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ANALYTICKÁ ČASŤ

1 Analýza historických predpokladov
územia
Základné podmienky pre biologický život vytvára klíma, hydrologický cyklus a tvorba pôdy
za spolupôsobenia atmosféry a kolobehu prvkov vo vzduchu a vode. Biosféra vznikla ako dôsledok života
na Zemi a k jej kvalite prispievajú živé ekosystémy. Zmeny v týchto ekosystémoch môžu mať za následok
ohrozenie predpokladov pre život človeka alebo kvalitu života a rozvoj územia.
Vhodné prírodné podmienky a dostupnosť prírodných zdrojov pre vznik a rozvoj spoločnosti
existovali na území dnešného Prešovského samosprávneho kraja (PSK) už v dávnej minulosti. Dôkazom toho
sú pozostatky najskôr sporadického osídlenia v staršej dobe kamennej a neskôr už aj trvalejšieho osídlenia
tohto územia v mladšej dobe kamennej. Toto osídlenie tu bolo a pretrvalo aj napriek tomu, že sa v Európe
v obrovskom časovom rozpätí niekoľkokrát postupne zmenili klimatické podmienky. V súvislosti so striedaním
piatich dôb ľadových a štyroch medziľadových sa rapídne menili podmienky pre rozvoj flóry a fauny. Na území
kraja sa vystriedali ľadovce, močiare, bahniská, tundry aj step. Rástli tu lišajníky, machy, borovicové, brezové,
dubovo–bukové a smrekové lesy, ale aj niektoré

subtropické rastliny, napríklad figovník, zimozeleň

a podobne. Jednotlivé obdobia ovplyvnili aj výskyt zvere. Výskyt mamutov, nosorožcov, lumíkov, rosomákov,
zajacov belákov (stopy napríklad v Javorine), divých koní, jeleňov, medveďov a hyen jaskynných, polárnych
líšok ako aj mnohých iných zvierat svedčil o vhodných existenčných podmienkach, medzi ktoré patrila
aj zemepisná poloha, územie od severu chránené horským masívom a geologická stavba, dostatok vodných
zdrojov, napr. riek, minerálnych a termálnych prameňov. Za ojedinelý na území kraja, konkrétne v Gánovciach
sa považuje nález slona lesného dokazujúci existenciu teplomilnej fauny. Týmto premenám životného
prostredia sa musel prispôsobiť aj život najstarších obyvateľov nášho územia, ktoré bolo osídlené (spočiatku
nie trvalo a súvisle, neskôr trvalejšie) v teplých aj chladných podnebných obdobiach. Naznačuje to, že tu boli
vhodné klimatické a pôdne podmienky, dostatok vodných zdrojov a zdrojov energie, čo ovplyvňovalo
dostatok mäsitej a rastlinnej potravy a neskôr jej spracovanie, ako aj materiálov potrebných na výrobu
nástrojov a náradia na lov a spracovanie potravy. Dôkazom toho sú nálezy na území kraja. Medzi významné
patrí nález najstaršieho hominoidného pozostatku na území Európy z travertínového bloku v Spišskom
Podhradí. Nesporne najznámejším nálezom je výliatok „mozgovne včasného neandertálca“, ako aj ďalšie kosti
neandertálcov, ktoré boli nájdené v Gánovciach a pochádzajú približne z obdobia pred 120 000 rokmi, pričom
sú považované za najstaršie antropologické nálezy na území bývalého Československa.
Človek bol od začiatku svojej existencie závislý od toho, ako dokáže využiť potenciál a služby prirodzeného
ekosystému – flóry, fauny, nerastných surovín a zdrojov energie. Keďže dochádzalo k teplotným zmenám,
zmenám v množstve zrážok a sile vetra menili sa pôdne faktory, kvalita pôdy. V rámci jeho živobytia závisela
od prírodných a klimatických podmienok báza potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Rastliny boli
dôležité pre zvieratá, ktoré lovil a neskôr aj choval pre vlastnú spotrebu. Dostatok, resp. nedostatok rastlinnej
a živočíšnej potravy ovplyvňoval početnosť a prípadnú migráciu ľudskej populácie. Už prví obyvatelia žijúci
na našom území v snahe zabezpečiť si potravu, boli nútení sťahovať sa – migrovať. Známy je prechod rieky
Poprad na územie dnešného Poľska. Postupne sem prichádzalo a usádzalo sa tu roľnícke obyvateľstvo, ktoré
žilo v prechodných aj trvalých sídliskách. Medzi významné nálezy na území kraja patrí nesporne sídlisko
pri Ostrovanoch, výšinné hradisko v katastri obce Jarovnice osídľované najprv ľudom kultúry s východnou
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lineárnou keramikou, čo svedčí o pobyte prvých roľníkov približne v 2. polovici 5. tisícročia pred n. l., a ľudom
bukovo horskej kultúry, ktorá je spájaná aj s Azovským Šalgovom, ale aj s katastrami obcí
Ražňany a Ostrovany, o čom svedčia sídliskové nálezy objavené počas zisťovacieho výskumu Vojtecha
Budinského-Kričku z Archeologického ústavu SAV v roku 1954, ale aj dejiny obce Azovský Šalgov.
Medzi významné nálezy na území kraja, naznačujúce jeho atraktivitu, však patria aj nálezy z neskorších
vývojových období, či už ide o pozostatky Keltov „prvých obyvateľov, ktorých existencia na území kraja je
historicky doložená, a ktorí „na rozdiel od početných etník, obývajúcich v praveku územie Slovenska sú prvým
etnikom, ktoré poznáme podľa mena, alebo ako ďalší príklad je možné uviesť významné nálezisko z doby
rímskej (0 – 400 n. l.) na rozmedzí obcí Ostrovany a Medzany. V mladšej dobe rímskej mohlo byť remeselníckym
a politickým centrom minimálne hornej a strednej Torysy. K najvýznamnejším hospodárskym aktivitám
obyvateľov osady patrila najmä výroba tzv. sivej keramiky a hutnícka činnosť. O kontakte ostrovanského
sídliska s územím Rímskej ríše svedčia výrobky a mince. Na území kraja sa teda obchodovalo už v tomto
období. Vodné zdroje boli pre obyvateľov územia jednými z najdôležitejších. Sídliská

rozkladajúce sa

po stranách riek alebo v blízkosti minerálnych prameňov to jednoznačne dokazujú. Sídlisko slovanského
obyvateľstva je evidované napr. v katastri Veľkého Šariša a osídlenie na území kraja je doložené taktiež
aj v období Veľkej Moravy. Popri riekach prechádzali územím kraja významné cesty už v období praveku (napr.
popri rieke Toryse). Táto cesta bola známa najmä v minulosti ako kráľovská. Viedla od Baltického mora
k Čiernemu moru. Prepravovali sa po nej rôzne obchodné artikle, napríklad, med soľ, drahé kovy a pod. Nielen
významné obchodné cesty mali už v minulosti na rozvoj popisovaného územia veľký dopad – podnietili napr.
vznik a rozvoj väčšiny aj dnes existujúcich obcí, ako aj kráľovských miest. Dediny vznikali spojením malých
sídlisk do väčších usadlostí už v 11. – 12 storočí. Na území dnešnej obce Nemešany existovala dnes už zaniknutá
stredoveká osada Zalužany. V obci Nemešany sa v roku 1955 – 1957 uskutočnil jeden z prvých archeologických
výskumov. V kráľovských mestách sa sústreďovala najmä politická a hospodárska moc, z čoho blízke okolie
profitovalo. V 13. – 15. storočí prichádzali na naše územie nemeckí kolonisti, a to najmä po tatárskom vpáde
zaľudňovali oblasť Spiša, ktorá stratila až 50 % obyvateľov, čo dalo podnet vzniku a rozvoju viacerých
slobodných miest a mestečiek, ako aj podnet k vytvoreniu

vhodných podmienok pre remeselnícku

a poľnohospodársku výrobu, a tým sa samozrejme, podnietil čulý obchodný ruch. Na Spiši k tomu prispelo
spájanie spišských miest a vytvorenie politickej jednotky s vlastnou správou. Údolie rieky Torysy slúžilo
k migrácii maďarských obyvateľov na sever najmä v 13. – 14. storočí. V 15. storočí na územie robili nájazdy
husitské vojská. Najintenzívnejšie osídľovanie územia prebiehalo v 16. storočí. Prispel k tomu dostatok voľnej
pôdy, osídľovanie územia na základe valašského práva (14. – 17. storočí), (najmä oblasť Šariša). V tomto
prípade šlo o transhumanciu - pastierstvo, ktorým boli známi Valasi, založené na striedaní miesta na pasenie
dobytka podľa ročných období medzi vrchmi a nížinami, čo bolo vhodné najmä pre neúrodnejšie časti územia
kraja. V tomto období osídľovalo územie aj rusínske pastierske obyvateľstvo. Obdobie stredoveku bolo však už
známe aj dôležitými strediskami remeselnej výroby – výroba plátna, korytárstvo, kovolejárstvo.
Koncom 19. storočia územie aspoň čiastočne pocítilo výdobytky „priemyselnej revolúcie“.
Nachádzame údaje o viacerých stavbách, známe sú napr. parné mlyny a píly.
Migračné pohyby (emigračné a imigračné) pre územie kraja neboli neznáme. Ich príčiny boli rôzne,
ale vždy súviseli s hospodárskou, ekonomickou prípadne demografickou alebo sociálnou krízou, teda zlými
existenčnými podmienkami, resp. ponukou vhodnejších. Dôsledkom emigračných pohybov bola stratou
obyvateľov prevažne v produktívnom veku zmena štruktúry obyvateľstva, ktorá v niektorých prípadoch viedla
k zmenšovaniu alebo upadaniu sídiel. Naopak migračné pohyby mali za následok získanie obyvateľov
prevažne v produktívnom veku. Ich cieľom bolo získanie lacnej pôdy, zamestnania, finančné zabezpečenie
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a pod. Z histórie je známe obdobie migračných pohybov, tzv. sťahovanie národov v 5. – 6. storočí n. l., keď sa
do Karpatskej kotliny nasťahovali Slovania, sťahovanie obyvateľov do Severnej
Ameriky, Južnej Ameriky, Austrálie a iných krajín v 2. polovici 19. storočia, vysťahovalectvo v období
1905 – 1913 a podobne aj v roku 1968.
Bezpochyby dôležitým predpokladom pre rozvoj územia je dobré spravovanie regiónu. Územie
dnešného PSK bolo počas historických období súčasťou viacerých samostatných administratívnych celkov,
resp. územnosprávnych celkov.
Od druhej polovice 11. storočia až do 13. storočia patrilo územie regiónov Šariš, Spiš a Zemplín
do tzv. kráľovských komitátov, neskôr v 13. storočí dostali tieto územné celky názov župy, v 14. – 19. storočí
boli premenované na samosprávne šľachtické stolice, koncom 19. storočia potom opäť na župy. Hranice
jednotlivých stolíc sa od približne 14. storočia výraznejšie zmenili až začiatkom 19. storočia. V priebehu
15. a 16. storočia

sa župy

rozdelili na slúžnovské okresy, alebo obvody. Ich vznik podnietila snaha

o zjednodušenie administratívy. Od roku 1918 do roku 1922 bolo pomenovanie župa aj súčasťou
územnosprávneho členenia prvej ČSR. Od roku 1923 do roku 1928 bolo územie kraja súčasťou 2 „veľžúp“
(Košickej a Liptovského sv. Mikuláša). Po tomto období bolo územie súčasťou krajinského zriadenia.
„V roku 1949 boli v celom Česko – Slovensku vytvorené regionálne celky a orgány, prvý raz aj na Slovensku
označené podľa vzoru Česka ako kraje“, „Kraje sa ďalej delili na okresy“. Zákonom Národnej rady SR č. 221/1996
Z. z. z 3. 7. 1996 o územnom a správnom usporiadaní sa s účinnosťou od 24. júla 1996 na výkon správy vytvorili
územné celky a správne celky. Počet krajov, ich vymedzenia a sídla nekopírujú celkom historický a kultúrny
aspekt. Vyššie územné celky – samosprávne kraje začali svoju činnosť v roku 2002 na základe zákona
č. 302/2001 Z. z. zo 4. júla 2001 o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
Z hľadiska vyššie uvedenej historickej genézy je zrejmé, že podmienky rozvoja a prosperity vidieckych území,
z hľadiska pôvodných a súčasných štruktúr, výrazne ovplyvňujú:

•

Prírodné podmienky a klíma

•

Stav ekosystémov, úroveň ich zmien v čase a priestore prostredníctvom:
o „priamych hnacích síl“ zmien ekosystémov
o „nepriamych hnacích síl“ zmien ekosystémov.

Prírodné podmienky a klíma
Územie PSK má rôznorodý a členitý povrch, prevažne hornatý. Nachádzajú sa tu pahorkatiny,
vrchoviny a kotliny i najmenšie veľhory. Rozprestiera na rozlohe 8 973 km2 a zaberá tak 18,3 % rozlohy štátu
na severovýchode Slovenskej republiky Zasahujú sem Vonkajšie

Západné Karpaty (Spišská Magura,

Podtatranská brázda, Spišsko-šarišské medzihorie, Levočské vrchy, Bachureň, Šarišská vrchovina, Pieniny,
Ľubovnianska vrchovina, Čergov), Vnútorné Západné Karpaty (Tatry, Podtatranská kotlina, Kozie chrbty, Nízke
Tatry, Hornádska kotlina, Spišskogemerský kras, Branisko, Čierna hora, Košická kotlina a Slanské vrchy,
Vonkajšie Východné
Karpaty (Busov, Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie a Bukovské vrchy),
Vnútorné Východné Karpaty s Vihorlatskými vrchmi a južnú časť tvorí výbežok Východoslovenskej roviny.
Z nerastných surovín sú zastúpené najmä suroviny pre stavebné účely. Nachádzajú sa tu ložiská
bentonitu a zeolitu, vápence a cementárske suroviny, andezity, ako aj štrkopiesky v údolných nivách.
V Dubníku (Slanské vrchy) a v Zlatej Bani sa ťažil (opál), v Kišovciach – Švábovce mangán. V kraji sú zastúpené
aj ložiská soli. Nerastné suroviny výrazne ovplyvnili zastúpenie priemyslu a priemyselných podnikov.
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PSK má najchladnejšie a najdaždivejšie podnebie na Slovensku. Najvyššie polohy patria do chladnej
klimatickej oblasti, nižšie polohy a kotliny do mierne teplej klimatickej oblasti, čo odpradávna formovalo
kvalitu pôdy, od ktorej závisela poľnohospodárska výroba (chov živočíšnych komodít, pestovanie bežných
a špecifických druhov rastlinných komodít, zakladanie ovocných sadov, včelárstvo, rybárstvo, poľovníctvo
a pod.), ale napr. aj podmienky pre pastierstvo a s tým úzko súvisiaci vznik a rozvoj remesiel. Aj v rámci
samotného kraja boli a sú podmienky najmä pre rastlinnú výrobu rozdielne.
V súčasnosti sa podiel poľnohospodárskej pôdy, ako aj jej jednotlivých zložiek – orná pôda, chmeľnica,
vinica, záhrada, ovocný sad – v porovnaní s nepoľnohospodárskou pôdou v PSK, v porovnaní rokov 1996
a 2014, postupne znižuje.
Pre lepšie porovnanie a ilustráciu uvádzame v rámci vybraných údajov sledované dáta s výpovednou
hodnotou v grafickej podobe.
Graf č. 1: Využitie pôdy v PSK v porovnaní rokov 1996 a 2014

Pôda v PSK v ha rok 2014

Pôda v PSK v ha rok 1996

43,10%
42,31%
Poűnohospodárska
pôda
Nepoűnohospodárska
pôda

56,90%

Poűnohospodárska
pôda
Nepoűnohospodárska
pôda

57,69%

Zdroj: ŠÚ SR, 2014, Poľnohospodárstvo, lesníctvo, výmera územia a využitie pôdy

Graf č. 2: Rozdelenie celkovej výmery pôdy v PSK v roku 1996
Zastavané
plochy a
nádvoria
3,0861%
Vodná plocha
1,5856%

Rozdelenie pôdy PSK v roku 1996
Ostatná plocha
3,4007%
Orná pôda
18,4288%

Trvalo trávnaté
porasty
23,1501%
Chmelnica
0,0000%

Lesný pozemok
48,8307%

Vinice
0,0026%
Záhrada
1,2353%
Zdroj: ŠÚ SR, 2014, Poľnohospodárstvo, lesníctvo, výmera územia a využitie pôdy
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Ovocný sad
0,2800%

Graf č. 3: Rozdelenie celkovej výmery pôdy v PSK v roku 2014

Rozdelenie pôdy PSK v roku 2014
Zastavané
plochy a
nádvoria
3,5647%
Vodná plocha
1,5555%

Ostatná plocha
3,2533%
Orná pôda
16,5898%

Trvalo trávnaté
porasty
24,2995%

Lesný pozemok
49,3190%

Chmelnica
0,0000%
Vinice
0,0026%
Záhrada
1,2038%

Ovocný sad
0,2118%

Zdroj: ŠÚ SR, 2014, Poľnohospodárstvo, lesníctvo, výmera územia a využitie pôdy

Graf č. 4: Výmera ornej pôdy v okresoch PSK v porovnaní rokov 1996 a 2014

Orná pôda v okresoch PSK v ha
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Rok 1996

Rok 2014

Zdroj: ŠÚ SR, 2014, Poľnohospodárstvo, lesníctvo, výmera územia a využitie pôdy
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Graf č. 5: Výmera ovocných sadov v okresoch PSK v porovnaní rokov 1996 a 2014

Ovocné sady v okresoch PSK v ha
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Zdroj: ŠÚ SR, 2014, Poľnohospodárstvo, lesníctvo, výmera územia a využitie pôdy

Uvedené grafy ilustrujú aspoň okrajovo zmeny, ktoré sa udiali v užívaní ornej pôdy, lesov a ovocných
sadov za posledné dve dekády a naznačujú príležitosti rozvoja vidieckeho územia kraja v rámci čiastočnej
zmeny klímy a jeho geografických daností v súčasnosti.
Za najvýznamnejšiu devízu územia je považovaná zatiaľ málo narušená horská i podhorská krajina
osobitá viacerými zachovanými pôvodnými endemitmi, a to dokonca v stredoeurópskom kontexte. Na území
PSK sa nachádza, resp. do tohto územia plošne zasahuje, päť národných parkov: Tatranský národný park,
Pieninský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj a Národný park Poloniny a dve
chránené krajinné oblasti Východné Karpaty a Vihorlat.
Na území PSK sa nachádza 66 území európskeho významu. Patrí k nim napríklad Regetovské
rašelinisko, Vydrnícka slatina, Brekovský hradný vrch, Osturniansky potok, Plavečské štrkovisko, Pieninské
bradlá, Stiniská , Vihorlat, Jereňaš, Dubnícke bane, Gánovské slaniská, Dukla, Kyjovský prales, Rajtopíky.
Nachádzajú sa tu chránené vtáčie územia – Levočské vrchy, Čergov, Laborecká vrchovina, Bukovské
vrchy a zasahujú sem chránené vtáčie územia – Tatry, Slovenský raj, Volovské vrchy, Vihorlatské vrchy, Slanské
vrchy a Nízke Tatry. Výnimočnosťou podzemného sveta sú známe a často navštevované aj Belianska jaskyňa
a jaskyňa Zlá diera. Územie kraja je veľmi bohaté na výskyt minerálnych a termálnych vôd kvôli vyhovujúcej
geologickej stavbe. Zastúpené sú všetky známe typy minerálnych vôd (prírodné minerálne vody, prírodné
liečivé vody a prírodné minerálne vody stolové, okrem rádioaktívnych, niektoré dokonca vo veľkých
koncentráciách). Sú považované za vzácny prírodný zdroj a bezpochyby sú ďalším predpokladom rozvoja
územia. Jednými z najstarších kúpeľov na Slovensku sú Bardejovské kúpele. Okrem nich sa na území PSK
nachádzajú kúpele: Červený Kláštor, Vyšné Ružbachy, Tatranská kotlina, Horný Smokovec, Nový Smokovec,
Tatranské Zruby, Tatranská Polianka a Lučivná.
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Stav ekosystémov, úroveň ich zmien v čase a priestore
Pôvodne prirodzený prírodný ekosystém sa zásahmi človeka zmenil na dnes prevažujúci umelý
ekosystém.
Za „priamu hnaciu silu“ zmeny ekosystému je považované uspokojovanie materiálnych nárokov
spoločností prostredníctvom základných hospodárskych a spoločenských procesov a činností (rozvoj
priemyslu, umenia, dopravy, využívania zdrojov).
Za tzv. „nepriame hnacie sily“ zmeny ekosystému sú okrem inovácií a politických vplyvov považované:

•

Sociálno-ekonomické predpoklady rozvoja územia, demografia (vývoj počtu obyvateľov, veková
skladba obyvateľov, migrácia), infraštruktúra, podiel FO a PO podnikajúcich vo vidieckych
oblastiach, tvorba spolkov, zväzov, partnerstiev, efektívna implementácia finančných zdrojov
do územia vidieka,

•

Kultúrno-historické predpoklady rozvoja územia.

Sociálno-ekonomické predpoklady
Podmienky prírodného prostredia sú ekonomicky významné a podmieňujú oblasti ekonomických
činností, ako napríklad poľnohospodárstvo alebo lesníctvo. Ekonomický systém je priamo závislý
na prírodných zdrojoch – energetických a nerastných surovinách a biomase, ale tiež na priestore, vode
a vzduchu, bez ktorých by nemohli prebiehať výrobné procesy. Prírodné podmienky patrili medzi dôležité
faktory, a to od pravekého osídľovania a lokalizácie sídlisk na území kraja až po súčasnosť. Odpradávna
ovplyvňovali aj sociálno-ekonomické podmienky.
Kultúrno-historické predpoklady rozvoja územia
Medzi ľuďmi a ekosystémami vždy existovali komplexné vzájomné väzby formujúce
konkrétnu podobu ľudskej kultúry s jej výstupmi. Tie sa v súčasnosti stali jedným z historických predpokladov
rozvoja daného územia.
Z historického pohľadu bolo územie súčasného PSK (z pohľadu Slovenskej republiky) v rámci
územnosprávneho členenia rozdelené do stolíc – žúp: Šarišská župa, Spišská župa a Zemplínska župa.
Obrázok č. 1: Historická štruktúra a aktuálny stav administratívneho členenia PSK

Zdroj: vlastné spracovanie

Legenda:
1.) Šarišská župa
2.) Spišská župa
3.) Zemplínska župa
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Župy boli formované spoločnými, ale aj viacerými rozličnými faktormi. Na základe toho sa historické
regióny jednotlivých žúp od seba navzájom odlišujú. V dôsledku historického vývoja si jednotlivé župy vytvorili
jedinečnú identitu, ktorá je prezentovaná vlastným nárečím, tradíciami a zvykmi, vlastnou architektúrou,
religiozitou,

kultúrou,

folklórom,

ľudovou

slovesnosťou,

ale

napr.

aj remeselnou

výrobou,

poľnohospodárskymi činnosťami, a s tým súvisiacimi budovami a zariadeniami. Aj geografická poloha
a členitosť kraja, ktorá viedla k vytváraniu hospodárskych a obchodných celkov, vytvárala ich jedinečnú
identitu.
Bohatá minulosť jednotlivých regiónov tvorí jeden z historických predpokladov pre rozvoj územia
vidieka, napríklad z pohľadu vidieckeho turizmu. Na území jednotlivých žúp sa zachovali pamiatky, akými sú
hrady, hrádky, kaštiele a kúrie, kostoly, drevené kostolíky kláštory, archeologické lokality a hradiská, skanzeny,
meštianske domy, národné technické pamiatky a podobne.
Hrady na území PSK vypínajúce sa nad krajinou boli poväčšine strážne hrady, preto sú postavené
na ťažko prístupných miestach, aby boli nedobytné. Strategická pozícia im v prípade nebezpečenstva
umožnila dávať si znamenia dymom vo dne a ohňom v noci. Výstavbu kamenných hradov podnietil najmä
tatársky vpád v roku 1241.
Kaštiele slúžili ako pohodlné a honosné sídla pre bohatú šľachtu. Boli stavané voľne na rovine
uprostred prírody a ich súčasťou boli nádherné parky alebo záhrady.
Kúrie ako sídla drobnej a mestskej šľachty, ktorá sa venovala poľnohospodárskemu podnikaniu.
Stavali sa najmä v dedinách. Rozšírili sa najmä v 15. storočí a rozkvet zaznamenali v 16. a 17. storočí.
Drevené kostoly/kostolíky/chrámy/cerkvy sú drevené stavby sakrálneho charakteru tvoriace
osobitnú skupinu v pamiatkovom fonde SR. Do tohto súboru oficiálne patrí pod uvedeným názvom
27 objektov, ktoré sú zapísané medzi národné kultúrne pamiatky. Drevené chrámy, ktoré boli zaradené
do zoznamu národných kultúrnych pamiatok sú objekty gréckokatolícke, okrem chrámu v Ruskom Potoku,
ktorý je pravoslávny a kostola v Hervartove, ktorý je rímskokatolícky.
Kláštory uzatvorené miesto, sídlo spoločenstva mníchov, ktorého spôsob života je upravený
jednotným kláštorným alebo rádovým poriadkom.
Kúpele sú miesta spájajúce sa s minerálnym prameňom s cieľom liečby alebo zotavenia. SPA je odvodenej
z latinského „sanitas per aqua“ k zdraviu za pomoci vody, resp. liečba.
Do územia Šarišskej župy v perspektíve dnešných okresov PSK boli začlenené okresy Prešov,
Bardejov, Sabinov, Svidník, západná časť okresu Stropkov (obce: Duplín, Gribov, Kožuchovce, Krušinec,
Oľšavka, Potoky, Tisinec, Vislava, Vladiča – len katastrálne územie Suchá, Vyškovce) východná časť okresu Stará
Ľubovňa (obce: Čirč, Ďurková, Hajtovka, Hromoš, Kyjov, Legnava, Ľubotín, Malý Lipník, Matysová, Obručné,
Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa nad Popradom, Šarišské Jastrabie, Starina, Sulín – len katastrálne
územie Malý Sulín, Šambron, Údol, Vislanka), severovýchodná časť okresu Vranov nad Topľou (obce: Babie,
Bystré, Ďurďoš, Hermanovce nad Topľou, Matiaška, Medzianky, Pavlovce, Petrovce, Prosačov, Radvanovce,
Remeniny, Ruská Voľa, Vavrinec, Vlača) z Košického kraja – Košice, Gelnica.
Koncom 19. storočia mal Šariš rozlohu 3 648 km², z toho 40,7 % oráčin, 34,9 % lesov a 13 % pasienkov, vďaka
čomu mal Šariš prevažne poľnohospodársky charakter.
Názov župy kopíroval pomenovanie centra, ktorým bol hrad Šariš. Kvôli svojej výhodnej geografickej polohe
na významnej obchodnej ceste a rozvíjajúcim sa remeslám, obchodu a baníctvu, zaznamenalo toto územie
obdobie rozvoja a bolo husto osídľované. Neskôr v období nedostačujúcich pracovných príležitostí ho
zasiahlo niekoľko vĺn vysťahovalectva.
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V prílohe č. 1 je sčasti identifikovaný kultúrno- historický potenciál Prešovského kraja, ktorý pri využití
efektívnych nástrojov môže prispieť k rozvoju vidieka. Rozsah poskytnutých informácií v danej prílohe nie je
nemenný, práve naopak je možné ho dopĺňať a aktualizovať.
Do územia Spišskej župy v perspektíve dnešných okresov PSK sú začlenené okresy Levoča,
Kežmarok, Gelnica, Poprad a v západnej časti okresu Stará Ľubovňa.
Hranice Spišskej župy tvorili Tatry na severozápade, ktoré prechádzajú cez Belianske Tatry, ZamaguriePieniny s riekou Dunajec až po hranicu so Šarišom na severe, Spišsko-gemerské Rudohorie na juhu a Levočské
vrchy spolu s Braniskom na východe. Spišské rieky tečú v rámci európskeho rozvodia na sever a na východ,
pričom liptovské rieky na západ. Západne od obce Vikartovce pramení rieka Hornád. Vyvierajú tu aj mnohé
minerálne pramene, napr. v Baldovciach, Novej Ľubovni, Sulíne, ako aj termálne pramene, napr. Vrbov.
Rozloha Spiša v roku 1910 bola 3 668 km2. Jadrom Spiša sú kotliny riek Poprad a Hornád, v ktorých žije prevažná
väčšina obyvateľstva a Vysoké Tatry. Počas celej histórie bolo územie Spišskej župy charakteristické vysokým
podielom lesov, ešte koncom 19. storočia lesy pokrývali viac ako 42 % územia Spiša.
Do územia Hornozemplínskej župy v perspektíve dnešných okresov PSK sú začlenené okresy
Humenné, Medzilaborce, Snina, časť okresu Vranov nad Topľou a časť okresu Stropkov .Zemplínska župa bola
susedom na západe Šarišskej župy, na severe susedila s Poľskom (Halič), ďalej s Abovskou stolicou, Boršodskou,
Sabolčskou a Užskou župou.
Administratívnym centrom Zemplína bol Zemplínsky hrad. V 13. storočí a prvej polovici 14.
storočia aj Blatný Potok. V 14. storočí sa centrom stalo mesto Zemplín
Územím Zemplína pretekajú rieky Bodrog, Hornád, Laborec, Latorica, Ondava, Tisa, Topľa. Rozloha
župy v roku 1910 bola 6 269 km². Tečú ním rieky Laborec, Ondava, Cirocha, Topľa. V lepšom alebo horšom
technickom stave na území kraja nájdeme dodnes zachované, alebo len v historických záznamoch doložené
aj iné pamiatky, akými sú mlyny, píly, sýpky, hrnčiarske dielne, zariadenia na pálenie míle, ale aj pamiatky
na tradičné remeslá - košikárstvo, tkáčstvo, čipkárstvo, či sklárstvo. Dochované sú kamenné mosty, viadukty, či
kameňolomy.
Na území bývalých žúp sa zachovalo mnoho pozostatkov ľudskej činnosti, ktoré v súčasnosti tvoria
potenciál pre rozvoj územia vidieka.
Záver
Geografické podmienky a klíma zohrávali dôležitú úlohu už od čias pravekého osídľovania
a lokalizácie sídlisk na našom území až po súčasnosť. Odpradávna ako jeden z viacerých faktorov ovplyvňovali
aj sociálno-ekonomické podmienky, hustotu osídľovania, migračné pohyby, vznik a vývoj remesiel, obchodu
a neskôr aj priemyslu, a z toho vyplývajúcu vyspelosť,

bohatstvo a jedinečnosť kultúr. Od toho, ako

geografické podmienky obyvatelia vedeli využiť vo svoj prospech, záviseli často aj ich životy. Priame
aj nepriame hnacie sily zmien ekosystému, ako aj ich vzájomné pôsobenie sú významnými historickými
predpokladmi rozvoja územia. Od histórie až po súčasnosť ovplyvňujú zmeny v ekosystémových službách.
Lesy a lúky spolu s rozmanitými druhmi rastlín a zvierat, ale aj neživou prírodou, by nasledujúce populácie
nemali poznať len z chránených krajinných oblastí, či národných parkov a rezervácií. Prostredie s prírodnými
krásami,

minerálnymi

prameňmi

bez

výrazného

zastúpenia

priemyslu,

zato

s vyššou

mierou

poľnohospodárskych činností poskytujúce nevšedné turistické, rekreačné a liečebné ekosystémové služby je
predpokladom rozvoja vidieckeho územia v oblasti agroturizmu, pestovania bio, prípadne netradičných
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rastlinných komodít, a vidieckeho turizmu, najmä ak sú zachované výstupy ľudských činností
z predchádzajúcich období.
S atraktívnosťou územia nesporne súvisí aj jeho bohatstvo odrážajúce sa v životnom štýle, podpore
umenia, architektúre, urbanizme, ale napríklad aj v kultúrnom kolorite. Umenie, diela, budovy, zariadenia,
stroje, ktoré sa zachovali z predchádzajúcich historických období a sú výtvormi ľudskej činnosti minulých
generácií, sú dnes neodmysliteľnou súčasťou národného bohatstva. Ak sú súčasťou vidieckych území môžeme
ich definovať ako historické predpoklady s potenciálom rozvoja územia, pričom za viac príťažlivý sa považuje
už len prírodný potenciál.
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2 Analýza potenciálu prírodných
zdrojov
Rozvoj každého regiónu je determinovaný vlastnosťami jeho zložiek, ako i vzájomnými vzťahmi
a väzbami pôsobiacimi medzi jednotlivými zložkami. Základný rámec pre rozvoj územia vytvárajú prírodné
zdroje. Prešovský samosprávny kraj (PSK) na základe ekonomických ukazovateľov za ostatné roky je jeden
z najzaostalejších regiónov Slovenska, avšak z pohľadu potenciálu prírodných zdrojov je to veľmi bohaté
územie.

2.1 Prírodné podmienky
Prírodné pomery sú veľmi pestré, povrch je prevažne hornatý. Povrch PSK je výrazne členitý,
s pomerne vysokými horami, z ktorých najvyššími sú Vysoké Tatry.
Najväčšie plochy kraja zaberajú celky Vonkajších Karpát: Spišská Magura, Podtatranská brázda,
Spišsko-šarišské medzihorie, Levočské vrchy, Bachureň, Šarišská vrchovina, Pieniny, Ľubovnianska vrchovina,
Čergov, Busov, Ondavská a Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie a Bukovské vrchy. Do kraja zasahujú
aj celky Fatranskotatranskej oblasti: Tatry, Podtatranská kotlina, Kozie chrbty, Nízke Tatry, Hornádska kotlina
a Branisko. Zo Slovenského rudohoria je na území kraja Slovenský raj a Čierna hora, severnými okrajmi do kraja
ešte zasahuje aj Košická kotlina, Slanské vrchy a Vihorlatské vrchy.
Celky Vonkajších Karpát sú paleogénneho flyšu so striedajúcimi sa vrstvami ílovcov a pieskovcov,
miestami s prímesou zlepencov. Fatransko-tatranské celky a celky Slovenského rudohoria tvoria granodiority,
diority, staré kryštalické bridlice a usadeniny rôzneho veku, predovšetkým druhohorné vápence a dolomity.
Slanské a Vihorlatské vrchy pozostávajú z andezitov a ich tufov. Košická kotlina je vyplnená neogénnymi
sedimentmi pokrytými sprašou. V Podtatranskej kotline prevažujú ľadovcovo-riečne sedimenty.
Na území kraja sa nachádza aj najvyššie položené miesto na Slovensku – 2 655 m vysoký Gerlachovský
štít. Najnižšie položené miesto sa nachádza pri výtoku rieky Ondavy z kraja v katastri obce Nižný Hrušov (105 m
n. m.).

2.2 Nerastné suroviny
Nerastné suroviny predstavujú základ výroby v mnohých priemyselných odvetviach. Výskyt
jednotlivých ložísk nerastného bohatstva je v rámci PSK podmienený jeho pestrou geologickou stavbou.
Územie PSK je chudobné na nerastné suroviny (na úrovni krajov
Slovenska je 2. najchudobnejší na základe veľkosti zásob po Nitrianskom kraji), surovinové zdroje, resp. zásoby
rudných surovín, predstavuje však významnú surovinovú základňu nerudných surovín a stavebných
materiálov (ktoré zásoby potenciálne umožňujú rozvoj hlavne stavebného priemyslu). Nachádzajú sa tu najmä
ložiská bentonitu a zeolitu, cementárske suroviny, stavebné suroviny – andezity a ich suroviny. Významne sú
ložiská kamennej soli na ploche cca 25 km² v hĺbke 150-800 m (v minulosti ťažba soli bola významná v tejto
lokalite, podzemná ťažba soli sa začala v roku 1570, avšak v roku 2009 bola ukončená). Evidované ložiská
kamennej soli okrem lokality Prešov – Solivar sa nachádzajú ešte v obciach Poša a Soľ (neťažené ložiská). Pokiaľ
ide o energetické a rudné suroviny Prešovského kraja, prieskumy nepotvrdili významnejšie zásoby.
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Tabuľka č. 1: Výhradné ložiská – Zásoby a ťažba nerastných surovín v krajoch Slovenska (kt)

Kraj

Počet ložísk
spolu

Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

54
59
57
38
44
178
44
150

Z toho
ťažených

Zásoby spolu
(kt)

18
18
23
14
20
41
18
37

1128762
1132265
1737574
497265
1054265
2695621
785853
7431761

Podiel geologických
Ťažba
zásob na výhradných
2010
ložiskách v krajoch
(kt)
v rámci SR (%)
6,9 3328
6,9 2716
10,6 5784
3,0 2907
6,4 4044
16,4 3973
4,8 2352
45,1 4710

kt – kilotona (1000 t)
Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra: Nerastné suroviny SR 2011, Nerastné suroviny SR
2014

Pomerne významné ložiská v PSK sú najmä:

•
•
•
•
•
•
•

keramické íly: Gregorovce
náhrady živcov: Čičava (neťažené ložisko)
bentonity: Košická kotlina – Fintice, Kapušany, Kladzany
zeolit: Nižný Hrabovec (ťažené ložisko), Kučín (2 ťažené ložiská), Majerovce (neťažené ložisko)
cementárske suroviny: Bystré (sliene a slieňovce)
vápenec: Brekov, Sedliská, Vyšný Kazimír
andezity: Veľký Šariš, Hubošovce, Záhradné, Fintice, Kapušany, Vyšná Šebastová, Zlatá Baňa,
Banské (Slanské vrchy)

•
•
•

pieskovce: Svidník, Zborov, Bzenov, Raslavice, Rokytov, Giraltovce, Hankovce, Udavské
triasové dolomity: Drienovská Nová Ves, Sedlice, Ľubovec, Hrabkov
štrkopiesky: Lada, Ruská Nová Ves, Hanušovce, riečne nivy: Veľký Šariš, Haniska, Delňa, Soľ –
Čaklov, Bystré, náplavy riek: rieka Poprad (Orlov, Plaveč), Batizovce -juh

•

tehliarske suroviny: Spišská Belá, Spišské Podhradie, Močarmany, Čemerné, Hanušovce, Drienov,
Sabinov, Bystré, Tisinec

•

stavebný kameň: Juskova Voľa, Vechec, Jarabina, Kamienka, Hubošovce, Hranovnica – Dubina,
Kvetnica, Fintice, Okružná – Borovník, Sedlice, Vyšná Šebastová – Maglovec, Záhradné.

Okrem vyššie uvedených lokalít významnejšie zdroje striebra, zlata a zinku sa nachádzajú v obci Zlatá
Baňa (neťažené ložisko), významnejšie zdroje dekoračného kameňa v obciach Spišské Podhradie (ťažené
ložisko), Vyšné Ružbachy (neťažené ložisko) a Stará Ľubovňa (neťažené ložisko). V meste Lipany sa nachádza
registrované ložisko ropy a zemného plynu (neťažené ložisko).
Na území Slovenska je v súčasnosti evidované jediné výhradné ložisko drahého kameňa – Červenica
(neťažené ložisko) v okrese - so zásobami drahého opálu (najväčší rozkvet ťažby trval v 15.– 18. storočí, ťažba
sa skončila v roku 1922, avšak uvažuje sa so začatím ťažby, ale to bude závisieť od schopnosti umiestniť
produkty na trhu).
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2.3 Pôdne faktory
Človek vedome pretvára pôdny fond a využíva ho na uspokojovanie svojich potrieb. Pôdne
podmienky svedčia o pestrých geologických, geomorfologických i klimatických podmienkach kraja,
čo ovplyvňuje aj poľnohospodársku výrobu, ktorá sa realizuje v podmienkach rovín (okrajove časti Ondavskej
roviny), kotlín (nižšieho stupňa – Košická, stredne vysokého stupňa – Hornádska a vysokého stupňa
– Popradská), pohorí a vrchovín flyšového pásma, pohorí a vrchovín sopečných Karpát.
Väčšina obcí PSK má potenciál a prírodné danosti pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.
Z celkovej rozlohy PSK zaberá poľnohospodárska pôda 42,4 %, čo je o takmer 7 % menej ako celoštátny
priemer. PSK sa podľa ukazovateľa podielu poľnohospodárskej pôdy na celkovej výmere kraja, radí v rámci SR
na predposledné miesto (za PSK sa nachádza už len Žilinský samosprávny kraj s 35,8 %).
Výmera poľnohospodárskej pôdy v PSK naberá negatívny trend: dochádza k jej postupnému
znižovaniu, na úkor poľnohospodárskej pôdy rastie pôda nepoľnohospodárska. Podľa údajov Štatistického
úradu SR (ŠÚ SR) v období 2003-2013 ubudlo v PSK 5 369 ha poľnohospodárskych pôd, čo je v priemere 488 ha
za rok. Na druhej strane od roku 2003 pribudlo 1 467 ha lesných pozemkov.
Graf č. 6:

Podieű výmery poűnohosp. pôdy z celkovej výmery územia - %
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celkovej výmery územia - %

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Výmera poűn. pôdneho fondu v
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Graf č. 7:

Vývoj miery poűnohospodárskeho pôdneho fondu v Prešovskom
samosprávnom kraji v období 2003-2013
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Kým na Slovensku v súčasnosti pripadá na jedného obyvateľa 0,44 ha poľnohospodárskych pôd, v PSK
je to 0,46 ha. V rámci kraja na jedného obyvateľa pripadá najviac poľnohospodárskych pôd v okrese
Medzilaborce, najmenej v okrese Poprad.

Tabuľka č. 2: Výmera poľnohospodárskej pôdy na jedného obyvateľa - ha

Územie

Počet obyvateľov v roku
2013

Výmera poľnohosp. pôd
v ha

5415949
818916
53271
20787
33094
80227
77858
63905
71947
33444
12310
104411
171202
58721
37739

2401808,312
38520,8357
30112,3917
15601,4069
24129,7927
40214,9483
44746,9562
28021,5882
32286,8507
20620,2541
16216,4147
27866,5881
49190,0314
26204,0138
25309,5989

Slovenská republika
Prešovský kraj
Okres Stará Ľubovňa
Okres Stropkov
Okres Svidník
Okres Vranov nad Topľou
Okres Bardejov
Okres Humenné
Okres Kežmarok
Okres Levoča
Okres Medzilaborce
Okres Poprad
Okres Prešov
Okres Sabinov
Okres Snina

Výmera poľno.
pôdy pripadajúca
na
jedného
obyvateľa - ha
0,44
0,46
0,57
0,75
0,73
0,50
0,57
0,44
0,45
0,62
1,32
0,27
0,29
0,45
0,67

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Graf č. 8:

Podiel výmery poűnohosp. pôd (v %)
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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52,748,0
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49,0
42,447,837,2
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Okres Prešov
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30,0

Podiel výmery poűnohosp. pôd (v
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Na väčšine územia sa vyskytuje hnedá lesná pôda kambizem. Na vápencových horninách sa vyvinula
rendzina, vo vyšších polohách podzolová pôda. V kotlinách a nižších plošinách Ondavskej a laboreckej
vrchoviny sa nachádza ilimerizovaná pôda luvizem. Pozdĺž riečnych tokov sú pásy nivnej pôdy fluvizeme.
Najdôležitejším činiteľom pre poľnohospodársku produkciu je kvalita poľnohospodárskej pôdy. V PSK
poľnohospodárske pôdy sú stredne kvalitné, resp. nízko kvalitné, preto významná časť pôdneho fondu sa nedá
využívať vysoko intenzívne.

Graf č. 9:
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Poľnohospodárska pôda je v jednotlivých okresoch využitá podľa miestnych prírodných podmienok.
Využitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, popri podhorskom a horskom charaktere regiónu ovplyvňuje
aj prítomnosť viacerých chránených území a pásiem hygienickej ochrany. Najvyšší stupeň zornenia majú
okresy Prešov a Vranov nad Topľou, kým najnižší okresy Medzilaborce a Snina.
Graf č. 10:

Podiel trvalých trávnych porastov v poűnohosp. pôde - %
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Poľnohospodárstvo PSK je charakterizované veľmi ťažkými výrobnými podmienkami, keďže
podstatná časť územia je situovaná v podhorských a horských oblastiach. Prevažná časť územia spadá
do flyšovej oblasti s priemernou ročnou teplotou 5 – 6 °C a ročným úhrnom zrážok 700 – 900 mm. Ťažké
výrobné podmienky spôsobujú že až 57,6 % poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa využíva ako trvalý trávny
porast (TTP), ktorého efektívne využitie je možné zabezpečiť prostredníctvom chovu oviec a hovädzieho
dobytku. Trvalé trávne porasty majú najväčší podiel v okresoch Medzilaborce a Snina.
Les má veľa funkcií, ktoré môžeme rozdeliť na produkčné / komerčné (sortimenty dreva, lesné plody
atď.) a mimoprodukčné / verejnoprospešné (napr. ekologické – napr. protierózna funkcia, vodohospodárska
funkcia, rekreačná funkcia, prírodno-ochranná funkcia atď.). Lesnatosť kraja je vysoká, výmera lesných
pozemkov a porastovej pôdy sa nepretržite zvyšuje už dlhé roky čo je veľmi pozitívne, lebo les predstavuje
okrem drevenej hmoty aj vzácny priestor pre aktívny oddych.
Lesný pôdny fond na území PSK pokrýva plochu 442 240,1 ha, čo z celkovej výmery kraja predstavuje
49,3 % (vyššiu lesnatosť má len Žilinský kraj a Banskobystrický kraj). Lesnatosť sa v rámci kraja pohybuje
od 36,6 % (okres Prešov) po 69,3 % (okres Poprad).
Lesy v PSK v poslednom desaťročí viackrát postihli klimatické extrémy (suchá, záplavy, veterné
smršte), ako aj antropogénne a biotické škodlivé činitele (napr. lykožrútová kalamita v Tatrách).

Graf č. 11:

Výmera lesných pozemkov v ha

Vývoj výmery lesných pozemkov v Prešovskom samosprávnom kraji v
období 2003-2013
442500
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rok
Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Tabuľka č. 3: Drevinová štruktúra lesov v PSK
Dreviny

zásoba v m³

ihličnaté

2 978 8007

listnaté

36 54 1 933

spolu

66 329 940

Zdroj: Národné lesnícke centrum, Zvolen, 2005
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Graf č. 12:

Štruktúra zásob drevín v m³
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Zdroj: Národné lesnícke centrum, Zvolen, 2005

Graf č. 13:

Štruktúra dervín postihnuté kalamitami v m³
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Zdroj: Národné lesnícke centrum, Zvolen, 2005

Na území PSK sú zastúpené všetky lesné vegetačné stupne: dubový, bukovo-dubový, dubovo-bukový,
bukový, jedľovo-bukový, smrekovo-bukovo-jedľový, smrekový a kosodrevinový lesný vegetačný stupeň.
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Najrozšírenejšia drevina lesov PSK je buk lesný – je to zároveň hospodársky najvýznamnejšia listnatá drevina
(bukové drevo má veľký priemyselný význam, ako surovina sa používa hlavne v nábytkárskom priemysle, ale
je dominantnou surovinou j pre celulózo-papierenský priemysel).
Graf č. 14:

Drevinové zloženie lesov PSK výmera lesov v ha
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Zdroj: Národné lesnícke centrum, Zvolen, 2005

Priemerná ročná ťažba dreva v PSK predstavuje až 1 985 750,3 m³, z čoho 68,9 % tvoria ťažby listnatých
drevín. V rámci ťažby najväčšia časť pripadá na obnovnú ťažbu, čo predstavuje v priemere až 1 639 335,2 m³
(z čoho 1 126 877,8 m³ tvoria listnaté dreviny). Zvyšok tvoria výchovné ťažby (346 415,1 m³) a kalamity
(21 570,9 m³).
V riešenom území sa nachádza aj svetové prírodné dedičstvo: Karpatské bukové pralesy (vyhlásené
v roku 2007). Ide o cezhraničné, bilaterálne svetové prírodné dedičstvo, ktoré pozostáva z desiatich
samostatných lokalít bukových pralesov. Z nich štyri sa nachádzajú na území Slovenska (Stužica, Havešová,
Rožok, Vihorlat), ďalších šesť v susednej Ukrajine (Čornohora, Kuzyj-Tribušany, Maramoroš, Stužica-Užok,
Svidovec, Uhoľka-Široký luh). Karpatské bukové pralesy sú príkladom nenarušených rovnorodých bukových
pralesov.
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Graf č. 15:

Drevinové zloženie lesov PSK - štruktúra v %
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Zdroj: Národné lesnícke centrum, Zvolen

Graf č. 16:

Priemerná roēná tažba dreva v PSK v m³
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Zdroj: Národné lesnícke centrum, Zvolen, 2005
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Graf č. 17:

Výmery základných kategórii lesov v ha
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Zdroj: Národné lesnícke centrum, Zvolen, 2005

Tabuľka č. 4: Výmera lesných pôd pripadajúcich na jedného obyvateľa - ha
Počet obyvateľov
v roku 2013
5415949
818916
53271
20787
33094
80227
77858
63905
71947
33444
12310
104411
171202
58721
37739

Územie
Slovenská republika
Prešovský kraj
Okres Stará Ľubovňa
Okres Stropkov
Okres Svidník
Okres Vranov nad Topľou
Okres Bardejov
Okres Humenné
Okres Kežmarok
Okres Levoča
Okres Medzilaborce
Okres Poprad
Okres Prešov
Okres Sabinov
Okres Snina

Výmera lesných Výmera lesných pôd pripadajúcich
pôd v ha
na jedného obyvateľa - ha
2015369,695
0,37
442240,7156
0,54
34381,6668
0,65
19085,4603
0,92
25946,4299
0,78
28994,8153
0,36
39479,7648
0,51
41563,3454
0,65
25093,7357
0,35
18483,8922
0,55
24037,428
1,95
76618,9443
0,73
34140,2603
0,20
23538,0142
0,40
50876,9584
1,35

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Graf č. 18:

Lesnatosƛ územia - podiel výmery lesných pozemkov v %

Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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2.4 Živočíšstvo
Druhová skladba, štruktúra a diferenciácia živočíchov kraja závisí od prostredia, ktoré pre nich vytvára
životné podmienky. Najviac je živočíšstvo späté s rastlinným spoločenstvom, ktoré mu poskytuje potravu
i úkryt. V kultúrnej stepi prevláda stepné živočíšstvo - hlodavce (zajac, syseľ, hraboš, kurovité vtáky, jarabica,
bažant, prepelica). Lesné živočíchy sa druhovo viažu na špecifické druhy lesnej vegetácie. Pre listnaté lesy sú
charakteristické vlha, ďateľ, sýkorka, plch, mačka lesná a diviak. Na ihličnaté lesy sa viažu tetrov, hlucháň,
medveď hnedý, kuna hôrna a rys ostrovid. Vo vysokých polohách nad hornou hranicou lesa sú typickými
živočíchmi kamzík vrchovský tatranský, svišť vrchovský, hraboš snežný a jazvec obyčajný. Vo vodnom prostredí
sú hojné rôzne druhy rýb a vodného vtáctva.

2.5 Vodohospodárske faktory
Z hydrografického hľadiska leží územie PSK na hlavnom európskom rozvodí. Prevažná časť územia
patrí k úmoriu Čierneho mora (povodie Bodrogu a Hornádu), kým severozápadná časť územia kraja patri
k úmoriu Baltského mora (povodie Popradu a Dunajca).
Tabuľka č. 5: Výmera vodných plôch v ha
Územie

Výmera vodných plôch v ha

Slovenská republika

94867,5158

Prešovský kraj

13937,4766

Okres Bardejov

2089,1399

Okres Humenné

954,2730

Okres Kežmarok

688,6501

Okres Levoča

204,4433

Okres Medzilaborce

491,6675

Okres Poprad

813,8163

Okres Prešov

13424132

Okres Sabinov

867,3976

Okres Snina

992,1976

Okres Stará Ľubovňa

1141,4202

Okres Stropkov

1074,2503

Okres Svidník

1002,5152

Okres Vranov nad Topľou

2275,2924

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Vodné plochy v PSK majú výmeru 13 937 ha, čo predstavuje 1,6 % celkovej rozlohy kraja. Na úrovni
okresov najviac vodných plôch majú okresy Vranov nad Topľou a Bardejov, kým najmenej vodných plôch majú
zas okresy Levoča a Medzilaborce.
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Územie PSK patrí do dvoch správnych území povodí, a to do:

•

správneho územia povodia Dunaja (čiastkové povodie Bodrog vrátane Tisy, čiastkové povodie
Hornád),

•

správneho územia povodia Visly (čiastkové povodie Dunajec a Poprad).

Najvýznamnejšími vodnými tokmi sú Torysa, Topľa, Ondava, Laborec, Cirocha a v západnej časti kraja
Poprad a Dunajec. Na území PSK sa nachádzajú horné úseky hlavných tokov Hornád, Torysa, Topľa, Ondava
a Laborec, ktoré nie sú ešte výraznejšie postihnuté antropogénnou činnosťou – sú relatívne v dobrom
ekologickom stave.
Vo vysokých Tatrách eróznou a akumulačnou činnosťou ľadovcov boli vytvorené mohutné morény
s hradenými jazerami (Štrbské pleso), ale i plesá v karoch, či panvách - celkovo vyše 100 plies. Najväčšie
a najhlbšie z tatranských plies je Veľké Hincovo pleso v nadmorskej výške 1 946 m, s rozlohou 20,08 ha a hĺbkou
53,7 m (jeho hladina býva pokrytá ľadom priemerne 270 dní v roku). Najvyššie položené jazero je Modré pleso
(2 192 m. n. m.).
Graf č. 19:

Podiel výmery vodných plôch v %
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Na území PSK sa nachádzajú dve hydrologicky významné vodné nádrže: Veľká Domaša na Ondave
a Starina na Ciroche, ktoré nádrže významne, ale i kvalitatívne ovplyvňujú toky, na ktorých ležia.
Veľká Domaša je viacúčelové vodné dielo – vodná nádrž v okresoch Vranov nad Topľou a Stropkov.
Vodná nádrž Veľká Domaša leží v Ondavskej vrchovine v doline Ondavy, pod ňou je malá vyrovnávacia nádrž
Malá Domaša. Vodná nádrž Domaša sa dvoma tretinami plochy rozkladá na území okresu Vranov nad Topľou
a severná časť zasahuje do okresu Stropkov. Celá nádrž má veľký vodohospodársky význam s polyfunkčným
charakterom: regulácia prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobáreň úžitkovej vody a perspektívne
aj pitnej vody a využitie na rekreačne účely. Pre ročné zrážkové výkyvy a nerovnomerné odbery vody hladina
aj v priebehu roka intenzívne kolíše, čo vyvoláva abráziu brehov s následnou aktiváciou zosunov na priľahlých
svahoch, výrazne poškodzujúcich hospodárske objekty, najmä cesty. Vodná plocha je 1 422 ha.
Vodárenská nádrž Starina – najväčšia vodná nádrž na pitnú vodu na Slovensku, je zdrojom pitnej vody
predovšetkým v okresoch Humenné, Prešov, Snina a Vranov nad Topľou – sa nachádza na území okresu Snina.
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Je vybudovaná na hornom toku rieky Cirocha v Bukovských vrchoch, na území Národného parku Poloniny.
Vodná nádrž má objem 59,8 mil. m³ vody a rozprestiera sa na ploche 240 ha.
Väčšia časť PSK je považovaná za deficitnú z hľadiska požiadaviek na množstvo kvalitnej pitnej vody.
Pre zásobovanie vodou sa využívajú vody aluviálnych náplavov tokov, resp. povrchová voda z vodárenských
tokov a z vodárenských nádrží. Na území PSK je určených 44 vodárenských tokov, ktoré sú ako zdroje vody už
využívané, alebo môžu byť využívané v budúcnosti. Pre významnejšiu tvorbu a ochranu zdrojov podzemnej
vody sa v regióne nachádza chránená vodohospodárska oblasť – časť okresu Humenné patrí do chránenej
vodohospodárskej oblasti Vihorlat. Vodné útvary kvartérnych sedimentov i predkvartérnych hornín vykazujú
dobrý chemický i kvantitatívny stav.
Minerálna a geotermálna voda
PSK je bohatý na výskyt minerálnych a geotermálnych prameňov, ich výskyt sa viaže na hlboké zlomy
v zemskej kôre. V jednotlivých okresoch sa nachádza viacero vrtov, studní a prameňov (len na území okresov
Sabinov, Snina a Stropkov sa nenachádzajú perspektívne výskyty minerálnych vôd). Tieto pramene majú široké
využitie v kúpeľnej liečbe, v cestovnom ruchu (termálne kúpaliská a wellness centrá), ale aj ako alternatívne
zdroje energie.
Na základe rozšírenia kolektorov geotermálnych vôd a aktivity geotermického poľa bolo na území
Slovenska vymedzených 26 perspektívnych geotermálnych oblastí na získanie geotermálnych vôd, z ktorých
3 sa nachádzajú na území PSK. Z administratívneho členenia kraja perspektívne sú okresy Poprad, Kežmarok,
Levoča, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa.

Tabuľka č. 6: Vybrané charakteristiky perspektívnych oblastí geotermálnych vôd v PSK
Teplota
(°C)
(min-max)

Výdatnosť
(l/s)
(min-max)

Tepelný výkon
MWt
(min-max)

Mineralizácia
(g/l)
(min-max)

Košická kotlina

18 - 129

4,9 - 65,0

0,12 - 29,0

0,7 - 31,0

Levočská panva Z a J

25 - 58

8,0 - 61,2

0,33 – 6,08

0,6 – 4,0

časť
Levočská panva SV časť

51 - 65

4,0 – 5,0

0,57 – 1,20

8,7 – 12,3

Humenský chrbát

29

4

0,25

11,9

Zdroj: http://www.vuvh.sk/download/dok/Seminar_Problemy_ochrany_vod/08_Marcin_SGUDS_GTV.pdf
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32
vrt

LH-1

vrt

Alexander, BKH - 3

Legnava PMZ

vrt

František, BKH - 1

ŠHG - 1

plnenie

vrt

Alžbeta, BJ - 24

Gánovce -Hozelec PMZ

liečebný účel

vrt

Anna, BJ - 21

vrt

vrt

vrt

liečebný účel

vrt

Klára, BJ - 20

ČKB-2A

liečebný účel

vrt

Kolonádny, BJ - 19

Červený Kláštor PLV

liečebný účel

vrt

Napoleón, BJ - 18

CH - 1

liečebný účel

vrt

Herkules, S - 8

8
23,8
9,5

nevyužíva sa
pozorovací zdroj
nevyužíva sa
pozorovací zdroj

9,4

10,0

10,0

12,9

13,0

14,5

14,0

13,1

12,0

12,0

10,0

13,4

10,4

Tepl. vody
°C

liečebný účel

liečebný účel

liečebný účel

liečebný účel

liečebný účel

prameň

Lekársky

liečebný účel

studňa

plnenie

vrt

Polux, B - 4A

Hlavný

plnenie

Aktuálne využitie

vrt

Záchyt (typ)

Deák, BV - 1

Zdroj
(názov a označenie)

Cígeľka PLZ

Bardejovské Kúpele PLZ

Baldovce PMZ

Lokalita

1646

3756

1 031

30873

745

5147

4125

3318

1579

5654

3816

6388

2054

5531

3135

2153

Minerali zácia
mg/L

vyhláška MZ SR č.144/2005 Z. z.

vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.

rozhodnutie č. 17554-64/2010/ŠKK, práývoplatnosť
2.11.2010

výnos MZ SR č. 694/1996-A
z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie
č.117/1996 Z. z.

vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.

vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.

úprava MZ SSR č. Z-4611-4616/1978-D/4 z 1. marca
1978, registrovaná v čiastke 31/1978 Zb.

úprava MZ SSR č. Z-4611-4616/1978-D/4 z 1. marca
1978, registrovaná v čiastke 31/1978 Zb.

úprava MZ SSR č. Z-4611-4616/1978-D/4 z 1. marca
1978, registrovaná v čiastke 31/1978 Zb.

úprava MZ SSR č. Z-4611-4616/1978-D/4 z 1. marca
1978, registrovaná v čiastke 31/1978 Zb.

úprava MZ SSR č. Z-4611-4616/1978-D/4 z 1. marca
1978, registrovaná v čiastke 31/1978 Zb.

vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
úprava MZ SSR č. Z-4611-4616/1978-D/4 z 1. marca
1978, registrovaná v čiastke 31/1978 Zb.

vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.

vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.

vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.

Právne predpisy + rozhodnutia

Tabuľka č. 7: Uznané prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje v PSK

Cigeľská

Baldovská

Baldovská

Obchodný názov
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vrt
vrt
vrt

LH-3

LH-4

LH-5

vrt

LZ-6, Veronika

Smokovecká kyselka I, SK -1

Nová Ľubovňa PMZ

Starý Smokovec PMZ

vrt

Izabela

liečebný účel

liečebný účel

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, 2015

Obchodný názov, pod ktorým sa PMV a PLV predávajú v obchod. sieti

PLZ - prírodné liečivé vody plnené do spotrebiteľského obalu

PLV- prírodné liečivé vody

PMV - prírodné minerálne vody

PMZ - prírodné minerálne zdroje

PLZ - prírodné liečivé zdroje

20,2

20,0

7,8

6,0

nevyužíva sa
pozorovací zdroj
plnenie

9,6

35,2

2774

3006

5301

111

2875

2932

3776

plnenie

plnenie liečebný
účel

2212

16,0

10,0

nevyužíva sa
pozorovací zdroj

1599

3178

10,0

nevyužíva sa
pozorovací zdroj

2418

1116

Minerali zácia
mg/L

12,5

9,7

plnenie

9,5

nevyužíva sa
pozorovací zdroj

Tepl. vody
°C

nevyužíva sa
pozorovací zdroj

Aktuálne využitie

plnenie - spotrebné balenie, distribúcia do obchodné siete (PMV a PLV)
liečebný účel - balneoterapia, pitná procedúra a pod.

vrt

VR - 2, Pri pošte

Vyšné Ružbachy PLZ

vrt

MS-1, Johanus

Sulín PLZ

vrt

studňa vrt

Salvator II, S - 2

studňa

vrt

LH-2A

Salvator I - Cifrovaný, S - 1

Záchyt (typ)

Zdroj
(názov a označenie)

HGL-3

Lipovce PMZ

Lokalita

vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.

vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.

vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.

vyhláška MZ SR č.112/2002 Z. z.

vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.

rozhodnutie č. 07377/2006/IKŽ

vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.

vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.

rozhodnutie č. 14464-76/2009/ŠKK

rozhodnutie č. 14464-76/2009/ŠKK

rozhodnutie č. 14464-76/2009/ŠKK

rozhodnutie č. 14464-76/2009/ŠKK

Právne predpisy + rozhodnutia

Sulinka

Ľubovnianka

Salvator

Odyseus

Obchodný názov

Územie PSK je bohaté na zdroje prírodných liečivých vôd, vyskytujú sa prevažne v oblasti
paleogénneho flyšu (najbohatšie okresy na výskyt minerálnych vôd sú Prešov a Bardejov), z ktorých
najznámejšie sú Bardejovské kúpele, Cigeľka, Vyšné Ružbachy, prírodne zdroje minerálnych stolových vôd
Lipovce-Salvator, Baldovce, a pramene minerálnych vôd napr. Siva Brada, Hôrka, Gánovce, Nová Ľubovňa
a Šarišský Štiavnik. Na území okresu Kežmarok sa intenzívne využívajú uhličité minerálne vody pri Sulíne
a Novej Ľubovni na plnenie. Sulínska minerálna voda bola klasifikovaná ako prirodzená, slabo mineralizovaná,
hydrouhličitanová. Najvýznamnejšie zdroje minerálnych vôd z hľadiska výdatnosti sú viazané na karbonáty
mezozoika (Vyšné Ružbachy, Vrbov, Baldovce, Lipovce).
Protipovodňová ochrana
Mimoriadne intenzívne zrážky a následné povodne, rovnako ako dlhé obdobia sucha v dôsledku
globálneho otepľovania atmosféry, majú vo všeobecnosti rastúcu frekvenciu výskytu aj na území kraja.
Povodne v PSK spôsobené predovšetkým extrémnymi zrážkami po miestnych búrkach, patria spravidla
v rámci Slovenska k najničivejším čo sa týka výšky škôd a nákladov spojených s odstraňovaním ich následkov.
Radikálnou zmenou diverzifikovanej krajinnej štruktúry na veľkoblokovú monoštruktúrnu poľnohospodársku
krajinu (predovšetkým územia Východoslovenskej nížiny, Košickej, Popradskej i Hornádskej kotliny) a s tým
spojenými negatívnymi zmenami v zastúpení hydromorfných prvkov v krajine a rovnako nevhodnými
pôdohospodárskymi, vodohospodárskymi a lesohospodárskymi zásahmi a postupmi sa predovšetkým
vo flyšovej oblasti (Spišská Magura, Levočské vrchy, Ľubovnianska vrchovina, Čergov, Ondavská vrchovina,
Laborecká vrchovina), plošne pokrývajúcej dominantnú časť územia kraja, významne znižuje ekologická
stabilita a retenčná schopnosť krajiny. V riešenom území treba venovať pozornosť budovaniu hrádzí a ďalších
zariadení na ochranu pred povodňami na tokoch, ako aj lokalizácii stavieb.

2.6 Klimatické faktory
V dôsledku geomorfologických faktorov PSK má najchladnejšie a najdaždivejšie podnebie
na Slovensku, avšak klimatické podmienky rôznych regiónov kraja sa značne líšia. Do teplej podnebnej oblasti
patrí južná časť kraja (časť Východoslovenskej nížiny), kde priemerná ročná teplota dosahuje 8-10°C. Stredná
časť kraja s nižšími pohoriami patri do mierne teplej oblasti, kde priemerná ročná teplota sa pohybuje
od 4 do 8 °C a do chladnej oblasti patria najvyššie časti kraja nad 800 m n.m. (Vysoké Tatry). Priemerné ročné
teploty tam dosahujú od 4,1 °C v Starom Smokovci do 2,1 °C na Lomnickom štíte.
Podľa agroklimatického členenia Slovenskej republiky patrí územie PSK do troch klimatických oblastí.
Ich základná charakteristika je nasledovná:

•

Teplá oblasť – do teplej klimatickej oblasti patria doliny riek približne do výšky 400 m n. m., južná časť
Ondavskej a Laboreckej vrchoviny, Beskydské predhorie, južná časť Šarišského podolia a východná
časť Šarišskej vrchoviny.

•

Mierna teplá oblasť – Hornádska a Popradská kotlina, Ľubovnianska vrchovina, Spišsko-Šarišské
medzihorie, Bachureň, Šarišská vrchovina, Ondavská a Laborecká vrchovina.

•
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Chladná oblasť – Spišská Magura, Levočské vrchy, Čergov a vrcholové oblasti Nízkych Beskýd.

Tabuľka č. 8: Zastúpenie klimatických regiónov v okresoch PSK [% z poľnohospodárskej pôdy]
Klimatický región
teplý, veľmi
suchý,
nížinný

Okres

pomerne
pomerne
teplý, veľmi
teplý, mierne
teplý, suchý,
suchý,
suchý,
kotlinový,
kotlinový
vrchovinový,
kontinentálny
kontinentálny

mierne
teplý,
mierne
vlhký

mierne
chladný,
mierne
vlhký

chladný,
vlhký

veľmi
chladný,
vlhký

TS > 10°C

TS > 10°C

TS > 10°C

TS > 10°C

TS > 10°C

TS > 10°C

TS > 10°C

TS > 10°C

3160 - 2800

3030 - 2800

2800 - 2500

2800 - 2500

2500 - 2200

2200 - 2000

2000 - 1800

< 1800

td > 5°C
[dni]

td > 5°C
[dni]

td > 5°C
[dni]

td > 5°C
[dni]

td > 5°C
[dni]

td > 5°C
[dni]

td > 5°C
[dni]

td > 5°C
[dni]

232

Tjan -3 4

229

Tjan -2 4

222

Tjan -3 5

224

Tjan -3 5

215

Tjan -2 5

208

Tjan -3 6

202

Tjan -4 6

182

Tjan -5 6

Bardejov
0,04
21,13
38
27,87
9,7
3,27
Humenné
0,03
80,94
16,95
2,01
0,05
Kežmarok
0,02
2,27
19,15
78,56
Levoča
3,35
31,99
26,13
38,52
Medzilaborce
25,68
42,43
24,13
5,9
1,85
Poprad
0,33
11,63
88,04
Prešov
0,7
15,52
12,26
34,79
22,29
10,38
4,04
Sabinov
0,02
5,69
23,68
29,81
51,56
19,25
Snina
43,89
37,03
15,43
3,14
0,5
Stará Ľubovňa
15,13
42,09
42,79
Stropkov
57,04
34,08
7,88
0,99
Svidník
0,08
52,09
33,31
13,57
0,77
Vranov nad Topľou
32,49
0,06
54,59
11,53
1,24
0,08
0,01
Prešovský kraj
3,37
0,09
1,96
25,7
20,9
14,9
12
21,2
Vysvetlivky:
TS > 10°C - suma priemerných denných teplôt nad 10°C; td > 5°C - dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C v dňoch;
Tjan.
- priemerná teplota vzduchu v januári;
Zdroj: http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/klima/klima.aspx

2.7 Environmentálne faktory
Rozvoj každého regiónu výrazne ovplyvňuje ochrana životného prostredia. Rozvojová stratégia
každého územia by sa mala sústrediť na zachovanie trvalo udržateľného rozvoja územia. Z hľadiska
environmentálnej kvality PSK patrí medzi kraje s najlepšou environmentálnou kvalitou. Na väčšine územia má
PSK prostredie vysokej kvality. Prostredie narušené sa nachádza len v okolí miest Vranov nad Topľou
a Humenné, kým Prešov a jej okolie má prostredie silne narušené.
Prírodné prostredie je relatívne málo narušené najmä v oblastiach s nízkou ekonomickou aktivitou.
Na území PSK sa vyskytuje 5 národných parkov (Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Pieninský
národný park, Národný park Poloniny, Národný park Slovenský raj), 2 chránené krajinné oblasti (CHKO
Východné Karpaty, CHKO Vihorlat), 181 maloplošných chránených území, z toho 57 národných prírodných
rezervácií (NPR), 80 prírodných rezervácií (PR), 5 národných prírodných pamiatok (NPP), 32 prírodných
pamiatok (PP) a 7 chránených areálov (CHA).
Okrem vyššie uvedenej národnej siete chránených území sa na území kraja vyskytujú aj územia
európskej siete chránených území NATURA 2000, v kraji je vyčlenených 10 chránených vtáčích území a 64 ÚEV
z Národného zoznamu schváleného výnosom MŢP SR č. 3/2004 a 12 navrhovaných ÚEV schválených
uznesením vlády SR č. 577/2011 z 31.8.2011.
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Tabuľka č. 9: Základné charakteristiky veľkoplošných chránených území v PSK
Názov
Dátum vyhlásenia

Tatranský národný park
1.1.1949

Výmera

741,11 km (ochr. pásmo 365,74 km )
okresy: Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok TANAP nadväzuje
na poľský Tatrzański Park Narodowy.
Pieninský národný park
16.1.1967

Lokalizácia (hranice,
admin. začlenenie)
Názov

2

2

Dátum vyhlásenia

(v r. 1932 prvý európsky medzinárodný park, ktorý zabezpečoval spoločnú
ochranu slovenskej i poľskej časti Pienin)

Výmera

37,50 km (ochr. pásmo 224,44 km )
okresy: Kežmarok, Stará Ľubovňa

Lokalizácia (hranice,
admin. začlenenie)
Názov
Dátum vyhlásenia

Výmera

2

2

PIENAP nadväzuje na poľský Pieninski Park Narodowy.
Národný park Poloniny
23.9.1997
národný park
(Súčasťou SV časti okresu Snina je CHKO Východné Karpaty. R. 1993 bolo toto
územie organizáciou UNESCO vyhlásené za Medzinárodnú biosférickú
rezerváciu. Jej plocha je 164 190 ha. Od r. 1997 je časť rezervácie vyhlásená
za Národný park Poloniny.)

Lokalizácia (hranice,
admin. začlenenie)

298,05 km (ochr. pásmo 109,73 km )

Názov
Dátum vyhlásenia

okres: Snina
Národný park Nízke Tatry
14.6.1978

Výmera
Lokalizácia (hranice,
admin. začlenenie)

2

2

2

728 km² (ochr. pásmo 1 102 km )
Rozkladá sa na území Banskobystrického (okres Banská

Názov
Dátum vyhlásenia

Bystrica a Brezno), Žilinského (okres Ružomberok a Liptovský Mikuláš)
a Prešovského kraja (okres Poprad)
Chránená krajinná oblasť (CHKO) Východné Karpaty
1.9.1977

Výmera

268,33 km

2

Lokalizácia (hranice,
admin. začlenenie)
Názov
Dátum vyhlásenia

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Vihorlat
28.12.1973

Výmera

43,83 km

Lokalizácia (hranice,
admin. začlenenie)

okresy: Humenné, Sobrance, Snina

okresy: Humenné, Medzilaborce, Stropkov, Snina, Svidník

2

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR, 2015

Na území PSK sú aj ďalšie chránené územia vyčlenené podľa medzinárodných dohovorov. Podľa
Dohovoru UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva sú v Zozname prírodného
dedičstva zapísané Karpatské bukové pralesy, podľa Medzinárodnej dohody UNESCO o ochrane významných
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prírodných krás v rámci programu „Človek a biosféra – MaB“ sú do zoznamu území MaB zapísané Biosférická
rezervácia Tatry a Biosférická rezervácia Východné Karpaty.
V kraji sa vyskytuje jedna medzinárodne významná mokraď Sivá brada, 12 národne významných
mokradí, 50 regionálne významných mokradí a 45 lokálne významných mokradí.
Podľa zákona o odpadoch za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
zodpovedá obec, ktorá množstvo vyprodukovaných komunálnych odpadov ohlasuje ŠÚ SR. Podľa ŠÚ SR bolo
v roku 2013 v PSK vyprodukovaných 198 123 ton komunálnych odpadov (z toho 15 129 ton komunálnych
odpadov separovane zbieraných), čo zodpovedá v priemere 242,16 kg komunálnych odpadov za rok
na 1 obyvateľa. Pre porovnanie v roku 2010 bolo vyprodukovaných 206 229 ton komunálnych odpadov, čo
zodpovedalo v priemere 255,07 kg na obyvateľa za rok. V PSK jednoznačne prevláda zneškodňovanie
komunálnych odpadov skládkovaním nad inými spôsobmi nakladania. Vyplýva to z možností kraja, kde nie je
vybudovaná spaľovňa komunálnych odpadov a úroveň triedeného zberu stále nie je na požadovanej úrovni.
Najviac komunálneho odpadu na jedného obyvateľa vzniká v okresoch Kežmarok a Poprad v dôsledku
celoročného intenzívneho cestovného ruchu a s tým spojeného nárastu produkcie komunálneho odpadu.

Tabuľka č. 10: Emisie základných znečisťujúcich látok v PSK - produkcia v tonách
2006
5 157,9
401,1
452,2
416,4
212,1
176,0
304,1
647,6
391,5
458,6
518,5
139,2
280,3
760,3

Prešovský kraj
Okres Bardejov
Okres Humenné
Okres Kežmarok
Okres Levoča
Okres Medzilaborce
Okres Poprad
Okres Prešov
Okres Sabinov
Okres Snina
Okres Stará Ľubovňa
Okres Stropkov
Okres Svidník
Okres Vranov nad Topľou

2007
4 597,5
394,6
345,5
412,2
209,6
174,6
293,0
642,0
388,8
411,8
507,0
144,3
276,0
398,2

2008
4 514,0
395,0
368,0
414,0
210,0
176,0
293,0
516,0
392,0
412,0
508,0
141,0
269,0
420,0

2009
4 607,9
397,3
407,8
415,2
211,7
176,3
293,1
518,2
393,3
413,6
510,9
140,1
265,5
464,9

2010
4 345,3
396,6
358,3
407,5
203,7
170,5
279,2
462,6
381,6
401,2
493,5
135,5
255,9
399,1

2011
4 671,0
430,8
372,3
438,1
220,5
185,5
299,2
494,3
414,0
435,1
535,2
147,0
278,8
420,2

2012
4 799,6
433,8
369,3
440,8
221,4
201,2
296,7
494,0
417,3
437,5
539,2
148,2
279,4
520,9

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Tabuľka č. 11: Komunálny odpad spolu
Slovenská republika
Prešovský kraj

2010

2011

2012

2013

1 808 506
206 229

1 766 990
200 950

1 750 775
199 338

1 744 429
198 123

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Tabuľka č. 12: Separovane zbierané zložky komunálneho odpadu
Slovenská republika
Prešovský kraj

2010
134 662
11 635

2011
145 744
14 088

2012
165 607
14 772

2013
168 088
15 129

Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Tabuľka č. 13: Množstvo komunálneho odpadu (kg/obyv.)
2010

2011

2012

2013

Slovenská republika

333,05

327,39

323,76

322,24

Prešovský kraj

255,07

246,71

244,11

242,16

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Z hľadiska množstva nebezpečných odpadov je PSK kraj najmenej zaťaženým územím v rámci
Slovenskej republiky. Priemerné množstvo komunálnych odpadov vzniknuté v kraji na obyvateľa je najnižšie
zo všetkých krajov Slovenskej republiky, pričom v porovnaní s celoštátnym priemerom je nižšie o približne
78 kg/obyv. Z uvedených dôvodov nepredstavuje zneškodňovanie komunálneho i nebezpečného odpadu
významný problém vyžadujúci jeho riešenie na úrovni PSK.
Environmentálnou záťažou je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje
závažné riziko pre ľudské zdravie, alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu, s výnimkou
environmentálnej škody. Na území PSK sa nachádza 15 environmentálnych záťaží (s vysokým klasifikovaným
rizikom).
Tabuľka č. 14: Environmentálne záťaže s vysokou prioritou (s vysokým klasifikovaným rizikom) v PSK
Názov environmentálnej záťaže
BJ (003) / Bardejov - areál Bardejovských strojární (ZŤS)
BJ (004) / Bardejov - areál podniku JAS
BJ (005) / Bardejov - areál SNAHA v.d.
BJ (007) / Bardejov - elektrická stanica (ES)
HE (010) / Myslina - stará skládka TKO
HE (017) / Udavské - obaľovačka bitúmenových zmesí
KK (004) / Kežmarok - OKTAN
ML (004) / Krásny Brod - skládka Monastýr - starý odpad
PO (008) / Prešov - rušňové depo
PP (008) / Poprad - DEPO
PP (015) / Svit - skládka Chemosvit
SB (004) / Rožkovany - mrak chlór. uhľovodíkov
SP (006) / Stropkov - areál TESLA Stropkov
SP (008) / Stropkov - obaľovačka
SV (008) / Snina - stará riadená skládka odpadov

Obec
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Myslina
Udavské
Kežmarok
Krásny Brod
Prešov
Poprad
Svit
Rožkovany
Stropkov
Stropkov
Snina

Okres
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Humenné
Humenné
Kežmarok
Medzilaborce
Prešov
Poprad
Poprad
Sabinov
Stropkov
Stropkov
Snina

Zdroj: http://envirozataze.enviroportal.sk/

2.8 Obnoviteľné zdroje energie
Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a tepla, s cieľom vytvoriť
primerané doplnkové zdroje potrebné na krytie domáceho dopytu, je jednou zo základných priorít
energetickej politiky Slovenska. Vzhľadom na zásoby jednotlivých energetických zdrojov na území Slovenska
možno konštatovať, že významnú úlohu pri znížení celkovej závislosti od dovozu zemného plynu môžu
zohrávať len obnoviteľné zdroje energie a v rámci nich najmä biomasa.
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Pre PSK veľké možnosti predstavuje využívanie slnečnej energie a vodnej energie (výstavbami malých
vodných elektrární, potenciál na výrobu vodnej energie majú hlavne rieky Poprad, Torysa a vodná nádrž
Domaša). Po nich nasleduje biomasa a geotermálna energia.
Prednostne je potrebné sa zamerať na využívanie slnečných kolektorov vo verejných budovách,
najmä na prípravu teplej úžitkovej vody a to najmä v školách, zdravotníckych zariadeniach, hoteloch
a športových strediskách, kde sa teplá voda vyžaduje po celý rok v kombinácii s využívaním biomasy.
Využívanie

geotermálnej

energie

má

v podmienkach

kraja,

predovšetkým

možnosti

v oblasti

poľnohospodárstva, kúpeľníctva a čiastočne energetiky. Z pohľadu využívania veternej energie v kraji nie sú
vzhľadom k požadovaným rýchlostným pomerom vetra optimálne podmienky.
Malé vodné elektrárne síce predstavujú jeden relatívne čistý zdroj energie, avšak realizáciou stavieb
charakteru malých vodných elektrární vznikajú negatívne vplyvy predovšetkým na kvalitu vody v toku, faunu
a to hlavne na ichtyofaunu.
Odstránenie prioritných problémov pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie je potrebné riešiť
na národnej úrovni, a to predovšetkým v oblasti legislatívy a podporných mechanizmov a na regionálnej
úrovni prijatím regionálnej koncepcie pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie, a to predovšetkým
pre biomasu a slnečnú energiu.
Slnečná energia
Slnečná energia je tou najdostupnejšou a najčistejšou formou obnoviteľnej energie. Množstvo
energie slnečného žiarenia, ktoré dopadne za rok na vodorovnú plochu je u nás 950 - 1200 kWh na 1 m².
Na území PSK sa nachádza viac fotovoltaických elektrárni (Jakubovany
- Inštalovaný výkon 994,9 kWp, Medzany - inštalovaný výkon 990,2 kWp, Veľký Lipník - inštalovaný
výkon: 990 kWp, Šarišské Michaľany - inštalovaný výkon 990,2 kWp, Fulianska 1 - inštalovaný výkon:
979,35 kWp, Lemešany - inštalovaný výkon: 566,82 kWp, Varhaňovce - inštalovaný výkon: 989,08 kWp,
Ondavské Matiašovce - inštalovaný výkon: 994 kWp, Malá Domaša - inštalovaný výkon: 730 kWp).
Veterná energia
Na Slovensku je málo vhodných lokalít k inštalácii veterných turbín kde priemerná rýchlosť vetra
dosahuje aspoň 5 m/s (čo je základný predpoklad na využitie veternej energie), avšak ideálnymi miestami
na využitie veternej energie sú tie oblasti, kde priemerná ročná rýchlosť vetra dosahuje vo výške 60 m
minimálne 6,0 m/s (územia s menšou priemernou rýchlosťou sa nepokladajú za vhodné, pretože sa
neprodukuje dostatočný výkon). Vhodné oblasti pre inštalovanie veterných elektrární ležia často v chránených
územiach prírody. V súčasnosti sa veterná energia na území PSK nevyužíva, napriek skutočnosti že už boli
rozpracované zámery výstavby veterných parkov v kraji na viacerých lokalitách (Veterný park Makovica,
Veterný park Poprad - Švábovce, Veterný park Poprad - Stráže pod Tatrami, Veterný park Poprad - Hôrka
pri Poprade a Jánovce pri Poprade).
Vodná energia
Energiu vody je technicky možné využívať s najvyššou účinnosťou premeny zo všetkých
energetických zdrojov (nad 90 %). PSK má veľmi dobré podmienky na výrobu elektrickej energie z vodných
zdrojov a to využitím malých vodných elektrární. Najväčšou vodnou elektrárňou je VN Domaša. Na území PSK
sa nenachádzajú žiadne veľké zdroje elektrickej energie a ani sa neuvažuje o ich výstavbe. Potenciál na výrobu
vodnej energie majú hlavne rieky Poprad, Torysa a vodná nádrž Domaša.
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Geotermálna energia
Na Slovensku priemerné zvýšenie teploty sú 3 °C na každých 100 m vrtu. PSK má vďaka svojim
prírodným podmienkam významný dostupný potenciál geotermálnej energie.
Biomasa
Biomasa predstavuje najväčší potenciál obnoviteľnej energie PSK. Tvoria ju materiály rastlinného
a živočíšneho pôvodu, vhodné pre energetické využitie. Podľa zdroja vzniku existuje:

•

lesná biomasa – palivové drevo, konáre, pne, korene, kôra, piliny,

•

poľnohospodárska biomasa – obilná a repková slama, konope, živočíšne exkrementy, odpady,

•

odpady z drevospracujúceho priemyslu – odrezky, stružliny, piliny,

•

komunálny odpad – tuhý spáliteľný odpad, skládkový plyn, kalový plyn.

V rámci biomasy veľkú perspektívu má poľnohospodárska biomasa, ktorú možno rozdeliť do troch
základných skupín:
a.

b.

c.

biomasa vhodná na výrobu tepla spaľovaním:
o

slama – obilná, repková, kukuričná, slnečnicová

o

drevený odpad z: vinohradov, sadov, nálet z trvalých trávnych porastov

o

rýchlorastúce dreviny (vŕba, topoľ) a rastliny (konope).

biomasa vhodná na výrobu bioplynu
o

z exkrementov hospodárskych zvierat

o

zo zelenej hmoty a siláže

o

odpad z potravinárskych prevádzok

biomasa vhodná na výrobu tekutých biopalív
o

na výrobu MERO (metylester repkového oleja)

o

na výrobu bioetanolu (kukurica, obilie, cukrová repa).

Využitie biomasy stúplo predovšetkým u veľkých výrobcov tepla v mestách (Prešov, Sabinov,
Bardejov), kde sa biomasa využíva na výrobu elektrickej energie a obciach (Holčíkovce, Ďapalovce, Nižný
Slavkov, Medzilaborce) kraja, ktoré využívajú biomasu na vykurovanie objektov v správe obecných úradov
(základné školy, materské školy, zdravotnícke zariadenia a pod.).
Záver
PSK je územím so značným prírodným potenciálom. Významnou devízou územia kraja je vysoko
hodnotná prírodná, zatiaľ relatívne málo narušená horská i podhorská krajina osobitá v celoslovenskom
i stredoeurópskom kontexte. Významnými zachovalými historickými krajinnými štruktúrami sú atraktívne
lúčno-pasienkarské lokality Zamaguria a kultúrna krajina stredného Spiša. Mimoriadnu pozornosť si zasluhujú
špecifické územia významovo i hodnotovo výrazne prevyšujúce región PSK, a to predovšetkým Vysoké Tatry,
Slovenský raj, Vihorlat, Bukovské vrchy a Zamagurie (Aktualizovaná Národná stratégia regionálneho rozvoja SR).
Územie PSK je chudobné na surovinové zdroje, resp. zásoby rudných surovín, avšak je to región bohatý
na geotermálne zdroje, minerálne pramene, biomasu a vybrané nerudné suroviny umožňujúce rozvoj hlavne
stavebného priemyslu.
V programovom období 2014 – 2020 v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných
zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu
energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva základný programový dokument SR pre čerpanie
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pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu je Operačný program Kvalita životného prostredia
2014 – 2020 (OP KŽP).
Stratégia OP KŽP, t.j. výber tematických cieľov a príslušných investičných priorít, ako aj vymedzenie
špecifických cieľov, výsledkov a typov aktivít, bola stanovená tak, aby:

•

podporovala napĺňanie priorít definovaných v dokumente Európa 2020 – Stratégia
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (Stratégia Európa
2020)1 a prispievala k plneniu cieľov Národného programu reforiem Slovenskej republiky (NPR),
ako aj požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy EÚ v oblasti energetiky a ŽP;

•

rešpektovala potreby a výzvy na národnej, resp. regionálnej úrovni, na ktoré je nutné reagovať
a zamerať sa na ich riešenie s cieľom zabezpečenia udržateľného a efektívneho využívania
prírodných zdrojov, vrátane zdrojov energetických.
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3 Analýza z pohľadu architektúry
a urbanizmu
Prostredie slovenského vidieka zaznamenalo v priebehu 20. storočia zásadné zmeny. Uzatvorila sa
etapa dlhodobého vývoja slovenských dedín, ktorá od 2. polovice 19. storočia prebiehala vo vnútri
stabilizovanej štruktúry výrobných, spoločenských, právnych, duchovných a kultúrnych vzťahov feudálnej
spoločnosti. Prechod ku kapitalizmu, s dôsledkami v sociálnej ako aj hospodárskej sfére, vyvolal zároveň
zmeny v hmotnej kultúre obyvateľstva, teda aj v stavebnej kultúre slovenského vidieka. Rastúci civilizačný
a industriálny pokrok stále viac zasahoval do vidieckeho života. Do zástavby dedín prenikali nové stavby, ktoré
v mnohom akceptovali staršie zužitkovateľné princípy, ale iné znaky často nechávali zaniknúť. Vývoj v tomto
období bol poznamenaný tendenciami potláčania a neraz až stierania starších regionálnych odlišností smerom
k unifikácii materiálov a foriem, na druhej strane vznikali „nové“ miestne či regionálne tradície. Stavby stále
viac zdôrazňovali moment reprezentatívnosti ako logického dôsledku veľkých spoločenských zmien, ktoré
vytvorili z poddaných sedliakov vrstvu súkromne hospodáriacich roľníkov. Prevažujúci malovýrobný spôsob
poľnohospodárskej výroby sa na slovenskom vidieku udržal až do polovice 20. storočia, ktorá priniesla
radikálnu spoločensko-ekonomickú zmenu. Tá urýchlila proces premeny vidieka a život dediny posunula
k dovtedy nepoznanej realite – k likvidácii bezprostredného, individuálneho vzťahu roľníka k pôde. Tento
proces časovo spojený s prienikom globálneho industriálneho pokroku, zasiahol do všetkých zložiek
spoločenského života slovenského vidieka. Nastúpila totálna prestavba vidieka. Spochybňovanie tradičného
spôsobu života roľníkov viedlo k celkovej kultúrnej dezorientácii. V stavebnej kultúre vyústili tieto negatívne
javy do kvalitatívne a architektonicky nezvládnutej tvorby. Popri objektívnej snahe po skvalitnení bývania
v záujme zvýšenia ich hygienického a sociálneho štandardu, došlo k narušeniu spoločenskej predstavy
o harmonickom prostredí a ku skutočnej devastácii životného prostredia vidieka. Zmena spoločenského
systému a direktívne presadenie nových kolektivistických výrobných podmienok, viedlo k zásadnej zmene
charakteru novej výstavby vidieka. Zahájila sa doba prestavieb a novostavieb domov mestského typu, ktoré
s ľudovou architektúrou stratili väzbu. Tradičné ľudové stavby harmonicky včlenené do krajiny a vidiecke sídla
modelované po celé stáročia, nahradili v prevažnej miere veľké poschodové domy, zvláštnych proporcií
a cudzorodých tvarov, zväčša nevhodne osadené v teréne. V dôsledku silného a ideologického tlaku a snahy
„priblížiť dedinu mestu“ sa v projekčnej tvorbe a stavebnej praxi nerešpektovali danosti a životné potreby
vidieckeho prostredia. Cit pre harmóniu a prostredie bol potláčaný do úzadia, stratil sa pocit kultúrnej identity
a zmysel národných tradícií. V 2. polovici 20. storočia padlo tomuto trendu za obeť priveľa hodnôt a tvár
súčasného vidieka predstavuje smutný obraz.
Architektonický a urbanistický výraz vidieka je v rôznej miere zdevastovaný v dôsledku jeho
neregulovanej a necitlivej prestavby a výstavby. Pri hľadaní východísk na uchovanie alebo obnovu vizuálnej
kvality a charakteristického vzhľadu vidieckych sídiel, slúžia doteraz dochované ale žiaľ rýchlo miznúce
materiálne svedectvá ľudového staviteľstva i tradičného remesla. Preto je veľmi dôležité dokumentovať
v rámci každej obce všetky zachované miestne pôvodné stavby, vrátane hospodárskych objektov, stavebných
konštrukcií, techník a materiálov, či stavebných a umeleckých detailov. Príkladom hodným nasledovania môže
byť väčšina krajín západnej Európy či susedná Česká republika, kde je viditeľný trend uchovania a zhodnotenia
historickej kvality a autenticity tradičnej architektúry. Udržiavané tradičné vidiecke stavby nie sú chápané ako

42

symboly zaostalosti, ale ako prejavy kultúrnej kontinuity, identity a hrdosti národa. Tradičná architektúra
vidieka sa stala v týchto krajinách jedným zo symbolov zdravého a nekonzumného životného štýlu.
Obnova tváre súčasného slovenského vidieka je dlhodobým procesom s multidisciplinárnym
prístupom. Samotná tvorba programov obnovy a rozvoja vidieka, architektonických a urbanistických štúdií či
územných plánov konkrétnych vidieckych regiónov, je pre ich úspešnú revitalizáciu nepostačujúca, nakoľko
zabezpečujú len rámcové podmienky ich rozvoja. Konkrétna tvár vidieka je daná jednotlivými stavbami, ich
kvalitou, či vzhľadom a na to majú rámcové podmienky len minimálny vplyv. Súčasné procesy riadenia
výstavby sa vzťahujú na veci, ktoré sú nutné z pohľadu ich technickej realizácie. Neriešia to najdôležitejšie
z pohľadu architektúry a to súvislosť novej stavby s celým zastavaným prostredím. To ako bude nová stavba
vyzerať nie je predmetom riadenia resp. povolenia výstavby. Výnimkou sú len chránené územia, ale ani tam
prax nepriniesla presvedčivé výsledky. Estetická stránka stavieb nemôže byť predmetom povoľovacieho
konania, nakoľko sa jedná o záležitosť vkusu a citu, ktorá sa nedá formulovať v presaditeľnej legislatíve. Preto
rovnako dôležitá ako regulácia výstavby je aj osveta vidieckeho obyvateľstva a pozitívne príklady adaptácie
pôvodných ľudových stavieb a kvalitne zrealizovaných projektov súčasnej architektúry vhodne zapadajúcej
do vidieckeho prostredia.

3.1 Administratívne členenie a osídlenie kraja
Územie dnešného Slovenska bolo historicky od 13. storočia administratívno-správne rozčlenené
na stolice a neskôr na župy. Tie predchádzali administratívnemu členeniu do troch krajov v roku 1960, kedy
územie Slovenska sa rozčlenilo na – Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský kraj.
Súčasné administratívne členenie Slovenska bolo schválené zákonom č. 221/1996 Z.z. o územnom
a správnom usporiadaní SR, ktorý územie Slovenska rozdelil na 8 krajov,79 okresov (z toho 9 mestských
okresov) a 2883 obcí. V roku 2001 bolo to isté územné vymedzenie regiónov na úrovni krajov, použité
i pre potreby územnej samosprávy, kedy vstúpil do platnosti zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov. Administratívne členenie patrí medzi najznámejšie regionálne členenia každej krajiny.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa nejedná o čisto geografickú regionalizáciu, v ktorej by bolo použité iba jedno
kritérium vyčlenenia, došlo v niektorých prípadoch k nerešpektovaniu hraníc prirodzených historických
regiónov s ich silnými ekonomickými, sociálnymi a kultúrnymi väzbami ako napr. v prípade Spiša, Zemplína,
Gemera či Hornej Nitry. Výsledkom bol vznik tzv. administratívnych regiónov, v prípade ktorých išlo o účelovo
vymedzené oblasti pre systém riadenia verejnej správy. S otázkami administratívneho členenia regiónov je
úzko spätá aj problematika disponibility adekvátnych štatistických indikátorov a dát, ktoré sú potrebné
pre sledovanie rozdielov medzi územnými jednotkami na danej hierarchickej úrovni. Pre účely efektívneho
zberu, zostavovania a šírenia harmonizovaných regionálnych štatistík, vytvorila EÚ spoločnú nomenklatúru
územných jednotiek pre štatistické účely známu aj ako NUTS (z francúzskeho Nomenclature des Unités
Territoriales Statistiques) klasifikácia regiónov (v SR sa nazývajú regionálne štatistické územné jednotky
– RŠUJ). Tento hierarchicky vybudovaný systém je zároveň využívaný na socio-ekonomické analýzy regiónov
a tvorbu koncepcií opatrení v rámci politiky súdržnosti EÚ. Pri vymedzovaní územných jednotiek v rámci
systému NUTS sa uprednostňuje „umelé inštitucionálne členenie“, ktoré slúži i pre potreby prerozdeľovania
štrukturálnych fondov, ktoré sú základným finančným nástrojom regionálnej politiky v EÚ. Celky sa na úrovni
NUTS 2 spájajú do tzv. normatívnych regiónov, vymedzených najmä podľa demografických prahov – počtu
obyvateľov, až druhoradé je zohľadnenie historických, socio-ekonomických, politických a iných faktorov.
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Na nižšej úrovni sa potom územné jednotky vymedzujú na základe funkčných (prirodzených) regiónov, často
v podobe samosprávnych celkov. Napriek tomu, že pri vytvorení systému bolo základným cieľom
zabezpečenie porovnateľnosti na jednotlivých úrovniach NUTS, existujú i mnohé výnimky.
Systém NUTS je založený na hierarchicky trojstupňovej klasifikácii regiónov NUTS 1, 2 a 3. Základné
regionálne jednotky EÚ reprezentujú regióny úrovne NUTS 2.
Tabuľka č. 15: Úroveň NUTS príslušnej demografickej jednotky je stanovená na základe demografických
prahov
Úroveň
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3

Minimum
3 000 000*
800 000
150 000

Maximum
7 000 000
3 000 000
800 000

Zdroj: Eurostat, *počet obyvateľov

V prípade, že počet obyvateľov členského štátu ako celku je pod minimálnou úrovňou NUTS, tento
členský štát tvorí územnú jednotku NUTS pre túto úroveň.
Na základe tejto spoločnej nomenklatúry je celé územie SR definované ako jednotka NUTS 1, regióny
NUTS 2 sú tvorené dvoma až tromi jednotkami NUTS 3. Jednotkami NUTS 3 sú jednotlivé kraje. Lokálnymi
úrovňami sú LAU 1, ktorú tvoria okresy a LAU 2, ktorú tvoria obce (Local Area Units, v SR lokálne štatistické
územné jednotky – LŠUJ), v minulosti definované ako NUTS 4 a NUTS 5.
Tabuľka č. 16: Delenie územia SR podľa spoločnej nomenklatúry

NUTS 1

Počet územných
celkov
1

NUTS 2

4

NUTS 3

8

Jednotka

Územný celok/celky
Slovensko
Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko,
Východné Slovensko
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj,
Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,
Košický kraj, Prešovský kraj

Zdroj: Eurostat

Jednotlivé kraje sa skoncentrovali v okolí najväčších miest a odlišujú sa rozlohou, počtom a hustotou
obyvateľstva a spolu s ich geografickým potenciálom majú osobitý vplyv na ekonomiku SR. Najväčšími
urbanizovanými oblasťami sú hlavné mesto SR (bratislavsko-trnavská aglomerácia), na východe Košice a Prešov
(košicko-prešovská aglomerácia) a Horné Považie. Významnými mestami v sídelnej štruktúre je zvyšných
6 krajských miest (Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Trenčín, Prešov a Žilina) a taktiež mestá Martin a Poprad.
Tabuľka č. 17: Prehľad o administratívnom členení SR na 8 krajov
Kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

Rozloha / km²
2 052,6
4 174,2
4 501,9
6 343,4
6 808,4
9 454,4
8 794,5
6 754,5

Zdroj: ŠÚ SR, údaj k 31.12.2013
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Počet obyvateľov
618 380
557 608
592 394
686 662
690 420
656 813
818 916
794 756

Hustota / km²
301,27
133,58
131,59
108,25
101,41
69,47
91,25
117,66

Počet okresov
8
7
9
7
11
13
13
11

PSK sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska a svojou rozlohou 8 974,5 km2 a počtom
obyvateľov 818 916 žijúcich na jeho území, patrí k najväčším a zároveň najľudnatejším krajom SR.
Obrázok č. 2: Aktuálny stav administratívneho členenia PSK

Zdroj: www.sk.wikipedia.org

Hustotou osídlenia 91,3 obyvateľov na km2, je pod priemerom SR (110,4 obyvateľov na km2)
na základe čoho sa PSK spolu s BSK radí medzi najmenej zaľudnené kraje. PSK tvorí 13 okresov, 665 obcí z toho
23 miest a 2 vojenské obvody. Správnym mestom kraja je mesto Prešov.
Podľa rozlohy je najväčším okresom PSK Poprad (1 105 km2) a najmenším okres Stropkov (389 km2).
Hustota osídlenia kraja sa pohybuje od 28,8 obyvateľov na km2 (okres Medzilaborce) do 183 obyvateľov
na km2 (okres Prešov). Najvyšší počet obcí má okres Prešov (91 z toho 2 mestá) a najmenší počet obcí okres
Snina (34 z toho 1 mesto). Čo sa týka počtu obyvateľov, najviac obcí (199) je vo veľkostnej kategórii s počtom
obyvateľov od 200 do 499 a žije v nich spolu 68 566 obyvateľov, t. j. 8,4 % z celkového počtu obyvateľov kraja.
Obcí s počtom obyvateľov do 1 999 je 610 (91,4 % z celkového počtu obcí kraja) s celkovým počtom
obyvateľov 309 767 (37,8 % z celkového počtu obyvateľov kraja).
Tabuľka č. 18: Prehľad o administratívnom členení PSK
Okres
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou

Rozloha /
km²
936,17
754,24
630
421
427,25
1 105,38
933,68
345,45
804,74
707,87
388,98
549,78
769,47

Počet
obyvateľov
77 858
63 905
71 947
33 444
12 310
104 411
171 202
58 721
37 739
53 271
20 785
33 094
80 227

Hustota /
km²
83
85
114
79
29
94
183
108
47
75
53
60
104

Počet obcí
v okrese
86
62
41
33
23
29
91
43
34
44
43
68
68

Počet miest
v okrese
1
1
3
2
1
3
2
2
1
2
1
2
2

Zdroj: ŠÚ SR, údaj k 31.12.2013
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V 23 mestách kraja žije spolu 392 407 obyvateľov, čo tvorí 47,9 % z celkového počtu obyvateľov kraja.
Najväčší podiel mestského osídlenia má okres Poprad (61,8 %) a najnižší podiel okres Sabinov (32,6 %). Najväčší
počet obyvateľov 90 923 žije v krajskom meste Prešov, ktoré je zároveň tretím najväčším mestom SR. Druhým
najväčším mestom kraja je Poprad s počtom obyvateľov 52 654 a tretím mesto Humenné, v ktorom žije
34 455 obyvateľov. Najmenším mestom kraja je Spišská Stará Ves s počtom obyvateľov 2 290.
Tabuľka č. 19: Prehľad miest podľa okresov PSK
Okres
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou

Počet miest
v okrese
1
1
3
2
1
3
2
2
1
2
1
2
2

Názov mesta
Bardejov
Humenné
Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves
Levoča, Spišské Podhradie
Medzilaborce
Poprad, Svit, Vysoké Tatry
Prešov
Sabinov, Lipany
Snina
Stará Ľubovňa, Podolínec
Stropkov
Svidník, Giraltovce
Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

Zdroj: ŠÚ SR, údaj k 31.12.2013, vlastné spracovanie

Hustotou osídlenia na km2 patrí PSK spolu s BSK k najmenej zaľudneným krajom, ktoré sú výrazne
pod priemerom SR. Samotný PSK sa vyznačuje veľkými rozdielmi v hustote osídlenia v rámci jednotlivých
okresov. Len 2 okresy v kraji dosahujú, resp. prekračujú priemer SR v hustote osídlenia na km2, je to okres
Prešov (183 obyvateľov) a okres Kežmarok (114 obyvateľov). Ďalšie 2 okresy Sabinov (108 obyvateľov) a Vranov
nad Topľou (104 obyvateľov) sa nachádzajú tesne pod priemerom SR. Hlboko pod priemerom sú okresy
Poprad (94 obyvateľov), Humenné (85 obyvateľov), Bardejov (83 obyvateľov), Levoča (79 obyvateľov), Stará
Ľubovňa (75 obyvateľov) a Svidník (60 obyvateľov). Tri okresy v kraji nedosahujú v hustote osídlenia na km2 ani
50 % priemeru SR. Sú to okresy Stropkov (53 obyvateľov), Snina (47 obyvateľov) a Medzilaborce
(29 obyvateľov).
Koncom 20. a začiatkom 21. storočia je pre populačný vývoj v SR charakteristické spomaľovanie
reprodukcie obyvateľstva v dôsledku čoho sa znižuje prirodzený prírastok obyvateľstva. Z celoslovenského
hľadiska je v PSK tento trend miernejší.
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3.2 Vidieckosť územia kraja
V praxi sa stretávame s niekoľkými definíciami vidieka resp. vidieckeho sídla. Jeho definícia je
z pohľadu perspektív programovania rozvoja vidieka na regionálnych úrovniach, veľmi dôležitá. Vidiecke sídlo
je často chápané ako sídlo s počtom obyvateľov menším ako 5 000 a spravidla sa jedná o lokalitu, ktorá sa
svojimi funkciami, skladbou obyvateľstva, architektúrou stavieb a obydlí, líši od mestských sídiel. Na celom
svete zatiaľ neexistuje platná definícia vidieckeho sídla, pretože každá krajina má pre vymedzenie tohto pojmu
svoje vlastné parametre odvodené od počtu obyvateľstva, cez infraštruktúru až po skladbu jeho funkcií.
Vidiecke sídla, z pohľadu ich vzdialenosti a lokalizácie v rámci okresu resp. kraja, môžeme rozdeliť do troch
skupín:

•

Tesne spojené vidiecke obce – nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti mesta. V minulom období
boli často krát administratívnou súčasťou mesta alebo disponujú týmto potenciálom do budúcnosti.
Veľkosť územia s takýmito obcami závisí od veľkosti a hospodársko-sociálnej sily samotného mesta.

•

Dochádzkové vidiecke obce – ich každodenný kontakt s mestom sa prelína so vzájomným kontaktom
so susednými obcami. V tejto zóne sú jasne rozoznateľné rozdiely medzi silnejšími a lepšie
položenými obcami a slabšie vybavenými a horšie položenými obcami.

•

Periférne obce – nachádzajú sa veľmi ďaleko od mesta, sú dopravne zle dostupné, majú slabý kontakt
s mestom, prevažujú tu pôvodné zamestnania. Patria tu obce z periférnych celkovo zaostalých území
a sú tradičným obrazom súčasného slovenského vidieka.
Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických

usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 – 2013), ktoré v tejto súvislosti
odkazuje na definíciu OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, z anglického Organization for
Co – operation and Development), kde základom je obec s hustotou osídlenia nižšou ako 150 obyvateľov
na km2.
Definícia je postavená na dvoch hierarchických úrovniach teritoriálnych jednotiek – na úrovni lokálnej
(obecnej) a úrovni regionálnej.
Na lokálnej úrovni NUTS – V, resp. LAU 2 je za vidiecku obec považovaná obec s hustotou osídlenia
menšou ako 150 obyvateľov na km2. Na regionálnej úrovni sa rozlišujú podľa stupňa vidieckosti 3 typy
regiónov:

•

prevažne vidiecke regióny – viac ako 50 % obyvateľstva regiónu žije vo vidieckych obciach,

•

ostatné vidiecke regióny – vo vidieckych obciach žije 15-50 % obyvateľstva regiónu,

•

prevažne mestské regióny – menej ako 15 % obyvateľstva žije vo vidieckych obciach.
Na základe údajov uvedených v PRV SR 2014 – 2020 v SR v roku 2012 trvalo bývalo

5 404 322 obyvateľov. Z uvedeného počtu trvalo bývalo vo vidieckych sídlach 50,3 % obyvateľstva,
v prechodných oblastiach 38,3 % obyvateľstva a v mestských oblastiach 11,2 % obyvateľstva. Podľa
aktualizovanej regionalizácie OECD žije vo vidieckych regiónoch 88,6 % obyvateľstva SR. Z celkovej rozlohy SR
podľa jednotlivých typov regiónov najväčší podiel 59 % je tiež pri prevažne vidieckych regiónoch, podiel
36,8 % majú prechodné regióny a najnižší podiel 4,2 % predstavujú prevažne mestské regióny. Na základe
uvedenej typológie vidiecke regióny zaberajú takmer celé územie SR. V SR vidiecke regióny predstavujú spolu
95,8 % rozlohy.
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Tabuľka č. 20: Podiel vidieckeho obyvateľstva a vidieckeho územia SR podľa aktualizovanej
regionalizácie OECD
Počet
obyvateľov
618 441
2 077 746
2 728 37
5 424 925

Typ regiónu v SR
1.Prevažne mestské regióny
2.Prechodné regióny
3.Prevažne vidiecke regióny
SR celkom

% podiel
z obyv. SR
11,4
38,3
50,3
100,0

Rozloha /
km²
2 060
18 046
28 932
40 037

% podiel
z rozlohy SR
4,2
36,8
59,0
100,0

Zdroj: Eurostat, JRC, EFGS, REGIO-GIS in EU, 2010. Prepočty VÚEPP.
Legenda:
1 = predominantly urban regions (prevažne mestské regióny)
2 = intermediate regions (prechodné regióny)
3 = predominantly rural regions (prevažne vidiecke regióny)

Tabuľka č. 21: Rozdelenie jednotlivých typov regiónov na úrovni NUTS 3 v SR
Kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
Spolu

Typ regiónu v SR
1
3
2
3
2
3
3
2

% podiel z obyvateľov SR
11,4
10,4
11,1
13,0
12,9
12,0
14,9
14,3
100,0

% podiel z rozlohy SR
4,2
8,5
9,2
12,9
13,8
19,3
18,3
13,8
100,0

Zdroj: Eurostat; ŠÚ SR, Spracoval VÚEPP

Na základe regionalizácie OECD patrí PSK medzi prevažne vidiecke regióny V sídelnej štruktúre PSK,
tak ako je to charakteristické pre celé územie SR, prevládajú malé obce do 1 000 obyvateľov. Všeobecne sa
pre vymedzenie vidieckych sídiel používa hranica 2 000 obyvateľov, obce s menej ako 2 000 obyvateľmi sú
považované za vidiecke.
Tabuľka č. 22: Prehľad podľa veľkostných skupín obcí celkovo za PSK
Veľkostná skupina obcí podľa počtu obyvateľov
Do 199
200 – 499
Celkom do 499 obyvateľov
500 – 999
Celkom do 999 obyvateľov
1000 – 1999
Celkom do 1999 obyvateľov
Nad 2000

Počet obcí
165
202
367
153
520
83
603
61

Podiel v %
24,85
30,42
55,27
23,04
78,31
12,50
90,81
9,19

Zdroj: Prešovský samosprávny kraj, vlastné spracovanie

Tabuľka č. 23: Štruktúra osídlenia v PSK podľa veľkostných skupín obcí (počet obyvateľov)
Okres
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Počet obcí

Do 199

200-499

500-999

1000-1999

Nad 2000

Bardejov

86

19

32

24

8

3

Humenné

62*

13

22

20

4

2

Kežmarok

41

6

9

9

9

8

Okres

Počet obcí

Do 199

200-499

500-999

1000-1999

Nad 2000

Levoča

33

13

9

7

1

3

Medzilaborce

23

12

9

1

-

1

Poprad

29

-

1

8

10

10

Prešov

91

8

28

28

20

7

Sabinov

43

5

12

12

9

5

Snina

34

15

7

7

1

4

Stará Ľubovňa

44

9

11

10

9

5

Stropkov

43

21

16

4

-

2

Svidník

68

33

23

9

1

2

Vranov nad Topľou

68

11

23

14

11

9

665*

165

202

153

83

61

100,00

24,85

30,42

23,04

12,50

9,19

Spolu
Podiel v %

* v počte 1 vojenský obvod
Zdroj: Prešovský samosprávny kraj, vlastné spracovanie

Index rastu vidieckeho osídlenia je v SR vo všeobecnosti nižší ako u mestského osídlenia, postupne
dochádza k vyľudňovaniu vidieka. Na základe dlhodobo pretrvávajúceho poklesu počtu obyvateľov
a ekonomických aktivít obcí, môžeme považovať severnú a severovýchodnú časť PSK za upadajúce priestory
vidieckeho osídlenia. Ich ďalšia budúcnosť je závislá vo všeobecnosti od reštrukturalizácie a možnosti
vytvárania pracovných príležitostí mimo poľnohospodárstva. Situácia vo vidieckych obciach je ovplyvňovaná
ich polohou jednak vo vzťahu k sídelným centrám ako aj polohou v systéme dopravných sietí. Z pohľadu
plánovania regionálnej politiky je popri štruktúre ekonomickej základne vidieckych priestorov, dôležité
rozlišovať aj priestorové druhy vidieckeho osídlenia na základe:

•

vzťahu mesta a jeho vidieckeho zázemia,

•

charakteru osídlenia vidieckeho priestoru,

•

polohy voči vyšším sídelným zoskupeniam.

Jedným zo základných predpokladov rozvoja vidieka je vytváranie partnerstiev vo vzťahu urbánnych
a rurálnych území. V partnerstve mesta ako sídelného centra a jeho vidieckeho zázemia, sa pre rozvoj rurálnych
území odporúčajú tri nasledovné politiky:

•

akcelerácia reštrukturalizácie poľnohospodárstva a ekonomickej diverzifikácie,

•

zhodnotenie prírodného a kultúrno-historického potenciálu,

•

rozvoj ekonomiky malých miest.
Vzájomné prepojenie vidieka s mestom a koordinovaná spolupráca medzi vidieckymi sídlami

a mestami je základným predpokladom rozvoja vidieka.
S veľkosťou vidieckych sídel úzko súvisí výkonnosť samosprávy, jej úroveň a rozsah poskytovaných
miestnych služieb. Reformou verejnej správy sa prenieslo na obce veľa originálnych kompetencií. Určitá časť
malých obcí nevykonáva samosprávu, jednak z nedostatku finančných zdrojov, ale aj z dôvodu absencie
profesionálneho manažmentu miestnej samosprávy. Problematikou veľkosti miestnej samosprávy sa čoraz
intenzívnejšie zaoberá EÚ a to najmä z dôvodu, že malé samosprávy nemôžu vykonávať všetky dôležité
miestne služby. Sú navrhované rôzne riešenia počnúc integráciou malých obcí do väčších sídel cez rôzne formy
dobrovoľnej spolupráce a združovania obcí v rámci vymedzených území.
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3.2.1 Mikroregióny a verejno–súkromné partnerstvá na území kraja
Pojem mikroregión alebo mikroregionálne združenie obcí doteraz nebol jednoznačne definovaný.
Pod pojmom mikroregión sa dá chápať geograficky ohraničené územie, ktoré sa vyznačuje istými spoločnými
charakteristikami ako sú napr. prírodné, demografické, historické, kultúrne a pod. Mikroregión sa dá definovať
aj ako dobrovoľné združenie obcí a miest za účelom riešenia spoločných problémov a za účelom hľadania
spoločných ciest rozvoja príslušného územia. Slovo „mikroregión“ sa často nachádza aj v názve združenia, čím
chcú združené obce zdôrazniť svoju príslušnosť k danému geograficky vymedzenému územiu. Predmetom
činnosti takéhoto združenia spravidla býva oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (zber,
zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd),
miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch. Svojou činnosťou združenie obcí prispieva
k vytváraniu podmienok na plnenie úloh obcí a príslušných samosprávnych krajov. Vidiecke mikroregionálne
združenia vznikajú aj preto, aby mohli efektívne pripraviť rozvojové programy za účelom zvýšenia kvality
života na vidieku. V zmysle Zákona č. 539/2008 z. z. o podpore regionálneho rozvoja, je mikroregionálne
združenie právnickou osobou založenou na účely dosiahnutia spoločných riešení pri zvyšovaní úrovne
hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja príslušného regiónu. Aby sa takéto združenia obcí odlíšili
od iných združení napr. občianskych či záujmových, kde členmi môžu byť fyzické, či iné právnické osoby, resp.
od regionálnych združení s väčším záberom regiónu, používa sa pre ich označenie pojem mikroregionálne
združenia obcí, resp. skrátene mikroregióny.
Mikroregióny sa od seba líšia veľkosťou, počtom obyvateľov, počtom členov resp. obcí, prírodnými,
kultúrnymi, hospodárskymi danosťami, možnosťami rozvoja a pod..
Ich prakticky význam spočíva vo vzájomnej výmene skúseností a pomoci medzi členskými obcami,
v združovaní finančných prostriedkov i ľudských kapacít s cieľom ich efektívnejšieho využitia.
Mikroregionálne združenia obcí vznikajú hlavne z týchto dôvodov:

•

podporujú rozvoj v obciach mikroregiónu, spoločne pripravujú rozvojové programy a dokumenty
– územné plány, programy hospodársko-sociálneho rozvoja, stratégie trvalo udržateľného rozvoja
a pod.,

•

vyhovujú ako oprávnení žiadatelia resp. môžu byť príjemcami finančných podpôr z národných
a európskych zdrojov,

•

spájajú obyvateľov vidieka k vzájomnej cielenej spolupráci,

•

sú prínosom pri regionálnej a environmentálnej výchove detí, mládeže i dospelých, podporujú rozvoj
voľno časových aktivít pre deti a mládež,

•

podporujú kultúrne a športové podujatia regionálneho a nadregionálneho významu,

•

prispievajú k obnove a zachovávanie ľudových tradícií a remesiel,

•

podporujú dobrovoľnícke aktivity občanov a mimovládnych organizácií,

•

podporujú rôzne spoločenské aktivity v regióne (súťaže pre obce a obyvateľov regiónu o najkrajšiu
obec, záhradu, balkón, o najlepší nápad pre rozvoj regiónu,...)
Na základe dostupných informácií na území PSK je takmer 30 mikroregionálnych združení obcí. Obec

ako základná jednotka územnej správy, má v súčasnosti viac možností vstupovať do nových foriem
mikroregionálnych združení, akým je napr. miestna akčná skupina (MAS). MAS je partnerstvo zástupcov
verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na istom vymedzenom území. Združuje
dostatočné množstvo odborníkov, inštitúcií, mladých ľudí a iných dôležitých aktérov regionálneho významu.
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Realizuje vlastnú stratégiu rozvoja, vypracovanú na základe princípov prístupu Leader. Hlavným cieľom
stratégie rozvoja je vplývať na rozhodovanie o podpore projektov miestnych subjektov, vrátane ich
monitorovania ako aj realizovať spoločné rozvojové projekty a programy regionálneho významu.
V roku 2014 bolo v SR registrovaných 29 MAS. Z uvedeného počtu sú 4 MAS v PSK:

•

Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš,

•

Občianske združenie MAS LEV, o. z.,

•

Partnerstvo BACHUREŇ,

•

MAS ŠAFRÁN.
Okrem MAS je na území PSK niekoľko ďalších registrovaných a formujúcich sa verejno-súkromných

partnerstiev pracujúcich v súlade s prístupom Leader.

3.2.2 Súčasný stav územnoplánovacej dokumentácie v kraji
Potreba schválenej územnoplánovacej dokumentácie (UPD) je aj v súčasnom období podceňovaná
hlavne v prípade menších obcí nachádzajúcich sa v periférnych častiach okresov. Obce, ktoré sú situované
v blízkosti mestských sídiel, majú UPD schválenú alebo rozpracovanú. K zlepšeniu stavu problematiky UPD
v jednotlivých obciach, prispelo čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.
UPD je základným rozvojovým dokumentom, ktorý reguluje rozvoj obce. Definuje zosuvové územia,
zátopové územia, radónové riziká, rieši možnosť bytovej výstavby, ciest, otázky pitnej vody, kanalizácie, energií
a mnohé iné faktory. Práve UPD umožňuje obciam systematicky riadiť rozvoj, ktorý je inak v mnohých
prípadoch nekoordinovaný až chaotický.
Obstaranie záväznej UPD patrí medzi originálne kompetencie miestnej samosprávy. Je to významná
úloha pre obce v novom programovacom období 2014 – 2020. Je predpoklad, že obce bez záväznej UPD budú
mať sťažený prístup k finančným zdrojom z európskych fondov.

Okres
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Spolu

Tabuľka č. 24: Súčasný stav spracovania UPD v PSK
Počet obcí
Počet obcí
v okrese
so záväznou UPD
86
68
62
30
42
23
33
13
23
4
29
29
91
76
43
25
34
14
44
12
43
9
67
10
68
41
665
354

% podiel
79,07
48,39
54,76
39,39
17,39
100,00
83,52
58,14
41,18
27,91
20,93
14,92
60,29
53,23

Zdroj: Prešovský samosprávny kraj, jún 2014, vlastné spracovanie
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3.3 Domový a bytový fond
V SR vo všeobecnosti platí, že ľudia si tu stavajú domy a kupujú byty na celý život. Trend sťahovania je
menej rozvinutý. V prípade domov sa často hlavne na vidieku jedná o veľké, viacgeneračné domy. Na vývoj
trhu s bývaním v SR vplýva výkonnosť slovenskej ekonomiky. Priaznivý vývoj slovenskej ekonomiky
na prelome storočí podnietil pomerne pozitívne očakávania obyvateľstva a bol impulzom k naštartovaniu trhu
s bývaním v SR. Situácia sa však prechodne podstatne zmenila, nastúpila hospodárska kríza, ktorá sa odrazila
na bonite slovenských domácností a tým aj na ich očakávaniach do budúcnosti. Bytová výstavba a trh
s bývaním sa koncentroval do okresov západnej a severozápadnej časti SR, do regiónov veľkých miest.
Intenzita bytovej výstavby a trhu s bývaním sa stala odrazom ekonomického rastu týchto regiónov
a pretrvávajúceho dopytu na realitnom trhu. Vývoj bytovej výstavby

na prelome storočí poukázal

na narastanie rozdielov v objeme výstavby medzi východnou a západnou časťou SR a na preukázateľný presun
ťažiska rozvoja bytovej výstavby na západ krajiny. Priestorový rozvoj bytovej výstavby tak výrazne prispel
k prehĺbeniu regionálnych disparít. K stagnácii bytovej výstavby hlavne vo východných regiónoch SR prispel
aj nárast miery nezamestnanosti. Bytová výstavba sa tak stala významným ukazovateľom ekonomického
a sociálneho rozvoja regiónov. Prostredníctvom nej možno sledovať procesy transformácie spoločnosti,
pre ktoré je kľúčovým znakom prehlbovanie regionálnych disparít. V SR bolo v roku 2013 dostavaných
15 100 bytov, z toho takmer 68 % v rodinných domoch. Takmer jedna štvrtina dokončených bytov pripadla
na Bratislavský kraj, ktorý zaznamenal najvyšší medziročný pokles o 21,9 %. Za ním nasledoval Trnavský kraj
s medziročným poklesom o 2,9 %. Najvyšší prírastok bytov v roku 2013 bol zaznamenaný v Prešovskom kraji
(35,9 %). Nasledoval Banskobystrický kraj s prírastkom 21,3 %, hoci s jeho podielom 6,8 % na počte
dokončených bytov v SR bol posledný medzi krajmi. Z pohľadu okresov najviac bytov sa dokončilo
na juhozápade Slovenska (Senec, Dunajská Streda a Pezinok), najmenej na krajnom východe a juhu stredného
Slovenska (Medzilaborce, Sobrance, Revúca, Poltár). Vývoj bytovej výstavby v PSK v porovnaní rokov 2010
– 2013 bol ovplyvnený tak ako v ostatných vidieckych regiónoch SR procesmi prebiehajúcimi v spoločnosti.
Od roku 2010 bolo v PSK dokončených spolu 6 549 bytov, z toho počet bytov dokončených v rodinných
domoch bol 4 279 bytov, čo predstavuje 65,34 %. Najintenzívnejšia bytová výstavba je charakteristická
pre okres Prešov (1 764) a Poprad (1 277) a naopak stagnujúca bytová

výstavba a zároveň v rámci

celoslovenského porovnania okresov najmenej bytov bolo dostavaných v okrese Medzilaborce
(7).
Tabuľka č. 25: Prehľad bytovej výstavby v rokoch 2010 – 2013 v PSK podľa okresov
Byty

Byty

Byty

dom*

**

dom

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

Bardejov

83

121

82

135

68

78

61

158

492

Humenné

42

66

49

49

47

47

62

106

268

Kežmarok

103

167

103

120

121

161

138

187

635

Levoča

57

57

72

72

53

53

71

90

272

Medzilaborce

0

0

3

3

3

3

1

1

7

160

261

136

317

118

291

154

408

1277

Okres

Poprad

52

Byty

Byty
dom

Byty

Byty
dom

Byty

Spolu

Byty

Byty

Byty

dom*

**

dom

Prešov

332

412

292

466

326

383

Sabinov

82

98

95

123

83

Snina

22

50

25

26

Stará Ľubovňa

58

135

69

Stropkov

7

7

Svidník

33

Vranov nad Topľou

Okres

Spolu

Byty

Byty

Byty

Byty

Spolu

448

503

1764

149

88

136

506

20

20

19

48

144

130

56

100

50

78

443

8

8

12

12

15

36

63

52

23

52

25

85

30

127

316

95

169

44

56

56

58

79

79

362

1 074

1 595

1 001

1 557

988

1 440

1 216

1 957

6 549

dom

Byty

dom

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné spracovanie
Legenda:
* = dokončené byty v roku v rodinných domoch,
** = dokončené byty v roku podľa počtu izieb od 1izb./garsónky –
5izb./viacizbové

Podľa počtu izieb v dokončených bytoch dominovali väčšie byty, 3 a viac izbové. Priemerná úžitková plocha
dokončeného bytu v PSK dosiahla 114,6 m2.
Tabuľka č. 26: Prehľad bytovej výstavby v rokoch 2010 – 2013 v PSK podľa kategórie bytov
Byty
Byty
Byty
Byty
Byty
Ukazovateľ
dom
Byty
Byty
Byty
**
dom
dom
dom
*
2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

Jednoizbové byty a garsónky

15

115

3

98

8

39

7

153

Dvojizbové byty

38

256

81

328

41

289

46

428

Trojizbové byty

187

365

165

342

169

309

225

402

Štvorizbové byty

419

442

388

418

384

408

511

537

Päť a viacizbové byty

415

417

364

371

386

395

427

437

1 074

1 595

1 001

1 557

988

1 440

1 216

1 957

Spolu

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné spracovanie
Legenda:
* = dokončené byty v roku v rodinných domoch
** = dokončené byty v roku podľa počtu izieb od 1izb./garsónky – 5izb./viacizbové

Medziročne počet dokončených bytov za sledované obdobie nevzrástol, naopak mierne klesol a to hlavne
v roku 2012 o 9,72 %.
Z územného hľadiska sa najviac bytov dokončilo v okrese Prešov (1 764), Poprad (1 277) a za týmito okresmi
z výrazným odstupom nasleduje okres Kežmarok (635), Sabinov (506), Bardejov (492), Stará Ľubovňa (443),
Vranov nad Topľou (362), Svidník (316), Humenné (268), Levoča (272), Snina (144), Stropkov (63) a najmenej
bytov bolo dokončených v okrese Medzilaborce (7).
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3.4 Technická infraštruktúra na území kraja
3.4.1 Dopravná infraštruktúra
3.4.1.1 Cestná doprava
Primárnym zdrojom zhodnotenia aktuálneho stavu cestnej infraštruktúry PSK je aktualizovaný
koncepčný a plánovací dokument Prehľad stavu ciest I., II. a III. triedy, ktorý predstavuje komplexný, záväzný
a súhrnný zdroj k uvedenej problematike vypracovaný na podmienky PSK. Cestná sieť na území PSK
predstavuje takmer 18 %-ný podiel dĺžky cestnej siete územia SR. Územím kraja prechádzajú nielen diaľnice
a rýchlostné komunikácie, cesty I., II. a III. triedy, ale rovnako aj medzinárodné cestné siete typu „E“.
PSK má z hľadiska medzinárodnej dopravy významnú polohu na osi sever – juh, ale aj východ – západ.
Prechádza ním pre SR veľmi dôležitý, hlavný severný cestný koridor Bratislava –
Žilina – Poprad – Prešov – Košice, v smere sever – juh východný medzinárodný koridor Poľsko – Stará
Ľubovňa – Prešov a Poľsko – Svidník – Prešov, ktorý pokračuje po spoločnej trase do Košíc a Maďarska.
Dobudovanie a komplexnejšie prepojenie cestných sietí v PSK však výrazne zaostáva. Nie je
dobudované diaľničné prepojenie kraja s inými regiónmi¸ diaľnicou sú spojené iba krajské mestá Košice
a Prešov. Prepojenie kraja s hlavným mestom Bratislavou severným ťahom, je preťažené a nekvalitné¸ o čom
svedčí aj vysoký počet dopravných nehôd. Nevyhovujúce je aj severo – južné prepojenie PSK smerom k hranici
s Poľskom a Maďarskom.
Cestnú infraštruktúru PSK tvoria diaľnice, diaľničné privádzače, rýchlostné cesty, cesty I.¸ II. a III. triedy
v celkovej dĺžke 3 149 055 km, pričom cesty II. a III. triedy tvoria podiel 77,4 %.
Keďže administratívne sa PSK delí na 13 okresov, ktoré tvorí 665 obcí (pričom štatút mesta má
23 obcí), prioritne je potrebné zabezpečiť spojenie s dochádzkovými centrami a napojenie obcí na cestnú sieť
s vyšším dopravným významom prostredníctvom siete ciest II. a III. triedy. Vybudovaná a udržiavaná cestná
infraštruktúra je dôležitá aj pre možnosť zvýšenia podielu kraja na tvorbe HDP SR, ktorého podiel je
v súčasnosti na úrovni 9,23 %. Podľa aktualizovanej regionalizácie patrí PSK medzi prevažne vidiecke regióny,
čo znamená že viac ako polovica obyvateľstva býva na vidieku a mali by mať zabezpečený prístup aj k cestným
trasám medzinárodného významu:

•

E50 v úseku Drietoma – Žilina – Prešov – Košice – hranica SR/UA – Užhorod,

•

E371 v úseku Prešov – Svidník – Vyšný Komárnik – hranica SR/Poľsko (Rzeszov),

•

cesta I/68 smerujúca do Poľska cez Mníšek nad Popradom.

Dostavbou rýchlostnej cesty R4 sa zabezpečí prepojenosť štátnej hranice SR/Poľsko so Svidníkom,
Prešovom, Košicami a štátnou hranicou s Maďarskom.
Súčasný stav cestnej siete PSK nepredstavuje podmienky optimálnej dostupnosti vidieckych
priestorov k sídelným centrám, rovnako nie je zabezpečená dostatočná dopravná obslužnosť sídel, najmä
vidieckych obcí. Úroveň výstavby verejného dopravného a technického vybavenia obcí taktiež nevytvára
podmienky, aby vidiecke priestory ponúkali rovnocenné prostredie voči urbárnym priestorom a dosiahli tak
prepojenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami kladenými na moderný spôsob života.
V rámci PSK je vysoko rozvinutý cestovný ruch, pričom je tu sústredená 1/5 všetkých ubytovacích
zariadení SR využívaných viac ako 600 tisíc návštevníkmi ročne. Najviac navštevované sú regióny Vysoké Tatry,
okresy Bardejov, Kežmarok, Prešov a Stará Ľubovňa. Aj z tohto dôvodu je potrebné dostatočné udržiavanie
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ciest II. a III. triedy, ktoré zabezpečia spojenie s infraštruktúrou vyššej kategórie. Význam cestnej siete je
zdôraznený v kraji aj tým, že obce okresov Stropkov a Svidník nie sú napojené na železničnú dopravu.
Tabuľka č. 27: Štruktúru cestnej siete v PSK
Hodnota
Ukazovateľ
Merná jednotka
ukazovateľa
Rozloha
km2
8974
Počet obyvateľov
počet
818 916
Dĺžka ciest II. triedy
km
521,017
Dĺžka ciest III. triedy
km
1 915,721
Spolu dĺžka ciest II. a III. triedy
km
2 436,738
Hustota cestnej siete A cesty II. triedy
km/1 000 obyv.
0,644
Hustota cestnej siete B cesty III. triedy
km/1 000 obyv.
2,996
2
Hustota cestnej siete A cesty II. triedy
km/ km
0,058
2
Hustota cestnej siete B cesty III. triedy
km/ km
0,213
Podiel ciest II. a III. triedy
na celkovej dĺžke ciest v PSK
%
77,38
Vozidlá cestnej dopravy evidované v PSK
počet
280 361
Mosty na cestách II. a III. triedy
počet
1 238

% podiel v SR
18,30
14,89
14,40
18,46
17,41
11,48
22,82

Zdroj: MDVaRR SR, Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy

Stav cestnej infraštruktúry sa celkovo v PSK vyznačuje relatívne veľkou hustotou, ale na druhej strane
nízkym podielom ciest vyššej kategórie, nevyhovujúcim až havarijným stavom ciest najmä v odľahlejších
okresoch kraja, nedostatočnou prepravnou prepojenosťou a priepustnosťou hlavných dopravných trás v kraji.
Nedostatočne rozvinutá štruktúra ciest je príčinou zhoršenia rozvojových možností v kraji. Nepriaznivé
geomorfologické a klimatické podmienky kraja sú jednou z príčin zhoršovania stavebno-technického stavu
ciest a zvyšujú náročnosť na ich opravy a údržbu (Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy).
Vytipované cesty II. a III. triedy v rámci cestnej siete SR v odôvodnených prípadoch predstavujú súčasť
účelových komunikácií určených ako cykloturistické trasy diferencované podľa typu a stavu svojho povrchu.
V súčasnosti sa na území PSK nachádzajú cyklotrasy v celkovej dĺžke 1 435,5 km.
Dopravné siete SR medzinárodnej úrovne, ktoré sa priamo dotýkajú PSK sú definované v rámci hlavnej
a doplnkovej siete TEN - T nasledovne:

•

multimodálny koridor č. Va – Bratislava – Žilina – Prešov/Košice – Záhor/Čierna nad Tisou –
Ukrajina, lokalizovaný pre cestné komunikácie a pre trate železničnej a kombinovanej dopravy
ako základná sieť TEN - T, časť prechádzajúca PSK,

•

trasa štátna hranica SR/Poľsko – Svidník – Prešov – Košice – Milhosť – štátna hranica SR/Maďarsko
ako súčasť súhrnnej siete TEN - T, časť prechádzajúca PSK.

Medzi najvýznamnejšie hlavné cestné ťahy, zaradené do európskej cestnej siete v zmysle Európskej dohody
o hlavných cestách s medzinárodnou premávkou (European Agreement on Main International Traffic Arteries),
ktoré sa priamo dotýkajú územia PSK patria:

•

cesta triedy „E“ E50 – štátna hranica CZ/SK, hraničný priechod Drietoma, okres
Trenčín – Žilina – Ružomberok – Liptovský Mikuláš – Poprad – Prešov – Košice –
Michalovce – štátna hranica SK/U, hraničný priechod Vyšné Nemecké, okres Sobrance,

•

cesta E71 v úseku Košice – Seňa – štátna hranica SR/Maďarsko (Miškolc),

•

cesta triedy „B“ E371 – Radom – Rzeszów – Barwinek – Vyšný Komárnik – Svidník – Prešov,

55

•

cesta E571 v úseku Bratislava – Nitra – Zvolen – Lučenec – Košice (trasa má medzinárodný
charakter v prepojení na vyššie uvedené cestné trasy),

•

diaľnica D1 – Bratislava/Petržalka – križovatka s D2 – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice –
štátna hranica SR/Ukrajina,

•

rýchlostná cesta R4 – štátna hranica Maďarsko/SR Milhosť– Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník
– štátna hranica SR/Poľsko.

Na celkovej dĺžke diaľnic SR sa úseky v PSK podieľajú takmer 20 %-ným podielom (82,07 km) – ide
o podiel úsekov diaľnice D1 konkrétne na území okresov Levoča (12,91 km), Poprad (35,6 km) a Prešov
(33,43 km). Dĺžka diaľničných privádzačov na území PSK je 1 823 km a to na území okresu Prešov.

Obrázok þ.3: Trasy medzinárodných cestných Ģahov v PSK:

Zdroj: MDVaRR SR

Z pohľadu rokov 2010 – 2014 možno v prípade budovania diaľnic a diaľničných privádzačov v regióne
kraja konštatovať stagnovanie, resp. pomalú a nedostatočnú výstavbu diaľnice D1 a rýchlostnej komunikácie
R4. Dôvodom tohto stavu je okrem finančných zdrojov aj nedostatočná pripravenosť územia a nedoriešené
vlastnícke spory brzdiace realizačné aktivity v tejto oblasti.
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Tabuľka č. 28: Cestná sieť a diaľnice PSK
Cestná sieť spolu v km
PSK
Podiel PSK
v%
17 946
3 144, 594
17,52
17 985
3 160, 733
17,57
18 040
3 161, 639
17,52
18 044
3 161, 277
17,52
17 970
3 149, 055
17,52

Rok

SR

2010
2011
2012
2013
2014

Diaľnice a privádzače spolu v km
SR
PSK
Podiel PSK
v%
400
83,84
20,96
427
83,747
19,61
430
83,747
19,48
432
85,917
19,88
423
83,84
19,82

Zdroj: ŠÚ SR

Obrázok č.4: Štruktúra cestnej siete v SR:

Zdroj: MDVaRR SR

Dĺžka ciest I. triedy predstavuje v PSK 624,008 km, čo je takmer 20 %-ný podiel na celkovej dĺžke
cestných komunikácii kraja. Cestná sieť I. triedy je rozvetvená naprieč takmer celým územím kraja, absentuje
len okres Medzilaborce. Najväčší podiel ciest I. triedy v rámci kraja predstavujú okresy Poprad (93,271 km),
Prešov (85,970 km), Vranov nad Topľou (80,300 km), Stará Ľubovňa (72,570 km) a Svidník (67,970 km).

Tabuľka č. 29: Prehľad ciest I. triedy v PSK podľa okresov
Okres
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad

Dĺžka ciest I. triedy v km
43,450
22,720
30,460
38,654
0
93,271

% podiel okresu
6,96
3,64
4,88
6,19
0
14,94
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Okres
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Spolu

Dĺžka ciest I. triedy v km
85,970
26,600
39,538
72,570
22,430
67,970
80,300
624,008

% podiel okresu
13,77
4,26
6,33
11,63
3,59
10,89
12,86
100,00

Zdroj: Cestná databanka Slovenska, Slovenská správa ciest, stav k 31.12.2013, vlastné
spracovanie

Cesty II. a III. triedy na území kraja súhrnne predstavujú cestnú sieť s dĺžkou 2 436,740 km, z toho cesty
II. triedy 521,020 km a cesty III. triedy 1 915,720 km.

Tabuľka č. 30: Prehľad ciest II. a III. triedy v PSK podľa okresov
Okres
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Spolu

Dĺžka ciest II a III. triedy v km
43,450
22,720
30,460
38,654
0
93,271
85,970
26,600
39,538
72,570
22,430
67,970
80,300
624,008

% podiel okresu
6,96
3,64
4,88
6,19
0
14,94
13,77
4,26
6,33
11,63
3,59
10,89
12,86
100,00

Zdroj: Cestná databanka Slovenska, Slovenská správa ciest, stav k 31.12.2013, vlastné
spracovanie

Význam ciest II. triedy v PSK je mimoriadne dôležitý z hľadiska poskytnutia dopravnej obslužnosti
pre spádové oblasti a zabezpečenie ich spojenia s okresnými mestami. Z dôvodu absencie adekvátneho počtu
komunikácií vyššej kategórie okresov Bardejov a Prešov je prepojenie realizované hlavne cestou II/545, ktorá
je zároveň spojením s Poľskom. Funkciu napojenia spádových obcí do okresného mesta Humenné plnia cesty
II/559 v severnom a II/558 vo východnom smere. Podobne je to aj v prípade Kežmarku, kde cesta II/542
zároveň predstavuje v nadväznosti na cestu II/543, jednu z možností spojenia Poľska s oblasťou Vysokých
Tatier. Cesta II/533 plní úlohu priameho spojenia miest Levoča a Spišská Nová Ves. Špecifický prípad
predstavuje mesto Medzilaborce, ktoré leží na križovatke ciest II/559 a II/575 (spojenie so Stropkovom).
V blízkosti sa nachádza aj cesta II/567 a takmer celá dopravná obslužnosť v okrese je zabezpečená cestami II.
triedy. Centrum tatranského regiónu mesto Poprad, spája s rekreačnými strediskami Vysokých Tatier cesta
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II/534, ktorá sa napája na komunikáciu II/537, hlavnú obslužnú komunikáciu pre túto turistickú destináciu.
Vstup do krajského mesta Prešov zabezpečujú hlavne cesty I/18 a I/68.
Medzi najviac vyťažené cesty na území PSK patrí cesta II/54, ktorá je nadpriemerne využívaná ťažkými
vozidlami a zabezpečuje regionálnu obslužnosť v okrese Bardejov a napojenie tohto regiónu na multimodálny
koridor TEN-T, cesty II/534 a II/536, ktoré okrem napojenia na multimodálny koridor majú význam aj z hľadiska
cestovného ruchu, pretože zabezpečujú prístup do Vysokých Tatier. Vyťaženosť komunikácie sa odráža najmä
v stave krytu vozovky, ale rovnako aj jej stavebno – technického stavu.
Cesta II/536 spolu s nadväzujúcimi komunikáciami II/546 a II/547 zabezpečuje obsluhu okresu Spišská
Nová Ves a zároveň vytvára alternatívnu trasu k hlavným komunikáciám koridoru. Väčšina tejto alternatívnej
trasy sa nachádza už na území Košického samosprávneho kraja. Komunikácia II/558 v okolí mesta Humenné,
charakterizovaná ako nadpriemerne využívaná ťažkými vozidlami, predstavuje skratku medzi cestami I/74, I/18
a I/15 a cesta II/556 tvorí skratku medzi ťahmi I/18 a I/73. Cesta I/73 zároveň predstavuje trasu doplnkového
koridoru transeurópskej siete a cesty II/545 a II/556, ktoré tvoria napojenie na tento koridor. Ostatné úseky
komunikácií II. a III. triedy, ktoré prekračujú hodnoty priemerných intenzít znázornené graficky nižšie, majú
regionálny význam pri obsluhe väčších miest, prípadne je lokálny extrém intenzity spôsobený prítomnosťou
priemyselných areálov. Všetky tieto prípady si vyžadujú vynaloženie prostriedkov na zabránenie degradácie
vozoviek vplyvom vysokého zaťaženia vozidlami a následne zlepšenie stavebno-technického stavu úsekov
ciest so zreteľom na vytvorenie moderných a bezpečných komunikácií.

Obrázok č.5: Nadpriemerne zaťažené úseky ciest II. a III. triedy v PSK

Zdroj: MDVaRR SR, Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy
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3.4.1.1.1 Stavebno-technický stav ciest II. a III. triedy
PSK mal vo svojej správe k 31.12.2013 súhrne 2 436,730 km cestných komunikácií kategórií II. a III.
triedy. Hustota cestnej siete predstavuje 0,351 km/km2, čo predstavuje 3,890 km/1000 obyvateľov. Z tohto
objemu viac ako 25 % ciest II. triedy predstavujú komunikácie v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave.
Obdobný stav je v prípade ciest III. triedy, kde takmer 30 % ciest je v nevyhovujúcom až havarijnom stave.
Nevyhovujúci stav komunikácií, resp. nedostatočne rozvinutá technická infraštruktúra sa v prípade
PSK dotýka najmä vidieckych oblastí. Priamym dôsledkom tohto stavu je:

•

sociálna izolácia vidieka a následná polarizácia vo vzťahu urbánne a rurálne – vidiecke sídla,

•

nízka konkurencieschopnosť ekonomiky vidieka,

•

nedostatočne vybudovaná infraštruktúra pre rozvoj podnikania na vidieku.

Nedostatočne rozvinutá infraštruktúra je zároveň aj priamym dôsledkom zníženia počtu návštevníkov
vidieka, čo obmedzuje podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu, ďalších oblastí vidieckej ekonomiky viazanej
na cestovný ruch a diverzifikácie poľnohospodárskych činností. Tento nepriaznivý vývoj zamedzuje vytváraniu
nových pracovných príležitostí na vidieku, obmedzuje možnosti získania dodatočných príjmov z doplnkových
ekonomických aktivít, brzdí stabilizáciu obyvateľov vo vidieckych sídlach. Dobudovanie chýbajúcej občianskej
vybavenosti je predpokladom zlepšenia štandardných životných a sociálnych podmienok života na vidieku.
Najhoršia situácia v stavebno-technickom stave ciest II. triedy je v okrese Stropkov, kde je 43,73 %
ciest v nevyhovujúcom stave a v okrese Svidník, kde sa v havarijnom stave nachádza až 18,97 % ciest. V prípade
ciest III. triedy je, v okrese Stropkov (45,25 %), Medzilaborce (42,16 %) a Levoča (40,96 %), stav cestnej siete
výrazne nevyhovujúci a v okresoch Stará Ľubovňa (22,24 %) a Kežmarok (17,27 %) až havarijný.
Nepriaznivý dopad na stav cestných komunikácii kraja má aj ich systematické preťažovanie najmä
nákladnou dopravou, čo spôsobuje poškodenie a zhoršovanie technického stavu komunikácií a zvýšenie
hlučnosti a prašnosti. Medzi najviac preťažované patria cesty II/558 a II/559 v okrese Humenné. Nie menej
významný negatívny vplyv na stav cestnej siete majú aj záplavy, kedy rozvodnené rieky podmývajú a zaplavujú
cesty, prípadne narušujú statiku mostných objektov.
Celkové náklady na údržbu ciest PSK predstavovali v roku 2012 sumu viac ako 22 mil. €, z toho na cesty
II. a III. triedy vrátane mostov bolo vynaložených 20,24 mil. €, čo predstavuje na 1 km ciest II. a III. triedy sumu
8,28 mil. €. Vzhľadom na stav cestnej infraštruktúry boli tieto prostriedky nedostatočné aj vzhľadom
na nepriaznivé klimatické podmienky časti kraja.

3.4.1.2 Autobusová doprava
PSK je charakteristický rozdrobenou sídelnou štruktúrou s veľkým počtom malých sídiel, pre ktoré je
potrebné v zmysle platnej legislatívy zabezpečiť verejnú dopravu. Napriek skutočnosti, že verejná autobusová
doprava je zabezpečovaná rôznymi dopravcami, je nutné sa na ňu pozerať ako na jednotný systém. Súčasný
objem prepravovaných osôb a úroveň cien cestovného, nepostačujú pokryť náklady prepravcov na prevádzku
v dôsledku čoho PSK zabezpečuje autobusovým dopravcom v kraji vyrovnávanie strát z poskytovania služieb
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave.
Napriek tejto situácii, je verejná autobusová doprava druhom dopravy v rámci PSK, ktorá zabezpečuje
viac ako 90 % prepravy obyvateľstva.
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Na území PSK zabezpečujú autobusovú dopravu štyria verejní dopravcovia:

•

SAD Prešov,

•

SAD Humenné,

•

SAD Poprad,

•

BUS Karpaty Stará Ľubovňa.

3.4.1.3 Železničná doprava
Železničná doprava v PSK je málo rozvinutá. Na území PSK je zabezpečená železničnou sieťou, ktorú
tvorí 430 km tratí a 41 km tatranskej elektrickej železnice, s najdôležitejšími železničnými križovatkami Prešov
a Poprad. PSK má na celkovej dĺžke železničných tratí SR (3 626 km) podiel 11,87 % a z celoslovenského
pohľadu patrí PSK v tomto ukazovateli 4. miesto. K najvýznamnejším železničným tratiam patrí:

•

trať Žilina – Košice, ktorá má celoštátny význam a je zaradená do systému medzinárodných dohôd
AGC a AGTC,

•

trať Kysak – Prešov – Plaveč tvoria severojužný ťah medzinárodného významu a je zaradená
do systému trás AGTC. V železničnom uzle Prešov sa na spomínanú trať napájajú trate
regionálneho významu z Bardejova, Vranova nad Topľou, Humenného, Sniny a Medzilaboriec.

Nepriaznivý stav infraštruktúry železničnej dopravy nielen v PSK, ale aj v rámci SR je charakterizovaný
pomerne vysokou hustotou siete s opotrebovanou technológiou, zanedbanou údržbou a nedostatočnou
obnovou.

3.4.1.4 Letecká doprava
Letecké spojenie na území PSK zabezpečuje medzinárodné letisko Poprad – Tatry. Z hľadiska lokality
ide o najvyššie položené letisko v strednej Európe (vo výške 718 m n. m.).
Po kompletnej rekonštrukcii letiska Poprad zrealizovanej v roku 1992, sa z neho vykonáva pravidelná
i nepravidelná doprava cestujúcich a nákladu a atraktívne vyhliadkové lety. Obyvateľmi a návštevníkmi PSK je
často využívané aj medzinárodné letisko v Košiciach, vzdialené len 47 km od sídla kraja, mesta Prešov.
V Prešove v časti Nižná Šebastová sa nachádza vojenské letisko a na ostatnom území PSK je niekoľko
letísk regionálneho významu, ktoré sú využívané hlavne pre športové účely ako napr.: letisko v Zborove,
Kučíne, Kamenici nad Cirochou a v Ražňanoch.
Ďalšie potenciálne letiská v kraji sú letisko Svidník, ktoré je zaradené v kategórii malých letísk
s nepravidelnou osobnou dopravou na objednávku v rámci SR, ČR a prihraničných miest Poľska
a za nadregionálne letisko pre medzinárodnú dopravu je považované aj letisko Prešov
– Nižná Šebastová a letisko Kamenica nad Cirochou.

3.4.2 Vodohospodárska infraštruktúra
Primárnym zdrojom zhodnotenia aktuálneho stavu napojenosti PSK na verejný vodovod
a kanalizačnú sieť sú aktualizované koncepčné a plánovacie dokumenty Aktualizovaný Plán rozvoja verejných
vodovodov na území PSK (2014) a Aktualizovaný Plán rozvoja verejných kanalizácií na území PSK, ktoré
predstavujú komplexný, záväzný a súhrnný zdroj k uvedenej problematike vypracované na podmienky PSK.
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Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov zabezpečujú v zmysle zákona
o obecnom zriadení obce. Po transformácií štátnych podnikov kanalizácií a vodárni, si túto činnosť
zabezpečujú obce v rozhodujúcej miere prostredníctvom obchodných spoločností a z časti obce samotné.
Tabuľka č. 31: Prehľad krajov podľa podielu obyv. zásobovaných vodou z verejných vodovodov
Kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

2010
95,8
86,4
89
90,3
88,8
85,8
78,3
81,2

2011
96,9
86,8
89,5
89,1
89
86,7
79,3
81,2

2012
96,8
87,8
89,8
90,2
89,5
86,2
78,8
80,8

2013
97
88,4
90,1
90,6
89,7
86,4
79,5
81,2

Zdroj: ŠÚ SR

Z celkového počtu obyvateľstva PSK bolo k 31.12.2013 zásobovaných pitnou vodou z verejného
vodovodu 79,5 % obyvateľstva. Ak porovnáme úroveň zásobovania obyvateľstva v PSK s úrovňou zásobovania
v ostatných krajoch SR, musíme aj z dlhodobého hľadiska konštatovať najhorší stav zásobovania pitnou vodou
prostredníctvom verejných vodovodov zo všetkých krajov SR. Úroveň v rámci tohto ukazovateľa nedosahuje
ani len priemer SR (87,86 %). Z pohľadu dĺžky vodovodnej siete bez prípojok predstavuje PSK sieť s dĺžkou
4 225 km, čo vysoko prevyšuje celoslovenský priemer 3 549,62 km. Dĺžka vodovodnej siete PSK je paradoxne
najdlhšou v porovnaní s ostatnými krajmi SR.
Tabuľka č. 32: Dĺžka vodovodnej siete v PSK
Kraj
Prešovský

Ukazovateľ
Dĺžka vodovodnej siete bez
prípojok v km

2010

2011

2012

2013

4 115

4 205

4 298

4 225

Zdroj: ŠÚ SR

Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie PSK

ako

plánovací a koncepčný dokument

Ministerstva životného prostredia SR uvádza, že z hľadiska hodnotenia súčasného stavu zásobovania
obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, dosiahli vyššiu zásobovanosť ako je priemer PSK, okresy
Poprad, Humenné, Levoča, Bardejov, Kežmarok, Snina, Stará Ľubovňa. Úroveň vybavenosti sídel verejnými
vodovodmi v jednotlivých okresoch kraja však nie je konzistentná a prejavuje sa tu výrazná diferenciácia.
Na jednej strane je v okrese Poprad napojených na verejný vodovod viac ako 95 % obcí, na strane druhej
v okrese Snina 2/3 obcí nemá verejný vodovod, menej ako polovica obcí má vybudovaný vodovod v okresoch
Stropkov a Medzilaborce. Najnižší podiel obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov
z dlhodobého hľadiska je v okrese Vranov nad Topľou, kde je takmer 50 % obyvateľov zásobovaných pitnou
vodou prostredníctvom domácich studní s nevyhovujúcou kvalitou vody. Podobne nízku úroveň zásobovania
pitnou vodou dosahuje aj okres Sabinov. V PSK bol v roku 2013 rozostavaný verejný vodovod v 72 obciach,
z toho najviac v okrese Prešov, Sabinov, Svidník. Mnohé z tohto počtu sú rozostavané dlhodobo a to najmä
z finančných a investičných dôvodov, keďže väčšina z nich je budovaná v rámci projektov spolufinancovaných
EÚ a projektov zameraných na rozvoj vidieka. Z celkového počtu obcí v PSK je takmer 1/3 bez zásobovania
obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov (ide najmä o obce v okresoch Svidník, Prešov, Snina,
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Humenné, Stropkov). Situácia s absenciou verejného vodovodu sa v prípade PSK podľa Plánu rozvoja
verejných vodovodov pre územie PSK, týka najmä obcí do 1 000 obyvateľov. V prípade obcí
nad 1 000 obyvateľov je to 25 obcí bez verejného vodovodu a ďalších 102 obcí bez verejného vodovodu má
menej ako 100 obyvateľov. Dodávku pitnej vody do jednotlivých okresov zabezpečuje Východoslovenská
vodárenská spoločnosť a.s. a Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.. Progres v odvádzaní a čistení
komunálnych odpadových vôd predstavuje základný predpoklad pre trvalo udržateľný rozvoj, ochranu
životného prostredia a rozvoj jednotlivých oblastí, najmä vidieckych sídel. Existencia vodohospodárskej
infraštruktúry zároveň podporuje aj ďalší sociálny a ekonomický rozvoj v regiónoch. Súčasný stav v prípade
úrovne čistenia a odvádzania odpadových vôd v PSK je odrazom historického vývoja spoločnosti ako celku,
stavu, vývoja a aplikácie technológií v oblasti realizácie stokových sietí a ČOV a morálneho a fyzického
opotrebenia strojnotechnologických zariadení a kanalizačných objektov na území kraja. Z hľadiska
napojenosti obcí na verejnú kanalizačnú sieť dosahuje PSK úroveň takmer rovnakú ako je priemer Slovenska
(63,86 %) v rámci tohto ukazovateľa. Vyšší podiel obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť
dosahuje už len Bratislavský kraj (87,7 %).

Tabuľka č. 33: Prehľad krajov podľa podielu obyvateľov v % napojených na verejnú kanalizačnú sieť
Kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

2010
86,2
54,2
58,3
47,5
60
60,8
57,2
60,5

2011
87,1
57,9
59
48,6
60,6
61,1
59,2
61,2

2012
87,4
60,3
59,6
50,2
62,2
60,5
60,8
60,7

2013
87,7
62,3
59,8
50,1
63,9
61,7
63,9
61,5

Zdroj: ŠÚ SR

Dĺžka kanalizačnej siete na území kraja dosahuje viac ako 2 000 km, čo je najdlhšia kanalizačná sieť
bez prípojok v porovnaní so zvyšnými krajmi SR. V prípade množstva čistených a vypúšťaných odpadových
vôd dosahuje PSK priemerné hodnoty v rámci tohto ukazovateľa v podmienkach SR. Z množstva 54 582 tis. m3
vypustených odpadových vôd bolo na území PSK prečistených 54 142 tis. m3 odpadových vôd, teda takmer
99 %.
Tabuľka č. 34: Prehľad údajov o vodohospodárskej infraštruktúre v PSK
Ukazovateľ
Dĺžka kanalizačnej siete bez prípojok v km
Množstvo čistených odpadových vôd v tis. m3
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd v tis. m3

2010
1 760
62 701
63 379

2011
1 911
49 648
50 288

2012
2 053
46 553
47 199

2013
2 090
54 142
54 582

Zdroj: ŠÚ SR

Aktualizovaný Plán rozvoja verejných kanalizácií na území PSK uvádza, že verejná kanalizácia je
vybudovaná v 173 obciach, čiastočne vybudovaná v 91 obciach, pričom z uvedeného počtu v správe
vodárenských spoločností sú kanalizácie v 72 obciach a v 192 obciach je kanalizácia v správe obecných úradov.
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Celkovo je v PSK evidovaných 136 komunálnych ČOV, z ktorých 41 je v správe vodárenských spoločností
a 95 v správe obecných úradov.
Záver
V súčasnosti architektúru vidieka nespájame len so samotnými stavbami, ale aj s verejnými
priestranstvami, ktoré majú širšie poslanie. Na verejných priestranstvách prebieha život obce, formujú sa väzby
medzi obyvateľmi, ktoré sú identifikované so stavom vidieckeho prostredia. Architektúra vidieka na rozdiel
od minulosti už nie je len o domoch, ale jej pozornosť sa čoraz viacej sústreďuje na celé ulice a ústredné
priestranstvá obcí. Jej novým poslaním je vytvoriť vo vidieckych obciach príťažlivé miesta a tomuto poslaniu
podriadiť domy, cesty a prispôsobiť prírodné a krajinárske prvky. Vidiecka architektúra má svoje tajomstvá
v tvorbe prostredia, odlišuje sa od urbánnej architektúry, má vlastný výraz s cieľom uchovania svojráznosti
vidieckeho prostredia. Novou úlohou pre samosprávy obcí je pri schvaľovaní stavieb klásť dôraz na úpravu
okolia, posudzovať stavebné projekty v širších rozmeroch ich dosahu na vytváranie a formovanie
priestranstiev v obciach. Vkus vidieka sa vyvíja je rôznorodý tak ako samotný vidiek. Na vidieku sa stretávame
s rôznymi stavbami, ktoré mnohokrát negatívne menia tvár vidieka. Z pohľadu územnoplánovacieho,
architektonického a krajinárskeho charakteru jednotlivých vidieckych priestorov je potrebné zachovávať
pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, čo znamená vychádzať z pôvodného charakteru zástavby
a prirodzene vyvinutého charakteru okolitej krajiny. V záujme udržania svojráznosti a identity vidieckeho
prostredia je potrebné zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí, v nadväznosti na tradičné tvaroslovie
ľudovej architektúry a zohľadnenie jej špecifického rázu v jednotlivých regiónoch. V obciach s vhodnými
podmienkami je žiaduce podporovať rozvoj vidieckeho turizmu ako významnej ekonomickej aktivity obcí
pri zachovaní prírodného prostredia a regionálnej a kultúrnej identity. Vo výstavbe technickej infraštruktúry je
vo vidieckych priestoroch potrebné sledovať predovšetkým zabezpečenie ich dobrej dostupnosti k sídelným
centrám resp. mestám, budovanie systémov distribúcie pitnej vody, budovanie systémov kanalizácie
s adekvátnymi čistiarňami odpadových vôd a budovanie systémov zhromažďovania a odstraňovania
komunálneho odpadu.
Cieľom EÚ je pestovať kultúrnu rozmanitosť a identitu vidieckych regiónov a prehlbovať čitateľnosť
vidieckej kultúry. Táto snaha o obnovu vidieka, oživenie odkazov ľudových tradícií a návrat k strateným
hodnotám spolunažívania na vidieku bude aj naďalej stimulovaná finančnými zdrojmi z európskych fondov.
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4 Analýza z pohľadu prístupu k IKT
Informačné technológie sa stávajú súčasťou nášho života v čoraz väčšej miere. Využívanie
informačných a komunikačných prostriedkov v každodennom živote predstavuje jednoduchý prístup
k informáciám, spôsob súkromnej ale aj formálnej komunikácie a výrazné uľahčenie každodenných aktivít.
Neustále napredovanie a inovácie v oblasti informačných a komunikačných technológií uľahčuje ich prístup,
používanie a v neposlednom rade aj cenovú dostupnosť.
PSK v minulosti výrazne zaostával za ostatnými slovenskými regiónmi v oblasti informačných
a komunikačných technológií, čo bolo spôsobené nepriaznivou ekonomickou situáciou, slabou počítačovou
a informačnou vzdelanosťou a slabším sieťovým pokrytím spojeným s vyššími prevádzkovými nákladmi. Roky
2012 až 2014 priniesli pomerne výrazné zmeny a posun vpred. Čoraz viac domácností využíva počítač
a internetové pripojenie na každodenné pracovné a súkromné účely, zlepšuje sa počítačová gramotnosť,
stúpa počet internetových používateľov. Progres zaznamenala aj verejná správa a štátne inštitúcie, ktoré sa tak
používaním informačných a komunikačných technológií ešte viac približujú väčšiemu počtu obyvateľov.

4.1 Prístup k IKT v celoštátnom meradle
V posledných rokoch zaznamenali Informačné a komunikačné technológie (IKT) obrovský rozmach.
Ten bol spôsobený rozvojom digitálnych technológií, väčšej informovanosti ľudí a zvýšeným dopytom po IKT.
Postupne došlo k uľahčeniu prístupu k IKT a k úprave cien za ich používanie.
Využívanie IKT zaznamenal nárast aj v školstve, čoraz častejšie využívanie počítača v edukačnom procese
sa používa ako jeden z nástrojov modernizácie výučby. Počítač je prezentovaný ako prostriedok efektívneho
získavania informácií, styku s reálnymi podmienkami praxe, ako zdroj podnetov a predstavuje možnosť diskusií.
V procese postupného zavádzania a efektívneho využívania prostriedkov IKT, vedúcim k celkovému
zvýšeniu kvality života občanov, však stále zaostáva štátna správa. K plnému využívaniu IKT a služieb s nimi
spojených bráni štátnej správe nedostatočné množstvo finančných zdrojov a vysoké náklady na obstaranie
a využívanie zariadení IKT. Organizácie štátnej správy majú síce prehľadne vytvorené internetové stránky,
avšak nedisponujú plnou IKT vybavenosťou, ktorá by umožňovala prepojenie s inými orgánmi štátnej správy,
využívanie edatabáz a aplikácií určených pre styk s verejnosťou.
Nedostatočné využívanie IKT technológii je stále charakteristické pri územnom plánovaní a jemu
príslušných orgánoch. Slabá online informovanosť verejnosti v oblasti územného plánovania, nedostupnosť
územného plánu v elektronickej podobe, nedostatočná integrácia urbanistickej, pamiatkovej, dopravnej
a informačnej infraštruktúry predstavujú výraznú prekážku pre prílev domácich a zahraničných investícií
a pri podpore rozvoja podnikania a cestovného ruchu.
Európska komisia vyvinula index digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI, ktorý zlučuje súbor
relevantných ukazovateľov, ktoré sú štruktúrované okolo 5 rozmerov: internetové pripojenie, ľudský kapitál,
používanie internetu, integrácia digitálnych technológií a digitálne verejné služby. V celoslovenskom meradle,
Slovensko dosahuje celkové skóre 0,40 a je na 21. mieste z 28 členských štátov EÚ. Slováci majú dobrú úroveň
digitálnych zručností (76 % z nich pravidelne používa internet, takmer 60 % je vybavených aspoň základnými
digitálnymi zručnosťami, zatiaľ čo 2,2 % pracovnej sily predstavujú odborníci v oblasti IKT). Odráža sa to
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na skutočnosti, že Slováci sú online značne aktívni – 65 % z nich číta správy online, 63 % využíva online sociálne
siete a 55 % využíva hlasové alebo videohovory cez internet. Slováci takisto v pomerne veľkej miere využívajú
elektronické bankovníctvo (51 %) a nakupujú online (58 %).
Internetové prepojenie je jedným z rozmerov DESI 2015, v ktorom Slovensko dosahuje slabé výsledky.
Slovensko je na 22. mieste medzi krajinami EÚ s celkovým skóre pre Internetové pripojenie 0,45. Hlavným
dôvodom tohto nízkeho umiestnenia je skutočnosť, že 15 % slovenských domácností ešte stále nemá pevné
širokopásmové pripojenie. Napriek tomu zavádzanie pevného aj rýchleho širokopásmového pripojenia
v rokoch 2013 a 2014 vzrástlo.
Na konci roka 2013 boli pevné širokopásmové siete k dispozícii v 85 % domácností na Slovensku (toto
číslo predstavuje výrazný podpriemer v rámci EÚ, ktorý zodpovedá 97 %). Okrem toho, vo vidieckych
oblastiach bolo pevné širokopásmové pripojenie dostupné iba v 82 % domácností. Rýchle širokopásmové siete
(poskytujúce minimálne 30 Mb/s) boli k dispozícii v 58 % domácností (62 % v EÚ). Rýchle širokopásmové siete
(poskytujúce minimálne 30 Mb/s na sťahovanie údajov) boli k dispozícii v 58 % domácností (62 % v EÚ).
Hlavnou výzvou pre celú slovenskú digitálnu ekonomiku je lepšie pokrytie pevných širokopásmových
sietí. Jedným z faktorov, ktoré sú zodpovedné za nedostatočné pevné širokopásmové pokrytie v krajine, je
nevyužitie zdrojov z operačného programu Informačná spoločnosť v predchádzajúcom programovom období
(2007-2014). V najbližších rokoch preto musí Slovensko zlepšiť riadenie, koordináciu a využitie štrukturálnych
fondov, napríklad zjednodušením zdĺhavého a ťažkopádneho procesu získavania povolení na stavebné práce
a iných byrokratických náležitostí.
Na strane dopytu Slovensko zlepšilo zavádzanie pevného širokopásmového pripojenia, navyše 28 %
z predplatených služieb v tejto oblasti sa vzťahuje na rýchle pripojenia (minimálne 30 Mb/s), čo je viac ako
priemer EÚ 22 %. Tento trend je pozitívny vzhľadom na otázku dostupnosti širokopásmového pripojenia v tejto
krajine riešenú DESI 2015 Profil krajiny – Slovensko. Cena predplatného vyjadrená ako podiel z hrubého príjmu je
vyššia ako priemer EÚ a za posledný rok sa zvýšila. Jednotlivec, ktorý má záujem predplatiť si širokopásmové
pripojenie, si na to musí vyčleniť v priemere 1,5 % svojho hrubého príjmu, čo je viac ako celkový priemer EÚ 1,3 %.
Pokiaľ ide o online aktivity, Slovensko dosahuje skóre 0,4 (nárast oproti skóre 0,38 z roku 2014)
a nachádza sa na 18. mieste medzi krajinami EÚ. Používanie internetu u Slovákov stále rastie a blíži sa k priemeru
EÚ. Slovenskí používatelia internetu využívajú širokú škálu online aktivít. Slováci čítajú správy online (65 %),
počúvajú hudbu, pozerajú filmy a hrajú hry online (35 %), používajú internet na komunikáciu prostredníctvom
sociálnych sietí (63 %), hlasové alebo video hovory cez internet sú obzvlášť populárne (55 %). Na druhej strane je
omnoho zriedkavejšie získavanie video obsahu prostredníctvom ich širokopásmových pripojení. Slovenskí
používatelia internetu v dosť veľkej miere využívajú elektronické bankovníctvo (51 %) alebo nakupujú online (58
%). Pokiaľ ide o väčšinu týchto činností, Slováci sa im venujú v miere, ktorá je podobná európskemu priemeru.

4.2 Prístup k IKT v PSK
PSK v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska, stále zaostáva v procese zavádzania a efektívneho
využívania prostriedkov IKT.
Hoci ceny IKT v posledných rokoch poklesli stále platí, že vyššie náklady spojené s obstaraním
potrebných IKT patria medzi závažné bariéry plného rozvoja informačnej spoločnosti. Okrem nedostatočných
finančných zdrojov a vysokých nákladov na obstaranie a využívanie zariadení IKT, bráni rozvoju obyvateľom,
jednotkám verejnej správy a čiastočne aj podnikateľom doterajšia nedostatočná zákonná a politická podpora
v oblasti IKT, nedostatočné množstvo aktivít, riadenia a koordinácie pre zlepšovanie procesu informatizácie
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spoločnosti. Dlhodobo je najhoršia situácia vo vidieckych regiónoch s vidieckym obyvateľstvom, ktoré nie je
bezprostredne blízko väčších miest. Nedostatočná úroveň aplikácie informačných a komunikačných systémov
v týchto oblastiach regiónu vyplýva najmä z nedostatku informácií a slabšej počítačovej gramotnosti
obyvateľov vidieka.
Z celkového počtu 237 454 domácností v PSK malo prístup k internetu doma až 79,6 % z týchto
domácností. Prevažná väčšina užívateľov sa k internetu pripája z notebookov a tabletou, stolové počítače sú
na druhom mieste. Do popredia začína prenikať internetové pripojenie pomocou TV prijímačov.
Graf č. 20: Pripojenie na internet doma podľa spôsobu pripojenia
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Graf č. 21: Typy pripojenia na internet
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Mimo domácnosti má prístup k internetu 11 % obyvateľov. Až 50,9 % respondentov uviedlo, že
internet nepotrebujú a nevyužívajú. Pre 21,3 % respondentov je zavedenie internetu príliš drahé a pre 16,7 %
respondentov je drahé samotné užívanie internetu.
Používatelia využívajú internet najviac na súkromné účely. Na účely komunikácie internet využíva
51,2 %. Na získavanie vedomostných informácií ho využíva 37,7 %. Nasleduje používanie vyhľadávačov,
vyhľadávanie služieb týkajúcich sa ubytovania, stravovania a cestovania, predaj tovaru a služieb, účasť
na sociálnych sieťach, internetové bankovníctvo, atď..
Stúpa počet používateľov, ktorí využívajú internet na kontakt s verejnými inštitúciami. Informácie
z internetových stránok verejných inštitúcií pravidelne získava 40,3 % používateľov, 24,5 % používateľov
sťahuje úradné a iné oficiálne dokumenty, 19,4 % vyplňuje elektronické formuláre.
Záver
Analýza prístupu k IKT mala za cieľ poskytnúť všeobecný prehľad o súčasnom vývoji a stave
počítačovej a informačnej gramotnosti obyvateľov PSK, zhodnotiť možnosti a spôsoby ich prístupu k IKT.
Získané údaje z tejto oblasti jasne ukazujú narastajúci trend. Počítačové a internetové zručnosti
sa u jednotlivcov čoraz viac stávajú súčasťou profesionálneho, ale aj súkromného života. Priaznivý vývoj preto
zaznamenávajú aj počítačové schopnosti jednotlivcov v oblasti zručností ovládať nielen internetové aplikácie,
ale aj samotné počítače a rôzne typy softvéru. V minulosti značná medzera v počítačovej gramotnosti
obyvateľov PSK a nedostatočné pokrytie širokopásmového pripojenia sa postupne zmenšuje a kraj
sa približuje k celoslovenskému priemeru.
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5 Analýza z pohľadu spoločenského
potenciálu
Slovenský vidiek je charakterizovaný heterogénnou štruktúrou v oblasti využitia prírodného,
ľudského a ekonomického potenciálu. Jednotlivé funkcie vidieka sa priebežne menia. Na slovenskom vidieku
prebiehajú vývojové procesy, ktoré sú ovplyvnené výraznou polarizáciou ekonomiky a zároveň vysokým
stupňom periferiality regiónov a obcí hlavne vo východnej časti SR. Tento vývojový trend bude pokračovať
a slovenský vidiek si svoju multifunkčnosť zachová aj v ďalšej budúcnosti. Aj naďalej bude pretrvávať
diferencovaná úroveň sociálneho a hospodárskeho rozvoja regiónov a to aj napriek opatreniam regionálnej
politiky EÚ zameranej na zmiernenie regionálnych disparít.
Na základe regionalizácie OECD zaberajú vidiecke regióny takmer celé územie SR, predstavujú spolu
95,8 % rozlohy. Žije v nich 88,6 % obyvateľstva SR. Z celkovej rozlohy SR podľa jednotlivých typov regiónov
najväčší podiel 59 % predstavujú prevažne vidiecke regióny, 36,8 %-ný podiel majú prechodné regióny
a najnižší podiel 4,2 % predstavujú prevažne mestské regióny. PSK sa podľa regionalizácie OECD zaraďuje
medzi prevažne vidiecke regióny, kde v sídelnej štruktúre prevládajú malé obce do 1 000 obyvateľov, rozvoj
ktorých ostáva otvoreným problémom aj ďalšieho programovacieho obdobia.
Prevažne vidiecke regióny majú podstatne viac rozvojových bariér ako regióny prechodného typu.
Je to hlavne absencia hmotného a finančného kapitálu spojená s nižšou kvalitou dopravnej infraštruktúry
a izolovanosť vidieckych regiónov od mestských sídel. Odstránenie týchto rozvojových bariér bude
postupným a dlhodobým procesom zameraným na riešenie cielených aktivít v rámci regionálneho rozvoja.
Kľúčovým východiskom v rozvoji vidieckych regiónov aj naďalej bude vzájomná previazanosť medzi
aktivitami, ktoré sa viažu na zložky rozvojového potenciálu vidieka. Pri delegovaní kompetencií bude štátna
správa naďalej zodpovedná za vytváranie vonkajších podmienok pre rozvoj regiónov prostredníctvom cieľov
a opatrení zadefinovaných v programových dokumentoch, vyčlenením verejných zdrojov na ich podporu,
vytváraním regulačných mechanizmov a podobne. Vzhľadom na členstvo SR v EÚ budú dimenzie
regionálneho rozvoja čoraz viac ovplyvnené schopnosťou lokálnych a regionálnych manažmentov získavať
prostriedky z týchto zdrojov. Priamymi aktérmi s významným vplyvom na vnútorný rozvoj regiónov budú,
popri regionálnej a miestnej samospráve, aj lokálni podnikatelia a občianska spoločnosť. Vnútorný rozvoj
vidieckych regiónov bude aj naďalej postavený na rozvoji malého a stredného podnikania, na vytváraní
verejno-súkromných partnerstiev, na budovaní technickej a občianskej infraštruktúry a budovaní a aktivitách
sietí občianskych združení.

5.1 Obyvateľstvo a jeho štruktúra
S počtom obyvateľov 818 916 ku koncu roka 2013 bol PSK najväčším krajom SR, čo predstavovalo
15,1 % z celkového počtu obyvateľov SR. Počet obyvateľov PSK sa z dlhodobého hľadiska každoročne zvyšuje,
čím má kraj významný podiel na vývoji počtu obyvateľov v SR. Pre populačný vývoj na prelome 20. a 21.
storočia

je

charakteristické

spomalenie

reprodukcie

obyvateľstva,

v dôsledku

čoho

dochádza
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k pretrvávajúcemu znižovaniu prirodzeného prírastku obyvateľstva. Hoci je tento trend badateľný aj v PSK,
v porovnaní s inými krajmi v SR, je jeho negatívny dopad najmiernejší.
Tabuľka č. 35: Vývoj počtu obyvateľov v porovnaní rokov 2009 – 2013
Ukazovateľ

2009

2010

2011

2012

2013

5 424 925

5 435 273

5 404 322

5 410 836

5 415 949

807 011

809 443

815 806

817 382

818 916

Podiel kraja v %

14,9

14,9

15,1

15,1

15,1

Nárast počtu v kraji*

3 056

2 432

6 363

1 576

1 534

Index rastu v %**

100,4

100,3

100,8

100,2

100,2

Slovenská republika
Prešovský kraj

* nárast počtu obyvateľov v kraji oproti predchádzajúcemu roku
** nárast počtu obyvateľov v % oproti predchádzajúcemu roku
Zdroj: ŠÚ SR, údaje k 31.12.2013, vlastné spracovanie

Štruktúra obyvateľstva je výsledkom základných demografických procesov či už prirodzených,
do skupiny ktorých sa zaraďuje pôrodnosť a úmrtnosť, alebo mechanických charakterizovaných sťahovaním
obyvateľstva. Obidve skupiny predstavujú statické charakteristiky populácie. Demografickou štruktúrou sa
vo všeobecnosti rozumie podiel mužov a žien v danej populácii.
Tabuľka č. 36: Štruktúra obyvateľov PSK podľa pohlavia
Počet
Počet
Podiel
Počet

Kraj
Prešovský kraj

Podiel

obyvateľov

mužov

v%

žien

v%

818 916

404 262

49,4

414 654

50,6

Zdroj: ŠÚ SR, údaje k 31.12.2013, vlastné spracovanie

Medzi základné charakteristiky každej populácie patrí veková štruktúra populácie. Je obrazom
demografického vývoja danej populácie v minulosti, ale zároveň aj obrazom jej demografického vývoja
v budúcnosti.
Pre vekovú štruktúru obyvateľstva v SR je základným znakom starnutie. Postupným zhoršovaním
reprodukcie obyvateľstva a jeho vekovej štruktúry sa proces starnutia obyvateľstva stal vážnym spoločenským
problémom. Tempo starnutia obyvateľstva je v PSK miernejšie, o čom svedčí nárast priemerného veku
obyvateľstva na 37,2 roka a indexu starnutia na 64,77 čo znamená, že v súčasnom období pripadá na 100 detí
vo veku od 0 – 14 rokov viac ako 64 obyvateľov vo veku 65 rokov a starších. Vo vekovej štruktúre PSK dochádza
k znižovaniu podielu osôb v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov).
V roku 2013 bolo v predproduktívnom veku 18,1 % populácie, v produktívnom veku (15 – 6 rokov)
70,2 % a v poproduktívnom veku (64 rokov +) 11,7 % populácie kraja. Porovnaním indexu starnutia v PSK
s ostatnými krajmi v SR, resp. jeho hodnotou v SR je zrejme, že je najnižší. Index starnutia je v krajoch
Východného Slovenska najnižší, dôležitý však je fakt, že tieto kraje sa vyznačujú vysokou koncentráciou
rómskeho obyvateľstva s mnohopočetnými rodinami. Pod vplyvom prebiehajúcich reprodukčných procesov
dochádza k starnutiu populácie, znižuje sa podiel predproduktívnej a produktívnej zložky populácie.
V porovnaní s údajmi spred desiatich rokov je zaznamenaný výrazný pokles podielu obyvateľov
v predproduktívnom a produktívnom veku a zároveň nárast podielu obyvateľov starších ako 65 rokov. Index
ekonomického zaťaženia, resp. index hospodárskej závislosti, je vyjadrením miery hospodárskeho zaťaženia
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práceschopného obyvateľstva závislými osobami. V roku 2013 podľa indexu ekonomického zaťaženia
pripadalo v SR na 100 obyvateľov vo veku 15 – 64 rokov 40,6 závislých osôb a v PSK na 100 obyvateľov
v produktívnom veku pripadlo až 42,5 závislých osôb.
Tabuľka č. 37: Údaje o vekovej štruktúre obyvateľstva PSK v porovnaní rokov 2003 – 2013
SR
Ukazovateľ
Vek
Predproduktívny
Produktívny
Poproduktívny
Index starnutia*
Priemerný vek
Index ekonom.
zaťaženia**

2013
abs.
829 925
3 852 888
733 136
88,3
39,6
40,6

2013
%
15,3
71,1
13,5

2003
abs.
944 456
3 815 286
620 311
65,7
36,8
41,0

2003
%
17,5
70,9
11,5

2013
abs.
148 211
574 714
95 991
64,8
37,2
42,5

PSK
2013
2003
%
abs.
18,1
170 028
70,2
543 105
11,7
81 681
48,0
34.5

2003
%
21,4
68,3
10,3

46,4

* počet osôb vo veku 65 rokov a viac na 100 detí vo veku 0 – 14 rokov, ** počet detí vo veku 0 – 14 rokov a osôb vo veku 65 rokov
a viac na 100 osôb vo veku 15 – 64 rokov,
Zdroj: ŠÚ SR, údaje k 31.12.2013, spracovanie Forum Statisticum Slovacum 4/2014

Graf č. 22: Veková štruktúra obyvateľstva PSK v porovnaní rokov 2003 – 2013

Zdroj: ŠÚ SR, údaje k 31.12.2013, Vývoj obyvateľstva v Slovenskej republike a krajoch v roku 2013
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Problematika starnutia je vysoko diskutovanou témou v odborných kruhoch v kontexte zdravotnej
a sociálnej politiky v medzinárodnom, ale aj národnom meradle. Na základe údajov Eurostatu sa prirodzený
prírastok obyvateľstva (rozdiel medzi počtom živonarodených detí a zomretých osôb) zastaví v EÚ v roku 2015.
Na odvrátenie demografickej krízy v horizonte do roku 2035 už nebude postačujúca ani zvyšujúca sa miera
migrácie. Problematika starnutia predstavuje globálny jav, ktorý vyvoláva štrukturálne zmeny v ekonomike,
zdravotníctve, sociálnej sfére, školstve, kultúre, vo fungovaní trhu práce, domácností a rodinných vzťahoch.
Tieto relevantné fakty poukazujú na význam aktívneho prístupu k problematike starnutia v medzinárodnom
meradle. Riešenie procesov aktívneho starnutia populácie musí byť súčasťou ekonomických, sociálnych,
vzdelanostných a iných politík tak na národnej ako na regionálnej úrovni. Vyrovnávanie sa s narastajúcim
počtom seniorov si vyžaduje nastavenie efektívnych ekonomických procesov s inštitucionálnymi podporami.
V porovnaní rokov 2003 – 2013 sa v populácii SR výraznejšie prejavujú pretrvávajúce zmeny
v demografických procesoch, pozorovateľné hlavne v pôrodnosti, úmrtnosti, rozvodovosti, sobášnosti či
migrácii obyvateľstva. Demografický vývoj v SR bol v roku 2013 charakterizovaný stabilizáciou týchto
základných demografických procesov. Z hľadiska priestorovej diferencovanosti SR je demografický vývoj
nerovnomerný a osobitý najmä v regiónoch severnej a severovýchodnej časti SR.
Tabuľka č. 38: Základné demografické údaje PSK v porovnaní rokov 2003 – 2013
Územie

Údaj
k 1.01

SR

5 379 161

Živonarodení

Zomr
etí

Prisťahovalí

Vysťahovalí*

Sobáše

Rozvo
dy

Stav
k 1.12.

2 603
1 807

1 194
2 930

26 002
4 150

10 716
1 056

5 380 053
794 814

69,4

x

16,0

9,9

14,8

2 770
3 613
x

25 491
4 513
17,7

10 946
1 205
11,0

5 415 949
818 916
15,1

2003

PSK
Podiel PSK v %

793 182

51 713
9 421

52 230
6 666

14,7

18,2

12,8

2013
5 410 836

SR
PSK
Podiel PSK v %

817 382
15,1

54 823
9 412
17,2

52 089
6 772
13,0

5 149
2 507
48,7

* vysťahovalí mimo územia SR
Zdroj: ŠÚ SR, údaje k 31.12.2013, spracovanie Forum Statisticum Slovacum
4/2014

V PSK aj v roku 2013 pokračoval trend znižovania pôrodnosti. Narodilo sa 9 412 detí (4 776 chlapcov
a 4 636 dievčat), čo predstavovalo 17,2 % z celkového počtu živonarodených detí v SR. Priemerný vek rodičiek
sa zvýšil na 27,6 roka (v roku 2003 to bolo 26,6 roka) a zvýšil sa taktiež vek prvorodičiek z 24 rokov v roku 2003
na 25,8 roka v roku 2013. V hrubej miere živorodenosti vyjadrenej počtom živonarodených detí
na 1 000 obyvateľov dosiahol PSK 11,51 promile, na základe čoho sa zaradil na 2. miesto medzi krajmi v SR.
Stúpajúci nárast má aj úmrtnosť, ktorá sa oproti roku 2003 zvýšila o 106 osôb, keď v PSK v priebehu
roka 2013 zomrelo 6 772 osôb, z toho 3 620 mužov a 3 152 žien. Z celkového počtu úmrtí bolo 87 detí
do jedného roka, z toho 46 detí vo veku do 28 dní. Hrubá miera úmrtnosti vyjadrená počtom úmrtí
na 1 000 obyvateľov bola s hodnotou 8,28 najnižšia v rámci krajov SR. Rozdielne sociálne a ekonomické
podmienky života v jednotlivých regiónoch majú vplyv na migráciu obyvateľstva. V roku 2013 sa do PSK
prisťahovalo 2 507 osôb a vysťahovalo 3 613 osôb, čo predstavuje úbytok 1 106 osôb sťahovaním.
Prirodzený prírastok má dlhodobo klesajúci trend. Je vyjadrením rozdielu medzi počtom
živonarodených detí a počtom zomretých osôb. V roku 2013 predstavoval v PSK 2 640 osôb. Hrubá miera
prirodzeného prírastku aj napriek poklesu porovnaním s rokom 2003, bola najvyššia v rámci krajov SR.
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Celkový prírastok obyvateľstva v PSK predstavoval v roku 2013 hodnotu 1 534 osôb, čím sa kraj zaradil
na 2. miesto v rámci krajov SR. Najvyššie celkové prírastky v rámci kraja boli v okresoch Prešov (670), Kežmarok
(558) a Sabinov (271).
V dôsledku sociálno-ekonomických zmien sa znižuje aj počet sobášov mladších ľudí a narastá sobášny
vek. PSK sa vyznačoval najnižším priemerným vekom snúbencov a to 29 rokov u slobodných ženíchov
a 26,6 roka u slobodných neviest. Vek osôb, ktorí počas roku 2013 pristúpili k sobášu, bol 25 – 29 rokov
(1 596 mužov a 1 797 žien). Celkovo bolo uzavretých 4 513 manželstiev, čo predstavuje 17,7 % zo všetkých
uzatvorených manželstiev v SR. Priemerný vek ženíchov bol v roku 2013 spolu 30,3 roka a neviest 27,6 roka.
PSK sa rozvodovosťou zaraďuje už stabilne na posledné miesto v rámci krajov. Na 100 sobášov
pripadlo 26,7 rozvodov a rozvodovosť sa v porovnaní s rokom 2003 zvýšila o 149 rozvodov.

5.1.1 Národnostné a etnické skupiny žijúce v kraji
Podľa definície OSN je národnosťou skupina obyvateľov štátu tvoriaca menšinu, v nedominantnej
pozícii vo vnútri štátu, disponujúca etnickými, náboženskými alebo jazykovými charakteristikami, ktoré sú
odlišné od charakteristík väčšiny obyvateľov, majúce povedomie vzájomnej solidarity motivovanej hoci len
implicitne kolektívnou vôľou prežiť, a ktorej cieľom je dosiahnuť rovnosť s väčšinou.
V SR sa národnosť zisťuje pri sčítaniach obyvateľov. Obyvatelia uvádzajú svoju národnosť podľa
vlastného presvedčenia. V prípade niektorých národnostných menšín, najmä rómskej, výsledky sčítania
obyvateľov nemusia byť obrazom skutočného stavu. SR je multikultúrnou krajinou tvorenou príslušníkmi
väčšinového slovenského národa a príslušníkmi národnostných menšín, ktorí sú si navzájom rovní
v dôstojnosti i právach. Na území SR v dôsledku jej historického vývoja žije vedľa seba mnoho rôznych
národností. Ich rovnosť je zabezpečená vo všetkých oblastiach hospodárskeho, spoločenského, politického
a kultúrneho života. SR dlhodobo garantuje dôstojné podmienky pre rozvoj každej národnostnej menšiny.
Ústava SR príslušníkom národnostnej menšiny garantuje rovnoprávnosť, vylučuje akúkoľvek formu
diskriminácie založenú na pohlaví, rase, farbe pleti, jazyku, viere a náboženstve, politickom, či inom zmýšľaní,
národnom alebo sociálnom pôvode, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rode alebo
inom postavení a garantuje uplatňovanie špecifických menšinových práv, prostredníctvom ktorých sa
zohľadňujú osobitné podmienky života a kultúry príslušníkov národnostných menšín.
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov k 21.05.2011 (SOBD 2011) v SR, mala z hľadiska
národnostnej štruktúry najväčšie zastúpenie slovenská národnosť (80,7 %), maďarská národnosť (8,5 %),
podstatnejšie zastúpenie mali príslušníci rusínskej (3,5 %), rómskej národnosti (2,0 %) a ukrajinskej národnosti
(0,5 %).
Z hľadiska náboženského vierovyznania sa k rímskokatolíckemu náboženstvu hlásilo 61,5 %
obyvateľstva, gréckokatolíckemu 14,1 %, k evanjelickému 4,5 % a k pravoslávnemu náboženstvu 3,6 %
obyvateľov trvalo bývajúcich v SR.
Údaj o počte obyvateľov rómskej národnosti 105 738, predstavujúci podiel 2 % ku dňu SOBD 2011
z populácie SR, je považovaný za nepresný vzhľadom na údaj v Atlase rómskych komunít 2013, v ktorom sa
počet Rómov v SR odhaduje na 440 000, čo tvorí 8 % populácie SR. Rómska národnosť zaznamenala najvyšší
nárast aj v absolútnych číslach od roku 2001, o viac ako15 800 trvalo bývajúcich obyvateľov v rámci SR.
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Kraj

Tabuľka č. 39: Počet obcí s rómskym obyvateľstvom podľa krajov
Počet obcí
% podiel na celkovom
Počet obcí
s RK*
počte obcí v kraji

Banskobystrický

516

266

51,55

Bratislavský

73

27

36,99

Košický

440

256

58,18

Nitriansky

354

134

37,85

Prešovský

665

243

36,54

Trenčiansky

276

41

14,86

Trnavský

251

76

30,28

Žilinský

315

27

8,57

2 890

1 070

37,02

Spolu

* rómske komunity
Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Atlas rómskych komunít 2013

V 1 070 obciach SR žilo k 31.12.2013 spolu 402 840 obyvateľov rómskej národnosti. Najviac ich bývalo
v Košickom kraji (126 675), Prešovskom kraji (114 207), Banskobystrickom (78 919), Nitrianskom kraji (30 552),
Trnavskom kraji (20 936), Bratislavskom kraji (14 142), Žilinskom kraji (8 811) a Trenčianskom kraji (8 598)
obyvateľov rómskej národnosti.
Obrázok č. 6:

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Atlas rómskych komunít 2013

Územie PSK je národnostne nehomogénne, s najväčším podielom obyvateľov slovenskej národnosti
(90,3 %), prevyšujúcim priemer v SR.
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Tabuľka č. 40: Národnostná štruktúra obyvateľstva PSK
Podiel v %
Slovenská

90,3

Rómska

4,5

Rusínska

2,6

Ukrajinská

0,8

Česká, maďarská, ostatné

1,8

Podiel v %

13,95*

Zdroj: ŠÚ SR 2011, Prešovský samosprávny kraj, *Atlas rómskych komunít 2013

V SR je evidovaných 139 obcí so 100 – percentným podielom obyvateľov slovenskej národnosti. V PSK
sa nachádza z týchto rýdzo slovenských obcí 64.
Rómska národnosť má v PSK najväčšie zastúpenie v rámci SR. Trvalo bývajúci obyvatelia rómskej
národnosti dosiahli pri poslednom SOBD 2011 najvyšší podiel v okrese Kežmarok (11,5 %, t.j. 8 087). Rusíni
a Ukrajinci sú typickými národnostnými menšinami severovýchodnej časti SR. V SR je približne 700 obcí
s rusínskym obyvateľstvom a 22 obcí, v ktorých Rusíni predstavujú viac ako 50 % obyvateľstva. Najviac Rusínov
trvalo žije v PSK a podobne je to aj v prípade Ukrajincov, ktorí sa koncentrujú v severovýchodnej časti SR. Okres
Medzilaborce mal najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyvateľov rusínskej národnosti (42,5 %, t.j. 5 288, obec
Obručné 92,7 %, t.j. 38) a zároveň ukrajinskej národnosti (2,5 %, t.j. 314, obec Oľšinkov 17,1 %, t.j. 6). Sever PSK
patrí k lokalitám s najvyšším zastúpením Poliakov. Osobitou etnografickou skupinou žijúcou na slovensko –
poľskom pohraničí sú Gorali. Na území PSK v rámci etnografickej štruktúry žijú menšie skupiny Nemcov,
Maďarov, Čechov a Moravanov, Rusov, Bulharov, Židov a iných národností.
Z hľadiska náboženského vierovyznania sa k rímskokatolíckemu náboženstvu hlásilo 67 %
obyvateľstva, nasleduje gréckokatolícke 16 %, evanjelické 5 % a k pravoslávnemu náboženstvu 4 % obyvateľov
trvalo bývajúcich v PSK.

5.1.2 Zamestnanosť a nezamestnanosť v kraji
V PSK má najvýraznejší vplyv na zamestnanosť rozvoj jednotlivých odvetví. V roku 2013 bolo v PSK
v podnikoch s 20 a viac zamestnancami a ostatných neziskových organizáciách, bez ohľadu na počet
zamestnancov, zamestnaných 134 934 osôb. Najväčší podiel na zamestnanosti má krajské mesto Prešov
(25,8 %) a druhé najväčšie mesto v kraji Poprad (21,3 %). Na celkovej zamestnanosti SR sa PSK podieľal
podielom 10,3 %. Z hľadiska ekonomických činností majú najväčší podiel na zamestnanosti v PSK odvetvia
priemyslu (27,3 %), veľkoobchodu a maloobchodu (13,0 %), vzdelávania (12,7 %), verejnej správy a obrany,
povinného sociálneho zabezpečenia 10,6 %, zdravotníctva a sociálnych služieb 8,9 %. V roku 2013 PSK dosiahol
priemernú nominálnu mesačnú mzdu 721 EUR, čo je 170 EUR pod celoslovenským priemerom (19 %). Je to
zároveň najnižšia mzda v porovnaní s ostatnými krajmi. Celokrajský priemer 721 EUR prevýšila priemerná
nominálna mzda iba v okresoch Prešov (785 EUR) a Poprad (782 EUR). Najnižšia úroveň priemernej mesačnej
mzdy bola v okrese Bardejov (597 EUR) a Stropkov (640 EUR).
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Kraj
Bratislavský kraj
Slovenská republika
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Košický kraj
Žilinský kraj
Nitriansky kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj

Tabuľka č. 41: Priemerný mesačný plat podľa krajov
Priemerný mesačný plat (EUR)*
1 104
900
827
815
808
794
792
766
729

* mzda vrátane odmien a provízií
Zdroj: Platy.sk, rok 2013

Okrem regionálnych rozdielov má vplyv na výšku mesačnej mzdy aj vzdelanie obyvateľov. Najmenej
zarábajú ľudia s najnižším vzdelaním, ktorí ukončili len základnú školu.
Tabuľka č. 42: Priemerná mesačná mzda v krajoch podľa úrovne vzdelania (v EUR)
Stredoškolské
Vysokoškolské
Vysokoškolské
Kraj
Základné vzdelanie
s maturitou
I. stupňa
II. stupňa
Banskobystrický
561
680
804
922
Bratislavský
630
891
1092
1308
Košický
580
673
839
990
Nitriansky
550
714
814
960
Prešovský
567
648
731
859
Trenčiansky
592
719
820
1023
Trnavský
595
737
863
1050
Žilinský
583
699
780
970
Zdroj: Platy.sk, rok 2013

V členení podľa odvetví dosiahli najvyššiu priemernú mesačnú mzdu zamestnanci informačných
a komunikačných činností (1 138 EUR), nasleduje odvetvie finančných a poisťovacích činností (1 022 EUR),
verejnej správy a obrany, povinného sociálneho zabezpečenia 813 EUR).
Najnižšiu mzdu dosiahli zamestnanci v ostatných činnostiach (413 EUR), v ubytovacích a stravovacích
službách (488 EUR) a administratívnych a podporných službách (500 EUR).
Z celkového počtu obyvateľov PSK bolo 47,6 % ekonomicky aktívnych (389 611). PSK sa podieľal
14,43 % na celkovom počte ekonomicky aktívnych osôb v SR. Ku koncu roka 2013 počet evidovaných
nezamestnaných v PSK predstavoval 75 391 osôb. Miera nezamestnanosti tak dosiahla úroveň 19,35 %, čím sa
PSK zaradil na 1. miesto medzi krajmi v SR. Najvyššia miera nezamestnanosti bola dosiahnutá v okrese
Kežmarok (27,81 %), Sabinov (23,68 %) a Vranov nad Topľou (23,25 %). Hranicu 20 % prekročila miera
evidovanej nezamestnanosti v okresoch Svidník (21,92 %), Levoča (21,22 %), Snina (20,58 %) a Bardejov
(20,39 %). Najnižšiu mieru nezamestnanosti mali okresy Poprad (13,90 %), Stará Ľubovňa (14,36 %) a Prešov
(16,88 %). Z celkového počtu evidovaných nezamestnaných bolo 34 160 žien, čo predstavovalo 45,31 %.
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Tabuľka č. 43: Základné ukazovatele o nezamestnanosti podľa okresov v PSK k 31.12.2013
Ekonomicky aktívne
Disponibilný počet
Miera nezamestnanosti
obyvateľstvo
UoZ*
v%
Bardejov
38 383
7 828
20,39
Humenné
31 428
5 448
17,33
Kežmarok
32 327
8 989
27,81
Levoča
15 239
3 234
21,22
Medzilaborce
5 386
1 064
19,72
Poprad
50 400
7 006
13,90
Prešov
80 717
13 629
16,88
Sabinov
26 762
6 339
23,68
Snina
18 561
3 820
20,58
Stará Ľubovňa
24 594
3 532
14,36
Stropkov
10 469
1 865
17,81
Svidník
16 938
3 712
21,92
Vranov nad Topľou
38 409
8 930
23,25
Spolu
389 611
75 391
19,35
Okres

* uchádzač o zamestnanie
Zdroj: UPSVaR SR, Odbor informatiky a metodiky, stav k 31.12.2013, vlastné spracovanie

Obrázok č. 7: Prehľad o miere evidovanej nezamestnanosti podľa okresov SR k 31.12.2013

Zdroj: ŠÚ SR, stav k 31.12.2013
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Stav v oblasti nezamestnanosti ku koncu roku 2014 bol v porovnaní s rokom 2013 o niečo priaznivejší.
Miera evidovaných nezamestnaných sa v rámci SR porovnaním rokov 2013 a 2014 znížila z 13,50 % (2013)
na 12,29 % (2014).
Ku koncu roka 2014 bolo z celkového počtu obyvateľov PSK ekonomicky aktívnych 397 202, čím sa
PSK podieľal 14,72 %

na celkovom počte ekonomicky aktívnych osôb v SR. Počet evidovaných

nezamestnaných v PSK ku koncu roka 2014 predstavoval 69 330 osôb. Miera nezamestnanosti tak dosiahla
úroveň 17,45 %, čím sa PSK opäť zaradil na 1. miesto medzi krajmi v SR. Najvyššia miera nezamestnanosti bola
aj ku koncu roka 2014 zaznamenaná v okrese Kežmarok (25,59 %) a Sabinov (21,86 %). Hranicu 20 % prekročila
miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch Vranov nad Topľou (21,25 %) a Svidník (20,05 %). Najnižšiu
mieru nezamestnanosti tak ako v roku 2014 mali okresy Poprad (11,01 %), Stará Ľubovňa (13,10 %) a Prešov
(14,84 %). Z celkového počtu evidovaných nezamestnaných bolo 31 641 žien, čo predstavovalo 45,63 %.
Tabuľka č. 44: Základné ukazovatele o nezamestnanosti podľa okresov v PSK k 31.12.2014
Ekonomicky aktívne
Disponibilný počet
Miera nezamestnanosti
obyvateľstvo
UoZ*
v%
Bardejov
38 827
7 609
19,60
Humenné
31 740
5 233
16,49
Kežmarok
33 112
8 474
25,59
Levoča
15 747
2 589
16,44
Medzilaborce
5 583
1 114
19,95
Poprad
52 303
5 759
11,01
Prešov
83 491
12 391
14,84
Sabinov
27 155
5 937
21,86
Snina
18 680
3 561
19,06
Stará Ľubovňa
24 174
3 168
13,10
Stropkov
10 571
1 839
17,40
Svidník
17 203
3 449
20,05
Vranov nad Topľou
38 616
8 207
21,25
Spolu
397 202
69 330
17,45
Okres

*uchádzač o zamestnanie
Zdroj: UPSVaR SR, Odbor informatiky a metodiky, stav k 31.12.2014, vlastné spracovanie

Vysoká miera nezamestnanosti je jedným z viacerých faktorov brzdiacich hospodársky rozvoj
marginalizovaných vidieckych regiónov. Nezamestnanosť v PSK je už dlhodobo nadpriemerne vysoká
a v jednotlivých ukazovateľoch nezamestnanosti v rámci SR mu patrí dlhodobo 1. miesto.

Zaostalosť

vidieckych regiónov nespôsobuje spravidla vidiecky charakter týchto regiónov – priestorov, ale ich
nedostupnosť k sídelným centrám. Nízka mobilita je jedným z faktorov, ktoré obmedzujú využitie a rozvoj
vidieckeho potenciálu z hľadiska prírodného, ľudského a ekonomického. V posledných rokoch čoraz viac
závažným problémom sa stáva dlhodobá nezamestnanosť. Z celkového počtu evidovaných UoZ v PSK ku
koncu roka 2014 bolo až 47 977 uchádzačov s dobou trvania nezamestnanosti nad 12 mesiacov (69,20 %)
a z uvedeného počtu bolo 20 697 uchádzačov z dobou nezamestnanosti nad 48 mesiacov (29,85 %). Najviac
evidovaných UoZ je z radov pomocných a nekvalifikovaných robotníkov, pričom platí čím „vidieckejší región“,
tým sú tieto skupiny zastúpené vo väčšej miere.
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Graf č. 23: Prehľad o miere evidovanej nezamestnanosti podľa okresov PSK k 30.09.2014

Zdroj: UPSVaR SR

U dlhodobo nezamestnaných sa často prejavuje strata pracovných návykov a sú považovaní
za neuplatniteľných na trhu práce. Dlhodobá nezamestnanosť a nízka, resp. žiadna kvalifikácia je zvlášť
charakteristická pre obyvateľov rómskej národnosti, patriacej medzi marginalizované skupiny obyvateľstva.
Podľa štatistického registra organizácií bolo ku koncu roka 2013 v PSK zaregistrovaných
80 276 subjektov. Z celkového počtu subjektov bolo 24 823 právnických osôb (30,9 %) a 55 453 fyzických osôb
– podnikateľov (69,1 %). Najviac zaregistrovaných subjektov bolo v okrese Prešov (22,1 %), nasledoval Poprad
(14,5 %) a Bardejov (9,7 %). Z celkového počtu právnických osôb predstavovali subjekty zamerané na tvorbu
zisku 65,66 % (16 299 subjektov). Najväčšie zastúpenie mali obchodné spoločnosti (61 %), z objemu ktorých
bolo najviac orientovaných na obchodnú činnosť (28,6 %), nasledovalo stavebníctvo (12,6 %), priemysel
(12,2 %) a odborné, vedecké a technické činnosti (10,2 %).

Tabuľka č. 45: Počet zamestnancov a podnikov podľa ekonomických činností* v PSK k 31.12.2013
Spolu
Odvetvie
Podniky
Muži
Ženy
zamestnanci
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
1 127
5 199
3 768
1 431
Priemysel spolu
1 982
36 829
22 451
14 378
Ťažba a dobývanie
14
D**
D
D
Priemyselná výroba
1 836
32 024
18 707
13 317
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného
52
1 585
1 254
331
vzduchu
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových
80
2 963
2 263
701
vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
Stavebníctvo
2 046
6 941
6 117
824
Veľkoobchod a maloobchod; oprava
motorových vozidiel a motocyklov
4 664
17 566
7 487
10 079
Doprava a skladovanie
527
7 123
4 991
2 132
Ubytovacie a stravovacie služby
813
3 274
1 036
2 238
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Odvetvie

Muži

Ženy

523
68
776
1 670
779

Spolu
zamestnanci
571
1 874
1 669
2 367
3 634

461
473
832
1 497
2 351

111
1 401
837
869
1 283

**
108
871
193
152
16 292

14 343
17 134
12 059
2 284
2 068
134 934

7 343
3 971
2 715
1 026
1 319
67 838

7 000
13 163
9 344
1 258
748
67 096

Podniky

Informácie a komunikácia
Finančné a poisťovacie činnosti
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Odborné, vedecké a technické činnosti
Administratívne a podporné služby
Verejná správa a obrana; povinné soc.
zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Umenie, zábava a rekreácia
Ostatné činnosti
Spolu
* SK NACE Rev.2
**údaj neevidovaný
Zdroj: ŠÚ SR, stav k 31.12.2013, vlastné spracovanie

V odvetvovej štruktúre fyzických osôb – podnikateľov bola štruktúra podobná ako u právnických
osôb.
Najviac ich podnikalo v stavebníctve (28,4 %), obchode (19,8 %), priemysle (19,4 %) a v odborných,
vedeckých a technických činnostiach (7,6 %). Všeobecne je podnikateľská aktivita vo vidieckych regiónoch
nízka, týka sa to hlavne právnických osôb. O niečo lepšia situácia je v prípade fyzických osôb, ale ani táto časť
nezodpovedá pomernému počtu obyvateľov vidieka.

5.2 Školstvo a vzdelávanie
Vzdelávací systém v SR prešiel za posledné desaťročia výrazným rozvojom. V súčasnej dobe sa delí
na tri hlavné stupne: primárny, sekundárny a terciárny. Štruktúru výchovno-vzdelávacej sústavy určujú zákony
a podrobnosti fungovania jej jednotlivých súčastí upravujú vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). Od 1. júla 2002 prevzal PSK kompetencie v oblasti vzdelávania
v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z., o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Výkon týchto prenesených kompetencií PSK zabezpečuje prostredníctvom odboru
školstva.

5.2.1 Regionálne školstvo
PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aktuálne 77 stredných škôl (16 gymnázií, 53 stredných
odborných škôl, 8 spojených škôl), ktoré sú financované v rámci prenesených kompetencií z rozpočtovej
kapitoly MŠVVaŠ SR a 53 školských zariadení (30 školských stravovacích zariadení, 17 školských internátov,
2 štátne jazykové školy, 2 školské kluby detí, 1 školské hospodárstvo a 1 škola v prírode) financovaných v rámci
originálnych kompetencií, z vlastných príjmov PSK. V rámci originálnych kompetencií je rozpočtované
aj financovanie súkromných a cirkevných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení
v počte 74 pod 35 rôznymi zriaďovateľmi.
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Tabuľka č. 46: Prehľad počtu školských zariadení PSK v školskom roku 2014/2015
Školské zariadenie
Materské školy
Základné školy
Základné umelecké školy
Jazykové školy
Gymnázium
Konzervatória
Stredné odborné školy

Štátne
493
388
32
2
21
58

Súkromné
16
5
18
1
4
10

Cirkevné
16
24
4
13
4

Spolu
525
417
54
3
38
72

Stredné školy ostatných
ministerstiev
Špeciálne stredné školy

74

7

13

94

Školy pri zdravotníckych
zariadeniach
Vysoké školy

4
0

5
1

-

9
1

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, vlastné spracovanie

Financovanie regionálneho školstva vychádza z normatívneho prideľovania finančných prostriedkov
na počet žiakov, čo je v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl,
školských zariadení v platnom znení. V zmysle zákona budú školám (prenesené kompetencie) rozpísané
normatívne príspevky na osobné náklady a na prevádzku v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR.
V súčasnom období PSK financuje aj neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia.
Primárnym zdrojom spracovania problematiky regionálneho školstva je súbor štatistických ročeniek Ústavu
informácií a prognóz školstva, ktoré ponúkajú komplexné informácie a dáta aktuálne k školskému roku
2014/2015.

Tabuľka č. 47: Prehľad počtu školských zariadení v okresoch PSK v roku 2014/2015
Okres

MŠ

ZŠ

Gymnázia

SOŠ

ŠSŠ

Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Spolu

70
52
35
25
6
48
97
40
20
34
16
22
60
525

57
37
30
17
4
35
71
35
17
33
14
22
45
417

4
3
2
2
1
4
10
2
2
2
1
3
2
38

5
6
5
4
1
10
21
2
2
4
2
6
4
72

1
2
2
6
1
2
8
2
2
2
1
2
3
34

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, vlastné spracovanie
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Rozmiestnenie materských a základných škôl odráža nielen veľkostnú kategóriu daného okresu ale
aj širšie sociálno-spoločenské vzťahy. Okresy Stropkov a Snina sú regiónmi s najnižším počtom zariadení tohto
typu na území PSK. V prípade okresu Medzilaborce ide o výraznú poddimenzovanosť v počte materských škôl
(MŠ) a základných škôl (ZŠ) na jeho území. V prípade gymnázií, stredných odborných škôl (SOŠ) a špeciálnych
stredných škôl (ŠSŠ), lokácia týchto typov škôl kopíruje najmä sídla okresných miest. Výraznejší počet
stredných škôl v rámci PSK má sídlo na území okresov Poprad a Prešov. Okresy Medzilaborce, Stropkov, Snina,
Sabinov sú v tomto smere okresmi s najnižším počtom stredných škôl.
Predškolská výchova
Výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku zabezpečuje inštitucionálna predškolská výchova a tá
je v podmienkach PSK realizovaná v troch typoch MŠ: štátnych, súkromných a cirkevných.
Z celkového počtu 525 MŠ prevádzkovaných na území PSK v školskom roku 2014/2015 je
493 štátnych, 16 súkromných a 16 cirkevných.
Najviac MŠ je alokovaných v okresoch Prešov (88), Bardejov (67) a okrese Vranov nad Topľou (59).
Z hľadiska ukazovateľa počtu detí, ktoré MŠ navštevujú, sú najsilnejšími okres Prešov (4765), Poprad (2765)
a okres Vranov nad Topľou (2186).
Základné školy
Základné školy (ZŠ) ako účelové, spoločensko-pedagogické ustanovizne poskytujúce povinné,
všeobecné a základné vzdelávanie sú v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce v zriaďovateľskej pôsobností obcí a miest. Po splnení taxatívne vymedzených
zákonných podmienok môžu byť ZŠ zriaďované aj cirkvou alebo FO/PO ako súkromné ZŠ.
V školskom roku 2014/2015 tvorilo sieť ZŠ 417 škôl, z toho 388 štátnych, 5 súkromných, 24 cirkevných
ZŠ a 54 základných umeleckých škôl (ZUŠ).
Za posledné 3 školské roky bol v PSK zaznamenaný pokles počtu ZŠ a tento stav odzrkadľuje aj počet
žiakov v tomto type školských zariadení. Stagnujúci počet možno sledovať v prípade ZUŠ a jazykových škôl
(tabuľka č. 15).
Najviac ZŠ je rovnako, ako aj v prípade MŠ, v najväčších okresoch kraja – Prešov (65), Bardejov (54),
Vranov nad Topľou (43). Výrazne nízky a nedostačujúci počet ZŠ je v prípade okresu Medzilaborce, kde sa
nachádzajú len 4 ZŠ zabezpečujúce obslužnosť pre celý okres.
Stredné školy
V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK tvoria rozvinutú sieť stredoškolských zariadení:

•

gymnázia,

•

stredné odborné školy,

•

stredné odborné učilištia, združené stredné školy.

Podľa formy zriadenia v podmienkach PSK sa rozlišujú aj v prípade stredných škôl školy štátne, cirkevné
a súkromné.
V školskom roku 2014/2015 na štátnych stredných školách PSK študovalo celkovo 28 200 študentov,
z tohto počtu 8 761 študentov na gymnáziách a 19 439 na SOŠ. Vzhľadom k diverzifikovanému charakteru
územia PSK sú prirodzené aj rozdielne potreby obyvateľstva na vzdelanie a tieto potreby odráža napríklad
aj existencia gymnázia s vyučujúcim jazykom ukrajinským v Prešove.
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Tabuľka č. 48: Štruktúra stredných škôl PSK
Typ školského zariadenia
Gymnázium
Stredná priemyselná škola
Obchodná akadémia
Hotelová akadémia
Stredná zdravotná škola
Stredná umelecká škola
Stredná pedagogická škola
Stredná odborná škola
Jazyková škola
Spojená škola
Škola v prírode

Počet
16
8
6
4
3
2
2
27
2
2
1

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, vlastné spracovanie

Dlhodobým trendom v prípade PSK je pokles počtu študentov v systéme stredného školstva.
V priebehu posledných rokov možno konštatovať nielen pokles počtu študentov ale aj následný pokles
stredných škôl, čoho priamym dôsledkom je kreovanie združených škôl, ktorých vznik sleduje najmä šetrenie
nákladov. Najvýraznejšie sa pokles počtu študentov prejavuje v prípade SOŠ, kde za posledné 3 roky študuje
takmer o 3 000 študentov menej. V prípade gymnázií je pokles študentov o čosi menší ako v prípade SOŠ, ide
o takmer 1 200 študentov. Stabilným a kumulujúcim problémom špeciálne v prípade stredného školstva
ostáva tzv. „modernizačný dlh“. Materiálno-technické vybavenie najmä v prípade SOŠ je výrazne zastaralé
a odborne nepostačujúce, učebné pomôcky nie sú funkčné alebo nespĺňajú kritéria súčasných vedeckých
trendov a na zabezpečenie bežného chodu týchto vzdelávacích zariadení.
Špeciálna výchova
Prioritným cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem
všeobecných cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné
mechanizmy a rozvíjali plnohodnotné vnímanie hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou. Na území
PSK je táto činnosť zabezpečovaná sieťou špeciálnych škôl (ŠŠ), ktoré sa diferencujú podľa druhu a stupňa
postihnutia. PSK umožňuje vzdelanie žiakom so zdravotným znevýhodnením na všetkých typoch školských
zariadení – MŠ, ZŠ, špeciálna základná škola, odborné učilištia, praktické školy, SOŠ a špeciálne triedy
pri bežných školách. Podľa typu postihu sa ŠŠ na území PSK diferencujú na ŠŠ s postihom mentálnym,
sluchovým, zrakovým, narušenou komunikačnou schopnosťou, telesným postihom a poruchami správania.
Špeciálnu výchovu a vzdelávanie v PSK v školskom roku 2014/2015 zabezpečuje spolu 94 ŠŠ, z ktorých je
74 štátnych, 7 súkromných a 13 cirkevných.
Tabuľka č. 49: Špeciálne školstvo v PSK
Zriaďovateľ

MŠ

ZŠ

ŠZŠ

OU

SOŠ

Gymnázia

Štátne
Súkromné
Cirkevné
Spolu

10
1
3
14

5
0
3
8

31
3
4
38

10
2
0
12

3
0
1
4

0
0
0
0

Praktické
školy
15
1
2
18

Špeciálne
triedy*
99
1
2
102

Spolu
74
7
13
94

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, vlastné spracovanie
*špeciálne triedy pri základných školách nie sú zahrnuté do súčtu jednotlivých
typov škôl
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Šport v školských zariadeniach
V rámci školskej politiky si PSK uvedomuje význam a dosah športu a zvlášť jeho dôležitosť pre vývoj
mládeže. Na svojom území PSK poskytuje vzdelanie v zriadených športových triedach spolu v 33 školských
zariadeniach. Z tohto počtu je 27 ZŠ so športovými triedami, 5 stredných škôl a 1 športové gymnázium.
V porovnaní jednotlivých krajov má PSK najvyšší podiel škôl tohto zamerania.
Tabuľka č. 50: Poskytuje prehľad vybraných ukazovateľov v jednotlivých typoch školských zariadení
porovnaním školských rokov 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015
Ukazovateľ

2012/2013

2013/2014

2014/2015

529
1 165
23 182
19,89

526
1184
23 761
20,06

525
1 193
24 123
20,22

427
4 077
75 162
18,43

424
3 989
73 675
18,47

417
3 994
73 228
18,33

Gymnázia
Počet gymnázií celkom
Počet tried v gymnáziách
Počet žiakov v gymnáziách
Priemerný počet žiakov v triede

40
528
13045
24,70

39
500
12 318
24,63

38
479
11 902
24,84

Stredné odborné školy
Počet SOŠ celkom
Počet žiakov v SOŠ
Počet tried v SOŠ
Priemerný počet v SOŠ

77
25 193
1 119
22,51

74
23 466
1 040
22,56

72
22 419
986
22,73

Špeciálne školstvo
Počet špec. školských zariadení
Počet žiakov v špec. školských zariadeniach
Počet tried v špec. školských zariadeniach
Priemerný počet žiakov v triedach

89
9371
1 105
8,48

92
9 521
1 129
8,43

94
9 558
1140
8,38

Počet ZUŠ

53

54

54

Jazykové školy
Počet jazykových škôl

4

4

3

Materské školy
Počet MŠ celkom
Počet tried v MŠ
Počet detí v MŠ
Priemerný počet deti v triede
Základné školy
Počet ZŠ celkom
Počet tried v ZŠ
Počet žiakov v ZŠ
Priemerný počet žiakov v triede

Základné umelecké školy

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, vlastné spracovanie

5.2.2 Vysoké školstvo
Vysoké školy (VŠ) ako relevantná súčasť slovenského školského systému nepatria do pôsobnosti
samosprávnych krajov. Vo všeobecnosti však možno sledovať snahy samosprávnych krajov vplývať na túto
oblasť školského systému takmer v každom regióne. Absencia VŠ v jednotlivých krajoch spolu
z neatraktívnosťou vysokého školstva, je často dôsledkom fluktuácie mladých a perspektívnych ľudí z týchto
krajov. Na území PSK sídlia 2 vysoké školy:

•

Prešovská univerzita v Prešove,

•

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (súkromná).

Počet denných študentov nie je rovnomerne rozdelený medzi obe vysoké školy, nakoľko
na Prešovskej univerzite študuje takmer 96% vysokoškolských študentov PSK.
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V PSK v školskom roku 2014/2015 študovalo formou denného štúdia 7 291 študentov
a 2 059 študentov externého štúdia. Na základe údajov Štatistickej ročenky Ústavu informácií a prognóz
školstva možno konštatovať, že počet študentov na vysokých školách na území PSK má klesajúcu tendenciu
ako v rámci dennej, tak aj v rámci externej formy štúdia. Najvýraznejší rozdiel je v prípade VŠ medzinárodného
podnikania, kde možno sledovať pokles študentov v prípade dennej formy štúdia za posledné 3 roky
až o takmer 50 %.
Tabuľka č. 51: Vysoké školstvo v PSK v porovnaní 3 školských rokov
Prešovská univerzita v Prešove
Počet fakúlt
Počet študentov – denná forma
Počet študentov – externá forma
Vysoká škola medzinárodného
podnikania
Počet študentov – denná forma
Počet študentov – externá forma

2014/2015

2013/2014

2012/2013

8
7079
1808

8
7275
1963

8
7204
2266

212
251

278
293

415
353

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, vlastné spracovanie

Mesto Prešov je sídlom detašovaných pracovísk dvoch súkromných vysokých škôl (Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
v Bratislave) a jednej zahraničnej vysokej školy (Bankovní inštitút Vysoká škola v Prahe).

5.3 Zdravotná starostlivosť
SR patrí ku krajinám EÚ, ktoré zaznamenali významné zlepšenie, pokiaľ ide o zdravie obyvateľov.
Stredná dĺžka života pri narodení sa od roku 1990 v členských štátoch EÚ, v priemere zvýšila o viac než päť
rokov. V oblasti zdravia vo všeobecnosti pretrvávajú veľké rozdiely medzi ľuďmi z odlišných sociálnoekonomických skupín, pričom osoby s vyššou úrovňou vzdelania a príjmov sú na tom zdravotne lepšie a žijú
o niekoľko rokov dlhšie než osoby zo znevýhodnených skupín. Tieto rozdiely súvisia s mnohými faktormi,
pričom niektoré z nich sa netýkajú systémov zdravotnej starostlivosti, ako napríklad prostredie, v ktorom ľudia
žijú, životný štýl a správanie jednotlivcov a odlišnosti v prístupe ku zdravotnej starostlivosti. Zdravie je
najdôležitejšou hodnotou života a je zároveň kľúčovým faktorom rozvoja každej spoločnosti. Preto dostupnosť
kvalitnej zdravotnej starostlivosti je základným predpokladom udržania kvality života. Samotná dostupnosť
a kvalita zdravotnej starostlivosti je však priamo závislá od finančnej kondície systému poskytovateľov a to
jednak z pohľadu dostatočného zabezpečenia kvalitného odborného personálu ako aj moderného
materiálno-technického vybavenia poskytovateľov. Zdravotná starostlivosť je definovaná ako súbor činností
a opatrení smerujúcich k predĺženiu a udržaniu života fyzických osôb, ku zvýšeniu kvality života a jeho
ochrane, k podpore, upevneniu, zlepšeniu, obnoveniu zdravia, zmierneniu utrpenia alebo posúdenia
zdravotného stavu fyzickej osoby súvisiaceho s chorobou, vadou alebo stavom a ku zdraviu budúcich
generácií. Sieť verejných zdravotníckych zariadení poskytuje väčšinu zdravotníckych služieb na základe
zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami. Od 1. januára 2004 prevzal PSK v rámci delimitácie,
komplexný súbor kompetencií v oblasti zdravotníctva. Vykonáva miestnu štátnu správu na úseku
zdravotníctva ako prenesený výkon štátnej správy. Sieť zdravotníckych zariadení v PSK tvoria všeobecné
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a špecializované nemocnice, odborné špecializované ústavy, liečebne, kúpele, polikliniky, hospic, domy
ošetrovateľskej starostlivosti, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, poskytovatelia lekárskej služby
prvej pomoci a poskytovatelia všeobecnej, špecializovanej a zubno-lekárskej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, verejné lekárne, pobočky verejných lekárni, výdajne zdravotníckych pomôcok, výdajne audioprotetických zdravotníckych pomôcok, výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok.

5.3.1 Ústavná zdravotná starostlivosť
Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti sú v rámci PSK rozmiestnení najmä v sídlach s vyšším
počtom obyvateľov. Predmetné zdravotnícke zariadenia poskytujú svoje služby v rámci spádovej oblasti
s prihliadnutím na garanciu slobodnej voľby poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. K 1. januáru 2003 bolo
na PSK v rámci prechodu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu, delimitovaných päť nemocníc
– v Humennom, Levoči, Starej Ľubovni, vo Svidníku a Vranove nad Topľou a tri polikliniky – v Sabinove,
Giraltovciach a v Novom Smokovci. V rámci PSK sa nachádzajú ďalšie zdravotnícke zariadenia poskytujúce
zdravotnú starostlivosť s rozdielnymi zriaďovateľmi (Ministerstvo zdravotníctva SR, mestá, obce, súkromné
právnické osoby, rezortné zdravotnícke zariadenia).
Tabuľka č. 52: Prehľad nemocníc a polikliník v PSK
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník,
Diabetologické oddelenie, Vranovská nemocnica,
a.s.
n.o.
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Poliklinika Sekčov, Prešov
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.
Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa
Poliklinika Sabinov, n.o.
Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o.
SANIDOP s.r.o., Medzilaborce
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku
Tatranská poliklinika – Nový Smokovec, s.r.o.
n.o.
Nemocnica Snina, s.r.o.
Medical-care, s.r.o., Prešov
Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou
Nemocnica Granit - Vysokošpecializovaný ústav
pre pľúcne choroby Nová Polianka
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb
Nemocnica Poprad, a.s.
a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Zdroj: Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, vlastné spracovanie

V systéme ústavnej starostlivosti je významným ukazovateľom lôžková kapacita a jej využitie
v zdravotníckych zariadeniach. Vychádzajúc z globálnych štatistických ukazovateľov ambulantnej a ústavnej
zdravotnej starostlivosti v SR možno konštatovať, že počet lôžok v zdravotníckych zariadeniach v rámci SR ale
aj PSK má klesajúcu tendenciu. Rovnako klesajúcu tendenciu z globálneho, ako aj regionálneho pohľadu má
počet lôžok v jednotlivých ústavných zdravotníckych zariadeniach, čo je spôsobené postupným rušením
nemocničných oddelení, resp. znižovaním počtu nedostatočne využitých lôžok, ktoré z ekonomického
hľadiska vytvárajú pre jednotlivé zdravotnícke zariadenia stratu.
Lôžková kapacita ústavných zdravotníckych zariadení v PSK predstavuje 14,6 %-ný podiel v SR, čo
znamená, že PSK disponuje 4 638 lôžkami, teda najviac po KSK a BSK.
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Kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
Spolu SR

Tabuľka č. 53: Posteľový fond v porovnaní krajov SR
Počet zdravotníckych
Počet postelí
Počet postelí
útvarov
pre detskú starostlivosť
182
4 820
748
92
2 373
267
108
2 851
306
132
3 572
376
150
3 975
606
179
3 936
499
176
4 638
863
219
5 563
830
1 238
31 728
4 495

Zdroj: Posteľový fond 2013

Zdravotnícke zariadenia v kraji ošetrili takmer 15 % všetkých hospitalizovaných pacientov SR.
Ukazovateľ „využitie postelí“ ako pomer počtu ošetrovacích dní a skutočnej posteľovej kapacity
v počte ošetrovacích dní, dosiahol v prípade PSK hodnotu 66,5 %.

Tabuľka č. 54: Počet hospitalizácií a využitie posteľového fondu v porovnaní krajov SR
Kraj

Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
Spolu SR

Počet
hospitalizovaných

Počet
ošetrovacích dní

149 357
76 171
89 162
112 171
131 036
127 390
129 961
171 250
986 497

1 257 156
529 230
683 773
942 049
993 275
1 013 659
1 041 657
1 372 414
7 833 213

Priemerný
ošetrovací čas
v dňoch
8,4
6,9
7,7
8,4
7,6
8,0
8,0
8,0
7,9

Využitie postelí
v%
73,6
62,9
67,3
73,1
70,5
72,1
66,5
71,2
70,2

Zdroj: Posteľový fond 2013

V prípade počtu lekárov a zdravotných sestier sa ich počet v podmienkach PSK pohybuje
v celoslovenskom priemere so zreteľom na každoročný a výrazný úbytok nielen lekárov ale aj zdravotných
sestier a zdravotníckeho personálu.
Tabuľka č. 55: Počet lekárov v porovnaní krajov SR
Kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
Spolu SR

Počet lekárov
1 429
408
477
596
778
666
782
1 038
6 174

Počet sestier
3 246
1 176
1 432
1 647
2 243
2 116
2 224
2 820
16 904

Z toho pri posteli
3 030
1 025
1 244
1 508
1 975
1 845
1 953
2 465
15 045

Zdroj: Posteľový fond 2013
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5.3.2 Ambulantná starostlivosť
Medzi najčastejšie využívané zložky zdravotníctva patrí práve ambulantná starostlivosť. V PSK sa
nachádza 288 ambulancií všeobecného lekárstva a 180 ambulancií všeobecných lekárov pre deti a dorast.
Výrazne poddimenzovaný stav v tomto smere možno sledovať v prípade okresov Medzilaborce a Stropkov.
V prípade lekárskej služby prvej pomoci sa na území PSK nachádza 33 ambulancií, s výnimkou okresu
Humenné a Svidník. Počet stomatologických ambulancií odráža veľkostnú štruktúru jednotlivých okresov.
Samostatnou zložkou zdravotníctva PSK sú liečebné kúpele. Na území kraja tento druh zdravotnej
starostlivosti ponúkajú kúpele s nadregionálnym a národným významom:

•

Bardejovské kúpele,

•

Kúpele Vyšné Ružbachy,

•

Kúpele Tatranská Polianka Sanatórium Dr. Guhra, n.o.,

•

Kúpele Nový Smokovec,

•

Kúpele Tatranské Matliare,

•

Kúpele Tatranská Kotlina.
Tabuľka č. 56: Prehľad všeobecnej zdravotnej starostlivosti v PSK

Okres
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Spolu

Ambul.
VŠL*

Počet
VL**

Ambul.
Pediatria
***

Počet
pediatro
v

Ambul.
LSPP
****

Počet
lekárov
LSPP

Ambul.
Stomat.
*****

Počet
lekárov
stomat.

23
28
20
13
7
38
72
15
15
20
4
10
23
288

21
28
16
15
4
33
64
14
14
16
4
10
22
261

16
21
14
7
3
26
35
10
7
12
5
9
15
180

12
17
13
6
3
18
31
10
6
14
5
7
14
156

3
2
3
3
6
2
2
3
4
2
3
33

4
18
5
2
4
33

26
30
15
10
4
51
87
13
17
15
8
12
29
317

25
34
16
11
4
54
87
15
17
20
7
14
28
332

*ambulancie všeobecného lekárstva
**všeobecný lekári
***pediatrická ambulancia pre deti a dorast
****lekárska služba prvej pomoci
*****ambulancia stomatologická
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, vlastné spracovanie

5.4 Sociálne služby
Z hľadiska demografických procesov je SR nehomogénna. Demografické procesy v jednotlivých
regiónoch SR prebiehajú nerovnomerne z hľadiska intenzity aj času. Prehlbujú sa regionálne rozdiely
z hľadiska demografického starnutia, proces a spôsob ktorého bude determinovaný hlavne strednou dĺžkou

88

života, ekonomicko-spoločenskými podmienkami, úrovňou zdravotnej starostlivosti, kvalitou životného
prostredia a rodinných pomerov, životným štýlom a vzdelaním obyvateľstva. SR je jednou z najmladších krajín
v rámci Európy a v budúcnosti starnutie jej obyvateľstva bude ovplyvňovať jeho nevyrovnaná veková štruktúra
a životná úroveň. Oblasť sociálnej a zdravotnej starostlivosti starších, zdravotne a sociálne odkázaných ľudí je
v SR neuspokojivá. Rozpadol sa systém doliečovacích a rehabilitačných služieb, oddelení a liečební
pre dlhodobo chorých pacientov, absentuje podpora domácej ošetrovateľskej starostlivosti a domovov
sociálnych služieb prepojených so zdravotnou starostlivosťou.
V SR bolo k 1.6.2014 registrovaných 3 518 poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej PSS), ktorých
štruktúru podľa druhu poskytovateľa, resp. zriaďovateľa a formy sociálnej služby, zobrazuje nasledujúca
tabuľka.

Zriaďovateľ

Tabuľka č. 57: Počet PSS v SR podľa druhu poskytovateľa a formy PSS
Pobytová
Pobytová
Terénna
Ambulantná
Iná
ročná
týždenná

Neverejný

290

548

491

Obec/mesto

894

113

309

6

380

90

55

53

170

92

1

3

319

1 243

1 211

982

66

16

3 518

PO* zriadená VÚC

10

Spolu

11

1 350

2

1 318
531

PO zriadená
obcou/mestom
Spolu

* právnická osoba
Zdroj: Forum Statisticum Slovacum 4/2014, údaje k 1.06.2014

V štruktúre PSS prevláda forma terénnej (1 243) a pobytovej ročnej formy (1 211), pričom významný
podiel v terénnej forme má zriaďovateľ obec/mesto (894) a v pobytovej ročnej forme neverejný
zriaďovateľ/poskytovateľ (548). Neverejný poskytovateľ prevláda aj v ambulantnej forme PSS (491). Náročnú
terénnu a ambulantnú sociálnu službu zabezpečujú PSS, zriaďovateľmi ktorých je obec/mesto (290 a 309).
Z prehľadu jednoznačne vyplýva dôležité a nenahraditeľné postavenie obcí a miest v úlohe zriaďovateľa
zabezpečujúceho poskytovanie sociálnych služieb. Problémom však zostáva finančný aspekt súvisiaci
s existujúcim modelom financovania sociálnych služieb v SR.
Situáciu v počte PSS je nevyhnutné sledovať aj z hľadiska počtu obyvateľov príslušného regiónu. PSK
porovnaním krajov v SR má evidovaný najvyšší počet PSS a po ňom nasleduje Žilinský samosprávny kraj (ZSK).

Ukazovateľ
Počet obyvateľov
Počet PSS

Tabuľka č. 58: Počet PSS vo vzťahu k počtu obyvateľov podľa krajov
BSK
BbSK
KSK
NSK
PSK
TnSK
TtSK

ZSK

618 380

656 813

794 756

686 662

818 916

592 394

557 608

690 420

461

417

444

386

561

414

358

522

Zdroj: Forum Statisticum Slovacum 4/2014, údaje k 31.12.2013

Poskytovanie sociálnych služieb v SR upravuje Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z., v ktorom
je definovaných 36 druhov PSS. Z evidovaného počtu 561 PSS v PSK bolo najvyššie percentuálne zastúpenie
opatrovateľskej služby 22,1 %, s počtom zariadení 124 a kapacitou 2 087, domovov sociálnych služieb 15,7 %,
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s počtom zariadení 88 a kapacitou 20 025 a tretím najpočetnejším druhom boli zariadenia pre seniorov, ktoré
mali v PSK podiel 10,0 %, s počtom zariadení 56 a kapacitou 14 505.

Tabuľka č. 59: Kapacity zariadení poskytujúcich sociálne služby v PSK
Druh
Kapacita
Opatrovateľská služba
2 087
Domov sociálnych služieb
20 025
Zariadenie pre seniorov
14 505
Špecializované zariadenie
3 807
Útulok
2 121
Denný stacionár
1 474
Nocľaháreň
965
Zariadenie núdzového a podporovaného bývania
1 526
Rehabilitačné stredisko
674
Domov na polceste
344
Spolu
47 528
Zdroj: Forum Statisticum Slovacum 4/2014, údaje k 31.12.2013, vlastné spracovanie

Významné miesto pri poskytovaní sociálnych služieb v PSK majú neverejní PSS. Trend neverejných
subjektov ako PSS je do istej miery ovplyvnený tým, že podiel PSS ako PO, ktorých zriaďovateľmi je obec/mesto
je pomerne nízky čo súvisí s nastavením modelu sociálneho systému v danom kraji.

Tabuľka č. 60: Počet zariadení PSS v okresoch PSK podľa druhu zriaďovateľa
PO zriadená
PO zriadená
Okres
Neverejný
Obec/mesto
VÚC
obcou/mestom
Bardejov
43
5
4
8
Humenné
45
16
9
Kežmarok
40
12
6
2
Levoča
27
8
3
Medzilaborce
34
2
5
2
Poprad
46
31
3
6
Prešov
105
20
8
3
Sabinov
32
34
4
Snina
34
12
8
Stará Ľubovňa
31
8
4
Stropkov
26
3
Svidník
28
16
6
Vranov nad Topľou
41
14
13
2

Spolu
60
70
60
38
43
86
136
70
54
43
29
50
70

Zdroj: Forum Statisticum Slovacum 4/2014, údaje k 31.12.2013, vlastné spracovanie

Skupinu

neverejných

PSS

tvoria

fyzické

aj právnické

nepodnikateľského charakteru (združenia, nadácie, spolky, hnutia a pod.).
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osoby

podnikateľského,

alebo

Forma poskytovania sociálnej služby v danom regióne je závislá od smerovania sociálnej politiky
tohto regiónu. Prevažujúcou formou je terénna, nasleduje pobytová ročná a ambulantná. Každá forma je
špecifická tak ako to uvádza Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z..
Ambulantná sociálna služba sa poskytuje osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná, alebo je
dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Terénna sociálna služba sa poskytuje osobe v jej
prirodzenom sociálnom prostredí prostredníctvom terénnych sociálnych programov, s cieľom predchádzať
sociálnemu vylúčeniu tejto osoby, rodiny či komunity, ktorá sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii.
Pobytová sociálna služba sa poskytuje vtedy ak je jej súčasťou ubytovanie, buď ako celoročná, alebo
týždenná sociálna služba. Terénna a ambulantná sociálna služba majú prednosť pred pobytovou, v rámci
ktorej má prednosť týždenná pred celoročnou. Občan má právo na výber formy poskytovanej sociálnej služby,
bez ohľadu na uvádzané prednosti.

Tabuľka č. 61: Počet PSS v okresoch PSK podľa formy poskytovania sociálnej služby
Pobytová
Pobytová
Okres
Terénna
Ambulantná
Iná
ročná
týždenná

Spolu

Bardejov

19

16

23

2

60

Humenné

32

16

21

1

70

Kežmarok

22

15

18

1

Levoča

16

8

14

38

Medzilaborce

15

17

11

43

Poprad

26

22

37

Prešov

40

40

51

4

Sabinov

43

9

17

1

Snina

25

13

16

Stará Ľubovňa

21

6

15

Stropkov

13

4

12

Svidník

30

6

13

1

Vranov nad Topľou

27

11

27

4

4

60

1

86

1

136
70
54

1

43
29
50

1

70

Zdroj: Forum Statisticum Slovacum 4/2014, údaje k 31.12.2013

V štruktúre PSS v PSK majú dominantné postavenie Domovy sociálnych služieb a Zariadenia
pre seniorov. Tieto zariadenia poskytujú širší rozsah sociálnych služieb v porovnaní s inými

druhmi PSS.

Zároveň sa nešpecializujú výhradne na určitý druh ochorení, väčšinou sú prispôsobené pre širší rozsah
zdravotných problémov príznačných pre danú vekovú kategóriu. So vzrastajúcim počtom skupiny starších
obyvateľov, rastie zároveň potreba riešenia zabezpečenia kvalitných sociálnych služieb. To si vyžaduje
vytvorenie a implementáciu aktívneho modelu sociálnych služieb, so zreteľom na súčasné a zároveň budúce
potreby obyvateľstva pri zohľadnení ich potenciálnych zdravotných a sociálnych potrieb. Dôležité postavenie
v spektre sociálnych služieb má problematika rodiny, deti a mládeže v ohrození, ktorá je v zmysle platnej
legislatívy riešená hlavne sociálnym poradenstvom, sociálnou prevenciou a výkonom opatrení
sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately. V platnej legislatíve sa po prvýkrát samostatne upravujú
aj sociálne služby na podporu rodiny s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii. Zákon o sociálnych službách tak

91

v tejto oblasti reaguje na nové trendy a požiadavky v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života
a nastavuje podporné opatrenie, ktorým je poskytovanie ambulantnej alebo terénnej sociálnej služby tým
rodinám s deťmi, ktoré vykonávajú aktivity smerujúce k ich zaradeniu do pracovného života. Je niekoľko
druhov sociálnych služieb pre rodinu s deťmi, od zariadenia dočasnej starostlivosti, cez nízko prahové denné
centrum, krízové stredisko, resocializačné stredisko, zariadenie pestúnskej starostlivosti, pomoc pri osobnej
starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného života a pracovného života až po detský domov.
Detský domov je jedným z najnáročnejších druhov sociálnych služieb, ktorý je prostredím utvoreným
a usporiadaným na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného
opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. V detskom domove sa deťom dočasne nahrádza prirodzené
rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie najdlhšie do 25 rokov života. Na území PSK je celkom
11 detských domovov s celkovou kapacitou takmer 700 detí.
Tabuľka č. 62: Prehľad detských domovov na území PSK
Názov
Detský domov Medzilaborce
Detský domov Prešov
Detský domov Slon
Detský domov Snina
Detský domov Spišská Belá
Detský domov Spišský Štiavnik
Detský domov sv. Klementa Hofbauera
Detský domov sv. Nikolaja
Detský domov Svidník
Detský domov Vranov nad Topľou
Detské centrum Pre teba

Adresa
Kpt. Nálepku 369/5, Medzilaborce
Požiarnická 3, Prešov
Kpt. Nálepku 45/22 Šarišské Michaľany
Švermova 2693/32, Snina
Továrenská 19/5, Spišská Belá
Slnečná 421, Spišský Štiavnik
Kláštorná 2, Podolínec
Duchnovičova 506, Medzilaborce
Partizánska 306/6, Svidník
Daxnerova 90, Vranov nad Topľou
Mičurinova 22, Prešov

Zriaďovateľ*
Š
Š
Š
Š
Š
Š
N
N
Š
Š
N

* Š – štátny, N- neštátny
Zdroj: UPSVaR

5.5 Turizmus, rekreácia, šport
Význam športových a najmä voľnočasových aktivít realizovaných na území PSK je zdôrazňovaný
najmä aktuálnym životným trendom a pracovným tempom obyvateľov i návštevníkov regiónu. Územie PSK
ponúka z tohto pohľadu spektrum možností na realizáciu športových a športovo rekreačných aktivít, či už
na báze prírodných podmienok, alebo na báze umelo vytvorených a vybudovaných zariadení slúžiacich
pre telesný pohyb a rekreáciu. V zmysle Územného plánu PSK (ÚPN PSK) sú zariadenia tohto typu
v rozhodujúcej miere kumulované v sídlach mestského charakteru a tvoria sieť občianskeho vybavenia
miestneho, nadmestského, regionálneho ale aj celoštátneho významu. Tieto sú doplňované otvorenými
športoviskami v sídlach vidieckeho charakteru, konkrétne sa jedná najmä o otvorené futbalové ihriská
a zariadenia pre alpské a severské zimné športy. Osobitnú kategóriu tvoria športoviská pre usporiadanie
vrcholových športových podujatí v oblasti Vysokých Tatier.
Z hľadiska lokalizačných predpokladov je potenciál územia PSK diferencovaný na konkrétne lokálne
podmienky jednotlivých okresov, na strane druhej ponúka priestory poskytujúce komplexné možnosti
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rekreácie a rozvoja cestovného ruchu od vysokohorskej a horskej krajiny, cez významné prvky kultúrneho
a historického dedičstva až po vodné nádrže a termálne kúpaliska na území kraja.
Prednosťou PSK je vysoko hodnotná a relatívne málo narušená horská a podhorská krajina osobitá
nielen v národnom ale aj v medzinárodnom meradle. Do územia kraja plošne zasahuje 5 národných parkov –
Tatranský národný park, Pieninský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj
a Národný park Poloniny, 2 chránené krajinné oblasti – Vihorlat a Východné Karpaty.
Dôležitým lokalizačným faktorom z pohľadu prírodných predpokladov územia PSK a jedným
z hlavných motivačných prvkov z hľadiska atraktívností územia pre účastníka cestovného ruchu sú nielen
významné prírodné zdroje liečivých vôd, geotermálnych vôd, splav rieky Poprad od Spišskej Belej po štátnu
hranicu s Poľskou republikou, ale aj atraktívne územie vodnej nádrže Domaša, či najväčšie kultúrno-historické
pamiatky v regióne Spiša, ktoré tvora základ poznávacieho turizmu.
V zmysle ÚPN PSK je dôležité prioritné zameranie sa na tie druhy a formy rozvoja turizmu, na ktoré má
toto územie vhodné predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom záujmu predovšetkým zahraničných
turistických návštevníkov.
V prípade PSK ide najmä o:

•

horský turizmus – pre ktorý dominantnou je predovšetkým oblasť Vysokých Tatier s vysokohorskou
krajinou na území s 5. stupňom ochrany prírody so zvýšenými nárokmi na ochranu prírodných hodnôt
a manažment turistických aktivít,

•

rekreačný turizmus – dominantnými regiónmi v rámci tejto formy turizmu sú predovšetkým Vysoké
Tatry s podhorskými obcami v Popradskej kotline, oblasť Liptovskej Tepličky a Ždiaru, Zamagurie,
Pieniny a Ľubovnianska vrchovina v oblasti hraničného úseku rieky Poprad, oblasť Čergova
a Slanských vrchov, vodná nádrž Domaša a podhorie Vihorlatu a Bukovských vrchov,

•

kúpeľný cestovný ruch – dominantnou je oblasť kúpeľného miesta Vysoké Tatry, predovšetkým
tatranské osady s dominantným vplyvom kúpeľníctva (Vyšné Hágy, Nová Polianka,...), osady kde
kúpeľný cestovný ruch spolupôsobí s inými druhmi, predovšetkým rekreačným turizmom (Štrbské
Pleso, Smokovce,..). Významnými kúpeľnými miestami sú Vyšné Ružbachy a Bardejov.

•

poznávací turizmus – lokality zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (Spišský hrad, MPR
Bardejov, Drevený artikulárny kostol a historické centrum Kežmarku...), centrá náboženského turizmu
(Levoča, Litmanová...), kongresový turizmus, pešia turistika. Významným a čoraz populárnejším
druhom poznávacieho turizmu, ktorý integruje prírodný potenciál krajiny, kultúrne pamätihodnosti
a podporuje aj športové vyžitie je cykloturizmus.

Prešovský samosprávny kraj v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu je
zriaďovateľom Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska. Hlavným účelom
krajskej organizácie je zvýšiť návštevnosť destinácie SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA prostredníctvom aktívnej
spolupráce členov Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) a ďalších subjektov v cestovnom ruchu,
skvalitňovaním marketingu, vzdelávania, propagácie, rozširovaním produktov a služieb.

5.5.1 Cykloturistické trasy na území kraja
Lexikón cyklotrás PSK ako jeden zo strategických dokumentov PSK, predstavuje passport
cykloturistických trás rešpektujúci usporiadanie podľa administratívneho členenia PSK. Kreovanie
cykloturistických trás je priamo závislé od prírodného potenciálu územia a historických pamiatok, ktoré
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úmerne zvyšujú turistický potenciál daného regiónu. Na základe uvedeného možno PSK hodnotiť ako región,
ktorý vďaka územiu zasahujúcemu do 3 národných parkov a viacerých chránených prírodných oblastí
a rezervácií, tento potenciál jednoznačne má. Región je charakteristický prevažne hornatým povrchom
a existujúce cyklotrasy sú vyhľadávané skôr cyklistami obľubujúcimi prevýšenia a členité prostredie lesov.
Vychádzajúc z predmetného passportu, na území PSK nie sú všetky cykloturistické trasy vyznačené
v zmysle platnej legislatívy, v prípade mnohých z nich chýba korektné orientačné cykloturistické značenie
a nízky počet informačných tabúľ a v ich prípade sa vyžaduje komplexnejšia obnova.
Celková dĺžka cyklotrás na území PSK 1 435,50 km predstavuje približne 20 %-tný podiel cyklotrás
územia SR. Zastúpenie cyklotrás v jednotlivých okresoch kraja nie je rovnomerne rozdelené a dĺžky
jednotlivých trás sa výrazne líšia. V prípade okresu Stropkov podľa passportu cyklotrasy absentujú.
Obrázok č. 8: Rozloženie cyklotrás v okresoch PSK

Zdroj: Lexikón cyklotrás Prešovského kraja

Cyklotrasy sú diferencované podľa charakteru terénu, náročnosti, farebného označenia. Zriaďovateľmi
a správcami cyklotrás sú poväčšine záujmové občianske združenia alebo obce.

Tabuľka č. 63: Cyklotrasy na území PSK
Okres

Dĺžka v km

Počet trás

253
214,50
67,5

22
14
5

Správca trasy
SCK, Združenie pre rozvoj horskej cyklistiky, mesto
Spišská Belá, Poprad
Združenie pre rozvoj horskej turistiky, SCK
SCK

42
37
156

1
2
7

PBS Kostitras
SCK Šariš, Združenie obcí
SCK Šariš, PBS Kostitras

Snina
Humenné
Vranov n.
Topľou
Medzilaborce
Bardejov

230,50
56
115

9
4
4

OZ Fénix, PBS Kostitras
SCK, OZ Fénix
Ekovalali, PBS Kostitras, obec Juskova Voľa

66
40

5
1

KST Habura, OZ Fénix
PBS Kostitras

Levoča
Stropkov
Spolu

158
0
1435,50

11
0
85

KST Levoča
nie je

Poprad
Kežmarok
Stará Ľubovňa
Svidník
Sabinov
Prešov

Zdroj: Lexikón cyklotrás Prešovského kraja
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Celkový obraz o stave a úrovni cykloturistických trás nereflektuje len samotná existencia trás určených
na cykloturistiku ale aj adekvátna úroveň súvisiacich služieb – informácie o turistických službách, informačné
tabule s prehľadom týchto trás, propagačné materiály. V prípade PSK cielený marketing tejto oblasti
a zlepšenie technického stavu môže mať priamy dopad na úroveň cestovného ruchu v jednotlivých okresoch
kraja.

5.6 Kultúra a kultúrne zariadenia
Ochrana a zaistenie trvalej starostlivosti o kultúrne dedičstvo je dôležitou zásadou rozvoja v zmysle
operatívnych cieľov európskej koncepcie územného rozvoja.
ÚPN PSK zdôrazňuje, že pri definovaní prioritných a fundamentálnych cieľov rozvoja sídelnej štruktúry
je jednou z hlavných úloh trvale a najmä dôsledné zabezpečenie:

•

starostlivosti o kultúrne dedičstvo, ktorou sa zabezpečí jeho priestorová identifikácia, zároveň sa
zlepší stavebno-technický stav historického stavebného fondu,

•

zabezpečenie financovania a s následným optimálnym využívaním a prezentáciou.

•

sídelných štruktúr s objektmi kultúrnych pamiatok, ktoré sú v nevyhovujúcom, dezolátnom
a havarijnom stave,

•

sídelných štruktúr s nevyužitým fondom Národných kultúrnych pamiatok (NKP) a historického
stavebného fondu, ktoré sú ponúkané na predaj a prenájom,

•

sídiel, kde sa nachádzajú NKP a historický stavebný fond, ktorých obnova dlhodobo stagnuje.
PSK prevzal od 1. apríla 2002 kompetencie v oblasti kultúry. Sieť kultúrnych zariadení, ktoré

vytvárajú kultúrne zázemie území PSK a ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja tvorilo ku koncu roku
2014 celkovo 28 kultúrnych zariadení – z tohto počtu je 23 zariadení príspevkových a 5 rozpočtových
organizácií.
Konkrétne ide o:

•

•

•

2 divadlá
o

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove

o

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove

6 osvetových stredísk
o

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove

o

Vihorlatské osvetové centrum v Humennom

o

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade

o

Ľubovnianske osvetové centrum, Stará Ľubovňa

o

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

o

Hornozemplínske osvetové stredisko, Vranov nad Topľou

7 knižníc
o

Okresná knižnica Dávida Gutgessela v Bardejove

o

Vihorlatská knižnica v Humennom

o

Podtatranská knižnica v Poprade

o

Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove

o

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni
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•

•

•

o

Podduklianska knižnica vo Svidníku

o

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

10 múzeí a galérií
o

Šarišské múzeum v Bardejove

o

Ľubovnianske múzeum – hrad – v Starej Ľubovni

o

Vihorlatské múzeum v Humennom

o

Múzeum v Kežmarku

o

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

o

Podtatranské múzeum v Poprade

o

Tatranská galéria v Poprade

o

Krajské múzeum v Prešove

o

Šarišská galéria v Prešove

o

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou

2 hvezdárne a planetáriá
o

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

o

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

1 umelecký súbor
o

Poddukelský umelecký ľudový súbor

Rozloženie jednotlivých kultúrnych zariadení na území kraja je nerovnomerné a väčšina zariadení
tohto regiónu, ktorých zriaďovateľom je práve PSK, sa nachádza v okresoch
Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou. Okresy Medzilaborce,
Sabinov, Snina, Stropkov nie sú sídlami takto zriadených kultúrnych inštitúcií, čo však neznamená absolútnu
absenciu zariadení tohto typu (existujú napr. obecné knižnice zriadené obcou a pod.).
Integrálnou súčasťou kultúrno-spoločenského života nielen regiónu PSK ale všeobecne, je podpora
a udržiavanie ľudových tradícií a folklóru, ktoré nielen identifikujú obyvateľov s územím kraja, ale zároveň
predstavujú pridanú hodnotu z pohľadu zvýšenia atraktivity regiónu z hľadiska vidieckeho cestovného ruchu.
Tieto činnosti sú zabezpečované aj v rámci vzdelávacích a kultúrnych zariadení prostredníctvom činnosti
záujmovo-vzdelávacích krúžkov, centier voľného času, ZUŠ, kultúrno-osvetových centier a pod..
V PSK je registrovaných aj viacero folklórnych súborov reprezentujúcich ľudové tradície, zvyky
a obyčaje jednotlivých regiónov kraja, prezentujúce svoju činnosť v rámci folklórnych a kultúrnospoločenských podujatí nielen regionálneho, národného ale aj nadnárodného významu. V rámci podmienok
PSK je významným aspektom tradícia folklórnych festivalov – Zamagurské folklórne slávnosti, Šarišské
slávnosti piesní a tancov, Slávnosti kultúry RusínovUkrajincov Slovenska, Medzinárodný festival krojovaných
bábik, Európske ľudové remeslo, Medzinárodný kultúrny festival Dni Majstra Pavla, Deň remesiel
v bardejovskom skanzene a obdobných podujatí, ktoré prezentujú a šíria kultúrne a spoločenské hodnoty
a tradície predkov.
Tabuľka č. 64: Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Okres
Bardejov
Humenné
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Hvezdáreň

Múzeum

Knižnica

*

*
*

*
*

Osvetové
centrum
*
*

Galéria

Divadlo

Umelecký
súbor

Okres
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov
nad Topľou
Spolu

Hvezdáreň

Múzeum

Knižnica

Osvetové
centrum

Galéria

Divadlo

Umelecký
súbor

*
*

**

*

2

2

1

*
*

*

2

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

8

7

6

Zdroj: Prešovský samosprávny kraj

Múzeá
Na území PSK sa počet múzeí porovnaním rokov 2011 – 2013 nezmenil. V regióne ma sídlo 13 múzeí,
z toho 8 v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
V zmysle zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty
a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov, múzeum „zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje
a odborne spravuje zbierkové predmety” teda hnuteľné súčasti kultúrneho dedičstva.
Počet týchto zbierkových predmetov sa v múzeách PSK pohybuje v priemere okolo 1 200 000 kusov.
Priemerný počet realizovaných výstav v týchto objektoch je okolo 130.
Tabuľka č. 65: Múzea PSK v porovnaní rokov 2011 – 2013
Ukazovateľ
Počet múzeí
Počet pobočiek
Počet kusov zbierkových predmetov
Počet realizovaných výstav
Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách

2011
13
8
1 239 389
130
587 481

2012
13
10
1 247 753
126
553 098

2013
13
13
1 259 231
134
554 724

Zdroj: ŠÚ SR, 2013

Galérie
Svojou zberateľskou, výskumnou, výstavnou a expozičnou činnosťou galérie pokrývajú celú škálu
výtvarných druhov a žánrov jednotlivých historických období, ako aj súčasnosti s prihliadnutím na diela
národnej kultúry.
PSK je sídlom 4 galérií s priemerným ročným počtom zrealizovaných výstav 64. Počet návštevníkov
za obdobie rokov 2011 – 2013 vzrástol v tomto type kultúrnych zariadení o približne 45 %.
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Tabuľka č. 66: Činnosť galérií PSK v porovnaní rokov 2011 – 2013
Ukazovateľ
2011
2012
Počet galérií
4
4
Počet pobočiek
1
0
Počet realizovaných výstav
66
60
Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách
42 172
57 031

2013
4
1
67
76 373

Zdroj: ŠÚ SR, údaje za rok 2013

Knižnice
V zmysle platnej slovenskej legislatívy sú knižnice inštitúciami, ktoré zabezpečujú slobodný prístup
k informáciám, napomáhajú uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích
potrieb, podporujú celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj jednotlivcov. Svoje úlohy plnia poskytovaním
knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných
zdrojov. V PSK existuje spolu 554 verejných knižníc. Z tohto počtu je 16 v zriaďovateľskej pôsobnosti miest,
531 obecných knižníc a sedem regionálnych knižníc v pôsobnosti PSK – v Prešove, Poprade, Humennom,
Bardejove, Svidníku, Starej Ľubovni a Vranove nad Topľou.
Regionálne knižnice vo svojich fondoch spolu evidujú 806 643 knižničných dokumentov. Všetky
knižnice poskytujú knižnično-informačné služby v integrovanom knižničnom systéme Virtua, kde sú ich fondy
súčasťou európskej knižnice. Najvýraznejším problémom knižníc PSK je absentujúca a najmä nedostatočná
úroveň akvizície knižníc modernými, populárnymi knižničnými jednotkami, čo sa neodráža len v stave
aktuálneho knižného fondu knižníc PSK, ale aj v atraktivite týchto zariadení vo vzťahu ku klientovi.
Tabuľka č. 67: Knižnice PSK v porovnaní rokov 2011 – 2013
Ukazovateľ
Knižničné jednotky spolu
Odborná literatúra pre dospelých
Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti

2011
2 321 056
527 507
746 167
136 896
517 826

2012
2 427 280
566 459
823 645
130 149
498 215

2013
2 242 565
500 818
782 970
112 942
462 993

Zdroj: ŠÚ SR, údaje za rok 2013

Kultúrno-osvetové centrá
Sú regionálnou kultúrnou, informačnou, poradenskou a vzdelávacou inštitúciou v osvetovej činnosti.
Zastrešujú amatérske kultúrne a verejné vzdelávanie, ktorých cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj
miestnych a regionálnych kultúr, vzbudiť vo verejnosti záujem o umelecké a kultúrne aktivity, zachovávať
kultúrne symboly regiónu a poskytnúť kultúrne a vzdelávacie aktivity občanom všetkých národností
a vekových kategórií.
Zriaďovateľom týchto inštitúcií v regióne je PSK. Ich sídla sú v Bardejove, Vranove nad Topľou, Starej
Ľubovni, Svidníku, Poprade a Humennom.
Akvizičná činnosť ako jedna zo základných činností kultúrnych zariadení tohto typu je spoločnou
slabou stránkou nielen v podmienkach PSK. Materiálno – finančné zabezpečenie a mnohokrát aj zlý
stavebnotechnický stav objektov týchto ustanovizní určuje znížený záujem verejnosti o služby týchto
zariadení, ktorých aktivity majú priamy dopad nie len na cestovný ruch regiónu, ale aj intelekt obyvateľstva.
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5.7 Neziskový sektor a neziskové organizácie
Neziskový sektor a neziskové organizácie majú v slobodnej demokratickej spoločnosti svoje
nezastupiteľné miesto. Svoju históriu majú aj v podmienkach SR, keď po roku 1993 nastal výrazný progres
tohto sektora. Narastajúci počet organizácií tohto typu je jedným z faktov, ktorý svedčí o stúpajúcom záujme
o tento typ inštitúcií a o ich opodstatnenosti a význame. Neziskové organizácie plnia rad dôležitých funkcií.
Okrem už štandardne poskytovaných servisných činností – sociálnych a zdravotníckych služieb, neziskové
organizácie poskytujú aj služby v oblasti vzdelávania, športu, kultúry, životného prostredia, čím zohrávajú
dôležitú úlohu v hospodársko-ekonomickom vývoji spoločnosti.
Pojem neziskový sektor zahŕňa niekoľko typov organizácií, ktoré zabezpečujú jeho činnosť – nadácie,
občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
záujmové združenia, cirkevné organizácie. Hlavnou úlohou nadácií je zhromažďovať majetok a prerozdeľovať
ho na verejnoprospešné účely, neinvestičný fond združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne
prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
občianske združenia umožňujú občanom združovať sa na základe spoločného záujmu a v istom ohľade sú
zárukou zdravého fungovania demokratickej spoločnosti.
Na základe údajov Registra organizácií vedeného Ministerstvom vnútra SR, má na území PSK sídlo
43 nadácií, 52 neinvestičných fondov, 440 neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby
a 4 400 občianskych združení. Nadácie a neinvestičné fondy sú vzhľadom k svojmu počtu na území kraja
rozmiestnené nerovnomerne, dominujú najmä v sídlach okresov Prešov a Poprad, občianske združenia
kopírujú sídelnú štruktúru kraja rovnomernejšie. Medzi služby, ktoré poskytujú, patrí hlavne vzdelávanie,
pomoc chorým alebo zdravotne postihnutým a iné služby netrhového charakteru.
Na základe údajov Správy o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2013, pôsobilo v SR
k 31. 12. 2013 spolu 60 046 neziskových organizácií, ktoré tvorili štvrtinu z celkového počtu právnických osôb.
Na okresnej úrovni boli sústredené hlavne v Bratislave I, II, IV, Banskej Bystrici, Nitre a Prešove. Združenia tvorili
najvyššie zastúpenie v štruktúre neziskových organizácií podľa právnej formy (56,6 %), štvrtina z nich mala
sídlo v Bratislavskom kraji.

V poradí druhou najčastejšou právnou formou neziskových organizácií boli

rozpočtové organizácie, z ktorých až 18,8 % pôsobí v PSK.
Na lokáciu neziskových inštitúcií v rámci jednotlivých okresov PSK poukazuje nasledujúca tabuľka.
Zdroj k súčtu neziskových inštitúcií k nadáciám, občianskym združeniam, neziskovým organizáciám
a neinvestičným fondom zahŕňa aj rozpočtové organizácie vrátane miest, obcí a PSK, cirkevné organizácie
a iné neziskové inštitúcie.
Tabuľka č. 68: Neziskové inštitúcie v PSK
Územie

Neziskové inštitúcie spolu *

SR

60 046

Prešovský kraj

8 524

Bardejov

701

Humenné

674

Kežmarok

679

Levoča

423

99

Územie
Medzilaborce

Neziskové inštitúcie spolu *
213

Poprad

1 333

Prešov

1 705

Sabinov

424

Snina

423

Stará Ľubovňa

465

Stropkov

302

Svidník

457

Vranov nad Topľou

725

* Údaj zahŕňa všetky formy neziskových organizácií, vrátanie miest, obcí a VÚC
Zdroj: Správy o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2013

Záver
Ľudské zdroje, infraštruktúra a služby predstavujú základné príležitosti pre regionálny rozvoj súčasnej
postindustriálnej spoločnosti, vďaka ktorým sa spoločnosť transformuje k poznatkovo orientovanej
ekonomike. Potenciál ľudských zdrojov v regióne predstavuje faktor jeho aktívneho rozvoja a ovplyvňuje tak
význam a efektívnosť ostatných faktorov podmieňujúcich regionálny rozvoj. Zapájanie sa do európskych
štruktúr, cezhraničnej spolupráce a efektívne čerpanie eurofondov, je významnou príležitosťou v rozvoji
vidieckych regiónov. Pre mnohé vidiecke regióny PSK je charakteristické množstvo príležitostí pre budúci
regionálny rozvoj. Najvýznamnejšie príležitosti sú v oblasti práce s ľudskými zdrojmi a dobudovanie technickej
infraštruktúry. V oblasti ľudských zdrojov sa jedná hlavne o uplatnenie ekonomicky aktívneho obyvateľstva
na trhu práce ako aj práca s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK). Veľký potenciál príležitosti
pre vidiecke regióny je v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, v cestovnom ruchu, v ktorom by mala mať
agroturistika významné postavenie vzhľadom na prírodné podmienky kraja. Obyvateľstvo vo vidieckych
regiónoch pracuje najmä na pozíciách, na ktoré postačuje nízka kvalifikácia. Preto zvyšovanie kvalifikácie
vidieckeho obyvateľstva prostredníctvom celoživotného vzdelávania a efektívna práca s mládežou
prostredníctvom vzdelávacích systémov prepojených s trhom práce, patria k základným faktorom aktívneho
rozvoja vidieckych regiónov.
Zvýšená koncentrácia MRK hlavne vo vidieckych regiónoch je vážnym problémom. Hlavne
segregované MRK sú jadrami koncentrovanej chudoby, ale zároveň potenciálom pracovnej sily vo vidieckych
regiónoch a to najmä v pracovných pozíciách, na vykonávanie ktorých postačuje nízka, resp. žiadna
kvalifikácia. Samotná problematika MRK a príležitosti s nimi súvisiace, sa dajú hodnotiť z dvoch hľadísk. Jedná
sa o príležitosti vychádzajúce priamo z tejto komunity a na strane druhej existencia MRK v regiónoch je
príležitosťou pre majoritnú časť vidieckeho obyvateľstva pomôcť zmierňovať sociálnu exklúziu tejto etnickej
skupiny a prispieť tak k ich spoločenskej integrácii. Príležitosti vychádzajúcich priamo z MRK je niekoľko.
Cieľavedomým a odborným prístupom využiť časť tejto populácie v produktívnom veku k ich participácii
na realizácii investícií zameraných na skvalitnenie života v osadách MRK,

ale aj v samotných obciach.

Participácia MRK a majoritného obyvateľstva na spoločných investičných poprípade iných projektoch prispeje
k súdržnosti obyvateľov vidieckych regiónov a k eliminácii predsudkov o sociálnej exklúzii.
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6 Analýza potenciálu
pre podnikateľské prostredie
Ekonomika Slovenska zaznamenala značne dynamický rast v prvej dekáde 21. storočia, avšak krajina
je silne diferencovaná v oblasti ekonomickej rozvinutosti. Regióny s rýchlou dostupnosťou medzinárodnej
infraštruktúry (Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj) dokázali ešte zväčšiť svoj ekonomický náskok
v porovnaní s regiónmi kde takáto infraštruktúra do značnej miery absentuje (Banskobystrický kraj, Košický
kraj a Prešovský kraj).
Podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľov v produktívnom veku je vo vidieckych regiónoch
podstatne nižší ako celoslovenský priemer. Nižší podiel miery zamestnanosti vo vidieckych oblastiach vyplýva
zo stále nedostatočnej ekonomickej infraštruktúry a nízkej podnikateľskej hustoty vo vidieckych oblastiach.
Základom rozvinutého kraja je vysoká podnikateľská aktivita, prítomnosť dostatočného množstva
inovatívnych a dynamicky sa rozvíjajúcich podnikateľských subjektov.
Za relevantný ukazovateľ ekonomickej výkonnosti regiónov považujeme regionálny hrubý domáci
produkt na obyvateľa. Na základe tohto ukazovateľa Prešovský kraj je najchudobnejším krajom Slovenska,
hospodárstvo tohto regiónu je najslabšie spomedzi krajov na Slovensku.
Tabuľka č. 69: Regionálny hrubý domáci produkt na obyvateľa (EUR)
Územie
Slovenská republika
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

2007
11 386,813620
26 918,454750
13 675,342390
10 502,742500
9 508,991941
9 553,167380
8 450,162151
6 258,988091
9 361,546406

2008
12 364,803930
28 503,280190
14 177,627390
11 205,428590
10 481,132220
10 775,694150
9 317,321675
7 258,277931
10 180,465520

2009
11 590,474330
28 318,271110
12 811,105050
10 285,355880
9 823,622157
10 028,153780
8 478,954570
6 700,493205
9 069,870800

2010
12 135,791470
29 243,471440
13 590,323010
10 752,724150
10 027,850230
10 754,924240
9 007,927388
6 864,681782
9 643,657521

2011
12 777,470000
31 532,794980
14 290,604380
11 262,400510
11 434,906700
11 039,624740
8 954,761811
7 469,920114
9 898,323471

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Hlavným zdrojom ekonomického rastu sú investície. Spoločensko-politickou prioritou preto je
všestranná podpora hospodárskych aktivít. V rozvoji slovenských regiónov Slovenska veľký význam
predstavujú priame zahraničné investície, v mnohých regiónoch nastalo zlepšenie na trhu práce keď sa usadil
významný zahraničný investor. Prílev priamych zahraničných investícií do ekonomiky regiónov je prejav jej
konkurencieschopnosti v domácom i medzinárodnom meradle. Vysoké prílevy zahraničných investícií
vypovedajú o vhodnom podnikateľskom prostredí a o kvalitných inštitúciách v danom regióne. Priame
zahraničné investície smerovali do jednotlivých regiónov Slovenska v rozdielnej úrovni, keďže regióny
disponujú rozdielnou úrovňou dopravnej infraštruktúry, ponukou možností v priemyselných parkoch a inými
faktormi, ktoré ovplyvňujú ich atraktivitu z pohľadu zahraničných investorov. Z hľadiska priamych
zahraničných investícií Prešovský kraj má marginálne postavenie, do tohto kraja prišlo najmenej priamych
zahraničných investícií za ostatných 10 rokov.
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Graf č. 24:

Stav priamych zahraniēných investícií na úrovni krajov (v tis. EUR)
517 195; 1% 2 475 938; 6%
1 074 666; 3%

Bratislavský kraj

2 687 683; 6%

Trnavský kraj
1 724 309; 4%

Trenēiansky kraj

1 989 908; 5%
2 364 321; 6%

Nitriansky kraj
Žilinský kraj
28 945 791;
69%

Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Poznámka: Stav v roku 2012.
Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Tabuľka č. 70: Stav priamych zahraničných investícií na úrovni okresov (v tis. EUR)
Územie
Slovenská republika
Prešovský kraj
Okres Bardejov
Okres Humenné
Okres Kežmarok
Okres Levoča
Okres Medzilaborce
Okres Poprad
Okres Prešov
Okres Sabinov
Okres Snina
Okres Stará Ľubovňa
Okres Stropkov
Okres Svidník
Okres Vranov nad Topľou

Stav priamych zahraničných
investícií (v tis. EUR)

Podiel v rámci kraja (%)

41 779 811
517 195
6 623
43 245
24 014
0
0
130 633
268 051
13 864
4 580
1 409
C
902
23 689

Poznámka: Stav v roku 2012.
C - Rozsah publikovaných údajov je v súlade s medzinárodnými predpismi o zachovaní štatistickej dôvernosti údajov
Zdroj: ŠÚ SR,
2015
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100
1,3
8,4
4,6
0,0
0,0
25,3
51,8
2,7
0,9
0,3
C
0,2
4,6

6.1 Základné formy a charakteristiky podnikania
Zásadným problémom hospodárstva na Slovensku je nízka podnikateľská aktivita. Vidiecke oblasti
na Slovensku všeobecne majú nižšiu podnikateľskú aktivitu, čo je dôsledok viacerých faktorov (absencia
a dostupnosť trhu, menej konkurencieschopná vzdelanostná štruktúra obyvateľstva, nízka inovatívnosť,
dostupnosť služieb pre podnikateľskú činnosť, vybavenosť vidieckych regiónov technickou infraštruktúrou
zaostáva za ostatnými vidieckymi regiónmi Slovenska, pritom za najväčší problém je nedostatočná dopravná
dostupnosť viacerých regiónov).
Najrozšírenejšia forma podnikania tak na Slovensku ako aj v PSK je podnikanie ako fyzická osoba.
Vývoj počtu fyzických osôb – podnikateľov charakterizujú dva odlišné trendy v období 2004 – 2013: do roku
2008 bol zaznamenaný nárast počtu fyzických osôb – podnikateľov, avšak od roku 2009 počet fyzických osôb
– podnikateľov postupne klesá. Podnikateľská aktivita je však nerovnomerne rozložená v rámci kraja, najvyššiu
podnikateľskú aktivitu má okres Stará Ľubovňa, kde na 9,7 obyvateľov pripadne 1 fyzická osoba – podnikateľ,
kým v okrese Medzilaborce na 19,2 obyvateľov pripadne len 1 fyzická osoba – podnikateľ. Z územného
hľadiska najviac zaregistrovaných fyzických osôb – podnikateľov bolo v okrese Prešov (až 20 % všetkých
fyzických osôb – podnikateľov v kraji).
Graf č. 25:

Poēet obyv. pripadajúcich na 1 fyzickú osobu - podnikateű na rôznych
regionálnych úrovniach
25
19,2
16,916,416,7
20
15,6
15,4
14,415,514,315,8
14,214,814,6
13,3
15
9,7
10
5
0

poēet obyv. pripadajúcich na 1
fyzickú osobu - podnikateű

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Tabuľka č. 71: Vývoj počtu a štruktúry fyzických osôb - podnikateľov v PSK
Štruktúra fyzických osôb
počet živnostníkov
slobodné povolania
samostatne hospodáriaci
roľníci

2004
44787
1713
1047

2005
46006
1547
1039

2006
49019
1864
1000

2007
52618
2129
994

2008
57998
2197
973

2009
56748
2317
1001

2010
56443
2355
1010

2011
55116
2382
1023

2012
52774
2542
1051

2013
51625
2723
1105

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Tabuľka č. 72: Vývoj počtu fyzických osôb - podnikateľov na úrovni okresov PSK
Územie
Slovenská republika
Prešovský kraj

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
367094 388246 399641 418221 413867 410308 402302 387452 382213
48592 51883 55741 61168 60066 59808 58521 56367 55453
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Územie
Okres Bardejov
Okres Humenné
Okres Kežmarok
Okres Levoča
Okres Medzilaborce
Okres Poprad
Okres Prešov
Okres Sabinov
Okres Snina
Okres Stará Ľubovňa
Okres Stropkov
Okres Svidník
Okres Vranov nad Topľou

2005
4706
3805
3628
1767
566
7001
9891
2966
2011
4684
1189
2174
4204

2006
4927
3925
4122
1894
596
7434
10401
3308
2124
5002
1247
2338
4565

2007
5377
4171
4708
1962
602
7797
10921
3752
2283
5464
1292
2511
4901

2008
5901
4447
5438
2094
674
8347
11745
4287
2609
6103
1438
2740
5345

2009
5958
4301
5099
2121
646
8046
11739
4269
2525
6008
1460
2777
5117

2010
5926
4291
4761
2138
662
8044
11776
4213
2585
5953
1447
2825
5187

2011
5822
4162
4583
2105
654
7713
11490
4213
2587
5839
1445
2711
5197

2012
5540
3954
4434
2011
645
7359
11246
4087
2454
5599
1372
2543
5123

2013
5316
3789
4378
2008
642
7263
11073
4118
2392
5486
1348
2496
5144

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Podnikateľ môže pôsobiť aj ako právnická osoba, táto forma podnikania je však menej rozšírená, lebo
zakladanie ako riadenie právnických osôb je zložitejšie a finančne náročnejšie. K 31.12.2013 v PSK bolo
16 299 podnikov, čo znamená, že na jeden podnik pripadlo 50,2 obyvateľov PSK. Najviac podnikov sa nachádza
v okresoch Prešov, Poprad a Bardejov, kým najmenej podnikov sa nachádza v okrese Medzilaborce.
Tabuľka č. 73: Vývoj počtu podnikov na úrovni okresov PSK
Územie
Prešovský kraj
Okres Bardejov
Okres Humenné
Okres Kežmarok
Okres Levoča
Okres Medzilaborce
Okres Poprad
Okres Prešov
Okres Sabinov
Okres Snina
Okres Stará Ľubovňa
Okres Stropkov
Okres Svidník
Okres Vranov nad Topľou

2008
11535
1256
806
519
242
104
2122
3577
353
371
601
291
564
729

2009
12077
1315
860
563
250
111
2227
3714
381
381
631
308
583
753

2010
13178
1464
945
636
279
116
2439
4026
414
404
689
325
627
814

2011
14192
1588
991
698
314
126
2660
4322
462
429
730
352
660
860

2012
15068
1684
1061
736
329
135
2820
4592
500
456
778
373
688
916

2013
16299
1807
1157
802
358
150
3024
5000
559
494
837
391
731
989

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Podnikanie,

hlavne

malé

a stredné

podnikanie,

predstavuje

nezastupiteľnú

úlohu

pre konkurencieschopnosť územia, v oblasti tvorby pracovných miest a regionálneho rozvoja. Veľkostná
štruktúra podnikateľských subjektov v PSK hovorí o tom, že mikro a malé podniky sú najvýznamnejšími
tvorcami ekonomických hodnôt v danom regióne. Kvalitné podnikateľské prostredie vytvárajúce podmienky
pre dlhodobo udržateľné dosahovanie ekonomického rastu je základným predpokladom rozvoja podnikania
a zvyšovania konkurencieschopnosti.
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Graf č. 26:

Poēet obyvateűov pripadajúcich na jeden podnik
na rôznych regionálnych úrovniach
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

105,0

89,7 93,4 82,1
29,8

50,2 43,1 55,2

76,4

81,1
63,6

53,2

34,5 34,2

45,3

poēet obyvateűov pripadajúcich na jeden podnik
Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Graf č. 27:

Štrukúra podnikov podűa poētu zamestnancov v PSK
262; 2%
435; 3%

57; 0% 53; 0%
0-19
20-49
50-249
250 a viac

15492; 95%

nezistené

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Tabuľka č. 74: Podniky podľa počtu zamestnancov 0-19
Územie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Prešovský kraj

7482

8473

9186

10494

11321

12507

13423

14381

15492

Okres Bardejov

763

867

939

1118

1221

1395

1507

1612

1707

Okres Humenné

525

579

643

727

812

904

943

1018

1104

Okres Kežmarok

332

361

405

459

509

584

643

688

752

Okres Levoča

158

179

209

221

232

264

297

315

343
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Územie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

85

90

95

94

104

113

122

132

142

Okres Poprad

1422

1573

1699

1931

2077

2303

2501

2678

2869

Okres Prešov

2335

2693

2895

3304

3532

3848

4113

4400

4779

Okres Sabinov

221

256

281

323

358

393

438

479

532

Okres Snina

242

281

299

331

351

378

403

434

472

Okres Stará Ľubovňa

351

402

454

544

585

647

687

734

776

Okres Stropkov

191

224

241

271

295

313

334

359

371

Okres Svidník

365

424

445

516

556

609

634

670

714

Okres Vranov nad Topľou

492

544

581

655

689

756

801

862

931

Okres Medzilaborce

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Tabuľka č. 75: Podniky podľa počtu zamestnancov 250 a viac
Územie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Prešovský kraj

73

68

66

69

72

69

58

56

56

57

Okres Bardejov

6

7

7

11

10

9

4

5

4

4

Okres Humenné

7

8

9

10

11

8

7

6

7

8

Okres Kežmarok

2

1

2

2

3

4

5

4

5

4

Okres Levoča

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Okres Medzilaborce

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Okres Poprad

17

14

15

14

13

13

14

12

14

13

Okres Prešov

17

16

17

16

18

18

15

16

14

16

Okres Sabinov

4

2

2

2

3

3

2

3

2

2

Okres Snina

7

5

4

4

5

3

1

1

1

0

Okres Stará Ľubovňa

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

Okres Stropkov

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Okres Svidník

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

Okres Vranov nad Topľou

7

8

5

6

6

7

6

4

4

5

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

V štruktúre podnikov podľa druhu ekonomickej činnosti prevládajú podnikateľské aktivity v oblasti
obchodu (29,7 %), ďalej nasledovali priemysel (12,2 %) a stavebníctvo (11,3 %). Na tvorbe exportu a produkcie
PSK sa v najväčšej miere podieľajú štyri odvetvia – potravinársky, chemický, strojársky a textilný priemysel.
S výnimkou chemickej produkcie sú tieto odvetvia rovnomerne rozložené v celom kraji. Chemický priemysel
zastupuje niekoľko veľkých spoločností v okresoch Humenné a Poprad. V kraji je zastúpený aj elektrotechnický
priemysel, najvýznamnejšie podniky tohto odvetvia sú Tesla Stropkov (telefónne prístroje) a Whirlpool Poprad
(pračky a elektrické spotrebiče).
Vo vidieckych regiónoch PSK veľký význam majú aj poľnohospodárske podnikateľské subjekty, ktoré
sa však vyznačujú nízkym obratom kapitálu, majú len slabé prepojenie na miestny alebo regionálny
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spracovateľský priemysel. Tieto poľnohospodárske podniky nie sú tvorcami ani významnejšej zamestnanosti
ani pridanej hodnoty vo vidieckych okresoch.

Ostatné činnosti

Umenie, zábava a rekreácia

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Vzdelávanie

Administratívne a podporné služby

Odborné, vedecké a technické činnosti

Činnosti v oblasti nehnuteľností

Finančné a poisťovacie činnosti

Informácie a komunikácia

Ubytovacie a stravovacie služby

Doprava a skladovanie

Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov

Stavebníctvo

Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

Priemyselná výroba

Ťažba a dobývanie

Priemysel spolu

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

ODVETVIE

Tabuľka č. 76: Štruktúra podnikov podľa ekonomických činností podľa SK NACE Rev.2 v PSK (%)

Podel v % 6,9 12,2 0,1 11,3 0,3 0,5 14,2 29,7 4,9 5,6 3,5 0,4 5,1 11,0 5,3 0,7 5,6 1,2 1,1
Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Malé a stredné podniky sú nevyhnutným a logickým článkom hospodárskeho organizmu každého
regiónu. Rozvoj malého a stredného podnikania (MS) je definovaný ako jedna z priorít ekonomického rozvoja
PSK. Dôležitým faktorom rozvoja sektora MSP je vytvorenie vhodného podnikateľského prostredia, čo
predpokladá posilnenie podpornej infraštruktúry a zlepšenie prístupu ku kapitálu ako základného či
doplnkového zdroja financovania.
Na základe hodnotenia konkurencieschopnosti regiónov môžeme regióny SR rozdeliť na 3 skupiny:
vysoko konkurencieschopné regióny – Bratislavský kraj; strednekonkurencieschopné regióny – Trnavský kraj,
Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj; nízko konkurencieschopné regióny – Nitriansky kraj,
Banskobystrický kraj, Prešovský kraj.
PSK charakterizuje nízka atraktivita územia pre vstup investorov, nedostatočné využitie existujúcich
priemyselných parkov. V strednodobom horizonte priemyselné parky by mali významne prispievať
k zvyšovaniu zamestnanosti, oživeniu podnikateľského prostredia a zlepšeniu celkovej ekonomickej situácie
jednotlivých okresov v danom kraji.
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80

64

26

Snina

Lipany

Kežmarok

Humenné

Prešov

Vranov nad
Topľou

Medzilaborce

Levoča

Vihorlat Snina

Industrial Park
Lipany
“Za traťou“

Industrial Zone
Kežmarok

Industrial Zone
Chemes Humenné

Prešov Záborské

Industrial Park
Ferovo

Industrial Park
Medzilaborce

Industrial Park
Levoča

8,5

4,75

16,9

18

8,7

10

1,8

30

0

Voľné
miesto
(v ha)

BF/GF

GF

GF

GF

BF

GF

GF

BF

GF

Typ
PP

Tel.: +421 57 756 18 21, E-mail:
primator@snina.sk

Strojárska 2060/95, 069 01
Snina

Tel.: +421 534 514 001, E-mail:
mesto@levoca.sk

Námestia Majstra
Pavla 4, 054 54
Levoča

hone: +421 544 722 641, E-mail:
primator@bardejov.sk

E-mail: mhinvest@mhinvest.sk

-

Tel.: +421 918 665 635, E-mail:
marian.onderko@vranov.sk

Dr. C. Draxnera 87,
093 16 Vranou nad
Topľou

http://www.bardejov.sk

http://www.fcpsk.com/en/index.php/industrial-zone-levoca

-

http://www.vranov.sk

http://www.ipzpresov.com/

Tel.: +421 918 188 665, E-mail:
info@ipzpresov.com

Záborské 504, 082 53 Prešov

http://www.kezmarok.sk/podnikatel/priemyselny_park.htm

http://www.chemes.sk/

E-mail: invest.faix@kezmarok.sk

http://www.lipany.sk/priemyselny_park/

http://www.snina.sk/priemyselny-park-snina.phtml?id3=63192

http://www.pppoprad.sk/

Webová stránka

Tel.: +421 577 712 008, E-mail:
chemes@chemes.sk

Chemlonská 1, 066 33
Humenné

Hlavné námestie 1, 060 01
Kežmarok

Email: sekretariat@lipany.sk

E-mail: hudak@pppoprad.sk, tel.:
+421 908 207 707

Priemyselná 4947,
059 51 PopradMatejovce

-

Kontakt

Adresa

Industrial ParK
Radnicne nam. 5, 085 01
Bardejov
72,3
30
BF/GF
Bardejov
Bardejov
Zdroj: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu: Regional analysis Prešov region, 2014
Vlastný prieskum

12

4,75

16,9

27

8,5

14

Poprad

Poprad Matejovce

Rozloha
(v ha)

Obec/Mesto

Priemyselný park

Tabuľka č. 78: Priemyselné parky v Prešovskom kraji

109

42

65

5

Del Casting

RMR Slovensko

Elektron

9

120

Mops Press

ICLA SR

79

Immergas Europe

4

102

HO&PE FAMILY

TECOMA TRAVEL
AGENCY

72

LPH

49

-

CA.BI

TEPROFA Slovakia

14

TOL

225

8

TRANSERVICE
EUROPA SK

Unex Slovakia

529

Zamestnanci

GGP Slovakia

Priemyselný
park/
Etablované
podniky

Spracovanie
potravín

Veľkoobchod

Energia

Strojársky

Strojársky

Sklady

Strojársky

Strojársky

Strojársky

Farby, laky

Výroba elektriny

Oceľové
konštrukcie

Žeriavy

Sklady

Hydromotory

Stroje na zliatiny

Odliatky z hliníka

Kotly

plastické hmoty
mrazené
prípravky

plastické
hmoty

Strojársky

Veľkoobchod

Veľkoobchod

Logistika

Kosačky na trávu

Výroba

Veľkoobchod

Veľkoobchod

Logistika

Strojársky

Sektor

Tel.: tel.: +421 32 2850 100,
E-mail: immergas@immergas.sk

Priemyselná ul. 4789,
Poprad - Matejovce 059 51

Tel.: +421 57 7720 260,
E-mail: delcasting@delcasting.sk
Tel.: 057/788 37 50, E-mail: rmr@rmr.sk
Tel.: +421 57 762 1238,
E-mail: elektronsv@gmail.com
Tel.: 057 / 786 26 01, E-mail:
snina@unex.cz

Strojárska 4446, 069 01
Snina,
Osloboditeľov 115,
Humenné 066 01
Mierová 1862/21, 069 01
Snina
Strojárska 4426, 069 23
Snina

Česko

Slovensko

Slovensko

Tel.: +421 51 4521335, E-mail:
icla@iclasr.sk

Jantárová 30, Košice 040 01
Priemyselný park Za traťou
88, 082 71 Lipany

Za traťou 1279, 082 71
Lipany

Tel.: +421 905 478 313,

Tel.: +421-57-768 3343,
E-mail: obchod@mopspress.sk

Partizánska 932,
067 81 Belá nad Cirochou

2. Vihorlat Snina

Tel.: 052/431 3101,
E-mail: recepcia@hopefamily.sk

Priemyselná 4947, 058 01
Poprad

Tel.: 052/418 0812, E-mail: matej@lphas.sk

Tel.: 052/773 1254

Nová Lesná 368,
059 86 Nová Lesná
Pod dolami 838,
093 02 Vranov nad Topľou

Tel.: 052/776 9251, 0905 302 127,
E-mail: e-mail: tol@tol.sk

Priemyselná 4765, 058 01
Poprad

Tel.: 052/787 9411, 0911 994 539

Kontakt

Priemyselná 4947,
Poprad - Matejovce 059 51

Priemyselná 4686/1,
Poprad - Matejovce 059 51

3. Industrial Park Lipany “Za traťou”

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Slovensko

Taliansko

Slovensko

Slovensko

Taliansko

Slovensko

Slovensko

Taliansko

Adresa

1. Poprad – Matejovce

Krajina
pôvodu

Tabuľka č. 79: Základná charakteristika etablovaných podnikov v priemyselných parkoch v PSK

http://www.iclasr.sk/

-

http://www.teprofa.sk/

https://www.unex.cz/

http://www.elektronsv.sk/

http://www.rmr.sk/

-

http://www.mopspress.sk/Index.ht
m

http://www.immergas.sk/

http://www.hopefamily.sk/

http://www.lph-as.sk/

-

http://www.tol.sk/

-

www.ggp-group.com

Webová stránka

110

216

424

HUDOS

SB Inmart

Rakúsko

Oceľové
konštrukcie

turbo
nabíjačka

pokladňa

Strojársky

Automobilov
ý priemysel

Elektrotechik
a

Strojársky

Logistika

Strojársky

Polygrafické

Chemlonská 1,
066 01 Humenné

Chemlonská 1,
066 01 Humenné

Chemlonská 1,
066 12 Humenné

Nemecko
Slovensko
Slovensko/Švéds
ko

Oceľové
konštrukcie

Medzinárodná
doprava

hydraulické
zariadenia

Duklianska 21, 085 01
Bardejov

Priemyselná 1455/5,
085 01 Bardejov

Priemyselná 3752,
085 01 Bardejov

7. Industrial Park Bardejov

Slovensko

-

Tel.: +421 2 322 622 11

Tel.: +421 57 2909001,
E-mail: andritz.sk@andritz.com

Tel.: 057 / 776 33 18, E-mail: sju@tytex.sk

Tel.: +421 57 771 3130, E-mail:
infohum@nexis-fibers.com

-

Tel.: +421 54 4867 110,
E-mail: secretary@sbinmart.sk

Tel.: +421 54 4860012,
E-mail: fertalova@hudos.sk

Tel.: +421 54 48887-31,
E-mail: sk@kamax.com

Priemyselný park
Tel.: +421 - 51 - 77 33 795,
Záborské 516, 082 53 Záborské E-mail: asis@asis.sk

-

Záborské 515,
082 53 Záborské

6. Industrial Zone IPZ Záborske

-

Nemecko

USA

Dánsko

Chemický

Chemický

-

5. Industrial Zone Chemes Humenné

Textilné
produkty
na lekárske
účely

Rusko

Svazijsko

-

Chemické
vlákna
na textil

Farmaceutick
ý priemysel

Zdroj: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu: Regional analysis Prešov region, 2014
Vlastný prieskum
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KAMAX

200

Honeywell turbo

18

290

ANDRITZ Slovakia

ASIS

423

Tytex Slovakia

-

348

Nexis Fibers

Elcom

-

Euroimuno
Pharmacia

4. Industrial Zone Kežmarok

http://www.sbinmart.sk/

http://www.hudos.sk/

http://www.kamax.com/

http://www.asis.sk/

-

http://www.honeywell.sk/

http://slovakia.andritz.sk/

http://www.nexisfibers.com/

-

111

90

59

72

94

114

82

124

1807

1157

802

358

150

3024

5000

559

494

837

391

731

Okres Bardejov

Okres Humenné

Okres Kežmarok

Okres Levoča

Okres Medzilaborce

Okres Poprad

Okres Prešov

Okres Sabinov

Okres Snina

Okres Stará
Ľubovňa

Okres Stropkov

Okres Svidník

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Topľou

989

149

16299

Prešovský kraj

Okres Vranov nad

1127

spolu

Územie

88

83

56

62

54

Poľnohosp
odárstvo,
lesníctvo
a rybolo
v

142

107

45

103

98

106

561

257

34

40

99

173

217

1982

Priemysel
spolu

0

0

1

2

0

0

6

2

0

2

0

0

1

14

130

99

43

98

92

97

512

238

32

36

91

164

204

1836

1

3

1

2

1

4

17

9

1

1

3

2

7

52

11

5

0

1

5

5

26

8

1

1

5

7

5

80

Dodávka vody;
Dodávka čistenie a odvod
Ťažba
elektriny,
odpadových
Priemyselná
a dobý
plynu, pary
vôd, odpady
výroba
vanie
a studenéh
a služby
o vzduchu
odstraňovania
odpadov

150

96

58

192

63

135

574

348

12

50

106

167

361

2312

Stavebníctvo

278

226

98

201

131

127

1688

892

31

79

249

348

488

4836

65

33

12

33

21

27

283

131

3

24

36

51

77

796

Veľkoobchod
a maloobchod;
oprava
Doprava
motorových
a sklado
vozidiel
vanie
a motocyklov

53

33

13

36

15

22

265

253

3

21

59

47

86

906

Ubytovacie
a stravovacie
služby

Tabuľka č. 80: Počet podnikov podľa ekonomických činností podľa SK NACE Rev.2 na rôznych regionálnych úrovniach – I.
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42
25
11

Okres Humenné

Okres Kežmarok

Okres Levoča

22

Okres Stará Ľubovňa

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Okres Vranov nad Topľou

30

8

18

Okres Snina

Okres Svidník

15

Okres Sabinov

7

225

Okres Prešov

Okres Stropkov

124

Okres Poprad

2

46

Okres Bardejov

Okres Medzilaborce

575

Prešovský kraj

Územie

3

2

1

2

1

4

23

16

0

0

5

0

4

61

Finančné
Informácie
a poisťovacie
a komunikácia
činnosti

43

14

11

47

18

11

295

181

3

13

44

52

98

830

103

53

26

64

44

33

659

460

5

36

68

100

148

1799

56

34

15

30

16

26

267

184

3

12

40

52

135

870

2

2

1

10

1

3

49

27

0

1

8

9

9

122

54

41

27

34

37

25

257

161

8

22

45

99

99

909

8

4

3

11

6

5

61

58

1

5

15

9

13

199

Odborné,
Administratívne
Zdravotníctvo Umenie,
Činnosti
vedecké
v oblasti
a podporné
Vzdelávanie
a sociálna
zábava
a technické
nehnuteľností
služby
pomoc
a rekreácia
činnosti

Tabuľka č. 81: Počet podnikov podľa ekonomických činností podľa SK NACE Rev.2 na rôznych regionálnych úrovniach – II.

12

4

4

8

0

3

62

44

1

2

12

9

16

177

Ostatné
činnosti

Tabuľka č. 82: Zoznam podnikateľských subjektov, ktorým bolo schválené poskytnutie štátnej pomoci
v období 2011-2014
KRAJINA
PÔVODU
VLASTNÍKA

PRIJÍMATEĽ

UMIESTNENIE
PREVÁDZKY

UZNESENIE
DÁTUM

USA

Honeywell Turbo Prešov30.3.2011
s. r. o.
Záborské
Belgicko
ASPEL SLOVAKIA Kežmarok
23.11.2011
s.r.o.
Belgicko
PLASTIFLEX
Kežmarok
23.11.2011
Slovakia, spol.
s r.o.
Slovenská
Railway Casted
Prakovce
5.6.2013
republika
Components a. s.
Čína
FLAMEshoes,
Kružlov
16.4.2014
s.r.o.
Francúzsko
TREVES Slovakia, Kežmarok
25.6.2014
s.r.o.
Zdroj: http://www.economy.gov.sk/investicne-stimuly6427/128112s

OPRÁVNENÉ
NÁKLADY
INVESTIČNÉ
EUR

PLÁNOV
ANÉ
VYTVOR
ENÉ
MIESTA

DOTÁCIA HIM
A NHIM

38 309 154

446

11 517 454

7 042 740

594 383

19 154 577

3 400 000

59

870 000

0

830 000

1 700 000

3 320 000

101

800 000

0

860 000

1 660 000

20 000 000

350

2 500 000

3 126 900

4 312 854

9 939 754

13 915 000

150

1 600 000

0

2 900 000

4 500 000

3 016 000

116

573 000

910 000

0

1 483 000

PRÍSPEVOK
NA VYTVORE
NÉ MIESTA

DAŇOVÁ
ÚĽAVA

SPOLU
ŠTÁTNA
POMOC

6.2 Trh práce
Priemerný počet zamestnaných osôb v PSK za rok 2013 dosiahol počet 245 428 osôb. V porovnaní
s rokom 2012 klesla zamestnanosť o takmer 6 tisíc osôb. Podľa ekonomickej činnosti z celkového počtu
zamestnaných osôb v kraji ich najviac pracovalo v priemysle, ktorý v kraji je rôznorodý bez výraznej orientácie
na niektoré výrobné odvetvia, avšak koncentrovaný hlavne do okresných miest. Medzi najvýznamnejšie
podniky v kraji patria: Tatravagónka v Poprade, Lear Corporation Seating Slovakia v Prešove, MECOM GROUP
v Humennom, MILK-AGRO v Prešove, Nexis Fibers v Humennom, Bukóza Export-Import vo Vranove
nad Topľou, Chemosvit fólie vo Svite, Bukocel v Hencovciach a ďalšie.
Graf č. 28:

Rozdelenie poētu zamestnaných osôb (fyz. osoby) v priemysle na úrovni
krajov
55413; 12%

77 934; 16%

43 087; 9%

Bratislavský kraj
Trnavský kraj

53 684; 11%
49 758; 10%
79 245; 16%

Trenēiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj

63 082; 13%

Prešovský kraj
63 835; 13%

Košický kraj

Stav v roku 2013, Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v PSK je najnižšia na Slovensku na úrovni krajov.
V roku 2013 celoslovenská priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca bola 891 EUR, avšak v PSK
priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca bola len 721 EUR. V rámci kraja najlepšie mzdy sú okresoch
Prešov a Poprad (785 EUR, resp. 782 EUR), kým v ostatných okresoch priemerná nominálna mesačná mzda
zamestnanca nedosahuje ani krajský priemer. Najnižšie mzdové podmienky sú v okrese Bardejov.
Graf č. 29:

Vývoj priemernej nominálnej mesaēnej mzdy zamestnanca (Eur)
na rôznych regionálnych úrovniach

EUR

1400
1200

Slovenská republika

1000

Bratislavský kraj

800

Trnavský kraj

600

Trenēiansky kraj

400

Nitriansky kraj

200

Žilinský kraj

0

Banskobystrický kraj
2010

2011

2012

2013

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Tabuľka č. 83: Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca (Eur)
Územie

2010

2011 2012 2013

Slovenská republika

828

853

881

891

Prešovský kraj

659

697

715

721

Okres Bardejov

492

580

604

597

Okres Humenné

631

672

700

689

Okres Kežmarok

611

620

635

648

Okres Levoča

672

740

735

718

Okres Medzilaborce

572

639

659

676

Okres Poprad

738

755

790

782

Okres Prešov

732

767

774

785

Okres Sabinov

620

669

678

687

Okres Snina

541

598

626

648

Okres Stará Ľubovňa

621

651

670

709

Okres Stropkov

561

630

645

640

Okres Svidník

603

637

682

719

Okres Vranov nad Topľou

576

638

649

660

Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Hospodárstvo na vidieku PSK charakterizuje vysoká miera nezamestnanosti a nízka tvorba nových
pracovných miest. Hodnoty a charakter nezamestnanosti v kraji predstavuje veľký sociálny problém – miera
nezamestnanosti v kraji je najvyššia na Slovensku. K 28.2.2015 v kraji bolo 79 288 uchádzačov o zamestnanie,
z ktorých 69 663 bolo disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V rámci kraja sú veľké územné rozdiely
v podmienkach pracovného trhu: kým v troch okresoch kraja (Levoča, Sabinov, Svidník) je miera
nezamestnanosti nad 20 %, tak v okrese Poprad je miera nezamestnanosti pod celoštátnym priemerom. Veľký
problém trhu práce regiónu je nezamestnanosť mladých ľudí, dlhodobá nezamestnanosť (poukazuje
na štrukturálny charakter nezamestnanosti) a nezamestnanosť vysoká nezamestnanosť v rámci rómskej
menšiny. Podľa dostupných odhadov je miera zamestnanosti Rómov veľmi nízka a veľká časť Rómov tak žije
v chudobe, čo má aj výrazný vplyv na ekonomickú prosperitu celých okresov. Podiel dlhodobo
nezamestnaných na celkovej nezamestnanosti bol 60,5 % k 28.2.2015 (kým na Slovensku hodnota tohto
ukazovateľa bola len 54,1 %). Takáto vysoká hodnota dlhodobej nezamestnanosti v riešenom regióne
odzrkadľuje slabý podnikateľský sektor a dlhodobú nerovnováhu medzi ponukou a dopytom po práci.
Fenomén vysokej nezamestnanosti je možné vysvetliť veľkými vnútroregionálnymi disparitami
v rozložení ekonomických aktivít zabezpečujúcich pracovné možnosti (priemysel, cestovný ruch)
a nekvalitnou dopravnou infraštruktúrou (ktorá spôsobuje odrezanosť viacerých vidieckych oblastí od väčších
rozvojových pólov). Istý faktor zohrávajú aj vysoké cestovné náklady a reálna možná výška zárobku (neoplatí
sa cestovať 50 a viac kilometrov za prácou).
Primárnym kľúčom pre tvorbu pracovných miest je plán lokálneho rozvoja a kombinácia podpory
investícií, sociálnej práce a zvyšovania kvalifikácie. Táto zmena by pomohla naštartovať hlavne ekonomický
rozvoj v zmiešaných obciach povzbudením lokálnej ekonomickej aktivity a dopytu domácností; zníženie
celkovej miery nezamestnanosti možno pokladať za druhotný efekt (Národná stratégia zamestnanosti
Slovenskej republiky do roku 2020).
Prioritnou podmienkou ďalšieho rozvoja regionálnej ekonomiky PSK je riešenie zamestnanosti, ktoré
povedie k tvorbe udržateľných pracovných miest. Stratégia Európa 2020 pre oblasť zamestnanosti stanovila
cieľ 75 % mieru zamestnanosti obyvateľov EÚ vo veku 20 – 64 rokov. Slovensko, ktoré si stanovilo cieľ dosiahnuť
do roku 2020 mieru zamestnanosti (20 – 64 rokov) na úrovni 72 %.

Graf č. 30:

Miery evidovanej nezamestnanosti (v %) na rôznych regionálnych
úrovniach k 28.2.2015
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

17,25 17,55 15,99
6,06

8,20

9,39

11,32 10,81

12,32

Miery evidovanej
nezamestnanosti (v %)

Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Graf č. 31:

Miery evidovanej nezamestnanosti (v %) na úrovni okresov PSK k
28.2.2015
Prešovský kraj

17,55

Svidník

20,66

Stropkov

17,75

Stará @ubovŸa

13,45

Snina

19,03

Sabinov

Miery evidovanej
nezamestnanosti
(v %)

22,13

Prešov

14,79

Poprad

11,15

Medzilaborce

19,96

Levoēa

17,18

Kežmarok

24,98

Humenné

16,22
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Graf č. 32:

Podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovej nezamestnanosti (%)
na rôznych regionálnych úrovniach k 28.2.2015
80
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Tabuľka č. 84: Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)
Územie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Slovenská republika

13,07

11,36

9,40

7,99

8,39

12,66

12,46

13,59

14,44

13,50

12,29

Prešovský kraj

17,50

15,77

13,68

12,05

12,86

18,29

17,75

18,95

20,66

19,35

17,45

Okres Bardejov

17,38

15,96

14,05

13,01

15,75

22,00

19,43

19,89

22,35

20,39

19,60

Okres Humenné

14,84

11,99

10,01

9,49

10,76

16,12

15,66

16,64

18,51

17,33

16,49

Okres Kežmarok

25,87

24,38

22,22

19,38

19,75

25,68

26,18

28,66

30,06

27,81

25,59

Okres Levoča

17,12

17,06

15,76

13,48

12,84

16,91

18,41

18,48

21,65

21,22

16,44

Okres Medzilaborce

20,59

17,10

14,44

15,36

16,71

21,76

19,40

19,84

22,31

19,72

19,95

Okres Poprad

13,39

11,88

8,55

6,86

7,33

10,84

10,65

12,33

12,62

13,90

11,01

Okres Prešov

16,73

15,00

12,93

11,22

10,52

16,26

16,60

17,16

18,75

16,88

14,84

Okres Sabinov

22,33

21,11

19,25

17,55

18,07

25,40

25,71

26,75

28,44

23,68

21,86

Okres Snina

18,39

14,98

13,58

11,50

14,87

22,31

19,38

19,31

21,10

20,58

19,06

Okres Stará Ľubovňa

12,25

10,83

9,30

7,92

8,73

12,92

13,63

14,56

16,73

14,36

13,10

Okres Stropkov

19,90

14,00

13,39

12,59

12,82

17,93

17,14

18,11

21,38

17,81

17,40

Okres Svidník

17,38

16,13

14,48

12,93

15,36

21,75

18,80

20,03

23,33

21,92

20,05

Okres Vranov nad Topľou

18,69

18,34

16,49

14,51

16,12

21,37

19,68

22,89

24,02

23,25

21,25

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Obyvateľstvo PSK sa vyznačuje nižšou vzdelanostnou úrovňou ako celoštátny priemer – menší podiel
obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním má už len Trnavský kraj. V kraji výraznú prevahu majú obyvatelia
so základným a stredoškolským vzdelaním, čo znižuje ich konkurencieschopnosť na trhu práce, ako
aj schopnosť začať podnikať. V rámci kraja podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním je najnižší
v okresoch Kežmarok (7,4 %) a Sabinov (7,9 %).
Graf č. 33:

Podiel obyvateűov s vysokoškolským vzdelaním v % na Slovensku
a na úrovni krajov
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Ponukovú stránku trhu práce PSK charakterizuje nesúlad medzi demografickým potenciálom
a vzdelanostnou štruktúrou obyvateľstva v jednotlivých okresoch. Všetky okresy s vysokým populačným
potenciálom patria do skupiny okresov s najmenej priaznivou vzdelanostnou štruktúrou obyvateľstva a všetky
okresy s priaznivou vzdelanostnou štruktúrou obyvateľstva majú len priemerný alebo podpriemerný
demografický potenciál.
Graf č. 34:

Podiel obyvateűov s vysokoškolským vzdelaním v % na rôznych
regionálnych úrovniach
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6.3 Analýza potenciálu pre agropodnikanie
Vplyvom pôsobenia rozmanitých fyzicko-geografických činiteľov väčšia časť územia Prešovského
kraja predstavuje typ poľnohospodárskej krajiny s prevahou trvalých trávnych porastov. Typ je charakteristický
pestovaním jačmeňa, raže, pšenice a zemiakov. Typ predstavuje najväčšiu zemiakarskú oblasť Slovenska. Je
aj najväčšou pestovateľskou oblasťou pestovania raži.
Prírodné podmienky pre rozvoj intenzívnej poľnohospodárskej výroby v riešenom regióne nie sú
dobré, avšak rozvojom alternatívnej a ekologickej poľnohospodárskej produkcie (ktoré je založené
s preferovaním biologických technológií a vylučovaním chémie a technických prostriedkov pri výrobe) môžu
byť miestni farmári a agropodnikatelia úspešní v konkurenčnom boji (najviac subjektov aktívnych
v ekologickom poľnohospodárstve sa nachádza v okresoch Svidník, Sabinov, Prešov a Poprad). Tradične
úroveň neinvestičných podpôr v prepočte na hektár p. p. je najvyššia v tomto kraji.
Poľnohospodárska výroba kraja má duálnu štruktúru poľnohospodárskych podnikov:
menšia časť poľnohospodárskej produkcie pochádza od fyzických osôb s veľmi malou výmerou pôdy,
kým väčšiu časť agroprodukcie kraja zabezpečujú právnické osoby, ktoré majú prevažne veľkovýrobný
charakter s prevahou prenajatej pôdy, s relatívne nízkou mierou diverzifikácie činností mimo
poľnohospodárstva, nízkou úrovňou finalizácie výroby.
Malé farmy, rodinné farmy však majú mimoriadny hospodársky význam v odľahlých vidieckych
oblastiach, prímestských aj horských oblastiach, zraniteľných a znevýhodnených oblastiach (príjmy
vynaložené na miestnej úrovni na miestne vyrobené potraviny, zostávajú v regióne). Zároveň ponuka
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miestnych agrovýrobkov a pocit spolupatričnosti, povzbudzuje miestne spoločenstvo k tomu, aby sa správalo
ohľaduplne k životnému prostrediu.
Alternatívne poľnohospodárstvo v danom regióne môže vytvárať priestor pre tvorbu produktov, ktoré
budú konkurencieschopné (napr. produkty na ekologické potraviny, plodiny pre farmaceutický priemysel,
regionálne potravinárske výrobky s vysokou trhovou hodnotou – rastlinného a živočíšneho pôvodu, plodiny
pre výrobu alternatívnej energie atď.). Agropodnikania by mali prispievať aj k zvyšovaniu zamestnanosti
na vidieku v závislosti od charakteru poľnohospodárskej výroby, kde isté formy dávajú priestor na zvyšovanie
zamestnanosti v sektore priamo, ale len sekundárne (napr. v potravinárskom priemysle). Poľnohospodári dôraz
by mali klásť na diverzifikáciu činností – ekologickú výrobu (o ekologické výrobky je rastúci záujem, stále viac
solventných spotrebiteľov je aj na Slovensku ochotní zaplatiť vyššiu cenu za zdravé potraviny, agroturistiku
a pestovanie energetických plodín – využitie biomasy na energetické účely.
Podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľov v produktívnom veku je vo vidieckych regiónoch
podstatne nižší ako celoslovenský priemer. Nižší podiel miery zamestnanosti vo vidieckych oblastiach vyplýva
zo stále nedostatočnej ekonomickej infraštruktúry a nízkej podnikateľskej hustoty vo vidieckych oblastiach.
Agropodnikanie má na vidieku PSK značný rastový potenciál.
PSK podľa výsledku hospodárenia poľnohospodárskej výroby väčšinou má negatívny výsledok
(v prepočte na hektár p. p.), čo súvisí s menej priaznivými prírodnými podmienkami kraja.
Dlhodobá nízka solventnosť agrosektora je príčinou ukončenia činností mnohých agropodnikov.
V rámci agropodnikania je príležitosť okrem oživenia poľnohospodárstva oživiť aj rodinné farmy a následne
regionálny potravinársky priemysel. Súčasne s agropodnikaním by sa mali rozvíjať aj agroturistické služby,
ktoré vytvárajú priestor pre trvaloudržateľný rozvoj vidieka a rozvoj zamestnanosti. V strednodobom horizonte
je potrebné posilniť vzdelávanie obyvateľov vidieka o možnostiach diverzifikácie agrosektora, zintenzívniť
propagáciu agroturistiky a skvalitniť jej ponuku.

Tabuľka č. 85: Ekonomické ukazovatele za poľnohospodársku výrobu (EUR/ ha p. p.)
Územie
Slovenská republika
Prešovský kraj
Okres Bardejov
Okres Humenné
Okres Kežmarok
Okres Levoča
Okres Medzilaborce
Okres Poprad
Okres Prešov
Okres Sabinov
Okres Snina
Okres Stará Ľubovňa
Okres Stropkov
Okres Svidník
Okres Vranov nad Topľou

Výsledok hospodárenia na ha pp (LPIS) v €
2012
2013
34
-5
0
-19
12
-18
-3
-64
12
17
-83
-76
17
-48
35
12
51
-2
6
19
46
-48
-50
-3
20
13
-286
10
52
-98

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

119

Tabuľka č. 86: Hektárová úroda – zrniny spolu (t/ha)
Územie

2012

2013

Slovenská republika

3,81

4,48

Prešovský kraj

3,52

3,31

Okres Bardejov

3,85

3,44

Okres Humenné

3,17

2,14

Okres Kežmarok

3,59

3,69

Okres Levoča

2,98

3,23

Okres Medzilaborce

2,20

2,04

Okres Poprad

3,67

3,47

Okres Prešov

3,45

3,37

Okres Sabinov

2,88

2,62

Okres Snina

3,66

2,88

Okres Stará Ľubovňa

2,78

2,39

Okres Stropkov

3,39

3,23

Okres Svidník

2,98

3,04

Okres Vranov nad Topľou

4,19

3,88

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Úroda poľnohospodárskych plodín, resp. ich produkcia je výsledkom jednak prírodného prostredia,
ale aj zásahu človeka do poľnohospodárskej krajiny. Človek neustálym obrábaním pôdy, používaním
vhodných osevných postupov a agrotechniky, hnojením a pod. stále mení produkčnú schopnosť
poľnohospodárskych pôd. Hektárové úrody v PSK nedosahujú celoštátny priemer, je to oblasť s veľmi malou
produkčnou schopnosťou.
Na základe intenzity počtu hospodárskych zvierat PSK má dobré pozície na Slovensku. Nosným
odvetvím živočíšnej výroby v kraji je chov hovädzieho dobytka. K 30.11.2014 v kraji bolo 83 835 kusov
hovädzieho dobytka (pričom celkovo na Slovensku bolo 467 820 ks hovädzieho dobytka), o 707 viac ako
koncom novembra v roku 2013. Chov hovädzieho dobytka je najintenzívnejší v okrese Bardejov (11 873 ks
k 30.11.2014). Hustota hovädzieho dobytka - jeden z dôležitých faktorov intenzity poľnohospodárskej
výroby. Prešovský kraj spolu so Žilinským a Trenčianskym krajom patrí má vysokú hovädzieho dobytka
na 100 ha poľnohospodárskej pôdy. Kraj má silné pozície aj v chove ošípaných: k 30.11.2014 bolo 52 450 ks
ošípaných v kraji, o 507 menej ako koncom novembra v roku 2013. Najintenzívnejší chov bol realizovaný
v okrese Humenné (19 776 ks).
Ovce sú tiež tradičným hospodárskym zvieraťom v kraji. Ovce na rozdiel od ošípaných sa pri svojom
chove uskromnia s pasienkami. Preto je ich chov tradične sústredený do oblastí s menej úrodnými pôdami.
K 30.11.2014 Prešovský kraj bol na 3. mieste v počte oviec na Slovensku (74 418 ks), viac oviec bolo len
v Banskobystrickom a Žilinskom kraji (128 877 ks, resp. 91 379 ks). V medziročnom porovnaní došlo k poklesu
počtu oviec (o 5293 ks). Najviac oviec bolo v okrese Kežmarok (14 250 ks). Poľnohospodári sa zameriavajú
na produkciu mäsa a mlieka. V počte hydiny Prešovský kraj je na 2. mieste na Slovensku (k 30.11.2014 počet
hydiny bol 1 894 404 ks (o 282 217 ks viac ako pred rokom), čo znamenalo 21 % podiel na Slovensku.
Centrálnym regiónom chovu hydiny je okres Stará Ľubovňa (1 361 359 ks).
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Graf č. 35:

Hustota hovädzieho dobytka na 100 ha poűnohospodárskej pôdy (poēet)
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Stav v roku 2013.
Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Tabuľka č. 87: Hovädzí dobytok (na 100 ha poľnohospodárskej pôdy)
Územie
Slovenská republika
Prešovský kraj
Okres Bardejov
Okres Humenné
Okres Kežmarok
Okres Levoča
Okres Medzilaborce
Okres Poprad
Okres Prešov
Okres Sabinov
Okres Snina
Okres Stará Ľubovňa
Okres Stropkov
Okres Svidník
Okres Vranov nad Topľou

2004
27,9
29,4
33,6
26,3
22,9
40,3
31,3
35,8
24,9
26,0
38,9
34,0
40,4
17,2
25,1

2005
27,2
28,9
32,7
28,6
21,8
42,0
29,5
37,1
22,8
25,1
42,2
33,1
39,8
15,5
23,3

2006
26,2
28,2
34,0
26,3
20,0
38,9
25,9
38,5
21,6
22,9
41,1
34,4
40,0
18,7
21,4

2007
26,0
29,7
36,5
26,4
21,2
39,0
32,3
39,5
22,8
24,8
41,9
36,7
40,1
22,2
21,3

2008
25,2
29,0
30,4
26,8
20,1
37,8
38,5
39,2
22,7
24,8
37,7
38,0
41,4
23,0
20,5

2009
24,4
28,9
35,3
25,2
18,8
36,0
43,1
39,2
22,1
23,6
36,7
38,0
40,1
23,8
19,2

2010
24,3
29,4
33,4
28,0
19,5
34,2
42,3
39,5
23,3
22,3
35,6
41,5
40,1
28,0
18,6

2011
24,0
28,9
32,5
26,5
19,6
33,5
41,3
39,5
23,4
22,2
33,2
39,9
39,7
24,8
20,2

2012
24,4
30,0
33,7
26,1
18,9
34,3
40,4
42,6
23,0
27,7
34,0
35,8
41,0
34,9
20,0

2013
24,3
30,5
36,6
27,0
18,0
34,1
45,0
41,2
23,8
29,6
33,2
36,2
41,9
31,6
21,1

Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Graf č. 36:

Hustota oviec na 100 ha poűnohospodárskej pôdy (poēet)
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Ovce (na 100 ha poűnohospodárskej pôdy)
Stav v roku 2013, Zdroj: ŠÚ SR, 2015

V kraji je rozšírený aj chov koní, ktorí sa orientuje na športové účely. Počet koní k 30.11. 2014 bol
1 350 ks (po Banskobystrickom kraji bol na druhom mieste) Najviac koní sa chová v okresoch Kežmarok, Stará
Ľubovňa a Humenné.
V súčasnosti nízka diverzifikácia poľnohospodárskych činností v PSK by sa mala zmeniť
v strednodobom horizonte realizovaním investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
(napr. cez PRV SR 2014 – 2020 bude možné realizovať rekonštrukciu a modernizácia existujúcich ubytovacích
zariadení s kapacitou do 10 lôžok, ako aj nevyužívaných objektov s kapacitou do 10 lôžok).

Tabuľka č. 88: Ovce (na 100 ha poľnohospodárskej pôdy)
Územie

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Slovenská republika

16,6

16,5

17,1

18,0

18,7

19,5

20,5

20,4

21,2

20,7

Prešovský kraj

24,3

24,1

24,7

26,4

27,1

29,1

29,6

29,3

30,0

29,3

Okres Bardejov

10,4

10,1

9,5

9,0

8,9

7,2

7,4

7,8

8,5

10,2

Okres Humenné

7,7

6,7

7,6

11,3

13,0

12,4

15,4

16,0

16,6

13,6

Okres Kežmarok

46,6

44,1

47,6

53,2

55,8

55,8

56,5

54,2

53,8

51,9

Okres Levoča

26,7

27,5

18,9

17,6

19,2

22,7

23,6

23,4

22,7

21,3

Okres Medzilaborce

4,3

4,4

5,9

0,9

16,9

30,4

28,7

30,7

31,3

18,2

Okres Poprad

16,7

17,6

18,1

13,6

10,9

11,2

6,4

6,7

8,1

7,8

Okres Prešov

25,8

25,8

28,9

32,8

33,7

36,2

37,4

35,8

34,1

37,8

Okres Sabinov

44,0

45,1

47,1

52,1

56,4

51,6

49,6

53,8

51,7

47,7

Okres Snina

8,4

6,2

5,5

7,3

7,5

7,7

8,1

13,9

16,4

20,2

Okres Stará Ľubovňa

61,0

56,8

55,0

58,7

50,8

53,4

54,3

48,0

48,6

43,3

Okres Stropkov

30,0

33,1

30,1

32,2

30,7

27,1

30,9

25,9

27,6

27,2

Okres Svidník

21,1

20,4

18,3

20,6

24,0

25,1

28,5

29,2

36,0

33,2

Okres Vranov nad Topľou

9,1

10,3

14,5

16,0

20,9

27,9

29,3

30,8

31,9

33,2

Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Poľnohospodársku výrobu v kraji charakterizuje prevaha živočíšnej výroby nad rastlinnou. Vývoj tržieb
rastlinnej výroby a živočíšnej výroby ovplyvňujú tak prírodné, ako aj trhové podmienky. V roku 2013 celkové
tržby za predaj poľnohospodárskych výrobkov predstavovali 94 264,2 tis. EUR, z čoho 65,5% podiel mala
živočíšna výroba.
Graf č. 37:

Tržby za predaj poűnohospodárskych výrobkov (tis. EUR)
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015

6.4 Analýza potenciálu pre cestovný ruch a kúpeľníctvo
PSK má kvalitné predpoklady pre intenzívny rozvoj turizmu. Potenciál územia kraja je pre cestovný
ruch a kúpeľníctvo rozsiahly a diferencovaný. Výhodou kraja je vysoko hodnotná, nenarušená prírodná krajina,
osobitá aj v stredoeurópskom kontexte.
PSK má kvalitné predpoklady pre nasledovné formy cestovného ruchu: mestský a kultúrny cestovný
ruch, kúpeľný a zdravotný cestovný ruch, zimný cestovný ruch a zimné športy, letná turistika a pobyty pri vode,
vidiecky cestovný ruch a agroturistika.
Najvýznamnejšou oblasťou cestovného ruchu v kraji je Tatranský región vymedzený okresmi

Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa. (v rámci neho najvyhľadávanejšími lokalitami sú Vysoké Tatry, ktoré
ponúkajú okrem horskej turistiky rôzne druhy zimných športov, cykloturistiku, množstvo kultúrnopoznávacích aktivít).
Ďalšie významné strediská cestovného ruchu medzinárodného a nadregionálneho významu sú
v okresoch Prešov (napr. historické centrum 3. najväčšieho mesta Slovenska), Levoča (napr. historické centrum
okresného centra od roku 2009 je zapísaná na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.), Bardejov
(napr. zachovalé stredoveké centrum okresného mesta od roku 2000 zapísané medzi lokality Svetového
dedičstva UNESCO), Kežmarok (napr. v meste Kežmarok sa nachádza drevený evanjelický artikulárny Kostol
Najsvätejšej Trojice, ktorý je od 7. júla 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO), Svidník (drevené kostolíky v obciach Miroľa, Ladomirová, Nižný Komárnik a iné), Stará
Ľubovňa atď. Najviac navštevované historické mestá sú Bardejov a Levoča. Pre zahraničných turistov je
po Tatrách tiež lákavý areál Spišského hradu.
Pre aktívny cestovný ruch kraja je charakteristická návštevnosť predovšetkým zo susedných štátov
Poľskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Ukrajiny. Z ostatných štátov je početná klientela z Ruska,
z mimoeurópskych krajín z Južnej Kórey, USA a Kanady.
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Prírodné podmienky vo viacerých lokalitách kraja poskytujú možnosť pre kúpeľníctvo, kraj má
predpoklady prilákať klientelu, ktorá vyhľadáva zdravie, rehabilitáciu a relax. Za kúpeľný cestovný ruch do kraja
prichádzajú návštevníci hlavne do okresov Bardejov, Poprad a
Stará Ľubovňa. Najdlhšie pobyty majú návštevníci v okrese Bardejov, kde priemerná dĺžka pobytu
predstavuje vyše 7 dní (čo súvisí so špecifikami liečebných kúpeľných pobytov v danej lokalite).
K najnavštevovanejším centrám kúpeľníctva patria Bardejovské Kúpele (kde sa úspešne liečia choroby
onkologické, choroby obehového ústrojenstva, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej
výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, ženské choroby (klimakterický
syndróm), choroby obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústrojenstva), Kúpele Vyšné Ružbachy
(ležia na juhovýchodnom úpätí Spišskej Magury, v blízkosti Pieninského národného parku, úspešne sa liečia
duševné choroby, choroby z povolania, onkologické choroby), Kúpele Nový Smokovec (patria k najznámejším
klimatickým kúpeľom na Slovensku, liečia sa tu netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z poruchy
látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, duševné choroby, choroby z povolania), Kúpele Lučivná
(hlavným zameraním kúpeľov je poskytovanie kúpeľnej liečby deťom s netuberkulóznymi chorobami
dýchacích ciest do dovŕšenia 18-teho roku veku), Kúpele Horný Smokovec (netuberkulózne choroby dýchacích
ciest) a Ľubovnianske kúpele (oblasť doliny Ľubovnianskych kúpeľov je známa najmä tým, že sa tu nachádza
množstvo minerálnych prameňov (pramene pomáhajú ľuďom, ktorí majú problémy so žalúdkom) a patrí
medzi klimaticky najčistejšie oblasti v Strednej Európe.
Tabuľka č. 89: Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach na rôznych regionálnych úrovniach
Územie

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Prešovský kraj

31 263

35 420

33 942

32 764

31 844

31 207

34 163

34 131

Okres Bardejov

2 266

2 472

2 435

2 352

2 019

2 018

2 183

2 217

Okres Humenné

592

808

918

854

752

522

522

645

Okres Kežmarok

3 189

3 659

3 661

3 638

3 611

3 527

4 112

3 774

Okres Levoča

797

1 127

1 154

1 038

971

820

1 119

971

Okres Medzilaborce

243

401

383

383

377

367

381

377

Okres Poprad

17 322

18 637

14 977

14 828

14 264

14 096

15 729

16 062

Okres Prešov

2 039

2 279

2 341

2 501

2 543

2 405

2 694

2 587

Okres Sabinov

707

650

846

659

806

831

884

893

Okres Snina

235

331

1 437

1 377

1 438

1 415

1 577

1 466

1 894

2 357

2 913

2 858

2 683

2 799

2 941

2 931

Okres Stropkov

703

870

1 003

716

687

725

645

434

Okres Svidník

356

348

488

394

428

424

510

488

Okres Vranov nad Topľou

920

1 481

1 386

1 166

1 265

1 258

866

1 286

Okres Stará Ľubovňa

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Z hľadiska cestovného ruchu je dôležitá kapacita a úroveň ubytovacích zariadení, ktoré sa nachádzajú
v danej oblasti. V období 2004 – 2013 počet lôžok v ubytovacích zariadeniach na území PSK mal kolísajúcu
tendenciu, najviac ich bolo v roku 2008, a najmenej v roku 2011.
Dominantnú pozíciu vo vybavenosti ubytovacími zariadeniami má okres Poprad, s veľkým odstupom
nasledovaný okresmi Kežmarok, Stará Ľubovňa, Prešov a Bardejov. Ostatné okresy majú pomerne malé
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kapacity ubytovacích zariadení. Vyťaženosť ubytovacích zariadení v cestovnom ruchu je vyhovujúca len
okresoch Poprad, Bardejov a Stará Ľubovňa, v ostatných okresoch sa vyťaženosť pohybuje hlboko
pod priemerom.

Graf č. 38:

Poēet prenocovaní návštevníkov v ubyt. zariadeniach na úrovni krajov
Slovenska v roku 2013
649 947; 6%
2 184 586; 19%

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenēiansky kraj
1 076 726; 9%

2 256 759; 20%

Nitriansky kraj
Žilinský kraj

1 335 415; 12%

Banskobystrický kraj

972 493; 8%

Prešovský kraj
Košický kraj
2 397 984; 21%
612 661; 5%

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Tabuľka č. 90: Počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na rôznych
regionálnych úrovniach
Územie
Prešovský kraj

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2 265 092 2 357 265 2 447 577 2 008 277 2 024 817 2 027 582 2 112 644 2 256 759

Okres Bardejov

277 575

274 679

289 190

239 905

236 841

228 565

227 145

266 339

Okres Humenné

27 943

15 843

37 021

44 127

44 610

29 247

15 824

16 774

Okres Kežmarok

138 610

147 745

166 254

116 128

136 268

154 968

159 757

159 820

31 265

35 816

39 473

28 387

23 842

19 668

23 840

23 036

5 089

6 102

8 697

14 906

7 960

10 373

6 579

1 503

Okres Levoča
Okres Medzilaborce
Okres Poprad

1 398 017 1 449 790 1 440 302 1 227 690 1 230 502 1 231 150 1 344 836 1 450 433

Okres Prešov

111 965

137 573

146 314

113 839

105 064

110 676

126 787

94 049

Okres Sabinov

42 486

30 978

28 318

20 591

24 489

22 891

22 676

26 543

9 186

11 825

17 801

10 712

8 953

13 558

15 385

19 980

185 951

200 490

214 486

152 434

149 777

159 209

131 447

153 340

Okres Stropkov

8 743

14 536

19 158

7 095

11 116

5 033

2 820

3 061

Okres Svidník

8 029

6 703

8 250

3 926

7 150

5 521

4 384

4 862

20 233

25 185

32 313

28 537

38 245

36 723

31 164

37 019

Okres Snina
Okres Stará Ľubovňa

Okres Vranov nad Topľou
Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Podľa počtu prenocovaní v ubytovacích zariadeniach PSK je na 1. mieste na Slovensku, čo spôsobuje
charakter turistických destinácií (viacdňové pobytové výlety v horskom prostredí, v kúpeľoch). V roku 2013 viac
ako 21 % všetkých prenocovaní v ubytovacích zariadeniach Slovenska bolo na území PSK. V rámci kraja najviac
prenocovaní má okres Poprad (v roku 2013 mal až 64,3 %-ný podiel na počte prenocovaní návštevníkov
v ubytovacích zariadeniach v PSK). Najmenej prenocovaní majú okresy Medzilaborce, Stropkov a Svidník.
Jednotlivé kraje majú špecifické pomery v hospodárstve. Základom rozvoja PSK je reštrukturalizácia
hospodárstva, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií, podpora mobility pracovnej sily,
investovanie do výstavby kvalitnej cestnej infraštruktúry. Okrem týchto priorít je však nutné venovať
mimoriadnu pozornosť diverzifikácii pôdohospodárstva (spracovanie produktov, podpora relaxačných
a rekreačných

aktivít

na vidieku)

a riešeniu

problematiky

dlhodobej

nezamestnanosti

(hlavne

nezamestnanosti mladých ľudí a marginalizovaných rómskych komunít).
Pre rozvoj ekonomiky vidieka v PSK je nevyhnutné podpora malého a stredného podnikania v tých
oblastiach, ktoré korešpondujú so zdrojmi jednotlivých okresov, pričom dôraz musí byť kladený aj na obnovu
tradičných remesiel, na oživenie agropodnikania a zručnosti obyvateľstva, na využitie lokálnych zdrojov
surovín. Osobitný význam môžu mať rôzne kultúrne podujatia, festivaly, jarmoky a predstavenia kultúrneho
a prírodného dedičstva.
Veľkou výzvou pre vidiek PSK je rozvoj malých a stredných podnikov, agropodnikov, cestovného
ruchu, ale aj rozvoj vzdelanostnej ekonomiky, vytváranie podmienok pre podnikanie v oblastiach, ktoré
vytvárajú vysokú mieru pridanej hodnoty, sofistikované podnikanie.
Cestovný ruch by mohol napomôcť zlepšeniu ekonomickej situácie v PSK, avšak k dosiahnutiu
takéhoto efektu treba strediská zimných športov, kúpele ako aj ostatné služby cestovného ruchu treba čo
najskôr modernizovať a v zahraničí intenzívne propagovať. V strednodobom horizonte je potrebné znížiť
sezónnosť cestovného ruchu v danom regióne, sezónne strediská budú musieť rozvíjať nové aktivity, aby
pritiahli návštevnosť aj v tých mesiacoch, kedy sú vyťažené výrazne slabšie. V podmienkach PSK cestovný ruch
a kúpeľníctvo môže mať veľký význam pre stabilizáciu a ekonomické zabezpečenie vidieckeho obyvateľstva, je
žiaduce vytvárať podmienky na zachovanie tradičného a typického osídlenia vidieka a jeho kultúry.

Záver
PSK je prevažne vidiecky, pomaly konvergujúci, poľnohospodársko-priemyselný, pomaly rastúci
región, viac stagnujúci región SR, s nízkym stupňom pripravenosti na inovácie, priemerne atraktívny
a konkurencieschopný, rozvíjajúci sa mimo centra rozvojových aktivít EÚ a s možnosťou cezhraničnej
spolupráce s Poľskou republikou a Ukrajinou (Aktualizovaná Národná stratégia regionálneho rozvoja SR).
Prílev priamych zahraničných investícií do PSK je nízky. Hospodárstvo kraja charakterizuje
predovšetkým priemysel a poľnohospodárstvo s vhodnými podmienkami pre rozvoj cestovného ruchu.
Na celoslovenskej tvorbe hrubého domáceho produktu a pridanej hodnote sa kraj podieľa najnižším
percentom. Dosahuje sa tu najvyššia miera nezamestnanosti, najnižšia úroveň priemernej nominálnej
mesačnej mzdy (ktorá je takmer o jednu štvrtinu nižšia ako celoslovenský priemer).
V strednodobom horizonte je potrebné zvýšiť konkurencieschopnosť regionálnej ekonomiky
prostredníctvom rozvoja znalostnej ekonomiky v kľúčových/strategických odvetviach kraja, vysokej atraktivity
regiónu pre zahraničné investície a fungujúceho segmentu malých a stredných firiem. V danom časovom
horizonte je potrebné stabilizovať vidiecku krajinu s ohľadom na jej produkčnú funkciu i z hľadiska jej
prírodných hodnôt, zvýšiť udržateľnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárstva ako strategického
odvetvia z hľadiska miestnej ekonomiky (vrátane nadväzujúcich odvetví). Popri perspektívnych možností
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v agropodnikaní PSK (síce nemá priaznivé geografické ani klimatické podmienky pre pestovanie obilnín,
zameriava sa najmä na produkciu menej náročných plodín. V kraji zohráva dôležitú úlohu aj lesníctvo) má veľký
nevyužitý potenciál aj v oblasti cestovného ruchu, kúpeľníctva. Zvýšenú a okamžitú pozornosť je potrebné
venovať riešeniu problematiky zamestnanosti a vzdelávania u rómskej populácie. V PSK existuje priestor
na vytvorenie nových pracovných miest na vidieku (napr. v službách cestovného ruchu, zvýšením podielu
ekologického poľnohospodárstva atď.).
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7 SWOT ANALÝZA
SWOT 1 – Historické predpoklady územia vidieka PSK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
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Silné stránky
bohatá história územia kraja, jeho rázovitosť
a estetickosť,
dostatočné kapacity pre pestovanie tradičných
a vybraných druhov rastlinných komodít,
dostatočné kapacity pre chov tradičných
a vybraných druhov netradičných živočíšnych
komodít,
dostatočný potenciál pre ekologické
poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a pestovanie
bylín,
výroba tradičných domácich potravinárskych
produktov a špecialít,
silné regionálne značky, domáce produkty,
výroba tradičných remeselníckych výrobkov,
kraj zachovávajúci a reprezentujúci tradície
a zvyky ľudu, vysoká aktivita kultúrnych telies
(tanečné súbory, spevácke zbory atď.),
oblasť s bohatou atraktívnou históriou,
veľké množstvo kultúrno-historických pamiatok,
tradičné gastronomické špeciality regiónu,
veľké množstvo historických turistických
chodníkov,
dlhodobé skúsenosti s organizovaním kultúrnospoločenských a folklórnych podujatí na území
kraja, aj s celoslovenským významom

Príležitosti
budovanie image regiónu s bohatou kultúrnohistorickou ponukou,
verejno-súkromné partnerstvá
pri rekonštrukcií historických hodnôt,
dopyt mestského obyvateľstva po tradičných,
ale aj inovatívnych regionálnych produktoch
pripravených na základe tradičných receptov
a postupov,
dopyt po tradičných a vybraných druhoch
netradičných rastlinných komodít,
dopyt po tradičných a vybraných druhoch
netradičných živočíšnych komodít,
prepojenie poľnohospodárstva, remesiel
a vidieckej architektúry s kreatívnym
priemyslom,
rozvoj cezhraničnej spolupráce a vytváranie
spoločných programov a projektov v oblasti
využitia kultúrno-historického potenciálu kraja

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Slabé stránky
neuspokojivý stavebno-technický stav
nehnuteľných kultúrnych a historických
pamiatok ,
nedostatok financií na rekonštrukciu kultúrnohistorických pamiatok,
nedostatočná starostlivosť o historické
pamiatky,
nedostatočné využitie kultúrno-historického
potenciálu kraja pre rozvoj turizmu,
slabý marketing historických hodnôt územia
kraja – chýbajúca komplexná marketingová
stratégia kraja (nedostatočná propagácia
historických hodnôt, nedostatok informačných
tabúl atď.),
nedostatok spracovaných propagačných
materiálov o historických hodnotách vidieka
kraja,
nedostatočná koncepcia rozvoja tradičných
ľudových remesiel, pestovateľstva, chovateľstva
a iných aktivít

Ohrozenia
nepriaznivý vplyv zmeny klímy na historické
pamiatky územia kraja,
pokles záujmu ľudí o zachovanie historických
hodnôt,
zmeny vo vnímaní tradičných hodnôt (pokles
záujmu o niektoré hodnoty a tradície),
slabá podpora rekonštrukcie a obnovy
kultúrno-historických pamiatok zo strany štátu,
výstavba veľkých prevádzkových areálov,
narúšajúcich historicko-urbanistickú štruktúru
vidieckych území,
konkurencia kultúry a kultúrno-historických
pamiatok v okolitých krajoch

SWOT 2 Prírodný potenciál PSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Silné stránky
jedinečné, kvalitné, prírodné prostredie,
prírodné a klimatické podmienky vysokého
štandardu a zdravotného charakteru,
charakteristický vzhľad krajiny,
zvyšujúca sa výmera lesov,
výhodná poloha regiónu pre rozvoj cestovného
ruchu,
rôznorodá a atraktívna flóra a fauna,
vysoké zastúpenie lesných porastov,
ochrana a udržiavanie životného prostredia,
systematická starostlivosť a údržba hlavných
vodných tokov,
existencia alternatívnych zdrojov energie,
existencia množstva minerálnych prameňov
a geotermálnych zdrojov,
typ krajiny vhodný na rozvoj chovu hovädzieho
dobytka, oviec, kôz a koní,
prírodné a klimatické podmienky podporujúce
rozvoj cestovného ruchu a kúpeľníctva,
nerudné suroviny umožňujúce rozvoj
stavebného priemyslu,
pozitívny trend vo vývoji výmery chránených
území,
pomerne kvalitné životné prostredie
vo vidieckych obciach,
drevná hmota využiteľná na viaceré účely,
rastúci podiel zložky zhodnoteného odpadu
na celkovom odpade a zavádzanie
separovaného zberu v obciach

Príležitosti
efektívne využívanie prírodných zdrojov,
politika EÚ smerujúca k trvalo udržateľnému
rozvoju,
využitie finančných zdrojov EÚ a ostatných
dotačných a grantových schém podporujúcich
aktivity v danej oblasti,
trend k využívaniu alternatívnych zdrojov
energie,
rozvoj nových technológií v oblasti ochrany
životného prostredia ako príležitosť
pre zvyšovanie kvality životného prostredia,
výraznejšia podpora aktivít obcí, podnikateľov
a mimovládnych organizácií zameraných
na regeneráciu poškodeného životného
prostredia,
skvalitňovanie a skrášľovanie životného
prostredia dedín, budovanie a údržba parkov,

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky
neoptimálne využívanie prírodného potenciálu,
znižovanie výmery poľnohospodárskych pôd,
nepostačujúca a nekvalitná infraštruktúra
podporujúca zvýšenie ekologického zaťaženia,
nedostatočná propagácia potrebnej ochrany
jedinečnosti prírodných zdrojov,
slabé využívanie alternatívnych/ obnoviteľných
zdrojov energií,
nebezpečenstvo povodní (vysoké riziko
povodňových záplav),
vizuálny smog nevhodných veľkoplošných
reklám,
nedostatočná disciplína a uvedomelosť
občanov pri zapájaní sa do zavedeného
systému zberu odpadov a drobných
stavebných odpadov,
vysoký počet nezákonne umiestnených skládok
odpadov,
slabo rozvinuté separovanie odpadov,
nedostatočná regulácia existujúcich vodných
tokov,
znížená kvalita povrchových vôd

Ohrozenia
poškodzovanie prírodného bohatstva obcí
v dôsledku zlého hospodárenia,
nebezpečenstvo poškodzovania lesov
napadnutých škodcami a chorobami,
nebezpečenstvo odlesňovania krajiny
pod vplyvom nekontrolovaného výrubu
drevnej hmoty,
hydroklimatické zmeny,
nebezpečenstvo ničivých záplav,
zanedbanie environmentálnej výchovy,
zahusťovanie výstavby na úkor zelene,
kontinuálny nárast hustoty automobilovej
dopravy ,
prekračovanie limitov vypúšťaných látok
do vodných tokov a havárie podnikov
na vodných tokoch,
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•
•
•

lesoparkov, estetických verejných
priestranstiev a oddychových zón,
environmentálna výchova obyvateľov –
propagácia ochrany životného prostredia,
rozvíjanie krajinotvornej funkcie
poľnohospodárstva,
výrazné obmedzenie používania látok
poškodzujúcich ozónovú vrstvu a vyvolajúcich
globálne otepľovanie

•

•
•
•
•
•
•
•
•

šírenie inváznych druhov rastlín a živočíchov,
nedostatočná disciplinovanosť a zodpovednosť
návštevníkov prírody vo vzťahu k životnému
prostrediu,
dopad rozvoja priemyselnej
a poľnohospodárskej výroby na stav životného
prostredia,
nedostatočné podporovanie využitia
obnoviteľných zdrojov energie,
nekontrolované a neriadené lesné a pôdne
hospodárstvo,
nekontrolovaný nárast nezákonne
umiestnených skládok odpadov,
nedobudovanie verejných kanalizačných sietí,
netransparentnosť v narábaní s dotačnými
systémami a grantovými schémami

SWOT 3 Architektúra a urbanizmus PSK
Silné stránky

•
•

zabehnutý systém riadenia verejnej správy,
vzájomná spolupráca manžmentov miestnej
samosprávy,

•

zvyšujúci sa počet verejno-súkromných
partnerstiev pracujúcich v súlade s prístupom
LEADER,

•
•

existencia lokálnych stratégií rozvoja,

•

rozvoj bytovej výstavby v sídelných centrách,
potenciál na rozvoj bytovej výstavby,
dostatočná hustota cestnej siete na území
kraja,

•
•
•

•

130

potenciál nerealizovaných investičných
projektov zameraných na technickú
infraštruktúru,

Slabé stránky

•

administratívna regionalizácia v mnohých
prípadoch nerešpektujúca hranice prirodzených
historických regiónov,

•

prevažne vidiecky región s výraznou
rozdrobenosťou vidieckych sídiel,
prevaha obcí s počtom obyvateľov do 1 000,
pretrvávajúci pokles počtu vidieckeho
obyvateľstva a ekonomických aktivít obcí,

•
•

nedostatočné prepojenie a spolupráca medzi
vidieckymi sídlami a sídelnými centrami,

•

nízka úroveň a výkonnosť územnej samosprávy
hlavne v malých obciach,

•
•

neuspokojivý stav v oblasti UPD,

vybudovaný severný cestný koridor
a medzinárodné cestné koridory na území kraja, •
dopravná dostupnosť vidieckych sídiel na území •
kraja,
medzinárodné letisko Poprad – Tatry a blízka
•
dostupnosť letiska Košice, miestne letiská
(Prešov, Kamenica nad Cirochou, Svidník,
•
Ražňany pri Sabinove),
plánovaná diaľnica s priamym napojením
na existujúcu diaľnicu Bratislava – Trenčín –
Žilina,

nedostatočná bytová výstavba hlavne
v periférnych vidieckych regiónoch,
neuspokojivá kvalita miestnej cestnej siete,
nízka kvalita dopravnej infraštruktúry na území
kraja,
nedostatočná prepravná prepojenosť
a priepustnosť hlavných dopravných trás,
nedostatočne vyvinutá technická infraštruktúra
pre podporu veľkých
výrobných podnikov a závodov,

•

preťaženosť vnútornej dopravy sídelných
centier,

•
•

realizácia výstavby obchvatu v meste Prešov,
blízkosť priemyselných zón k diaľnici,
obchvatom a železničným staniciam,

•

povodňové riziká vo vzťahu k dopravnej
infraštruktúre,

•

vybudovaná sieť stredísk správy a údržby
ciest a diaľnic

•

málo rozvinutá železničná doprava na území
kraja a jej nedostatočná obnova a údržba,

•

výrazná absencia verejných vodovodov
vo vidieckych sídlach do 1 000 obyvateľov,

•
•

nedostatok stokových sieti a ČOV,

Príležitosti

•

zohľadnenie aktuálnych potrieb vidieckych
regiónov pri vypracovaní strategických
rozvojových dokumentov,

•

možnosti zvýšenia požiadaviek na vyššiu
všeobecnú odbornosť a technickú zdatnosť
manažmentov územnej samosprávy,

•

využitie priorít rozvoja vidieckych regiónov
formou rozvoja ľudských zdrojov,

•

podpora vidieckych regiónov ako priorita
regionálnej politiky EÚ,

•

podpora EÚ zameraná na rozvoj technickej
infraštruktúry vo vidieckych regiónoch,

•

realizácia integrovaných dopravných projektov
cezhraničného významu a podpora budovania
vonkajších obchvatov vo významných sídelných
centrách,

•

dobudovanie diaľničného prepojenia kraja
s hlavným mestom,

•

možnosť rozvoja leteckej dopravy v dôsledku
nárastu zahraničných účastníkov cestovného
ruchu,

•

možnosti koordinácie jednotlivých druhov
dopravy,

•

využitie možnosti podpory zameranej na rozvoj
vidieckeho turizmu, ďalších oblastí vidieckej
ekonomiky viazanej na cestovný ruch
a diverzifikácie poľnohospodárskych
činností,
podpora
integrovaného systému
protipovodňových opatrení zameraného
na elimináciu negatívnych dopadov
na dopravnú infraštruktúru

•

nedostatočná kvalita z hľadiska morálneho
a technického/opotrebenia vodohospodárskej
infraštruktúry vo vidieckych regiónoch
Ohrozenia

•

nekoncepčný rozvoj vidieka a výstavby
vo vidieckych sídlach,

•

obmedzená možnosť priamych intervencií kraja
do rozvoja územia,

•

nedostatočný objem finančných prostriedkov
na rozvoj technickej infraštruktúry v rámci
podporných rozvojových programov EÚ,

•

nedostatok podporných úverových programov
s možnosťou výhodného spolufinancovania
investičných projektov pre oblasť územnej
samosprávy v rámci podporných rozvojových
programov EÚ,

•

absencia koordinácie aktivít územnej
samosprávy v oblasti využitia podporných
mechanizmov EÚ zameraných na rozvoj vidieka,

•

nedostatočná pozornosť venovaná
problematike odbornej úrovne manažmentov
územných samospráv,

•

zvyšujúce sa požiadavky na technicko
– odbornú pripravenosť investičných projektov
financovaných v rámci podporných
mechanizmov EÚ,

•

zvyšujúca sa administratívna náročnosť prípravy
a implementácie projektov financovaných
v rámci podporných mechanizmov EÚ,
stagnácia v oblasti problematiky pozemkového
vlastníctva – nepripravenosť území z hľadiska
vlastníckych vzťahov k pozemkom

•
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SWOT 4 Prístup k IKT v PSK
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Silné stránky
zabehnutý systém komplexného využívania
IKT vo verejnom sektore,
veľmi dobrá vybavenosť IKT s pripojením
na internet na všetkých stupňoch škôl,
rastúci trend vybavenia IKT s pripojením
na internet v profesionálnom ako
aj súkromnom sektore,
rastúci záujem o IKT zo strany širokej
verejnosti,
rastúci trend rozvoja mobilnej komunikácie,
dlhoročné skúsenosti s káblovými
prenosovými službami pre komunikáciu,
dobrá úroveň vzdelávacích aktivít zameraných
na oblasť IKT
Príležitosti
potenciál rozvoja IKT v rámci realizácie
projektov zameraných na rozvoj ľudských
zdrojov, rozvoj občianskej vybavenosti
a hospodárskeho rozvoja,
rozvoj špecializovaných širokopásmových sieti,
podpora procesu informatizácie spoločnosti,
podpora rozvoja informačnej spoločnosti
zo strany EÚ,
rozvoj IKT a rozvoj informatizácie verejnej
správy,
stimulácia rozvoja IKT ako potenciálu na rozvoj
priemyslu, obchodu a služieb,
možnosti budovania IKT infraštruktúry
dostupnej pre širokú verejnosť

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Slabé stránky
slabšia znalosť komplexného využívania
dostupných IKT,
slabá dostupnosť internetu vo vidieckych
regiónoch,
vysoké náklady na zabezpečenie a využívanie
dostupných IKT,
nedostatok financií na integrované
regionálne IKT projekty,
nízka úroveň vybavenia IKT v domácnostiach
hlavne vo vidieckych regiónoch,
nízka kvalita prenosovej infraštruktúry,
nízka úroveň informačného a komunikačného
prepojenia verejnej správy k občanom

Ohrozenia
zhoršujúce sa demografické procesy
obyvateľstva v celospoločenskom meradle
ako brzda rozvoja využitia IKT vo vidieckych
regiónoch – starnutie vidieckeho obyvateľstva
a vyľudňovanie vidieka,
všeobecne sa zhoršujúca ekonomická situácia
obyvateľstva a jeho kúpna sila,
neefektívne využitie podporných fondov EÚ
zameraných na danú oblasť,
nekoordinovanosť riadenia procesov
informatizácie v spoločnosti,
pretrvávajúca nízka vzdelanostná, odborná
úroveň a osveta v oblasti IKT vo vidieckych
regiónoch

SWOT 5 – Spoločenský potenciál PSK
•
•
•
•
•
•
•
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Silné stránky
kraj vyznačujúci sa početnou populáciou
v celoslovenskom meradle,
popredné miesto kraja v celkovom prírastku
obyvateľstva a hrubej miere prírastku
obyvateľstva,
miernejšie tempo starnutia obyvateľstva,
prijateľné demografické ukazovatele
v celoslovenskom meradle,
koncentrácia zamestnanosti v sídelných
centrách,
vybudovaná sieť predškolských a školských
zariadení,
dostatok kvalifikovaného pedagogického
personálu,

•
•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky
starnutie obyvateľstva v dôsledku zhoršujúcej
sa reprodukcie a jeho vekovej štruktúry,
dlhodobé zhoršovanie základných
demografických ukazovateľov populácie kraja,
vyľudňovanie vidieka a zvýšená migrácia
obyvateľstva za prácou,
národnostná nehomogénnosť kraja s vysokým
% obyvateľov rómskej národnosti,
dlhodobo najhoršie ukazovatele PSK v oblasti
nezamestnanosti,
najvyššia miera nezamestnanosti v SR,
najnižšia priemerná mesačná mzda
porovnaním krajov v SR,
nedostatok pracovných príležitostí na vidieku,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vybudovaná sieť zdravotníckych zariadení
v kraji,
liečebné kúpele nadregionálneho a národného
významu,
dostatok kvalifikovaného zdravotníckeho
personálu,
najvyšší počet poskytovateľov sociálnych
služieb porovnaním krajov v SR,
vzrastajúci trend neverejných subjektov ako
poskytovateľov PSS,
vybudovaná sieť sociálnych zariadení,
prírodný potenciál kraja na rozvoj letných
a zimných športov,
vybudovaná sieť športových zariadení na letné
a zimné športy,
vybudované multifunkčné športoviská
vo vidieckych regiónoch,
kultúrno-historický potenciál na rozvoj
poznávacieho turizmu,
potenciál kraja na rozvoj liečebných
a relaxačných zariadení,
prírodný potenciál kraja na rozvoj
cykloturistiky,
existencia cyklotrás na území kraja,
vybudovaná sieť kultúrnych zariadení,
potenciál vidieka na udržanie a rozvoj ľudových
tradícií

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Príležitosti
podpora inovatívnych a progresívnych služieb
zamestnanosti,
implementácia projektov a systémov
na zníženie nezamestnanosti,
zavádzanie efektívnych ekonomických
procesov s inštitucionálnymi podporami
do oblasti sociálnych služieb,
podpora EÚ zameraná na oblasť rozvoja
ľudských zdrojov,

•
•
•
•

nízka vzdelanostná úroveň vidieckeho
obyvateľstva,
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily,
rastúca dlhodobá nezamestnanosť,
problematika marginalizovaných rómskych
komunít,
pokles počtu detí a mládeže v predškolských
a školských zariadeniach,
zlý stavebno – technický stav objektov
predškolských a školských zariadení,
morálne zastaralá technológia vykurovacích
a energetických systémov v predškolských
a školských zariadeniach,
nedostatok školských zariadení v periférnych
vidieckych regiónoch,
nedostatočná úroveň stredného školstva,
nedostatok stredných odborných škôl
a vysokých škôl,
nedostatočné materiálno-technické vybavenie
SŠ,
úbytok vysokoškolských študentov,
koncentrácia zdravotníckych zariadení
v sídelných centrách s vyšším počtom
obyvateľov,
nedostatočná úroveň ambulantnej všeobecnej
zdravotnej starostlivosti a LSPP vo vidieckych
sídlach,
nedostatočná úroveň materiálno-technického
vybavenia zdravotníckych zariadení,
zlý stavebno-technický stav objektov
zdravotníckych zariadení, ich nedostatočná
obnova a údržba,
absencia systému doliečovacích
a rehabilitačných služieb,
nedostatok oddelení pre dlhodobo chorých
pacientov,
nedostatok domovov sociálnych služieb,
nedostatočná podpora domácej
ošetrovateľskej starostlivosti,
zlý stavebno-technický stav historického fondu,
nerovnomerné rozloženie kultúrnych zariadení
na území kraja,
absencia kultúrnych zariadení vo vidieckych
sídlach
Ohrozenia
nepriaznivý demografický vývoj – starnutie
obyvateľstva, vyľudňovanie vidieka,
zhoršujúca sa problematika rómskej populácie
– prehlbovanie sociálnej exklúzie,
pretrvávanie nepriaznivých ukazovateľov
nezamestnanosti – dlhodobá nezamestnanosť,
zhoršovanie dopadov celosvetovej
hospodárskej krízy,
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

možnosť podpory koordinovanej práce
s marginalizovanými rómskymi komunitami,
prepojenie vzdelávacieho procesu s trhom
práce – inovácie vzdelávacích procesov,
zvýšenie záujmu o regionálne vysoké školstvo –
zrovnoprávnenie/uznávanie kvalifikácii
študijných odborov,
podporné programy zamerané na rozvoj
ambulantnej zdravotnej starostlivosti
vo vidieckych regiónoch – modernizácia
objektov a zdravotníckej techniky,
optimalizácia modelu financovania sociálnych
služieb,
legislatívna podpora sociálnych služieb
zameraných na oblasť problematiky rodiny,
detí a mládeže v ohrození,
možnosť prepájania zariadení sociálnych
služieb so zdravotnou starostlivosťou,
podpora rastu počtu verejných PSS,
rozvoj ľudských zdrojov ako priorita politiky
regionálneho rozvoja EÚ,
rozvoj občianskej infraštruktúry ako súčasť
politiky regionálneho rozvoja EÚ,
realizácia integrovaných projektov zameraných
na rozvoj ľudských zdrojov a občianskej
infraštruktúry,
podpora zameraná na rozvoj športu, kultúry
a ľudových tradícií

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

trend úbytku predškolských a školských
zariadení v dôsledku pretrvávajúceho poklesu
žiakov a mládeže vo vidieckych regiónoch,
pretrvávajúca nedostatočná úroveň materiálno
– technického vybavenia SŠ,
znižovanie záujmu o vysoké školstvo,
izolovanosť vzdelávacej sústavy od potrieb trhu
práce,
trend znižovania lôžkovej kapacity zariadení
ústavnej starostlivosti,
zníženie počtu poskytovateľov všeobecnej
zdravotnej starostlivosti vo vidieckych
regiónoch v dôsledku zmien v systéme jej
poskytovania,
zvyšujúca sa zahraničná migrácia kvalifikovanej
sily,
pretrvávajúci negatívny finančný aspekt
v oblasti PSS,
nedostatočné využitie podporných programov
zameraných na rozvoj občianskej infraštruktúry
a ľudských zdrojov,
nedostatočná aktivita územných samospráv,
podnikateľov a ostatných subjektov v oblasti
využitia podporných mechanizmov EÚ
zameraných na rozvoj občianskej infraštruktúry
a ľudských zdrojov

SWOT 6 – Podnikateľské prostredie PSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silné stránky
atraktívne prírodné prostredie a kultúrnohistorické pamiatky,
tradícia cestovného ruchu v regióne TANAP
a NAPANT a PIENAP,
strategická poloha na hranici dvoch krajín,
obce majú potenciál a prírodné danosti
pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo,
dostatok pracovných síl,
dostatok voľných priestorov pre rozvoj
podnikateľských aktivít,
fungujúce združenia podporujúce ochranu
prírodných zdrojov,
dostatok voľných hnedých a zelených plôch
na rozvoj hospodárstva,
výdatné prírodné zdroje drevenej suroviny

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Slabé stránky
zle produkčné parametre poľnohospodárstva ,
nedostatok funkčných priemyselných parkov,
nízka atraktivita regiónu pre investorov (nízky
záujem investorov všeobecne o východné
Slovensko),
absencia
významnejších
zahraničných
investorov – nízka miera priamych zahraničných
investícií,
nedostatok investičného kapitálu,
vysoký podiel ekonomických odvetví s nízkou
pridanou hodnotou,
obmedzenia vyplývajúce z ochrany prírody,
únik mozgov - odliv - trvalý odchod mladých
ľudí z regiónu za prácou,
slabá materiálno technická základňa pre rozvoj
cestovného ruchu vo väčšine vidieckych
regiónov,
dosiaľ malý rozvoj aktivít pre rekreačné účely
vo východnej polovici územia,
nekvalitná dopravná infraštruktúra,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Príležitosti
zvýšenie regionálnej a medziregionálnej
spolupráce,
cezhraničné spolupráce pre rozvoj regionálnej
ekonomiky, vrátane cestovného ruchu
s Poľskom a Ukrajinou,
využitie grantov a dotácií na rozvoj cestovného
ruchu,
diverzifikácia poľnohospodárskych činností,
zvýšenie štátnych dotácií na poľnohospodársku
výrobu,
podporné fondy pre podporu malého stredného
podnikania,
pozitívne sa meniaca daňová a úverová politika,
podpora odvetví s vysokou pridanou hodnotou,
zosúladenie ponuky školských zariadení s trhom
práce,
vytváranie partnerstiev,
platná legislatíva v systéme fungovania
a poskytovania služieb v cestovnom ruchu
a kúpeľníctve,
vznik a rozvoj nových produktov a služieb,
štátna podpora rozvoja vidieckeho cestovného
ruchu, kúpeľníctva a agroturistiky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nedostatočný marketing na rozvoj cestovného
ruchu vo väčšine obcí,
pomalé rozvíjanie malého a stredného
podnikania,
nedostatok pracovných príležitostí - vysoká
nezamestnanosť,
nekonkurencieschopná vzdelanostná úroveň
obyvateľstva,
nízka kúpyschopnosť obyvateľstva vyplývajúca
z nezamestnanosti v regióne,
malý záujem mladej generácie
o poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo,
nízka diverzifikácia poľnohospodárskych
činností,
vysoká nákladovosť a nízka ziskovosť
v poľnohospodárskej a lesnej výrobe,
nízky dopyt ako demotivujúci prvok pre rozvoj
podnikania,
slabá informovanosť o možnostiach podnikania
a samozamestnania,
nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom
a stavbám,
nízka kvalita, resp. absencia služieb cestovného
ruchu vo väčšine vidieckych obcí
Ohrozenia
veľká konkurencia v oblasti cestovného ruchu
(domáca, zahraničná),
neprispôsobenie kvality a množstva
poskytovaných služieb v súlade s požiadavkami
účastníkov cestovného ruchu,
degradácia pôdneho a lesného fondu obcí,
prírodné kalamity,
zmena klimatických podmienok,
znečistenie a devastácia životného prostredia,
nevyhovujúca a neustále sa meniaca legislatíva
nedobudovanie technickej infraštruktúry
v obciach,
netransparentnosť pri rozdeľovaní podpory
podnikateľom,
pretrvávajúci nezáujem investorov o Východné
Slovensko,
nedostatočné stimuly pre budúcich investorov
zo strany vlády SR,
nedostatočná informovanosť o možnostiach
čerpania fondov EÚ,
nezáujem štátu riešiť problematiku PSK,
znižovanie objemov v grantových schémach
na podporu cestovného ruchu a kúpeľníctva,
zhoršujúca sa ekonomická situácia v rámci
obyvateľstva na Slovensku,
pokračujúci nedostatok kapitálu na nové
investície, do nových technológii,
zvýšenie administratívnej náročnosti
pre získanie dotácií z fondov EÚ
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8 Analýza potrieb, možností
a prekážok rozvoja
Cieľom Programu rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja (PRV PSK) je, na základe
podrobnej analýzy vidieckych oblastí PSK, identifikovať rozvojové predpoklady a stanoviť základné priority
rozvoja vidieka PSK. PRV PSK ako strednodobý rozvojový dokument rieši možnosti dostupných finančných
zdrojov na tie ciele rozvoja, ktoré boli identifikované ako prioritné pre vidiecke oblasti disponujúce najväčším
rozvojovým potenciálom ale zároveň vyznačujúce sa najväčšími sociálno-ekonomickými problémami.
V procese vypracovania analytickej časti dokumentu boli analyzované nosné oblasti rozvoja vidieka PSK. Aby
PRV PSK riešil komplexne všetky zložky vidieckeho prostredia, boli vykonané analýzy nasledovných
tematických oblastí:
•

Analýza historických predpokladov územia vidieka a ich využitie z hľadiska porovnania pôvodných
a súčasných štruktúr,

•

Analýza vidieka z pohľadu potenciálu prírodných zdrojov a ich využitie podľa územného členenia
o

Pôdne faktory

o

Vodohospodárske faktory

o

Klimatické faktory

o

Environmentálne faktory

o

Obnoviteľné zdroje energie a biomasa,

•

Analýza vidieka z pohľadu architektúry a urbanizmu a tradičných krajinných štruktúr,

•

Analýza vidieka z pohľadu prístupu k IKT,

•

Analýza z pohľadu spoločenského potenciálu,

•

Analýza potenciálu pre podnikateľské prostredie

•

o

Analýza potenciálu pre agro – podnikanie

o

Analýza potenciálu pre cestovný ruch a kúpeľníctvo,

SWOT analýza.
Na základe analytických výstupov ako aj na základe znalostí trendov v oblasti rozvoja vidieka, budú ku

každej analyzovanej tematickej oblasti navrhnuté strategické ciele, ktoré budú smerované k naplneniu cieľa
rozvoja vidieka PSK. Strategické ciele navrhnuté pre jednotlivé tematické oblasti, budú následne rozpracované
do špecifických cieľov napĺňaných realizáciou navrhnutých opatrení.
Z priestorového hľadiska sa analytické výstupy, ako aj ďalšie časti dokumentu PRV PSK, zameriavajú
na územie PSK ako na celok a nenavrhujú regionálne rozvojové stratégie.

8.1 Historické predpoklady územia vidieka PSK
Významnou devízou územia PSK sú zachované národné kultúrne pamiatky s medzinárodným
významom, za ktoré môžeme považovať centrum mesta Bardejov, Spišský hrad a jeho okolie, farský kostol sv.
Jakuba s dielom Majstra Pavla v Levoči, či drevené kostolíky na upätí Východných Karpát v severovýchodnej
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časti regiónu. Na území PSK sú tri lokality zapísané v Zozname svetového kultúrneho dedičstva a prírodného
dedičstva UNESCO:

•

Levoča a Spišský hrad s okolím,

•

historické jadro mesta Bardejov,

•

drevené chrámy Karpatského oblúka,

•

Karpatské bukové pralesy.

V PSK sa nachádza množstvo kultúrnych a historických pamiatok nadregionálneho významu
zadefinovaných a chránených v rámci pamiatkového zákona, mnoho historických parkov, technických
a dopravných národných kultúrnych pamiatok. Na jeho území sa nachádza množstvo hradov, zámkov,
kaštieľov, kostolov a drevených sakrálnych stavieb. Dôležitou skupinou pamiatok sú archeologické náleziská
a pamätné miesta, ktoré sa viažu na udalosti prvej a druhej svetovej vojny. Všetky tieto miesta spolu
s nespočetným množstvom miest a javov uchovávajúcich históriu, ľudovú architektúru a tradície, sú dôležité
pre vytvorenie uceleného kultúrno-historického obrazu o vývoji osídlenia kraja. Ich zachovanie a podpora je
významným faktorom pre ďalší rozvoj cestovného ruchu na území kraja.
Jedným z rozhodujúcich predpokladov pre existenciu života na Zemi a rozvoj ľudskej spoločnosti boli
a sú vyhovujúce prírodné podmienky a dostupné a postačujúce zdroje. Na území kraja už v dávnej minulosti
existovali predpoklady pre vznik osídlenia z pohľadu dostupnosti prírodných zdrojov. Vhodné klimatické
a pôdne podmienky, dostatok vodných zdrojov a zdrojov energie, ovplyvňovali dostatok mäsitej a rastlinnej
potravy a neskôr jej spracovanie, ako aj materiálov potrebných na výrobu nástrojov a náradia na lov
a spracovanie potravy. Územie kraja, najmä v okolí riek Torysa, Poprad, Dunajec Topľa, Ondava, Laborec
a Cirocha, oddávna vytváralo podmienky vhodné pre poľnohospodárstvo, pastierstvo, remeslá, vznik
obchodných ciest, ale aj oddychových zón. Vodné nádrže, jazerá, plesá, minerálne a termálne pramene,
národné parky, chránené územia, pralesy, prírodné rezervácie, národné prírodné pamiatky, to všetko spolu
s množstvom kultúrnych pamiatok je taktiež neodmysliteľnou súčasťou kraja, nesúcou potenciál rozvoja
prevažne vidieckych oblastí.
Identifikácia prioritných potrieb:
Potreba č. 1: Efektívnejšie využitie prírodného a kultúrneho potenciálu vidieckeho územia Potreba č. 2:
Zvýšiť zapojenie vidieckeho obyvateľstva vrátane podnikateľov do tvorby verejno-súkromných partnerstiev
zameraných na využitie kultúrno-historického potenciálu vidieckych regiónov
Potreba č. 3: Zvýšiť príťažlivosť vidieka prostredníctvom obnovy kultúrno-historických pamiatok
a podporou zachovania kultúrno-historického dedičstva vidieka Potreba č. 4: Rozvoj marketingu kultúrnohistorických hodnôt vidieka.

8.2 Potenciál prírodných zdrojov
Územie PSK patrí medzi najbohatšie kraje Slovenska na základe potenciálu prírodných zdrojov.
Na území kraja sa nachádzajú, resp. do neho čiastočne zasahuje množstvo chránených území, medzi inými
až 5 národných parkov, veľké zastúpenie majú minerálne vody a termálne pramene (ktoré sa využívajú
aj na liečbu v kúpeľoch s medzinárodným významom), kraj disponuje s atraktívnou a bohatou vegetáciou
a živočíšstvom, ktorých druhová skladba, štruktúra a diferenciácia sú závislé nielen od mnohých ekologických
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činiteľov, ale sú i výsledkom dlhodobého historického vývoja. V ďalšom rozvoji kraja veľký potenciál
predstavujú aj obnoviteľné prírodné zdroje územia. Ďalší rozvoja vidieka v oblasti prírodných zdrojov by mal
smerovať k zachovaniu a zvyšovaniu biologickej i krajinnej diverzity a ekologickej stability krajiny, k zlepšeniu
starostlivosti o prírodných zdrojov v regióne, k aktívnejšiemu zapájaniu obyvateľov územia do starostlivosti
o životné prostredie. Udržateľný rozvoj vidieka je bezprostredne spojený s udržateľným využívaním
prírodných zdrojov a udržateľným rozvojom poľnohospodárstva a lesníctva.
Identifikácia prioritných potrieb:
Potreba č. 1: Skvalitniť a trvale zabezpečiť čisté a zdravé životné prostredie
Potreba č. 2: Efektívne využiť endogénny potenciál miestnych prírodných zdrojov Potreba č. 3: Dobudovanie
environmentálnej infraštruktúry Potreba č. 4: Odstránenie ohrozenia povodňami.

8.3 Architektúra a urbanizmu
PSK ako jeden z najväčších a najľudnatejších krajov SR patrí paradoxne, na základe regionalizácie
OECD, medzi prevažne vidiecke regióny. Charakteristickým znakom štruktúry osídlenia kraja je sieť sídel
s majoritným podielom obcí s menej ako 2 000, resp. 1 000 obyvateľmi. Na základe dlhodobo pretrvávajúceho
poklesu počtu obyvateľov a ekonomických aktivít obcí, možno severnú a severovýchodnú časť PSK označiť
dokonca za upadajúce priestory vidieckeho osídlenia. Ich ďalšia budúcnosť je závislá vo všeobecnosti
od reštrukturalizácie a možnosti vytvárania pracovných príležitostí mimo poľnohospodárstva, revitalizácie
technickej infraštruktúry a najmä aktívneho využívania potenciálu rurálnych oblastí, ako objektu rozvoja
vidieckeho cestovného ruchu.
Situácia vo vidieckych oblastiach PSK je priamoúmerne ovplyvňovaná polohou malých obcí vo vzťahu
k sídelným centrám, resp. dochádzkovým centrám, ako aj polohou v systéme napojenosti na dopravné siete.
Faktorom, ktorý priamo ovplyvňuje mobilitu pracovných síl a faktor významne ovplyvňujúci intenzitu
podnikania vo vidieckych regiónoch PSK, je kvalita dopravného prepojenia, či už kvalita cestnej siete alebo
služieb verejnej hromadnej dopravy. Súčasný stav cestnej siete PSK nepredstavuje podmienky optimálnej
dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, rovnako nie je zabezpečená dostatočná dopravná
obslužnosť sídel, najmä vidieckych obcí. Úroveň výstavby verejného dopravného a technického vybavenia
obcí taktiež nevytvára podmienky, aby vidiecke priestory ponúkali rovnocenné prostredie voči urbánnym
priestorom a dosiahli tak prepojenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami kladenými na moderný
spôsob života.
Výrazným aspektom, ktorý brzdí možnosti regionálneho rozvoja PSK, je absencia fundamentálnych
strategických dokumentov ako napríklad územnoplánovacia dokumentácia (UPD). Potreba mať schválenú
UPD je v mnohých, najmä malých obciach podceňovaná. Obce so schválenou UPD sú koncentrované hlavne
okolo mestských sídiel, sídla s absentujúcou UPD sú v zásade prípadom menších obcí nachádzajúcich sa
v periférnych okresoch kraja. Je predpoklad, že obce bez záväznej UPD budú mať sťažený prístup k finančným
zdrojom z európskych fondov v rámci aktuálneho programovacieho obdobia 2014 – 2020. Zásobovanie pitnou
vodou reflektuje v prípade PSK aj z dlhodobejšieho hľadiska najhorší stav zásobovania pitnou vodou
prostredníctvom verejných vodovodov zo všetkých krajov SR. Úroveň v rámci tohto ukazovateľa nedosahuje
ani celoštátny priemer. Neuspokojivá situácia v oblasti vodohospodárskej infraštruktúry sa týka najmä obcí
do 1 000 obyvateľov, čo z globálneho hľadiska ešte viac prehlbuje rozdiely vo vzťahu urbánne – rurálne oblasti
a negatívne ovplyvňuje možnosti rozvoja.
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Identifikácia prioritných potrieb:
Potreba č. 1: Podporovať vznik aktívnych partnerstiev vo vzťahu urbánnych a rurálnych území, ich vzájomné
prepojenie a koordinovaná spolupráca

– vytváranie nových partnerstiev, ich aktívna činnosť,

koordinovaná spolupráca a realizácia regionálnych rozvojových stratégií, bude zohrávať v budúcom
období významnú úlohu v oblasti regionálneho rozvoja
Potreba č. 2: Znížiť počet obcí v PSK bez základného rozvojového dokumentu – záväznej UPD, ktorá je jednou
z významných podmienok riadenia rozvoja vidieckych regiónov – možnosť zapracovania priorít
regionálnych rozvojových stratégií a aktuálnych potrieb vidieckych sídiel do UPD
Potreba č. 3: Zastaviť stagnáciu bytovej výstavby vo vidieckych sídlach – rozvoj bytovej výstavby ako aktívny
faktor rozvoja vidieka zameraný:
•

výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny,

•

výstavby bytov nižšieho štandardu pre marginalizované skupiny obyvateľstva,

•

zlepšenie technického stavu jestvujúceho bytového fondu modernizáciou a rekonštrukciou

Potreba č. 4: Zlepšiť neuspokojivý stav v oblasti dopravnej infraštruktúry v PSK – možnosťami zlepšenia stavu
je:
• dobudovanie diaľničného prepojenia kraja s inými regiónmi,
•

skvalitnenie severného ťahu s Bratislavou a severo – južného ťahu s Maďarskom,

•

zlepšenie dopravnej dostupnosti vidieckych sídiel k sídelným centrám a zvýšenie dopravnej
obslužnosti vidieckych sídiel,

•

zníženie priepustnosti a preťaženosti dopravnej infraštruktúry v sídelných centrách,

•

zlepšenie a odstránenie miestami až havarijného stavebno-technického stavu ciest II. a III. triedy
hlavne v periférnych vidieckych regiónoch,

•

obnova existujúcej železničnej infraštruktúry

Potreba č. 5: Zlepšiť neuspokojivý stav v oblasti vodohospodárskej infraštruktúry – možnosťami zlepšenia
stavu je:
• zlepšenie stavu zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, formou
výstavby a dobudovania verejných vodovodov hlavne v obciach s počtom obyvateľov
do 1 000 resp. aglomeráciách pod 2 000 EO (ekvivalentných obyvateľov),
•

progres v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd zabezpečením dobudovania
stokových sietí, ČOV a obnovy morálne a fyzicky opotrebených strojnotechnologických zariadení
a kanalizačných objektov na území kraja.

8.4 Prístup k IKT
PSK v minulosti výrazne zaostával za ostatnými slovenskými regiónmi v oblasti informačných
a komunikačných technológií (IKT), čo bolo spôsobené nepriaznivou ekonomickou situáciou, slabou
počítačovou a informačnou vzdelanosťou a slabším sieťovým pokrytím spojeným s vyššími prevádzkovými
nákladmi. Roky 2012 – 2014 priniesli pomerne výrazné zmeny a posun vpred. Čoraz viac domácností využíva
počítač a internetové pripojenie na každodenné pracovné a súkromné účely, zlepšuje sa počítačová
gramotnosť, stúpa počet internetových používateľov. Počítačové a internetové zručnosti sa u jednotlivcov
čoraz viac stávajú súčasťou profesionálneho aj súkromného života. Priaznivý vývoj preto zaznamenávajú
aj počítačové schopnosti jednotlivcov v oblasti zručností ovládať nielen internetové aplikácie, ale aj samotné
počítače a rôzne typy softvéru. Progres zaznamenala aj verejná správa a štátne inštitúcie, ktoré sa tak
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používaním IKT ešte viac približujú väčšiemu počtu obyvateľov. V minulosti značná medzera v počítačovej
gramotnosti obyvateľov PSK a nedostatočné pokrytie širokopásmového pripojenia sa postupne zmenšuje
a kraj sa približuje k celoslovenskému priemeru.
Aj napriek poklesu cien IKT v posledných rokoch naďalej platí, že vyššie náklady spojené s obstaraním
potrebných IKT patria medzi závažné bariéry plného rozvoja informačnej spoločnosti. Okrem nedostatku
finančných zdrojov a vysokých nákladov na obstaranie a využívanie zariadení IKT, bráni rozvoju obyvateľom,
jednotkám verejnej správy a čiastočne aj podnikateľom doterajšia nedostatočná zákonná a politická podpora
v oblasti IKT, nedostatočné množstvo aktivít, riadenia a koordinácie pre zlepšovanie procesu informatizácie
spoločnosti. Dlhodobo je najhoršia situácia vo vidieckych regiónoch, ktoré nie sú v bezprostrednej blízkosti
väčších miest. Nedostatočná úroveň aplikácie informačných a komunikačných systémov v týchto oblastiach
regiónu vyplýva najmä z nedostatku informácií a slabšej počítačovej gramotnosti vidieckeho obyvateľstva.

Identifikácia prioritných potrieb:
Potreba č. 1: Zlepšiť nedostatočné znalosti komplexného využívania dostupných IKT hlavne u vidieckeho
obyvateľstva – možnosťou zlepšenia je:

•

využitie podporných programov EÚ zameraných na oblasť vzdelávania a cielenej osvety
vidieckeho obyvateľstva

Potreba č. 2: Zabezpečiť dostupnosť širokopásmového pripojenia vo vidieckych regiónoch
Potreba č. 3: Zlepšiť nedostatočné informačné a komunikačné prepojenia verejnej správy smerom k občanom
– možnosťou zlepšenia je:

•

realizácia národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

8.5 Spoločenský potenciál
PSK je krajom s najväčším počtom obyvateľov a z dlhodobého hľadiska, má tento trend stúpajúcu
tendenciu. Demografické ukazovatele definujú PSK ako kraj s miernym tempom starnutia obyvateľstva,
klesajúcou pôrodnosťou, stúpajúcou úmrtnosťou či dlhodobo nízkym prirodzeným prírastkom obyvateľstva.
Jedným z najzásadnejších faktorov brzdiacich rozvoj marginalizovaných vidieckych regiónov,
je vysoká miera nezamestnanosti. Tá je v podmienkach kraja už dlhodobo nadpriemerne vysoká a v rámci SR
mu patrí dlhodobo prvé miesto. Zaostalosť vidieckych regiónov nespôsobuje spravidla vidiecky charakter
týchto regiónov – priestorov, ale ich nedostupnosť k sídelným centrám. Nízka mobilita je jedným z faktorov,
ktoré obmedzujú využitie a rozvoj vidieckeho potenciálu z hľadiska prírodného, ľudského a ekonomického.
V posledných rokoch sa stáva závažným problémom dlhodobá nezamestnanosť. Najviac evidovaných UoZ je
z radov pomocných a nekvalifikovaných robotníkov, pričom platí čím „vidieckejší región“, tým sú tieto skupiny
zastúpené vo väčšej miere. Dlhodobá nezamestnanosť a nízka, resp. žiadna kvalifikácia je zvlášť
charakteristická pre obyvateľov rómskej národnosti, patriacej medzi marginalizované skupiny obyvateľstva,
ktorých počet v PSK v posledných rokoch narástol a kraju aj v tomto ukazovateli patrí v rámci SR popredné
miesto.
PSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti komplexnú sieť stredných škôl a školských zariadení. V rámci
originálnych kompetencií je rozpočtované aj financovanie súkromných a cirkevných škôl, ZUŠ a jazykových
škôl. Dlhodobým trendom v prípade PSK je pokles počtu študentov v systéme stredného školstva. V priebehu
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posledných rokov možno konštatovať nielen pokles počtu študentov ale aj následný pokles stredných škôl,
čoho priamym dôsledkom je kreovanie združených škôl sústredených najčastejšie v sídlach okresných miest.
Významným nedostatkom v oblasti školstva je aj „modernizačný dlh“ – výrazne zastarané a nedostačujúce
materiálne a technické vybavenie škôl najmä v zaostalejších okresoch kraja.
V oblasti zdravotnej infraštruktúry zariadenia ambulantnej starostlivosti vo väčšine prípadov
reflektujú veľkostnú štruktúru sídiel jednotlivých okresov a poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti sú
v rámci regiónu rozmiestnení najmä v sídlach s vyšším počtom obyvateľov. Súhrnným znakom týchto
zariadení je nedostatočná materiálna a technická vybavenosť a zlý stavebno-technický stav objektov.
S návštevou zdravotníckych zariadení sa spája aj potreba dostatočnej mobility obyvateľstva súvisiaca
s dochádzkou z vidieckych oblastí do miest. Problémom kraja je aj finančný aspekt súvisiaci s existujúcim
modelom financovania sociálnych služieb.
Z hľadiska lokalizačných predpokladov disponuje územie PSK potenciálom využiteľným v oblasti
cestovného ruchu, ktorý je diferencovaný na konkrétne lokálne podmienky jednotlivých okresov, no na druhej
strane ponúka priestory poskytujúce komplexné možnosti rekreácie, využitie kultúrnych ustanovizní kraja
a možnosti rozvoja cestovného ruchu od vysokohorskej a horskej krajiny, cez významné prvky kultúrneho
a historického dedičstva až po cykloturistické trate. Cielený marketing, spolupráca medzi obcami v oblasti
ochrany miestnych kultúr, propagácia tradičných regionálnych produktov a zvýšenie kvality súvisiacich
služieb, môže byť výrazným prínosom v oblasti podpory regionálneho cestovného ruchu, na ktorú má územie
PSK prirodzené predpoklady.
Identifikácia prioritných potrieb:
Potreba č. 1: Zníženie nezamestnanosti, zvýšenie úrovne zamestnanosti a tvorby pracovných príležitostí
vo vidieckych regiónoch prostredníctvom realizácie nasledovných politík:

•

akcelerácia reštrukturalizácie poľnohospodárstva a ekonomickej diverzifikácie,

•

zhodnotenie prírodného a kultúrno-historického potenciálu na rozvoj služieb zameraných
na podporu cestovného ruchu,

•

rozvoj ekonomiky malých miest hlavne v periférnych vidieckych regiónoch,

•

podpora inovatívnych a progresívnych služieb zamestnanosti,

•

zvyšovanie záujmu absolventov o sebazamestnávanie Potreba č. 2: Zvýšenie vzdelanostnej
úrovne vidieckeho obyvateľstva ako jednej z významných príčin nezamestnanosti vidieckeho
obyvateľstva a jej riešenie prostredníctvom vzdelávacích programov zameraných na trh práce:

•

profesijné vzdelávanie,

•

všeobecné a občianske vzdelávanie,

•

sociokultúrne vzdelávanie,

•

vzdelávanie v sociálnej oblasti

Potreba č. 3: Zvýšenie úrovne vzdelávacích procesov na všetkých stupňoch škôl a zníženie ich izolovanosti od
trhu práce – možnosťou zlepšenia je:

•

prepojenie vzdelávacích procesov hlavne stredného odborného školstva s potrebami a dopytom
trhu práce,

•

spolupráca všetkých významných aktérov trhu práce zameraná na zvyšovanie záujmu
o remeselné a odborné školstvo a uplatnenie sa absolventov na trhu práce,
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•

rozvíjanie podnikateľského ducha a záujem študentov o sebazamestnávanie sa po ukončení
štúdia

Potreba č. 4: Zlepšiť neuspokojivý stavebno-technický stav objektov predškolských a školských zariadení
na všetkých stupňoch ako aj zastaralé materiálno-technické vybavenie, ktoré vplýva na kvalitu
výchovno-vzdelávacieho procesu, možnosťou zlepšenia tohto stavu je aktívne využívanie
podporných programov zameraných na ich modernizáciu a obnovu
Potreba č. 5: Zvýšiť nedostatočnú úroveň a dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vidieckych
sídlach, nízku dostupnosť služieb LSPP pre vidiecke obyvateľstvo a niektorých poskytovateľov
zdravotných služieb vo vidieckych regiónoch – možnosťou riešenia tohto stavu je vypracovanie
koncepcie rozvoja zdravotnej starostlivosti v kraji s identifikáciou priorít jej rozvoja
Potreba č. 6: Zlepšiť neuspokojivý stavebno-technický stav objektov zdravotníckych zariadení a potrebu
obnovy zdravotníckej techniky, možnosťou zlepšenia tohto stavu je aktívne využívanie podporných
programov zameraných na ich modernizáciu a obnovu
Potreba č. 7: Zvýšiť nedostatočnú úroveň a rozsah sociálnych služieb – možnosťou zlepšenia je:

•

uplatňovanie nových trendov v oblasti sociálnych služieb zameraných na oblasť prevencie
a poradenstva,

•

zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb vo vidieckych regiónoch,

•

zavádzanie komunitného plánovania sociálnych služieb v obciach a mikroregiónoch,

•

zvýšenie záujmu obyvateľstva o riešenie sociálnych problémov,

•

zvýšenie počtu verejných PSS

Potreba č. 8: Posilniť postavenie tradičnej ľudovej kultúry vo vidieckych sídlach a podporu etablovania
kultúrno-umeleckých podujatí.

8.6 Podnikateľské prostredie
PSK

má

nízko

konkurencieschopné

podnikateľské

prostredie.

V oblasti

podnikateľského

a ekonomického prostredia najväčším problémom vidieckych obcí je ich neatraktívnosť pre podnikateľské
subjekty, nedobudovaná technická infraštruktúra a vysoká miera nezamestnanosti obyvateľov, čo
v kombinácii s nízkymi mzdami výrazne brzdí rozvoj hospodárstva na vidieku.
V strednodobom horizonte je potrebné posilniť vzdelávanie obyvateľov vidieka, diverzifikovať
agrosektor (v rámci ktorého je priestor na posilnenie agroturistických služieb, ekologického a alternatívneho
poľnohospodárstva), zvýšiť podnikateľskú aktivitu obyvateľov vidieckych obcí, vytvoriť ďalšie priemyselné
parky ako aj lepšie využiť už existujúce. V danom časovom horizonte je potrebné využiť obrovský potenciál
kraja pre oblasť cestovného ruchu a kúpeľníctva.
Identifikácia prioritných potrieb:
Potreba č. 1: Zvýšenie podnikateľských aktivít
Potreba č. 2: Zvýšenie atraktivity obcí pre podnikateľské subjekty v spolupráci mikroregiónmi
Potreba č. 3: Diverzifikácia činností podnikateľov v poľnohospodárstve a lesníctve
Potreba č. 4: Rozvoj samozamestnávania v rámci remeselných živností
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Potreba č. 5: Marketing a zviditeľnenie obcí na pritiahnutie nových podnikateľských subjektov, ktoré by
v obciach zriadili svoje prevádzky a pracoviská
Potreba č. 6: Rozvoj odvetví a prevádzok, ktoré by ťažili z existujúceho prírodného bohatstva a tradičných
odvetví pri zohľadnení potrieb trvalo udržateľného rozvoja územia Potreba č. 7: Spolupráca
a partnerstvá medzi podnikateľmi a obcami na miestnej a mikroregionálnej úrovni
Potreba č. 8: Dobudovanie technickej infraštruktúry
Potreba č. 9: Zvýšenie úrovne medziobecnej spolupráce
Potreba č. 10: Zvýšenie prepojenosti vzdelávacieho systému s potrebami trhu
Potreba č. 11: Funkčný systém celoživotného vzdelávania
Potreba č. 12: Zlepšenie dopravného prepojenia územia na medzinárodné dopravné siete
Potreba č. 13: Zlepšenie dopravnej dostupnosti niektorých vidieckych regiónov a prepojenosť systémov
verejnej dopravy
Potreba č. 14: Rozvoj ekonomických odvetví s vysokou pridanou hodnotou Podpora č. 15:
Rozvoj ekologického a alternatívneho poľnohospodárstva
Potreba č. 16: Diverzifikácia agrosektora.

8.7 Zhrnutie možností a prekážok rozvoja
Rozvoj

vidieckych

regiónov

je

jedným

z možných

nástrojov

zvýšenia

prosperity,

konkurecieschopnosti a hospodárskeho rastu PSK, jedného z najzaostalejších regiónov SR.
Koordinovaný rozvoj jednotlivých regiónov v kraji, zvyšovanie ich prosperity podporou a využitím
všetkých príležitostí, je predpokladom zlepšenia v ukazovateľoch rozvoja celého kraja.Pri určovaní ďalšieho
rozvoja vidieckych regiónov PSK bolo dôležité zhodnotiť ich lokálne charakteristiky a možné trendy rozvoja
prostredníctvom situačnej analýzy – SWOT analýzy. SWOT analýza pozostáva zo zhodnotenia silných a slabých
stránok územia kraja (vnútorná analýza/vnútorné charakteristiky) a zo zhodnotenia ich príležitostí a ohrození
(vonkajšia analýza/vonkajšie charakteristiky). Vnútorné charakteristiky sú prezentované silnými a slabými
stránkami, ktoré môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na rozvoj vidieckych regiónov, pričom územná
samospráva môže zohrať v rozvoji týchto regiónov významnú úlohu. Vonkajšia analýza predstavuje
hodnotenie príležitostí, ktoré môžu podporiť rozvoj regiónov a na druhej strane ohrození, ktoré môžu rozvoj
regiónov ovplyvniť negatívne. SWOT analýza je vypracovaná v oblastiach, ktoré boli analyzované
v jednotlivých analytických častiach a je predpoklad, že v budúcnosti budú mať rozhodujúci vplyv na rozvoj
vidieckych regiónov PSK. Využitím výsledkov SWOT analýzy jednotlivých analyzovaných oblastí, na základe
vyšpecifikovaných silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, boli identifikované prioritné potreby,
možnosti a prekážky rozvoja vidieckych regiónov v PSK.
Dôležitou však ostáva otázka, ako predstavitelia územnej samosprávy a ostatní aktéri regionálneho
významu dokážu využiť silné stránky a príležitosti, pri čo najväčšom obmedzení slabých stránok a ohrození.
Na silné a slabé stránky ako vnútorné charakteristiky dokážu vplývať, ale príležitosti a ohrozenia vyplývajúce
z vonkajšieho prostredia (politického, ekonomického, legislatívy a pod.), ovplyvniť nedokážu. Na základe
vyšpecifikovaných slabých stránok každej z analyzovaných oblastí boli identifikované jej prioritné potreby.
Vyšpecifikované príležitosti predstavujú možnosti a ohrozenia zároveň prekážky rozvoja v danej oblasti.
Na základe vyšpecifikovaných silných stránok môžeme konštatovať, že PSK vo všetkých analyzovaných
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oblastiach má rozvojový potenciál. Slabé stránky resp. rozsah identifikovaných prioritných potrieb výrazne
prevyšuje jeho silné stránky.
Vidiecke regióny v PSK sa dlhodobo vyznačujú nepriaznivým vývojom, ktorý je sprevádzaný mnohými
negatívnymi faktormi, medzi ktoré patria nepriaznivé ukazovatele nezamestnanosti vrátane dlhodobej
nezamestnanosti, nízka úroveň príjmov a kúpnej sily obyvateľstva, nedostatočná podnikateľská výkonnosť
s nízkou pridanou hodnotou, nedostatočná technická

a občianska infraštruktúra, nedostatočná bytová

výstavba a územné plánovanie. Všetky tieto negatívne faktory majú za následok nízku konkurencieschopnosť
a atraktívnosť vidieckych regiónov. Súčasné vidiecke obyvateľstvo je preto výrazne znevýhodnené v prístupe
k rozvojovým zdrojom. Všeobecne nepriaznivý vplyv má zhoršujúci sa vývoj základných demografických
ukazovateľov vidieckej populácie hlavne jej starnutie, všeobecne nízka vzdelanostná úroveň, zvyšujúca sa
pracovná migrácia vidieckeho obyvateľstva a zároveň jeho nízka pracovná mobilita. Riešenie identifikovaných
potrieb si bude vyžadovať maximálnu koncentráciu úsilia a dostupných finančných zdrojov. Rozvoj menej
rozvinutých regiónov je v každej oblasti finančne náročný. Najvýznamnejšou a zároveň najvýhodnejšou
formou financovania rozvoja vidieckych regiónov sú fondy EÚ. Finančná solidarita v prospech menej
rozvinutých regiónov je hlavným princípom regionálnej politiky EÚ. Špecifickým potrebám týchto regiónov sú
prispôsobené, pre nich určené nástroje regionálnej politiky, ktoré napomáhajú udržaniu regionálnej
konkurencieschopnosti a približovaniu chudobnejších regiónov k vyspelejším. Dotačná politika EÚ zameraná
na rozvoj menej rozvinutých regiónov formou podpory budovania technickej a občianskej infraštruktúry,
rozvoja ľudských zdrojov či zamestnanosti, je vyšpecifikovaná ako najvýznamnejšia príležitosť v rozvoji
regiónov. Predchádzajúce programovacie obdobie prinieslo verejnému ale aj súkromnému sektoru
dostatočné skúsenosti s „čerpaním štrukturálnych fondov“. Tieto skúsenosti nie sú v mnohých prípadoch
pozitívne a môžu byť prekážkou resp. dôvodom na nedostatočné využitie podporných programov EÚ
zameraných na rozvoj vidieckych regiónov a jednou z príčin nedostatočnej aktivity územných samospráv,
podnikateľov a ostatných subjektov s významným vplyvom na regionálny rozvoj. Zo skúseností vyplýva
nasledovné:

•

príprava dokumentácie k podaniu žiadosti o podporu, vypracovanie projektovej dokumentácie
v prípade investičných projektov, zabezpečenie procesov verejného obstarávania, ako aj samotná
implementácia projektov je finančne, časovo a odborne náročná. Hlavne v prípade menších a malých
obcí sa táto činnosť nezaobíde bez využitia externých poradenských služieb, ktoré celý proces získania
podpory predražujú,

•

dokumentácia vrátane povinných príloh k žiadostiam o podporu je neprimerane rozsiahla vzhľadom
na existujúce riziko neschválenia žiadosti (kompletná projektová dokumentácia, potvrdenia
vybraných inštitúcií v origináloch, stavebné konania/stavebné povolenia, preukázanie procesov
verejných obstarávaní a pod.)

•

proces schvaľovania podpory je zdĺhavý, prípadne formálne nedostatky v predloženej dokumentácii,
ktoré nesúvisia s kvalitou a trvalou udržateľnosťou projektu, sú často dôvodom neposkytnutia
podpory (vyradenia projektu z procesu schvaľovania),

•

poskytovanie podpory je nekoordinované, životaschopnosť, trvalá udržateľnosť projektov a ich súlad
so strategickými rozvojovými dokumentmi na regionálnej úrovni je posudzovaná stranami bez
primeranej znalosti aktuálnych regionálnych potrieb a priorít rozvoja,

•

chýbajú regionálne alokácie finančnej podpory, ktoré by odzrkadľovali rozsah a potreby menej
rozvinutých regiónov v jednotlivých krajoch a prispeli by k efektívnejšiemu regionálnemu rozvoju,

144

ďalšími prekážkami rozvoja sú:

•

nedostatok finančných prostriedkov v rozpočtoch obcí, ktorý je výraznou prekážkou rozvoja.
Zabezpečenie spolufinancovania projektov a financovania nákladov na prípravu kompletnej
projektovej dokumentácie vrátane procesov verejného obstarávania, je pre mnohé obce
nezvládnuteľné,

•

reforma verejnej správy priniesla so sebou prenos výkonu štátnej správy na územnú samosprávu,
ktorá je týmto výkonom neprimerane zaťažená. Výkon týchto prenesených kompetencií je
administratívne a časovo náročný a ich objem je neadekvátny objemu dotácií zo štátneho rozpočtu
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,

•

zlé nastavenie indikátorov jednotlivých operačných programov, kde absentujú jasne a jednoducho
nastavené metodické pravidlá a vzájomná prepojenosť medzi jednotlivými úrovňami implementácie,

•

skresľovanie štatistík v čerpaní prostriedkov z fondov EÚ, kde je zahrnutá pre menej rozvinuté regióny
napr. podpora budovania technickej infraštruktúry, ktorá je pre rozvinuté regióny už desaťročia
samozrejmosťou,

•

ekonomický úpadok výrobných a výskumno-vývojových aktivít v kraji, vrátane poľnohospodárstva,

•

pretrvávajúce zhoršovanie demografických ukazovateľov populácie – vyľudňovanie vidieka, starnutie
populácie, odliv kvalifikovanej pracovnej sily, nárast rómskej populácie a iných znevýhodnených
sociálne slabších skupín obyvateľstva atď.

V dôsledku centralizovaného riadenia ekonomiky nemajú regióny vlastnú rozhodovaciu právomoc
a aj politika a podpora zmierňovania regionálnych diferencií je centralizovaná. Jednotlivé regióny sú len
prijímateľmi zásahov a opatrení a postupne si zvykli na akúsi „regionálnu bezmocnosť“.
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STRATEGICKÁ ČASŤ

1 Strategické a špecifické ciele,
zámery, priority a opatrenia Programu
rozvoja PSK
PSK je horským, hraničným a zároveň vidieckym územím, ktoré je tvorené horskými a podhorskými
oblasťami. Z pohľadu Európskej únie patrí medzi regióny s osobitnými zemepisnými charakteristikami.
Je krajom s rozdrobeným sídelným systémom, vysokým podielom malých obcí, ktoré čelia špecifickým
problémom a výzvam. V odľahlých vidieckych a horských oblastiach dochádza ku koncentrácii „neviditeľnej“
sociálnej exklúzie ako sú nedostatočná občianska vybavenosť a jej dostupnosť, absencia vybranej technickej
infraštruktúry, negatívny demografický vývoj, slabá diverzifikácia miestnej ekonomiky atď.
Ako sa konštatuje vo SWOT analýze a situačnej analýze na vidieku PSK stále pretrvávajú problémy
ako sú produkcia s nízkou pridanou hodnotou, nedostatočná dopravná infraštruktúra, zaostávanie v budovaní
environmentálnej infraštruktúry a najmä starnutie obyvateľstva a koncentrácia nízko príjmových skupín
vo vybraných vidieckych oblastiach. Chýbajú menší domáci investori, prostriedky zo štrukturálnych fondov sa
investovali v predchádzajúcich obdobiach najmä do budovania drobnej obecnej infraštruktúry a nie
do vytvárania pracovných miest a podpory ekonomického rastu.
Dá sa predpokladať, že investície do tvorby nových pracovných miest najmä pre mladých a vyššie
vzdelaných ľudí mohli priniesť očakávanú pozitívnu zmenu, lepšie zhodnotenie endogénneho potenciálu
vidieckeho územia a nielen miestny rozvoj, ale aj ekonomický rast.
Dostupnosť vidieka chápaná širšie ako len dopravná dostupnosť – najmä v oblasti kvalitných,
efektívnych a flexibilných verejných služieb bude v ďalšom období kľúčová.
S ohľadom na časové ohraničenie Programu rozvoja vidieka PSK a na dostupné zdroje, podpora
rozvoja vidieka PSK by mala byť územne i tematicky koncentrovaná, špecificky miestna a založená
na integrovanom prístupe.
Jednou z možností je aj vytváranie vlastných nástrojov PSK

v úzkej spolupráci s ostatnými

socioekonomickými partnermi na podporu integrovaného rozvoja vidieka ako napríklad globálne granty,
spoločné projekty, podpora prístupu LEADER a pod.
Vidiecke územie sa tak ako aj mestské územie vyrovnáva so spoločenskými výzvami ako sú, napr.:

•

zmena štruktúry sídel – na jednej strane úbytok obyvateľov, na strane druhej ich nárast, starnutie
obyvateľstva, zhoršovanie zdravotného stavu obyvateľstva,

•

diverzifikácia hospodárskej základne – trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými a kultúrnymi
zdrojmi,

•

implementácia ekosystémového prístupu,

•

potravinová sebestačnosť a bezpečnosť – udržateľné poľnohospodárstvo, kvalitné potraviny
a biodiverzita,

•

trvalo udržateľný (ekologický) CR,

•

sociálne začleňovanie – inklúzia, spravodlivý prístup k službám,

•

zmeny klímy – dopady využívania zdrojov,

•

využívanie dostupných OZE, čistá, bezpečná energia,

•

integrácia dopravy a podpora mobility.
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Kľúčové charakteristiky a problémy najmä v odľahlých vidieckych oblastiach sú spoločné pre viaceré
regióny Slovenska.

Vidiecke územia čelia problémom, ako je napríklad vyšší podiel zamestnanosti

v upadajúcich odvetviach v porovnaní s priemerom EÚ, vzdialenosť od hlavných centier obchodu
a zamestnanosti, nižšia ochota riskovať, neschopnosť podieľať sa v hlavných hospodárskych kanáloch a sieťach
a nízkou úrovňou vzdelania.
Niekoľko ďalších závažných problémov tiež ovplyvňuje tieto oblasti:

• Klesá počet miestnych obyvateľov a ich priemerný vek sa často zvyšuje. To platí najmä
v malých obciach, vysoký

počet obyvateľov v produktívnom veku sa sťahuje do väčších

regionálnych sídiel alebo opustí oblasť výlučne kvôli prístupu k vzdelaniu a / alebo k pracovným
príležitostiam.

• Prírodné prostredie je obmedzujúce z dôvodu zachovania zdrojov a môže mať
zásadný vplyv na rozvoj vidieka; zákony na ochranu životného prostredia môžu
obmedziť realizáciu rozvojových programov, ako je zlepšenie dopravnej infraštruktúry,
programy bytovej výstavby alebo nové obchodné priestory, zvýšením stavebných
nákladov.

• Nízka hustota obyvateľstva v týchto oblastiach môže viesť k neúmernému zvýšeniu
nákladov na poskytovanie základných verejných služieb, ako sú doprava, zdravotná
starostlivosť a vzdelávanie. V mnohých oblastiach je nízka miera zamestnanosti žien, a to
je často spojené s nedostatkom vhodných zariadení starostlivosti o deti.

• Súkromné podnikanie je často postihnuté podobne. Nízka hustota obyvateľstva je
takisto prirodzený limit pre prístup k trhom a pre dopyt po výrobkoch alebo službách,
čo sťažuje príliv investícií a podnikanie.

• Domáce investície môžu byť tiež vystavené negatívnemu vplyvu predovšetkým
migráciou obyvateľstva, často mladých a vysoko vzdelaných obyvateľov, čím je
obmedzená ponuka kvalitnej a zdravej pracovnej sily, na miestnom trhu práce je
nedostatok špecializovaných zručností potrebných pre nové typy podnikania, nové
obchodné modely.

• Malé množstvo miestne orientovaných finančných nástrojov odrádza najmä
domácich malých investorov od využitia vlastného kapitálu (domácich úspor) do rozvoja
miestnej ekonomiky a podnikania, čím je výrazne ovplyvnené aj vytváranie nových
pracovných miest, inovácie a tvorba nových produktov a služieb, účinnosť finančných
nástrojov poskytovaných prostredníctvom národných finančných inštitúcií je
nedostatočná.

• Neudržateľné návyky v oblasti výroby a spotreby na vidieku majú čoraz väčší vplyv
na životné prostredie, spoločnosť, hospodárstvo a obchod.
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Budúcnosť vidieka a kvalita života jeho obyvateľov závisia od toho, či sa v budúcom období podarí
zabezpečiť rozvoj vidieka v medziach dostupných zdrojov.
Zabezpečiť udržateľnosť vidieckych území PSK si vyžaduje strategicky nevyhnutne zmeniť spôsob
akým navrhujeme, vyrábame, používame a likvidujeme produkty i ako čelíme spoločenským výzvam
a identifikovaným problémom.
Hlavné výzvy vidieka PSK :

A. Zvýšenie výkonnosti vidieckych území PSK
- zvýšiť konkurencieschopnosť a inteligentnú špecializáciu vidieckych oblastí s dôrazom
na dlhodobo zaostávajúce oblasti,

-

rozvíjať potenciál miestnych ekonomík vrátane prírodného a kultúrneho dedičstva aj zavádzaním
inovácií na miestnej úrovni, udržanie existujúcich tradičných výrob, remeselných produktov

-

cielene podporiť zavádzanie nových progresívnych (zelených) technológií a inovácií,
zlepšiť podporu živnostníkov a samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR), mikro a malých
podnikov, rodinného a sociálneho podnikania v tradičných a nových odvetviach,

-

podporiť vznik miestnych trhov a tvorbu krátkych miestnych produkčno spotrebiteľských
reťazcov (napr. potravinových výrobkov a služieb),

-

znížiť ekonomickú závislosť obyvateľstva zvýšením podielu produktívneho obyvateľstva,
zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov a využívať existujúci sociálny kapitál na vidieku,
znížiť vysokú mieru rizika chudoby

nezamestnanosti (hlavne dlhodobej) a mladých ľudí

na vidieku,

-

podporiť miestnu ekologickú a bezpečnú mobilitu,

B. Zlepšenie kvality života na vidieku PSK
- zvýšiť atraktivitu územia pre každodenný život obyvateľov a eliminovať dôsledky vnútornej
migrácie,

-

zefektívniť ochranu a využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva a ochranu prírodných
hodnôt,

-

zvýšiť odolnosť a adaptabilitu vidieckych oblastí (opatrenia zmeny klímy, environmentálna
infraštruktúra...),

-

zvýšiť podporu sociálnej inklúzie, zmiernenia chudoby vrátane separovaných a segregovaných
MRK a podporu hospodárskeho rastu.

C. Zlepšenie infraštruktúry miestnych služieb vo vidieckych územiach
- zabezpečiť efektívne, kvalitné, udržateľné a flexibilné miestne služby,
- podporiť integrované prístupy, zvýšiť mieru zapojenia všetkých miestnych partnerov do prípravy
a implementácie projektov a budovať aktívne komunity.
Jedným z možných výziev pre rozvoj vidieka je zelená ekonomika ako reakcia na zmeny
v ekonomickom, sociálnom i environmentálnom vývoji, ktorá vyžaduje spoločné aktivity naprieč sektormi,
predstavuje kombináciu udržateľnej spotreby, výroby a prosperity vidieckych území.
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Koncept zelenej ekonomiky predstavuje pre vidiecke územia nový typ verejnej politiky zahŕňajúcej
ekosystém, ekonomiku a kvalitu života/blahobyt obyvateľov vidieka, pričom sa na jednej strane zameriava
na ekonomickú prosperitu územia a na druhej strane zvažuje environmentálne dopady na územie s dôrazom
na udržateľnosť a na výhody pre obyvateľov – kvalitu života (spravodlivý prístup k verejným službám, dobré
pracovné miesta a pod.)
Zelený rast aj zelená ekonomika pristupujú k environmentálnym problémom osobitne.
Medzi kľúčové environmentálne oblasti, v ktorých je potrebné prijať opatrenia vedúce k zlepšeniu
stavu a udržateľnosti vidieckych oblastí patrí: klimatická zmena, biodiverzita, prírodné zdroje a ekosystémové
služby, spotreba a výroba.
Zelené iniciatívy na území PSK by sa mali zamerať zároveň aj na konkrétne ekonomické sektory:
energetiku, poľnohospodárstvo, dopravu, priemysel a cestovný ruch.
Prechod k zelenému rastu a ekonomike je výzvou pre mnohé ekonomické sektory na vidieku. Tie
generujú zisky, podieľajú sa na hospodárskom raste, ale zároveň vytvárajú tlak na životné prostredie
a prispievajú k mnohým environmentálnym problémom.
V podmienkach PSK ide najmä o sektor energetiky, dopravy a cestovného ruchu. Sektory
poľnohospodárstva a lesníctva majú medzi ekonomickými sektormi osobitné postavenie. Na jednej strane,
vďaka ich intenzifikácii, dochádza k vytváraniu negatívneho tlaku na životné prostredie. Na strane druhej,
prinášajú mnohé pozitívne externality, prispievajú k sekvestrácii uhlíka, zadržiavaniu vody v krajine a pod.
Hlavnou úlohou poľnohospodárstva je zabezpečenie potravín, čo bude do budúcnosti, pre rastúcu populáciu
v mestách veľmi náročné najmä v intenciách udržateľnosti.
Na dosahovanie vytýčených cieľov zelených iniciatív sú navrhnuté rôzne politické opatrenia
a ekonomické nástroje na národnej a regionálnej úrovni, ktoré sú predovšetkým zamerané na elimináciu
negatívnych

dopadov,

podporu

integrovaného

plánovania,

inklúziu

do „environmentálne priateľských“ ekonomických činností.

Obrázok 1: Koncept zelenej ekonomiky

Ekonomika
(produkčný kapitál, cieľ:
efektívne využitie
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Ekosystém

Kvalita života

(prírodný kapitál,
cieľ: zabezpečiť
odolnosť a
adaptabilita
ekosystému)

( sociálny a ľudský
kapitál, cieľ:
zabezpečiť sociálnu
inklúziu a
spravodlivosť)

a cielené

investovanie

Zdroj: vlastné spracovanie

Zelená ekonomika ako vízia a koncept pre rozvoj vidieka PSK si vyžaduje detailnejšie rozpracovanie
do strategického cieľa, priorít, opatrení a špecifických cieľov - do konkrétnych merateľných cieľov a aktivít
vrátane možností využitia EŠIF v rokoch 2015 – 2023, pričom Program rozvoja vidieka PSK predstavuje
základný strategický rámec.
A práve zelené iniciatívy predstavujú hlavný impulz a odklon od tradičného chápania
hospodárskeho rastu na vidieku. Za integrálnu súčasť jeho budúcej prosperity a atraktivity považujú životné
prostredie.
Zavedené zelené iniciatívy vo vidieckych územiach PSK by mali:

•

vytvoriť nové zdroje príjmov,

•

zvýšiť zamestnanosť,

•

poskytnúť nové pracovné príležitosti vďaka inováciám a vzniku zelených tovarov, služieb a trhu
s nimi,

•

zlepšiť kvalitu života, environmentálnu infraštruktúru,

•

umožniť prístup k energetickým a vodným zdrojom,

•

zlepšiť využívanie verejnej dopravy,

•

zabezpečiť udržateľný manažment prírodných zdrojov a uplatňovanie zelených inovácií
determinujúcich potenciál, dlhodobosť a kvalitu budúceho vývoja.

K tomu je potrebné aj na regionálnej i miestnej úrovni vytvoriť súbor finančných a nefinančných
nástrojov na dosiahnutie zeleného rastu vo vidieckych oblastiach PSK.
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Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja ako strategického rámca môžeme zhrnúť
nasledovne:
Vízia
Atraktívny zelený vidiek
Strategický cieľ pre vidiecke územie PSK
Zabezpečiť vyvážený rozvoj vidieckeho územia Prešovského samosprávneho kraja, posilniť vzťahy
medzi vidiekom a mestom, zmeniť vnímanie vidieka
Strategické priority pre vidiecke územie PSK
Priorita 1

Priorita 2

Priorita 3

1.Rozvoj miestnych

2.Ochrana a zhodnotenie
prírodného a kultúrneho
potenciálu

3.Rozvoj sociálneho kapitálu
a podpora
služieb na vidieku

vidieckych ekonomík

Opatrenia pre jednotlivé strategické priority
1.1. Vytváranie podmienok
pre využívanie miestnych
zdrojov a kapacít
v konkrétnom území
prostredníctvom všetkých
foriem podnikania

2.1. Identifikovanie
a zhodnocovanie miest
s výnimočným „genius loci“
(duchom miesta), vrátane
zabezpečenia legislatívnej
ochrany „genius loci“.

1.1. Zlepšenie dostupnosti,
kvality a efektívnosti
sociálnych
a zdravotníckych služieb
na vidieku zmenou
prístupu k spôsobu ich
poskytovania

1.2. Investovanie

2.2. Vytváranie podmienok

1.2. Udržanie existujúcich

do diverzifikácie

pre bezpečné

a vytvorenie nových

miestnych ekonomík

a environmentálne prijateľné

verejných a neverejných

vo vidieckych územiach

využívanie chránených

služieb na vidieku

území, najmä v oblasti
poľnohospodárstva, lesného
hospodárstva a cestovného
ruchu, zážitkovej výučby
1.3. Investovanie a rozvoj

1.3. Posilňovanie kapacít ,

ekologickej a bezpečnej

manažmentu prírodných

rozvoj sociálneho

dopravy vo vidieckych

zdrojov a prispôsobenie sa

a ľudského kapitálu

územiach

zmene klímy

a občianskej spoločnosti

1.4. Vytváranie nových
pracovných miest
vo vidieckych územiach
a udržanie existujúcich
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2.3. Zavedenie udržateľného

Program rozvoja vidieka PSK sa bude realizovať prostredníctvom nasledujúcich priorít:
Priorita 1:

Rozvoj miestnych vidieckych ekonomík

Priorita 2:

Ochrana a zhodnotenie prírodného a kultúrneho potenciálu

Priorita 3:

Rozvoj sociálneho kapitálu a podpora verejných služieb na vidieku

Priorita 1: Rozvoj miestnych vidieckych ekonomík
Vidiecke oblasti PSK budú územia s diverzifikovanou hospodárskou základňou, poskytujúce
atraktívne podmienky pre podnikanie domácich a zahraničných investorov vytvárajúce nové pracovné miesta,
vidiek prispievajúci k udržateľnému rozvoju PSK prostredníctvom využívania príležitostí územia, zapájaním
nezamestnaných do hospodárskeho života a využitím potenciálu miestnych zdrojov.
Špecifické ciele

•

zvýšiť konkurencieschopnosť a inteligentnú špecializáciu vidieckych oblastí s dôrazom
na dlhodobo zaostávajúce oblasti,

•

rozvíjať potenciál miestnych ekonomík vrátane prírodného a kultúrneho dedičstva aj zavádzaním
inovácií na miestnej úrovni, udržanie existujúcich tradičných výrob, remeselných produktov,

•

podporovať vznik, zavádzanie a predaj nových výrobkov prednostne využívajúcich ekologické
a lokálne dostupné zdroje, označených značkou regionálneho produktu, podporujúcich miestny
rozvoj a prispievajúcich k zvyšovaniu atraktívnosti územia,

•

cielene podporiť zavádzanie nových progresívnych (zelených) technológií a inovácií, zlepšiť
podporu živnostníkov a samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR), mikro a malých podnikov,
rodinného podnikania v tradičných a nových odvetviach,

•

podporiť vznik miestnych trhov a tvorbu krátkych miestnych produkčno-spotrebiteľských
reťazcov (napr. potravinových výrobkov a služieb),

•

znížiť ekonomickú závislosť obyvateľstva zvýšením podielu produktívneho obyvateľstva, najmä
mladou ekonomicky aktívnou populáciu na vidieku,

•

zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov a využívať existujúci sociálny kapitál na vidieku,

•

znížiť vysokú mieru rizika chudoby, nezamestnanosti - najmä dlhodobej a mladých ľudí
na vidieku,

•

podporiť miestnu ekologickú a bezpečnú mobilitu.
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Opatrenia pre Prioritu 1:

1.1 Vytváranie podmienok pre využívanie miestnych
zdrojov a kapacít v konkrétnom území prostredníctvom
všetkých foriem podnikania Odôvodnenie:
Využívanie miestnych zdrojov a kapacít smerujúce k ich budúcej prosperite umožňuje konkrétnym
vidieckym oblastiam budovať si určitý druh „nezávislosti“, adaptabilitu a odolnosť voči možným negatívnym
trendom a krízam udržateľným spôsobom, využívaním ich konkurenčnej výhody.
Nástroje na podporu opatrenia:

•

podpora tvorby produktov a služieb s využitím miestnych zdrojov a kapacít,

•

podpora spoločných projektov verejného a súkromného sektora

•

využívanie zeleného a sociálne-zodpovedného verejného obstarávania pri nákupe tovarov
a služieb,

•

využitie podpory prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných

fondov (EŠIF)

v rámci jednotlivých operačných programov a to najmä: Program rozvoja vidieka, Integrovaný
regionálny operačný program, OP Ľudské zdroje a OP VVaI,
Ukazovatele výstupu, výsledku:

•

Počet vytvorených nových pracovných miest

•

Počet inovovaných produktov

•

Počet nových produktov

•

Počet produktov využívajúcich kultúrne dedičstvo

•

Počet produktov využívajúcich prírodné dedičstvo

•

Rast podielu produktívneho obyvateľstva

•

Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora

•

Počet vzniknutých partnerstiev

•

Počet farmárov, ktorí prešli na ekologický alebo alternatívny spôsob výroby

•

Počet podporených projektov MSP

1.2 Podporovanie investícií do diverzifikácie miestnych
ekonomík vo vidieckych oblastiach
Odôvodnenie:
Diverzifikáciu miestnych ekonomík a tvorbu nových pracovných miest vo vidieckych oblastiach je
možné dosiahnuť podporou existujúcich alebo potenciálnych podnikateľských subjektov, vrátane subjektov
sociálnej

ekonomiky,

ktoré

chcú

investovať

do podnikateľských

nápadov/projektov

zameraných

na dosiahnutie vyššej pridanej hodnoty s pozitívnym dopadom na životné prostredie. Z analýzy v rámci
prípravy PRV PSK vyplýva, že kľúčovým problémom vidieckych oblastí je vysoká nezamestnanosť
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predovšetkým mladých ľudí a ľudí 50+ a nedostatočne flexibilná štruktúra podnikateľských činností. Vytvorené
pracovné miesta neumožňujú obyvateľom vidieka dosiahnuť primeraný príjem, uplatniť vyššiu kvalifikáciu
a reinvestíciu do rozvoja, čo zvyšuje ekonomickú závislosť obyvateľstva a rýchlejšie „vyľudňovanie“ území,
a tým zvyšuje atraktivitu mesta. Vznik nových podnikateľských subjektov rešpektujúcich opodstatnené
požiadavky odrážajúce potreby života na vidieku, inovácie a orientácia na produkty zelenej ekonomiky
v kombinácii s novými produkčnými reťazcami (poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a cestovný ruch ako
základné piliere hospodárskeho rozvoja na vidieku) a vytváraním nových efektívnych vzťahov medzi
vidieckymi a mestskými oblasťami by umožnilo vidieku jeho revitalizáciu a zmenu vnímania vidieka.
Nástroje na podporu opatrenia:

•

podpora v oblasti prezentácie produktov malých a stredných podnikateľov – využívanie sociálnezodpovedného a zeleného verejného obstarávania, propagácia najlepšej praxe a úspešných
projektov,

•

podpora odborného vzdelávania pre podnikateľov,

•

podpora vytvorenia regionálnej značky kvality a etablovania odbytového miesta,

•

podpora vytvárania subjektov sociálnej ekonomiky, vrátane spoločného investovania,

•

podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom siete COVP a podpora odborného
vzdelávania a prípravy, poradenské a informačné aktivity,

•

podpora sieťovania a budovania partnerstiev malých a stredných podnikateľov,

•

šírenie informácií o regionálnych produktoch a výrobcoch,

•

využitie podpory prostredníctvom EŠIF v rámci jednotlivých operačných programov a to
najmä: Program rozvoja vidieka, Integrovaný regionálny operačný program, OP Ľudské
zdroje a OP VVaI,

Ukazovatele výstupu, výsledku:

•

Podiel tovarov a služieb verejne obstaraných iným spôsobom

•

Počet produktov certifikovaných podľa pravidiel regionálnej značky kvality

•

Počet nových odbytových miest

•

Počet subjektov sociálnej ekonomiky

•

Počet vytvorených nových pracovných miest

•

Počet nových alebo inovovaných produktov

•

Počet vzdelávacích programov, podujatí pre podporu podnikania na vidieku

•

Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora

•

Počet vzniknutých partnerstiev malých a stredných podnikateľov

•

Počet vytvorených sietí (klastrov)

•

Počet projektov podporených z EŠIF
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1.3 Investovanie a rozvoj ekologickej a bezpečnej
dopravy vo vidieckych územiach
Odôvodnenie:
Flexibilná, udržateľná, ekologická a bezpečná doprava umožňuje vidieckym oblastiam PSK využiť ich
potenciál prostredníctvom lepšieho prístupu k trhom tovarov a služieb, zlepšuje dostupnosť služieb
pre vidiecke obyvateľstvo, umožňuje pracovnú mobilitu na miestnom trhu práce.
Nástroje na podporu opatrenia:

•

podpora budovania inteligentného integrovaného systému dopravy,

•

využívanie EŠIF na budovanie cezhraničných spojení medzi vidieckymi oblasťami,

•

podpora elektromobility a alternatívnej dopravy na vidieku s dôrazom na nemotorovú dopravu,

•

využitie podpory prostredníctvom EŠIF v rámci jednotlivých operačných programov a to
najmä: Program rozvoja vidieka, Integrovaný regionálny operačný program, OP Ľudské
zdroje a OP VVaI,

Ukazovatele výstupu, výsledku:

•

Počet km vybudovaných cyklotrás

•

Počet projektov podporených z EŠIF

•

Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora

•

Počet inteligentných zastávok a terminálov

•

Počet km zrekonštruovaných ciest 2. a 3. triedy

•

Počet obcí so zlepšenou dopravnou obslužnosťou – výsledkový

•

Počet dopravných služieb využívajúcich IKT

1.4 Vytváranie nových pracovných miest vo vidieckych
územiach a udržanie existujúcich
Odôvodnenie:
Rozvoj zamestnanosti na miestnej úrovni závisí od zapojenia miestnych aktérov do navrhovania,
riadenia a implementácie verejnej politiky v oblasti zamestnanosti, čo si vyžaduje porozumieť hodnote rozvoja
miestnej zamestnanosti ako súčasti národnej politiky zamestnanosti, podporovať ich pri tvorbe príležitostí
pre inováciu a tvorivé myslenie, pri riešení otázok zamestnanosti, ako aj pri tvorbe špecificky miestnych
stratégií zamestnanosti. Integrovaný a špecificky miestny prístup k zamestnanosti zahŕňa škálu aktivít
zameraných na tvorbu pracovných miest, riešenie nezamestnanosti, podporu adaptability rôznych skupín
miestneho obyvateľstva, podporu komunitných iniciatív vrátane vzniku nových komunitne vedených služieb
priamo na mieste, kde ľudia žijú, chcú pracovať a majú možnosť uplatniť svoj vlastný prístup.
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Nástroje na podporu opatrenia:

•

podpora vytvárania miestnych stratégií zamestnanosti ako inkluzívnych a integrovaných
stratégií,

•

podpora duálneho vzdelávania a všetkých foriem pracovných a študijných pobytov,

•

propagácia najlepších riešení a praxe,

•

podpora vytvárania subjektov sociálnej ekonomiky, vrátane spoločného investovania,

•

podpora budovania podnikateľského ducha a zručností študentov, absolventov a talentov
v kultúrno-kreatívnom sektore s cieľom samozamestnateľnosti, či zakladania vlastných podnikov,

•

využitie podpory prostredníctvom EŠIF v rámci jednotlivých operačných programov a to
najmä: Program rozvoja vidieka, Integrovaný regionálny operačný program, OP Ľudské
zdroje, Program cezhraničnej spolupráce SR-PL na roky 2014 -2020

•
Ukazovatele výstupu, výsledku:

•

Počet vytvorených nových pracovných miest

•

Rast podielu produktívneho obyvateľstva

•

Podiel obyvateľstva so zvýšenou kvalifikáciou

•

Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora v oblasti vzdelávania

•

Počet projektov podporených z EŠIF

Priorita 2 : Ochrana a zhodnotenie prírodného a kultúrneho potenciálu
Na území PSK si vidiek zachová kultúrne a ekologické hodnoty vidieckej krajiny. Etabluje sa na lokálnu
hospodársku základňu a producenta výrobkov, ktorý využíva lokálne dostupné zdroje, prioritne pre miestnu
spotrebu a spotrebu okolitého regiónu, stane sa atraktívnym miestom v oblasti kultúrno-spoločenského
diania, oddychu a relaxu. Diverzifikáciou hospodárskej základne zabráni závislosti miestnej ekonomiky
od cestovného ruchu.
Vytváranie nových a posilňovanie existujúcich vzťahov v službách medzi vidiekom a mestami prispeje
k oslabovaniu negatívneho dopadu zmien spôsobených sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi
procesmi. Implementácia nových poznatkov do konkrétnych riešení a usmerňovaná tvorba vidieckeho
prostredia umožní vidieku jeho revitalizáciu a zmení náhľad na vidiek.
Špecifické ciele

•

Zachovať a zviditeľniť kultúrne pamiatky, miestne pamätihodnosti a „genius loci“ (ducha miesta)
vidieka, predpoklad príťažlivosti vidieckej krajiny

•

Zachovať a efektívne využívať

kvalitné životné prostredie vidieka, zefektívniť ochranu

biodiverzity, vrátane území NATURA 2000

•

Dosiahnuť potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť vidieka pri trvalo-udržateľnom hospodárení
s jedinečnými prírodnými a kultúrnymi zdrojmi

•

Zvýšiť záujem najmä mladej ekonomicky aktívnej populácie o život na vidieku a vidiecku krajinu
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Opatrenia pre Prioritu 2 :

2.1 Identifikovanie a zhodnocovanie miest
s výnimočným „genius loci“ (duchom miesta), vrátane
zabezpečenia legislatívnej ochrany „genius loci“.
Odôvodnenie:
Výnimočnosť prírody, krajiny a kultúrneho dedičstva je potenciálom pre zvýšenie zamestnanosti,
získanie nových príjmov, a teda prínosom pre miestne obyvateľstvo. Prepojením diferencovanej hospodárskej
základne vidieckeho územia (ktorá sa spája s potravinovou sebestačnosťou) s jeho nadstavbou –
predovšetkým cestovným ruchom dôjde k integrácii dvoch dôležitých činiteľov ovplyvňujúcich rozvoj
vidieckych oblastí, a zároveň sa zabezpečí, že vidiek neostane závislý len na vidieckom cestovnom ruchu.
Atraktívnosť územia odrážajúca sa v krajinnom ráze a v jeho prírodnej, kultúrnej a historickej hodnote“,
životnom štýle, úrovni miestnych ekonomík, architektúre, urbanizme, ale napríklad aj v kultúrnom kolorite je
určená mierou schopnosti miestnej komunity využiť bohatstvo prírodných, kultúrnych, ekonomických,
odborných a iných zdrojov dostupných v danom území. Výtvory ľudskej činnosti minulých generácií tvoria
popri prírodnom bohatstve neodmysliteľnú súčasť národného bohatstva. Ak sú súčasťou vidieckych území
stávajú sa kultúrne predpoklady popri prírodných základnými určujúcimi prvkami rozvoja územia regiónu.
Nástroje na podporu opatrenia:

•

podpora vytvárania inovatívnych produktov cestovného ruchu s ohľadom na „genius loci“ ,

•

propagácia vidieckej krajiny Prešovského kraja doma a v zahraničí,

•

podpora miestnych aktérov a komunitných iniciatív v starostlivosti o identifikovaný „genius
loci“,

•

zhodnocovanie existujúcich kultúrnych pamiatok a pamätihodností PSK na vidieku

•

využitie podpory prostredníctvom EŠIF v rámci jednotlivých operačných programov a to
najmä: Program rozvoja vidieka, Integrovaný regionálny operačný program, OP Ľudské
zdroje, Program cezhraničnej spolupráce SR-PL na roky 2014 -2020

Ukazovatele výstupu, výsledku:
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•

Počet vytvorených nových inovatívnych produktov cestovného ruchu

•

Počet novovytvorených propagačných materiálov

•

Počet podporených miestnych aktérov

•

Počet zhodnotených kultúrnych pamiatok a pamätihodností

•

Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora

•

Počet projektov podporených z EŠIF

2.2 Vytváranie podmienok pre bezpečné
a environmentálne prijateľné využívanie chránených
území, najmä v oblasti poľnohospodárstva, lesného
hospodárstva a cestovného ruchu, zážitkovej výučby
Odôvodnenie:
Zmena prístupu k chráneným územiam je potrebná v ich chápaní ako potenciálu rozvoja vidieka a nie
ako limitov vo využívaní vidieckej krajiny.
PSK patrí medzi kraje s najlepšou environmentálnou kvalitou. Je to ovplyvnené nízkou ekonomickou
aktivitou. Len v dvoch okresoch je prostredie narušené a jedno mesto má prostredie silne narušené.
S potenciálom prírodných a kultúrnych pamiatok (zaradených podľa Dohovoru UNESCO do ochrany
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, biosferických rezervácií podľa Medzinárodnej dohody UNESCO
o ochrane významných prírodných krás do zoznamu území MaB, 5 národných parkov, 2 CHKO,
181 maloplošných chránených území, z toho 57 národných prírodných rezervácií, 80 prírodných rezervácií,
5 národných prírodných pamiatok, 32 prírodných pamiatok, 7 chránených areálov, ako aj časťami území
európskej siete chránených území NATURA 2000, 10 chránených vtáčích území a 64 ÚEV) má vidiecky priestor
reálne predpoklady nielen pre zvyšovanie environmentálneho povedomia pre vidiecky cestovný ruch, ale aj
pre zážitkovo vzdelávacie/výučbové programy. PSK je územím so zatiaľ relatívne málo narušenou prírodou
hodnotnou a osobitou v celoslovenskom i stredoeurópskom kontexte.
Pôvodne prirodzený prírodný ekosystém sa zásahmi človeka zmenil na dnes prevažujúci umelý
ekosystém. Zmeny v rámci ekosystémov môžu mať za následok ohrozenie predpokladov pre život človeka
alebo kvalitu života a rozvoj územia.
Nástroje na podporu opatrenia:

•

podpora zvyšovania povedomia verejnosti, najmä žiakov stredných škôl inováciou školských
vzdelávacích programov o hodnote a využívaní chránených území v súvislosti s vidieckou krajinou,

•

propagácia chránených území doma a v zahraničí, aj ako súčasť podpory cestovného ruchu

•

podpora miestnych aktérov a komunitných iniciatív v starostlivosti o chránené územia, ako
aj o ich využívanie,

•

využitie podpory prostredníctvom EŠIF v rámci jednotlivých operačných programov a to
najmä: Program rozvoja vidieka, Integrovaný regionálny operačný program, OP Ľudské
zdroje, OP KŽP, Program cezhraničnej spolupráce SR-PL na roky 2014 -2020

Ukazovatele výstupu, výsledku:

•

Počet inovovaných školských vzdelávacích programov

•

Počet vytvorených nových inovatívnych produktov cestovného ruchu v chránených oblastiach

•

Počet novovytvorených propagačných materiálov

•

Počet podporených miestnych aktérov

•

Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora

•

Počet projektov podporených z EŠIF
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•

Počet navštívených výstav

•

Počet promočných aktivít

2.3 Zavedenie udržateľného manažmentu prírodných
zdrojov a prispôsobenie sa zmene klímy
Odôvodnenie:
Napriek tomu, že prírodné zdroje sú využívané efektívnejšie ako v minulosti, stále hrozí nerovnováha
medzi ich využívaním a ich schopnosťou obnovovať sa. Zmena klímy, strata biodiverzity a poškodzovanie
prírodných systémov zostávajú naďalej zásadnými problémami aj na vidieckom území PSK.
Nevyhnutné je smerovanie

inteligentnejších investícií založených na biologickej a krajinnej

rozmanitosti (chov miestnych plemien domácich zvierat a pestovanie špecifických rastlinných druhov)
a zameraných na transformáciu kľúčových systémov v oblastiach ako sú pôdohospodárstvo, energetika
(environmentálne spoľahlivé metódy výroby, distribúcie a využívania energií), bývanie, doprava, financie,
zdravie a vzdelávanie. Je nevyhnutné chápať ornú pôdu ako prírodný zdroj, ktorý vyžaduje cielenú ochranu
prijatím konkrétnej stratégie napr. nazachovanie výmery ornej pôdy a lesov a správnou voľbou prístupov
zameraných na zníženie tlakov a predchádzanie možným škodám (suchá a záplavy), obnovu ekosystémov,
nápravu sociálnoekonomických nerovností (opúšťanie vidieka, marginalizácia a pustnutie vidieckej krajiny).
Nástroje na podporu opatrenia:

•

podpora zvyšovania povedomia verejnosti, najmä žiakov stredných škôl inováciou školských
vzdelávacích programov o hodnote a využívaní chránených území v súvislosti s vidieckou
krajinou,

•

propagácia a podpora ekosystémových služieb,

•

podpora ekosystémového prístupu v manažmente krajiny,

•

podpora miestnych aktérov a komunitných iniciatív v oblasti udržateľného manažmentu
prírodných zdrojov,

•

využitie podpory prostredníctvom EŠIF v rámci jednotlivých operačných programov a to
najmä: Program rozvoja vidieka, Integrovaný regionálny operačný program, OP Ľudské
zdroje, OP KŽP, Program cezhraničnej spolupráce SR-PL na roky 2014 -2020

Ukazovatele výstupu, výsledku:
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•

Počet inovovaných školských vzdelávacích programov

•

Počet vytvorených nových inovatívnych produktov cestovného ruchu chránených oblastiach

•

Počet novovytvorených propagačných materiálov

•

Počet podporených miestnych aktérov

•

Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora

•

Počet projektov podporených z EŠIF

•

Počet navštívených výstav

•

Počet promočných aktivít

Priorita 3 : Rozvoj sociálneho kapitálu a podpora služieb na vidieku
Špecifické ciele

•

vytvoriť vzdelávacie programy pre absolventov stredných a vysokých škôl v spolupráci
s podnikateľmi,

•

zlepšiť dostupnosť a kvalitu sociálnych a zdravotníckych služieb na vidieku,

•

optimalizovať sieť sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC,

•

podporiť vytváranie nových CIZS (Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti) integrovaných
s vybranými sociálnymi službami vrátane aktívnej účasti územnej samosprávy,

•

podporiť spoločné projekty rôznych aktérov na miestnej úrovni,

•

využívať predovšetkým EŠIF na budovanie cezhraničných vzťahov medzi vidieckymi oblasťami,

•

budovať kapacity pre miestny rozvoj vedený komunitou, podpora miestnych partnerstiev, MAS.

Opatrenia pre Prioritu 3:

3.1 Zlepšenie dostupnosti, kvality a efektívnosti
sociálnych a zdravotníckych služieb na vidieku zmenou
prístupu k spôsobu ich poskytovaniu
Odôvodnenie:
Z vypracovanej podkladovej analýzy vyplýva, že okrem nedobudovanej environmentálnej
infraštruktúry, nedostatočne rozvinutej dopravnej infraštruktúry naďalej identifikovaným problémom ostáva
dostupnosť, kvalita a efektívnosť najmä verejných služieb na vidieku. Starnutie obyvateľstva na vidieku vytvára
zvyšujúci tlak predovšetkým na poskytovanie sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti, pri ktorých
dochádza k prechodu od inštitucionálnej formy k formám poskytovaných komunitou v súlade s platnou
legislatívou. Typickým znakom sociálnych služieb je veľká rôznorodosť ich prijímateľov a zároveň
nedostatočná „personalizácia“

poskytovaných služieb. Je preto nutné vytvárať rôzne formy a druhy

komunitných služieb spojených s bývaním a služieb dlhodobej integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti
a primárnej zdravotnej starostlivosti prepojenej na sociálne služby na komunitnej úrovni. Súčasťou systému
sociálnych služieb sú aj služby na podporu rodín s deťmi, ktorých hlavným poslaním je zabezpečenie
starostlivosti

o dieťa

v období

vykonávania

pracovnej

činnosti

rodiča

a vytváranie

podmienok

pre zosúlaďovanie rodinného a pracovného života posilnením poskytovania zariadení starostlivosti o deti do 3
rokov.
Nástroje na podporu opatrenia:

•

optimalizácia siete sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC,

•

podporiť vytváranie sietí sociálnych služieb – agentúr opatrovateľských služieb, sociálneho
poradenstva, denných ambulantných služieb a pod.,

•

zavedenie štandardov pre hodnotenie kvality poskytovaných služieb,
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•

využívanie moderných IKT prostredníctvom tzv. virtuálnej integrácie služieb a vytvárania nových
typov sociálnych služieb,

•

podpora vytvárania nových CIZS (Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti) integrovaných
s vybranými sociálnymi službami vrátane aktívnej účasti územnej samosprávy,

•

podpora spoločných projektov rôznych aktérov na miestnej úrovni,

•

využitie podpory prostredníctvom EŠIF v rámci jednotlivých operačných programov a to
najmä: Program rozvoja vidieka, Integrovaný regionálny operačný program, OP Ľudské
zdroje, Program cezhraničnej spolupráce SR-PL na roky 2014 -2020

Ukazovatele výstupu, výsledku:

•

Počet inovovaných sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

•

Počet vytvorených sietí sociálnych služieb – agentúr opatrovateľských služieb, sociálneho
poradenstva, denných ambulantných služieb a pod.,

•

Počet zariadení sociálnych služieb podľa štandardu kvality

•

Počet vytvorených nových CIZS (Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti) integrovaných

•

Počet podporených miestnych aktérov

•

Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora

•

Počet projektov podporených z EŠIF

3.2 Udržanie existujúcich a vytvorenie nových verejných
a neverejných služieb na vidieku
Odôvodnenie:
Ponuka sociálnych služieb, služieb zdravotnej starostlivosti a dopravných služieb by mala byť vhodne
doplnená o ostatné verejné a komerčné služby na vidieku so zohľadnením ich dostupnosti vzhľadom na fakt,
že sídelná štruktúra vidieka PSK je tvorená územiami s nízkou hustotou obyvateľstva a vysokým počtom
malých obcí.
Nástroje na podporu opatrenia:

•

využívanie EŠIF na budovanie cezhraničných vzťahov medzi vidieckymi oblasťami,

•

podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom siete COVP a podporu odborného
vzdelávania a prípravy, poradenské a informačné aktivity vrátane vytvárania siete „miest
odborného a praktického výcviku“ na vidieku,

•

využitie podpory prostredníctvom EŠIF v rámci jednotlivých operačných programov a to
najmä: Program rozvoja vidieka, Integrovaný regionálny operačný program, OP Ľudské
zdroje, OP KŽP, Program cezhraničnej spolupráce SR-PL na roky 2014 -2020

Ukazovatele výstupu, výsledku:
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•

Počet inovovaných služieb

•

Počet vytvorených sietí podporujúcich celoživotné vzdelávanie

•

Počet zariadení poskytujúcich služby duálneho vzdelávania

•

Počet vytvorených nových COVP (Centier odborného vzdelávania a prípravy) vo vidieckych
oblastiach

•

Počet podporených miestnych aktérov

•

Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora

•

Počet projektov podporených z EŠIF

•

Počet programov celoživotného vzdelávania

3.3 Posilňovanie kapacít, rozvoj sociálneho kapitálu
a občianskej spoločnosti
Odôvodnenie:
Aby si vidiecke územia PSK udržali alebo posilnili svoje postavenie, a zároveň sa zabezpečil rast
v európskom konkurenčnom prostredí, musia byť splnené dve navzájom sa doplňujúce podmienky: 1)
nevyhnutnosť primerane vybudovanej technickej infraštruktúry k svojej definovanej konkurenčnej
výhode a primeranej kvality ľudského kapitálu; 2) v novej ekonomike založenej na vedomostiach musia mať
vidiecke územia

schopnosť inovovať a využívať existujúce aj regionálne know-how a sledovať cestu

udržateľného rozvoja. Cieľom verejných intervencií je zabezpečenie rovnakého štandardu verejných služieb
a zlepšenie ich dostupnosti v mestách i na vidieku. Dlhodobé prieskumy a analýzy ukazujú, že obyvatelia
vidieka PSK dosahujú najnižšiu hodnotu indexu sociálneho kapitálu v porovnaní s ostatnými územiami.
Nástroje na podporu opatrenia:

•

budovanie kapacít pre miestny rozvoj vedený komunitou, podpora miestnych partnerstiev, MAS,

•

využitie podpory prostredníctvom EŠIF v rámci jednotlivých operačných programov a to
najmä: Program rozvoja vidieka, Integrovaný regionálny operačný program, OP Ľudské
zdroje, Program cezhraničnej spolupráce SR-PL na roky 2014 -2020, OP EVS

Ukazovatele výstupu, výsledku:

•

Počet podporených miestnych aktérov – miestnych partnerstiev

•

Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora

•

Počet spoločne vytvorených dokumentov

•

Počet projektov podporených z EŠIF

•

Počet spoločne vytvorených dokumentov Počet absolventov projektov ďalšieho vzdelávania

•

Počet podporených OZ, obcí a iných MVO

•

Počet podporených projektov z dotácií PSK

•

Počet vytvorených partnerstiev medzi MAS/VSP a inými subjektmi

•

Počet projektov cezhraničnej spolupráce

•

Počet publikácií, interaktívnych aplikácii umožňujúcich občiansku participáciu
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Prehľad navrhovaných finančných a nefinančných nástrojov na dosiahnutie zeleného rastu
vo vidieckych oblastiach PSK
Identifikovaný problém, slabá
stránka
Nedostatočná infraštruktúra
(technická, sociálna,
environmentálna)

Možné nástroje

Odporúčané aktivity, riešenia

Dane, poplatky, partnerstvá
súkromných a verejných
subjektov, verejné investície

Slabý ľudský a sociálny kapitál
a slabá inštitucionálna
základňa

Dane, cielená podpora
a verejné investície

Podpora spoločných projektov
a kombinácia verejných
a súkromných zdrojov
pri budovaní všetkých druhov
infraštruktúry
Investície do celoživotného
vzdelávania a celoživotného
poradenstva , prepojenie trhu
práce so vzdelávaním, zapojenie
všetkých skupín obyvateľstva

Environmentálne externality

Dane, obchodovanie s kvótami,
dotácie

Informácie o externalitách
a rozdelenie stimulov

Označovanie, dobrovoľné
nástroje, dotácie, technológie
a stanovenie štandardov

Spolupráca

Posilnenie sieťovej infraštruktúry, Systematická podpora
dotácie alebo pôžičky na podporu miestnych partnerstiev
a miestnych iniciatív, finančná
nových projektov
podpora integrovaných
prístupov a projektov
Podpora vedy a výskumu, daňové Zelené výzvy – portál na podporu
inovácií na vidieku
stimuly, zameranie sa
na univerzálne technológie

Nízke výnosy z výskumu
a vývoja

Systém dotácií podporujúcich
zelené iniciatívy ,
posudzovanie vplyvov na ŽP
Dohoda o spoločných
štandardoch pri verejných
investíciách (energetické...)
Označovanie miestnych
produktov

Integrovaný rozvoj vidieka si vyžaduje multidisciplinárny prístup.
Vzhľadom na skutočnosť, že príprava Programu rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja
predbiehala

prípravu a schválenie aktualizácie Územného plánu a nového Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja sa sústreďuje na kľúčové identifikované výzvy na vidieckom území PSK a že výber
jednotlivých opatrení a návrh možných nástrojov na ich podporu sú navrhnuté odborníkmi a zástupcami
sociálnych a ekonomických partnerov po vzájomnej konzultácií a na základe realizovaných analýz, bude
vhodné prostredníctvom Akčného plánu PRV PSK vhodné aktivity a projekty cielenejšie a špecifickejšie
zamerať.
V rámci podpory medzinárodnej spolupráce bude dôležité koordinovať aktivity aj s aktérmi
Karpatského dohovoru vrátane implementácie jeho protokolov.
Program rozvoja vidieka PSK vychádza zo všeobecnejšej analýzy vidieckeho územia, tvorí strategický
rámec pre tvorbu konkrétnych stratégií pre jednotlivé vidiecke oblasti a to najmä CLLD stratégie MAS/VSP
na roky 2015 – 2020 a teda výber konkrétnych aktivít a projektov je vhodné špecificky miestne prispôsobiť
očakávaným výsledkom a dopadu.
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Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom svojho web ssídla zabezpečí informovanosť všetkých
účastníkov procesu, uľahčí prístup a dostupnosť relevantných informácií a zabezpečí priemet opatrení PRV
PSK do ostatných koncepčných dokumentov na úrovni PSK.
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Existencia plánovacieho
dokumentu - posúdenie
súladu
s územnoplánovacou
dokumentáciou

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
Územno-plánovacia dokumentácia obce/obcí /VÚC
Vyhláška/y MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii zo zákona NR
SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom

ZÁKON č. 24 zo 14. decembra 2005 o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 364/2004 Zákon o vodách
Zákon č. 50/ Stavebný zákon
ZÁKON č. 293z 23. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon 364/2004 Z. z. o vodách
ZÁKON č. 506 z 29. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony

Posúdenie vplyvov
na životné prostredie

Dodržiavanie legislatívy
v oblasti ŽP

Referencia, odkaz

Kondicionalita

Schválenie
ÚPN, uznesenie
zastupiteľst va
obce/VÚC

Deň vydania
stavebného
povolenia alebo
vodoprávne ho
rozhodnutia
Vydanie
stavebného
povolenia alebo
vodoprávneho
rozhodnutia
Verejne
publikovaný
a schválený
dokument na web
sídla
obce/obcí/VÚC

Deň vydania
stavebného
povolenia alebo
vodoprávne ho
rozhodnutia

Termín
splnenia

Vydanie
stavebného
povolenia alebo
vodoprávneho
rozhodnutia

Posúdenie
splnenia

pri výbere projektov financovaných z EŠIF a jednotlivých operácií na úrovni PSK, prípadne iných záväzných právnych predpisov SR.

Investičné projekty

Investičné
projekty –
environment álna
infraštruktúr
a

Typ
intervencie,
aktivita
Investičné projekty

realizáciu aktivít a projektov a vychádzajú najmä z kondicionalít na národnej úrovni vrátane kondicionalít jednotlivých operačných programov, vylučovacích kritérií

Navrhnuté kondicionality predstavujú základný predpoklad a požiadavku pre úspešnú intervenciu do vidieckeho územia Prešovského samosprávneho kraja,

(vo vzťahu k prioritám a opatreniam Programu rozvoja vidieka PSK)

2 Návrh kondicionalít a indikátorov Programu rozvoja vidieka Prešovského
samosprávneho kraja
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Existencia koncepčného
dokumentu uplatňovanie
štandardov
a legislatívy
v oblasti poskytovania
sociálnych služieb
a služieb zdravotnej
starostlivosti
Existencia komplexného
plánu alebo plánov alebo
rámca či rámcov
pre dopravné
investície

Existencia strategického
dokumentu posúdenie
súladu so základným
rozvojovým dokumentom
na miestnej/
regionálnej úrovni

Kondicionalita

Verejne
publikovaný
a schválený
dokument na
web sídla
obce/obcí/VÚC

Verejne
publikované
a schválené
dokumenty na
národnej úrovni
PHSR
obce/obcí/VÚC
ÚPN (generel
dopravy), Plán
udržateľnej
mobility,

Národná stratégia cyklodopravy a cykloturistiky
Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku
2020 http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=147132
„Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR
do roku
2020“
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=147132

Verejne
publikovaný
a schválený
dokument
na websídla
obce/obcí/VÚC

Posúdenie
splnenia

Plán komunitných sociálnych služieb
Zákon o sociálnych službách (Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z.
v znení neskorších predpisov).
V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
poskytuje službu v krízovom stredisku (Zákon NR SR č. 305/2005
Z. z. v znení neskorších predpisov).

prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane
zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC
Zákon č. 309/2014, ktorý mení a dopĺňa Zákon č. 539/2009
o podpore regionálneho rozvoja
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (aktualizácia 2004)

Referencia, odkaz

Schválený Plán
udržateľnej
mobility
VÚC,
uznesenie
zastupiteľst va

Schválenie
Programu
hospodárske ho
s sociálneho
rozvoja , uznesenie
zastupiteľst va
obce/VÚC
Schválenie Plánu
komunitnýc h
sociálnych
služieb

Termín
splnenia

Investičné projekty
v oblasti
cyklodoprav y
a cykloturisti ky,
cestnej doprave,
VOD

Projekty
a aktivity v oblasti
poskytovania
sociálnych služieb

Všetky projekty
a aktivity
v konkrétno m
území

Typ
intervencie,
aktivita
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Existencia minimálne
národného a/alebo
regionálneho

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý poskytuje
možnosť vzdelávania a prípravu pre trh práce a definuje
znevýhodnených uchádzač o zamestnanie (§ 8)

Verejne
publikované

Verejne
publikované
a schválené
dokumenty na
národnej úrovni
PHSR
obce/obcí/VÚC

Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2020“
bol schválený vládou SR dňa 18.12.2013.
http://www.health.gov.sk/?strategia-v-zdravotnictve

Existencia národného
alebo regionálneho
strategického politického
rámca pre zdravie
Legislatíva pre oblasť
poskytovanie zdravotnej
starostlivosti – súlad

Všetky zákony upravujúce poskytovanie zdravotnej
starostlivosti sú zverejnené na Jednotnom automatizovanom
systéme právnych informácií (JASPI) Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky. Odkaz na JASPI: http://jaspi.justice.gov.sk
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom
prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 272/1994 Z. z.
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

Verejne
publikované
a schválené
dokumenty na
národnej úrovni
PHSR
obce/obcí/VÚC

Národná stratégia zamestnanosti, Stratégia deinštitucionalizácie
systému sociálnych služieb
http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialnapomoc/socialne-sluzby/
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/NezaradenyMaterialD
etail?idMat
erial=23195http://www.employment.gov.sk/files/legislativa/do
kumenty-zoznamypod/strategia-deinstitucionalizacie-systemusocialnych-sluzieb-nahradnejstarostlivosti-1.pdf

Existencia a vykonávanie
národného alebo
regionálneho/
miestneho strategického
politického rámca
pre znižovanie chudoby,
ktorý je zameraný
na aktívne začlenenie
osôb vyčlenených z trhu
práce so zreteľom na
usmernenia politiky
zamestnanosti.

Posúdenie
splnenia

Referencia, odkaz

Kondicionalita

Schválenie
Programu
hospodárske ho
s sociálneho

Schválenie
Programu
hospodárske ho
s sociálneho
rozvoja , uznesenie
zastupiteľst va
obce/VÚC

Schválenie
Programu
hospodárske ho
s sociálneho
rozvoja , uznesenie
zastupiteľst va
obce/VÚC

Termín
splnenia

Projekty
a aktivity v oblasti
podpory CŽV
a CŽP

Typ
intervencie,
aktivita
Projekty
a aktivity v oblasti
poskytovania
sociálnych služieb,
služieb
zamestnanost i,
podpory
znevýhodnen ých
skupín
obyvateľstva,
podpora subjektov
sociálnej
ekonomiky
Projekty
a aktivity v oblasti
podpory zdravia,
poskytovania
zdravotnej
starostlivosti
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MŠVVaŠ SR zriadilo Informačný systém ďalšieho vzdelávania
Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného
poradenstva
Stratégia celoživotného vzdelávania 2011
Akčný plán plnenia Stratégie celoživotného vzdelávania 2011
Kompetencie podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

strategického rámca
politiky celoživotného
vzdelávania

http://old.minedu.sk/data/USERDATA/DalsieVzdel/VDOC/Akcny
%20pla n%20Strategie%20CZV%202011_final.pdf

http://www.minedu.sk/9772-sk/dokumenty-a-predpisy/

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?i
dMaterial =11421

http://isdv.fri.uniza.sk/

http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativ
a/pracovnalegislativa/zakon-5_2004zz.pdf

MŠVVŠ SR pripravuje návrh zákona o uznávaní výsledkov
neformálneho vzdelávania a učenia sa zo strany MŠVVŠ SR (do
Národnej rady SR by mal byť predložený v druhom polroku
2015).
https://www.minedu.sk/data/files/2617_2009_568.pdf

Referencia, odkaz

Kondicionalita

Termín
splnenia
rozvoja , uznesenie
zastupiteľst va
obce/VÚC

Posúdenie
splnenia
a schválené
dokumenty na
národnej úrovni
PHSR
obce/obcí/VÚC
Verejne
publikované
a schválené
dokumenty na
národnej úrovni
PHSR
obce/obcí/VÚC

Typ
intervencie,
aktivita
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Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, najmä rozvíjanie spolupráce
s územnými celkami a s orgánmi iných štátov
Zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja, najmä
vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce
a partnerstiev, spolupracuje s regiónmi a územnými celkami
alebo s orgánmi iných štátov, ktoré plnia funkcie územnej
samosprávy
Zákon č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES
v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2007 z 9. augusta 2007,
ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania programov
cezhraničnej spolupráce financovaných v rámci Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 zo dňa 24.
októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia
zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva
Spoločný operačný program Maďarsko – Slovensko –
Rumunsko – Ukrajina 2007 - 2013 Operačný Program
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007
– 2013
zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších
predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (prenesený
výkon štátnej správy): Stratégia rozvoja dopravy SR do roku
2020
podľa zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov (originálna
kompetencia):

Súlad s legislatívou
v oblasti územnej
samosprávy

Súlad s legislatívou
v oblasti
dopravy

Cezhraničná spolupráca,
projekty medzinárodnej
spolupráce

Referencia, odkaz

Kondicionalita

Pri všetkých
typoch projektoch
a aktivít

Pri všetkých
typoch projektoch
a aktivít

Schválenie
Programu
hospodárske ho
s sociálneho
rozvoja , uznesenie
zastupiteľst va
obce/VÚC

Schválenie
Programu
hospodárske ho
s sociálneho
rozvoja , uznesenie
zastupiteľst va
obce/VÚC

Schválenie
Programu
hospodárske ho
s sociálneho
rozvoja , uznesenie
zastupiteľst va
obce/VÚC

Verejne
publikované
a schválené
dokumenty na
národnej úrovni
PHSR
obce/obcí/VÚC
Verejne
publikované
a schválené
dokumenty
na národnej úrovni
PHSR
obce/obcí/VÚC

Verejne
publikované
a schválené
dokumenty na
národnej úrovni
PHSR
obce/obcí/VÚC

Typ
intervencie,
aktivita
Pri všetkých
typoch
projektoch
a aktivít

Termín
splnenia

Posúdenie
splnenia
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Verejne
publikované
a schválené
dokumenty na
národnej úrovni
PHSR
obce/obcí/VÚC
Koncepcia
rozvoja kultúry
PSK

ZÁKON č. 206 z 28. apríla 2009 o múzeách a o galériách a
o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov ZÁKON č. 126 zo 6. mája 2015
o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z.
o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
ZÁKON č. 189 z 1. júla 2015 o kultúrno-osvetovej činnosti
ZÁKON č. 384 z 5. decembra 1997 o divadelnej činnosti
ZÁKON č. 49 z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového
fondu Stratégia rozvoja kultúry 2014 – 2020

Súlad v legislatívou
v oblasti kultúry

Schválenie
Programu
hospodárske ho
s sociálneho
rozvoja , uznesenie
zastupiteľst va
obce/VÚC

Verejne
publikované
a schválené
dokumenty na
národnej úrovni
PHSR
obce/obcí/VÚC

Oddelenie zabezpečuje dodržiavanie Zásad pre hospodárenie
a nakladanie s majetkom PSK u podriadených organizácií
a dodržiavanie Zákona NR SR č. 446/2002 Z.z. o majetku vyšších
územných celkov.

Súlad v legislatívou
v oblasti financovania

Termín
splnenia

Posúdenie
splnenia

Referencia, odkaz

Kondicionalita

Pri všetkých
typoch projektoch
a aktivít

Typ
intervencie,
aktivita
Pri všetkých
typoch projektoch
a aktivít
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Názov opatrenia
Opatrenie 1.1
Vytváranie podmienok pre využívanie miestnych zdrojov
a kapacít v konkrétnom území prostredníctvom všetkých
foriem podnikania

Názov ukazovateľa
Počet farmárov, ktorí prešli na ekologický alebo alternatívny spôsob
výroby
Počet podporených projektov MSP
Počet inovovaných výrobkov
Počet novovytvorených podnikov využívajúcich miestne zdroje
Počet projektov využívania OZSE
Počet vytvorených podnikateľských sietí
Počet regionálnych dodávateľských reťazcov
Počet produktov využívajúcich kultúrne dedičstvo
Počet produktov využívajúcich prírodné dedičstvo
Rast podielu produktívneho obyvateľstva
Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora

Návrh ukazovateľov pre monitorovanie PRV PSK podľa jednotlivých priorít a opatrení

Názov opatrenia
Názov ukazovateľa
Priorita 1:
Rozvoj miestnych vidieckych ekonomík
Počet nových MSP/1000 obyvateľov
Podiel ekologického a alternatívneho poľnohospodárstva na celkovej produkcii
Počet nových investičných projektov /1000 obyvateľov
Miera dlhodobej nezamestnanosti na vidieku
Počet nových pracovných miest /1000 obyvateľov
Miera ekonomickej aktivity/participácie

Návrh kľúčových ukazovateľov pre monitorovanie PRV PSK

Návrh ukazovateľov pre monitorovanie a hodnotenie

výsledok
dopad
dopad
výstup
výsledok
výstup
výsledok
výsledok
dopad
výstup

Typ
výstup

počet
%
počet
%
počet
%

Typ
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Opatrenie 1.4

Opatrenie 1.3
Investovanie a rozvoj ekologickej a bezpečnej
dopravy vo vidieckych územiach

Opatrenie 1.2
Investovanie do diverzifikácie miestnych ekonomík
vo vidieckych územiach

Názov opatrenia

výsledok
výsledok
výsledok
výsledok
výstup
výsledok
výsledok
výsledok
výstup

Dĺžka vybudovaných a prevádzkovaných cyklistických komunikácii
Počet obcí zapojených do IDS
Podiel tovarov a služieb verejne obstaraných iným spôsobom
Počet produktov certifikovaných podľa pravidiel regionálnej značky
Počet nových odbytových miest
Počet subjektov sociálnej ekonomiky
Počet vytvorených nových pracovných miest
Počet nových alebo inovovaných produktov
Počet vzdelávacích, programov, podujatí pre podporu podnikania
na vidieku
Počet vytvorených podnikateľských sietí /klastrov
Počet projektov podporených z EŠIF
Počet vytvorených prestupných bodov/uzlov
Počet podporených projektov v oblasti dopravy
Počet km vytvorených cyklotrás
Počet projektov podporených z EŠIF
Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora
Počet inteligentných zastávok a terminálov
Počet km zrekonštruovaných ciest II. a III.
triedy
Počet obcí so zlepšenou dostupnosťou/úspora času
Počet dopravných služieb využívajúcich IKT
Počet vytvorených nových pracovných miest
Počet vytvorených nových pracovných miest pre ženy
Počet udržaných pracovných miest

dopad
výsledok
dopad
dopad
dopad

výsledok
výstup
výsledok
výstup
výsledok
výstup
výstup
výsledok
výsledok

Typ
výstup
výsledok
výstup
výstup
výsledok

Názov ukazovateľa
Počet vzniknutých partnerstiev
Počet nových výrobkov
Počet investičných projektov zameraných na služby
Počet investičných projektov v oblasti nových technológií
Počet projektov podporujúcich inováciu
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Opatrenie 2.3

Opatrenie 2.2
Vytváranie podmienok pre environmentálne prijateľné
využívanie chránených území, najmä v oblasti
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného
ruchu, zážitkovej výučby

Opatrenie 2.1
Identifikovanie a zhodnocovanie miest s výnimočným
„genius loci“ (duchom miesta), vrátane zabezpečenia
legislatívnej ochrany „genius loci“.

Názov opatrenia
Vytváranie nových pracovných miest vo vidieckych územiach
a udržanie existujúcich

Názov ukazovateľa
Počet projektov podporených z EŠIF
Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora
Počet subjektov sociálnej ekonomiky
Počet projektov podporených z EŠIF
Počet inovovaných produktov cestovného ruchu
Počet produktov využívajúcich kultúrne dedičstvo
Počet produktov využívajúcich prírodné dedičstvo
Počet vzniknutých partnerstiev
Počet nových produktov cestovného ruchu
Počet nových propagačných materiálov
Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora
Počet podporených miestnych aktérov
Počet projektov podporených z EŠIF
Počet novo zapísaných kultúrnych pamätihodností
Počet novo vytvorených náučných chodníkov
Počet projektov podporených z EŠIF
Počet projektov podporených z EŠIF
Počet inovovaných školských vzdelávacích programov
Počet inovovaných produktov cestovného ruchu v chránených
oblastiach (prírodný CR)
Počet nových propagačných materiálov
Počet podporených miestnych aktérov
Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora
Počet navštívených výstav
Počet promočných aktivít
Počet interaktívnych vzdelávacích materiálov pre zážitkovú výučbu
Počet farmárov, ktorí prešli na ekologický alebo alternatívny spôsob
výroby
Počet plánov /koncepcií pre využívanie chránených území
Počet inovovaných školských vzdelávacích programov
výsledok
výsledok

výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výsledok
výstup

Typ
výstup
výstup
výsledok
výstup
dopad
výsledok
výsledok
výstup
výsledok
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výsledok
výstup
výstup
výsledok
dopad
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výstup
výstup
výstup

Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora
Počet podporených miestnych aktérov
Počet projektov podporených z EŠIF

Opatrenie 3.2
Udržanie existujúcich a vytvorenie
a neverejných služieb na vidieku
nových

výsledok
výstup
výstup
výsledok
výstup

výstup
výstup
výstup
výsledok
výsledok
výsledok
výsledok

výsledok

výsledok
výsledok

výsledok
výstup
výstup
výstup
dopad

Typ
dopad

Počet vytvorených nových CIZS (Centier integrovanej zdravotnej
starostlivosti)

Názov ukazovateľa
Počet inovovaných produktov cestovného ruchu v chránených
oblastiach (prírodný CR)
Počet plánov /koncepcií pre využívanie chránených území
Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora
Počet podporených miestnych aktérov
Počet projektov podporených z EŠIF
Počet inovovaných sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti VÚC poskytovaných na vidieku
Počet vytvorených sietí sociálnych služieb
Počet zariadení sociálnych služieb podľa štandardu kvality

Počet projektov podporených z EŠIF
verejných Počet podporených miestnych aktérov
Počet spoločných projektov verejného a súkromného sektora
Počet inovovaných služieb
Počet vytvorených sietí podporujúcich celoživotné vzdelávanie
Počet zariadení poskytujúcich služieb duálneho vzdelávania
Počet vytvorených nových COVP (Centier odborného vzdelávania
a prípravy) vo vidieckych oblastiach
Počet programov celoživotného vzdelávania
Počet podporených miestnych aktérov
Opatrenie 3.3
Posilňovanie kapacít , rozvoj sociálneho a ľudského kapitálu Počet projektov podporených z EŠIF
a občianskej spoločnosti
Počet spoločne vytvorených dokumentov
Počet absolventov projektov ďalšieho vzdelávania

Opatrenie 3.1
Zlepšenie dostupnosti, kvality
a efektívnosti sociálnych a zdravotníckych služieb na vidieku
zmenou prístupu k spôsobu ich poskytovaniu

Názov opatrenia
Zavedenie udržateľného manažmentu prírodných zdrojov
a prispôsobenie sa zmene klímy
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Názov opatrenia

Názov ukazovateľa
Počet podporených OZ, obcí a a iných MVO
Počet podporených projektov z dotácií PSK
Počet vytvorených partnerstiev medzi MAS/VSP a inými subjektmi
Počet projektov cezhraničnej spolupráce
Počet publikácií, interaktívnych aplikácii umožňujúcich občiansku
participáciu

Typ
výstup
výstup
výsledok
výsledok
výstup

3 Mechanizmus implementácie PRV PSK
Inštitucionálne zabezpečenie implementácie, monitorovania a hodnotenia Programu rozvoja PSK
Systém implementácie Programu rozvoja PSK pozostáva z nasledovných činnosti:

•

koordinácia a riadenie PRV PSK na úrovni ÚPSK,

•

implementácia priorít a opatrení Programu,

•

monitoring a hodnotenie Programu .

Inštitucionálne zabezpečenie koordinácie a riadenia Programu rozvoja vidieka zabezpečujú:

•

zástupcovia Prešovského

samosprávneho kraja – predseda, podpredsedovia, poslanci

zastupiteľstva, členovia jednotlivých komisií, z pohľadu ekonomiky vidieka hlavne komisia
regionálneho rozvoja, komisia cestovného ruchu, finančná komisia, sociálna komisia

•

Úrad Prešovského samosprávneho kraja a jeho odbory, hlavne odbor regionálneho rozvoja.

•

Program

je pripravený v konzultácii so sociálno-ekonomickými partnermi na úrovni kraja,

napríklad:

•

agentúry regionálneho rozvoja

•

partnerstvá sociálnej inklúzie

•

regionálne združenia miest a obcí

•

mikroregionálne združenia

•

mestá a obce

•

ostatné sieťové inštitúcie pôsobiace na vidieku, napr. NS MAS a ďalšie záujmové združenia, ktoré
majú súvis s navrhovanými opatreniami

•

mimovládne organizácie, verejné a súkromné poradenské agentúry so skúsenosťami,
odbornosťou v oblasti rozvoja vidieka (napr. Ľudia v Tatrách, SAŽP, BIC, RPIC, CPK a pod).

Program rozvoja vidieka PSK je odsúhlasený Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja,
manažment zabezpečuje Úrad PSK , hlavne odbor regionálneho rozvoja.
Riadenie Programu spočíva v nasledovných činnostiach:

•

koordinácia spracovania Programu;

•

vypracovanie usmernení a vykonávacích predpisov k implementácii Programu;

•

zabezpečenie finančného pokrytia implementácie z rozpočtu PSK alebo z iných zdrojov;

•

usmerňovanie implementačných agentúr Programu;

•

kontrola činnosti implementačných agentúr Programu;

•

zabezpečenie technickej stránky monitorovania implementácie Programu;

•

zabezpečenie administratívneho zázemia pre monitorovací výbor Programu (spolupodieľanie sa
na príprave implementačných a monitorovacích správ, podklady

•

pre zasadnutie, sekretariát počas a medzi zasadnutiami, komunikácia so Zastupiteľstvom PSK
a pod.);

•

zabezpečenie nezávislého hodnotenia Programu;

•

publicita a informovanosť o Programe ;
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•

vytvorenie informačného systému implementácie potrebného pre finančné riadenie Programu ,

•

archivácia relevantných dokumentov.

Inštitucionálne zabezpečenie implementácie priorít a opatrení Programu
Program rozvoja vidieka PSK zabezpečuje: Spoločná platforma RRA a MAS/VSP na území PSK v úzkej
spolupráci s R-ZMO (subjekty územnej spolupráce) a ÚPSK. Zástupcovia spoločnej platformy si na prvom
spoločnom rokovaní zvolia koordinujúci subjekt tzv. implementačnú jednotku Programu (IJP). Jej úlohy
a poslanie sú popísané nižšie. Okrem toho IJP plní úlohu aj v propagácii, publicite a komunikácii
v implementácii a tiež môže pôsobiť ako poradenský orgán pre jednotlivých užívateľov Programu v období
jeho implementácie.
V prípade existencie vlastných finančných nástrojov VÚC pre implementáciu Programu môže IJP
môže fungovať aj ako platobná jednotka.
Regionálne rozvojové agentúry (aj IJP) v kraji majú nasledovné úlohy pri napĺňaní cieľov Programu :

•

spracovávať Akčný plán Programu rozvoja vidieka PSK na obdobie n+2;

•

poskytovať poradenský servis v súvislosti s prípravou a implementáciou jednotlivých projektov
v rámci Programu;

•

napomáhať pri šírení informácií, publicite a komunikácií v súvislosti s implementáciou;

•

asistovať miestnym akčným skupinám /VSP v príprave a implementácii ich

Stratégií, ich

monitorovaní a v projektovom manažmente;

•

byť členom rozvojových partnerstiev a usmerňovať ich vo vyhľadávaní finančných zdrojov a pod.

•

prijímať a registrovať žiadosti projektov;

•

zabezpečiť hodnotenie, výber a schvaľovanie projektov predkladaných prijímateľmi v súlade
s kritériami hodnotenia a výberu projektov schválenými výborom pre výber projektov;

•

zabezpečiť uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku s prijímateľmi v prípade, že ide
o finančné prostriedky VÚC;

•

zabezpečiť overenie spolufinancovania jednotlivých projektov zo zdrojov prijímateľa a
z ostatných národných zdrojov;

•

kontrolovať implementáciu projektov;

•

zabezpečiť vytváranie systému monitorovania Programu a vlastné monitorovanie, konkrétne
sledovať plnenie opatrení na vidieku PSK z ostatných finančných zdrojov a vyhodnocovať zistené
skutočnosti;

•

zabezpečiť zostavovanie podkladov implementačných a monitorovacích správ, zostavovať ročné
hodnotiace správy o plnení opatrení Programu a predkladať ich monitorovaciemu výboru;

•

zabezpečiť súčinnosť s odborom regionálneho rozvoja ÚPSK pri implementácii Programu;

•

navrhovať prípadné zmeny v opatreniach v súlade s vývojom situácie na vidieku PSK
a predkladať ich Zastupiteľstvu PSK.

Inštitucionálne zabezpečenie monitorovania a hodnotenia Programu rozvoja vidieka PSK
Monitorovanie implementácie Programu rozvoja PSK bude zabezpečovať odbor regionálneho
rozvoja ÚPSK v súčinnosti s ostatnými odbormi PSK a IJP.
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Úlohy monitorovania:

•

dohliadať na plnenie cieľov PRV PSK,

•

monitorovať implementáciu PRV PSK podľa definovaných ukazovateľov výstupov, výsledkov
a dopadov podľa monitorovacieho rámca;

•

pripravovať konkrétne návrhy a predkladať Zastupiteľstvu PSK zmeny v obsahu PRV PSK
(špecifické ciele, opatrenia) v prípade, že definované špecifické ciele a opatrenia prestali byť
relevantné pre rozvoj vidieka v kraji;

•

zabezpečiť súčinnosť a komunikáciu s nezávislým hodnotiteľom PRV PSK ;

Hodnotenie

Programu

rozvoja vidieka

je zabezpečené nezávislým hodnotiteľom vybraným

na základe verejného obstarávania (jednotlivec alebo spoločnosť), ktorý zhodnotí výsledky a dopady PRV PSK
na vidiecke územie PSK a jeho sociálno-ekonomický rozvoj. Hodnotenie sa zabezpečí dvakrát – strednodobé
a záverečné hodnotenie. Úlohou hodnotiteľa je na základe stanovených ukazovateľov

a skutočnosti

zodpovedať hodnotiace otázky a zistiť, či plánovaná intervencia splnila očakávané ciele.
Pre potreby hodnotenia a monitorovania bol zostavený hodnotiaci a monitorovací rámec, ktorý
umožnil už na začiatku zvážiť reálnosť cieľov a opatrení PRV PSK. Hodnotiaci a monitorovací rámec slúži ako
nástroj priebežného monitorovania implementácie Programu Predovšetkým pre IJP.

•

Ukazovatele, ktoré hodnotiaci a monitorovací rámec obsahuje sa majú sledovať nasledovne:
hodnotiace ukazovatele na úrovni dopadu sa sledujú na konci roku 2017,

•

hodnotiace ukazovatele na úrovni výsledku/výstupu

sa sledujú raz ročne a v sumáre

v strednodobom horizonte a v závere implementácie stratégie,
Monitorovacie ukazovatele sa sledujú raz ročne, na základe údajov z priebežne realizovaných alebo
ukončených projektov. Jednotlivé monitorovacie ukazovatele sú uvedené vždy na konci každého opatrenia.
Sledované monitorovacie ukazovatele sa porovnávajú v každej správe s počiatočným stavom. Všetky
ukazovatele sú východiskom pri priebežnom posudzovaní vplyvov stratégie na rozvoj územia.
Ukazovatele výstupov, výsledkov a dopadov v samostatnej časti Návrh kondicionalít a indikátorov.
Návrh súboru minimálnych indikátorov /ukazovateľov na úrovni jednotlivých opatrení je v časti Strategické
a špecifické ciele, zámery, priority a opatrenia.
V Programe je plánované strednodobé hodnotenie, ktoré sa má vykonať v strednodobom horizonte
v roku 2017. Ďalšie hodnotenie stratégie sa bude realizovať na konci roku 2020.
Podľa Programu predmetom strednodobého hodnotenia je hodnotenie výsledkov na úrovni
špecifických cieľov.
1.

Pre vykonanie hodnotenia bude vybraný nezávislý hodnotiteľ, ktorý vykoná strednodobé
hodnotenie a vypracuje správu, ktorú predloží relevantnému odboru ÚPSK na na posúdenie
a konzultácie a následne IJP a Spoločná platforme a po schválení hodnotenia aj Zastupiteľstvu
PSK na schválenie/neschválenie.

2.

Monitorovacie tabuľky ÚPSK budú slúžiť ako jeden z podkladov pre strednodobé hodnotenie
na úrovni výstupov.
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3.

Údaje pre ukazovatele výsledkov bude hodnotiteľ spracovávať na základe zberov v súčinnosti
s relevantnému odborom, podľa ním vypracovaných dotazníkov.

4.

Spracované údaje budú prezentované vo forme tabuliek a ilustrované textom vo forme
záverečnej správy.

5.

Bude vykonané hodnotenie inštitucionálneho zabezpečenia Programu, prostredníctvom

6.

riadených rozhovorov a štúdiom dokumentov, ktoré súvisia s implementáciou Programu.

Pre každé opatrenie bude vypracovaný súbor hodnotiacich otázok a odpovedí, napríklad: Príklad
hodnotiacej otázky

•

Do akej miery prispelo opatrenie k zvýšeniu poctu pracovných miest priamo na vidieku
na základe vnútorných zdrojov?

•

Do akej miery prispelo opatrenie k rozšíreniu ponuky pracovných miest priamo na vidieku
na základe vnútorných zdrojov?

Príklad odpovede na hodnotiacu otázku
Odpoveď na prvú hodnotiacu otázku je založená na nasledovných ukazovateľoch výsledku:

•

celkovo vytvorené pracovné miesta

•

podiel poctu pracovných miest vytvorených na základe využitia miestnych zdrojov

Odpoveď na druhú hodnotiacu otázku je založená na nasledovných ukazovateľoch výsledku:

•

celkovo vytvorené druhy pracovných miest

•

podiel druhov pracovných miest vytvorených na základe využitia miestnych zdrojov. Zistenia sú
výsledkom procesu monitorovania a môžu byť doplnené dotazníkovým šetrením na mieste.

Súčasťou hodnotenia sú ja odporúčania a závery.
Závery a odporúčania
Vytvorenie spoločnej platformy RRA, MAS/VSP , R-ZMO a je v súlade s princípom partnerstva
uplatňovaného v miestnom a regionálnom rozvoji a umožňuje integrovaný prístup pri realizácii PRV PSK
a participáciu všetkých aktérov na území PSK, posilňovanie vzťahov medzi vidieckym územím PSK a mestskými
oblasťami.
Integrovaný prístup, ktorý má zabezpečiť súčinnosť viacerých sektorov zainteresovaných do rozvoja
vidieka v konzistentnom právnom, politickom a inštitucionálnom rámci je závislý nielen na aktívnej účasti
všetkých zainteresovaných strán, ale aj na aplikácii špecificky miestneho prístupu na úrovni jednotlivých
vidieckych oblastí ako súčasti vidieckeho územia PSK v súčasnosti najčastejšie reprezentovanými MAS/VSP
pripravujúcimi a v budúcnosti implementujúcimi vlastné komplementárne miestne stratégie rozvoja (CLLD
stratégie).

Decentralizácia a subsidiarita, ktoré prispievajú k tomu, aby sa riešenie problémov

zabezpečovalo na úrovni ich vzniku je takisto neoddeliteľnou súčasťou špecificky miestneho a integrovaného
prístupu.
Nevyhnutnou podmienkou a kritickým faktorom úspechu realizácie PRV PSK je aj flexibilita
programovania na úrovni PSK , ktorá umožňuje PSK zohľadniť vlastnú rôznorodosť vidieckeho územia,
vybrať si z ponuky opatrení určených EK v rámci OP a komunitárnych programov a realizovať iba tie, ktoré
najlepšie prispejú k napĺňaniu diferencovaných potrieb a záujmov jeho vidieckeho územia.
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Dôsledné strategické plánovanie na všetkých úrovniach tvorí východisko pre zosúlaďovanie
a dosahovanie možných synergických efektov, komplementaritu na miestnej a regionálnej či národnej úrovni.
To si predovšetkým od územnej samosprávy vyžaduje pravidelný monitoring, hodnotenie a aktualizáciu
základných koncepčných dokumentov ako je územno-plánovacia dokumentácia a Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja, bez ktorých nie je možné financovanie rozvoja územia z verejných zdrojov. (Podľa
posledného prieskumu má v súčasnosti platné základné koncepčné dokumenty v zmysle legislatívy menej
ako 20% obcí na území PSK.).
Riadenie „zdola nahor“ umožňujúce participáciu vidieckych komunít na procesoch rozhodovania
a plánovania prostredníctvom spoločnej platformy s inými subjektmi územnej spolupráce zároveň podporuje
vytváranie nových miestnych akčných skupín, mestskomietsnych a mestských akčných skupín, partnerstiev
a sietí, ktoré preberajú zodpovednosť za ďalší rozvoj svojich území.
Ekonomická a sociálna diverzifikácia by mala prispieva k rozmanitému využitiu celkového
potenciálu vidieckeho územia PSK, zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj, ktorý je založený na využití miestneho
potenciálu bez obmedzenia potrieb budúcich generácií.
Nové legislatívne rámce, ktoré zabezpečia podmienky pre akceleráciu a ďalší ekonomický rozvoj
vidieka, kompenzácie pre subjekty hospodáriace v znevýhodnených oblastiach, horských a podhorských
oblastiach, v oblastiach začlenených do ochranných pásiem a zabezpečujúce verejnoprospešné funkcie lesa,
viaczdrojové, doplnkové a konzistentné financovanie využívajúce kombináciu zdrojov financovania
pri dodržaní zásady konzistentnosti podpory EÚ s činnosťami, politikami a prioritami Spoločenstva formou
dosiahnutia synergie a komplementarity na úrovni RIÚS/IÚS a miestnych stratégii rozvoja
(CLLD stratégií) pri využití finančných prostriedkov EÚ a prostredníctvom nových PHSR aj iných
dostupných finančných zdrojov aj na národnej úrovni.
Zdieľanie a transfer know-how je podmienkou k šíreniu informácií, vedomostí a zručností,
k rozvíjaniu manažérskych schopností a líderstva na vidieku predovšetkým realizáciou spoločných projektov
na úrovni regiónov, na národnej i medzinárodnej úrovni.

Pre vidiecke územie PSK je dôležitá najmä

cezhraničná spolupráca medzi SR a PL, SR a Ukrajinou, ale aj podpis Karpatského dohovoru najmä v oblasti
rozvoja cestovného ruchu a ochrany prírody a krajiny, s dôrazom na využívanie unikátneho kultúrneho
a prírodného dedičstva Karpát (http://www.carpathianconvention.org).
Podpora výskumu, zavádzanie inovačných postupov a kontinuálny monitoring vidieka, ktoré
zefektívňujú vynakladané vstupy a implementáciu plánovaných

rozvojových aktivít. V rámci procesu

implementácie PRV PSK bude potrebné na úrovni Akčného plánu vypracovať detailnejší prehľad možností
financovania jednotlivých navrhovaných opatrení vo forme nasledovnej tabuľky:

183

Tabuľka: Operačný a finančný plán s uvedením možných nástrojov na podporu opatrení a zdrojov
financovania

Priorita
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Špecifický cieľ

Opatrenie

Nástroje
na podporu
opatrenia

Obdobie
realizácie

Plánovaný
zdroj
financovania

Autor: Milan Kapusta

EX – ANTE HODNOTENIE
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1 Úvodná správa
Predmetom ex-ante hodnotenia je hodnotenie Programu rozvoja vidieka Prešovského
samosprávneho kraja, ktorý pripravuje Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu s názvom „Program
rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja“, financovaného z Regionálneho operačného programu
(Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel, názov opatrenia: 4.1. Regenerácia sídiel, číslo výzvy. ROP – 4.1 d - 2012/01).
Projekt sa realizuje v období 11/2014 – 10/2015. Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti
a sebestačnosti vidieckeho prostredia a kvality života vidieckeho obyvateľstva Prešovského samosprávneho
kraja. Vypracovanie Ex-ante hodnotenia Programu rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja (ďalej
len PRV PSK) je 3. špecifickým cieľom projektu.
Účelom Ex-ante hodnotenia PRV PSK je vytvorenie kvalitného programu rozvoja vidieka, ktorý bude
užitočným nástrojom pri napĺňaní cieľov stratégie Európskej Únie (Európa 2020) na regionálnej úrovni, t. j.
na úrovni NUTS III – Prešovského samosprávneho kraja. Úlohou Ex-ante hodnotenia je prispieť k príprave PRV
PSK, ktorý bude zodpovedať potrebám samosprávneho kraja a zosúlaďovať ich so širšími prioritami EÚ. Počas
celého hodnotiaceho procesu sa budeme zameriavať na hodnotenie cieľov, ich dosiahnuteľnosť a bude sa
posudzovať účinnosť a efektívne využívanie priradených finančných zdrojov k jednotlivým opatreniam.
V úvodnej správe prezentujeme metodiku, ktorú budeme pri hodnotení využívať, opíšeme kroky
a k nim patriace výstupy Ex-ante hodnotenia a plánovanú štruktúru záverečnej správy Ex-ante hodnotenia PRV
PSK. Súčasťou tejto úvodnej správy je aj pracovný plán a časový harmonogram vypracovania Ex-ante
hodnotenia, ktorý sme pripravili na základe harmonogramu vytvorenia PRV PSK. V tejto správe prezentujeme
aj personálne zabezpečenie prípravy priebežných správ a záverečnej správy ex-ante hodnotenia. Pri vytvorení
Ex-ante hodnotenia sa riadime a pracujeme v zmysle usmernení vydaných Európskou Komisiou pod názvom
„Usmernenia pre hodnotenie ex ante programov rozvoja vidieka 2014-2020,“ (návrh august 2012, DG AGRI,
EK1).
Pri našej práci sa riadime heslom projektu: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

1

Zdroj: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/evaluation/library/evaluation-helpdeskpublications/en/evaluation-helpdesk-publications_en.html
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1 Proces vytvorenia Ex-ante
hodnotenia PRV PSK
V tejto kapitole stručne zhrnieme systémový prístup k Ex-ate hodnoteniu PRV PSK, opíšeme metodiku,
ktorú pri hodnotení PRV PSK plánujeme využiť, opíšeme etapy Ex-ante hodnotenia a výstupy práce
pracovného tímu hodnotiteľov. Ďalšia časť tejto kapitoly obsahuje plánovanú štruktúru záverečnej správy Exante hodnotenia PRV PSK.

1.1 Systémový prístup k Ex-ante hodnoteniu PRV PSK
Pri vypracovaní Ex-ante hodnotenia PRV PSK sa prispôsobujeme k hlavným etapám plánovacieho
procesu a procesu vytvárania PRV PSK.
Obrázok znázorňuje vzťah medzi Ex-ante hodnotením a vytvorením PRV PSK.

Obrázok č. 1. Vzťah medzi Ex-ante hodnotením PRV PSK a vytvorením PRV PSK
Zdroj: vlastný
Proces Ex-ante hodnotenia a proces vytvorenia PRV PSK sú od seba neoddeliteľné a ich jednotlivé
kroky prebiehajú striedavo. Na prípravu jednotlivých častí PRV PSK vždy naväzuje etapa ex-ante hodnotenia,
ktorá poskytuje odporúčania pre zainteresované strany (vo forme priebežných správ), s cieľom zlepšenia
kvality PRV PSK. Na základe odporúčaní a návrhov sa aktuálne verzie PRV PSK prepracujú a už revidované verzie
sa stanú podkladom pre ďalšiu fázu prípravy PRV PSK. Na Obrázku č. 1 je vidieť procesnú schému prípravy PRV
PSK a v nej momenty, kedy sa realizujú priebežné Ex-ante hodnotenia jednotlivých verzií PRV PSK. Využívané
metódy hodnotenia, stručný opis jednotlivých výstupov hodnotenia, pracovný plán, harmonogram Ex-ante
hodnotenia a metodiku hodnotenia opisujeme v nasledujúcich kapitolách úvodnej správy.
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1.2 Metodologické prístupy Ex-ante hodnotenia
Príprava PRV PSK je komplexný a dynamický proces. Jeho prípravu a vytvorenie zabezpečuje viac
zainteresovaných strán, ktorých práca resp. jej výstupy budú hodnotiteľmi priebežne posudzované a ich
odporúčania zohľadnené v jednotlivých fázach procesu prípravy PRV PSK.
Metódy hodnotiaceho procesu:
I. Zber dát – zber dát pri Ex-ante hodnotení PRV PSK sa uskutoční dvomi hlavnými metódami. Prvou
metódou je využívanie sekundárnych zdrojov. Medzi hlavné sekundárne zdroje patria strategické dokumenty
EÚ, národné strategické dokumenty (napr. Program rozvoja vidieka SR na obdobie 2014-2020), strategické
dokumenty na úrovni NUTS III (Prešovského samosprávneho kraja), štatistické údaje, existujúce relevantné
analýzy a štúdiá. Druhou metódou pri zbere dát sú osobné rozhovory, ktoré budú vykonané s cieľom získania
informácii od zainteresovaných strán a s cieľom získania komplexného pohľadu na predmet hodnotenia.
II. Metódy analýz kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií získaných pomocou zberu dát – analýza dát
a informácií sa uskutoční pomocou ôsmych hlavných metód. Do súboru týchto metód patrí metóda desk research
(výskum od stola). Výskum od stola je metóda, pomocou ktorej sa spracúvajú sekundárne zdroje, ktoré budú
nazhromaždené v procese zberu dát. Budeme ju využívať vo všetkých etapách Ex-ante hodnotenia a to
pri posudzovaní zázemia a potrieb, pri posudzovaní relevantnosti PRV PSK, pri posudzovaní koherentnosti
a konzistencie PRV PSK a pri hodnotení ukazovateľov monitorovacieho a hodnotiaceho systému PRV PSK
a pri posudzovaní väzby PRV PSK na horizontálne zásady. Ďalšou metódou je SWOT-analýza, ktorú budeme
využívať pri sformulovaní záverov a odporúčaní a tiež budeme posudzovať SWOT - analýzu PRV PSK (vlastné
zhrnutie analytickej časti PRV PSK). Ďalšou metódou je metóda logického rámca. Táto metóda sa zakladá
na analýze a identifikácii problémov, na ktoré sa vo forme opatrení, hľadá riešenie. Poslúži ako efektívny nástroj
pri posudzovaní fáz prípravy programu, implementačnej časti a monitorovacieho systému PRV PSK
a pri hodnotení opatrení z aspektu vykonateľnosti a udržateľnosti. Pri príprave hodnotenia plánujeme využiť
aj procesné analýzy, najmä čo sa týka nastavenia procesu implementácie PRV PSK a identifikácie bariér a rizík
realizácie PRV PSK. Porovnávacie metódy sa môžu využiť pri hodnotení vplyvov počiatočných podmienok a ich
zmien na PRV PSK. Ďalšou metódou, ktorú plánujeme využiť pri príprave Ex-ante hodnotenia je metóda syntézy.
Analýza a syntéza nemôžu existovať jeden bez druhého, pretože vo fáze analýzy sa celá problematika delí
na menšie prvky, agregátom ktorých je celok a analytik sa snaží tieto prvky spoznať a identifikovať vzťahy medzi
týmito prvkami. Vo fáze syntézy sa vytvára nový, lepší (požadovaný) celok, síce z tých istých prvkov,
ale pri zohľadnení výsledkov analýzy (kedy už poznáme charakteristiku prvkov a existujúce vzťahy medzi prvkami
problematiky). Túto metódu plánujeme využiť pri hodnotení a sformulovaní našich záverov. Na spracovanie
štatistických dát a hodnotenie PRV PSK plánujeme použiť štatistické metódy (opisné metódy, krížové tabuľky,
atď.) a na znázornenie niektorých našich záverov grafické metódy (napr. grafy, procesné schémy, atď.).

1.3 Výstupy Ex-ante hodnotenia PRV PSK
Výstupy Ex-ante hodnotenia PRV PSK sa prispôsobujú jednotlivým fázam vytvárania PRV PSK. Počas
Ex-ante hodnotenia budeme hodnotiť jednotlivé fázy resp. časti PRV PSK a svojimi odporúčaniami podporovať
optimálne nastavenie PRV PSK. Svoje odporúčania a návrhy budeme pripravovať a podávať v nasledujúcom
slede vo forme písomných správ:
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1) Ex-ante hodnotenie – Úvodná správa: v úvodnej správe Ex-ante hodnotenia PRV PSK uvádzame
ciele a úlohy Ex-ante hodnotenia, postup a kroky hodnotenia, vzťah medzi Ex-ante hodnotením a vytvorením
PRV PSK, metodologický prístup a pracovný plán Ex-ante hodnotenia PRV PSK.
2) Ex-ante hodnotenie – 1. priebežná správa: 1. priebežná správa Ex-ante hodnotenia posudzuje
analytickú časť PRV PSK, a to najmä SWOT-analýzu. Sformulujú sa v nej odporúčania na doplnenie/zmenu
aktuálnej

verzie

analytickej

časti

PRV

PSK.

Cieľom

tejto

správy

bude

poskytnúť

podporu

pre upresnenie/doplnenie analytickej časti a SWOT-analýzy. Sformulované odporúčania budú vychádzať
zo zberu dát a ďalších informácií zo sekundárnych zdrojov a strategických dokumentov.
3) Ex-ante hodnotenie – 2. priebežná správa: 2. priebežná správa Ex-ante hodnotenia posudzuje
strategickú a implementačnú časť aktuálnej verzie PRV PSK, ktorá vychádza z revidovanej analytickej časti,
aplikujú sa porovnávacie metódy, metóda logického rámca, metóda syntézy, procesné analýzy a ďalšie
metódy, pomocou ktorých sa dá zvýšiť relevantnosť, koherentnosť a konzistencia PRV PSK.
4) Ex-ante hodnotenie – Konečná správa: Konečná správa Ex-ante hodnotenia obsahuje zhrnutie
už ukončených etáp Ex-ante hodnotenia a zhodnotí PRV PSK ako celok, dopracuje sa záverečná správa
posudku vplyvov PRV PSK na životné prostredie a sformulujú sa posledné odporúčania pre spracovateľský tím.
5) Ex-ante hodnotenie – Záverečná správa: Záverečná správa Ex-ante hodnotenia je kompletizáciou
konečnej správy Ex-ante hodnotenia. Záverečná práca obsahuje štyri hlavné časti (úvod, Ex-ante hodnotenie
PRV PSK, hodnotenie dopadov PRV PSK na životné prostredie, záver). Podrobný návrh na štruktúru záverečnej
správy uvádzame v ďalšej kapitole.

1.4 Návrh štruktúry záverečnej hodnotiacej správy
Pri zostavení záverečnej správy sa budeme riadiť usmerneniami pre Ex-ante hodnotenie programov
rozvoja vidieka 2014 – 2020 2 a navrhujeme nasledujúcu obsahovú náplň záverečnej správy Ex-ante
hodnotenia PRV PSK.
Návrh obsahu Záverečnej správy Ex-ante hodnotenia

1. Ciele Ex-ante hodnotenia PRV PSK
2. Kroky a etapy Ex-ante hodnotenia, vzťah medzi hodnotiteľmi, riadiacim tímom projektu
a posudzovateľom vplyvov PRV PSK na životné prostredie

3. Ex-ante hodnotenie PRV PSK
4. Relevantnosť PRV PSK, externá a interná koherentnosť PRV PSK
5. Posúdenie vplyvov PRV PSK na životné prostredie
Záver

2

Zdroj: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/evaluation/library/evaluation-helpdeskpublications/en/evaluation-helpdesk-publications_en.html
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1.5 Metodika hodnotenia PRV PSK
Pri hodnotení PRV PSK v podstate hľadáme odpovede na štyri základné otázky, z hľadiska ktorých sa
PRV PSK bude posudzovať.
Tieto otázky sú nasledovné:
1) Ciele PRV PSK definované v stratégii a intervenčnej logike sú v súlade s identifikovanými výzvami,
potrebami a problémami PSK?
2) Ako prispieva PRV PSK k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020 s ohľadom na národné
a regionálne potreby?
3) Merateľné ukazovatele a monitorovací systém PRV PSK sú vhodne nastavené?
4) Alokácia zdrojov (najmä finančných) je vhodne nastavená?
Ako vidieť, pri metodike Ex-ante hodnotenia vychádzame zo základných zásad vytvárania Ex-ante
hodnotení programov rozvoja

vidieka. Prvá otázka, na ktorú sa zameriavame pri posudzovaní, v sebe

sumarizuje ďalšie otázky, ktorých zodpovedanie považujeme za nevyhnutné z hľadiska optimálneho
vytvorenia PRV PSK (napr. podarilo sa presne definovať potreby PSK?, analytická časť PRV PSK vytvára dobrý
základ pre vytvorenie strategickej a implementačnej časti PRV PSK?, analytická a strategická časť,
sformulované akcie (opatrenia) sú v súlade?, atď.). Druhá otázka sa zameriava na to, či vytvorený program je
v súlade s ďalšími - už existujúcimi strategickými dokumentami na vyšších úrovniach alebo na rovnakej úrovni,
a to najmä so stratégiou Európa 2020, s PRV SR 2014 – 2020 a s ďalšími strategickými dokumentami PSK,
posudzujeme relevantnosť, koherentnosť a konzistentnosť aktuálnych verzií PRV PSK. V tretej otázke sa
zaoberáme s návrhom ukazovateľov a s návrhmi monitorovacieho a hodnotiaceho systému PRV PSK,
posudzujeme míľniky, ich nastavenie a tiež postupy pri získavaní údajov, ktoré zabezpečujú získavanie
informácií pre činnosti hodnotenia a monitoringu, a tiež vhodnosť monitorovacieho a hodnotiaceho systému
PRV PSK. Pri tejto otázke sa zameriavame aj na využitie skúseností z predchádzajúceho obdobia, t. j. či sa
pri nastavení ukazovateľov zohľadňovali tieto skúsenosti. Naša Štvrtá otázka sa zameriava na alokáciu zdrojov,
a to najmä finančných, posudzujeme primeranosť financií alokovaných k jednotlivým cieľom PRV PSK, ich
štruktúru a formy podpory, ale posudzujeme aj nastavenie administratívnych kapacít a kapacít zapojených
zainteresovaných strán do implementácie PRV PSK.
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2 Pracovný plán a časový
harmonogram Ex-ante hodnotenia
PRV PSK
Počas vytvárania pracovného plánu posudzovania a hodnotenia jednotlivých častí PRV PSK
vychádzame najmä z harmonogramu vytvorenia PRV PSK. Ex-ante hodnotenie PRV PSK je totiž úzko spojené
s plánovacím procesom a jej cieľom je podporiť proces prípravy a vytvorenia PRV PSK. Jednotlivé pracovné
úlohy sme identifikovali a načasovali podľa

potreby plánovania a prípravy PRV PSK. Harmonogram

vypracovania Ex-ante hodnotenia sme pripravili na základe informácií získaných od riadiaceho tímu projektu
(harmonogram prípravy PRV PSK). Personálne zabezpečujeme Ex-ante hodnotenie skúsenými odborníkmi.
1. Tabuľka. Harmonogram prípravy Ex-ante hodnotenia PRV PSK
Etapa
0. Prípravná fáza

Vstupy a metódy
Hlavné úlohy:

Výstupy
Úvodná správa

hodnotenia I.

- uzatvorenie dohody

Ex-ante

s objednávateľom,

hodnotenia PRV

- definovanie cieľov a úloh Ex-ante

PSK

Termín
do 31. januára 2015

hodnotenia,
- založenie pracovnej skupiny,
- vytvorenie pracovného plánu
a harmonogramu prác
- vytváranie komunikačných kanálov
so zainteresovanými
Metódy:
- zber dát (osobné rozhovory, zber
sekundárnych zdrojov)
1. Prípravná fáza

Hlavné úlohy:

Úvodná správa

hodnotenia II.

- špecifikácia metodologických

Ex-ante

prístupov hodnotenia,

hodnotenia PRV

- špecifikácia metodiky hodnotenia

PSK

PRV PSK,
- zhromaždenie podkladov a zdrojov
dát pre hodnotenie,
- zmapovanie súčasného stavu
- vytvorenie návrhu na štruktúru
záverečnej správy Ex-ante
hodnotenia PRV PSK
Metódy:
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do 31. januára 2015

Etapa

Vstupy a metódy
- zber dát (osobné rozhovory,

Výstupy

Termín

sekundárne zdroje),
- desk research
2. Ex-ante

Úlohy:

1. Priebežná správa

hodnotenie –

- hodnotenie zázemia a potrieb,

Ex-ante

I. fáza –

- hodnotenie analytickej časti PRV

hodnotenia PRV

analytická časť

PSK,

PSK

do 30. apríla 2015

- hodnotenie SWOT-analýzy PRV PSK
Metódy:
- zber dát,
- desk research,
- SWOT-analýza,
- štatistické metódy.
3. Ex-ante

Úlohy:

2. Priebežná správa

hodnotenie –

- hodnotenie relevantnosti PRV PSK,

Ex-ante

II. fáza –

- hodnotenie externej a internej

hodnotenia PRV

strategická

koherentnosti a konzistencie PSK

PSK

do 31. augusta 2015

a implementačná
časť

Metódy:
- desk research,
- porovnávacie metódy,
- metóda logického rámca,
- metóda syntézy,
- procesné analýzy,
- grafické metódy.

4. Ex-ante

Úlohy:

Konečná správa

hodnotenie –

- zapracovanie záverečných

Ex-ante

III. fáza –

výsledkov SEA do Ex-ante

hodnotenia PRV

konečné

hodnotenia PRV PSK,

PSK

hodnotenie

- interpretácia a sformulovanie

do 16. septembra 2015

záverov (celkové hodnotenie PRV
PSK)
Metódy:
- desk research,
- porovnávacie metódy,
- metóda logického rámca,
- metóda syntézy,
- procesné analýzy,
- grafické metódy.
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Etapa
5. Ex-ante

Úlohy:

Vstupy a metódy

Výstupy
Záverečná správa

hodnotenie –

- kompletizácia Ex-ante hodnotenia

Ex-ante

Záverečné

PRV PSK

hodnotenia PRV

hodnotenie

Termín
do 30. septembra 2015

PSK

Pracovný plán Ex-ante hodnotenia je časovo napätý a preto považujeme za veľmi dôležité,
dodržiavanie časového harmonogramu vytvárania PRV PSK a zároveň zabezpečenie komunikácie medzi
zainteresovanými stranami.
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3 Personálne zabezpečenie
Ex-ante hodnotenie personálne zabezpečuje pracovný tím hodnotiteľov - externých odborníkov.
Vedúcim pracovného tímu je Gábor Lelkes, PhD. Je garantom prípravy Ex-ante hodnotenia PRV PSK, koordinuje
projekt a je zodpovedný za prípravu a obsah záverečnej správy Ex-ante hodnotenia PRV PSK. Metodicky riadi
a usmerňuje prácu pracovného tímu, komunikuje s ostatnými zainteresovanými stranami, podieľa sa
na hodnotení vo všetkých fázach posudzovania verzií PRV PSK.
Členkou pracovného tímu je aj Ing. Alžbeta Naďová, analytik a odborník v oblasti hodnotenia
a stratégií, jej úlohou bude vykonávanie činností podľa pokynov vedúceho tímu najmä v etapách
posudzovania analytickej časti a následne strategickej a implementačnej časti PRV PSK.
Tretím členom pracovnej skupiny je Ing. Ivan Pezlár, odborník v oblasti IKT, jeho úlohou je zapájať sa
do posudzovania vo fázach hodnotenia analytickej, strategickej a implementačnej časti, zodpovedá aj
za formálnu prípravu priebežných správ a záverečnej správy Ex-ante hodnotenia PRV PSK, zodpovedá za úlohy
pridelené vedúcim pracovného tímu.

Záver
Cieľom úvodnej správe Ex-ante hodnotenia PRV PSK podanej riadiacemu orgánu, bolo vytvoriť rámec
práce, určiť vzťah medzi Ex-ante hodnotením a vytvorením PRV PSK, určiť metodologický prístup a pracovný
plán, ktorý budeme využívať pri hodnotení a posudzovaní. Pracovný tím sa bude pri výkone svojej
hodnotiteľskej práce riadiť obsahom tejto úvodnej správy a preto zainteresovaným stranám podáva
nasledujúce návrhy.
Návrhy pracovného tímu hodnotiteľov pre zainteresované strany
Návrh č. 1.
Navrhujeme vyjadriť súhlas s obsahom úvodnej správy Ex-ante hodnotenia PRV PSK, prípadne podať
pozmeňujúce návrhy k jednotlivým častiam úvodnej správy (napr. k pracovnému plánu, harmonogramu a pod.).
Návrh č. 2.
Navrhujeme vyjadriť súhlas s návrhom obsahovej štruktúry Záverečnej správy Ex-ante hodnotenia PRV
PSK, navrhnutej v kapitole č. 1.4.
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2 Priebežná správa I.
Cieľom 1. Priebežnej správy Ex - ante hodnotenia je posúdiť analytickú časť Programu rozvoja vidieka
Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PRV PSK). Priebežné posudzovanie výsledkov práce je v súlade
s pracovným plánom a harmonogramom, ktorý bol stanovený v Úvodnej správe Ex - ante hodnotenia PRV PSK
a je znázornený na Obrázku č. 1.

Obrázok č. 1. Vzťah medzi Ex-ante hodnotením PRV PSK a programovaním PRV PSK
Zdroj: Úvodná správa Ex-ante hodnotenia PRV PSK
Správa sa zameriava na posúdenie úplnosti analytickej časti najmä z toho pohľadu, či poskytuje
dostatočný základ pre porozumenie súčasného stavu a pre vytváranie stratégie rozvoja vidieka Prešovského
samosprávneho kraja (ďalej len PSK). Správa sa zameriava aj na posúdenie SWOT – analýzy, posúdenie
identifikovaných potrieb a problémov, ktoré sú výstupmi analytickej časti prípravy PRV PSK. Zámerom správy
je podať návrhy a odporúčania pracovnej skupine vykonávajúcej analýzu súčasného sociálno-ekonomického
stavu z hľadiska rozvoja vidieka v PSK na zlepšenie tejto časti pripravovaného strategického dokumentu.
Analýza nie je len zhromažďovanie faktov a štatistických dát, ale aj objasnenie z nich vyplývajúcich skutočností,
ktoré budú využiteľným podkladom pri ďalších fázach práce vytvárania PRV PSK. V sformulovaných
odporúčaniach – ktoré sa nachádzajú v poslednej kapitole správy – sa odzrkadľuje nezávislý a konštruktívny
prístup posudzovateľov, pre pracovnú skupinu sa podávajú návrhy na doplnenie/prepracovanie analytickej
časti dokumentu ešte pred vytváraním strategickej časti PRV PSK.

1. Hodnotenie analytickej časti PRV PSK
Analytická časť dokumentu sa skladá z analýz šiestich hlavných oblastí, SWOT - analýzy a z kapitoly,
ktorá sumarizuje identifikované potreby PSK v oblasti rozvoja vidieka:

1. Analýza historických predpokladov rozvoja územia PSK,
2. Analýza potenciálu prírodných zdrojov PSK,
3. Analýza architektúry a urbanizmu PSK,
4. Analýza z pohľadu prístupu k IKT v PSK,
5. Analýza spoločenského potenciálu PSK,
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6. Analýza podnikateľského prostredia PSK,
7. SWOT – analýza,
8. Analýza potrieb, možností a prekážok rozvoja.
1. kapitola sa venuje analýze historických predpokladov rozvoja územia PSK, od tejto časti analýzy sa
očakáva analýza historických predpokladov z hľadiska územia, čiže identifikovať prvky z histórie územia PSK,
a to aj trendy a procesy územia, ktoré môžu ovplyvniť rozvoj vidieka v programovacom období 2014-2020.
Informácie, ktoré sa v analýze nachádzajú navrhujeme prezentovať v zmenenej štruktúre. Dôležité by bolo
zamerať sa podrobnejšie len na históriu územia, na históriu osídlení, kultúrne dedičstvo, čiže na kultúrnohistorickú charakteristiku územia, v nižšej miere v nej zachytiť aj spoločensko-ekonomické zmeny (hlavne
spojené so zmenami funkcie územia). Tento návrh odôvodňujeme najmä tým, že niektoré časti v tejto kapitole
sa paralelne nachádzajú aj v iných kapitolách (napr. prírodný potenciál PSK, alebo demografické trendy v PSK).
Ďalej navrhujeme aplikovať prehľadnejšiu formu vymenovaných kultúrnych pamiatok, napr. podľa okresov,
typu, významu (UNESCO, národné kultúrne pamiatky), atď. Tiež by mala byť zmienka aj o pamiatkových
územiach v PSK, prípadne skompletizovať túto časť aj s mapovou prílohou.
V 2. samostatnej kapitole analytickej časti, ktorá sa zameriava na analýzu potenciálu prírodných zdrojov
sa nachádza komplexná analýza potenciálu prírodných zdrojov. V kapitole sa podrobne prezentujú prírodné
podmienky, nerastné suroviny, pôdne faktory, vodohospodárske faktory, klimatické faktory, environmentálne
faktory PSK a obnoviteľné zdroje energie nachádzajúce sa v kraji. Analýza je podrobná a v dostatočnej miere
kvantifikovaná. Analýza je vypracovaná na základe najaktuálnejších dostupných údajov, vystihuje hlavné
trendy kraja ako veľmi dôležitú oblasť z hľadiska rozvoja vidieka. Odporúčania k tejto kapitole sú najmä
technického (oprava znázornených údajov v grafe č. 4.) a obsahového charakteru (napr. doplnenie informácií
o živočíšstve kraja). Kapitola spolu so zhrnutím a identifikáciou potrieb poslúži ako vhodný základ
pre vypracovanie strategickej časti PRV PSK v tejto tematickej oblasti.
V 3. samostatnej kapitole analytickej časti je analyzovaná architektúra a urbanizmu Prešovského
samosprávneho kraja. Analýza je komplexná, s prehľadnou štruktúrou – bez odporúčaní.
V 4. samostatnej kapitole, ktorá sa venuje analýze z pohľadu prístupu k IKT v PSK z časti absentujú
informácie o využívaní digitálnych riešení v kraji, prípadne o dostupnosti širokopásmového internetu v kraji
(najmä v obciach do 500 obyvateľov), tak by ich bolo nutné doplniť, nakoľko tieto oblasti budú podporené
v období 2014-2020.
V 5. samostatnej kapitole sa analyzuje spoločenský potenciál PSK. Ku kapitole nie sú žiadne
odporúčania. Pripomíname len, že niektoré analyzované oblasti sa nachádzajú aj v kapitole č. 6. (cestovný ruch
a pracovný trh)
V 6. samostatnej kapitole sa analyzuje podnikateľské prostredie PSK. Jedná sa o komplexnú analýzu,
vypracovanú na veľmi dobrej úrovni, ku kapitole sú len menšie odporúčania a pripomienky (viď kap. č. 2. tejto
priebežnej správy).
SWOT – analýza, ktorá sa zakladá na zisteniach vykonanej analýzy sumarizuje najdôležitejšie slabé
a silné stránky, príležitosti a ohrozenia v jednotlivých analyzovaných oblastiach. Úlohou SWOT – analýzy je
podporovať identifikáciu potrieb, ktorých následné uspokojenie môže prispieť k rozvoju vidieka v PSK
a prekážok, ktoré môžu zabrániť v budúcnosti úspešnému rozvoju vidieka v PSK. SWOT – analýza je nástrojom
strategického plánovania a kým silné a slabé stránky sú interné faktory, tak príležitosti a ohrozenia pramenia
z externého prostredia. Cieľom priebežnej správy Ex-ante hodnotenia je podať aj odporúčania so zámerom
zlepšiť kvalitu interpretácie zistení analytickej časti, aby sa podpora pre vytváranie strategickej časti PRV PSK
zvýšila a aj SWOT - analýza splnila svoju úlohu v procese vytvárania programu.
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Pracovný tím hodnotiteľov zistil viacero nedostatkov týkajúcich sa SWOT – analýzy:
pomenovania silné a slabé stránky sú v tabuľke zamenené,
súčasná štruktúra je neprehľadná z hľadiska efektívnej práce pri identifikácii prioritných potrieb
a prekážok,
zistenia v mnohých prípadoch nie sú dostatočne konkretizované,
v skupinách príležitostí a ohrození sa nachádza množstvo zistení, ktoré sú internými faktormi a môžu
sa považovať skôr za silné/resp. slabé stránky, prípadne majú už charakter „riešenia/odpovede“,
treba dbať aj na to, aby sa do tabuľky SWOT zaradili len tie analytické zistenia, ktoré sú relevantné
z hľadiska prípravy programu rozvoja vidieka.
Z tohto dôvodu pracovný tím podáva návrhy na odstránenie zistených nedostatkov v kapitole č. 2.
(Odporúčania pre pracovnú skupinu). Ďalej sa podáva návrh aj na prepracovanie štruktúry tabuľky SWOT –
analýzy, návrh na štruktúru tabuľky SWOT – analýzy obsahuje príloha č. 1. tejto správy.
Pri identifikácii potrieb a prekážok v oblasti rozvoja vidieka PSK sa skupina spracovateľov zamerala
na prezentáciu svojich záverov v už aj doteraz aplikovanej štruktúre, využívanej počas celej svojej doterajšej
práce. Už spomínanú štruktúru – čiže spracovanie podľa tematických okruhov – aj v tejto časti analytickej
považuje pracovný tím hodnotiteľov za vhodnú. Je vidieť aj z štruktúry a tiež aj z obsahovej náplne tejto časti
materiálu, že snahou skupiny spracovateľov bolo predložiť taký výstup, v ktorom sa sumarizujú výsledky
analýzy a budú jasné aj súvislosti medzi analyzovanými oblasťami. Pracovný tím hodnotiteľov hodnotí túto
fázu práce aj z hľadiska ďalších etáp práce a aj z aspektu celej prípravy PRV PSK.
Pri príprave programu je potrebné vychádzať z procesu vytvárania programu a dodržiavať postup
a logiku strategického plánovania a myslenia a splniť len tie ciele, ktoré boli vytýčené pre danú etapu práce.
Na základe uvedeného sa k tejto časti dokumentu odporúča skupine spracovateľov nasledovné:
a) zachovať štruktúru, čiže členenie podľa tematických oblastí,
b) vynechať z časti „Analýza potrieb, možností a prekážok rozvoja“ tie časti textu, ktoré sa už
nachádzajú v jednotlivých analytických častiach,
c) identifikované potreby uvádzať a komentovať len stručne,
d) dbať na to, aby identifikovaná potreba bola sformulovaná ako „potreba“, a nie ako už možné
„riešenie“ na identifikovanú potrebu.
Tieto odporúčania sú navrhované skupine spracovateľov hlavne z dôvodu zvýšenia prehľadnosti
materiálu. Pri vytváraní strategickej časti dokumentu sa budú ľahšie formulovať strategické ciele, špecifické
ciele a navrhovať opatrenia, ktoré budú potrebné k dosiahnutiu sformulovaných cieľov.
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2. Odporúčania pre skupinu spracovateľov
Cieľom tejto kapitoly je podať návrhy na zlepšenie výstupov doterajšej práce. Návrhy sa nachádzajú
v Tabuľke č. 1. a sú usporiadané podľa štruktúry, ktoré samostatne poskytnuté dokumenty odzrkadľujú. Ku
každému návrhu je pripojené aj krátke odôvodnenie návrhu.
Tabuľka č. 2. Odporúčania pre skupinu spracovateľov
I. Kapitoly analytickej časti
1. Analýza historických
predpokladov

Návrh
Návrh č.1. Zmeniť obsah a štruktúru
kapitoly

2. Analýza prírodného
potenciálu

Návrh č.2. Opraviť v dokumente Graf
č. 4.
Návrh č. 3. Zmieniť sa o živočíšstve
kraja
bez pripomienok

3. Analýza architektúry
a urbanizmu
4. Analýza z pohľadu prístupu
k IKT

Návrh č. 4. Uviesť zdroj pri grafoch č.
1 a č. 2.
Návrh č. 5. Prípadne doplniť
informácie o dostupnosti
širokopásmového internetu podľa
veľkosti obcí
Návrh č. 6. Prípadne doplniť
informácie o využívaní digitálnych
služieb v kraji

5. Analýza spoločenského
potenciálu

pripomienka č. 1.: v analýze
podnikateľského prostredia sa tiež
nachádzajú informácie týkajúce sa
cestovného ruchu a pracovného
trhu

6. Analýza podnikateľského
prostredia

Návrh č. 7. Zmeniť pomenovanie
tabuľky č. 5.

II. SWOT – ANALÝZA

pripomienka č. 2.: v analýze
spoločenského prostredia sa tiež
nachádzajú informácie týkajúce sa
cestovného ruchu a pracovného
trhu
Návrh č. 8. Opraviť označenie silných
a slabých stránok v analýze SWOT
Návrh č. 9. Zmeniť štruktúru tabuľky
SWOT na nasledujúcu:

Odôvodnenie
Množstvo analyzovaných častí
v tejto kapitole sa paralelne
nachádza aj v iných kapitolách.
Odporúčam sa zamerať vo väčšej
miere len na kultúrno-historickú
charakteristiku územia. Tiež by sa
mala zvoliť prehľadnejšia štruktúra
pri prezentácii kultúrnych
pamiatok.
nesprávne údaje (zrejme
z technických príčin)
v kraji sa nachádza aj živočíšstvo,
ktoré je aj späté s rastlinstvom kraja

Zdroj údajov nie je uvedený
V rámci PRV SR sa uvádza podpora
zavádzania širokopásmového
internetu v obciach do500
obyvateľov
Cieľom Vlády SR je zvýšenie
aplikácie IKT v rámci elektronickej
štátnej správy, e -vzdelávania, e inklúzie a e -zdravotníctva

Tabuľka obsahuje len počet
podnikov a nie členenie podľa
ekonomických odvetví

Označenie silných a slabých stránok
je opačné - nesprávne označenie
(zrejme z technických príčin)
Identifikované silné a slabé stránky,
príležitosti a možnosti, ktoré sú
výstupmi analytickej časti nie sú
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I. Kapitoly analytickej časti

Návrh
S-W-O-T: zistené silné, slabé stránky,
príležitosti a ohrozenia vymenovať
podľa analyzovaných oblastí
(historické predpoklady, prírodné
zdroje, urbanizmus a architektúra,
prístup k IKT, spoločenský potenciál,
podnikateľské prostredie) – viď
prílohu č.1.

Odôvodnenie
usporiadané podľa analyzovaných
oblastí

Návrh č. 10. Odstrániť
nekonkretizovane sformulované
zistenia z tabuľky SWOT

V SWOT- analýze sa nachádza viac
nekonkretizovaných, príp.
všeobecných, alebo duplicitných
zistení, ktoré nepodporujú
vytváranie stratégie
Medzi silné a slabé stránky podľa
metodiky SWOT analýzy zaraďujú
interné, a medzi príležitosti
a ohrozenia zistenia externého
charakteru
V niektorých prípadoch sa v tejto
časti nachádzajú veľmi dlhé
odôvodnenia potrieb a údaje, ktoré
boli uvedené už aj v analytickej
časti dokumentu a vyhodnotené
v tabuľke SWOT

Návrh č. 11. Preradiť/prehodnotiť
vhodnosť zaradenia zistení
do jednotlivých skupín

III. Analýza potrieb,
možností a prekážok rozvoja

Návrh č. 12. Zjednodušiť a zvýšiť
prehľadnosť tejto časti

Návrh č. 13. Vychádzať z tabuľky
SWOT, reagovať na každé zistenie

IV. Celý dokument

Návrh č. 14. Zjednotiť dokument

Návrh č. 15. Odstrániť paralelne sa
nachádzajúce údaje z kapitol
analýzy

Táto časť sa má zakladať
na zisteniach SWOT, treba na nich
reagovať nasledujúco:
S: „potreba zachovania“
W: „potreba odstránenia“
O: „potreba využitia“
T: „potreba odvrátenia“
Každá časť dokumentu bola
vypracovaná iným
spracovateľom/odborníkom
na danú oblasť, štýl a jednotlivé
časti by sa mali zjednotiť
aj formálne aj štýlovo a zapracovať
do jedného dokumentu
Niektoré údaje sa v kapitolách
nachádzajú paralelne, napr. čo sa
týka počtu obyvateľstva, okresov
a pod.

Zdroj: vlastný

Záver
Analytická časť, SWOT – analýza, Analýza potrieb, možností a prekážok rozvoja, tvoria dôležitú etapu
v procese vytvárania PRV PSK. Práca je v súčasnosti po fáze vykonania analýzy a charakteristiky súčasnej
situácie v PSK. Ex - ante hodnotenie malo za úlohu posúdiť doteraz vykonanú prácu a podať odporúčania
pre skupinu spracovateľov so zámerom zlepšiť výstupy analytickej časti. Pracovný tím hodnotiteľov zistil
niekoľko možností na zlepšenie dokumentu, na zapracovanie ktorých sa podávajú odporúčania vo forme 15
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návrhov (2. kapitola tejto priebežnej správy). Tiež sa podáva návrh na zmenu štruktúry niektorých častí
dokumentu SWOT – analýza a na zjednotenie doteraz vypracovaných častí. Odporúča sa skupine
spracovateľov tieto odporúčania prerokovať, prijať a v období ešte pred začatím prípravy strategickej časti
dokumentu, prijaté návrhy aj zapracovať do dokumentu / príp. uskutočniť zmeny v dokumente.
Prílohy
Príloha č. 1. Návrh na štruktúru výstupu SWOT - analýzy
SWOT 1 – Historické predpoklady územia PSK
Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenia

SWOT 2 – Prírodný potenciál PSK
Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenia

SWOT 3 – Architektúra a urbanizmus PSK
Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenia

SWOT 4 – Prístup k IKT v PSK:
Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenia

SWOT 5 – Spoločenský potenciál PSK
Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenia

SWOT 6 – Podnikateľské prostredie PSK
Silné stránky

Slabé stránky
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3 Priebežná správa II.
Cieľom 2. Priebežnej správy Ex - ante hodnotenia je posúdiť strategickú časť a mechanizmus
implementácie Programu rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PRV PSK). Priebežné
posudzovanie výsledkov práce je v súlade s pracovným plánom a harmonogramom, ktorý bol stanovený
v Úvodnej správe Ex - ante hodnotenia PRV PSK a je znázornený na Obrázku č. 1.

Obrázok č. 1. Vzťah medzi Ex - ante hodnotením PRV PSK a programovaním PRV PSK
Zdroj: Úvodná správa Ex - ante hodnotenia PRV PSK

1. Strategické ciele, špecifické ciele, zámery, priority
a opatrenia
Strategická časť PRV PSK slúži ak základ pre nastavenie systému implementácie, ktorý by mal byť
postavený na merateľných ukazovateľoch. Komponenty stratégie boli vyhodnotené z hľadiska konzistentnosti
programových cieľov, vnútornej koherentnosti a z hľadiska existujúcich prepojení medzi akciami
a očakávanými výsledkami a výstupmi. Sformulovaná vízia a strategický cieľ, tri priority (1. Rozvoj miestnych
vidieckych ekonomík, 2. Ochrana a zhodnotenie prírodného a kultúrneho potenciálu, 3. Rozvoj sociálneho
kapitálu a podpora služieb na vidieku), v rámci každej priority sformulované špecifické ciele a spolu desať
opatrení, sú v súlade s nadnárodnými a národnými stratégiami (Stratégia Európa 2020, Partnerská dohoda SR
na roky 2014-2020, Program rozvoja vidieka SR na roky 2014-2020). Táto časť dokumentu je vypracovaná
v prehľadnej forme, v dostatočnej miere a systémovo reaguje na potreby územia PSK. K jednotlivým
opatreniam sú priradené aj nástroje podporujúce realizáciu opatrení. Táto etapa PRV PSK - ako základný
strategický rámec - dobre poslúži pri detailnejšom rozpracovaní finančných a nefinančných nástrojov, ktoré
následne pomôžu dosiahnuť vytýčený strategický cieľ. Hodnotitelia navrhujú k tejto časti dokumentu
nasledujúcu úpravu:

•

zvážiť očíslovanie špecifických cieľov a priradiť k špecifickým cieľom sformulované opatrenia
z dôvodu zvýšenia prehľadnosti a jednoznačnosti.
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2. Kondicionality a indikátory PRV PSK
V tejto časti dokumentu spracovatelia v tabuľkovej forme uvádzajú navrhnuté kondcionality, odkazy
na zákony a strategické dokumenty v prípade jednotlivých typov intervencií a aktivít. K tejto časti nemajú
hodnotitelia pripomienky.
V ďalšej časti dokumentu sa nachádzajú ukazovatele pre monitorovanie PRV PSK v členení podľa
opatrení. Hodnotitelia k tejto časti dávajú nasledujúce návrhy:

•

zvážiť prepracovanie aj tejto časti dokumentu v zmysle návrhu uvedeného v 1. bode tohto
dokumentu,

•

zvážiť doplnenia ukazovateľa „počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach“ k opatreniu č. 2.1,

•

zvážiť doplnenia ukazovateľa „počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach“ k opatreniu č. 2.1.

3. Mechanizmus implementácie PRV PSK
Táto časť dokumentu sa zameriava na prezentáciu systému implementácie PRV SK a to najmä
inštitucionálneho rámca, ktorý sa na realizácii koordinácie a riadenia, monitorovania a hodnotenia PRV PSK
bude podieľať. Hodnotitelia hodnotia vytvorený a prezentovaný inštitucionálny rámec, vrátane deľby
pracovných úloh počas implementácie programu, za vhodne vytvorený a úspešnú realizáciu programu
vhodne podporujúci. Táto časť dokumentu je bez pripomienok a návrhov.
Záver
Hodnotitelia súhrne hodnotia strategickú časť a mechanizmus implementácie PRV PSK ako
komplexne vypracovaný, na analytickú časť v dostatočnej miere nadväzujúci a na potreby PSK reflektujúci
materiál. Sformulovaná vízia, strategický cieľ, prioritné oblasti, špecifické ciele a opatrenia sú vypracované
v súlade s nadnárodnými a národnými stratégiami a podporujú dosiahnutie vytýčených nadnárodných
a národných cieľov. Mechanizmus implementácie a monitorovací systém prezentovaný v PRV PSK sú dobre
sformulované, merateľné ukazovatele priradené k opatreniam podporujú priebežné aj záverečné
monitorovanie a vyhodnocovanie programu. Návrhy hodnotiteľov k jednotlivým etapám strategickej časti a
k mechanizmu implementácie PRV PSK sa nachádzajú na konci jednotlivých bodov tejto správy.
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4 Konečná správa
Ex-ante hodnotenie – Konečná správa: obsahuje zhrnutie už ukončených etáp Ex-ante hodnotenia
a zhodnotí PRV PSK ako celok, následne sa dopracuje záverečná správa posudku vplyvov PRV PSK na životné
prostredie a sformulujú sa posledné odporúčania pre spracovateľský tím.
Hodnotitelia sa v jednotlivých častiach Ex-ante hodnotenia podrobne zaoberali hodnotením
analytickej aj strategickej časti dokumentu PRV PSK. Ich návrhy a pripomienky k analytickej časti dokumentu
boli spracovateľmi akceptovaná a zapracované.
V Priebežnej správe II. mali hodnotitelia k strategickej časti dokumentu nasledovné návrhy na zmenu
resp. doplnenie:

1. Strategické ciele, špecifické ciele, zámery, priority
a opatrenia
Hodnotitelia navrhujú k tejto časti dokumentu nasledujúcu úpravu:

•

zvážiť očíslovanie špecifických cieľov a priradiť k špecifickým cieľom sformulované opatrenia
z dôvodu zvýšenia prehľadnosti a jednoznačnosti.

2. Kondicionality a indikátory PRV PSK
Hodnotitelia k tejto časti dávajú nasledujúce návrhy:

•

zvážiť prepracovanie aj tejto časti dokumentu v zmysle návrhu uvedeného v 1. bode tohto
dokumentu,

•
•

zvážiť doplnenie ukazovateľa „počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach“ k opatreniu č. 2.1,

zvážiť doplnenie ukazovateľa „počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach“ k opatreniu č. 2.1.
Návrhy hodnotiteľov do jednotlivých strategických častí zapracované neboli s nasledovným
odôvodnením spracovateľov, citujeme:
„pri počte ubytovaných zvýhodňujeme tie strediská CR, ktoré majú vybudované ubytovacie kapacity
– čo sú veľké mestá a obce, pretože štatistika nesleduje všetky typy ubytovania najmä v malých obciach
z dôvodu ochrany osobných údajov a to je aj prípad väčšiny obcí v PSK a pri počte návštevníkov – čo by
bol napríklad prípad obcí s drevenými kostolíkmi, kde by aj návštevníci boli, ale zvyčajne ubytovanie nie je
tiež veľmi ťažké získať relevantné údaje v súčasnosti. Tieto indikátory je vždy možné v budúcnosti doplniť”.
„Číslovanie opatrení ... v dokumente je základné číslovanie a detailnejšie sa môže urobiť
v navrhovanom akčnom pláne”.
Záver
Hodnotitelia súhrne zhodnotili strategickú časť a mechanizmus implementácie PRV PSK ako
komplexne vypracovaný dokument, ktorý v dostatočnej miere nadväzuje na analytickú časť dokumentu
a identifikované potreby PSK. Sformulovaná vízia, strategický cieľ, prioritné oblasti, špecifické ciele a opatrenia
boli vypracované v súlade s nadnárodnými a národnými stratégiami a podporujú dosiahnutie vytýčených
nadnárodných a národných cieľov. Navrhovaný mechanizmus implementácie a monitorovací systém, ktorý je
prezentovaný v PRV PSK, je dostatočne sformulovaný, merateľné ukazovatele, ktoré sú priradené k opatreniam
podporujú priebežné aj záverečné monitorovanie a vyhodnocovanie programu.
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5 Záverečná správa
Príprava Programu rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PRV PSK) je
komplexný a dynamický proces. Jeho prípravu a vytvorenie zabezpečovalo viac zainteresovaných strán,
ktorých práca resp. ich výstupy boli priebežne hodnotené, posudzované a odporúčania zohľadnené
v jednotlivých fázach procesu prípravy PRV PSK.

1 Ciele Ex-ante hodnotenia PRV PSK
Predmetom Ex-ante hodnotenia je hodnotenie PRV PSK, ktorý pripravuje PSK v rámci projektu
s názvom „Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja“, financovaného z Regionálneho
operačného programu (Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel, názov opatrenia: 4.1. Regenerácia sídiel, číslo výzvy.
ROP – 4.1 d - 2012/01). Projekt sa realizuje v období 03/2014 – 12/2015. Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu
konkurencieschopnosti a sebestačnosti vidieckeho prostredia a kvality života vidieckeho obyvateľstva PSK.
Vypracovanie Ex-ante hodnotenia PRV PSK je 3. špecifickým cieľom projektu.
Účelom Ex-ante hodnotenia PRV PSK je vytvorenie kvalitného programu rozvoja vidieka, ktorý bude
užitočným nástrojom pri napĺňaní cieľov stratégie Európskej Únie (Európa 2020) na regionálnej úrovni, t. j.
na úrovni NUTS III – Prešovského samosprávneho kraja. Úlohou Ex-ante hodnotenia je prispieť k príprave PRV
PSK, ktorý bude zodpovedať potrebám PSK a jeho ciele zosúladiť so širšími prioritami EÚ.

2 Kroky a etapy Ex-ante hodnotenia (vzťah medzi
hodnotiteľmi, riadiacim tímom projektu
a posudzovateľom vplyvov PRV PSK na životné
prostredie)
2.1 Metódy hodnotiaceho procesu
2.1.1 Zber dát
zber dát pri Ex-ante hodnotení PRV PSK sa uskutočnil dvomi hlavnými metódami. Prvou metódou bolo
využívanie sekundárnych zdrojov. Medzi hlavné sekundárne zdroje patrili strategické dokumenty EÚ, národné
strategické dokumenty (napr. Program rozvoja vidieka SR na obdobie 2014-2020), strategické dokumenty
na úrovni NUTS III (Prešovského samosprávneho kraja), štatistické údaje, existujúce relevantné analýzy
a štúdiá. Druhou metódou pri zbere dát boli osobné rozhovory, ktoré boli vykonané s cieľom získania informácii
od zainteresovaných strán a s cieľom získania komplexného pohľadu na predmet hodnotenia.

2.1.2 Metódy analýz kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií
získaných pomocou zberu dát – analýza dát a informácií sa uskutočnila pomocou ôsmych hlavných
metód. Do súboru týchto metód patrí metóda desk research (výskum od stola). Výskum od stola je metóda,
pomocou ktorej sa spracúvajú sekundárne zdroje, ktoré boli nazhromaždené v procese zberu dát. Boli využité
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vo všetkých etapách Ex-ante hodnotenia a to pri posudzovaní zázemia a potrieb, pri posudzovaní
relevantnosti PRV PSK, pri posudzovaní koherentnosti a konzistencie PRV PSK a pri hodnotení ukazovateľov
monitorovacieho a hodnotiaceho systému PRV PSK a pri posudzovaní väzby PRV PSK na horizontálne zásady.
Ďalšou metódou je SWOT-analýza, ktorá bola využitá pri sformulovaní záverov a odporúčaní a posúdení SWOT
- analýzy PRV PSK (vlastné zhrnutie analytickej časti PRV PSK). Ďalšou metódou je metóda logického rámca. Táto
metóda sa zakladá na analýze a identifikácii problémov, na ktoré sa vo forme opatrení, hľadá riešenie. Poslúžila
ako efektívny nástroj pri posudzovaní fáz prípravy programu, implementačnej časti a monitorovacieho
systému PRV PSK a pri hodnotení opatrení z aspektu vykonateľnosti a udržateľnosti. Počas hodnotenia boli
využité aj procesné analýzy, najmä čo sa týka nastavenia procesu implementácie PRV PSK a identifikácie bariér
a rizík realizácie PRV PSK. Porovnávacie metódy boli využité pri hodnotení vplyvov počiatočných podmienok
a ich zmien na PRV PSK. Ďalšou použitou metódou Ex-ante hodnotenia bola metóda syntézy. Analýza a syntéza
nemôžu existovať jeden bez druhého, pretože vo fáze analýzy sa celá problematika delí na menšie prvky,
agregátom ktorých je celok a analytik sa snaží tieto prvky spoznať a identifikovať vzťahy medzi týmito prvkami.
Vo fáze syntézy sa vytvára nový, lepší (požadovaný) celok, síce z tých istých prvkov, ale pri zohľadnení
výsledkov analýzy (kedy už poznáme charakteristiku prvkov a existujúce vzťahy medzi prvkami problematiky).
Táto metóda bola využitá pri hodnotení a sformulovaní záverov a odporúčaní. Na spracovanie štatistických
dát a hodnotenie PRV PSK boli použité štatistické metódy (opisné metódy, krížové tabuľky, atď.)
a na znázornenie niektorých záverov grafické metódy (napr. grafy, procesné schémy, atď.).

2.2. Výstupy Ex-ante hodnotenia PRV PSK
sa prispôsobovali jednotlivým fázam vytvárania PRV PSK. Počas Ex-ante hodnotenia sa hodnotili
jednotlivé fázy resp. časti PRV PSK a odporúčania mali podporiť optimálne nastavenie PRV PSK. Odporúčania
a návrhy boli formulované v nasledujúcom slede vo forme písomných správ:
2.2.1) Ex-ante hodnotenie – Úvodná správa: v úvodnej správe Ex-ante hodnotenia PRV PSK boli
predstavené ciele a úlohy Ex-ante hodnotenia, postup a kroky hodnotenia, vzťah medzi Ex-ante hodnotením
a vytvorením PRV PSK, metodologický prístup a pracovný plán Ex-ante hodnotenia PRV PSK.
2.2.2) Ex-ante hodnotenie – 1. priebežná správa: 1. priebežná správa Ex-ante hodnotenia posudzovala
analytickú časť PRV PSK, a to najmä SWOT-analýzu. Boli sformulované odporúčania na doplnenie/zmenu
aktuálnej

verzie

analytickej

časti

PRV

PSK.

Cieľom

tejto

správy

bolo

poskytnúť

podporu

pre upresnenie/doplnenie analytickej časti a SWOT-analýzy. Sformulované odporúčania vychádzali zo zberu
dát a ďalších informácií zo sekundárnych zdrojov a strategických dokumentov.
2.2.3) Ex-ante hodnotenie – 2. priebežná správa: 2. priebežná správa Ex-ante hodnotenia posudzovala
strategickú a implementačnú časť aktuálnej verzie PRV PSK, ktorá vychádzala z revidovanej analytickej časti,
aplikovali sa porovnávacie metódy, metóda logického rámca, metóda syntézy, procesné analýzy a ďalšie
metódy, pomocou ktorých sa zvýšila relevantnosť, koherentnosť a konzistencia PRV PSK.
2.2.4) Ex-ante hodnotenie – Konečná správa: Konečná správa Ex-ante hodnotenia obsahuje zhrnutie
už ukončených etáp Ex-ante hodnotenia a zhodnotila PRV PSK ako celok.
2.2.5) Ex-ante hodnotenie – Záverečná správa: Záverečná správa Ex-ante hodnotenia je
kompletizáciou konečnej správy Ex-ante hodnotenia. Záverečná práca obsahuje štyri hlavné časti (úvod, Exante hodnotenie PRV PSK, hodnotenie dopadov PRV PSK na životné prostredie, záver).
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3 Ex-ante hodnotenie PRV PSK
3.1 Hodnotenie analytickej časti dokumentu
Analytická časť dokumentu sa skladá z analýz šiestich hlavných oblastí, SWOT - analýzy a z kapitoly,
ktorá sumarizuje identifikované potreby PSK v oblasti rozvoja vidieka:
1) Analýza historických predpokladov rozvoja územia PSK,
2) Analýza potenciálu prírodných zdrojov PSK,
3) Analýza architektúry a urbanizmu PSK,
4) Analýza z pohľadu prístupu k IKT v PSK,
5) Analýza spoločenského potenciálu PSK,
6) Analýza podnikateľského prostredia PSK,
7) SWOT – analýza,
8) Analýza potrieb, možností a prekážok rozvoja.
SWOT – analýza, ktorá sa zakladá na zisteniach vykonanej analýzy sumarizuje najdôležitejšie slabé
a silné stránky, príležitosti a ohrozenia v jednotlivých analyzovaných oblastiach. Úlohou SWOT – analýzy je
podporovať identifikáciu potrieb, ktorých následné uspokojenie môže prispieť k rozvoju vidieka v PSK
a prekážok, ktoré môžu zabrániť v budúcnosti úspešnému rozvoju vidieka v PSK.
Počas hodnotenia analytickej časti bolo zistených viacero nedostatkov, ktoré boli sformulované
do 15-tich odporúčaní. Odporúčania boli zamerané hlavne na zvýšenie prehľadnosti dokumentu, čo malo
prispieť k ľahšej formulácii strategických cieľov a návrhu opatrení potrebných k dosiahnutiu sformulovaných
cieľov.

3.2 Hodnotenie strategickej časti dokumentu
3.2.1 Strategické ciele, špecifické ciele, zámery, priority a opatrenia
Strategická časť PRV PSK slúži ako základ pre nastavenie systému implementácie, ktorý by mal byť
postavený na merateľných ukazovateľoch. Komponenty stratégie boli vyhodnotené z hľadiska konzistentnosti
programových cieľov, vnútornej koherentnosti a z hľadiska existujúcich prepojení medzi akciami
a očakávanými výsledkami a výstupmi.
Sformulovaná vízia, strategický cieľ a tri priority:
1. Rozvoj miestnych vidieckych ekonomík,
2.
3.

Ochrana a zhodnotenie prírodného a kultúrneho potenciálu,
Rozvoj sociálneho kapitálu a podpora služieb na vidieku,

v rámci každej priority sformulované špecifické ciele a spolu desať opatrení, sú v súlade
s nadnárodnými a národnými stratégiami (Stratégia Európa 2020, Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020,
Program rozvoja vidieka SR na roky 2014-2020). Táto časť dokumentu bolo hodnotená pozitívne, ktorej
vypracovanie bolo prehľadné, v dostatočnej miere a systémovo reagujúce na potreby územia PSK.
K jednotlivým opatreniam sú priradené aj nástroje podporujúce realizáciu opatrení. Táto etapa PRV PSK - ako
základný strategický rámec - dobre poslúži pri detailnejšom rozpracovaní finančných a nefinančných
nástrojov, ktoré následne pomôžu dosiahnuť vytýčený strategický cieľ.
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Vízia
Atraktívny zelený vidiek
Strategický cieľ pre vidiecke územie PSK
Zabezpečiť vyvážený rozvoj vidieckeho územia Prešovského samosprávneho kraja, posilniť vzťahy
medzi vidiekom a mestom, zmeniť vnímanie vidieka
Strategické priority pre vidiecke územie PSK
Priorita 1

Priorita 2

Priorita 3

1.

2.

3. Rozvoj sociálneho kapitálu
a podpora služieb
na vidieku

Rozvoj miestnych
vidieckych ekonomík

Ochrana a zhodnotenie
prírodného a kultúrneho
potenciálu

Opatrenia pre jednotlivé strategické priority
1.5. Vytváranie podmienok
pre využívanie miestnych
zdrojov a kapacít
v konkrétnom území
prostredníctvom všetkých
foriem podnikania

2.1. Identifikovanie
a zhodnocovanie miest
s výnimočným „genius loci“
(duchom miesta), vrátane
zabezpečenia legislatívnej
ochrany „genius loci“.

1.6. Investovanie
do diverzifikácie miestnych
ekonomík vo vidieckych
územiach

2.2. Vytváranie podmienok
pre bezpečné
a environmentálne

1.4. Zlepšenie dostupnosti,
kvality a efektívnosti
sociálnych
a zdravotníckych služieb
na vidieku zmenou
prístupu k spôsobu ich
poskytovaniu

1.5. Udržanie existujúcich
a vytvorenie nových
verejných a neverejných
služieb na vidieku

prijateľné využívanie
chránených území, najmä
v oblasti
poľnohospodárstva,
lesného hospodárstva aô
cestovného ruchu,
zážitkovej výučby
1.7. Investovanie a rozvoj
ekologickej a bezpečnej
dopravy vo vidieckych
územiach

2.3. Zavedenie udržateľného
manažmentu prírodných
zdrojov a prispôsobenie sa

1.6. Posilňovanie kapacít,
rozvoj sociálneho
a ľudského kapitálu
a občianskej spoločnosti

zmene klímy
1.8. Vytváranie nových
pracovných miest
vo vidieckych územiach
a udržanie existujúcich

3.2.2 Kondicionality a indikátory PRV PSK
V tejto časti dokumentu boli navrhnuté kondicionality, odkazy na zákony a strategické dokumenty
v prípade jednotlivých typov intervencií a aktivít. V ďalšej časti dokumentu sa nachádzajú ukazovatele
pre monitorovanie PRV PSK v členení podľa opatrení.
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3.2.3 Mechanizmus implementácie PRV PSK
Táto časť dokumentu sa zameriava na prezentáciu systému implementácie PRV SK a to najmä
inštitucionálneho rámca, ktorý sa na realizácii koordinácie a riadenia, monitorovania a hodnotenia PRV PSK
bude podieľať. Vytvorený a prezentovaný inštitucionálny rámec, vrátane deľby pracovných úloh počas
implementácie programu, bol hodnotený ako vhodne vytvorený a úspešnú realizáciu programu vhodne
podporujúci.

4 . Relevantnosť PRV PSK, externá a interná
koherentnosť PRV PSK
Strategická časť dokumentu a mechanizmus implementácie PRV PSK je komplexne vypracovaný,
na analytickú časť v dostatočnej miere nadväzujúci a na potreby PSK reflektujúci materiál. Sformulovaná vízia,
strategický cieľ, prioritné oblasti, špecifické ciele a opatrenia sú vypracované v súlade s nadnárodnými
a národnými stratégiami a podporujú dosiahnutie vytýčených nadnárodných a národných cieľov.
Mechanizmus implementácie a monitorovací systém prezentovaný v PRV PSK sú dobre sformulované,
merateľné ukazovatele priradené k opatreniam podporujú priebežné aj záverečné monitorovanie
a vyhodnocovanie programu.
Zvolené formy podpory v rámci jednotlivých opatrení odzrkadľujú reálne potreby pre verejnú
podporu v PSK. Z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných foriem podpôr v rámci jednotlivých
opatrení vyplýva, že navrhované formy podpory by mali byť dostatočne účinné.
Interná koherentnosť vyjadruje schopnosť navrhovaných opatrení PRV PSK prispieť k dosiahnutiu
strategických cieľov a naplneniu programovej vízie. Celkovým záverom je, že navrhované strategické priority
a v rámci nich navrhované opatrenia majú jasne definovaný účel. Z pohľadu obsahu potrieb boli vybrané
všetky dôležité opatrenia v rámci ktorých podporené aktivity prispejú k naplneniu cieľov.
Z pohľadu strategickými cieľmi, prioritami a opatreniami PRV PSK s nadnárodnými a národnými
stratégiami ako je Stratégia Európa 2020, Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020 a Program rozvoja vidieka
SR na roky 2014-2020. PRV PSK zohľadňuje požiadavky nariadenia EÚ č.1303/2013, a č.1305/2013 vo vzťahu
k trvalo udržateľnému rozvoju. Program dodržiava horizontálny princíp trvalo udržateľného rozvoja, ktorého
hlavným cieľom je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti rastu s osobitným
dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia. Ciele

trvalo udržateľného rozvoja

sú v súlade

s prioritami Stratégie Európa 2020 – zabezpečiť udržateľný, inteligentný a inkluzívny rast. Okrem trvalo
udržateľného rozvoja program prispieva k presadzovaniu princípu rovnakých príležitostí a predchádzania
diskriminácie, rozvoja poradenských kapacít a inovácií vo vidieckom priestore.

5 Posúdenie vplyvov PRV PSK na životné prostredie
Pri vypracovaní strategických cieľov a priorít PRV PSK boli rešpektované environmentálne ciele
nasledovných dokumentov:
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Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky. Bola schválená uznesením vlády
Slovenskej republiky zo 7. septembra 1993 číslo 619 a uznesením Národnej rady Slovenskej republiky
z 18. novembra 1993 číslo 339. Stratégia deklaruje päť základných priorít: I. ochrana ovzdušia
pred znečisťujúcimi látkami a globálna environmentálna bezpečnosť; II. zabezpečenie dostatku pitnej vody
a zníženie znečistenia ostatných vôd pod prípustnú mieru; III. ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie
nezávadnosti potravín a ostatných výrobkov; IV. minimalizácia vzniku, využívanie a správne zneškodpovanie
odpadov; V. zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov
a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001). Národná stratégia TUR SK uvádza
16 princípov (na riadenie činnosti ľudí) a 40 kritérií (na posudzovanie uplatnenia princípov).
Národná stratégia ochrany biodiverzity a Akčné plány. Slovenská republika ako jedna z prvých
krajín strednej a východnej Európy spracovala a schválila Národnú stratégiu ochrany biodiverzity na Slovensku
ako svoj prvý príspevok k implementácii Dohovoru o biologickej diverzite a procesu UNCED´92. Stratégia bola
schválená vládou Slovenskej republiky uznesením č. 231 z 1. 4. 1997 a následne bola prerokovaná a schválená
Národnou radou Slovenskej republiky uznesením NR SR č. 676 z 2. 7. 1997. Národná stratégia ochrany
biodiverzity na Slovensku (NSOBS) sa týmto stala kľúčovým a principiálnym dokumentom pre ochranu
diverzity druhov, ekosystémov a genetickej diverzity, cieľovou stratégiou starostlivosti o prírodu a krajinu.
Národná stratégia ochrany biodiverzity definuje 24 cieľov a v ich rámci 143 strategických smerov
pre posilnenie ochrany biodiverzity a trvalo-udržateľného rozvoja jej zložiek. V súčasnosti bola aktualizovaná
Národná stratégia ochrany biodiverzity pre roky 2012 – 2020. Cieľom tejto stratégie je vytvoriť politický rámec
pre zastavenie trendu straty biodiverzity a urýchliť prechod Slovenskej republiky ako členskej krajiny EÚ
na „zelenú“ ekonomiku, ktorá účinne využíva prírodné genetické zdroje v zmysle Stratégie Európa 2020.
Strategickým cieľom dokumentu je „Zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov a ich služieb v SR
do roku 2020, zabezpečiť obnovu biodiverzity a ekosystémov vo vhodnom rozsahu a zvýšiť náš príspevok
k zamedzeniu straty biodiverzity v celosvetovom meradle“.
Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky IV (NEHAP IV). NEHAP
IV bol schválený na rokovaní vlády SR dňa 11. januára 2012 uznesením č.10. Vypracovaný bol na základe
záverov 5. ministerskej konferencie o životnom prostredí a zdraví, konanej v Parme v roku 2010. Cieľom
posledného aktualizovaného Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky
IV. je minimalizovať riziká vyplývajúce zo životného prostredia a chrániť tak zdravie ľudí, najmä detí.

5.1 Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického
dokumentu vrátane zdravia
5.1.1 Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy na životné prostredie
a vplyvy na zdravie (primárne, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé,
strednodobé, dlhodobé, trvalé, dočasné, pozitívne aj negatívne).
Pozitívne vplyvy PRV PSK na životné prostredie.
Pôdy
Navrhované opatrenia prispejú k efektívnemu a racionálnemu využívaniu pôdnych zdrojov ako
i k ochrane ich kvalitatívnych i kvantitatívnych vlastností a následne k ochrane úrodnosti pôdy.
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Vodné zdroje
Ekologické poľnohospodárstvo prispieva k znižovaniu kontaminácie zložiek životného prostredia
a k zachovaniu prijateľného stavu a kvality vodných zdrojov.
Lesné zdroje
Implementácia PRV prispeje k efektívnemu využívaniu ekosystémových služieb poskytovanými
jednotlivými typmi lesných ekosystémov,
Biodiverzita a krajina
Navrhované opatrenia prispejú k zvýšeniu druhovej diverzity poľnohospodárskej krajiny a ochrane
biotopov voľne žijúcich rastlín a živočíchov, obnove a zachovaniu biologickej diverzity ak ochrane biotopov
polo prírodných a prírodných trávnych porastov a k podpore poľnohospodárskej činnosti s vysokou prírodnou
hodnotou.
Kvalita života
Okrem pozitívnych vplyvov na životné prostredie možno predpokladať aj pozitívny vplyv PRV PSK
na celkovú kvalitu života vidieckeho obyvateľstva:

•

Stabilizácia a posilnenie vidieckej ekonomiky a generovanie nových pracovných miest

•

Udržanie existujúcich a vytváranie nových pracovných miest na vidieku,

•

Zvýšenie zamestnanosti obyvateľov mladších vekových kategórií sa následne prejaví na zvýšení
príjmu a na zvýšení celkovej životnej úrovne obyvateľstva,

•

Posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku a posilnenie
ekonomickej výkonnosti vidieckych oblastí,

•

Podpora

rozvoja

miestnych

komunít/partnerstiev

vo vidieckych

obciach

s dôrazom

na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia,

•

Podpora osobnostného rastu a rozvoja podnikateľského myslenia, skvalitnenie ľudského
potenciálu v dôsledku posilnenia vedomostí a zručností,

•

Optimálne a efektívne využívanie kultúrno-historického a prírodného potenciálu

•

Diverzifikácia vidieckej ekonomiky sústredená do oblastí zameraných na využívanie potenciálu
pre rozvoj cestovného ruchu, zabezpečovania komunálnych služieb a poskytovania sociálnych
služieb.

Negatívne vplyvy PRV PSK na životné prostredie.
Negatívne vplyvy PRV PSK na životné prostredie môžu byť spojené s realizáciou tých aktivít, v rámci
jednotlivých opatrení, ktoré budú mať investičný charakter. V prípade plánovania investícií bude potrebné
dodržať všetky povinnosti investora, ktoré mu vyplývajú so zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie.
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5.2 Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu
a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie
5.2.1 Opatrenia na odvrátenie, zníženie alebo zmiernenie prípadných významných
negatívnych vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia, ktoré by mohli vyplynúť
z realizácie strategického dokumentu.
Reálny vplyv strategického dokumentu PRV PSK na životné prostredie je identifikovaný
prostredníctvom navrhovaných opatrení. Teda skutočný vplyv na životné prostredie budú mať až činnosti
vyplývajúce z realizácie jednotlivých opatrení. Väčšina navrhovaných opatrení má neinvestičný charakter
a spočíva v tvorbe organizačných, plánovacích, inštitucionálnych, legislatívnych a programovacích postupov,
plánov a činností. Pre aktivity, ktoré budú mať v rámci realizácie navrhovaných opatrení investičný charakter,
platí rovnako ako pre všetky ostatné investičné zámery povinnosť postupovať v súlade so zákonom č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V zmysle §4 tohto zákona posudzovanie vplyvov
strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti.

5.3 Dôvody pre výber zvažovaných alternatív a popis toho, ako bolo vykonané
vyhodnotenie, vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako
napr. technické nedostatky alebo neurčitosti
Identifikácia a vyhodnocovanie alternatívnych riešení boli vykonávane priebežne počas procesu
vypracovávania strategického dokumentu. Celý proces tvorby dokumentu prebiehal na princípe partnerstva
za účasti zástupcov samospráv a viacerých iniciatív a nositeľov záujmov existujúcich na území PSK. Vzhľadom
na vyššie uvedené bol zámer vypracovaný bez variantne.

5.4 Návrh monitorovania environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov
na zdravie
Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie predpisuje
Zákon v § 16. Podľa ods. (1) obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie
vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci
monitoring. Podľa ods. (2) sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné
prostredie spočíva v:
a)

systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,

b) vyhodnocovaní jeho účinnosti,
c)

zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení
strategického dokumentu so skutočným stavom.

V zmysle týchto ustanovení bude v rámci Úradu PSK monitorovanie implementácie PRV PSK
zabezpečovať odbor regionálneho rozvoja ÚPSK v súčinnosti s ostatnými odbormi PSK a IJP. Hodnotenie
Programu rozvoja vidieka je zabezpečené nezávislým hodnotiteľom vybraným na základe verejného
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obstarávania, ktorý zhodnotí výsledky a dopady PRV PSK na vidiecke územie PSK a jeho sociálno-ekonomický
rozvoj. Hodnotenie sa zabezpečí dvakrát – strednodobé a záverečné hodnotenie. Úlohou hodnotiteľa je
na základe stanovených ukazovateľov a skutočnosti zodpovedať hodnotiace otázky a zistiť, či plánovaná
intervencia splnila očakávané ciele. Ukazovatele výstupov, výsledkov a dopadov v samostatnej časti Návrh
kondicionalít a indikátorov. Návrh súboru minimálnych indikátorov /ukazovateľov na úrovni jednotlivých
opatrení je v časti Strategické a špecifické ciele, zámery, priority a opatrenia.

5.5 Pravdepodobne významné cezhraničné environmentálne vplyvy,
vrátane vplyvov na zdravie
Vzhľadom na charakter strategického dokumentu a spôsob jeho implementácie nie sú
predpokladané priame cezhraničné environmentálne vplyvy.

5.6 Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií
Východiskami pre návrh stratégie PRV PSK boli najdôležitejšie výzvy, ktoré definovali obsahový rámec
a ciele dokumentu:
A. Zvýšenie výkonnosti vidieckych území PSK
B. Zlepšenie kvality života na vidieku PSK
C. Zlepšenie infraštruktúry miestnych služieb vo vidieckych územiach
Prioritnou úlohou PRV PSK je prispieť k naplneniu cieľov PRV SR 2014-2020, rovnako ako k plneniu
cieľov SPP a Stratégii Európa 2020. PRV PSK sa bude realizovať prostredníctvom nasledujúcich priorít
a opatrení na ich dosiahnutie:
Priorita 1: Rozvoj miestnych vidieckych ekonomík
Vidiecke oblasti PSK budú územia s diverzifikovanou hospodárskou základňou, poskytujúce
atraktívne podmienky pre podnikanie domácich a zahraničných investorov vytvárajúcich nové pracovné
miesta, vidiek prispievajúci k udržateľnému rozvoju PSK prostredníctvom využívania príležitostí územia,
zapájaním nezamestnaných do hospodárskeho života a využitím potenciálu miestnych zdrojov.
Opatrenia pre Prioritu 1:
1.1. Vytváranie podmienok pre využívanie miestnych zdrojov a kapacít v konkrétnom území prostredníctvom
všetkých foriem podnikania
1.2. Podporovanie investícií do diverzifikácie miestnych ekonomík vo vidieckych oblastiach
1.3. Investovanie do rozvoja ekologickej a bezpečnej dopravy vo vidieckych územiach
1.4. Vytváranie nových pracovných miest vo vidieckych územiach a udržanie miest existujúcich
Priorita 2: Ochrana a zhodnotenie prírodného a kultúrneho potenciálu
Na území PSK si vidiek zachová kultúrne a ekologické hodnoty vidieckej krajiny. Etabluje sa na lokálnu
hospodársku základňu a producenta výrobkov, ktorý využíva lokálne dostupné zdroje, prioritne pre miestnu
spotrebu a spotrebu okolitého regiónu, stane sa atraktívnym miestom v oblasti kultúrno-spoločenského
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diania, oddychu a relaxu. Diverzifikáciou hospodárskej základne sa zabráni závislosti miestnej ekonomiky
od cestovného ruchu.
Opatrenia pre Prioritu 2:
2.1. Identifikovanie a zhodnocovanie miest s výnimočným „genius loci“ (duchom miesta), vrátane
zabezpečenia legislatívnej ochrany „genius loci“.
2.2 Vytváranie podmienok pre bezpečné a environmentálne prijateľné využívanie chránených území, najmä
v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchu, zážitkovej výučby
2.3 Zavedenie udržateľného manažmentu prírodných zdrojov a prispôsobenie sa zmene klímy
Priorita 3: Rozvoj sociálneho kapitálu a podpora služieb na vidieku
Opatrenia pre Prioritu 3:
3.1. Zlepšenie dostupnosti, kvality a efektívnosti sociálnych a zdravotníckych služieb na vidieku zmenou
prístupu k spôsobu ich poskytovaniu
3.2. Udržanie existujúcich a vytvorenie nových verejných a neverejných služieb na vidieku
3.3. Posilňovanie kapacít , rozvoj sociálneho kapitálu a občianskej spoločnosti

5.7 Informácia o ekonomickej náročnosti (ak to charakter a rozsah
strategického dokumentu umožňuje)
Rozsah a charakter predkladaného strategického dokumentu neumožňuje podrobné spracovanie
rozpočtu realizácie jednotlivých navrhovaných opatrení. Úrad PSK má na implementáciu PRV PSK obmedzené
finančné zdroje a limitované právomoci. Navrhované opatrenia boli preto v prevažnej miere orientované
do neinvestičných oblastí. Úrad PSK pritom ráta so zapojením vlastných organizačných zložiek a inštitúcií,
ktorých rozhodovací proces môže ovplyvniť.

Záver
Základným princípom rozvoja vidieka v PSK má byť integrovaný rozvoj vidieka, ktorý je
„prevažne vidieckym regiónom“ (kde viac ako 50 % obyvateľstva žije v lokálnych vidieckych jednotkách).
V súčasnosti ho môžeme zjednodušene chápať, na základe komparácie existujúcich viacerých definovaní
rozvoja vidieka, ako súbor aktivít a iniciatív zameraných na využívanie najmä endogénnych zdrojov územia,
s cieľom zvýšiť kvalitu životnej úrovne na vidieku, a tým zabrániť migračným úbytkom na vidieku. Tento
integrovaný rozvoj vidieka zohľadňuje konkrétne územia PSK, ich danosti a špecifiká, ich problémy a potreby
a navrhuje riešenia vhodné na ich elimináciu. Smerovanie rozvoja vidieka v PSK bude v nasledujúcom
programovacom období vyplývať z rozhodnutí miestnych verejno-súkromných partnerstiev typu LEADER,
ktoré sa stávajú fenoménom miestneho hospodárskeho rozvoja vidieckych území. Predstavujú verejnosúkromné partnerstvo, ktoré vzniká ako inštitucionalizované partnerstvo verejného a súkromného sektora
vrátane občianskeho a neziskového, ktoré pôsobia na určitom území. Prostredníctvom MAS sú do praxe
zavádzané princípy prístupu LEADER v záujme miestnej komunity smerujúce k integrovanému rozvoju
vidieckeho územia. Na území Slovenska pôsobí doteraz 29 miestnych akčných skupín s oficiálnym štatútom
MAS (z toho na území PSK sú 4 MAS) a ďalšie desiatky verejno-súkromných partnerstiev pracujúcich v súlade
s prístupom LEADER.
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MAS sú definované Nariadením Rady EÚ 1698/2005 ako viac sektorové partnerstvá zložené zo zástupcov
verejného, súkromného a občianskeho sektora, pritom verejný sektor nesmie reprezentovať viac ako 50 %
zloženia rozhodujúceho orgánu MAS. MAS reprezentuje vidiecke územie od 10 000 do 150 000 obyvateľov,
pritom najväčšia obec, ktorá je členom MAS, nepresahuje 20 000 obyvateľov. Územie MAS je kompaktné,
katastrálne prepojené a sociálno-ekonomicky homogénne. Na území celej Európskej únie pôsobí 2301 MAS,
u našich susedov v Českej republike 112, v Maďarsku ich je 92 a skoro celé územie pokryté princípom LEADER
majú naši severní susedia v Poľskej republike, kde pôsobí až 336 MAS-iek.
Akronym LEADER znamená Liaison Entre Actions de Dévelopement de le Économie Rurale
(spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka). Cieľom prístupu Leader je podporovať
obyvateľov vidieckych oblastí, aby na základe vzájomnej spolupráce na báze partnerstva prekonali nové
problémy, ktorým vidiecke oblasti čelia, aby sa zamysleli nad dlhodobým potenciálom svojich oblastí
a implementovali spoločne vytvorené integrované, vysoko kvalitné a originálne stratégie trvalo udržateľného
rozvoja svojho územia. MAS sa stali v poslednom období hlavným inštitútom v rozvoji vidieka. Realizujú jeho
integrovaný rozvoj, ktorý je založený na princípoch partnerstva, spolupráce a miestnych zdrojoch.
Sú spracovateľmi miestnych rozvojových stratégií, ktorých realizáciu zabezpečujú zo združených zdrojov. Ich
poslaním je rozvíjať konkrétny vidiecky región v súlade s cieľmi a prioritami, ktoré sú vytýčené v stratégii
miestneho regionálneho rozvoja. PRV PSK vychádza zo všeobecnejšej analýzy vidieckeho územia, tvorí
strategický rámec pre tvorbu konkrétnych stratégií pre jednotlivé vidiecke oblasti na roky 2015 – 2020.
Výstupom implementácie PRV PSK bude realizácia aktivít prioritne podporujúcich využívanie
endogénnych zdrojov územia PSK s cieľom zabezpečiť dobré sociálno – ekonomické podmienky
pre obyvateľov vidieckych oblastí v PSK. Tieto aktivity prispejú nielen k lepšiemu využívaniu ľudských zdrojov,
ku

skvalitneniu

infraštruktúry,

zvýšeniu

informatizácie,

posilneniu

ekonomickej

bázy,

zvýšeniu

konkurencieschopnosti, zlepšeniu kvality životy obyvateľov, ale aj k efektívnemu a racionálnemu využívaniu
prírodných zdrojov, k ochrane a tvorbe životného prostredia, a tiež k zmierňovaniu dopadov klimatickej
zmeny.
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Zoznam použitých skratiek
AGC

Európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach

AGTC

Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej
dopravy a súvisiacich objektoch
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BbSK

Banskobystrický samosprávny kraj

BSK

Bratislavský samosprávny kraj

CR

cestovný ruch

ČOV

čistiareň odpadových vôd

ČR

Česká republika

EHS

Európske hospodárske spoločenstvo

EŠIF

Európske štrukturálne a investičné fondy

FO

fyzická osoba

HDP

Hrubý domáci produkt

KSK

Košický samosprávny kraj

LAU

Local Area Units

LŠUJ

Lokálne štatistické územné jednotky

MAS

miestne akčné skupiny

MRK

marginalizované rómske komunity

N

neštátny

NSK

Nitriansky samosprávny kraj

NUTS

Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques

OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

OP KŽP

Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 -2020

p. p.

poľnohospodárska pôda

PO

právnická osoba

PRV SR

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky

PSS

Poskytovateľ sociálnych služieb

RŠUJ

Regionálne štatistické územné jednotky

SAV

Slovenská akadémia vied

SOŠ

stredná odborná škola

SR

Slovenská republika

SŠ

stredná škola

SWOT analýza

analytická technika zhodnotenia vnútorných a vonkajších faktorov

Š

štátny

ŠÚ SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

TnSK

Trnavský samosprávny kraj

TtSK

Trenčianský samosprávny kraj

UNESCO

Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru

UoZ

uchádzač o zamestnanie

UPD

územnoplánovacia dokumentácia

ÚPN PSK

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja

VL

všeobecný lekár

VŠL

všeobecné lekárstvo

VÚC

Vyšší územný celok

ZSK

Žilinský samosprávny kraj

ZUŠ

základná umelecká škola

ŽP

životné prostredie EÚ – Európska únia
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Prílohy
Príloha č. 1

Región Šariš, predpoklady rozvoja územia vidieka
Nasledujúce informácie sú vybrané, sčasti získané z dotazníkového prieskumu, doplnené dostupnými
zdrojmi, je možné ich dopĺňať a aktualizovať.

ZRÚCANINY A RUINY HRADOV
Kapušiansky hrad –postavený v 13. storočí na výbežku vrchu Zámčisko.
Šarišský hrad – postavený na skalnatom brale na ochranu dôležitej obchodnej cesty vedúcej do Poľska. Jadro
hradu pochádza z 13. storočia.
Hrad Zborov – nazývaný aj Makovica, z 13. storočia pôvodne stredoveký, renesančne prestavaný.
Hrad Lipovce – ruiny hradu z 13. storočia nad Lačnovskou tiesňavou.
Šebeš hrad – je národnou kultúrnou pamiatkou a archeologickou lokalitou. Je zrúcaninou gotického hradu,
ktorý bol vybudovaný v 13. storočí, zanikol v 16. storočí, keď ho obyvatelia Prešova vypálili.
Zbojnícky hrad – Soľnohrad nad obcou Ruská Nová Ves na strmom mieste zvanom Zámok, hrad bol
postavený na konci 13. storočia na danej lokalite ho predchádzali dva hrady. Zvyšky nepatrných zrúcanín sa
nachádzajú nad obcou Ruská Nová Ves. Údajne bol vystavaný už v 9. storočí na obranu soľných prameňov
v Solivare. Zanikol podľa rozhodnutia uhorského snemu v roku 1715.
Hrad Brestov – postavený v druhej polovici 13. storočia. V 14. storočí pravdepodobne zanikol. Objavený bol
v roku 1975.
Hrad Bodoň – postavený pravdepodobne v 13.storočí asi ako útočisko, zvyšky hradu sa nachádzajú v lesoch
nad obcou Zlatá Baňa. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza až z roku 1435.
Hrad Solivar – terénne pozostatky lokality ležia priamo v okolí kostola na vrchu Várheď v Solivare pri cintoríne.
Hrad Soľnohrad zdedil svoje meno pravdepodobne po hrade Solivar. Ten postavili už na konci 13.storočia
a v listinách sa uvádza pod menom Castrum Sowar.
Hrad Hanigovce – ruiny hradu ležia na strmom kopci na severovýchod od obce Hanigovce.
Výstavba kamenného hradu začala v roku 1341.
Hrad Kamenica – postavený bol v 13. Storočí. V 16. storočí bol hrad dobitý a zničený. Hrad Pečovská Nová
Ves – postavený bol v 13. storočí, v 16 storočí bola časť zničená.
Čičavský hrad – neďaleko vodnej nádrže Domaša ležia zrúcaniny hradu Čičava z 13. storočia.
Hrad poškodilo posledné Rákócziho povstanie v roku 1711.
Vranovský vodný hrad – hrad z 15. storočia v tvare T, dnes už len neskúmaná archeologická lokalita
vo Vranove nad Topľou.
Hrad Plaveč – zrúcanina hradu z 13. storočia. Hrad popri Ľubovnianskom hrade, Oravskom hrade a hrade
Niedzica strážili severnú hranicu Uhorska. Hrad bol postavený v prvej polovici 13. storočia.
Hrad Hertnik – zaniknutý hrad, na jeho mieste bol postavený renesančný kaštieľ. Nižný Tvarožec – hradisko,
zámčisko.
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Hrádok v Medziankach – základy zaniknutého stredovekého hrádku sa nachádzajú na vyvýšenom skalnom
výbežku cca 140 m nad obcou Medzianky. Hrad mohol byť postavený niekedy koncom 12. storočia. Hrádok je
po výskume zakonzervovaný tak, že je zreteľne odčítateľný jeho pôdorys v teréne.

KAŠTIELE
Kaštieľ Nižná Šebastová – pôvodne renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia. Na začiatku 18. storočia
prestavaný a zbarokovaný.
Kaštieľ Chmeľov – kaštieľ na mieste zaniknutého hradu doloženého v 15. storočí.
Kaštieľ Fričovce – renesančný kaštieľ z rokov 1623 – 1630 s priľahlým udržiavaným parkom. Demjata Ámosov
kaštieľ – renesančný v Demjate. Kaštieľ postavili v prvej polovici 17. storočia. Barokovo ho prestavali okolo roku
1736 a opravili po roku 1979.
Demjata mladší kaštieľ – postavený v prvej polovici 17. storočia. Barokovo ho prestavali okolo roku 1736
a opravili po roku 1979.
Kaštieľ Žipov – klasicistický, postavený koncom 18. storočia na staršom renesančnom základe. Opravený
v roku 1985.
Červenica pri Sabinove – kaštieľ postavili okolo roku 1600. Po jeho prestavbe sa zachovala len časť.
Z pôvodného kaštieľa stoja okrúhle nárožné bašty severozápadného krídla.
Kaštieľ Tulčík – zachované 2 kaštiele zo 16. a 18. storočia.
Kaštieľ Hanušovce n. Topľou – renesančno-barokový kaštieľ z prelomu 17. a 18. storočia. V súčasnosti je
sídlom Vlastivedného múzea s cennou národopisnou a prírodovedeckou expozíciou so zameraním na územie
okresu Vranov nad Topľou.
Kaštieľ Bretejovce – klasicistický kaštieľ z polovice 19. storočia.
Kaštieľ Pečovská Nová Ves – barokovo-klasicistický, barokový a renesančný. Kúria v Župčanoch – empírová
kúria s parkom postavená v prvej polovici 19. storočia, opravovaná v rokoch 1974 – 1978. V miestnostiach sú
pruské a zrkadlové klenby.

KOSTOLY
Barokovo – klasicistický jednoloďový kostol sv. Jána Krstiteľa v Demjate – postavený v roku 1774, veža
znovu postavená v roku 1926. Kostol bol obnovený v roku 1929. Hlavný oltár ako aj kópia talianskeho
barokového obrazu sv. Jána Krstiteľa sú z polovice 19. storočia. Neskorobarokový jednoloďový kostol
vo Finticiach – z rokov 1737 – 1738 a priľahlou pohrebnou kaplnkou v obci Fričovce. Počiatky kostola sv.
Bartolomeja spadajú do roku 1617. Kaplnka bola postavená v roku 1811 západne od nového kostola
v empírovom slohu. Trojloďový barokový kostol Sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

– hlavný oltár je

neskorobarokový, v kostole je ďalšie umelecky cenné barokové zariadenie, zo staršieho obdobia sa zachovala
na oltári sv. Rodiny gotická socha Madony zo 14. storočia a plastika Vir dolorum zo začiatku 16. storočia, ďalej
neskorogotická kamenná krstiteľnica a renesančné epitafy.
Kostol Sv. Margity v Plavči – pôvodne gotický kostol, viackrát preslohovaný v renesancii rozšírený o južnú
kaplnku a po roku 1730 zbarokizovaný. Opravovaný v rokoch 1829, 1901 až 1903 a v 30-tych rokoch 20.
storočia.
Rímskokatolícky farský kostol Všetkých svätých v Bijacovciach – pôvodne románsky, ďalej ranogotický,
respektíve goticky prestavaný a zbarokizovaný. Kostol postavili pravdepodobne nemeckí kolonisti. Jeho vznik
sa datuje do polovice 13. storočia, do obdobia po tatárskom vpáde (1241).
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DREVENÉ KOSTOLÍKY, CHRÁMY
Bodružal– Chrám svätého biskupa Mikuláša – gréckokatolícky (Zoznam UNESCO). Brežany– Chrám svätého
evanjelistu Lukáša – gréckokatolícky. Dobroslava– Chrám svätej Paraskevy – gréckokatolícky. Frička – Chrám
svätého archanjela Michala – gréckokatolícky.
Hervartov– Kostol svätého Františka z Assisi – rímskokatolícky (Zoznam UNESCO). Hunkovce– Chrám Ochrany
Presvätej Bohorodičky – gréckokatolícky.
je pravoslávny a kostola v Hervartove, ktorý je rímskokatolícky).
Jedlinka – Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky – gréckokatolícky.
Korejovce– Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky – gréckokatolícky.
Kožany– Chrám Stretnutia Pána so Simeonom – gréckokatolícky.

Autor: Milan Kapusta

Krajné Čierno– Chrám svätého Bazila Veľkého – gréckokatolícky.
Krivé– Chrám svätého evanjelistu Lukáša – gréckokatolícky.
Ladomirová – Chrám svätého archanjela Michala – gréckokatolícky (Zoznam UNESCO).
Lukov – Venécia – Chrám svätého Kozmu a Damiána – gréckokatolícky.
Miroľa– Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky – gréckokatolícky.
Tročany– Chrám svätého evanjelistu Lukáša – gréckokatolícky.
Nižný Komárnik– Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky (bojkovská cerkov východného obradu) –
gréckokatolícky.
Potoky– Chrám svätej Paraskevy – gréckokatolícky.
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Príkra – Chrám svätého archanjela Michala – gréckokatolícky.
Šemetkovce– Chrám svätého archanjela Michala – gréckokatolícky. Kláštor paulínov

– vo Vranove

nad Topľou.

TECHNICKÉ PAMIATKY
Hvezdáreň Roztoky – je zrubová trojpodlažná stavba z roku 1928, slúži na večerné pozorovanie.
Barokový sklad soli – Prešov – Solivar.
Dopadom meteoritu je známa obec Lenartov, ktorý bol objavený v roku 1814.
Misionár A. Kaputa z obce Lenartov pôsobil na ostrove Papua Nová Guinea.
Skanzen vo Svidníku – Národopisná expozícia v prírode, Múzeum ukrajinskej kultúry
Pamätník 1. Česko – slovenského armádneho zboru – s vojnovým cintorínom. Pamätník vysoký 28 m
dopĺňa bronzová socha Jána Kulicha s názvom Žalujem. Postavili ho v roku 1949. Je zakomponovaný
do vojenského cintorína, ktorý pretína kolonáda s bronzovými tabuľami. Okolie pamätníka s cintorínom je
rozľahlým vojenským múzeom pod otvoreným nebom. Múzeum vzniklo v roku 1965. V areáli prírodného
múzea ako aj okolo cesty do Svidníka je rozmiestnených 55 kusov rozličnej ťažkej bojovej techniky z druhej
svetovej vojny.
V okolitých lesoch sa dá i dnes ukryť v zachovaných bunkroch.
Údolie smrti sa nachádza medzi obcami Kapišová, Kružlová a Nižná Písaná – v teréne je rozmiestnená tanková
technika znázorňujúca tankovú rotu v útoku.

Región Spiš, predpoklady rozvoja územia vidieka
Nasledujúce informácie sú vybrané, sčasti získané z dotazníkového prieskumu, doplnené dostupnými
zdrojmi, je možné ich dopĺňať a aktualizovať.

SPRÍSTUPNENÉ HRADY, ZRÚCANINY HRADOV
Na území PSK sú 3 zachované hrady, v ktorých sú expozície pre verejnosť. Všetky sa nachádzajú na území Spiša.
Kežmarský hrad
Neskorogotický a neskôr renesančne prestavaný, pochádza zo 14. –15. storočia. Pôvodne mal dvojité hradby
s vodnou priekopou, dodnes sa zachovalo vnútorné opevnenie so systémom bášt a so vstupnou vežou,
severné krídlo a západné vnútorné krídlo. Hrad je udržiavaný a sprístupnený verejnosti s expozíciami
a muzeálnymi zbierkami. Kežmarský hrad sa zapísal do dejín tatranskej turistiky ako východisko prvého
známeho turistického výletu do Vysokých Tatier.
Ľubovniansky hrad
Hrad postavili v severnej pohraničnej oblasti Uhorska v údolí Popradu v druhej polovici 13. storočia na ochranu
dôležitej obchodnej cesty vedúcej do Poľska. Nachádza sa tu historická expozícia, expozícia dobového nábytku
a kostýmov, zbraní a zbierka rodu Zamoyských. Na gotickej veži („nebojsa“) je na šiestom poschodí rozhľadňa
s 360° výhľadom na celé okolie hradu. Pod hradom je situovaný historický vojenský tábor a skanzen ľudovej
architektúry. Pri vstupnej bráne do vojenského tábora stojí funkčná kópia stredovekého katapultu s dostrelom
do 100 m.
Spišský hrad
Jedna z najcennejších pamiatok Spiša leží na hranici Prešovského a Košického kraja. V roku 1993 bol hrad
zapísaný spolu s okolím do zoznamu Svetového kultúrneho prírodného dedičstva UNESCO. Prvý písomný
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doklad o hrade je z roku 1209. Svojou rozlohou prevyšujúcou štyri hektáre sa považuje za jeden z najväčších
hradných komplexov strednej Európy. Nachádza sa v nadmorskej výške 634 m na vápencovej skale
prevyšujúcej okolitý terén o 200 m. Najstaršou časťou hradu je centrálna obytná veža. Na hrade sú
pre verejnosť počas sezóny sprístupnené viaceré objekty. V máji 2008 vytvoril austrálsky sochár Andrew Rogers
pod hradom krajinnú sochu zo spišského travertínu, predstavujúcu miestny dávnoveký symbol koňa z keltskej
mince.

ZRÚCANINY HRADOV
Holumnický hrad – zrúcanina zámku na vyvýšenine v obci Holumnica. Bol postavený pravdepodobne
na prelome 15. a 16. storočia a išlo o opevnenú goticko-renesančnú blokovú obytnú stavbu.
Podolínsky hrad–zrúcanina, začal sa budovať v 15. storočí.
Strážky hrádok – renesančný kaštieľ vybudoval Gregor Horváth – Stansith. Významnú expozíciu v kaštieli
tvoria obrazy Ladislava Mednyánszkeho. Pri kaštieli je udržiavaný anglický park. Kaštieľ prešiel v roku 2012
rekonštrukciou a pre verejnosť bol otvorený v lete 2013. V súčasnosti v ňom sídli mestská knižnica, múzeum
so stálou expozíciou, galéria a usporadúvajú sa spoločensko-kultúrne podujatia, obrady i koncerty vážnej
hudby.

KAŠTIELE
Holumnický kaštieľ–postavený v 17. storočí asi na staršom základe. V 18. – 19. storočí upravovaný.
Bijacovce–barokový Csákyovský kaštieľ z 18. storočia obklopený parkom.
Kaštiele Batizovce–barokový kaštieľ pochádzajúci z roku 1756. V prvej polovici 20. storočia pripadol kaštieľ
s príslušenstvom sestrám rádu uršulínok z Cífera. Kaštieľ sa stal kláštorom a uršulínkam slúžil do roku 1950.
Kaštieľ Spišský Hrhov – neobarokový kaštieľ.
Kaštieľ Spišské Hanušovce–klasicistický, z prvej polovice19. storočia.Kaštieľ Spišský Štiavnik – renesančný,
postavený v 16. a 17. storočí.

KOSTOLY
Nižný Tvarožec – gréckokatolícky chrám Povýšenia sv. Kríža, drevená zvonica.

DREVENÉ KOSTOLÍKY, CHRÁMY
Hraničné– Chrám Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou – gréckokatolícky.
Inovce– Chrám svätého archanjela Michala – gréckokatolícky.
Ruský Potok – Chrám svätého archanjela Michala – pravoslávny.
Kláštor Červený Kláštor – Areál kláštora kartuziánov neskôr kamaldulov kedysi plnil funkciu hospitalu
a ubytovne. V objektoch kláštora je dnes múzeum, turistická ubytovňa a reštaurácia. Súčasťou expozície je
aj kostol kláštora s pôvodným zariadením.
Kláštor minoritov v Levoči, kláštor piaristov v Podolínci, kláštor a kostol milosrdných bratov v Spišskom
Podhradí, kláštor minoritov v Spišskom Štvrtku.
Skanzen Stará Ľubovňa – patrí k najmladším na Slovensku. Predstavuje súbor stavieb ľudovej architektúry
horného Spiša a Šariša.
Na území sa nachádza: Ľubovnianske múzeum, Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči,
Múzeum ľudovej architektúry Ždiarsky dom.
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Zaujímavosťou sú nepochybne Pseudokrasová jaskyňa v Oľšavici – najdlhšia na Slovensku – dĺžka chodieb
700 metrov.
Parná elektráreň a komín v Poprade – postavená v roku 1912 v súvislosti s rozvíjajúcou sa priemyselnou
výrobou. Observatórium Skalnaté pleso.

Región Zemplín, predpoklady rozvoja územia vidieka
Nasledujúce informácie sú vybrané, sčasti získané z dotazníkového prieskumu, doplnené dostupnými
zdrojmi, je možné ich dopĺňať a aktualizovať.

ZRÚCANINY HRADOV
Hrad Brekov – vypína sa na strmom andezitovom brale v Ondavskej vrchovine. Gotický hrad vznikol
v 13. storočí, zničený bol v 17. storočí. Z hradu dnes ostali zachované múry do výšky až troch podlaží.

RUINY HRADOV
Stropkovský hrad – zaniknutý pri požiari. Stál na mieste dnešného kaštieľa a kostola.
Hrad Jasenov – z 13. storočia, postavený pravdepodobne po vpáde Tatárov.
Hrad Humenné – zaniknutý vodný hrad, na jeho mieste bol roku v 1610 postavený renesančný kaštieľ, ktorý
koncom 19. storočia prestavali podľa vzoru francúzskych barokových zámkov.
Kaštieľ v Humennom – je národnou kultúrnou pamiatkou, sídli v ňom Vihorlatské múzeum.
Kaštieľ v Snine – prešiel v roku 2012 rekonštrukciou a pre verejnosť bol otvorený v lete 2013. V súčasnosti
v ňom sídli mestská knižnica, múzeum so stálou expozíciou, galéria a usporadúvajú sa spoločensko-kultúrne
podujatia, obrady i koncerty vážnej hudby.
Ranobarokový kláštor františkánov – z roku 1673, postavený na pôdoryse v tvare U spolu s kostolom
tvoriaci rajskú záhradu.

DREVENÉ KOSTOLÍKY, CHRÁMY
Hrabová Roztoka– Chrám svätého Bazila Veľkého – gréckokatolícky.
Kalná Roztoka– Chrám svätého Jána Krstiteľa – gréckokatolícky.
Topoľa– Chrám svätého archanjela Michala – gréckokatolícky. Uličské Krivé– Chrám svätého archanjela
Michala – gréckokatolícky. Skanzen v Humennom – zrubový dom bez hospodárskej činnosti.
Vihorlatská hvezdáreň – v Humennom je regionálnou špecializovanou vedecko-výskumnou, kultúrnovzdelávacou a odborno-pozorovateľskou inštitúciou v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied. Bola
založená v roku 1952.
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