
PHSR PSK 2014-2020  Prešovský samosprávny kraj 
Príloha č.8 

 
 

 
strana 1          Verzia 1.0 © IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. 

 

Analýza priorít a bariér rozvoja obcí PSKAnalýza priorít a bariér rozvoja obcí PSKAnalýza priorít a bariér rozvoja obcí PSKAnalýza priorít a bariér rozvoja obcí PSK    

Celkový počet subjektov, ktorí sa zapojili do prieskumu: 99 

Celkový počet subjektov, ktorí odovzdali dotazníky: 80 

Celkový počet subjektov, ktoré odovzdali projektové zámery: 65 

Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo najviac obcí z veľkostnej skupiny od 500 do 2000 obyvateľov. 

Z toho dôvodu bude ďalej popri súhrnnom vyhodnocovaní odpovedí z dotazníkového prieskumu 

vyhodnocovaná samostatne ešte skupina obcí s počtom obyvateľov od 500 do 2000. 

 

Podľa celkového počtu obyvateľov, ktorých reprezentujú obce zapojené do prieskumu, má najvyššie 

zastúpenie obyvateľstvo zo skupiny obcí s počtom obyvateľov nad 2000. Ďalšie posudzované skupiny 

obcí predstavovali obce s počtom obyvateľov 500-2000 vrátane a obce s počtom obyvateľov do 500. 
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Pri označovaní najvýznamnejších bariér rozvoja obcí v PSK 51% obcí označilo za najzávažnejšiu bariéru 

nedostatok pracovných príležitostí v obci a okolí. Ako druhá najvážnejšia bariéra rozvoja bola 

najčastejšie označená zlá finančná situácia a ako tretia najvýznamnejšia nedostatok pozemkov k 

dispozícii na výstavbu.  

 

Skupina obcí s počtom obyvateľov od 500 do 2000 obyvateľov stanovila rovnakú najvážnejšiu bariéru 

rozvoja - nedostatok pracovných príležitostí v obci a okolí, ale ako druhú najvážnejšiu bariéru označila 

nedostatok pozemkov k dispozícii na výstavbu bytov, firiem  a na treťom a štvrtom mieste rovnaký 

počet obcí označil za bariéru zlú finančnú situáciu a zanedbanú technickú infraštruktúru. 

 

Najviac 20% opýtaných zástupcov obcí určilo za najhlavnejšiu prioritu rozvoja obce rekonštrukciu a 

modernizáciu miestnych komunikácií vrátane chodníkov a cyklotrás. Ďalších 20% obcí považuje za 

prioritu č.1 skvalitnenie odvodov odpadovej vody. 
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Pre najväčšiu skupinu zastupujúcu 33% zástupcov obcí  s počtom obyvateľov od 500 do 2000 

obyvateľov je rozvojovou prioritou č.1 rozvoj podnikateľských aktivít, tvorba nových pracovných miest. 

 

 

Súhrnné vyhodnotenie zistených predpokladov ďalšieho rozvoja obcí v PSK 
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Viac ako polovica odpovedí (54%) od zástupcov obcí potvrdila, že majú spracovaný koncepčný 

rozvojový dokument obce potrebný pre jej strategické plánovanie. 

 

 

66% zástupcov obcí, ktorí vyplnili dotazník, vedeli definovať hlavné investičné projektové zámery 

rozvoja obce na najbližšie obdobie.  54 % odpovedí potvrdilo, že v ich obci sú k dispozícii voľné priestory 

na podnikanie alebo komunitnú činnosť a iba 40 % odpovedí potvrdilo, že má k dispozícii aj voľné 

pozemky na podnikanie.  53% odpovedí potvrdilo záujem obcí o účasť v partnerských projektoch s 

inými obcami, pričom v minulosti iba 35% zástupcov dopytovaných obcí potvrdilo, že boli alebo sú 

zapojení do partnerstiev, klastrov a iných typov projektovej spolupráce. 

Podľa odpovedí v dotazníku 58% obcí vidí svoj potenciál rozvoja v podpore vytvárania komunitných 

centier, ale len 15% už má vytvorené komunitné centrá. 64 % obcí vidí potenciál rozvoja v inováciách 

a až 72% obcí vidí možnosti v rozvoji kultúrneho potenciálu obce. 

Ako najväčší problém u všetkých obcí bol označený nedostatok pracovných miest, pričom 19,9% je 

priemerný podiel počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva na celkovom počte obyvateľov v 

dotazovaných obciach. Ďalším závažným problémom je bytová otázka a nedostatok finančných 

prostriedkov na výstavbu bytov vo všetkých dopytovaných obciach, kde len 35% odpovedí obcí kladne 

odpovedalo, že má k dispozícii pozemky na bytovú výstavbu pre obyvateľov. 
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