, vyplýva zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.
Cieľom predkladaného materiálu práce je zmapovanie sociálno-ekonomickej priestorovej
štruktúry regiónu a na základe výsledkov týchto analýz vytvoriť program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja daného územia, ktorý bude základným strednodobým programovým
dokumentom na podporu regionálneho rozvoja na úrovni regiónu. Je to vlastne strednodobý
program cielených opatrení na stimuláciu ekonomického a sociálneho rozvoja.
Cieľom dokumentu je navrhnúť systematickú a funkčne trvaloudržateľnú rozvojovú
stratégiu, zameranú na realizáciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu pri
rešpektovaní globálnych cieľov regionálneho vývoja, resp. štátnej regionálnej politiky.
Stanovuje hlavné smery rozvoja, formuluje strategické ciele a definuje úlohy a prvoradé
potreby pre zabezpečenie rozvoja uvedených oblastí. Ciele a úlohy harmonizuje tak, aby
prinášali všestranný rozvoj daného regiónu. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
združenia obcí pod hradom Čičva je strednodobý plánovací dokument na obdobie 7 rokov s
možnosťou jeho priebežnej aktualizácie – je otvoreným a živým dokumentom, program musí
byť podľa potreby doplňovaný a upravovaný. Význam a využitie tohto dokumentu pri rozvoji
regiónu je v tom, že je spracovaný na základe terénneho prieskumu a za spoluúčasti
miestnych aktérov a odborníkov (ktorí sú informovaní o problémoch a rozvojových potrebách
regiónu), napomáha k maximálnemu pochopeniu regionálnych špecifík záujmového územia a
zároveň napomáha k maximálnemu absorbovaniu zdrojov Európskej únie pre obce združenia
obcí pod hradom Čičva.
Pri zostavení rozvojových priorít bol dôležitým zdrojom informácií prieskum názorov
obyvateľstva, ktorým boli občania upozornení na prebiehajúci proces strategického
plánovania rozvoja regiónu a zapojení do plánovacieho procesu. Výsledky prieskumu poskytli
podklady pre rozhodovanie o smerovaní práce na strategickom pláne. Prieskum zisťoval
sociálno-ekonomické charakteristiky respondentov a názory miestnych obyvateľov na kvalitu
života v jednotlivých obciach, na kladné a záporné stránky života v obci a regióne, na
možnosti a prekážky rozvoja, predstavy o prioritných oblastiach rozvoja a zdrojoch
financovania pre realizáciu rozvojových cieľov.
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Tento programový dokument je previazaný so sektorovými operačnými programami
prioritných odvetví rezortov v rámci Národného strategického referenčného rámca, ako aj
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja,
Územným plánom vyššieho územného celku Prešovského kraja a územnými plánmi
jednotlivých obcí. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja združenia obcí pod hradom
Čičva bol vypracovaný na základe metodiky, ktorú vydalo Ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Pri vypracovaní programového dokumentu boli
zohľadnené aj priority Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky
2007-2013.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja združenia obcí pod hradom Čičva sa stane
podkladovým materiálom, ktorý umožní orientáciu v smerovaní ekonomických
a spoločenských aktivít regiónu. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja združenia obcí
pod hradom Čičva schvaľuje obecné zastupiteľstvo v jednotlivých obciach, ktoré budú neskôr
napĺňať ciele, vykonávať kontrolu, monitorovanie a hodnotenie tohto programu.
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Príhovor:
Združenie obcí pod hradom Čičva založilo osem zemplínskych obcí – Hencovce,
Kladzany, Majerovce, Malá Domaša, Nižný Hrabovec, Ondavské Matiašovce, Sedliská
a Tovarné, v ktorých žije zhruba 7400 obyvateľov. Chotármi týchto obcí preteká rieka
Ondava, nad ktorou sa týčia ruiny hradu Čičva.
Základnou úlohou Združenia samotného, ale aj jednotlivých obcí, je zabezpečiť všestranný
rozvoj územia a potrieb obyvateľov, žijúcich na tomto území. Na otázku ako čo najlepšie
podporiť realizáciu rozvojových aktivít, by mal dať odpoveď dokument - Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí pod hradom Čičva, ktorého tlačenú
verziu práve držíte vo svojich rukách.
Verím, že všetci zainteresovaní, ktorých sa tvorba Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja (PHSR) týkala to nebrali iba ako „povinnú jazdu“ t. j. ako prekonávanie ďalšej
byrokratickej prekážky pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo
štrukturálnych fondov Európskej únie. Verím, že tí, ktorí boli zapojení do tvorby tohto
dokumentu zobrali svoju úlohu zodpovedne (napr. aj pri dotazníkovom prieskume)
a presvedčili, že nechcú byť iba pasívnym obyvateľom, ktorí býva v danom území, ale
aktívnym občanom, ktorí aj vlastným prispením napomôže zlepšeniu života v tomto regióne.
Na spracovávaní PHSR sa podieľali hlavne starostovia jednotlivých obcí Združenia, obecné
zastupiteľstvá a obecné úrady. K tvorbe dokumentu prispeli svojimi návrhmi samotní občania
členských obcí a údaje poskytli aj zainteresované inštitúcie a organizácie verejnej správy.
Metodicky spracovanie PHSR usmerňovala Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského
samosprávneho kraja.
PHSR Združenia obcí pod hradom Čičva vznikal podľa metodiky danej zákonom
o podpore regionálneho rozvoja. Je to strednodobý programový dokument vypracovaný
spravidla na obdobie do roku 2015, ktorý obsahuje tri základné časti: analytickú, strategickú a
implementačnú. Cieľom tohto PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní Združenia
obcí pod hradom Čičva, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň
je v súlade s prijatými koncepciami štátu, Prešovského samosprávneho kraja, so záujmami
ochrany životného prostredia a kultúrneho dedičstva.
Dúfam, že to nebude rozvojový program orgánov obcí na jedno volebné obdobie, ale
naopak, poslaním tohto PHSR je zabezpečiť kontinuitu rozvoja obcí a Združenia bez ohľadu
na to, kto je momentálne starostom resp. poslancom.
Všetci, ktorí sme sa na príprave PHSR podieľali, si takisto uvedomujeme, že nie je úplným
a neomylným dokumentom. Ba práve naopak, radi prijmeme akékoľvek Vaše námety, návrhy
a pripomienky, ktoré sa budú do tohto otvoreného dokumentu podľa vopred stanovených
pravidiel dopĺňať a aktualizovať.
Ing. Daniel Lorinc,
predseda Združenia obcí pod hradom Čičva a starosta obce Kladzany
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Hradný vrch pohľadom umelca a návštevníka regiónu v jarnom období.
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1. Ekonomické a sociálne východiská
1.1. Socio-ekonomická analýza regiónu
Región patrí vďaka svojej geografickej polohe a prírodným podmienkam k územiam, kde
sa už v dávnej minulosti začali objavovať prvé ľudské osídlenia. Podľa histórie bol región
vnímaný predovšetkým ako poľnohospodárska oblasť so známym chovom oviec, hovädzieho
dobytka a lesníctvom. V poslednej dobe sa tu stále viac a viac rozvíja cestovný ruch, ktorý
využíva atraktivitu celého územia.
Na základe archeologických nálezov môžeme určiť začiatky osídľovania územia, kde sa
v súčasnosti nachádzajú sídla obcí, ktoré patria do mikroregiónu združenia obcí pod hradom
Čičva.
Slovienske osídlenie v 6.-10. storočí
Archeológovia na zemplínskom území našli a výskumami odhalili keramiku, stopy po
sídliskách, mohylníky, radové pohrebiská aj hradiská doteraz všeobecne pomenované ako
Slovanské.
Najstaršie nálezy slovienskej keramiky a sídlisk v tomto kraji pochádzajú zo 6. storočia
a nachádzajú sa pri Brekove, Nižnom Hrušove, Poši, Strážnom, Tovarnom a Veľkých
Ozorovciach.
Začlenenie do Uhorského kráľovstva a vznik Zemplínskej župy
Vpád a prechod maďarských kmeňov koncom 9. storočia a neskoršie trvalé usadenie sa
v južnej časti tohto kraja malo podstatné a trvalé dôsledky v živote vtedajších obyvateľov
a mnohých generácií ich potomkov.
Rozvoj slovenského osídlenia v 11.-14. storočí
Vojenské dobytie a ovládnutie maďarským vojskom a mocenské začlenenie tohto kraja do
Uhorského kráľovstva v prvej polovici 11. storočia bolo nepochybne spojené s pustošením
slovienskych sídlisk, útrapami a zabíjaním vzdorujúcej časti slovienskeho obyvateľstva.
Po zmiernení sa s novým mocenským stavom počet slovenského obyvateľstva v 11. -12.
storočí postupne narastal, čo sa prejavilo aj zväčšením jestvujúcich sídlisk a zakladanie
nových sídlisk. Počas 11. a 12. storočia vzniklo okolo 90 dedinských sídlisk, čím sa
dovtedajšie osídlenie zahustilo, ale zväčšil sa aj jeho zemepisný rozsah.
Taký rozvoj pokračoval aj v 13. storočí vznikom približne 50 dedín. V 14. storočí však
slovenské poddanské obyvateľstvo založilo len okolo dvadsať nových sídlisk. Vtedy sa proces
zakladania nových sídiel slovenskými poddanými na tradičnom, slovenskom práve ukončil.
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Doosídľovanie podľa nemeckého práva
Začiatkom 14. storočia sa v Zemplínskej stolici začali uplatňovať dve nové doosídľovacie
iniciatívy a vlny. Doosídľovanie podľa zákupného, nemeckého práva a doosídľovanie podľa
zákupného rusínskeho práva. Výsledkom každej z nich bolo zakladanie nových dedinských
sídlisk, ktoré podstatne zmenili, teda zväčšili počet dovtedy jestvujúcich dedín, zväčšili
rozsah osídleného územia, zväčšili počet dedinského obyvateľstva, spestrili a obohatili jeho
zamestnaneckú, národnostnú a náboženskú skladbu.
Prvotnou príčinou oboch doosídľovacích iniciatív bol záujem najmä šľachtických
zemepánov, aby sa zväčšením počtu poddanských domácností na ich majetkoch či panstvách
následne zväčšili príjmy, teda renta zemepánov.
Doosídľovanie podľa rusínskeho práva
Na doosídľovaní podhorských a zväčša zalesnených, najmä severných čstí Zemplína sa
podstatnou mierou podieľali prisťahovalci a novousadlíci, zamestnaním valasi, ovčiari,
národnostne Rusíni a nábožensky pravoslávni. Tí zakladali nové dediny, hospodárili a žili
podľa valašských zvyklostí a nového, v severnom Uhorsku vzniknutého valašského či
rusínskeho práva.
Tabuľka č.1. Súhrny prehľad o obciach mikroregiónu Čičva do začiatku 18. storočia
Názov sídla

Hencovce
Kladzany
Majerovce
Malá Domaša
Nižný Hrabovec
Ondavské Matiašovce
Sedliská
Tovarné

Vznik v storočí

14.
zr
11.-12. s
14.
zr
11.-12. s
Pred.11. s
13.
ze
Pred.11. s
Pred.11. s

Port
r.1567
3
3
3
5,25
2,5
4,5
4,5
4,75

Počet
Domov
r.1600
3+š
11
8+š
11+š
13
21
14+š
15

Kostol
Domác.
r.1715
12
12
5
13
6
13
6
9

+
+
+
+
+
+
+
+

Kúria

Mlyn

+

+

Zdroj: Ferdinand Uličný, Dejiny osídlenia Zemplínskej župy
Rozpis skratiek:
zr - dedina na zákupnom roľníckom, nemeckom práve
s - slovienska, slovenská dedina
z - dedina na zákupnom roľníckom, resp. valašskom práve
š - šoltýsky dom
porta – poddanská, presnejšie sedliacka usadlosť ako hospodárska jednotka (norma)
zdaňovaná daňou kráľovi.
Zamestnania a sociálne skupiny obyvateľstva
Zamestnania obyvateľov tohto kraja v stredoveku a prvých storočiach novoveku tvorili
pestrú zmes, ktorá sa svojou náplňou menila. Zamestnanie jednotlivcov a rodín bolo
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rozhodujúcim činiteľom nielen ich obživy, ale aj sociálnej či triednej, teda spoločenskej
príslušnosti v rámci vtedajšej feudálnej štruktúry obyvateľstva. Zamestnanie jednotlivcov
a rodín bolo základným, určujúcim prvkom ich spoločenského postavenia, naplneného
špecifickými povinnosťami a právami.
Národnostná príslušnosť obyvateľstva
Prítomnosť slovienskeho obyvateľstva je v tomto kraji dokázateľná od 6. storočia, pričom
v nasledujúcich storočiach nepretržite trvala a zväčšovala sa. Zo slovienskeho základu sa
postupne od 11. storočia vyvíjali Slováci ako samostatná slovanská národnosť. Maďarské
obyvateľstvo sa v tomto kraji objavilo a trvalo usadilo po jeho hromadnom príchode do
horného Potisia koncom 9. storočia, najmä od roku 896. Niekoľko desiatok dobrovoľne
prisťahovaných alebo privlečených ruských zajatcov v kraji usadil uhorský kráľ v období od
polovice 11. do polovice 12. storočia. Povinnosťou ruských mužov bolo strážiť priľahlý úsek
krajinskej cesty. Moravanov usadil uhorský kráľ ako Rusov s takou istou povinnosťou
a v tom istom období. Najpočetnejšiu skupinu prisťahovalcov a trvalých obyvateľov tvorili
Rusíni, ktorí sa v 14. aj 15. storočí so súhlasom šľachtických zemepánov usádzali najmä na
brekovskom, stropkovskom aj na čičavskom panstve. Poľskí roľníci sa do stredného
a severného Zemplína zaiste prisťahovali a usadili v 14. storočí počas doosidľovania na
zákupnom roľníckom práve. Z dokladov vyplýva, že v zemplinskom prostredí, najmä v jeho
južnej a strednej časti sa cigáni zdržiavali už v prvej polovici 14. storočia Aj tu zväčšia žili
z predaja vlastných kováčskych výrobkov, veštenia či cigánenia a častých krádeží.
Náboženská príslušnosť obyvateľstva
Náboženská reforma sa v Zemplinskej župe postupne udomácňovala a rozširovala od
druhej štvrtiny 16.storočia. Na prelome 16. a 17. storočia v bývalých rímskokatolíckych
kostoloch a farnostiach už pôsobili reformační kazatelia luteránskeho alebo kalvínskeho
smeru. V strednom Zemplíne prevažovali evanjelici augsburského vyznania, v južnom
Zemplíne boli takmer len kalvíni.
Počas rekatolizácie v 17. storočí kalvínom časť kostolov a luteránom väčšinu kostolov
násilne odobrali a tie pripadli opäť rímskokatolíckej cirkvi. Na prelome 17. a 18. storočia boli
náboženské pomery pestré a ešte neustálené. V severnom Zemplíne žili prevažne uniati (prv
pravoslávni, od konca 18. storočia gréckokatolíci), v strednom Zemplíne luteráni, kalvíni, ale
najmä rímskokatolíci, v južnom Zemplíne najmä kalvíni, ale aj rímskokatolíci.
Školy a vzdelanosť
Školy jestvovali pri jednotlivých farských kostoloch ako súčasť náboženského
a cirkevného života. Deti sa v nich niekoľko rokov učili čítať, písať, ale aj spievať nábožné
piesne.
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Krajinské cesty
Krajinské cesty využívali obyvatelia pri sťahovaní sa, obchodníci pri prevoze
cudzokrajných tovarov, kresťanskí misionári pri šírení kresťanstva medzi pohanským ľudom,
panovníci pri vojenských výpravách, pri získavaní dôležitých správ zo zahraničia aj vnútri
štátu prostredníctvom rýchlych poslov, ale aj iní obyvatelia z rozličných dôvodov.
Juhoseverná cesta zo Sečoviec pokračovala do Vranova. Vo Vranove sa rozhádzali cesty do
troch smerov. Na západ cez Zamutov do Šarišskej župy, údolím Tople do Šariša, na sever
údolím Ondavy do Stropkova.
Colnice, mýtnice a hostince
V stredoveku a v prvých storočiach novoveku jestvovalo v Zemplínskej župe postupne 30
mýtnic. V 11.-12. storočí mýtne poplatky plynuli uhorským kráľom. Koncom 12. storočia
tvorili jeden zo zdrojov ich peňažných príjmov, pričom ich kráľovskí mýtnici vyberali za
používanie ciest a brodov.
Mlyny, píly a stupy
V dedinách a mestečkách Zemplínskej župy postupne jestvovalo v stredoveku a začiatkom
novoveku dokázateľne vyše 80 mlynov, avšak ich skutočný počet bol podstatne vyšší. Všetko
to boli vodné mlyny, v ktorých mleli obilie. Mlyny aj stupy dali stavať a vlastnili šľachtici
v dedinách a mestečkách ich panstiev. Iným technickým zariadením boli aj píly na vodný
pohon. Možno ich zriaďovali už šoltýsi, avšak dokladované píly poznáme v 17. storočí ako
zemepánske podniky na humenskom panstve.
Ako kultúrne dedičstvo po našich predkoch v regióne ostal hrad Čičva, kúrie
v Majerovciach a Nižnom Hrabovci, kostol v Ondavských Matiašovciach, krypty
v Majerovciach a Sedliskách. Kroje, jedla, kríže, nábytok a zvyky, tak typické pre tento
región, hovoriac o jedinečnosti a zručnosti ľudí, ktorí tu žili a pracovali.

Foto: zrúcanina hradu Čičva, kostol v Ondavských Matiašovciach
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Foto: kúria v Majerovciach, kaštieľ v Nižnom Hrabovci
Historická mapa regiónu obci patriacich do združenia obci pod hradom Čičva

Zdroj: www.mapy.sk
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Hencovce ležia pri západnom brehu Ondavy v nadmorskej výške okolo 123 m.
Kráľ Ľudovít I. v roku 1371 poveril
Jasovský konvent, aby uviedol Štefana
a Šimona synov Mikuláša z Rozhanoviec do
vlastníctva časti dedín dedičného panstva
Čičava, ktoré zabral ich brat Ladislav.
Jasovský konvent v roku 1372 oboch uviedol
do vlastníctva Hencoviec a viacerých dedín.
V listine je prvá zmienka o Hencovciach,
ktoré ako vyplýva z obsahu oboch listín,
najmä z toho, že išlo o dedičné majetky,
jestvovali dlhšie pred rokom 1372.
V písomnostiach zo 14.-16. storočia vyskytujú sa pod názvom Henczocz, ktorý je
maďarizovaným tvarom pôvodného slovenského názvu Hencovce.
Hencovce zostali majetkovou súčasťou panstva Čičava aj v 15.-16. storočí. Ešte v prvej
štvrtine 16. storočia boli ich vlastníkmi šľachtici z Rozhanoviec. Podľa zmluvy z roku 1519
o dedení majetkov ich nadobudli Bátoriovci. V 17. storočí boli ich vlastníkmi Nádašdiovci,
Ňariovci, Esterháziovci, Bornemisovci, Drugetovci a ich dedičia.
O hencovskom kostole sú písomne zmienky od 17. storočia, hoci možno jestvoval aj skôr.
Z opisu kostola z roku 1666 sa dozvedáme, že bol murovaný a pôsobili v ňom evanjelickí
kazatelia z farského kostola vo Vranove.
V Hencovciach bol zemepánsky mlyn, o ktorom je doklad z roku 1493.
Podľa urbára z roku 1585 bol šoltýs povinný chovať pre zemepánov lovného krahulca.
Sedliacke domácnosti spolu platili zemepánom ročne daň štrnásť zlatých, odovzdávali vola,
jeden a pol gbela konopného semena a pintu masla a odkúpiť od zemepánov pčenicu za
sedem zlatých a sud vína za šestnásť zlatých (víno spolu so sedliakmi z Majeroviec
a Sedlísk). Okrem toho každá sedliacka domácnosť odovzdávala kury, husi, gbel chmeľu
a dvadsaťpäť hlávok kapusty. Podobné povinnosti zemepáni vyžadovali od sedliakov aj v 17.
storočí, avšak podľa urbára z roku 1636 zväčšili sa o poplatok za stráženie hradu Čičava, ako
aj dávky svíň. V chotáry bol totíž dubový les. Ak v ňom sedliaci pásli svine, z desiatich svíň
ročne dve museli odovzdať zemepánom.
V Hencovciach v druhej polovici 17. storočia pribudalo obyvateľov, domácností aj domov.
Na prelome 17. a 18. storočia boli stredne veľkou dedinou. V rokoch 1715 a 1720 žilo v
Hencovciach po dvanásť poddanských domácností.
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Kladzany ležia na ondavskom výbežku Východoslovenskej nížiny, v nadmorskej výške
okolo 130 metrov.
Prvá správa o Kladzanoch je v listine
z roku 1391, v ktorej sú doklady o ceste do
dediny aj o chotári Kladzian.
V 15.-16.
storočí
zapisovali
dedinu
pravidelne pod názvom Klazan, ojedinele
Claczan, prípadne Keleschen. Boli to
maďarizované tvary pôvodného slovenského
nárečového názvu Kladzian, koreniaceho
v slove klada.
Hoci motív vzniku názvu Kladzany zostáva
nejasný, predsa starobylá koncovka –any
vedie k názoru, že kladzianske
sídlo
jestvovalo aj pred 11. storočím.
V 15. -17. storočí boli vlastníkmi dediny zemania z Dlhého Klčova, Hrušova, Hrabovca.
V Kladzanoch jestvoval kostol pred 16. storočím, avšak správy o ňom sú od 16. storočia.
V roku 1599 v ňom slúžil bohoslužby evanjelický kazateľ, neskôr bol postupne filiálnym
kostolom farností Kučín, Hrabovec, Pozdišovce. Okolo roku 1700 bol tamojší kostol ešte
drevený. V kladzianskom chotári sa v 15. – 16. storočí nachádzali vinice, o ktorých je doklad
z roku 1521.
Na prelome 16. a 17. storočia boli Kladzany stredne veľkou dedinou s poddanskými
i farskými, slovenskými obyvateľmi.
V 17. storočí tamojšie sedliacke domácnosti chudobneli a ubúdalo ich. V roku 1610
vtedajších sedliakov aj želiarov zdanili spolu od 0,75 porty, v roku 1635 od 0,5 porty.
Napriek chudobneniu obyvateľov boli Kladzany aj na prelome 17. a 18. storočia stredne
veľkou dedinou. V rokoch 1715 a 1720 v nich žilo po dvanástich poddanských domácností.
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Majerove ležia na zapadnej terase Ondavy, v severnom okraji Východoslovenskej nížiny,
v nadmorskej výške okolo 135.
Do roku 1927 mali názov Majorovce.
V roku 1363 si šľachtici z Rozhanoviec
rozdelili dediny panstva Čičava, ku ktorému
patrila aj táto dedina. Deľbu potvrdil palatín
a z obsahu listiny vyplýva, že tunajšie
sídlisko jestvovalo už pred rokom 1363.
V uvedenej listine sa vyskytuje pod
maďarským názvom, typickým pre dediny
zemianskeho pôvodu. Na panstve Čičava
však zemianske dediny nevznikli. Aj
šľachtici z Rozhanoviec považovali takýto
názov za nevhodný, preto sa v písomnostiach
viac
nevyskytuje.
Nahradili
ho
maďarizovaným
názvom
Mairocz,
odvodeným od pôvodného názvu Majorovce.
Je pravdepodobné, že v dedine jestvoval kostol už v 15.- 16. storočí, avšak písomný
doklad o ňom je až z roku 1700. Kostol bol múraný a patril evanjelikom augsburského
vyznania.
Začiatkom druhej polovice 15. storočia tu hospodárilo do desať sedliackych domácnosti,
z ktorých sa len zriedka niektoré odsťahovali. V roku 1493 hospodárilo osem sedliackych
domácností, medzi nimi rodina Štefana Šoltýsa a Jána Pekla, pričom len pozemky jednej
domácnosti, ktorá sa odsťahovala, ležali opustené. Do roku 1550 sa zvýšil počet sedliakov na
trinásť domácností. V druhej polovici 17. storočia ich opäť ubudlo.
Na prelome 16. a17. storočia boli Majerovce malou dedinou s takmer výlučne
poddanským obyvateľstvom. Okolo roku 1623 tam už Šoltýska rodina nežila a hospodárili iba
dve sedliacke domácnosti na polovičných usadlostiach.
Podľa urbára z roku 1585 sedliacke domácnosti boli povinné ročne vyplatiť zemepánom
spoločne jedenásť zlatých a odkúpiť päť a pol gbela zemepánskej pšenice za 5,5 zlatého.
Dávky a iné povinnosti mali také isté, aké sedliaci v Hencovciach a to aj okolo roku 1636.
Okolo roku 1636 tu žila domácnosť slobodníka, ktorá zemepánom odvádzala len šestnásť
zlatých ročne. Kedže to bola väčšia suma ako spoločná daň vtedajších sedliakov,
slobodníkovi patrili pozemky najmenej v rozsahu jednej celej sedliackej usadlosti.
Majerovce boli v druhej polovici 17. a začiatkom 18. storočia malou dedinou. V roku 1715
mali päť, v roku 1720 len štyri poddanské domácnosti.
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Malá Domaša leží v južnej časti Ondavskej vrchoviny, v doline Ondavy, v nadmorskej
výške okolo 140 m.
Šľachticovi Petrovi Petenovi patrila Malá
Domaša začiatkom 14. storočia. Kedže Peter
nebol trvalim politickým prívržencom kráľa
Karola Roberta a dopustil sa aj občianskych
násilenstiev, kráľ mu majetky skonfiškoval .
Dedinu Malú Domašu, podobne ako Veľkú
Domašu a iné územné majetky kráľ v roku
1317
daroval
vernému
politickému
prívržencovi, šľachticovi Mikčovi z rodu
Ákoš. V darovacej listine je prvý doklad
o tejto dedine, avšak z obsahu listiny je
možné predpokladať, že Malá Domaša
jestvovala už pred 14. storočím.
Pri dedine bol brod krajinskej cesty cez Ondavu, o ktorom je doklad z roku 1323.
Od 14. storočia a aj v 17. storočí bola Malá Domaša majetkovou súčasťou stropkovského
panstva a postupne vo vlastníctve šľachticov Ákoš, Cudarovcov, šľachticov z Perína
a Peteovcov.
Kostol v Malej Domaši jestvoval možno v 15. – 16. storočí, dokázateľne jestvoval v 17.
storočí. V 17. storočí v ňom vysluhovali bohoslužby evanjelickí kazatelia z farského kostola
vo Veľkej Domaši.
V roku 1557 v dedine okrem šoltýskej domácnosti hospodárilo sedem sedliackych
domácnosti na celých a dve na polovičných usadlostiach, napokon aj šesť želiarskych
domácnosti, spolu trinásť poddanských domácností. Každá sedliacka domácnosť
hospodáriaca na celej usadlosti platila zemepánom ročnú daň dva zlaté.
Na prelome 16. a 17. storočia bola Malá Domaša stredne veľkou dedinou s tradičným
roľníckym obyvateľstvom.
V 17. storočí sedliacke domácnosti chudobneli. V roku 1610 zdanili sedliakov aj želiarov
spolu od 1,25 porty, v roku 1635 už len želiarov od 0,5 porty. Okolo roku 1639 bolo v Malej
Domaši päť šoltýskych rodín a pätnásť domácnosti sedliakov a želiarov, ale aj majerské
hospodárstvo.
V roku 1715 žilo v Malej Domaši trinásť, v roku 1720 desať poddanských domácností.
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Nižný Hrabovec leží v ondavskom výbežku Východoslovenskej nížiny, v nadmorskej
výške okolo 131 m.
V tamojšom chotári sa našli zvyšky
objektov a črepy keramiky, pochádzajúcej
z 9. a 10. storočia.
Prvá písomná zmienka o dedine a k nej
patriacemu
lesu
je
z roku
1376.
V písomnostiach zo 14. až 17. storočia sa
vyskytuje pod názvom Harabouch, Hrabocz,
čo boli maďarizované tvary staršieho názvu
Hrabovec. Názov zachytil skutočnosť, že
sídlisko vzniklo v prostredí častého výskytu
stromu hrab.
Archeologické, písomné a jazykovedné
pamiatky vedú k poznatku, že dedina Hrabovec jestvovala už vo veľkomoravskom období 9.
storočia.
Začiatkom druhej polovice 16.storočia postavili v dedine malý kostol, v ktorom pôsobili
evanjelickí kazatelia ešte na prelome 17. a 18. storočia.
Na prelome 16. a 17. storočia bol Nižný Hrabovec stredne veľkou dedinou s poddanským,
zemianskym i farským obyvateľstvom.
Od konca 16.storočia sedliacke domácnosti chudobneli a ubúdalo ich. V roku 1610 zdanili
vtedajších sedliakov, ale aj želiarov spolu od 1,25 porty. Po vyhorení siedmich domov
nepoškodené sedliacke domácnosti zdanili v roku 1635 od štvrť a osminy porty.
Po schudobnení sedliakov a úbytku sedliakov sa sídlisko zmenšovalo. Koncom 17.
storočia a začiatkom 18. storočia bol Nižný Hrabovec malou dedinou. V roku 1715 v ňom
žilo šesť, v roku 1720 už deväť sedliackych domácnosti.
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Ondavské Matiašovce ležia vo východnej časti doliny strednej Ondavy, v nadmorskej
výške okolo 133 m.
O Matiašovciach je najstaršia správa
v listine z roku 1451 o dedičných majetkoch
Drugetovcov, ktorým patrila aj táto dedina.
Zapísaná je pod maďarským názvom
s koncovkou –falva, charakteristickou pre
zemianske dediny z 13. -14. storočia.
Slovenský názov Matiašovce vznikol po
založení dediny. Z neho neskôr vznikol
maďarizovaný názov Matiasocz, ktorý sa
striedavo s maďarským názvom úradne
používal od 16. storočia.
V Matiašovciach jestvoval kostol pred
polovicou 16. storočia. Kedy ho postavili, to
môže zistiť iba archeologický výskum. Písomné doklady o kostole sú od polovice 16.
storočia. Od druhej polovice 16. storočia a ešte začiatkom 18.storočia v ňom vysluhovali
bohoslužby evanjelickí kazatelia. Terajší rímskokatolícky kostol pochádza z roku 1773.
Od prelomu 16. a 17 storočia sedliacke domácnosti chudobneli a ubúdalo ich. V roku 1610
zdanili vtedajších sedliakov aj želiarov od Vyše jednej porty.
V roku 1623 tam žila iba jedna sedliacka domácnosť, hospodáriaca na polovičnej
usadlosti. V roku 1635 tam hospodárili sedliaci aj želiari a zdanili ich len od 0,75 porty.
Neskôr obyvateľov, domácností pribúdalo.
Na prelome 17. a 18. storočia boli Matiašovce stredne veľkou dedinou. V roku 1715 v nich
žilo trinásť sedliackych domácností, avšak v roku 1720 len deväť domácností.
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Sedliská ležia v údolí pravého prítoku strednej Ondavy, v nadmorskej výške kolo 160 m.
Šľachtici z Rozhanoviec, vlastníci panstva
Čičava, v roku 1323 dali svojím podriadeným
zemanom z Geče majetok Slovenskej Kajne,
ktorý susedil s chotárom Sedlísk. Sedliské
polia a chotár jednoznačne svedčia o tom, že
dedina jestvovala dlhšie pred rokom 1323.
V písomnostiach zo 14.-16. storočia
vyskytujú sa pravidelne pod názvom
Zedlichke, ktorý bol maďarizovaným tvarom
pôvodného nárečového slovenského názvu
Sedliská, prispôsobenom maďarskému jazyku.
Zemepisná poloha dediny, obsah listiny
z roku 1323, ale najmä pôvodný názov Sedlísk vedú k názoru, že tamojšie sídlo patrilo
k najstarším slovenským sídliskám v blízkom okolí, jestvujúcim pred 11. storočím.
Na prelome 16. a 17.storočia boli Sedliská stredne veľkou dedinou s prevažne
poddanským, ale aj farským obyvateľstvom.
Podľa urbára z roku 1585 šoltýs bol povinný chovať pre zemepánov lovného krahulca,
alebo im ročne zaplatiť dvadsaťpäť denárov. Sedliacke domácnosti platili zemepánom
spoločne ročnú daň dvadsať zlatých, odovzdávali vola, jeden a pol gbela konopného semena
a pintu masla, napokon odkupovali desať gbelov zemepánskej pšenice za desať zlatých, víno
spoločne so sedliakmi z Hencoviec a Majeroviec. Okrem toho od každej celej sedliackej
usadlosti odovzdávali kuru, pol husi, gbel chmeľu a dvadsaťpäť hlávok kapusty. Mali však aj
robotnú povinnosť: okopávať panské vinice v tunajšom chotári, obrať a spracovať hrozno.
Podobné povinnosti mali sedliaci pred 16. ale aj v 17 storočí.
V 16. a 17. storočí boli v tunajšom chotári zemepánske vinice.
Po schudobnení a sociálnom úpadku sedliakov v druhej polovici 17. a začiatkom 18.
storočia poddanských obyvateľov ubúdalo, dedina sa zmenšovala. Na prielome 17.a 18.
storočia boli Sedliská malou dedinou. V roku 1715 mali šesť, v roku 1720 už osem
poddanských
domácnosti.
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Tovarné leží v ondavskom výbežku Východoslovenskej nížiny, v nadmorskej výške kolo
140m.
Dedinu s pôvodným názvom Tovarna
(Ves) zapisovali do písomnosti zväčšia
v pravopisných
a maďarizovaných
obmenách. Názov Tovarna (Ves) vyjadroval
funkčnosť miesta ako komory, skladišťa
produktov, patriacich kniežaťu v 9. storočí,
prípadne od 11.-12. storočia kráľovi,
osadenstvu hradu Brekov, vyberaných od
poddaných z okolitých dedín.
Z uvedeného vyplýva, že tamojšie
sídlisko jestvuje od 9. storočia a patrilo
k najstarším
slovienskym
sídliskám
v priľahlej časti doliny Ondavy, najneskôr
však od 11.-12. storočia.
Nezachovali sa listiny o vlastníctve dediny v 13.-14.storočí. V 15.- 17. storočí Tovarné
vlastnili Drugetovci.
V Tovarnom jestvoval kostol zaiste pred 17. storočím, avšak písomné správy o ňom sú od
17. storočia. Z dokladu z roku 1644 a iných vyplýva, že v 17. storočí bol filiálnym kostolom
evanjelickej farnosti Ondavské Matiašovce. Doklady z rokov 1666 a 1700 dosvedčujú, že
kostol bol postavený z dreva a patril evanjelikom augsburského vyznania. Nový, katolícky
kostol tam postavili v roku 1794 a jestvuje doteraz.
Na prelome 16. a 17. storočia bolo Tovarné stredne veľkou dedinou s tradične
poddanským slovenským obyvateľstvom.
V 17. storočí sedliacke domácnosti chudobneli a ubúdalo ich, čo sa prejavilo aj
v znižovaní ich zdaňovania. V roku 1610 vtedajších sedliakov, ale aj želiarov zdanili spolu od
2,25 porty, v roku 1635 zdanili sedliakov, avšak iba od 0,25 porty.
Na prelome 17. a18.storočia bolo Tovarné malou dedinou. V rokoch 1715 a 1720 v ňom
postupne bývalo deväť a šesť poddanských domácností.

20

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí pod hradom
ČiČva

Projekt je spolufinancovaný EÚ

Mapa mikroregiónu „ Združenia obci pod hradom Čičva“.

Zdroj: www.mapy.sk

1.1.1. Prírodné danosti regiónu
Územie mikroregiónu obcí združených v združení obci pod hradom Čičva tvorí osem obcí,
ktorých katastrálne územie tvorí jeden celistvý celok, zložený z katastrálnych územia obcí
Hencovce, Kladzany, Majerovce, Malá Domaša, Nižný Hrabovec, Ondavské Matiašovce,
Sedliská a Tovarné. Všetky obce sa nachádzajú v severovýchodnej časti okresu Vranov nad
Topľou. Rozloha regiónu je 60,78 km2, ďalšie rozdelenie pôdy na území mikroregiónu je
uvedené v tabuľke č.2.

Tab.č.2. Rozloha regiónu
Katastrálna výmera územia (km2)
Poľnohospodárska pôda (km2)
Z toho orná (km2)
Z toho zalesnená (km2)
Vodné plochy (km2)
Zdroj: OcÚ(združenie obcí pod hradom Čičva)
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60,78
40,34
27,62
9,99
2,73
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Región združenia obcí má v južnej časti rovinatý charakter, ktorý smerom k severu
prechádza do mierne zvlnenej pahorkatinnej časti zväčšia odlesneného chotára, ktoré tvoria
štvrtohorné náplavy Ondavy, sprašové hliny a vrstvy centrálneho flyšu. V okolí Podčičvy,
severne a severozápadne od nej, sa nachádzajú vápence a dolomity sedimentárne horniny,
patriace do starších druhohôr (trias, jura až spodná krieda).
Severnú časť mikroregiónu ohraničujú vrchy Ondavskej vrchoviny, Nízkych Beskýd
a Východoslovenskej pahorkatiny. Južná časť ústi do úrodnej Zemplínskej roviny, východ
obkolesujú posledné výbežky Karpát a západnú časť lemujú lesy Beskydského predhoria.

Celý región pod hradom Čičva je popretkávaný menšími a väčšími riekami (Ondávka),
potokmi ( Kazimírsky, Majerovský, Tovarňanský, Hrabovecký a Oľka ) a riečkami (Potúčok,
Vydlina), ktoré sa postupne vlievajú do rieky Ondava, ktorá dáva celému okoliu rázovitý
charakter. Rieka Ondava patrí k povodiu Bodrogu a Hornáda. Mimo siete potôčikov, potokov
a riek sú v regióne aj vodné nádrže a rybníky (rybník Bor s plochou 6 ha) a vyrovnávacia
nádrž Malá Domaša s plochou 7,83 ha.
Klimatické podmienky, ktoré sú uvedené v tabuľke č.3 a pestrý geografický podklad
v súčinnosti so zmenami, ktorých príčinou bol človek osídľujúci úrodnejšie časti popri toku
Ondavy, dali základ súčasnému rastlinnému krytu tejto časti.

Tab.č.3. Klimatické údaje
Nadmorská výška regiónu
Priemerná ročná teplota vzduchu (stanica Čaklov)
Priemerná ročná výška snehovej pokrývky (stanica Tovarné)
Denná maximálna výška snehovej pokrývky (od roku 1981)
Priemerný ročný úhrn zrážok (stanica Tovarné)
Zdroj: SHMÚ ( 2007)
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123 -160 m.n.m.
8,5° C
624 cm
14.2.1999 – 62 cm
683 mm
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Územie charakterizuje hlavne tok rieky Ondavy s výbežkom do Ondavskej nivy, kde
v brehových porastoch prevládajú spoločenstvá s s jelšou lepkavou, vŕbou bielou, topoľmi.
Zaujímavými sú tiež zdomácnené druhy bylín, ktoré sa tu dostali popri toku Ondavy ako
netýkavka žliazkatá, ktorá pochádza zo subtrópov JV a J Ázie. Ďalšia je netýkavka
drobnokvetá, ktorej domovom je južná Sibír a Mongolsko.
Lesné porasty patria do spoločenstva dubohrabín, dubovohrabové lesy karpatské, ktoré vo
vyšších polohách doplňujú kvetnaté bučiny. Zaujímavý je bylinný podrast hlavne na jar, keď
v kobercových porastoch kvitne snežienka jarná. Na vápenitom podklade podobné porasty
vytvára cesnak medvedí. Chochlačká dutá s veternicou lesnou sú tiež bežnými lesnými
druhmi. Zo vzácnejších druhov sa tu vyskytujú ľalia, klokoč perovitý, drieň obyčajný.
Osobitne je potrebné spomenúť hradný vrch Čičva, ktorého južné svahy sa stali útočiskom
teplomilnej vegetácie na vápenatom podklade. Z drevín sú tu zastúpené dub letný, borovica
čierna, borovica lesná, bresť hrabolistý, hrab obyčajný a javor poľný. Z krovín na týchto
svahoch rastie zob vtáčí, bršlen európsky, egreš obyčajný.
V bylinnom stupni je to pestrá zmes teplomilných druhov, z ktorých najrozšírenejšími sú
liečivé rastliny lipkavec siridlový, divozel veľkolistý, repík lekársky, materina dúška. Výslnné
miesta zapĺňa nátržník strieborný, klinček kartuziánsky, rozchodník prudký, ihlica tŕnistá,
ďatelina červenkastá a ďatelina panónska. Výhrevný podklad využíva pre svoj rast ľan žltý,
ktorý sa k nám rozšíril z potnicko-podunajskej oblasti.
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Vďaka prírodným pomerom je v mikroregióne bohatá druhová skladba živočíchov. Vplyv
východoslovenskej nížiny podmieňuje výskyt niektorých teplomilných druhov. V rokoch
premnoženia na južných svahoch sa sporadicky vyskytuje modlivka zelená. V lesoch sa bežne
vyskytujú rozličné druhy bystrušiek, vzácne chránený fúzač alpský. Na otvorených
priestranstvách môžeme vidieť rozličné druhy motýľov, hlavne babôčok, mlynárikov,
ohniváčikov a občas aj vidlochvosty. V noci sa nazývajú svojimi charakteristickými hlasmi
ropuchy, skokany a kuňka žltobruchá. V lese, hlavne za daždivého počasia, často vidieť
salamandru škvrnitú. Z plazov sa tu vyskytuje užovka obyčajná, užovka stromová, vretenica
obyčajná a častá je aj jašterica obyčajná. Vo vysokých, hlinitých brehoch Ondavy si vyrývajú
svoje hniezdne nory brehule obyčajné, vzácnejšie rybárik obyčajný. Rieka Ondava
predstavuje významnú migračnú cestu pre vodné vtáctvo pri jarnom a jesennom ťahu.
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Z cicavcov sa na Ondave vyskytujú vydra riečna, ondatra pyžmová a v roku 2003 bol
v chotáry obce Ondavské Matiašovce zaznamenaný výskyt bobra. Lesy sú bohaté na poľovnú
zver. Z drobných cicavcov sa tu vyskytuje hraboš poľný, rozličné druhy ryšaviek, hrdziak
lesný. Z hmyzožravcov jež východoeurópsky, piskor obyčajný, piskor malý, dulovnica
obyčajná a bielozúbka bielobruchá. Z netopierov je pravidelný výskyt netopiera brvitého,
podkovára malého a ucháča sivého.

V regióne v blízkosti obce Ondavské Matiašovce sa nachádza vzácna lokalita chráneného
územia „ Štefanská borina“ s výskytom vzácnych chránených druhov ako je črievičník
papučkový a voľne rastúca orchidea.
V parkoch obciach regiónu nie je zvláštnosťou vidieť stromy, ktorých vek sa odhaduje na
viac ako 200 rokov. V obci Tovarné sa nachádza chránený Platan v obci Nižný Hrabovec je
chránený Platan a Tis a v Ondavských Matiašovciach sa nachádzajú vzácne exempláre duba
letného.

25

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí pod hradom
ČiČva

Projekt je spolufinancovaný EÚ

Z minerálnych ložísk sú známe náleziska tufitu, ktorý sa v chotári obce Nižný Hrabovec
ťažil až do roku 1966 a používal sa na výrobu hydraulického cementu a vápna, ako plnivo do
betónu a na výrobu pórobetónu. V súčasnosti sa v chotári obce nachádzajú zeolitové bane.
Ložiská zeolitu sa nachádzajú aj v chotári obcí Kučín a Majerovce.
V katastri obce Nižný Hrabovec (medzi Opáleným dubom a železničnou traťou) vyviera
slaný železnatý prameň, ďalší prameň „šťavica“ vyviera v brehovej časti pri rieke Ondava
v chotári obce Ondavské Matiašovce.
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1.1.2. Obyvateľstvo
Kvalita a kapacita ľudských zdrojov patrí k najdôležitejším kritériám, ktoré ovplyvňujú
rozvoj danej obce a daného regiónu ako celku. Obyvateľstvo nemožno považovať za statický
element, ale naopak vyznačuje sa silnou dynamikou jeho počtu, štruktúry, priestorového
rozloženia a ďalších znakov. Logickým a nevyhnutným dôsledkom transformačných pohybov
v politickej a ekonomickej sfére spoločnosti sú aj posuny v demografickom vývoji.
Podľa administratívneho členenia sa mikroregión „Združenie obcí pod hradom Čičva“
skladá z ôsmich obcí. Počet obyvateľov podľa pohlavia dokumentuje tabuľka č.4.
Tab.č.4. Počet obyvateľov podľa pohlavia
Obec
Muži
Hencovce
609
Kladzany
296
Majerovce
235
Malá Domaša
215
Nižný Hrabovec
825
Ondavské Matiašovce
401
Sedliská
653
Tovarné
541
Spolu:
3 775
Zdroj: Štatistický úrad (2001)

Ženy
609
300
213
235
806
403
627
535
3 728

Spolu
1 218
596
448
450
1 631
804
1 280
1 076
7 503

Pomer pohlavia občanov žijúcich v regióne je v pomere 50,31% ku 49,69% v prospech
mužského pohlavia, čo neodzrkadľuje Slovenský pomer ani pomer v Prešovskom kraji, kde je
pomer pohlavia 49,16 % ku 50,84% v prospech ženského pohlavia.
Vývoj počtu obyvateľov regiónu v priebehu uplynulých 50 rokov charakterizoval postupný
nárast až do konca minulého desaťročia, pričom ten nárast bol najdynamickejší v období
1950-1990. Po roku 1990 sa tempo rastu počtu obyvateľstva spomalilo – čo bol dôsledok
výrazného zníženia natality a zvýšenia mortality obyvateľstva. Pre populačný vývoj na
Slovensku bol v tom období charakteristický dlhodobý pokles sobášnosti, pôrodnosti
a plodnosti. Tento trend v náväznosti na neuspokojivý vývoj úmrtnosti mal za následok
postupné znižovanie prirodzeného prírastku až do takej miery, že v rokoch 2001 – 2003 došlo
na Slovensku k úbytku obyvateľov z prirodzeného pohybu, keď počet živonarodených detí
bol nižší ako počet zomretých osôb.
Na základe štatistiky demografického vývoja (2004) môžeme konštatovať mierny nárast
počtu obyvateľov Slovenskej republiky. Pozitívny index rastu obyvateľstva v rokoch 20032004 dosiahli Prešovský, Košický a Žilinský kraj.
Na základe prognózy vývoja počtu obyvateľov v Prešovskom kraji na roky 2007-2015
(tab.č.5) a za predpokladu, že vývoj počtu obyvateľov v regióne ho bude kopírovať, môžeme
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predpokladať, že počet obyvateľov v mikroregióne stúpne z počtu 7 683 (v roku 2007) na
7932 (v roku 2015).
Tab.č.5. Prognóza vývoja obyvateľstva (Prešovský kraj 2007-2015)
2007
2008
VEK:
0-14
157750 155160
15-44
381613 382808
45-64
184973 189041
65 +
84580
85187
Spolu:
808916 812196
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY:
Živonarodení
10354
10455
Zomrelí
6638
6705
Pr. Prír.(ubytok)
3716
3750
Mig. prírastok
-473
-470
Cel. Prír.(úbytok)
3243
3280
Úhrná plodnosť
1,555
1,565
Str.dĺ.pri nar. M
71,48
71,67
Str.dl.pri nar. Ž
78,96
79,22
Index starnutia
53,62
54,90
Priemerný vek
35,45
35,69

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

153544
383216
192512
86249
815521

152860
382945
195993
87048
818846

152281
383001
198001
88086
822169

152161
382912
199956
90484
825513

152279
382968
200494
93064
828805

152496
382179
201610
95752
832037

152923
381004
202315
98954
835196

10546
6751
3795
-470
3325
1,576
71,88
79,39
56,17
35,93

10607
6812
3795
-470
3325
1,586
72,04
79,51
56,95
36,16

10641
6848
3793
-470
3323
1,595
72,28
79,60
57,84
36,39

10678
6871
3807
-463
3344
1,607
72,51
79,72
59,47
36,62

10676
6922
3754
-462
3292
1,618
72,70
79,97
61,11
36,84

10636
6966
3670
-438
3232
1,627
72,89
80,09
62,79
37,07

10583
6994
3589
-430
3159
1,638
73,05
80,20
64,71
37,30

Zdroj: Štatistický úrad (2005)
Priemerný vek v Slovenskej republike v roku 2005 bol u mužov 35,78 a u žien 38,96,
v tom istom roku bol v Prešovskom kraji priemerný vek u mužov 33,62 a u žien 36,48 rokov.
Z hľadiska národnostného zloženia je obyvateľstvo regiónu výrazne heterogénne, čo sa
týka počtu národnosti tu bývajúceho obyvateľstva, avšak veľkú väčšinu tvorí obyvateľstvo
slovenskej národnosti, ku ktorej sa hlási 95,63 % obyvateľov.
Tab.č.6. Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti
Slovenská

Maďarská

Rómska

Rusínska

Česká

Ukrajinská

Ostatné

1195
591
447
448
1534
648
1257
1044
7427
Zdroj: Štatistický úrad (2001)

1
2
2
5

18
76
152
10
7
263

2
2
6
5
15

2
1
4
1
2
10

1
1
1
2
10
15

1
1
10
2
11
6
31

Hencovce
Kladzany
Majerovce
Malá Domaša
Nižný Hrabovec
Ondavské Matiašovce
Sedliská
Tovarné
Spolu:

Druhou najpočetnejšou národnostnou menšinou sú Rómovia, ktorí tvora 3,38 %
obyvateľov (čo nezodpovedá ich skutočnému podielu, nakoľko veľa Rómov sa hlásilo
k slovenskej národnosti). Ich momentálny počet dokumentuje tabuľka č.7. K ostatným
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národnostným menšinám žijúcich v regióne ( maďarská, rusínska, česká, ukrajinská a iným)
sa hlási 0,99 % obyvateľov.
Graf. č.1. Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti
1)Slovenská
1) 7427

2)Maďarská
3)Rómska
5)Česká
4)Rusínska
6)Ukrajinská

6) 31

6)Ostatné
4) 15

2) 5

3) 263
5) 10

6) 15

Tab.č.7. Počet rómov žijúcich v obciach
Počet
rómov
Úhrn:

Hencovce

Kladzany

Majerovce

Malá
Domaša

Nižný
Hrabovec

Ondavské
Matiašovce

Sedliská

Tovarné

143

-

-

140

390

230

130

38

1 071

Zdroj: Združenie obci pod hradom Čičva (2007)
V náboženskej štruktúre obyvateľstva mikroregiónu dominujú obyvatelia, ktorí sa hlásia
k rímskokatolíckemu vyznaniu ( tvoria 72,65 % obyvateľstva), ďalšie najrozšírenejšie
vierovyznanie je gréckokatolícke ( tvoria 14,84% obyvateľstva) a vierovyznanie evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania ( tvoria 8,63 % obyvateľstva).
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Tab.č.8. Bývajúce obyvateľstvo podľa vierovyznania
Hencovce
Kladzany
Majerovce
Malá Domaša
Nižný Hrabovec
Ondavské Matiašovce
Sedliská
Tovarné
Spolu:

Rím c
1024
88
359
403
1186
745
842
804
5451

Gré c
36
14
84
35
329
56
382
178
1114

Pra c
1
9
1
5
15
31

Evc
145
447
4
1
24

Rkc

3
24
648

1

1

NsJ
1
31

1

6
8

3

Ecm

1
1
2

3
3
52

O

1
-

1

Bv
7
10

N
5
5

2
26

2
48
2
7
39
108

36
12
93

Zdroj: Štatistický úrad (2001)
Vysvetlivky: Rím c - Rímskokatolícka cirkev
Gré c - Gréckokatolícka cirkev
Pra c – Pravoslávna cirkev
Evc - Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Rkc - Reformovaná kresťanská cirkev
Ecm - Evanjelická cirkev metodistická
NsJ - Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
O - Ostatné
Bv - Bez vyznania
N - Nezistené

Graf.č.2. Bývajúce obyvateľstvo podľa vierovyznania
Rím c
5451

Gré c
Pra c
Evc
Rkc
Ecm

108

NsJ

648
93

52
1

3

31

1114

O
Bv

2

N

Investície do ľudských zdrojov sa považujú za jedny z najefektívnejších. V modernej
ekonomike zohráva vzdelanie a kvalifikácia rozhodujúcu úlohu, a to nielen pri rozhodovaní
o lokalizácií. Školské vzdelanie je výrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti. Je
jedným z činiteľov ovplyvňujúcich životnú úroveň a podmieňujúcich úspešný rozvoj
národného hospodárstva vo všetkých jeho oblastiach.
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Tab.č.9. Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Základné vzdelanie
Učňovské a stredne odb. bez maturity
Úplné učňovské a stredné s maturitou.
Vyššie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské spolu
Ostatní bez udania školského vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
Deti do 16 rokov
Úhrn:
Zdroj: Štatistický úrad. (2001)

Prešovský kraj
172 284
175 814
197 381
3 156
2 099
45 893
9 931
1 737
191 454
789 968

Združenie obcí
2 016
1 710
1 686
25
15
263
31
33
1 724
7 503

Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných odhaľuje, že najzraniteľnejšie sú skupiny
s najnižšou kvalifikáciou a vzdelaním. Nízky stupeň vzdelania predstavuje hlavnú prekážku
pri uplatnení sa na trhu práce(vysoká nezamestnanosť osôb s nízkym vzdelaním svedčí
o štrukturálnych zmenách v dopyte po práci a o orientácii hospodárstva na kvalifikovanú
a kvalifikačne flexibilnú pracovnú silu).
Najväčším problémom súčasného trhu práce je vysoká miera dlhodobo nezamestnaných
osôb, ako aj vysoká nezamestnanosť mladých ľudí.
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Graf.č.3. Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Základné vzdelanie

2 016

1 710
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Najvýznamnejším ukazovateľom na trhu práce je miera nezamestnanosti, ktorá je jedným
zo základných kritérií pre klasifikovanie problémových regiónov. Sprievodným javom miery
nezamestnanosti je sociálna a ekonomická ohrozenosť.
V regióne má nezamestnanosť od roku 2003 klesajúcu tendenciu. Napriek týmto
priaznivým tendenciám je však úroveň miery nezamestnanosti v riešenom území stále nad
celoštátnym priemerom a k marcu 2007 bola nezamestnanosť v okrese 15,59%.
Tab.č.10. Počet pob. dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke marec 2007 za okr. VT
Počet pober. DHN so spoločne posudzovanými osobami
11 496
Počet obyvateľov k 1.1.05
77 931
Podiel osôb v HN z počtu obyvateľov v %
14,75
Zdroj: www.upsvar.sk
Sociálna exklúzia Najviac ohrozené skupiny sociálnou exklúziou a chudobou sú deti,
dlhodobo nezamestnaní, neúplné rodiny, starší ľudia nad 50 rokov, osoby so zdravotným
postihnutím, osoby na rodičovskej dovolenke, rómska národnostná menšina žijúca
v marginalizovaných komunitách, rodiny s nezaopatrenými deťmi a ostatné zraniteľné osoby.
Riziko sociálneho vylúčenia sa u týchto skupín zvyšuje kvôli ich nízkej atraktívnosti pre
zamestnávateľov z dôvodu pracovnej neskúsenosti, nedostatočnej adaptability na meniace sa
podmienky práce, nedostatočnej kvalifikácie či vzdelania. U niektorých skupín obyvateľov
pretrváva stereotyp viazanosti na sociálny systém a tým dobrovoľné vylúčenie z trhu práce.
Extrémnu chudobu zažíva najmä obyvateľstvo v segregovaných osadách, ktorá sa navyše
prenáša na ďalšie generácie. Špecifický problém sociálnej inklúzie predstavuje vzdelanie,
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zamestnanosť a integrácia marginalizovanej rómskej komunity. Osobitnými problémami
sociálneho vylúčenia MRK sú priestorová separácia alebo segregácia Rómov v izolovaných
a vzhľadom na infraštruktúrnu vybavenosť resp. kvalitu životného prostredia vysoko
podštandardných osídleniach.
Jedným z dôležitých nástrojov predchádzania a zmierňovania chudoby a sociálneho
vylúčenia, ako aj celkového zvyšovania kvality života je podpora prístupu k sociálnym
službám a opatreniam sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

Tab.č.11. Bývajúce obyvateľstvo podľa stupňa ekonomickej aktivity a miesta narodenia
Prešovský kraj
Združenie obcí
Osoby ekonomicky aktívne spolu
380 548
3 426
z toho: na materskej dovolenke
20 999
202
Pracujúci dôchodcovia
1 832
6
Vypomáhajúci v rodinnom podniku
230
2
nezamestnaní
96 846
1 105
Nepracujúci dôchodcovia
142 665
1 683
Ostatní nezávislí
8 405
88
Deti a žiaci ZŠ
194 732
1 753
Žiaci a študenti spolu
46 638
367
V tom: z učilíšť
7 450
61
Zo stredných škôl
24 373
197
Z vysokých škôl
14 815
109
Ostatní závislí nezistení
16 980
186
Úhrn obyvateľov
789 968
7 503
Narodení v obci súčastného bydliska
Spolu
494 181
4 944
%
62,6
65,8
Zdroj: Štatistický úrad (2001)
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Tab.č.12. Vývoj evidovanej nezamestnanosti v PSK a okrese VT v r. 1997-20051
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Prešovský samosprávny kraj
17,8 22,1 26,0 22,1 24,0 23,0 19,6 17,5 15,4
Okres Vranov nad Topľou
26,0 30,1 30,7 25,2 28,9 28,4 22,6 18,7 17,3
Zdroj: www.upsvar.sk

Zo štatistických údajov uverejnených na stránkach ústredia práce, sociálnych veci a rodiny
môžeme konštatovať, že trend znižovania nezamestnanosti pokračuje a ku koncu mesiaca
marec 2007 bola miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom kraji 12,89% a v okrese
Vranov nad Topľou 15,59%.
Graf:č.4.Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike
Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti
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Zdroj: www.upsvar.sk

1

údaje k 30.12. bežného roka, rok 2005 k 30.6.
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Miera evidovanej nezamestnanosti prepočítaná na základe výberových zistení ŠU SR
a priemerného počtu uchádzačov o zamestnanie v roku 2006 Algoritmus výpočtov stanovilo
MPSVR SR.
Tab.č.13. Aktivačné príspevky v marci 2007 v okrese Vranov nad Topľou
A1a A1b A1c
Vranov nad Topľou
1
2
4

A2a
59

A2b
8

A2c
2 792

A3a
104

A3b
8

A4
1

A25
5

T
85

D350
248

Zdroj: www.upsvar.sk
Vysvetlivky:
A1a – pre občana, ktorý je zamestnaný a zvyšuje si kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní (§12 ods.3
písm.a)
A1b - AP pre občana, ktorý je zamestnaný a zúčastňuje sa na rekvalifikácii(§12 ods.3 písm.b)
A1c - AP pre občana, ktorý je zamestnaný a zúčastňuje sa MOS alebo dobrovoľných prác (§12 ods.3 písm.c)
A2a - AP pre občana, ktorý je v evidencii UoZ a zvyšuje si kvalifikáciu formou štúdia popri zam(§12 ods.4
písm.a)
A2b - APpre občana, ktorý je v evid.o uchádzačov o zamestnanie a zúčastňuje sa na rekvalifik.(§12 ods.4
písm.b)
A2c - APpre občana, ktorý je v evidencii o uchádzačov o zamestnanie a zúčastňuje sa na MOS(§12 ods.4
písm.c)
A3a - AP pre občana, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný a zamestnal sa (§12 ods.9)
A3b - AP pre občana, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný a začal vykonávať SZČ (§12 ods.10)
A4 - AP pre občana v HN, ak študuje na str. alebo vysokej škole a vypláca sa mu rodičovský prísp. (§12 ods.5)
A25 - AP pre zaopatrené dieťa riešené v rámci rodiny do 25 rokov
B - príspevok na bývanie (§13 ods.3 písm.a,b)
T - zvýšenie DHN (príspevok pre tehotnú ženu) (§10 ods.3 a 4)
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1.1.3 Ekonomická situácia v regióne
Dôležitým rozvojovým aspektom regiónu je hospodárska sféra a podnikanie, pretože
priamoúmerne ovplyvňujú (prostredníctvom príjmov či už zo závislej činnosti alebo
z podnikania) úroveň a kvalitu života občanov a ich spotrebiteľských návykov.
Pre región je dominantným odvetvím poľnohospodárstvo a priemysel, no v poslednom
období sa čoraz viac do popredia tlačia služby . Z pohľadu makroekonomickej štruktúry
rozhodujúce postavenie má drevospracujúci priemysel.
Súčasná výkonnosť ekonomiky regiónu je mierne nižšia ako priemer Slovenska, avšak
potenciál pre rozvoj hospodárstva regiónu je veľmi veľký. Nevyhnutným činiteľom pre
rozvoj regiónu je prílev domácich a zahraničných investícií, rozvoj progresívnych
technológií, informačného a poradenského systému pre potreby podnikateľskej sféry.
Predpokladom úspešnosti je skvalitňovanie spolupráce podnikateľov a samosprávy a ich
integrácia do všetkých rozvojových oblastí regiónu a rozvoj cezhraničnej spolupráce.
Riešené územie leží v poľnohospodársky využívanej časti Slovenska – patrí do
poľnohospodárskej prírodnej oblasti teplých nížin, tradičná špecializácia, blízkosť trhu
a ďalšie faktory ho predurčujú na intenzívne využívanie. Záujmový región patrí do kukuričnej
výrobnej oblasti, ktorá je vhodná na pestovanie všetkých teplomilných plodín.
Polnohospodárstvo je jedným z rozhodujúcich odvetví, vplývajúcim na hospodársky
a sociálny rozvoj v regióne.
V transformačnom procese novozaložené subjekty uprednostnili v podmienkach vysokej
rizikovosti poľnohospodárskej výroby najmä právne formy s nižšou mierou osobnej
zodpovednosti za záväzky podniku, rozhodujúca väčšina účastníkov agrosektora je aktívna
v právnej forme spol. s r.o. Rastlinná výroba je základným výrobným odvetvím
poľnohospodárskej výroby, ktorej úlohou je zaisťovať výživu ľudu (buď priamo alebo
nepriamo cez živočíšnu výrobu), dodávať priemyslu suroviny a zároveň zabezpečiť vhodnú
ekologickú krajinnú štruktúru pre obyvateľov regiónu. Rastlinná výroba regiónu sa zameriava
prevažne na pestovanie husto siatych obilnín, kukurice a ďalších technických plodín.
Živočíšna výroba je druhou základnou časťou poľnohospodárskej výroby, ktorej
prvoradou úlohou je produkcia živočíšnych výrobkov pre spotrebu obyvateľstva, ako aj
poskytovanie ďalších surovín pre priemyselnú výrobu. Nosným programom živočíšnej
výroby záujmového územia je chov ošípaných, hydiny a hovädzieho dobytka a ošípaných.
Všetky opatrenia v rastlinnej a živočíšnej výrobe musia smerovať k tomu, aby sa dosiahla
primeraná rentabilita výroby za dodržania pravidiel ochrany vôd, pôdy a ovzdušia. Z
ekologického hľadiska je dôležité podstatné obmedzenie používania anorganických hnojív a
chemických prípravkov na ochranu rastlín. V rastlinnej výrobe sa i do budúcnosti
predpokladá zachovanie jej intenzity s podmienkou udržiavania ekologickej stability
poľnohospodárskej krajiny.
36

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí pod hradom
ČiČva

Projekt je spolufinancovaný EÚ

V regióne okrem drobných súkromné hospodáriacich roľníkov svoju činnosť rozvíjajú
Podielnické družstvo Stropkov, ktoré má svoje hospodárstva v obciach Ondavské Matiašovce
a Tovarné. V Nižnom Hrabovci má svoje sídlo firma Agrofyt spol. s r.o., ktorá sa zaoberá
výkrmom ošípaných a chovom hydiny. Záhradníckou činnosťou sa prezentuje firma Agromix
so sídlom v Sedliskách. Poľnohospodárske družstvo Hencovce na hospodárskom dvore
v Hencovciach chová hovädzí dobytok a na hospodárskom dvore v Kladzanoch dosahujú
sľubné výsledky v chove ošípaných. Podielnické družstvo Kvakovce na hospodárskom dvore
v Malej Domaši sa špecializuje na chov oviec a produkciu jahniat.
Celý región obcí združených pod hradom Čičva poskytuje výborné možnosti pre
poľovníkov, kde vďaka ochrane a cieľavedomej starostlivosti žije široká škála poľovnej zveri
(jeleň, srnec, diviak, bažant, jarabica a zajac). Dávnej tradícii sa v riešenom území teší
rybárstvo (a chov rýb), ktoré tvorí doplnkovú časť odvetvia pôdohospodárstva. Možnosti
rybolovu sú veľmi dobré, nekonečne veľa možností poskytuje VN Malá Domaša a rieka
Ondava.
Lesy tvoria významnú zložku životného prostredia. Predmetné územie patrí k menej
lesnatým územiam SR, keď podiel lesov je 38%, priemerná lesnatosť SR je približne 41%
a Prešovského samosprávneho kraja 49,1%.
Funkcia lesov a ich využívanie je mnohostranné a zodpovedá hospodárskej a
environmentálnej danosti územia. Najväčšiu časť rozlohy lesného pôdneho fondu zaberajú
hospodárske lesy, pomerne vysoké zastúpenie majú lesy ochranné a zvyšok, t.j. najnižšiu
rozlohu zaberajú lesy osobitného určenia. Cieľom lesného hospodárstva je zachovať a
rozmnožovať jeho pôvodnosť a zabezpečovať ekologickú rovnováhu a chrániť ho pred
antropizáciou. Lesy v riešenom území spravujú vo veľkej miere Štátne lesy oblastný závod
Sobrance, odštepný závod Vranov nad Topľou, ktorý hospodári v katastroch obcí mimo obce
Hencovce. Lesná škôlka sa nachádza v katastrálnom území obce Sedliská. Mimo toho takmer
v každej obci rozvíjajú svoju činnosť rôzne pozemkové, pasienkové spoločenstva a urbariáty.
Priemyselná výroba v regióne je pomerne silná – priestor regiónu je charakteristický
rozvinutým drevárskym a drevospracujúcim priemyslom ako aj ťažbou nerastných surovín.
Okrem spoločensko-politických faktorov sa v lokalizácii priemyslu v danom regióne uplatnili
aj ďalšie faktory, a to hlavne dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, dostatok zdrojov surovín
a ekonomicko-geografická poloha.
Medzi najvýznamnejšie priemyselné podniky v riešenom území patrí BUKOCEL
HOLDING a.s. Hencovce.
Škála poskytovaných trhových služieb v regióne je veľmi široká, miestne firmy ponúkajú
kvalitné služby od dopravných služieb cez pekárenskú výrobu po stavebné obchodnú činnosť.
V riešenom území sa nachádza viac organizácií poskytujúcich poradenskú činnosť
v ekonomickej oblasti.
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1.1.4. Občianska vybavenosť
1.1.4.1. Technická infraštruktúra

1.1.4.1.1. Dopravná infraštruktúra
Tabuľka č.14. Základné údaje o sieti cestných komunikácií
Okres Vranov nad Topľou
2
Rozloha územia (km )
769
Počet obyvateľov
77 591
Cesty „E“ pre medzinárodnú dopravu
0,000 km
Trasy „TEM“
0,000 km
„TEN-T“ KORIDORY
0,000 km
Diaľnice
0,000 km
Diaľničné privádzače
0,000 km
Cesty I. TRIEDY
80, 466 km
Cesty II. TRIEDY
55,666 km
Cesty III. TRIEDY
155,107 km
Hustota cestnej siete
0,379 km/km2
3,754 km/ tis. Obyvateľov
Plocha diaľnice a diaľničné privádzače
0 m2
Plocha cesty I. triedy
702 935 m2
Plocha cesty II. triedy
408 376 m2
Plocha cesty III. Triedy
964 634 m2
2 075 946 m2
CESTY spolu
Zdroj: Z DATABÁZ ULS A PACES, 14.02.2006
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Mikroregión Čičva
7 503
0,000 km
0,000 km
0,000 km
0,000 km
0,000 km
19,100km
23,234 km
10,189 km
38,816km/ tis.obyv.
0 m2
166 853 m2
170 488 m2
63 366 m2
400 707 m2
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Kostru cestnej siete mikroregiónu tvorí cesta I. triedy 18/1, ktorá sa nachádza v južnej časti
mikroregiónu a prechádza obcou Nižný Hrabovec v smere Vranov nad Topľou – Strážske.
Na cestu I. triedy sú napojené cesty II. Triedy a to cesta číslo 558/II., ktorá prechádza obcami
Hencovce, Majerovce a Sedliská a cesta č. 554/II., ktorá prechádza obcami Kladzany,
Ondavské Matiašovce a cez obec Žalobín smeruje do obce Malá Domaša. Cesta II. triedy
číslo 557/II. Prechádza obcou Tovarné a pod hradom Čičva sa na ňu napája cesta číslo 558/II.
v smere na Slovenskú Kajňu a Malú Domašu. Celý mikroregión je ešte popretkávaný cestami
III. triedy, dĺžka jednotlivých ciest podľa tried sa nachádza v tabuľke č.14

Cez mikroregión združenia obcí pod hradom Čičva prechádza železničná trať v smere
Vranov nad Topľou – Humenné, železničné stanice sa nachádzajú v obciach Hencovce
a Nižný Hrabovec. Železničná trať má v regióne dĺžku 5 km.
Význam regiónu spočíva mimo iného aj v tom, že cestná sieť mikroregiónu je aj hlavným
cestným ťahom na hraničné prechody. Smerom na Humenné hraničný prechod s Ukrajinou,
smerom na Stropkov a ďalej na Svidník sa nachádza hraničný prechod s Poľskou republikou a
smerom na juh cez Vranov nad Topľou a Trebišov sa nachádza hraničný prechod
s Maďarskou republikou.
V Ondavských Matiašovciach sa nachádza letisko miestneho významu, ktoré po
modernizácií môže byť v budúcnosti využívane pre športovo-turistické účely.
1.1.4.1.2. Environmentálna infraštruktúra
Stav vodovodnej siete umožňuje všetkým obyvateľom mikroregiónu, ako aj organizáciám
a podnikateľom napojiť sa na pitnú vodu z verejného vodovodu. Dodávka pitnej vody je
riešená dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je prívod pitnej vody z vodnej nádrže Starina, ktorá sa
nachádza v okrese Snina a sú na ňu napojené všetky obce z riešeného územia mimo obce
Malá Domaša. Obec Malá Domaša má vybudovaný vlastný rozvod pitnej vody a ako
zdroj pitnej vody slúži vlastný zdroj.
Odpadové vody v mikroregióne sú riešené cez vybudovanú obecnú kanalizáciu.
V tých častiach regiónu, kde chýba kanalizačná sieť sú odpadové vody odvádzané do žúmp
a septikov, ktoré sa potom vyvážajú fekálnymi vozidlami na ČOV.
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Územie Prešovského kraja ako aj mikroregiónu je zásobované elektrickou energiou
z nadradenej prenosovej sústavy z uzlov Lemešany a Voľa, ktoré sú napojené na elektrárne
Vojany I. a II. Prenos elektrickej energie do mikroregiónu sa vykonáva napätím 400 kV a 200
kV. V uzloch nadradenej sústavy sú transformované 400/220/110 kV, 400/110 kV,
220/110kV, kde sa získava energia o napätí 110 kV. Rozdelenie elektrickej energie je pri
napätí 110 kV do uzlov spotreby distribučných transformovaní 1109/kV.
Tab.č.15. Výrobcovia elektrickej energie v Prešovskom kraji v roku 2005
Výrobca
Typ výroby
Inštalovaný výkon
Výroba el. energie
(MW)
v roku 2002(Gwh)
Bukocel a.s. Hencovce
VSE a.s. KE,VN Domaša

TG- parná turbína
TG- parná turbína

25
12,4

44,8
-

Zdroj: Prevádzkovatelia
Územie mikroregiónu je zásobované zemným plynom naftovým z nadradenej plynárenskej
sústavy. Ako zdroj plynu slúži medzištátny plynovod VVTL ON 700, PN 6,4 Mpa. Na tento
medzištátny plynovod je napojený vysokotlaký plynovod DN 500/300, PN 4,0 Mpa v trasách
Snina – Humenné – Strážske – Rakovec.
Tab.č.16. Stupeň plynofikácie
Slovenská republika
Stupeň plynofikácie

69,2%
Zdroj: Štatistický úrad (2001)

Prešovský kraj

Mikroregión

61,9%

100%

Rozvojom nových foriem komunikácií a šírenia informácií vzrastá význam
telekomunikačných technológií. Rozvoj telekomunikácií za posledné desaťročie zaznamenal
výrazný kvantitatívny i kvalitatívny rast, predstihujúci mnohonásobne rozvoj ostatných
odvetví technickej infraštruktúry. Je to jednak prestavbou a rekonštrukciou pevnej telefónnej
siete a ústrední, ale hlavne rozvojom mobilných telefónnych systémov a ich plošného
uplatnenia a rozvojom internetovej siete.
Význam telekomunikačných technológií v obciach regiónu narastá vo vzťahu k zapájania
sa regiónu do hospodárstva celej krajiny a rovnako aj v kontexte k rozširovaniu trhu práce,
pohybu kapitálu a migrácie obyvateľstva.
Regiónom prechádzajú trasy optických káblov ako aj miestne telefónne káble, ktorých
majiteľom a správcom je T - COM. Obce regiónu sú napojené na digitálnu telefónnu
ústredňu, ktorá umožňuje pripojenie telefónnych liniek vo väčšine obcí v kvalite ISDN.
Pripojenie na internet okrem T - COM zabezpečujú aj iný dodávatelia a to mobilní
operátori Orange a.s. a T-Mobile a.s., ktorí zabezpečujú mobilný internet technikou EDGE.
Internetová gramotnosť v regióne je dosť nízka a preto je potrebné podporovať investície na
zabezpečenie prístupu k širokopásmovému internetu v každej domácnosti.
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Význam kvality telekomunikačných technológií a schopnosť pokryť požiadavky na
telekomunikačné technológie bude rásť s rozvojom turistiky, obchodných aktivít, logistických
procesov priemyselných závodov, ale aj zvyšovaním kvality života obyvateľov regiónu a pre
udržateľný rozvoj regiónu sa stane jednou z nevyhnutných podmienok.
1.1.4.2 Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Zákon o sociálnej pomoci vymedzuje sociálne služby ako špecializované činnosti na
riešenie hmotnej núdze alebo sociálnej núdze. Taxatívne určuje druhy sociálnych služieb. Ide
o následovné ambulantné – terénne sociálne služby a inštitucionálne služby: Opatrovateľská
činnosť, organizovanie spoločného stravovania, prepravná služba, starostlivosť v zariadeniach
sociálnych služieb a sociálna pôžička.
V obci Tovarné sa nachádza DSS (Domov sociálnych služieb), ktorý zabezpečuje služby
pre 175 klientov a zamestnáva 86 pracovníkov. Vysoký počet pracovníkov v domove je daný
tým, že sa tu nachádza aj oddelenie pre imobilných klientov.
V rámci sociálnych služieb v regióne boli zriadené aj Komunitné centrá v obciach Malá
Domaša, Nižný Hrabovec a Ondavské Matiašovce ako aj aktivačné centrum v obci Malá
Domaša.
Zdravie je základné ľudské právo a kľúčový faktor rozvoja spoločnosti. Štát smeruje svoju
politiku v oblasti zdravia na vytvorenie prostredia, v ktorom občania budú mať zaručené
podmienky na dostupnosť a rovnosť v jej poskytovaní.
Z obcí nachádzajúcich sa v združení obcí pod hradom Čičva sa zdravotné strediská
nachádzajú v obciach Hencovce, Nižný Hrabovec a Tovarné. Nemocnice s poliklinikou sa
nachádzajú vo vzdialenosti do 20 km a to v mestách Vranov nad Topľou a Humenné.
Vranovská nemocnica n.o. disponuje kapacitou 60 postelí a NsP Andreja Leňa v Humennom
disponuje kapacitou 64 postelí.
Lekárne sa nachádzajú okrem okresných miest (Vranov nad Topľou a Humenné) v obciach
Nižný Hrabovec a Tovarné. V Tovarnom sú poskytované aj masážne služby.
Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomická
a sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj
životné prostredie. Vplyv znečisteného prostredia na zdravie ľudí je doteraz len málo
preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä v nasledovných ukazovateľoch zdravotného stavu
obyvateľstva: stredná dĺžka života pri narodení, celková úmrtnosť(mortalita), dojčenská
a novorodenecká (perinatálna) úmrtnosť.
Stredná dĺžka života pri narodení, tzv. nádej na dožitie je základným ukazovateľom úrovne
životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov. Predstavuje priemerný počet
rokov života novorodenca, ktorý môže dosiahnuť pri rešpektovaní špecifickej úmrtnosti
v danom období. Aj napriek tomu, že stredná dĺžka života v Slovenskej republike sa od roku
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1970 do roku 2001 zvýšila u mužov o takmer 3 roky a u žien o takmer 5 rokov, je to pod
hranicou európskeho priemeru a vysoko zaostáva za najvyspelejšími krajinami.
Tab.č.17. Stredná dĺžka života pri narodení
Slovensko
muži
ženy
2001
69,51
77,54
2002
69,77
77,57
2003
69,77
77,62
2004
70,29
77,83
2005
70,11
77,90
Zdroj: ŠÚ, Štatistická ročenka regiónov 2006

Prešovský kraj
muži
Ženy
69,68
77,62
69,86
77,85
70,08
77,98
70,38
78,15
70,48
78,16

Index starnutia v roku 2005 bol v Slovenskej republike u mužov 74,60 a u žien 160,16
spolu 116,34 v Prešovskom kraji. V tom istom roku bol index starnutia u mužov 53,90
a u žien 114,00 spolu 83,19.
Index starnutia – podľa metodiky ŠÚ SR vyjadruje počet osôb v poproduktívnom veku
pripadajúcich na 100 osôb v predproduktívnom veku.
Stredná dĺžka života pri narodení je priemerný počet rokov, ktoré v priemere ešte prežije
práve narodená osoba za predpokladu, že sa úmrtnostné pomery nezmenia.
O zdravotnom stave populácie hovorí ďalší významný demografický ukazovateľpotratovosť, na ktorom má určitý podiel aj environmentálny aspekt, nakoľko pôsobenie
škodlivín v ovzduší, vode a potravinách sa dokázateľne negatívne prejavuje najmä
u tehotných žien. Počet samovoľných potratov v Prešovskom kraji na 100 narodených deti bol
v roku 2005 24,27, keď v Slovenskej republike bol počet samovoľných potratov v tom istom
roku na 100 narodených deti 35,39.
1.1.4.3. Bývanie
Úroveň bývania je jednou zo základných charakteristík životnej úrovne obyvateľstva a jej
vývoj úzko súvisí s rastom počtu obyvateľstva, jeho štruktúrou a rozmiestnením. Ovplyvňuje
úroveň reprodukcie pracovných síl, pôsobí na celkový životný štýl obyvateľstva.
Bývanie a jeho úroveň patria k dôležitým aspektom celkových životných podmienok
obyvateľstva. Byt neplní iba materiálnu funkciu prirodzených potrieb rodiny ale zároveň je
výraznou zložkou kultúrneho štandardu obyvateľstva a v nemalej miere aktívne pôsob í na
regeneráciu ľudí.
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Tab.č.18. Trvale obývané byty podľa kategórie
I. kategória
Hencovce
Kladzany
Majerovce
Malá Domaša
Nižný Hrabovec
Ondavské Matiašovce
Sedliská
Tovarné

65,1
79
65,1
48,5
64,5
52,8
68,6
67,5
Zdroj: Štatistický úrad (2001)

II. kategória

17,1
14,4
19,8
26,7
16,3
13,5
17
17,3

III. kategória

8
0,6
3,8
5,9
5,7
12,9
2,8
3,6

IV. kategória

9,8
6
11,3
18,9
13,5
20,8
11,6
11,6

Rozvoj funkcie bývania je jednou z foriem stabilizácie vlastného obyvateľstva a rastu
počtu na základe migrácie. Tak sa následne zlepšuje aj veková a sociálna štruktúra
obyvateľstva.
Tab.č.19. Domy, byty, ukazovatele bývania
Hencovce
Kladzany
Majerovce
Malá Domaša
Nižný Hrabovec
Ondavské Matiašovce
Sedliská
Tovarné

počet
305
170
119
107
398
186
300
238

Rodinne domy
m2 ob. plochy na 1 byt
81,6
82,5
84,9
62,3
78,6
79,2
84
69,7

počet
2
1
3
3
5

Bytové domy
m2 ob. plochy na 1 byt
39,9
46,6
40,9
45
48,1

Štatistický úrad (2001)
V novej koncepcií štátnej bytovej politiky štát presunul zodpovednosť za obstaranie si
bývania na samotného občana, napriek tomu ani štát ani obce v regióne sa nemôžu úplne
vyhnúť úlohám v oblasti zabezpečovania bývania občanov.

Tab.č.20. Domy, byty a ukazovatele bývania
Hencovce
Kladzany
Majerovce
Malá Domaša
Nižný Hrabovec
Ondavské Matiašovce
Sedliská
Tovarné

Počet osôb na 1:
byt
Ob. miestnosť
4,43
0,94
3,56
0,84
4,23
0,90
3,99
1,03
4,22
0,97
4,52
1,03
4,14
0,87
3,74
0,89

1 izba
1
2
1
6
3
1
1
1

2 izby
8
8
3
9
33
21
10
11

Veľkosť bytu
3 izby
4 izby
54
64
44
48
21
32
26
29
91
75
41
33
51
61
95
40

Zdroj: Štatistický úrad (2001)
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5 + izby
148
65
49
31
184
82
160
102

1.1.5. Vzdelávanie, školstvo, šport a kultúra
Sústavu školských zariadení v obciach mikroregiónu tvorí sieť materských škôlok, ktoré
sa nachádzajú vo všetkých obciach mikroregiónu až na obec Malá Domaša. Okrem obcí Malá
Domaša a Majerovce sa v každom sídle nachádzajú základné školy s ročníkmi 1.-4.
V obciach Nižný Hrabovec a Tovarné majú sídla plne organizované školy.
Na sústavu predškolských zariadení a základných škôl nadväzujú učňovské, stredné
a vysoké školy, ktoré sa priamo v mikroregióne nenachádzajú, ale obyvatelia za štúdiom na
týchto školách musia dochádzať do okresných miest a to Humenného, Stropkova a Vranova
nad Topľou.
Tab.č.21. Učňovské, stredné a vysoké školy v okruhu 40km
Okres
Humenné

Učňovské školy
SOU - stavebné
SOU - služieb

Stropkov
Vranov nad Topľou

SOU - poľnohospodárske

SOU poľnohosp. (Čaklov)

Stredné školy
SZŠ
ZSŠ
ZSŠ – hotelových služieb
Gymnázium
Obchodná akadémia
SPŠ- chem. a potravinárska
Gymnázium
ZSŠ
ZSŠ – drevárska
Gymnázium
SPŠ – dopravná (Čaklov)
SPŠ – poľ. a záhradnícka (Čaklov)

Vysoké školy

-

2

Zdroj: PSK (2007)
V obciach regiónu pulzuje čulá športová činnosť a futbalové ihriská sa nachádzajú vo
všetkých obciach s výnimkou Majeroviec a Malej Domaši. Futbalové ihrisko v Nižnom
Hrabovci má aj atletickú dráhu a vybavenie pre atletické disciplíny. Pravidelne sa tam konajú
ľahkoatletické preteky okresnej ligy ako aj ľahkoatletické preteky regionálneho významu.
Viacúčelové športové ihrisko sa nachádza v obci Hencovce. Mimo týchto ihrísk na športové
vyžitie slúži aj otvorený plavecký bazén, ktorý sa nachádza v katastri obce Tovarné, ale v
súčastnej dobe je mimo prevádzky. V zimnom období sa v obciach regiónu budujú prírodné
klziská, ktoré využívajú obyvatelia aj návštevníci obcí a regiónu.
V obci Sedliská sa nachádza múzeum obecného charakteru, v ktorom je umiestnená stála
expozícia mapujúca život v obci a regióne a to prostredníctvom krojov, remesiel typických
pre túto oblasť od zariadenia obydlí až po ľudové zvyky.
2

vysunuté detašované pracoviská : Vysokej školy drevárskej vo Zvolene
PU fakulta manažmentu Prešov
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Na cintoríne v Ondavských Matiašovciach sa nachádzajú liatinové kríže z 18. storočia,
ktoré si zasluhujú väčšiu starostlivosť a údržbu.
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V kultúrnych zariadeniach nachádzajúcich sa v obciach celého regiónu čulo pulzuje
kultúrny a spoločenský život. V obci Tovarné sa každoročne organizujú Kultúrne dni na
ranči, výstavy chovateľov exotického vtáctva „Exota“ spojených s predajom. Okrem týchto
akcií sa tu organizuje aj výstava maľovaných kraslíc. Obec Sedliská je známa remeselnou
výrobou a každoročne v obci organizujú výstavu remeselníckej výroby „Čičvianská lyžica“,
mimo tejto akcie každoročne v obci prebieha v spolupráci s firmou Agromix-Vagašský súťaž
v orezávaní ovocných stromov. V Nižnom Hrabovci v lete prebieha folklórny festival
európskych národov a národností „FEMAN“. Obec Ondavské Matiašovce organizuje výstavu
pekárenských výrobkov pod názvom „Deň chleba“ a výstavu výšiviek.

V obciach regiónu svoju činnosť rozvíjajú a prezentujú spevácky súbor „Ondavanka“
a Kladzianské ľudové divadlo „KĽUD“ z Kladzian. V obci Tovarné má svoje sídlo tanečný
súbor „Karička“ a klub moderného tanca „Prodigy band“. Sedliská sú známe svojím detským
folklórnym súborom a obec Nižný Hrabovec folklórnym súborom „Hrabovka“.
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Obce z regiónu si s úctou spomínajú aj na svojich slávnych rodákov, ktorý svoj región
preslávili aj v zahraničí. Medzi najznámejších patrí spisovateľ Štefan Kasarda, ktorý je
pochovaný v obci Tovarné a prírodovedec Ľudovít Dostal.
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1.1.6. Životné prostredie
Životné prostredie hlavne v južnej časti mikroregiónu ( obce Hencovce, Majerovce, Nižný
Hrabovec) vo veľkej miere ovplyvňuje drevokombinát Bukoza a.s., ktorý je jedným
z najväčších znečisťovateľov životného prostredia nielen v tomto regióne, ale aj v celej
východnej časti územia Slovenskej republiky. .
Bukocel, ktorý je súčasťou holdingu Bukóza je celulózka, ktorá na výrobu a bielenie
buničiny používa technológiu, ktorej stav zodpovedá sedemdesiatym rokom minulého
storočia. Naviac, na bielenie používa nebezpečný chlór, ktorý ohrozuje nielen životné
prostredie, ale aj zdravie obyvateľov celého regiónu. Riešením by bol prechod na modernú
bezchlórovú technológiu, ktorý by navyše umožnil ďalší rozvoj podniku a tým aj viac
pracovných miest.

Ak nedôjde k modernizácii, hrozí, že fabrika bude odstavená jednoducho iba preto, že
technológia je prestarnutá. Tým sa neustále zvyšuje riziko havárie, ktorá by mohla mať
katastrofálne následky. V prípade úniku chlóru by mohli byť ohrozené životy ľudí nielen v
priamom okolí, ale aj vo Vranove nad Topľou a v obciach v okolí závodu.
Dostupné údaje o emisiách chlóru, ktorý je jedným zo základných kameňov dioxinov, sú
odstrašujúce. Napríklad za rok 2000 Bukocel vypustil do ovzdušia 25 ton chlóru a 0,8 tony
kyseliny chlorovodíkovej. U6 samotný chlór spôsobuje napríklad zmenšenie penisu,
spontánne potraty, poškodenie nervovej sústavy, ale aj rakovinu pečene, pľúc alebo žlčníka.
Veľkým problémom sú taktiež odpadové vody. Bukocel vypúšťa do rieky Ondavy odpadové
vody z troch výpustov – dva z nich vypúšťajú nečistené odpadové vody.
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Okrem týchto skutočnosti trápi obyvateľov obcí na juhu regiónu aj nepretržitá expozícia
hluku z prevádzky Drevosekárne, Bukocel a.s., ako aj hluk spôsobovaný vypúšťaním pary
z kotlov v nočných hodinách. Meraním ekvivalentných hladín zvuku bolo zistené pravidelné
prekračovanie hodnoty prípustnej hladiny hluku.
Obyvateľov obcí cez sídla ktorých vedie cesta I.triedy č.I/15 trápi hladina hluku a splodín,
ktoré sú dôsledkom neúmernej zaťaženosti cesty vnútroštátnou aj medzinárodnou
kamiónovou dopravou. Meraním bolo zistené, že touto cestou prejde priemerne 95 až 120
nákladných automobilov za hodinu čoho dôsledkom je aj narušenie statiky niektorých budov
nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti tejto cesty a mostov cez ktoré prechádza cesta.
V severozápadnej časti mikroregiónu sú obce vystavené vplyvu ďalšieho znečisťovateľa
životného prostredia a to podniku Chemko Strážske. V katastri obce Nižný Hrabovec sa
nachádza odkalisko.

V poslednom období sa však situácia v kvalite životného prostredia neustále zlepšuje, a to
jednak opatreniami a zvýšenými nárokmi na používanú technológiu vo výrobných závodoch,
ale aj útlmom výroby u najväčších znečisťovateľov životného prostredia.
Cestou na zlepšenie kvality životného prostredia je aj využitie obnoviteľných
energetických zdrojov a to predovšetkým (vietor, slnko, biomasa).
Obce mikroregiónu, ktoré sa nachádzajú v zozname kvalitou ovzdušia zaťažených území,
majú právny nárok na :
-
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Obce nachádzajúce sa v tomto regióne spoluiniciovali založenie Spoločenstva obcí
Domaša –Ondava-Topľa pre separovaný zber n.o., ktoré rieši separovaný zber komunálneho
odpadu v regióne a jeho uskladnenie na skládkach.
Keďže v severnej časti regiónu sa nachádza vodná nádrž Domaša obce nachádzajúce sa
v blízkosti rieky Ondava sú v záplavovej vlne, ktorá by mohla nastať pri poškodení alebo
pretrhnutí priehrady.

1.1.7. Cestovný ruch
Cestovný ruch je interdisciplinárne odvetvie hospodárstva, na jeho realizácií sa podieľa
mnoho ďalších oblastí, ako sú poľnohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo, služby a pod.
Predstavuje komplex vzťahov a javov, ktoré výrazne prispievajú k tvorbe pracovných miest.
Riešené územie má veľmi dobré prírodné podmienky na rozvoj cestovného ruchu.
V riešenom území sa nachádzajú turisticky významné vodné plochy (poskytujúce možnosti
pestovania vodných športov a špecifických foriem cestovného ruchu) a pekné krajinné scény
(predovšetkým pozdĺž vodných plôch) poskytujúce možnosti pestovania rôznych foriem
turistiky (pešia turistika, cykloturistika, špeciálna turistika).

Podľa prognóz sa v najbližších 10-20 rokoch očakáva rast aktívnych foriem dovoleniek
a vyššia frekvencia kratších dovoleniek. Uplatnenie všetkých týchto faktorov možno
predpokladať vo zvýšenej miere práve v takom turisticky atraktívnom mieste, ako je
sledované územie.
Lokalizačné predpoklady sú vyjadrením príťažlivosti územia pre účastníkov cestovného
ruchu a vytvárajú motiváciu pre návštevu danej lokality.
Aj keď potenciál na rozvoj cestovného ruchu je v mikroregióne obrovský, v súčasnom
období je rozvinutý nedostatočne, preto je cieľom združenia obcí pod hradom Čičva zlepšiť
podmienky pre využitie a propagáciu prírodného kultúrneho a historického potenciálu
mikroregiónu tak, aby sa odvetvie cestovného ruchu stalo jedným z hlavných zdrojov príjmov
v mikroregióne.
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Riešenie spočíva v týchto oblastiach :
- rozšírenie ponuky služieb
- zlepšenie podmienok pre pešiu turistiku
- zlepšenie podmienok pri splavovaní rieky Ondava
- zlepšenie podmienok pre cykloturistiku
- zvýšenie počtu ubytovacích zariadení
- zvýšenie počtu stravovacích zariadení
- zvýšenie kvality informačno-marketingovej podpory mikroregiónu
- zlepšenie prezentácie miestnej architektúry, tradícií, zvyklosti a remeselnej
zručnosti
Obce združenia a ich okolie majú široké možnosti pre rozvoj cestovného ruchu, čo medzi
inými ovplyvňujú hlavne následovné faktory:
- výhodná geografická poloha regiónu - cez mikroregión prechádzajú významné
dopravné ťahy (hraničné priechody s Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom)
- bohatý kultúrno-historický potenciál
- prírodné prostredie vhodné na turistiku a vodné športy
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1.2. Analýza realizovaných opatrení
Združenie obcí pod hradom Čičva vzniklo v mesiaci jún v roku 2005 a jednou z prvých
aktivít mimo vypracovania stanov združenia, registrácie združenia a ostatných náležitostí
potrebných k rozbehnutiu činnosti bolo získanie finančných prostriedkov potrebných
na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja združenia. Mimo toho bola
obciam poskytnutá finančná pomoc zo zdrojov EÚ a iných národných zdrojov .
Tab. č. 22. Prehľad o zdrojoch financovania obcí.
Rok
Názov pomoci
2000-02
„Podpora integrovaného rozvoja vidieckeho
regiónu Vranov nad Topľou“, poskytovateľ.
Karpatská nadácia Slovensko, príjemca
Združenie miest a obcí vranovského regiónu,
ktorého členmi sú všetky obce Združ. Obcí pod
hradom Čičva
2004-05
Historicko-poznávací okruh pod hradom Čičva,
finančné prostriedky získané od NADSME,
príjemca Hencovce, partneri- Majerovce,
Kladzany, N. Hrabovec, O. Matiašovce,
Sedliská, Továrne
2003
„Prognóza rozvoja bývania rómskych
obyvateľov v obcí O. Matiašovce“ príjemca O.
Matiašovce, finančné prostriedky získané
z Programu obnovy dediny
2005
„Oprava cestnej komunikácie a úprava potoka
v rómskej osade“ príjemca O. Matiašovce, Úrad
splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky
pre rómske komunity
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Suma v tis. Sk
Rozpočet 100 211 USD
z toho 6 mil. Sk vklady obcí
a partnerov

28 445 EUR
25% spolufinancovanie 7
obcami

120 tis. Sk

400 tis. Sk
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1.3. SWOT analýza
1.3.1.SWOT analýza rozvojového potenciálu, ľudských zdrojov a
ekonomickej situácie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
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Silné stránky
Dobrá poloha regiónu
Image regiónu
Voľné stavebné pozemky
Vhodné podmienky na podnikanie
Dostatok voľných pracovných síl
Dobrá dopravná dostupnosť
Dobrý potenciál využitia
poľnohospodárskej pôdy
Vhodné podmienky na podnikanie
v poľnohospodárstve
Vhodné priestory na podnikanie
Tradícia poľnohospodárskej výroby
Silnejúci záujem o ekologické
poľnohospodárstvo
Rast záujmu o obnoviteľné zdroje
energie
Existujúci rozsah cestnej siete
s napojením na susedné štáty
Blízkosť medzinárodných letísk
a letísk
Vhodný potenciál pre využitie
obnoviteľných zdrojov energie
Rozmanitá odvetvová štruktúra
hospodárstva a tým aj možnosť
širokej spolupráce so zahraničnými
investormi
Koncentrácia výroby v malých
a stredných podnikoch
Voľná a flexibilná pracovná sila
Územný potenciál pre vytvorenie
technologických a priemyselných
parkov
Existencia spracovateľských
podnikov
Dobré prírodné podmienky pre chov
HD, ošípaných, oviec a hydiny
Dobré klimatické podmienky pre
pestovanie TTP, obilnín a zemiakov
Vhodná geografická poloha pre rast a

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Slabé stránky
malé skúsenosti obyvateľov regiónu
s podnikaním
nedostatok financií na realizáciu
aktivít v regióne
malo podnikateľských príležitosti na
vidieku
negatívny populačný vývoj
nepriaznivá veková štruktúra
obyvateľov regiónu
Nízky stupeň dostupnosti internetovej
siete
Nízky prílev zahraničných investícii
Nízka produktivita práce a nízka
ekonomická výkonnosť
Nízky stupeň finalizácie výroby
Nízka úroveň podnikov v oblasti
manažmentu
Nevybudované priemyselné
a technologické parky spolu
s nepripravenosťou územia na ich
výstavbu
Nedostupnosť informácií spojených
s hospodárstvom/ekonomikou
a podnikaním
Technická a technologická zaostalosť
podnikov
Vysoká opotrebovanosť HIM, NIM
a zastaralý strojový park
Nevysporiadané vlastnícke vzťahy,
veľká rozdrobenosť vlastníctva
pôdneho a lesného fondu
Nedostatok a nedostupnosť
finančných zdrojov
Rastúci počet nevzdelaných
a nekvalifikovaných obyvateľov
Absencia celoživotného vzdelávania
obyvateľov
Zlý zdravotný stav obyvateľstva
Nízka miera priemernej mzdy
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
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pestovanie, dorábanie drevnej hmoty
Kvalifikované ľudské zdroje
Vhodná veková štruktúra obyvateľov
regiónu
Záujem väčšiny nezamestnaných
nájsť si prácu
Znižujúci trend miery
nezamestnanosti
Pocit spolupatričnosti občanov
s regiónom
Dobré fungujúce informovanie
obyvateľov v regióne
Vysoký počet živnostníkov
podnikajúcich v službách
Dynamický rast služieb v regióne

Príležitosti
Podpora podnikateľských aktivít
Prenájom obecných priestorov na
podnikateľské účely
Možnosť čerpania financií zo
štrukturálnych fondov EÚ a iných
programov
Možnosti spolupráce s okolitými
obcami v rámci regiónu
Dostatok kvalifikovanej pracovnej
sily
Zmodernizovanie vybavenie
strojového parku
Zlepšená konkurencieschopnosť
agropotravinárskeho a lesníckeho
sektora
Silnejúce postavenie prvovýrobcov
na trhu
Zvýšenie výroby produktov
s vysokou pridanou hodnotou
Vyššia úroveň odbornosti
a informovanosti pracujúcich na
vidieku
Rozvoj cezhraničnej spolupráce
Podpora malého a stredného
podnikania
Vytváranie výrobne odbytových

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Veľa ľudí pod hranicou chudoby
Vysoký podiel marginálnych skupín
Vysoká miera sociálne odkázaných
Rómov
Nedostatok motivačných prostriedkov
pre podnikateľov
Nízke právne vedomie a nedostatok
finančných prostriedkov na
podnikanie
Nevyriešené vlastnícke vzťahy
k pozemkom a stavbám, ktoré môžu
byť prekážkou pri rozvoji
podnikateľských aktivít
Nedostatočná miera tvorby
finančných zdrojov u fyzických osôb,
ktorá zabraňuje rozvoju
podnikateľských aktivít
Ohrozenia
Nedostatok pracovných príležitosti
v regióne
Útlm poľnohospodárskej výroby
Zhoršujúca sa ekonomická situácia
v regióne
Obmedzený rozpočet na podporu
podnikateľských aktivít
Rast konkurencie iných regiónov
Silnejúci vplyv obchodných reťazcov
Nárast dovozu a súčasný pokles
produkcie regionálnych
potravinárskych výrobkov
Zvyšovanie nezamestnanosti na
vidieku
Znižovanie kúpyschopnosti
vidieckeho obyvateľstva
Odliv kvalifikovaných potenciálnych
kapacít z vidieckych oblasti
Dlhodobá vysoká nezamestnanosť na
vidieku prehlbovanie rozdielu mzdy
v typický mužských a ženských
povolaniach
Nedostatočná starostlivosť o rozvoj
ľudských zdrojov
Nedostatočná integrácia rómskej
národnostnej menšiny do spoločnosti
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•

•

•
•

•

stredísk
Možnosť vytvorenia nových
pracovných príležitosti na vidieku,
stabilizácia vidieka
Vytváranie partnerstiev štátnej správy
a samosprávy, vzdelávacích inštitúcií
a podnikateľskej sféry na rôznych
úrovniach
Možnosť príchodu zahraničných
investícií do regiónu
Rozvoj sieti poskytujúcich
ekonomické, právne a poradenské
služby
Využívanie regionálnych prírodných
zdrojov pre výrobu obnoviteľných
zdrojov energie

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
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Nárast mobility, tranzitnej
i regionálnej dopravy
Nedostatočná technická podpora
územia (územno-plánovacia
dokumentácia)
Zánik slabo prosperujúcich družstiev
Vysoké percento neobrobenej pôdy
Poškodenie prírodného lesného
bohatstva nevhodným hospodárením
Predražovanie potravín
v maloobchodnej sieti
Demografická perspektíva
(znižovanie prirodzeného prírastku
obyvateľstva)
Stagnácia už nadviazanej lokálnej,
ako aj cezhraničnej spolupráce
Vysoké vstupné náklady
podnikateľov
Neochota obyvateľov uskutočňovať
podnikateľské aktivity a investovať
do ďalšieho vzdelávania

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí pod hradom
ČiČva

Projekt je spolufinancovaný EÚ

1.3.2.SWOT analýza vzdelávania, kultúry a športu
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
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Silné stránky
Pozitívny vývoj vzdelanostnej
štruktúry obyvateľov regiónu
Koncepcia riešenia integrácie
rómskej národnostnej menšiny
Rozsiahla sieť a dobrá dostupnosť
vzdelávacích inštitúcií
Nízky podiel predčasne opúšťajúcich
ľudí vzdelávací systém bez získania
kvalifikácie
Kultúrno-historický potenciál regiónu
Vzdelávacie inštitúcie pre výchovu
kvalifikovaných pracovníkov
Dobrá kvalifikačná úroveň
pedagógov a rozvinutá sieť školských
zariadení
Zariadenia pre mimoškolské aktivity
detí a mládeže
Významný výchovný vplyv rodiny
Vysoká angažovanosť obcí v
spoločnej podpore regiónu
Vysoká aktivita spolkov, zborov,
súborov, záujmových združení
a organizácií formujúcich kultúrny
a športový život v regióne
Existujúce športoviská v regióne
Silný športový potenciál mládeže
v regióne
Záujem ľudí o kultúrne aktivity
Príležitosti
Podpora zaujímavých akcií v regióne
Možnosť čerpania financií zo
štrukturálnych fondov
Možnosti spolupráce s okolitými
obcami v rámci regiónu
Možnosti a podpora vytvárania
verejnoprávnych partnerstiev
a cezhraničnej spolupráce
Možnosť oživenia tradičných
ľudových remesiel

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

Slabé stránky
Nedostatočná úroveň vzdelania
obyvateľov regiónu
Nízky podiel ekonomický aktívneho
obyvateľstva na celoživotnom
vzdelávaní
Nedostatočná vzdelanostná úroveň
marginalizovanej rómskej komunity
Nedostatočná údržba a obnova
historických objektov a kultúrnohistorického dedičstva
Nedostatok a nedostupnosť
finančných zdrojov pre rozvoj
vzdelávania, kultúry a športu
Nedostatočné vzdelávanie v oblasti
poskytovania služieb obyvateľstvu
Kapacitná nedostatočnosť a
všeobecná dostupnosť športovísk pre
obyvateľov a návštevníkov regiónu
Chýbajúca publikácia o kultúrnych
a športových aktivitách v regióne
Nedostatočný dôraz na mimoškolskú
činnosť
Chýbajúci spoločný postup pri
kultúrne športových aktivitách
regiónu

Ohrozenia
Chýba systém prognózovania
perspektívnych odborov
Izolácia školy od praxe
Nedostatočne prepojenie medzi
výchovno-vzdelávacím procesom
a trhom práce
Odlev kvalifikovaných odborníkov zo
školstva do iných odborov, krajov
a cudziny
Zatváranie kultúrnych, školských
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Rast záujmu o celoživotné
alternatívne vzdelávanie
Možnosť využívania zahraničných
zdrojov
Zvýšený záujem o voľnočasové
aktivity v prírode
Modernizácia vzdelanostnej,
kultúrnej a športovej základne

•

•
•

a športových zariadení
Odchod mladých a vzdelaných ľudí
z regiónu z dôvodu chýbajúcich
perspektív
Pokles a strata súkromných iniciatív
v oblasti vzdelávania, kultúry a športu
Nedostatok finančných prostriedkov
pre ďalší rozvoj vzdelávania, kultúry
a športu
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1.3.3.SWOT analýza občianskej vybavenosti, sociálnych a zdravotných
služieb
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Silné stránky
Voľné stavebné pozemky
Dobrá dopravná dostupnosť
Existujúci rozsah cestnej siete
s napojením na susedné štáty
Blízkosť medzinárodných letísk
a letísk
Dostatočná kapacita kvalitných
zdrojov pitnej vody
Potenciál objektov vhodných na
využitie v sociálnej oblasti
Existujúci potenciál stredných
zdravotných pracovníkov
Dostupnosť komplexných
zdravotných služieb v okresnom
meste
Vysoký potenciál „alternatívnej
dopravy“ pešej a cyklistickej
Kvalitný bytový fond
Realizácia koncepcie problematiky
Rómskeho etnika ako celku
Existencia rozsiahlej siete občianskej
vybavenosti
Vybudovaná technická
a environmentálna infraštruktúra
Kvalitné pokrytie televíznym
a rozhlasovým signálom

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
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Príležitosti
Možnosť čerpania financií zo
štrukturálnych fondov
Rozvoj informačných
a komunikačných technológií

•
•
•
•

Slabé stránky
Chýbajúca technická infraštruktúra
Chýbajúca environmentálna
infraštruktúra
Nedostatočná rozvinutosť cestnej
siete
Relatívne vysoká miera rizika
chudoby a sociálneho vylúčenia
predovšetkým rizikových skupín
s dôrazom na rómsku komunitu
Rozdiely medzi mestom a vidiekom
Chýbajúce cestné obchvaty sídiel
obcí, nekvalitná vnútroregionálna
cestná sieť
Nedostatočné komunikačné
prepojenie s ostatnými regiónmi
Nedostatočné napojenie obcí na
environmentálnu kanalizačnú sieť
Nedostatočná úroveň
protipovodňovej ochrany
Niektoré lokality nie sú pokryte
signálom GSM siete
Nízky stupeň dostupnosti internetovej
siete
Nedostatok a nedostupnosť
finančných zdrojov
Neracionálna sieť škôl
Chýbajúce vybavenie škôl
technickými a didaktickými
pomôckami
Nepripravenosť miestnej dopravnej
infraštruktúry na dynamický rozvoj
Chýbajúce cestné mosty
zabezpečujúce kvalitné dopravné
prepojenie medzi obcami v regióne
Ohrozenia
Chátranie obecného majetku
Rast konkurencie iných regiónov
Nemotivujúca sociálna sieť
Pasívne zotrvanie nezamestnaných
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Zvýšenie počítačovej gramotnosti
obyvateľov regiónu
Existujúca sieť sociálnych zariadení
Možnosť realizácie rôznych typov
sociálnych služieb
Rozvoj manažmentu zdravotníctva
Zlepšenie štandardu zdravotníckych
zariadení
Výstavba cestného obchvatu obcí
Dobudovanie technickej
a environmentálnej infraštruktúry
v regióne
Využívanie alternatívnych zdrojov
energie

•
•

•

v sociálnej sieti
Zatváranie zdravotníckych zariadení
a zariadení sociálnych služieb
Nevysporiadané vlastnícke vzťahy
vzhľadom na dobudovanie technickej
a environmentálnej infraštruktúry
Nedostatok finančných prostriedkov
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1.3.4.SWOT analýza životného prostredia
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Silné stránky
Silnejúci záujem o ekologické
poľnohospodárstvo
Rast záujmu o obnoviteľné zdroje
energie
Dostatočná kapacita kvalitných
zdrojov pitnej vody
Vhodný potenciál pre využitie
obnoviteľných zdrojov energie
Relatívne čistá príroda a pôdny fond
Vysoká ekostabilizačná hodnota
Dostatok kvalitných informačných
zdrojov o životnom prostredí
Existujúca základňa subjektov
pôsobiacich v oblasti životného
prostredia
Existujúca koncepcia
environmentálnej výchovy
Vysoký podiel zelene v regióne
Vytvorené podmienky pre separáciu
a likvidáciu odpadu
Útlm výrobných odvetví pôsobiacich
na kvalitu životného prostredia
v regióne
Zabezpečená správa vodných tokov
Čiastočné vybudovaná
environmentálna sieť

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Slabé stránky
Chýbajúca technická infraštruktúra
Chýbajúca environmentálna
infraštruktúra
Nedostatočné využívanie prírodných
zdrojov na výrobu elektrickej energie
Nedostatočné napojenie obcí na
environmentálnu kanalizačnú sieť
Nedostatočná úroveň
protipovodňovej ochrany
Technická a technologická zaostalosť
podnikov
Nedostatok a nedostupnosť
finančných zdrojov
Nevyhovujúca kvalita vody
povrchových tokov
Nedostatočná separácia a spracovanie
odpadov
Nedostatočná komunikácia
s hlavnými znečisťovateľmi
životného prostredia
Existencia veľkých znečisťovateľov
ovzdušia v blízkosti regiónu
Nedostatočné povedomie verejnosti
a nezáujem o ekologické problémy
Neefektívne uplatnenie
environmentálnej výchovy v praxi
Nedostatočná a nekompetentná
propagácia a informovanosť
o ochrane prírody a krajiny
Existencia lokálnych zdrojov
znečistenia životného prostredia
Prítomnosť starých
environmentálnych záťaží
Nedostatočné využívanie
alternatívnych zdrojov energie
existencia divokých skládok tuhého
komunálneho odpadu
Vypúšťanie odpadových splaškov
a tým narušenie ekostabilizačnej
hodnoty regiónu
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Príležitosti
Možnosť čerpania financií zo
štrukturálnych fondov
Možnosť spolupráce s okolitými
obcami v rámci regiónu v oblasti
monitorovania a kontroly kvality
životného prostredia
Dostavba čističiek odpadových vôd
Efektívne využívanie prírodných
zdrojov
Znižovanie energetickej
a surovinovej náročnosti
Zvyšovanie podielu využívania
obnoviteľných zdrojov energie
Cezhraničná spolupráca v oblasti
ochrany životného prostredia,
ochrany a tvorby krajiny
Možnosť využívania zahraničných
investícií
Rozvoj ekologického
poľnohospodárstva a ekologizácia
priemyselnej výroby
Vzdelávanie a pôsobenie
ekologických neziskových
organizácií
Predchádzanie lesným požiarom
a prírodným pohromám
Realizácia programov revitalizácie
riečnych a potočných systémov
vrátane opatrení na ochranu proti
povodiam

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ohrozenia
Zhoršovanie stavu v oblasti životného
prostredia
Tvorba divokých skládok tuhého
komunálneho odpadu
Zvýšenie negatívnych vplyvov
ekonomických činnosti na kvalitu
životného prostredia
Nárast mobility, tranzitnej
i regionálnej dopravy
Nedostatočné protipovodňové
zabezpečenie
Zmena klimatických podmienok
Poškodenie prírodného lesného
bohatstva nevhodným hospodárením
Hrozba erózie pôdy
Nekoordinovaný rozvoj turizmu
Nízka vymožiteľnosť práva v oblasti
ochrany životného prostredia
Zníženie biodiverzity- zánik
významných lokalít chránených
území, rastlín a živočíchov
Ohrozenie kvality životného
prostredia kumuláciou znečistenia
Nedostatok finančných prostriedkov
Poškodenie hrádze VN Domaša
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1.3.5.SWOT analýza cestovného ruchu, vidieckeho turizmu a agroturizmu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
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Silné stránky
Výhodná geografická poloha regiónu
pre rozvoj turizmu a agroturizmu
Dobré prírodné dispozície regiónu
Voľné stavebné pozemky
Vhodné podmienky na podnikanie
Dostatok voľných pracovných síl
Dobrá dopravná dostupnosť
Vhodné priestory na podnikanie
Prírodný potenciál regiónu
Kultúrno-historický potenciál regiónu
Pretrvávajúce miestne tradície (jedla
a remesla)
Existujúce oblasti cestovného ruchu
Dostatok udržiavaných turistických
trás, cyklotrás
Existujúca základňa vzdelávacích
inštitúcií v oblasti cestovného ruchu
Existujúci rozsah cestnej siete
s napojením na susedné štáty
Blízkosť medzinárodných letísk
a letísk
Voľná a flexibilná pracovná sila
Možnosti využitia bytového
a nebytového fondu pre účely CR
a vidieckeho turizmu
Dostatok pracovných síl na vidieku,
aj pre rozvoj CR a vidieckeho
turizmu
Dobré podmienky pre poľovníctvo,
rybárstvo a vodné športy
Vysoký potenciál „alternatívnej
dopravy“ pešej a cyklistickej
Image regiónu
Príležitosti
Podpora zaujímavých akcií v regióne
Možnosť čerpania financií zo
štrukturálnych fondov a iných
zdrojov z EÚ

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Slabé stránky
Chýbajúca technická infraštruktúra
Chýbajúca environmentálna
infraštruktúra
Malé skúsenosti obyvateľov regiónu
s podnikaním v oblasti služieb,
cestovného ruchu a vidieckeho
turizmu
Chýbajúce značené turistické trasy
Chýbajúce značené cyklistické trasy
Nedostatočná koordinácia, marketing
a propagácia CR a vidieckeho
turizmu
Nízka kvalita základných
a doplnkových služieb CR
a vidieckeho turizmu
Nedostatočné komunikačné
prepojenie s ostatnými regiónmi
Nízky stupeň dostupnosti internetovej
siete
Nedostatočná prezentácia regiónu
v zahraničí
Nevysporiadané vlastnícke vzťahy,
veľká rozdrobenosť vlastníctva
pôdneho a lesného fondu
Nedostatok a nedostupnosť
finančných zdrojov
Chýbajúca komplexná ponuka služieb
a produktov CR a vidieckeho turizmu
v regióne pre rôzne cieľové skupiny
návštevníkov
Nedostatok ubytovacích
a stravovacích kapacít
Slabá spolupráca s cestovnými
kanceláriami a cezhraničná
spolupráca
Ohrozenia
Rast konkurencie iných regiónov
Nekoordinovaný spoločný postup
subjektov pôsobiacich v oblasti
cestovného ruchu
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Rozvoj cezhraničnej spolupráce
Napojenosť na globálny informačný
systém
Rozvoj spolupráce s euroregiónmi
Krajinné danosti pre rozvoj
cestovného ruchu
Sledovanie rozvojových trendov
v cestovnom ruchu
Prírodný potenciál
Možnosť prílevu zahraničných
investícií
Prílev kapitálu na vidiek
prostredníctvom zvýšenia
návštevnosti vidieckych regiónov
v súvislosti s vidieckym cestovným
ruchom, agroturistikou, rozvojom
tradičných remesiel a obnovou dediny
Využitie voľných a vhodných
súkromných ubytovacích kapacít
Rozvoj regiónu prostredníctvom
realizácie miestnej stratégie rozvoja
Podpora regenerácie a rozvoja sídiel
v regióne a hospodárskeho využitia
pamiatkových objektov
Spracovanie multimediálnych
propagačných materiálov regiónu
v rôznych jazykových mutáciach

•
•
•
•

•
•

Zníženie návštevnosti a záujmu
turistov o región
Nekoordinovaný rozvoj agroturizmu
Strata atraktivity územia
Nerozvíjanie marketingu územia
a úrovne poskytovaných služieb
cestovného ruchu a vidieckeho
turizmu
Nedostatok finančných zdrojov
Neochota ľudí investovať a započať
podnikateľské aktivity v cestovnom
ruchu a vidieckom turizme
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1.4 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja
Rozvojový potenciál, ľudské zdroje a ekonomická situácia

•

•
•

•

•

•

•
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Rozvojový potenciál, ľudské zdroje a ekonomická situácia
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
Nízky podiel obyvateľov
• Dobrá poloha regiónu, čo sa týka
s vysokoškolským vzdelaním a nízka
dopravnej dostupnosti a napojenia na
pružnosť vzdelávacieho systému
susedné štáty
vzhľadom na potreby trhu práce
• Existujúci rastový potenciál a dobré
východiská pre rozvoj
Odliv kvalifikovaných potenciálnych
kapacít z vidieckych oblastí
konkurencieschopnosti v oblasti
cestovného ruchu a vidieckeho
Nízky podiel výdavkov na rozvoj
turizmu
ľudských zdrojov na HDP,
nedostatočne previazaný obsah
• Zvyšovanie atraktivity
vzdelávania vzhľadom na potreby
podnikateľského prostredia
trhu práce a nedostatočné využívanie
podporujúce hospodársky rast
potenciálu IKT vo vzdelávacom
a investície
procese
• Rast zamestnanosti indukovaný
hospodárskym rastom, prílevom PZI
Vysoká miera nezamestnanosti,
vysoký podiel rizikových skupín na
a štrukturálnymi zmenami
celkovej nezamestnanosti a nízka
• Vhodné podmienky na rozvoj MSP
miera zamestnanosti
(stavebné pozemky, priestory)
Relatívne vysoká miera rizika
• Vhodný potenciál pre využitie
chudoby a sociálneho vylúčenia
obnoviteľných zdrojov energie
predovšetkým rizikových skupín s
• Potenciál kvalifikovaných ĽZ: MSP,
dôrazom na marginalizovanú rómsku
voľná a flexibilná pracovná sila
komunitu
• Ďalšie vylepšovanie fungovania trhu
Starnutie obyvateľstva a s tým
práce a zvyšovanie účinnosti aktívnej
súvisiaca veková nevyváženosť
politiky zamestnanosti
v špecifických profesiách
• Podpora sociálnej inklúzie
Málo podnikateľských príležitostí
marginalizovaných skupín a ich
v regióne, nedostatočná miera tvorby
uplatnenia na trhu práce
finančných zdrojov u fyzických osôb,
čo zabraňuje rozvoju
podnikateľských aktivít
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Vzdelávanie, kultúra a šport

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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Vzdelávanie, kultúra a šport
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
Nízky podiel výdavkov na rozvoj
• Pozitívny vývoj vzdelanostnej
ľudských zdrojov na HDP,
štruktúry ekonomicky aktívnych
nedostatočne previazaný obsah
obyvateľov, vysoká miera
vzdelávania vzhľadom na potreby
stredoškolsky vzdelaných a stály
trhu práce a nedostatočné využívanie
záujem obyvateľov o celoživotné
potenciálu IKT vo vzdelávacom
vzdelávanie
procese
• Dobrá dostupnosť všetkých druhov
vzdelávacích zariadení, existujúca
Nedostatočný počet občanov
zapojených do celoživotného
sieť vzdelávacích inštitúcií
vzdelávania
neformálneho vzdelávania
Nízka kvalita
• Modernizácia infraštruktúry
a zastaranosť školských budov a
výchovno-vzdelávacieho procesu
vnútorného vybavenia škôl
• Racionalizácia siete škôl a s tým
súvisiaca vyššia efektivita využitia
Nedostatočná vzdelanostná úroveň
marginalizovaných rómskych
finančných zdrojov na infraštruktúru
komunít
vzdelávania
Nedostatočná údržba a obnova
• Dostatočná vybavenosť všetkých
historických objektov a kultúrnostupňov škôl IKT a pripojení na
historického dedičstva
internet
Nedostatočnosť a nedostupnosť
• Kultúrno – historický potenciál
športovísk v regióne pre obyvateľov
regiónu
a návštevníkov
• Silný športový a kultúrny potenciál
mládeže v regióne
Nedostatočná realizácia a prezentácia
spoločných kultúrno – športových
• Spoločný postup regiónu pri
aktivít regiónu
prezentácii kultúrno – historického
potenciálu regiónu, tradičných
Zatváranie kultúrnych, školských
a športových zariadení
remesiel
Nedostatok finančných prostriedkov
• Vytváranie verejnoprávnych
na ďalší rozvoj vzdelávania, kultúry a
a cezhraničných partnerstiev
športu
• Modernizácia vzdelanostnej,
kultúrnej a športovej základne
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Občianska vybavenosť, sociálne a zdravotné služby

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
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Občianska vybavenosť, sociálne a zdravotné služby
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
Chýbajúca dobudovaná technická
• Odstránenie systémových
a environmentálna infraštruktúra
nedostatkov systému sociálnych vecí
a zvyšovanie kvality a efektívnosti
Nízky podiel ciest vyšších tried
v oblasti sociálnych vecí
(diaľnice a rýchlostné komunikácie)
a nevyhovujúci technický
• Existencia rozsiahlej siete občianskej
a kvalitatívny stav cestnej
vybavenosti, pamiatkového a
infraštruktúry
stavebného fondu v regionálnych a
lokálnych centrách osídlenia
Nerovnomerná regionálna
vybavenosť environmentálnou
• Hustota dopravnej infraštruktúry,
infraštruktúrou, nedostatočné
dopravná infraštruktúra ako súčasť
opatrenia na ochranu pred
európskej dopravnej infraštruktúry
povodňami
• Nárast počtu obyvateľov
zásobovaných z verejných
Zlý technický stav regionálnej
infraštruktúry, infraštruktúry
vodovodov, bývajúcich v domoch
verejných služieb a pamiatkového
pripojených na verejnú kanalizáciu a
fondu
čistiarne odpadových vôd a
zvyšovanie kvality čistenia
Nedostatočne využívané chrbtové
odpadových vôd, primerané opatrenia
optické siete, nízka penetrácia IKT v
na ochranu pred povodňami
domácnostiach a relatívne vysoké
náklady na jej obstaranie
• Dostatočná vybavenosť všetkých
stupňov škôl IKT a pripojení na
Nepriaznivý zdravotný stav
internet
obyvateľstva v dôsledku zmeny
štruktúry ochorení, zlá štruktúra
• Odstránenie systémových
služieb ako aj ich nízka efektívnosť
nedostatkov systému zdravotníctva
a kvalita v dôsledku dlhodobo
a zvyšovanie kvality a efektívnosti
neriešených systémových
zdravotnej starostlivosti
nedostatkov
Nedostatok a nedostupnosť
finančných zdrojov
Chýbajúce kvalitné dopravné
prepojenie regiónu
Zatváranie zdravotníckych zariadení
a zariadení sociálnych služieb
Nevysporiadané vlastnícke vzťahy
vzhľadom na dobudovanie technickej
a environmentálnej infraštruktúry
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Životné prostredie

•
•
•
•
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•
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•
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Životné prostredie
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
Nízky podiel využívania
• Zachovanie druhov a biotopov
obnoviteľných zdrojov energie
v regióne
Nedostatočné napojenie obcí na
• Environmentálna politika
environmentálnu kanalizačnú sieť
podporujúca znižovanie negatívnych
vplyvov ekonomického rastu na
Nedostatočná úroveň
životné prostredie
protipovodňovej ochrany
•
Vhodný
potenciál pre využitie
Nedostatok a nedostupnosť
obnoviteľných zdrojov energie
finančných zdrojov
• Vytvorené podmienky pre separáciu
Nevyhovujúca kvalita vody
a likvidáciu odpadov
povrchových tokov
• Čiastočne vybudovaná
Nedostatočná separácia a spracovanie
environmentálna infraštruktúra
odpadov
• Zahraničné investície a podpora EÚ
Existencia veľkých znečisťovateľov
ovzdušia v blízkosti regiónu
• Rozvoj ekologického
poľnohospodárstva a ekologizácia
Nedostatočné povedomie verejnosti
neziskových organizácií
a nezáujem o ekologické problémy
• Realizácia protipovodňových opatrení
Nedostatočná a nekompetentná
propagácia a informovanosť
o ochrane prírody a krajiny
Prítomnosť starých
environmentálnych záťaží a divokých
skládok tuhého komunálneho odpadu
Vypúšťanie odpadových splaškov
a tým narušenie ekostabilizačnej
hodnoty regiónu
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Cestovný ruch, vidiecky turizmus a agroturizmus

•

•
•
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•
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Cestovný ruch, vidiecky turizmus a agroturizmus
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
Nedostatočná úroveň využitia a nízka
• Existujúci nehmotný potenciál
kvalita služieb cestovného ruchu
cestovného ruchu, rozsiahla verejná
a vidieckeho turizmu
finančná podpora rozvoja cestovného
ruchu a rozvoj systémov pre zvýšenie
Chýbajúca občianska
efektívnosti a účinnosti destinačného
a environmentálna infraštruktúra
marketingu a úrovne služieb
Chýbajúce turistické značenie
• Výhodná geografická poloha regiónu,
v regióne, nedostatočná koordinácia,
existujúce oblassti CR a vidieckeho
marketing a propagácia CR
turizmu a kultúrno – historický
a vidieckeho turizmu
potenciál pre rozvoj turizmu a
Nízka kvalita základných
agroturizmu
a doplnkových služieb CR
• Voľné stavebné podmienky a vhodné
a vidieckeho turizmu
podmienky na rozvoj MSP
Nedostatočná prezentácia regiónu
• Rozvoj zaujímavých akcií a atrakcií
v zahraničí
v regióne
Nevysporiadané vlastnícke vzťahy,
• Prílev kapitálu na vidiek
veľká rozdrobenosť vlastníctva
prostredníctvom zvýšenia
pôdneho a lesného fondu
návštevnosti vidieckych regiónov
Nedostatok a nedostupnosť
v súvislosti s vidieckym cestovným
finančných zdrojov
ruchom, agroturistikou, rozvojom
Chýbajúca komplexná ponuka služieb
tradičných remesiel a obnovou dediny
a produktov CR a vidieckeho turizmu
• Využitie voľných a vhodných
v regióne pre rôzne cieľové skupiny
súkromných ubytovacích kapacít
návštevníkov
• Rozvoj regiónu prostredníctvom
Slabá spolupráca s cestovnými
realizácie miestnej stratégie rozvoja
kanceláriami a cezhraničná
• Zlepšenie podpory rozvoja
spolupráca
a propagácie CR a vidieckeho
Nekoordinovaný spoločný postup
turizmu
subjektov pôsobiacich v oblasti
cestovného ruchu a vidieckeho
turizmu a tým zníženie návštevnosti
a záujmu turistov o región
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2 Rozvojová stratégia
2.1 Ciele a priority
2.1.1. Ciele a priority v oblasti rozvojového potenciálu, ľudských zdrojov
a ekonomickej situácie

•
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ciele
Zastaviť hospodárske a sociálne
zaostávanie regiónu a nastúpiť cestu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
ktorá smeruje k znižovaniu disparity
medzi regiónom a ostatnými regiónmi
v kraji a na Slovensku a to
v ekonomickej výkonnosti a sociálnej
dynamike. Zastaviť úbytok
obyvateľstva v regióne a zabezpečiť
tu žijúcim obyvateľom vhodné
podmienky a ochranu zdravia
a sociálnych istôt. Vybudovať región
príťažlivý pre investorov s účelnou
štruktúrou podnikov zodpovedajúcou
charakteru a špecifickým prednostiam
regiónu.

•
•

priority
Podpora podnikateľského prostredia v
regióne, zvyšovanie podpory MSP
podpora rastu zamestnanosti
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2.1.2. Ciele a priority v oblasti vzdelávania, kultúry a športu

•
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ciele
Dosiahnuť kompatibilitu vzdelania
a kvalifikácie s požadovanou úrovňou
EÚ a vytvorenie systému riadenia
výchovy a vzdelávania v nových
podmienkach. Zachovanie kultúrnohistorického potenciálu regiónu,
rozvoj kultúrnych, informačných a
voľnočasových aktivít. Vytvárať
optimálne podmienky pre rozvoj
kultúry, všestranne podporovať
všetky oblasti kultúrneho života a
poskytovať platformu pre vzájomnú
komunikáciu a koordináciu
významných podujatí. Za týmto
účelom v maximálnej miere využívať
jestvujúci potenciál a zaoberať sa
rozvojom a zachovaním tradícií
folklóru a ľudových remesiel.
Podpora športových aktivít občanov
regiónu – podpora rozvoja telesnej
kultúry, podporovať útvary
talentovanej mládeže, a športové
kluby v regióne. Zlepšenie možnosti
voľno-časových športových aktivít
detí, mládeže a dospelých
podporujúcich zdravý životný štýl.

•

priority
Zabezpečiť vhodné podmienky pre
vzdelávanie, rozvíjať
činnosť mimoškolských, kultúrnych a
športových aktivít občanov
a návštevníkov regiónu
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2.1.3. Ciele a priority v oblasti občianskej vybavenosti, sociálnych a
zdravotných služieb

•

•
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ciele
Rozvoj komplexnej infraštruktúry
podporujúcej rozvoj obcí v regióne
a zohľadňujúcej rast kvality
životného prostredia. Rozvoj
infraštruktúry musí smerovať hlavne
k jej rozšíreniu na potencionálne
podnikateľské zóny a zóny bytovej
výstavby, ako aj na rekonštrukciu
komplexnej infraštruktúry v regióne –
dopravnej, environmentálnej,
informačno- komunikačnej
a občianskej.
Vytvoriť sociálnu a zdravotnú
sústavu, zodpovedajúcu potrebám
obyvateľom a návštevníkom regiónu,
vytvoriť podmienky pre rast
kvalifikácie ľudských zdrojov
v sociálnej oblasti a zdravotníctve
s dôrazom na kvalitu poskytovaných
služieb. Zníženie percenta sociálne
ohrozených a odkázaných obyvateľov
regiónu. Zlepšenie sociálnej
starostlivosti a služieb pre
marginalizované skupiny a deti a
podpora sociálneho zapojenia
nezamestnaných.

•
•
•

priority
Podpora komplexnej infraštruktúry
v regióne
Podpora sociálnej inklúzie
Podpora rozvoja zdravotníckych
služieb
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2.1.4. Ciele a priority v oblasti životného prostredia

•
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ciele
Ochrana a skvalitňovanie životného
prostredia,
využívanie
vodných
zdrojov,
ochrana
ovzdušia
a nakladanie s odpadmi a celková
ochrana
a revitalizácia
krajiny.
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj.
Zlepšenie starostlivosti o životné
prostredie, znižovanie zaťaženosti
životného prostredia, budovanie
environmentálnej
infraštruktúry.
Podpora environmentálnej výchovy
detí predškolského a školského veku i
širokej verejnosti.

•
•
•
•

priority
Ochrana zložiek životného prostredia
Ochrana prírody a tvorba krajiny
Odstraňovanie rizikových faktorov
vplývajúcich na životné prostredie
Využívanie obnoviteľných zdrojov
energie
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2.1.5. Ciele a priority v oblasti cestovného ruchu, vidieckeho turizmu
a agroturizmu

•
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ciele
Rozvinúť odvetvie cestovného ruchu
v štruktúre
regionálneho
hospodárstva, rozvíjať infraštruktúru
cestovného ruchu so zameraním na
zvyšovanie konkurencieschopnosti,
socio-ekonomických
príležitosti,
rastu životnej úrovne, vytvoriť
podmienky pre rast kvalifikácie
ľudských zdrojov v cestovnom ruchu
s dôrazom
na
kvalitu
služieb
a budovanie imidžu regiónu. Podpora
budovania,
údržby
a
obnovy
turistickej infraštruktúry, propagácia
a prezentácia regiónu. Spojením a
vyváženým využívaním prírodných,
historických a kultúrnych hodnôt
vytvárať podmienky pre posilnenie
návštevnosti regiónu.

•
•

priority
Podpora cestovného ruchu v regióne
Rozvoj vidieckeho turizmu a
agroturizmu
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2.2 Opatrenia a aktivity
2.2.1. Opatrenia a aktivity v oblasti rozvojového potenciálu, ľudských
zdrojov a ekonomickej situácie
opatrenia
Zriadenie podnikateľského
inkubátora

aktivity
2.2.1.1.1. Získanie vhodných pozemkov a
objektov do dlhodobého prenájmu resp. na
kúpu pre podnikateľský inkubátor
2.2.1.1.2. Výstavba, rekonštrukcia a
prenájom priestorov a nehnuteľností
vhodných na podnikateľský inkubátor
2.2.1.1.3. Vybavenie podnikateľského
inkubátora

2.2.1.2.

Zabezpečenie priestorov vhodných
na podnikanie

2.2.1.2.1. Získanie vhodných pozemkov a
objektov do dlhodobého prenájmu resp. na
kúpu
2.2.1.2.2. Výstavba, rekonštrukcia a
prenájom priestorov a nehnuteľností
vhodných na podnikanie

2.2.1.3.

Poskytnutie podpory MSP

2.2.1.3.1. Rozvoj ľudských zdrojov –
zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích
kurzov pre začínajúcich MSP
2.2.1.3.2. Administratívno – organizačná
podpora prichádzajúcim investorom
a podnikateľským subjektom
2.2.1.3.3. Nadviazanie spolupráce so
strednými a veľkými podnikateľskými
subjektami v regióne
2.2.1.3.4. Výučba a prezentácia tradičných
remesiel v regióne

2.2.1.4.

Podpora podnikateľských aktivít na 2.2.1.4.1. Rozvoj druhotného spracovania
dosiahnutie vyššej pridanej
poľnohospodárskych produktov
hodnoty v regióne
2.2.1.4.2. Založenie spoločného podniku

2.2.1.1.
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2.2.2. Opatrenia a aktivity v oblasti vzdelávania, kultúry a športu
opatrenia
2.2.2.1. Zabezpečiť vhodné podmienky na
vzdelávanie detí a mládeže regiónu

aktivity
2.2.2.1.1. Využitie podnikateľského
inkubátora na vzdelávacie aktivity
2.2.2.1.2. Podpora rekonštrukcie,
rozširovania a modernizácie plno
organizovaných škôl a predškolských
zariadení s komplexným vybavením učební,
telocviční a športovísk pre deti a mládež
mikroregiónu - strediskové obce: S. Kajňa,
Hrabovec, Tovarné
2.2.2.1.3. Podpora zriadenia školských
autobusových spojov
2.2.2.1.4.Podpora spoločných
mimoškolských aktivít a cezhraničnej
spolupráce
2.2.2.1.5. Využitie školských zariadení na
spoločné celoživotné vzdelávanie
2.2.2.1.6. Zriadenie a vybavenie regionálnej
knižnice

2.2.2.2. Zachovanie a rozvoj ľudových
a kultúrnych tradícií v regióne

2.2.2.2.1. Podpora rekonštrukcie,
rozširovania a modernizácie pamäťových a
fondových inštitúcií v regióne
2.2.2.2.2. Revitalizácia a hospodárske
využitie pamiatkových objektov v regióne
2.2.2.2.3. Rekonštrukcia, rozširovanie,
modernizácia a vybavenie kultúrnych domov
v regióne
2.2.2.2.4. Vytvorenie združenia folklórnych
a detských súborov a podpora ich činnosti
a prezentácie regiónu
2.2.2.2.5. Zriadenie spoločného kultúrneho
centra a galérie pre prezentáciu
kultúry, historického dedičstva a tradičných
remesiel regiónu
2.2.2.2.6. Podpora spoločných kultúrnych
aktivít a cezhraničnej spolupráce
2.2.2.2.7. Podpora rozvoja regionálnej
architektúry a historického dedičstva
2.2.2.2.8. Spracovanie kalendára kultúrnych
podujatí na celý rok a rozšírenie žánrovej
ponuky s orientáciou na hodnotný kultúrny
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prínos v rámci celého regiónu
2.2.2.3. Rozvíjať športové aktivity v regióne
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2.2.2.3.1. Rozšírenie a dovybavenie
viacúčelového športového ihriska pre celý
región pre ľahkú atletiku a loptové hry
2.2.2.3.2.Výstavba, rekonštrukcia a
vybavenie športových hál a telocviční pri
centrálnych školách
2.2.2.3.3. Podpora organizácie športových
podujatí regionálneho významu, spolupráce s
občianskymi združeniami, inými právnickými
a fyzickými osobami, cezhraničnej
spolupráce
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2.2.3. Opatrenia a aktivity v oblasti občianskej vybavenosti, sociálnych a
zdravotných služieb
opatrenia
2.2.3.1.Podpora dopravnej infraštruktúra

aktivity
2.2.3.1.1.Výstavba obchvatu obcí
a odklonenie nákladnej dopravy
2.2.3.1.2. Rekonštrukcia ciest II. a III.
Triedy, miestnych komunikácií, chodníkov
a mostov
2.2.3.1.3. Vysporiadanie majetko – právnych
vzťahov
2.2.3.1.4. Rozšírenie parkovacích miest
v regióne
2.2.3.1.5. Rekonštrukcia a spoločné riešenie
autobusových zastávok, čakární
2.2.3.1.6. využitie existujúcej letiskovej
pristávacej plochy na zlepšenie dopravnej
dostupnosti regiónu
2.2.3.1.7. Vybudovanie monitorovacích
staníc na meranie rýchlosti, hluku a cestných
záťaží

2.2.3.2.Podpora environmentálnej
infraštruktúry

2.2.3.2.1.Výstavba, dostavba a rekonštrukcia
environmentálnej infraštruktúryv regióne
(vodovodná, kanalizačná sieť a ČOV)

2.2.3.3.Podpora občianskej infraštruktúry

2.2.3.3.1. Výstavba, dostavba a rekonštrukcia
občianskej infraštruktúryv regióne (obecný
rozhlas, verejné osvetlenie, OCÚ, verejné
priestranstvá, požiarne zbrojnice,......)
2.2.3.3.2. Vytváranie podmienok pre bytovú
výstavbu v regióne

2.2.3.4.Podpora informačno - komunikačnej
infraštruktúry

2.2.3.4.1. Vybudovanie vysokorýchlostného
internetu bezdrôtovým a optickým káblom
v rámci celého regiónu
2.2.3.4.2. Zavedenie káblovej televízie
v regióne
2.2.3.4.3. Zavedenie elektronickej ochrany
objektov v regióne
2.2.3.4.4. Zriadenie verejne prístupných
bodov internetu
2.2.3.4.5. Zriadenie regionálnej webovej
stránky
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2.2.3.5.Podpora sociálnej inklúzie
prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb s
osobitným zreteľom na marginalizované
rómske komunity

2.2.3.5.1. Podpora zvyšovania dostupnosti
sociálnych služieb pre všetky ohrozené a
marginalizované skupiny populácie s
osobitým zreteľom na obecné rómske
koncentrácie, separované a segregované
obecné osídlenia
2.2.3.5.2. Podpora komunitnej práce a
terénnej sociálnej práce v znevýhodnených
skupinách a marginalizovaných rómskych
komunitách
2.2.3.5.3. Programy Fondu sociálneho
rozvoja na riešenie zamestnanosti a sociálnej
inklúzie na miestnej (lokálnej) úrovni, najmä
prostredníctvom lokálnych partnerstiev
sociálnej inklúzie

2.2.3.6.Podpora zosúladenia rodinného a
pracovného života a starostlivosti o deti

2.2.3.6.1. Podpora uľahčenia vstupu na trh
práce rodičov počas rodičovskej dovolenky
a po nej a členov rodín počas starostlivosti
o závislého člena rodiny a po jej skončení
2.2.3.6.2. Podpora rozšírenia možností
vzdelávania a prípravy pre trh práce a druho
šancového vzdelávania osôb, ktoré strávili
dlhší čas mimo trhu práce
2.2.3.6.3. Podpora rôznych druhov služieb
starostlivosti o deti

2.2.3.7.Podpora zvýšenia kvality a
dostupnosti zdravotníckych služieb

2.2.3.7.1. Podpora rekonštrukcie,
rozširovania, modernizácie a dovybavenia
zdravotníckych služieb a zariadení v regióne
2.2.3.7.2. Zvýšenie dostupnosti
zdravotníckych služieb s osobitným zreteľom
na ohrozené a marginalizované skupiny
populácie
2.2.3.7.3. Podpora sociálnej komunitnej a
terénnej práce vrátane osvetových činností
zameraných na zlepšenie zdravotného stavu
v marginalizovaných rómskych komunitách
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2.2.4. Opatrenia a aktivity v oblasti životného prostredia
opatrenia
2.2.4.1. Ochrana ovzdušia

aktivity
2.2.4.1.1. Podpora zavedenia nových
technológií k ochrane ovzdušia

2.2.4.2. Ochrana vody

2.2.4.2.1. Čistenie okolia vodných zdrojov a
ich ochrana
2.2.4.2.2. Úprava koryta a spevňovanie
brehov vodných tokov a vodných plôch
2.2.4.2.3. Podpora zavedenia nových
technológií k ochrane vôd

2.2.4.3. Ochrana pôdy

2.2.4.3.1. Odstraňovanie a likvidácia
existujúcich divokých skládok
2.2.4.3.2. Preventívne opatrenia pred
vznikom divokých skládok a znečisťovania
plôch regiónu
2.2.4.3.3. Protierózne opatrenia a pozemkové
úpravy

2.2.4.4. Ochrana flóry a fauny

2.2.4.4.1. Ochrana biotopov, vzácnych a
ohrozených druhov rastlín a živočíchov

2.2.4.5. Ochrana prírodného dedičstva

2.2.4.5.1. Ochrana chránených území
2.2.4.5.2. Ochrana chránených stromov

2.2.4.6. Zamedzenie a eliminácia hluku

2.2.4.6.1. Podpora zavedenia nových
technológií k ochrane proti hluku

2.2.4.7. Riešenie problematiky odpadov a
starých ekologických zaťaží

2.2.4.7.1. Odstraňovanie starých rizikových
ekologických záťaži
2.2.4.7.2. Zriadenie centrálnej skládky na
bioodpad
2.2.4.7.3. Zriadenie kompostovísk v regióne
2.2.4.7.4. Zriadenie zberného miesta na
nebezpečný odpad a elektroodpad

2.2.4.8. Zavedenie účinných
protipovodňových opatrení

2.2.4.8.1. Vypracovanie regionálneho
protipovodňového plánu
2.2.4.8.2. Realizácia protipovodňových
opatrení

2.2.4.9. Podpora zavádzania využívania

2.2.4.9.1.
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obnoviteľných energetických zdrojov
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obnoviteľnými zdrojmi energie
2.2.4.9.2. Výstavba a prevádzkovanie malých
vodných elektrární
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2.2.5. Opatrenia a aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu, vidieckeho
turizmu a agroturizmu
opatrenia
2.2.5.1. Zabezpečenie spoločných turistickoinformačných aktivít v regióne

aktivity
2.2.5.1.1. Výstavba, zriadenie a vybavenie
siete turisticko-informačných kancelárií
v regióne
2.2.5.1.2. Zlepšenie propagácie regiónu –
informačno marektingová podpora:
spracovanie komplexného informačného
buletínu o regióne
2.2.5.1.3. Podpora výroby a inštalácie
informačných tabúl pri cestných trasách,
podpora systémov jednotného značenia
turistických atrakcií (tzv. hnedé tabule)
2.2.5.1.4. Podpora rozvoja partnerskej
spolupráce (miestnych a regionálnych
samospráv so súkromnými poskytovateľmi
služieb cestovného ruchu, najmä v rámci
záujmových združení s nadväzujúcimi
odvetviami a s cestovnými kanceláriami)
2.2.5.1.5. Podpora budovania a rekonštrukcie
nekomerčnej mikroinfraštruktúry k
strediskám cestovného ruchu (CR), najmä
infraštruktúry, ktorá sama o sebe
neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske
siete, verejné sociálne zariadenia,
odpočívadlá, orientačné tabule a pod.)

2.2.5.2. Zriadenie vodnej turistickej trasy pri
splave rieky Ondava

2.2.5.2.1. Výstavba prístavných mól
v jednotlivých obciach

2.2.5.2.2. Výstavba lodeníc vrátane
komplexnej vybavenosti
2.2.5.2.3. Výstavba oddychových zón pri
rieke Ondava
2.2.5.3. Výstavba, podpora obnovy a
rekonštrukcie kultúrno-náučných chodníkov
a podobných aktivít v priamej väzbe na
cestovný ruch s využitím kultúrnohistorického, folklórneho aj prírodného
bohatstva

2.2.5.3.1. Výstavba chodníka pre peších
turistov
2.2.5.3.2. Výstavba cyklistických trás
2.2.5.3.3. Výstavba náučno - poznávacích
chodníkov

2.2.5.4. Podpora výstavby areálov a stredísk
cestovného ruchu v regióne

2.2.5.4.1. Výstavba areálov vodných športov
(Výstavba prístavného móla pre lode a vodné
bicykle, Vybudovanie rekreačnej pláže

81

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí pod hradom
ČiČva

Projekt je spolufinancovaný EÚ

vrátane jej komplexnej vybavenosti,
2.2.5.4.2. Výstavba areálov adrenalínových
športov (Vybudovanie bobovej dráhy,
lanovej dráhy a trampolína)
2.2.5.4.3. Vybudovanie stravovaco ubytovacích komplexov
2.2.5.4.4. Zriadenie požičovní športového
náradia a výstroja
2.2.5.4.5. Vybudovanie krytej športovej haly
2.2.5.5. Podpora a využitie daností regiónu
na rozvoj agroturizmu a vidieckeho turizmu
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2.2.5.5.1. Výstavba nízkokapacitných
ubytovacích zariadení
2.2.5.5.2. Zriadenie agroturistických centier
2.2.5.5.3. Aktívne využívanie kultúrneho
dedičstva – kultúrnych pamiatok a
pamätihodností
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2.3 Opis rozvojovej stratégie
Definované ciele regiónu vychádzajú z porovnávania a selekcie strategických cieľov
s vyššími programami rozvoja a ich prejednávania a zjednotenia na úrovni zástupcov obce.
Pre vyhodnotenie plánovanej stratégie je potrebné určiť aj merateľné ukazovatele,
ktoré budú sledované počas navrhovaného obdobia. V prípade rozvojovej stratégie budú
takýmito ukazovateľmi projekty navrhované obcou. Ukazovatele sú rozdelené podľa oblastí
v súlade so špecifickými cieľmi stanovenými v stratégii rozvoja.
Globálna strategická vízia regiónu:
konkurencieschopná a všestranne rozvinutý región s rozvinutou infraštruktúrou, s vysokou
vzdelanostnou úrovňou, flexibilný a schopný využívať všetky zdroje /prírodné, kultúrne,
historické, ľudské, hospodárske a finančné/ pri zachovaní prírodných a kultúrnych hodnôt
a pamiatok regiónu.
1. strategickým cieľom je vytvoriť infraštruktúru, ktorá umožní regiónu, dosiahnutie
moderných štandardov, rozvoj potenciálu regiónu, pokrytie potrieb jeho obyvateľov,
návštevníkov i podnikateľských subjektov, úzku spoluprácu verejného neziskového
i podnikateľského sektora a občanov, ale tiež trvalo udržateľný rozvoj s primeranou
ekologickou záťažou.
2. rozvinúť odvetvie CR v štruktúre regionálneho hospodárstva, rozvíjať infraštruktúru
CR so zameraním na zvyšovanie konkurencieschopnosti , socio-ekonomických príležitosti,
rastu životnej úrovne a dosiahnutie kompatibility systému CR s krajinami EÚ.
3. vytvoriť podmienky pre rast kvalifikácie ľudských zdrojov v CR s dôrazom na
kvalitu služieb a budovanie imidžu obcí a regiónu.
4. umožniť strategickým investorom vstup do regiónu a k tomu vytvárať podmienky.
Rozvíjať predpoklady pre malé a stredné podnikanie s cieľom odstránenia ich zaostávania
a vysídľovania.
5. využívať prírodné a surovinové zdroje regiónu pre ekonomické aktivity, ktoré sú
v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.
6. usmerňovať poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj podnikania v obciach regiónu na
podporu výroby, zamestnanosti a zabezpečenie príjmov vidieckeho obyvateľstva pri
zohľadnení poľnohospodárskej politiky SR a Európskej únie, so zreteľom na trvalo
udržateľný rozvoj krajiny a vidieka
7.vytvoriť sociálnu a zdravotnícku sústavu , zodpovedajúcu potrebám obyvateľov obcí
v regióne
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8. ochrana a skvalitňovanie životného prostredia.

Merateľné ukazovatele nie je možné objektívne zhodnotiť, nakoľko nie je známa celková
čiastka finančných prostriedkov na podporu rozvojovej stratégie. Úspešnosť a realita
ukazovateľov závisí od kvality vypracovaných projektov a od ich následnej úspešnosti
v hodnotiacom procese štrukturálnych fondov.

3. Finančný plán
Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja
regiónu je schopnosť obcí v regióne v priebehu jeho realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho
financovanie. Preto je pri realizácií jednotlivých projektov je nevyhnutné finančné
plánovanie.

Každý projekt musí totiž mať vlastné spolufinancovanie buď z vlastných /obecných
a regionálnych / zdrojov alebo z úverových bankových zdrojov. Preto ako každý žiadateľ aj
združenie obcí musí vopred plánovať svoje finančné toky a vyčleniť pre každý rok realizácie
projektu, resp. projektov, potrebné financie. Preto je potrebné, aby sa v prípade obcí v regióne
stály tieto financie súčasťou obecného rozpočtu (prípadne rozpočtu združenia) a boli prísne
účelovo viazané na jednotlivé projekty

Na finančné zabezpečenie cieľov, úloh a aktivít budú obce a združenie obcí využívať
finančné prostriedky predovšetkým:

-
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3.1 Rozdelenie financií na programovacie obdobie 2007-2013
Verejné zdroje
Oprávnené náklady
spolu

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
CELKOM
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A=B+H+CH
1900000
55000000
150000000
200000000
200000000
200000000
78000000
884 900 000

Národné verejné zdroje
Verejné zdroje
spolu

B=C+D
1 900 000
55 000 000
150 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
78 000 000
884 900 000

Fond EÚ

Národné
verejné zdroje
spolu

Štátny rozpočet

C
1 615 000
46 750 000
127 500 000
170 000 000
170 000 000
170 000 000
66 300 000
752 165 000

D=E+F+G
285 000
8 250 000
22 500 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
11 700 000
132 735 000

E
190 000
5 500 000
15 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
7 800 000
88 490 000

Regionálne
zdroje

F

Súkromné
zdroje

Cudzie
zdroje

H

CH

Miestne zdroje

G
95 000
2 750 000
7 500 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
3 900 000
44 245 000
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3.2 Rozdelenie financií na opatrenia a aktivity
Verejné zdroje
Oprávnené
náklady spolu

Opatrenie 2.2.1.1.
Aktivita 2.2.1.1.1.
Aktivita 2.2.1.1.2.
Aktivita 2.2.1.1.3.
Opatrenie 2.2.1.2.
Aktivita 2.2.1.2.1.
Aktivita 2.2.1.2.2.
Opatrenie 2.2.1.3.
Aktivita 2.2.1.3.1.
Aktivita 2.2.1.3.2.
Aktivita 2.2.1.3.3.
Aktivita 2.2.1.3.4.
Opatrenie 2.2.1.4.
Aktivita 2.2.1.4.1.
Aktivita 2.2.1.4.2.
Opatrenie 2.2.2.1.
Aktivita 2.2.2.1.1.
Aktivita 2.2.2.1.2.
Aktivita 2.2.2.1.3.
Aktivita 2.2.2.1.4.
Aktivita 2.2.2.1.5.
Aktivita 2.2.2.1.6.
Opatrenie 2.2.2.2.
Aktivita 2.2.2.2.1.
Aktivita 2.2.2.2.2.
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A=B+H+CH
3000000
500000
1500000
1000000
4000000
1000000
3000000
3000000
1000000
500000
500000
1000000
6000000
3000000
3000000
35000000
1500000
30000000
500000
1000000
1000000
1000000
27100000
1000000
7000000

Verejné zdroje
spolu

Fond EÚ

Národné verejné
zdroje spolu

B=C+D
3 000 000
500 000
1 500 000
1 000 000
4 000 000
1 000 000
3 000 000
3 000 000
1 000 000
500 000
500 000
1 000 000
6 000 000
3 000 000
3 000 000
35 000 000
1 500 000
30 000 000
500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
27 100 000
1 000 000
7 000 000

C
2 550 000
425 000
1 275 000
850 000
3 400 000
850 000
2 550 000
2 550 000
850 000
425 000
425 000
850 000
5 100 000
2 550 000
2 550 000
29 750 000
1 275 000
25 500 000
425 000
850 000
850 000
850 000
23 035 000
850 000
5 950 000

D=E+F+G
450 000
75 000
225 000
150 000
600 000
150 000
450 000
450 000
150 000
75 000
75 000
150 000
900 000
450 000
450 000
5 250 000
225 000
4 500 000
75 000
150 000
150 000
150 000
4 065 000
150 000
1 050 000

Národné verejné zdroje
Region
Štátny rozpočet
álne
zdroje

E
300 000
50 000
150 000
100 000
400 000
100 000
300 000
300 000
100 000
50 000
50 000
100 000
600 000
300 000
300 000
3 500 000
150 000
3 000 000
50 000
100 000
100 000
100 000
2 710 000
100 000
700 000

F

Súkromné zdroje

Cudzie zdroje

H

CH

Miestne zdroje

G
150 000
25 000
75 000
50 000
200 000
50 000
150 000
150 000
50 000
25 000
25 000
50 000
300 000
150 000
150 000
1 750 000
75 000
1 500 000
25 000
50 000
50 000
50 000
1 355 000
50 000
350 000
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Aktivita 2.2.2.2.3.
Aktivita 2.2.2.2.4.
Aktivita 2.2.2.2.5.
Aktivita 2.2.2.2.6.
Aktivita 2.2.2.2.7.
Aktivita 2.2.2.2.8.
Opatrenie 2.2.2.3.
Aktivita 2.2.2.3.1.
Aktivita 2.2.2.3.2.
Aktivita 2.2.2.3.3.
Opatrenie 2.2.3.1.
Aktivita 2.2.3.1.1.
Aktivita 2.2.3.1.2.
Aktivita 2.2.3.1.3.
Aktivita 2.2.3.1.4.
Aktivita 2.2.3.1.5.
Aktivita 2.2.3.1.6.
Aktivita 2.2.3.1.7.
Opatrenie 2.2.3.2.
Aktivita 2.2.3.2.1.
Opatrenie 2.2.3.3.
Aktivita 2.2.3.3.1.
Aktivita 2.2.3.3.2.
Opatrenie 2.2.3.4.
Aktivita 2.2.3.4.1.
Aktivita 2.2.3.4.2.
Aktivita 2.2.3.4.3.
Aktivita 2.2.3.4.4.
Aktivita 2.2.3.4.5.
Opatrenie 2.2.3.5.
Aktivita 2.2.3.5.1.
Aktivita 2.2.3.5.2.
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15000000
1000000
1000000
1000000
1000000
100000
47000000
6000000
40000000
1000000
135000000
50000000
50000000
5000000
5000000
2000000
20000000
3000000
100000000
100000000
10000000
7000000
3000000
31600000
20000000
10000000
500000
1000000
100000
30000000
10000000
10000000

15 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
100 000
47 000 000
6 000 000
40 000 000
1 000 000
135 000 000
50 000 000
50 000 000
5 000 000
5 000 000
2 000 000
20 000 000
3 000 000
100 000 000
100 000 000
10 000 000
7 000 000
3 000 000
31 600 000
20 000 000
10 000 000
500 000
1 000 000
100 000
30 000 000
10 000 000
10 000 000

12 750 000
850 000
850 000
850 000
850 000
85 000
39 950 000
5 100 000
34 000 000
850 000
114 750 000
42 500 000
42 500 000
4 250 000
4 250 000
1 700 000
17 000 000
2 550 000
85 000 000
85 000 000
8 500 000
5 950 000
2 550 000
26 860 000
17 000 000
8 500 000
425 000
850 000
85 000
25 500 000
8 500 000
8 500 000

2 250 000
150 000
150 000
150 000
150 000
15 000
7 050 000
900 000
6 000 000
150 000
20 250 000
7 500 000
7 500 000
750 000
750 000
300 000
3 000 000
450 000
15 000 000
15 000 000
1 500 000
1 050 000
450 000
4 740 000
3 000 000
1 500 000
75 000
150 000
15 000
4 500 000
1 500 000
1 500 000

1 500 000
100 000
100 000
100 000
100 000
10 000
4 700 000
600 000
4 000 000
100 000
13 500 000
5 000 000
5 000 000
500 000
500 000
200 000
2 000 000
300 000
10 000 000
10 000 000
1 000 000
700 000
300 000
3 160 000
2 000 000
1 000 000
50 000
100 000
10 000
3 000 000
1 000 000
1 000 000

750 000
50 000
50 000
50 000
50 000
5 000
2 350 000
300 000
2 000 000
50 000
6 750 000
2 500 000
2 500 000
250 000
250 000
100 000
1 000 000
150 000
5 000 000
5 000 000
500 000
350 000
150 000
1 580 000
1 000 000
500 000
25 000
50 000
5 000
1 500 000
500 000
500 000
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Aktivita 2.2.3.5.3.
Opatrenie 2.2.3.6.
Aktivita 2.2.3.6.1.
Aktivita 2.2.3.6.2.
Aktivita 2.2.3.6.3.
Opatrenie 2.2.3.7.
Aktivita 2.2.3.7.1.
Aktivita 2.2.3.7.2.
Aktivita 2.2.3.7.3.
Opatrenie 2.2.4.1.
Aktivita 2.2.4.1.1.
Opatrenie 2.2.4.2.
Aktivita 2.2.4.2.1.
Aktivita 2.2.4.2.2.
Aktivita 2.2.4.2.3.
Opatrenie 2.2.4.3.
Aktivita 2.2.4.3.1.
Aktivita 2.2.4.3.2.
Aktivita 2.2.4.3.3.
Opatrenie 2.2.4.4.
Aktivita 2.2.4.4.1.
Opatrenie 2.2.4.5.
Aktivita 2.2.4.5.1.
Aktivita 2.2.4.5.2.
Opatrenie 2.2.4.6.
Aktivita 2.2.4.6.1.
Opatrenie 2.2.4.7.
Aktivita 2.2.4.7.1.
Aktivita 2.2.4.7.2.
Aktivita 2.2.4.7.3.
Aktivita 2.2.4.7.4.
Opatrenie 2.2.4.8.
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10000000
10000000
3000000
3000000
4000000
35000000
20000000
5000000
10000000
10000000
10000000
15000000
5000000
5000000
5000000
17000000
7000000
5000000
5000000
3000000
3000000
2000000
1000000
1000000
3000000
3000000
11500000
5000000
3000000
1500000
2000000
22500000

10 000 000
10 000 000
3 000 000
3 000 000
4 000 000
35 000 000
20 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
15 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
17 000 000
7 000 000
5 000 000
5 000 000
3 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
3 000 000
3 000 000
11 500 000
5 000 000
3 000 000
1 500 000
2 000 000
22 500 000

8 500 000
8 500 000
2 550 000
2 550 000
3 400 000
29 750 000
17 000 000
4 250 000
8 500 000
8 500 000
8 500 000
12 750 000
4 250 000
4 250 000
4 250 000
14 450 000
5 950 000
4 250 000
4 250 000
2 550 000
2 550 000
1 700 000
850 000
850 000
2 550 000
2 550 000
9 775 000
4 250 000
2 550 000
1 275 000
1 700 000
19 125 000

1 500 000
1 500 000
450 000
450 000
600 000
5 250 000
3 000 000
750 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
2 250 000
750 000
750 000
750 000
2 550 000
1 050 000
750 000
750 000
450 000
450 000
300 000
150 000
150 000
450 000
450 000
1 725 000
750 000
450 000
225 000
300 000
3 375 000

1 000 000
1 000 000
300 000
300 000
400 000
3 500 000
2 000 000
500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 500 000
500 000
500 000
500 000
1 700 000
700 000
500 000
500 000
300 000
300 000
200 000
100 000
100 000
300 000
300 000
1 150 000
500 000
300 000
150 000
200 000
2 250 000

500 000
500 000
150 000
150 000
200 000
1 750 000
1 000 000
250 000
500 000
500 000
500 000
750 000
250 000
250 000
250 000
850 000
350 000
250 000
250 000
150 000
150 000
100 000
50 000
50 000
150 000
150 000
575 000
250 000
150 000
75 000
100 000
1 125 000
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Aktivita 2.2.4.8.1.
Aktivita 2.2.4.8.2.
Opatrenie 2.2.4.9.
Aktivita 2.2.4.9.1.
Aktivita 2.2.4.9.2.
Opatrenie 2.2.5.1.
Aktivita 2.2.5.1.1.
Aktivita 2.2.5.1.2.
Aktivita 2.2.5.1.3.
Aktivita 2.2.5.1.4.
Aktivita 2.2.5.1.5.
Opatrenie 2.2.5.2.
Aktivita 2.2.5.2.1.
Aktivita 2.2.5.2.2.
Aktivita 2.2.5.2.3.
Opatrenie 2.2.5.3.
Aktivita 2.2.5.3.1.
Aktivita 2.2.5.3.2.
Aktivita 2.2.5.3.3.
Opatrenie 2.2.5.4.
Aktivita 2.2.5.4.1.
Aktivita 2.2.5.4.2.
Aktivita 2.2.5.4.3.
Aktivita 2.2.5.4.4.
Aktivita 2.2.5.4.5.
Opatrenie 2.2.5.5.
Aktivita 2.2.5.5.1.
Aktivita 2.2.5.5.2.
Aktivita 2.2.5.5.3.
Celkom:
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2500000
20000000
121000000
1000000
120000000
56200000
2000000
200000
1000000
3000000
50000000
30000000
5000000
20000000
5000000
7000000
3000000
1000000
3000000
90000000
5000000
2000000
40000000
3000000
40000000
20000000
10000000
7000000
3000000
884 900 000

2 500 000
20 000 000
121 000 000
1 000 000
120 000 000
56 200 000
2 000 000
200 000
1 000 000
3 000 000
50 000 000
30 000 000
5 000 000
20 000 000
5 000 000
7 000 000
3 000 000
1 000 000
3 000 000
90 000 000
5 000 000
2 000 000
40 000 000
3 000 000
40 000 000
20 000 000
10 000 000
7 000 000
3 000 000
884 900 000

2 125 000
17 000 000
102 850 000
850 000
102 000 000
47 770 000
1 700 000
170 000
850 000
2 550 000
42 500 000
25 500 000
4 250 000
17 000 000
4 250 000
5 950 000
2 550 000
850 000
2 550 000
76 500 000
4 250 000
1 700 000
34 000 000
2 550 000
34 000 000
17 000 000
8 500 000
5 950 000
2 550 000
752 165 000

375 000
3 000 000
18 150 000
150 000
18 000 000
8 430 000
300 000
30 000
150 000
450 000
7 500 000
4 500 000
750 000
3 000 000
750 000
1 050 000
450 000
150 000
450 000
13 500 000
750 000
300 000
6 000 000
450 000
6 000 000
3 000 000
1 500 000
1 050 000
450 000
132 735 000

250 000
2 000 000
12 100 000
100 000
12 000 000
5 620 000
200 000
20 000
100 000
300 000
5 000 000
3 000 000
500 000
2 000 000
500 000
700 000
300 000
100 000
300 000
9 000 000
500 000
200 000
4 000 000
300 000
4 000 000
2 000 000
1 000 000
700 000
300 000
88 490 000

125 000
1 000 000
6 050 000
50 000
6 000 000
2 810 000
100 000
10 000
50 000
150 000
2 500 000
1 500 000
250 000
1 000 000
250 000
350 000
150 000
50 000
150 000
4 500 000
250 000
100 000
2 000 000
150 000
2 000 000
1 000 000
500 000
350 000
150 000
44 245 000
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4. Zabezpečenie realizácie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja združenia je strednodobým
dokumentom, na základe ktorého sa uskutočňuje podpora miestneho rozvoja s dôrazom na
sociálno-ekonomickú sféru. Možno ho charakterizovať ako program cielených opatrení,
prípadne intervencií, navrhnutý pre oživenie ekonomického a sociálneho rozvoja. Má
konkretizovať oparenia nevyhnutné pre dosiahnutie strategických cieľov.
Program rozvoja je dôležitý predovšetkým tým, že zhrňuje základné informácie
k stratégii vo všetkých súvislostiach rozvoja. Predkladá sa rôznym komisiám na vyššej
programovacej úrovni a slúži ako koncepčný materiál pre formulovanie cieľov rôznych
projektov.
Ďalej slúži ako podklad pre žiadosti o finančnú podporu na realizáciu týchto projektov
a tiež na upresňovanie, získavanie a koordináciu partnerov na území regiónu.
Realizácia programu sa vykonáva na základe projektov a pri ich špecifikácií a výbere
dochádza k združovaniu záujmov a finančných prostriedkov. Okrem súkromnej
podnikateľskej bázy sú to napríklad partneri, ktorí čerpajú zdroje aj z iných fondov EÚ.
Vhodnými partnermi sú napr. vysoké školy , výskumné a technologické inštitúcie.
Pri realizácií programu sa podieľajú mnohí účastníci jednotlivých projektov a k tomu
je potrebné zabezpečiť vhodnú organizáciu a riadenie tohto procesu, ktorý pozostáva
z plánovacích, komunikačných činností ako aj sledovania, hodnotenia a aktualizácie
programu.
Zodpovednosť za plnenie celého programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
združenia má najvyšší orgán na čele so štatutárnym zástupcom združenia.

4.1. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie

Štruktúra inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia manažmentu programu je
závislá od špecifických podmienok združenia najvyšším orgánom je štatutárny zástupca
združenia.
Zastupiteľstvo obcí
Starostovia ako najvyšší orgán príma rozhodnutia o postupe programu, ustanovuje
riadiacu osobu alebo skupinu, ktorá je poverená riadením procesu. Schvaľuje návrhy
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a projekty rozvoja a dojednáva partnerské vzťahy. Hodnotí, schvaľuje výsledky a výstupy
programu. Zabezpečuje realizáciu programu a rozhoduje o zmenách.

Riadiaca skupina
Činnosť riadiacej skupiny v obci preberá najvyšší organ. Hlavnou
činnosťou
manažmentu programu je zabezpečiť organizačné a technické zabezpečenie programu,
vykonávať kontrolu fyzickú, ekonomickú a kvalitatívnu ako aj pomocou ukazovateľov
vykonať monitoring a viesť evidenciu. Ďalšou činnosťou riadiacej skupiny je urobiť
priebežné a záverečné hodnotenie a spracovanie správ o stave a výsledkoch.

Pracovná skupina
Zloženie pracovnej skupiny odráža príslušný rozsah záujmov na území združenia obcí.
V skupine by mali byť reprezentanti verejného a súkromného sektoru z obcí ako aj partneri
zúčastňujúci sa na realizácií programu. V skupine by mali byť odborne zdatní a spoločenský
uznávaní ľudia. Súčasťou skupiny môže byť aj externý konzultant, ktorý je fundovaným
pomocníkom vo všetkých fázach programu.
Pracovná skupina vykonáva tieto hlavné činnosti. Vykonáva rozbory pre zabezpečenie
programu a posudzuje jednotlivé projekty programu. Prejednáva vecnú problematiku
s partnermi . Spracováva a preberá dokumentáciu projektov a rieši operatívne problémy, ktoré
vznikajú pri realizácií programu. Ďalej spracováva a predkladá návrhy pre aktualizáciu
programu.
Verejnosť
Účasť verejnosti je zvlášť dôležitá pretože určuje výslednú legitimitu a dôveryhodnosť
celého programu ako aj jeho plnenie a záväznosť.
Verejnosť sa v procese tvorby a realizácie programu zúčastňuje prostredníctvom svojich
zástupcov a účasťou na prejednávaní čiastkových a celkových výsledkov
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4.2. Monitorovanie a hodnotenie
Monitoring znamená sledovanie a preberanie výstupov , financovanie jednotlivých činnosti ,
projektov alebo etáp. Je ho potrebné vykonávať voči stanoveným ukazovateľom
špecifických cieľov programu. Výsledky je potrebné tiež spracovať pretože sú súčasťou
správ pre vyššie úrovne programov a administratívu fondov.
Monitorovanie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu bude
stálym a dlhodobým procesom zameraným na sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych
zmien pomocou vybraných ukazovateľov, cieľom ktorého bude získavanie informácií
o skutočnom plnení opatrení zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe
zmeniť ich výber alebo spôsob realizácie.
Základným zdrojom monitorovacích údajov je žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku, ktorá obsahuje informácie o žiadateľovi a jeho partneroch na projekte,
informácie o projekte, názvy a očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu
a finančný plán projektu.
Monitorovacia správa projektu predkladaná príjemcom pomoci obsahuje účtovnú
závierku príjemcu pomoci a reálne hodnoty a merateľných ukazovateľov výstupu, výsledku
a dopadu realizovaného projektu.
Pri monitoringu nesmieme zabúdať na žiadosti o prostriedky vrátane zúčtovacích
dokladov ako výstup procesu finančného riadenia, ktorý obsahuje sumy deklarovaných
oprávnených výdavkov projektov, sumy uznaných oprávnených projektov ako aj sumy
neoprávnených výdavkov projektu a dátumy prijatia a zaúčtovania žiadosti o platbu na
platobnej jednotke.
Hodnotenie je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči cieľom
programu. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a po ich ukončení.
Posudzuje sa hlavne vecná stránka a vzniknuté problémy. Riešenie prioritných problémov sa
posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom. Nevyhnutnou podmienkou
monitoringu je organizačné a metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov
a z nich vyplývajúce zmenové riadenie.
Monitorovanie
činnosti:

plnenia programu rozvoja regiónu bude obsahovať nasledovné

systematické zbieranie vybraných informácií súvisiacich s realizáciou
strategických cieľov,
spracovanie porovnávacích a tematických analýz, príprava priebežných správ
poukazujúcich na stupeň realizácie v hlavných oblastiach spoločenského a hospodárskeho
života,
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a opatrení,
výsledkami.

vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov
vyhodnotenie súladu medzi prijateľnými cieľmi a opatreniami a dosiahnutými

Uvedené činnosti uskutočnené v procese monitorovania umožnia zhodnotiť postup
v realizácii plánovaných úloh.

4.3. Harmonogram realizácie
Časový harmonogram realizácie jednotlivých cieľov a priorít , ktoré sú opísane v
tomto Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu je viazaný na možnosť čerpania
finančných prostriedkov z jednotlivých rozpočtových kapitol obcí a združenia,
mimorozpočtových zdrojov prípadne, účelovo viazaných finančných prostriedkov alebo
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.
Jednotlivé etapy realizácie projektových zámerov budú pokračovať v náväznosti na seba
tak aby sa jednotlivé fázy neprekrývali, ale priamo na seba nadväzovali a vytvorili tak
ucelený harmonický celok.
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Oblasť rozvojového potenciálu, ľudských zdrojov a ekonomickej situácie
Aktivita
2.2.1.1.1. Získanie vhodných pozemkov a
objektov do dlhodobého prenájmu resp. na
kúpu pre podnikateľský inkubátor
2.2.1.1.2. Výstavba, rekonštrukcia a
prenájom priestorov a nehnuteľností
vhodných na podnikateľský inkubátor
2.2.1.1.3. Vybavenie podnikateľského
inkubátora
2.2.1.2.1. Získanie vhodných pozemkov a
objektov do dlhodobého prenájmu resp. na
kúpu
2.2.1.2.2. Výstavba, rekonštrukcia a
prenájom priestorov a nehnuteľností
vhodných na podnikanie
2.2.1.3.1. Rozvoj ľudských zdrojov –
zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích
kurzov pre začínajúcich MSP
2.2.1.3.2. Administratívno – organizačná
podpora prichádzajúcim investorom
a podnikateľským subjektom
2.2.1.3.3. Nadviazanie spolupráce so
strednými a veľkými podnikateľskými
subjektami v regióne
2.2.1.3.4. Výučba a prezentácia tradičných
remesiel v regióne
2.2.1.4.1. Rozvoj druhotného spracovania
poľnohospodárskych produktov
2.2.1.4.2. Založenie spoločného podniku
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Oblasť vzdelávania, kultúry a športu
Aktivita
2.2.2.1.1. Využitie podnikateľského
inkubátora na vzdelávacie aktivity
2.2.2.1.2. Podpora rekonštrukcie,
rozširovania a modernizácie plno
organizovaných škôl a predškolských
zariadení s komplexným vybavením učební,
telocviční a športovísk pre deti a mládež
mikroregiónu - strediskové obce: Nižný
Hrabovec, Tovarné
2.2.2.1.3. Podpora zriadenia školských
autobusových spojov
2.2.2.1.4.Podpora spoločných
mimoškolských aktivít a cezhraničnej
spolupráce
2.2.2.1.5. Využitie školských zariadení na
spoločné celoživotné vzdelávanie
2.2.2.1.6. Zriadenie a vybavenie regionálnej
knižnice
2.2.2.2.1. Podpora rekonštrukcie,
rozširovania a modernizácie pamäťových a
fondových inštitúcií v regióne
2.2.2.2.2. Revitalizácia a hospodárske
využitie pamiatkových objektov v regióne
2.2.2.2.3. Rekonštrukcia, rozširovanie,
modernizácia a vybavenie kultúrnych domov
v regióne
2.2.2.2.4. Vytvorenie združenia folklórnych
a detských súborov a podpora ich činnosti
a prezentácie regiónu
2.2.2.2.5. Zriadenie spoločného kultúrneho
centra a galérie pre prezentáciu
kultúry, historického dedičstva a tradičných
remesiel regiónu
2.2.2.2.6. Podpora spoločných kultúrnych
aktivít a cezhraničnej spolupráce
2.2.2.2.7. Podpora rozvoja regionálnej
architektúry a historického dedičstva
2.2.2.2.8. Spracovanie kalendára kultúrnych
podujatí na celý rok a rozšírenie žánrovej
ponuky s orientáciou na hodnotný kultúrny
prínos v rámci celého regiónu
2.2.2.3.1. Rozšírenie a dovybavenie
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viacúčelového športového ihriska pre celý
región pre ľahkú atletiku a loptové hry
2.2.2.3.2.Výstavba, rekonštrukcia a
vybavenie športových hál a telocviční pri
centrálnych školách
2.2.2.3.3. Podpora organizácie športových
podujatí regionálneho významu, spolupráce s
občianskymi združeniami, inými
právnickými a fyzickými osobami,
cezhraničnej spolupráce
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Oblasť občianskej vybavenosti, sociálnych a zdravotných služieb
Aktivita
2.2.3.1.1. Výstavba obchvatu obcí
a odklonenie nákladnej dopravy
2.2.3.1.2. Rekonštrukcia ciest II. a III.
Triedy, miestnych komunikácií, chodníkov
a mostov
2.2.3.1.3. Vysporiadanie majetko – právnych
vzťahov
2.2.3.1.4. Rozšírenie parkovacích miest
v regióne
2.2.3.1.5. Rekonštrukcia a spoločné riešenie
autobusových zastávok, čakární
2.2.3.1.6. Využitie existujúcej letiskovej
pristávacej plochy na zlepšenie dopravnej
dostupnosti regiónu
2.2.3.1.7. Vybudovanie monitorovacích
staníc na meranie rýchlosti, hluku a cestných
záťaží
2.2.3.2.1.Výstavba, dostavba a rekonštrukcia
environmentálnej infraštruktúryv regióne
(vodovodná, kanalizačná sieť a ČOV)
2.2.3.3.1. Výstavba, dostavba a rekonštrukcia
občianskej infraštruktúryv regióne (obecný
rozhlas, verejné osvetlenie, OCÚ, verejné
priestranstvá, požiarne zbrojnice,......)
2.2.3.3.2. Vytváranie podmienok pre bytovú
výstavbu v regióne
2.2.3.4.1. Vybudovanie vysokorýchlostného
internetu bezdrôtovým a optickým káblom
v rámci celého regiónu
2.2.3.4.2. Zavedenie káblovej televízie
v regióne
2.2.3.4.3. Zavedenie elektronickej ochrany
objektov v regióne
2.2.3.4.4. Zriadenie verejne prístupných
bodov internetu
2.2.3.4.5. Zriadenie regionálnej webovej
stránky
2.2.3.5.1. Podpora zvyšovania dostupnosti
sociálnych služieb pre všetky ohrozené a
marginalizované skupiny populácie s
osobitým zreteľom na obecné rómske
koncentrácie, separované a segregované
98

Roky
2007-2013
2007-2013

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013
2007-2013

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí pod hradom
ČiČva

Projekt je spolufinancovaný EÚ

obecné osídlenia
2.2.3.5.2. Podpora komunitnej práce a
terénnej sociálnej práce v znevýhodnených
skupinách a marginalizovaných rómskych
komunitách
2.2.3.5.3. Programy Fondu sociálneho
rozvoja na riešenie zamestnanosti a sociálnej
inklúzie na miestnej (lokálnej) úrovni, najmä
prostredníctvom lokálnych partnerstiev
sociálnej inklúzie
2.2.3.6.1. Podpora uľahčenia vstupu na trh
práce rodičov počas rodičovskej dovolenky
a po nej a členov rodín počas starostlivosti
o závislého člena rodiny a po jej skončení
2.2.3.6.2. Podpora rozšírenia možností
vzdelávania a prípravy pre trh práce a druho
šancového vzdelávania osôb, ktoré strávili
dlhší čas mimo trhu práce
2.2.3.6.3. Podpora rôznych druhov služieb
starostlivosti o deti
2.2.3.7.1. Podpora rekonštrukcie,
rozširovania, modernizácie a dovybavenia
zdravotníckych služieb a zariadení v regióne
2.2.3.7.2. Zvýšenie dostupnosti
zdravotníckych služieb s osobitným zreteľom
na ohrozené a marginalizované skupiny
populácie
2.2.3.7.3. Podpora sociálnej komunitnej a
terénnej práce vrátane osvetových činností
zameraných na zlepšenie zdravotného stavu
v marginalizovaných rómskych komunitách
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Oblasť životného prostredia
Aktivita
2.2.4.1.1. Podpora zavedenia nových
technológií k ochrane ovzdušia
2.2.4.2.1. Čistenie okolia vodných zdrojov a
ich ochrana
2.2.4.2.2. Úprava koryta a spevňovanie
brehov vodných tokov a vodných plôch
2.2.4.2.3. Podpora zavedenia nových
technológií k ochrane vôd
2.2.4.3.1. Odstraňovanie a likvidácia
existujúcich divokých skládok
2.2.4.3.2. Preventívne opatrenia pred
vznikom divokých skládok a znečisťovania
plôch regiónu
2.2.4.3.3. Protierózne opatrenia a pozemkové
úpravy
2.2.4.4.1. Ochrana biotopov, vzácnych a
ohrozených druhov rastlín a živočíchov
2.2.4.5.1. Ochrana chránených území
2.2.4.5.2. Ochrana chránených stromov
2.2.4.6.1. Podpora zavedenia nových
technológií k ochrane proti hluku
2.2.4.7.1. Odstraňovanie starých rizikových
ekologických záťaži
2.2.4.7.2. Zriadenie centrálnej skládky na
bioodpad
2.2.4.7.3. Zriadenie kompostovísk v regióne
2.2.4.7.4. Zriadenie zberného miesta na
nebezpečný odpad a elektroodpad
2.2.4.8.1. Vypracovanie regionálneho
protipovodňového plánu
2.2.4.8.2. Realizácia protipovodňových
opatrení
2.2.4.9.1. Vytypovanie a využitie lokalít s
obnoviteľnými zdrojmi energie
2.2.4.9.2. Výstavba a prevádzkovanie malých
vodných elektrární
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Oblasť cestovného ruchu, vidieckeho turizmu a agroturizmu
Aktivita
2.2.5.1.1. Výstavba, zriadenie a vybavenie
siete turisticko-informačných kancelárií
v regióne
2.2.5.1.2. Zlepšenie propagácie regiónu –
informačno marektingová podpora:
spracovanie komplexného informačného
buletínu o regióne
2.2.5.1.3. Podpora výroby a inštalácie
informačných tabúl pri cestných trasách,
podpora systémov jednotného značenia
turistických atrakcií (tzv. hnedé tabule)
2.2.5.1.4. Podpora rozvoja partnerskej
spolupráce (miestnych a regionálnych
samospráv so súkromnými poskytovateľmi
služieb cestovného ruchu, najmä v rámci
záujmových združení s nadväzujúcimi
odvetviami a s cestovnými kanceláriami)
2.2.5.1.5. Podpora budovania a rekonštrukcie
nekomerčnej mikroinfraštruktúry k
strediskám cestovného ruchu (CR), najmä
infraštruktúry, ktorá sama o sebe
neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske
siete, verejné sociálne zariadenia,
odpočívadlá, orientačné tabule a pod.)
2.2.5.2.1.Výstavba prístavných mól
v jednotlivých obciach
2.2.5.2.2. Výstavba lodeníc vrátane
komplexnej vybavenosti
2.2.5.2.3. Výstavba oddychových zón pri
rieke Ondava
2.2.5.3.1. Výstavba chodníka pre peších
turistov
2.2.5.3.2. Výstavba cyklistických trás
2.2.5.3.3. Výstavba náučno - poznávacích
chodníkov
2.2.5.4.1. Výstavba areálov vodných športov
(Výstavba prístavného móla pre lode a vodné
bicykle, Vybudovanie rekreačnej pláže
vrátane jej komplexnej vybavenosti,
2.2.5.4.2. Výstavba areálov adrenalínových
športov (Vybudovanie bobovej dráhy,
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lanovej dráhy a trampolína)
2.2.5.4.3. Vybudovanie stravovaco ubytovacích komplexov
2.2.5.4.4. Zriadenie požičovní športového
náradia a výstroja
2.2.5.4.5. Vybudovanie krytej športovej haly
2.2.5.5.1. Výstavba nízkokapacitných
ubytovacích zariadení
2.2.5.5.2. Zriadenie agroturistických centier
2.2.5.5.3. Aktívne využívanie kultúrneho
dedičstva – kultúrnych pamiatok a
pamätihodností

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013

Termín t.j. rok začatia, priebehu, prípadne ukončenia realizácie jednotlivých projektov je
orientačný a bude sa prispôsobovať schopnosti obce v priebehu realizácie projektov zaistiť
finančné zdroje či už z rozpočtu obce, rozpočtu samosprávneho kraja, zo štátneho rozpočtu,
prípadne z fondov Európskej únie alebo príspevkov od právnických osôb a fyzických osôb,
ale aj z príspevkov medzinárodných inštitúcií a bankových úverov.
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5. Záver
Medzi prípravou a tvorbou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja združenia obcí
a jeho realizáciou je zásadný rozdiel. Príprava programu rozvoja je tvorivým procesom, ktorý
vyžaduje zapojenie čo najširšieho okruhu občanov s potrebnými znalosťami a skúsenosťami
a s rozdielnymi pohľadmi na budúcnosť regiónu a obce. Aj preto pri vypracovaní Programu
hospodárskeho a sociálneho programu obcí združených pod hradom Čičva boli oslovení
obyvatelia všetkých obcí a ich pripomienky, rady a námety tvoria
kostru nami
vypracovaného dokumentu.
Realizácia programu je manažérskou úlohou, ktorá vyžaduje podrobný dohľad nad
aktivitami mnohých jednotlivcov, súkromných aj verejných organizácií, ktoré budú zapojené
do realizácie jednotlivých projektov uvedených v tomto dokumente ako aj projektov, ktoré
v dokumente niesú, ale budú sa v regióne realizovať.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu je živým dokumentom. Jeho
realizácia bude dôsledne sledovaná a program bude podľa potreby dopĺňaný a upravovaný.
Naznačené smery rozvoja regiónu sú otvorené budú sa dopracovávať a konkretizovať a to
vždy v záujme obyvateľov regiónu.
Hlavným cieľom tohto dokumentu je zlepšovať kvalitu života občanov a sociálnu
súdržnosť regiónu, najmä vytvoriť podmienky pre ekonomický rozvoj a tvorbu pracovných
príležitosti , presadzovať koncept trvalo udržateľného rozvoja tak, aby sa región v rámci
Prešovského kraja a SR pri začleňovaní do štruktúr EÚ stal plnohodnotným.
V samotnom závere chceme poďakovať starostkám a starostom ako aj poslancom
a všetkým občanom obcí, ktorí svojimi pripomienkami, nápadmi a radami prispeli k tvorbe
tohto dokumentu.

Spracovatelia: Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Starostky a starostovia obcí z združenia obcí pod hradom Čičva
Obecné zastupiteľstvá zúčastnených obcí
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6.Prílohy
Sústava plánovacích dokumentov SR
Oblasť podpory regionálneho rozvoja SR je regulovaná prostredníctvom kľúčových zákonov,
ktorými sú:
• zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja,
• zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch,
• zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
• zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy,
• zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy,
• zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 482/2003 Z. z. o Štátnej pokladnici,
• zákon č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
• zákon č. 235/2002 Z. z. o náležitostiach žiadosti o poskytnutie investičných stimulov,
• zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov,
• zákon č. 156/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore
na zriadenie priemyselných parkov.
Ich prostredníctvom sa rámcovo reguluje povinnosť jednotlivých riadiacich orgánov
(RO) na úrovni orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy o programovaní
podpory v oblasti regionálneho rozvoja. Na základe uvedenej regulácie sa podpora
regionálneho rozvoja realizuje prostredníctvom základných programových dokumentov,
ktorými sú:
• národná dokumentácia (CSF, SPD, stratégia kohézneho fondu),
• programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja,
• programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
V prípade národnej dokumentácie sa vyžaduje jej koherencia3 a konzistencia stratégie
s nasledujúcimi strategickými dokumentmi:
o Koncepcia územného rozvoja SR (KURS)
o Strednodobá koncepcia hospodárskeho a sociálneho vývoja SR (SKHSV SR )
o Strednodobé priority hospodárskej politiky SR
o Národný environmentálny akčný plán (NEAPII)
o Národný plán zamestnanosti
Predvstupový ekonomický program SR
o Koncepcia štátnej vednej a technickej politiky
o Stratégia informatizácie spoločnosti
o Štátna dopravná politika
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Okrem uvedených prierezových dokumentov boli východiskom pre tvorbu operačných
programov nasledujúce horizontálne politiky:
• Spoločné hodnotenie priorít zamestnanosti v Slovenskej republike (november 2001)
• Národný akčný plán zamestnanosti na roky 2002 a 2003 (apríl 2002)
• Správa o plnení záverov a priorít z dokumentu „Spoločné hodnotenie priorít
zamestnanosti v Slovenskej republike“ za rok 2001 (jún 2002)
• Milénium – Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na
najbližších 15-20 rokov (december 2002)
• Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (november 2002)
• Stratégia podpory rastu zamestnanosti na základe reformy sociálneho systému a trhu
práce;
• Koncepcia agrárnej a potravinovej politiky do roku 2005 (2000)
• Koncepcia lesníckej politiky do roku 2005 (2000)
• Koncepcia vodohospodárskej politiky do roku 2005 (2000)
• Koncepcia rozvoja vidieka v Slovenskej republike (1998)
• Koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike (1993)
• Rozpracovanie priemyselnej politiky EÚ na podmienky SR
• Národný program rozvoja cestovného ruchu v SR
• Návrh energetickej politiky SR
• Návrh programu znižovania energetickej náročnosti a využitia alternatívnych zdrojov
energie, vrátane podpory výskumu v tejto oblasti
• Analýza stavu podnikateľského prostredia SR
• Stratégia podpory vstupu zahraničných investícií
• Analýza vývoja malého a stredného podnikania a návrh na zmeny v systéme podpory
malého a stredného podnikania
• Zhodnotenie účinnosti systému na ochranu spotrebiteľa v SR z pohľadu kapitoly č. 23
a zásady spotrebiteľskej politiky do roku 2003
• Koncepčné zameranie technickej politiky priemyselných odvetví
• Projekt transformácie a reštrukturalizácie ŽSR
• Koncepcia modernizácie mobilného parku ŽSR
• Koncepcia rozvoja kombinovanej dopravy
• Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest
• Program údržby a opráv ciest a diaľnic do roku
• Koncepcia rozvoja leteckej dopravy Slovenskej republiky
• Koncepcia rozvoja vodnej dopravy Slovenskej republiky
• Koncepcia tvorby regionálnej dopravnej politiky na úrovni krajov so zvýraznením
podpory rozvoja integrovaných dopravných systémov
• Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993)
• Koncepcia rozšírenia separovaného zberu druhotných surovín a hospodárenie s
komunálnym odpadom v SR (1994)
• Koncepcia územného rozvoja Slovenska I (1994), II (1997)
• Koncepcia nakladania s odpadom zo septikov a žúmp (1996)
• Program odpadového hospodárstva SR (krajov, okresov) (1996)
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Národný environmentálny akčný program I (1996) a krajské a okresné
environmentálne akčné programy (1996 – 1998)
Národná stratégia ochrany biologickej diverzity na Slovensku (1997)
Národný environmentálny akčný program II (1999)
Program podpory postupného vylúčenia látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (2000)
Štandardy minimálnej vybavenosti krajských a okresných miest a metodika
posudzovania úrovne štrukturálnej vybavenosti krajských a okresných miest (2000)
Aktualizovaný národný akčný plán pre povodie Dunaja (2000)
Aktualizovaný program starostlivosti o mokrade Slovenska (2000)
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)
Program odpadového hospodárstva SR do roku 2005 (2002)
Integrovaná aproximačná stratégia v kapitole životné prostredie (2002)
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Základné definície a pojmy v súvislosti so štrukturálnymi fondmi EÚ:
 Cieľ 1 – cieľ ES umožňujúci podporu zo štrukturálnych fondov pre zaostávajúce regióny,
v ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe
údajov ES v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 75 % priemeru
Európskych spoločenstiev.
 Cieľ 2 – cieľ ES umožňujúci podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a Európskeho sociálneho fondu pre regióny vážne postihnuté úpadkom priemyslu, ktoré
čelia štrukturálnym ťažkostiam.
 Cieľ 3 – cieľ ES umožňujúci podporu z Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj ľudských
zdrojov, modernizáciu a prispôsobovanie politík a systémov vzdelávania, školenia a
zamestnanosti.
 Doplnok programu – dokument vykonávajúci stratégiu a priority pomoci, obsahujúci
podrobné prvky na úrovni opatrenia, ako ich uvádza čl. 18 ods. 3 nariadenia Rady
99/1260/ES, ktorý vypracuje členský štát alebo riadiaci orgán a ktorý sa v nevyhnutných
prípadoch prehodnotí podľa čl. 34 ods. 3 nariadenia Rady 99/1260/ES. Zasiela sa
Európskej komisii pre informáciu.
 Európska investičná banka (ďalej len „EIB“) – medzinárodná finančná a úverová
inštitúcia poskytujúca úvery konečným prijímateľom určené na spolufinancovanie
projektov.
 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (ďalej len „EAGGF“) - jeden
z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ podporujúci adaptáciu
poľnohospodárskych štruktúr na dlhodobé štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve, na
rozvoj poľnohospodárskej infraštruktúry, rozvoj a obnovu vidieka, vidieckeho dedičstva
a lesov.
 Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) – jeden z hlavných nástrojov
štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej
rozvinutých regiónov Európskej únie.
 Európsky sociálny fond (ďalej len „ESF“) – jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej
a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnuť ciele najmä v aktívnej politike
zamestnanosti a voľný pohyb pracovných síl v boji proti nezamestnanosti
a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce.
 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu (ďalej len „FIFG“) – jeden z hlavných
nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je zabezpečiť
vyrovnaný, harmonický rozvoj rybárskeho priemyslu.
 Iniciatívy ES – forma pomoci ES zo štrukturálnych fondov, ktorá sa týka cezhraničnej
(INTERREG A), transregionálnej (INTERREG B) a trasnacionálnej spolupráce
(INTERREG C), hospodárskej a spoločenskej obnovy zaostalých miest a mestských
oblastí (URBAN), rozvoja vidieka (LEADER) alebo medzištátnej spolupráce na
presadzovanie nových prostriedkov boja so všetkými formami diskriminácie
a nerovnoprávnosti v oblasti trhu práce (EQUAL).
 Jednotný programovací dokument (Single Programming Document – ďalej len „SPD“) –
programovací dokument schválený Európskou komisiou. Obsahuje stratégiu a priority
podporované zo štrukturálnych fondov a zdrojov členského štátu, ich špecifické ciele,
príspevok zo štrukturálnych fondov a ostatné finančné prostriedky.
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Kohézny fond – finančný nástroj ES určený pre členské krajiny, v ktorých hodnota HDP
na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za
posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru Európskych spoločenstiev.
Podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia.
Príjemca pomoci (PP) – orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo
administratívna jednotka, ktorá má prospech z projektu a je zodpovedná za jeho
realizáciu. V prípade schém pomoci podľa článku 87 zmluvy o založení ES sú konečnými
prijímateľmi tie orgány, ktoré túto podporu poskytujú.
Konečný užívateľ – orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo
administratívna jednotka, ktorá má prospech z projektu a zodpovedá za jeho realizáciu. V
prípade schém pomoci podľa článku 87 zmluvy o založení ES sú konečnými používateľmi
tie orgány, ktorým sa táto podpora poskytuje od konečného prijímateľa.
Národný rozvojový plán (National Development Plan, ďalej len „NDP“) – programovací
dokument členského štátu obsahujúci analýzu situácie vzhľadom na ciele uvedené v
článku 1 nariadenia Rady č. 1260/1999/ES a prioritné potreby pre dosiahnutie týchto
cieľov, vrátane stratégie, plánovaných prioritných činností, ich špecifických cieľov a s
tým spojených finančných prostriedkov.
Opatrenie – prostriedok, ktorým sa v priebehu niekoľkých rokov uskutočňuje priorita
programovacieho dokumentu a ktorý umožňuje financovanie činností.
Operačný program – programovací dokument schválený Európskou komisiou pre
vykonávanie rámca podpory Spoločenstva, obsahujúci súvislý súbor priorít zahrňujúcich
viacročné opatrenia, ktorý možno vykonávať využitím pomoci jedného alebo viacerých
fondov, jedného alebo viacerých iných existujúcich finančných nástrojov a EIB.
Oprávnené výdavky – výdavky, ktoré sa skutočne realizovali v rámci obdobia
stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci vo forme výdavkov konečného prijímateľa
a ktoré sa realizovali v rámci operácií vybraných na podporu pomoci v súlade s kritériami
výberu a procesmi podliehajúcimi pravidlám ES.
Platobný orgán (PO) – jeden alebo viac vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych
orgánov či subjektov menovaných členskými štátmi na účely vypracovania a predkladania
žiadostí o platby a prijímanie platieb od EK. Platobný orgán zodpovedá za certifikáciu
výkazu výdavkov, na základe ktorej predkladá žiadosti o platby z Európskej komisie.
Priorita – jeden z hlavných zámerov stratégie prijatej do rámca podpory Spoločenstva
alebo pomoci. Každej priorite je pridelený príspevok zo štrukturálnych fondov a iných
finančných nástrojov, príslušné finančné prostriedky členského štátu a súbor bližšie
určených konkrétnych cieľov.
Rámec podpory Spoločenstva (Community Support Framework – ďalej len „CSF“) –
dokument schválený Európskou komisiou po dohode s príslušným členským štátom, ktorý
vyplýva z hodnotenia národného rozvojového plánu predloženého členským štátom.
Obsahuje stratégiu a priority podporované zo štrukturálnych fondov a zo zdrojov
členského štátu, ich špecifické ciele, príspevok fondov a ostatné finančné prostriedky.
Realizuje sa prostredníctvom jedného alebo viacerých operačných programov.
Riadiaci orgán (RO) – jeden alebo viac vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych
orgánov či subjektov menovaných členskými štátmi na účely riadenia podpory zo
štrukturálnych fondov. Je menovaný pre rámec podpory Spoločenstva, každý operačný
program, jednotný programovací dokument a iniciatívy ES.
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Platobná jednotka (PJ) – verejný alebo súkromný orgán vykonávajúci určité úlohy
delegované z platobného orgánu. Rozsah a definovanie delegovaných úloh sú
v kompetencii platobného orgánu.
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) – verejný alebo súkromný
orgán vykonávajúci určité úlohy delegované z riadiaceho orgánu. Rozsah a definovanie
delegovaných úloh sú v kompetencii riadiaceho orgánu.
Štrukturálne fondy – nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie jej
cieľov. K štrukturálnym fondom patria európsky fond regionálneho rozvoja, európsky
sociálny fond, európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia
sekcia a finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu.
Zúčtovací doklad – doklad dokazujúci uskutočnenie výdavku, t. j. doklad o uskutočnení
plnenia dodávky stavby, tovaru alebo služby a o jeho zaplatení zo strany konečného
prijímateľa.
Efektívnosť vyjadruje pomer medzi vynaloženými finančnými prostriedkami
a dosiahnutým výstupom, výsledkom a dopadom.
Účinnosť vyjadruje pomer medzi očakávanou a reálnou hodnotou toho istého merateľného
ukazovateľa.
Relevantnosť vyjadruje stav, keď je napr. priorita programu v súlade s výsledkami
reálnych socio-ekonomických potrieb regiónu.
Koherencia – rozlišuje sa vnútorná a vonkajšia koherencia. Vnútorná koherencia existuje
napr. vtedy, keď sa ciele a opatrenia v rámci jedného programu alebo priority
neprekrývajú, ale navzájom dopĺňajú. Vonkajšia koherencia charakterizuje taký stav
stratégie programu, keď sa jeho ciele, priority alebo opatrenia neprekrývajú so stratégiou
iného programového dokumentu.
Monitorovacie správy – sú výsledkom procesu monitorovania hodnotenia. Vypracúvajú sa
na základe monitorovaných údajov a pravidelne predkladajú monitorovaciemu výboru,
alebo EK. Monitorovacie správy pre OP sa vypracúvajú spravidla raz za 6 mesiacov.
Okrem toho sa vypracúvajú povinné výročné monitorovacie správy o pokroku
dosiahnutom v implementácii programu.
Hodnotiace správy – sú výsledkom procesu monitorovania a hodnotenia. Obsahujú
informácie o efektívnosti a účinnosti realizovanej podpory. Vpracovúvajú sa vo forme ex
ante (predbežné hodnotenie), interim (priebežné hodnotenie), ex post (následné
hodnotenie).
Merateľné ukazovatele – kvantifikovateľné indikátory výstupu výsledku a dopadu.
K merateľným ukazovateľom patria i štatisticky spracovateľné údaje zo žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – formulár, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je
aj projekt a prílohy. Príjemca pomoci, ktorý sa chce uchádzať o nenávratný finančný
príspevok na podporu regionálneho rozvoja, musí vyplnený formulár vrátane projektu
a príloh predložiť na príslušnom sprostredkovateľskom alebo riadiacom orgáne.
Región – jednotka územného členenia.
Partneri – socio-ekonomickí partneri riadiaceho orgánu podieľajúci sa na príprave
programového dokumentu a jeho implementácii.
Partneri žiadateľa – subjekty, ktoré sa spolu s príjemcom pomoci podieľajú na realizácii
a riadení projektu a majú z neho prospech.
PRSK – program rozvoja samosprávneho kraja.
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PRO – program rozvoja obce.
Programovacie dokumenty – napr. Národný rozvojový plán, operačné programy, PRSK,
PRO.
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