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1. ÚVOD DO METODICKO-ANALYTICKEJ ČASTI
1.1. Definícia strategického plánovania a strategického plánu
Strategické plánovanie je systematický spôsob ako organizovať zmeny a vytvárať v celej miestnej
spoločnosti široký konsenzus na spoločnej vízii pre lepšiu budúcnosť. Ide o súbor postupných a konkrétnych
krokov, ktoré povedú k zlepšeniu sociálno-ekonomického prostredia v riešenom území a zároveň ku
koordinácii rozvoja obce ako spoločensko–politického organizmu. Každé mesto, alebo región je jedinečný
organizmus, ktorého život a potreby je nutné analyzovať, vyhodnotiť a následne prijať stratégiu jeho rozvoja.
Úlohou strategického plánu ako základného rozvojového dokumentu je:
•

definovať spoločné záujmy územia, jeho obyvateľov a podnikateľských subjektov,

•

definovať miestne predpoklady realizácie týchto spoločných záujmov,

•

optimalizovať územno-technické a sociálno-psychologické podmienky pre rozvoj bývania
a podnikania,

•

koordinovať vynakladanie verejných investícii z hľadiska územného a funkčného vzhľadom k plánom a
potrebám rozvoja privátneho sektoru,

•

koordinovať účelnú alokáciu bežných verejných výdavkov v záujme vytvárania stabilných podmienok
pre bývanie a podnikanie,

•

definovať dlhodobé zámery hospodárskej a sociálnej politiky v riešenom území,

•

posilňovať sociálno-ekonomické väzby k mestu a regiónu a zodpovednosť za jeho rozvoj u miestnych
obyvateľov a podnikateľov.

Strategické plánovanie a rozhodovanie si vyvažuje:
•

teritoriálne limity (technické, prírodné),

•

finančné zdroje,

•

nefinančné zdroje (najmä potenciál ľudských zdrojov),

•

politickú vôľu.

‣

Výstupy strategického plánovania - dlhodobé vízie územia

Výstupom strategického plánovania je rozvojová stratégia, strategický plán, plán rozvoja regiónu, program
rozvoja a pod. Strategický plán rozvoja je ucelený koncepčný dokument pripojený na rozvoj nadradených
územných celkov. Strategický plán rozvoja musí byť v súlade s územnými plánmi daného riešeného územia
v ktorom sú zahrnuté všetky strategické dokumenty rozvoja obce a miest regiónu. Mal by byť koncipovaný
ako dokument strednodobej až dlhodobej koordinácie verejných a súkromných aktivít ekonomického,
sociálneho, kultúrneho a ekologického charakteru na území mikroregiónu.
‣

Rozvojové programy

Programy rozvoja sú konkrétne zámery pre naplnenie strategických priorít a popisujú spôsob a postupy
dosiahnutia stanovených cieľov. Programy sú zapracované v strednodobom časovom horizonte a tvoria
prirodzený kontext jednotlivých projektov.
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1.2. Organizácia prípravy strategického plánu
‣

Organizácia procesu prípravy

Za organizáciu procesu prípravy strategického plánu sa považuje identifikácia osôb, verejných inštitúcií,
podnikov, občianskych združení a ostatných skupín aktérov, ktorí majú nezanedbateľný záujem o rozvoj
v riešenom území, následne audit disponibilných zdrojov ako finančných, tak ľudských, a i ostatného
kapitálu, ustanovenie riadiacej komisie a pracovných skupín.
‣

Analýza prostredia (analýza územia a prieskum názorov obyvateľstva)

Cieľom analýzy územia je posúdiť lokálne charakteristiky a trendy na pozadí regionálneho resp. národného
vývoja a určiť tak zhody alebo naopak zvláštnosti, ktoré môžu slúžiť ako zdroj komparatívnych výhod (tie je
potrebné čo najlepšie využiť) alebo naopak ako zdroj ohrozenia (tie je potrebné eliminovať). Analýza územia
vychádza z pravidelne publikovaných, prevažne štatistických dát, ktoré sú uvádzané v rôznych štatistických
a literatúrnych zdrojoch. Tieto údaje a informácie o území sú kombinované s prieskumom názorov
obyvateľstva, ktorý je zameraný na získanie aktívnych postojov a názorov miestneho obyvateľstva na
problematiku rozvoja ich územia. Pod analýzou prostredia sa chápe vykonanie situačnej analýzy, vytvorenie
socioekonomického profilu regiónu zdôrazňujúceho konkurenčné výhody, hodnotenie pozície riešeného
územia oproti susedným obdobným územným jednotkám a voči jednotkám s vyššou úrovňou, analýza
SWOT – identifikácia slabých a silných stránok, príležitostí a hrozieb v riešenom území.
‣

Návrh rozvojovej stratégie

Návrh rozvojovej stratégie je vyvinutie spoločnej socioekonomickej vízie mikroregiónu, stanovenie
strategických cieľov a smerov, určenie priorít, vytvorenie akčného/realizačného plánu a návrhy možných
projektov, zhodnotenie navrhovanej stratégie a akčného plánu oproti reálnym možnostiam riešeného územia,
začlenenie vybraných finančných nárokov vyplývajúcich z akčného plánu do rozpočtu obcí a miest
mikroregiónu. Cieľom stratégie je využiť silné stránky, prekonať slabé stránky, využívať príležitosti a reagovať
na hrozby.
‣

Implementácia stratégie

Implementačná stratégia vychádza z akčného/realizačného plánu, stanovenia vhodnej inštitucionálnej
štruktúry pre implementáciu stratégie, resp. akčných plánov.
‣

Monitoring, hodnotenie a aktualizácie stratégie

Jedná sa o zhodnotenie, či stratégia je stále relevantná, vyhodnotenie doterajších výsledkov implementácie
stratégie, posúdenie, či sa zmenili nejaké podmienky z ktorých sa vychádza a ktoré je nutné brať do úvahy.

1.3. Aktivity v rámci procesu strategického plánovania

Vízia

‣

Vstupná
analýza stavu

Strategické
priority

Reálne ciele,
cieľové hodnoty

Programy
rozvoja

Reálne
projekty

Vízia

Vízia predstavuje podieľanie sa na obraze budúcnosti. Motivuje ľudí k vykročeniu správnym smerom.
Nadväzuje na poslanie organizácie, v tomto prípade poslanie obce a miest mikroregiónu – generovať
kvalitné služby a zvyšovať kvalitu života v mikroregióne pri rešpektovaní rovnováhy pilierov udržateľného
rozvoja.
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‣

Vstupná analýza stavu

Analýza predstavuje posúdenie súčasného stavu na pozadie vízie. Kvalitná analýza stanovuje kľúčové
faktory rozvoja – parametre nezavislé pre naplnenie vízie.
‣

Strategické priority

Priority musia korešpondovať s kľúčovými faktormi rozvoja a predstavujú oblasti, na ktoré by sa mal
mikroregión sústrediť. Priority sú popísané kľúčovými indikátormi.
‣

Stanovenie reálnych cieľov

U kľúčových indikátorov je nevyhnutné stanoviť reálne ciele, teda také, ktoré sú podložené konkrétnymi
aktivitami. Aktivity môžu mať buď charakter postupného zlepšovania, alebo skokových zmien (projekty).
‣

Programy rozvoja

Programy predstavujú súbor zmien vedúcich k naplneniu cieľových hodnôt. Väčšinou majú strednodobý
časový horizont (3 až 7 rokov) a popisujú spôsob naplnenia priorít.
‣

Reálne projekty

Projekty nadväzujú na programy a popisujú konkrétny spôsob ich dosiahnutia vrátane alokácie potrebných
zdrojov. Projekty predstavujú skokovú zmenu. Základnú projektovú dokumentáciu tvoria okrem technickej
dokumentácie aj rozpočet, harmonogram a u dôležitých projektov štúdie uskutočniteľnosti.
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2. A N A L Ý Z A V O N K A J Š Í C H FA K T O R O V A
VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
2.1. Analýza existujúcich strategických a koncepčných dokumentov regiónu
2.1.1. Európa 2020
Pri spracovaní tohto dokumentu je nevyhnutné v úvode zadefinovať rámcové rozvojové dokumenty v
kontexte ktorých je regionálna stratégia spracovaná. Najdôležitejším rámcom pre definovanie základných
rozvojových cieľov a priorít na národnej a regionálnej úrovni je stratégia Európa 2020. Hlavnou iniciatívou v
rámci stratégie Európa 2020, ktorá smeruje k zelenému rastu, je Európa účinne využívajúca svoje zdroje.
Podstatou stratégie je koordinácia hospodárskych politík a politík zamestnanosti s cieľom zabezpečovať rast
a zamestnanosť. Stratégia z obsahového hľadiska zastrešuje cielený výber tém, rôznych iniciatív
a sektorových stratégií z viacerých politík EÚ, hlavne výskumu, vzdelávania, zamestnanosti a sociálnych
záležitostí, informačnej spoločnosti, podnikania a priemyslu, energetiky, životného prostredia.
Hlavným cieľom stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Na základe
doterajšieho vývoja v SR sa považuje za reálne splnenie dvoch slovenských cieľov: v oblasti klímy
a energetiky a vzdelávania, nie však v oblasti zamestnanosti, výskumu a vývoja a boja proti chudobe.
Tematicky je stratégia postavená na 3 prioritách, 5 cieľoch a 7 hlavných iniciatívach:
3 priority stratégie Európa 2020
1. Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii.
2. Udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré
efektívnejšie využíva zdroje.
3. Inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí
sociálnu a územnú súdržnosť.
5 cieľov cieľov stratégie Európa 2020
1. Miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20–64 rokov by sa mala zvýšiť zo súčasných 69% na
minimálne 75%, vrátane väčšieho zapojenia žien, starších pracovníkov a lepšieho začlenenia
migrantov medzi pracovnú silu (cieľ SR: 72 %).
2. Investovať 3 % HDP do výskumu a vývoja (cieľ SR: 1 %).
3. Zmena klímy a energetika: Znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 20 % v porovnaní s úrovňami
z r. 1990 (alebo o 30 % za priaznivých podmienok) / zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na
konečnej spotrebe energie o 20 % / zvýšiť energetickú účinnosť minimálne o 20 % (cieľ SR: znížiť
nárast emisií skleníkových plynov mimo sektora ETS tak, aby nepresiahli úroveň z r. 2005 o viac ako
13 % / zvýšiť podiel energie z OZE na hrubej konečnej spotrebe energie na 14 % / zvýšiť energetickú
efektívnosť prostredníctvom úspory 11 % konečnej spotreby energie v porovnaní s priemernou
spotrebou v r. 2001 – 2005).
4. Vzdelávanie: znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky zo súčasných 15 % na 10 % a
zároveň zvýšiť podiel obyvateľov vo veku 30– 34 rokov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z 31
% na min. 40 % (cieľ SR: 6 % a 40 %).
5. Sociálna inklúzia: Vymaniť najmenej 20 miliónov obyvateľov EÚ z rizika chudoby a sociálneho
vylúčenia (podiel Európanov žijúcich pod hranicou chudoby jednotlivých krajín by sa mal znížiť o 25%,
čím by sa viac ako 20 miliónov ľudí malo dostať nad hranicu chudoby), merané kombináciou
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ukazovateľov riziko chudoby + materiálna deprivácia + domácnosti s nízkou intenzitou práce (cieľ SR:
170 tisíc ľudí).
Vláda SR dňa 20. apríla 2011 schválila prvý komplexný národný program reforiem v rámci stratégie Európa
2020, v ktorom boli spresnené aj národné ciele (teda sú aktuálne finálnou verziou cieľov SR a takto sú
uvádené aj vyššie v texte pri jednotlivých cieľoch).
7 iniciatív stratégie Európa 2020
1. „Inovácia v Únii“ na zlepšenie rámcových podmienok a prístupu k financovaniu výskumu a inovácií s
cieľom zabezpečiť, aby inovatívne myšlienky viedli k vytvoreniu produktov a služieb, ktoré zabezpečia
rast a pracovné miesta;
2. „Mládež v pohybe“ na zlepšenie výsledkov systémov vzdelávania a uľahčenie vstupu mladých ľudí na
trh práce;
3. „Digitálny program pre Európu“ na urýchlenie zavedenia vysokorýchlostného internetu a čerpanie
výhod, ktoré prináša jednotný digitálny trh pre domácnosti a podniky;
4. „Európa efektívne využívajúca zdroje“ na podporu oddelenia hospodárskeho rastu od využívania
zdrojov, podpora prechodu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu, zvýšenie využívania energie z
obnoviteľných zdrojov, modernizáciu odvetvia dopravy a podporu energetickej účinnosti;
5. „Priemyselná politika vo veku globalizácie“ na zlepšenie podnikateľského prostredia, najmä pre malé a
stredné podniky, a na podporu rozvoja pevnej a udržateľnej priemyselnej základne, ktorá bude
konkurencieschopná vo svetovom rozsahu;
6. „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ na modernizovanie trhov práce a posilnenie
postavenia ľudí podporovaním rozvíjania ich zručností počas celého ich života s cieľom zvyšovať
účasť na trhu práce a lepšie zosúladiť ponuku na trhu práce s dopytom, vrátane pracovnej mobility.
7. „Európska platforma na boj proti chudobe“ na zabezpečenie sociálnej a územnej súdržnosti, aby
všetci mohli využívať výhody plynúce z rastu a zamestnanosti a aby ľudia žijúci v chudobe a
sociálnom vylúčení mali možnosť žiť dôstojný život a aktívne sa podieľať na živote spoločnosti.
EÚ presadzuje integrovaný prístup k hospodárskej politike, je postavený na troch hlavných pilieroch:
posilnenie investícií, zrýchlenie štrukturálnych reforiem a presadzovanie zodpovednej fiškálnej konsolidácie
podporujúcej rast. EK zároveň vykonáva ročný prieskum rastu (európsky semester) s cieľom zefektívniť
koordináciu hospodárskych politík na úrovni EÚ prostredníctvom väčšej zodpovednosti a povzbudením
všetkých aktérov, aby sa do väčšej miery zhostili príslušných úloh.

2.1.2. Východiská a rozvojové odporúčania pre SR z pohľadu EK
Nevyhnutným predpokladom pre spracovanie kvalitnej rozvojovej stratégie na lokálnej úrovni je zohľadnenie
a posúdenie trendov na pozadí regionálneho resp. národného vývoja v SR. V nadväznosti na tieto trendy je
potrebné určiť zhody alebo naopak zvláštnosti, ktoré môžu slúžiť ako zdroj komparatívnych výhod (tie je
potrebné čo najlepšie využiť) alebo naopak ako zdroj ohrozenia (tie je potrebné eliminovať). Eúrópska
komisia pravidelne hodnotí vývojové trendy na Slovensku a ponúka rozvojové odporúčania pre ďalší rozvoj
národného hospodárstva. V analytickej časti sú zohľadnené výstupy z posledného hodnotenia EK v roku
2014.
Rast na Slovensku nabral v roku 2014 na tempe, pričom motorom tohto rastu bola obnova domáceho
dopytu, keďže po niekoľkých rokoch klesania došlo k oživeniu súkromnej spotreby i investícií. Rast vývozu
sa však oslabil v dôsledku poklesu dopytu zo strany hlavných obchodných partnerov Slovenska. Celkovo sa
odhaduje, že HDP v roku 2014 narástol o 2,4 %, čím sa Slovensko v tomto ohľade zaradilo v rámci eurozóny
medzi krajiny s lepšími výsledkami. Zamestnanosť počas celého roka rástla, no miera nezamestnanosti
zostáva nad úrovňou 13 %. Inflácia zaznamenala v roku 2014 prudký pokles, čoho príčinou bol hlavne
pokles cien energií.
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Očakáva sa, že hlavným motorom rastu naďalej zostane domáci dopyt. Na druhej strane rast vývozu sa
bude v roku 2015 podľa očakávaní z dôvodu slabšieho dopytu zo strany obchodných partnerov Slovenska
naďalej spomaľovať, pričom jeho obnova je pravdepodobná až v roku 2016. Podmienky na trhu práce sa
podľa očakávaní zlepšia v nadväznosti na oživenie hospodárskej činnosti, pričom sa očakáva, že inflácia
bude počas nasledujúcich dvoch rokov pomaly rásť.
Hodnotenie slovenského hospodárstva na základe ročného prieskumu rastu, ktorý vypracovala Európska
komisia a ktorým sa hospodárskej a sociálnej politike EÚ odporúčajú na rok 2015 tri hlavné piliere:
investície, štrukturálne reformy a fiškálna zodpovednosť. V súlade s Investičným plánom pre Európu sa v nej
zároveň skúmajú spôsoby, akými by sa dal maximalizovať dosah verejných prostriedkov a zmobilizovať
súkromné investície. No a napokon sa v nej Slovensko hodnotí v nadväznosti na zistenia správy o
mechanizme varovania z roku 2015, v ktorej EK považovala za užitočné ďalej preskúmať pretrvávanie
nerovnováh, resp. ich odstraňovanie.
Na základe hodnotenia EK v roku 2014 vyplynulo pre Slovenskú republiku niekoľko zistení a odporúčaní:
-

Dlhodobé vyhliadky verejných financií sa zlepšili vďaka zmenám v daňovom a dôchodkovom systéme
a v zdravotníctve, ako aj vo fiškálnom rámci. Opatrenia vykonané v rámci akčného plánu boja proti
daňovým podvodom už prinášajú výsledky, najmä v oblasti výberu príjmov z DPH. Pri výbere daní a v
daňovej správe však naďalej pretrváva neefektívnosť. Reformou dôchodkového systému sa znížil
očakávaný tlak na verejné financie v budúcnosti, no sektor zdravotníctva je pre verejný rozpočet
naďalej záťažou.

-

Na trhu práce sa v roku 2014 prejavili náznaky oživenia, ale nezamestnanosť je aj naďalej vysoká.
Faktory odrádzajúce od práce v systéme sociálnych dávok boli čiastočne odstránené a zaznamenané
boli určité pozitívne výsledky v oblasti znižovania nezamestnanosti mladých, no v oblasti dlhodobej
nezamestnanosti sa dosiahol len nepatrný pokrok. Zamestnanosť rómskeho obyvateľstva a
nízkokvalifikovaných pracovníkov je nízka. Relevantnosť dosiahnutého vzdelania pre trh práce je
nízka a prechod zo vzdelávania do zamestnania je pomalý.

-

Dlhodobým vyhliadkam rastu krajiny od začiatku krízy škodia nevýrazné výsledky v oblasti investícií.
Slabé výsledky v oblasti investícií sa takisto premietajú do pomerne nízkej kvality infraštruktúry, čo
brzdí rast stredoslovenského a východoslovenského regiónu.

-

Konkurencieschopnosť Slovenska brzdí neuspokojivá situácia v oblasti jednoduchosti podnikania.
Slovensku naďalej patrí relatívne nízka pozícia, pokiaľ ide o hodnotenie niekoľkých ukazovateľov
kvality podnikateľského prostredia vrátane jednoduchosti zakladania podnikov a platenia daní. Vysoké
sieťové poplatky za elektrinu majú za následok vysoké ceny elektrickej energie pre slovenské
spoločnosti.

-

Nízka efektívnosť verejnej správy a súdnictva spôsobujú, že prostriedky sa nerozdeľujú efektívnym
spôsobom. Oblasť štátnej služby trpí problémom vysokej fluktuácie a neefektívneho riadenia ľudských
zdrojov. Snahy odstrániť korupciu boli doposiaľ len obmedzené. Verejné obstarávanie trpí hlboko
zakorenenými nedostatkami, ktoré majú vplyv na rozdeľovanie verejných zdrojov.

Slovensko vo všeobecnosti dosiahlo obmedzený pokrok pri plnení odporúčaní pre jednotlivé krajiny z roku
2014. Pri zvyšovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií sa dosiahol obmedzený pokrok zvýšením
nákladovej účinnosti sektora zdravotnej starostlivosti. Na ďalšie posilnenie fiškálneho rámca neboli prijaté
žiadne opatrenia. Vyvinulo sa len obmedzené úsilie na zvýšenie efektívnosti daňovej správy a na prepojenie
základu dane z nehnuteľností s trhovou hodnotou majetku neboli prijaté žiadne opatrenia. V boji proti
nezamestnanosti mladých ľudí sa dosiahol len obmedzený pokrok. Určitý pokrok sa dosiahol v oblasti učenia
sa prácou, keďže v roku 2015 má nadobudnúť účinnosť nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave. Iba
obmedzený pokrok sa však dosiahol v oblasti zlepšovania podmienok učiteľov, podnecovania tvorby
bakalárskych programov, ktoré by boli viac orientované na pracovné miesta, a zvyšovania účasti rómskych
detí na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve. Neboli prijaté žiadne opatrenia na zabezpečenie vyššej
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účasti rómov na odbornej príprave a vyššom vzdelávaní. Dosiahol sa iba obmedzený pokrok pri riešení
nedostatkov v slovenskom systéme výskumu a inovácii, konkrétne pri zlepšovaní kvality a relevantnosti
vedeckej základne a spolupráce medzi akademickou obcou, oblasťou výskumu a podnikmi. Určitý pokrok sa
dosiahol aj pri rozvoji energetických prepojení so susednými krajinami; ide najmä o reverzný tok plynu s
Ukrajinou, ktorý funguje od septembra 2014. Napredovanie v oblasti zlepšovania fungovania trhu senergiou
je však pomalé. Opatrenia na skvalitnenie a zefektívnenie verejnej správy a súdnictva naďalej mali len
obmedzený charakter.
Hodnotenie EK obsahuje diskusiu o politických výzvach, ktoré sa v prevažnej vačšine postupne trasformujú
do legislatívneho procesu v SR:
-

Vysoká miera nezamestnanosti brzdí rastový potenciál Slovenska. Hlavným problémom je naďalej
nevyhovujúca kapacita verejných služieb zamestnanosti poskytovať individualizované služby a nízka
vnútorná mobilita pracovnej sily. Účasť žien na trhu práce by zároveň mohlo zvýšiť zlepšenie
dostupnosti starostlivosti o deti, najmä o deti do troch rokov. Prechod zo školy do zamestnania je
náročný pre absolventov odborného vzdelávania a prípravy, ako aj pre absolventov vysokých škôl.
Nízka miera investícií zhoršuje konkurencieschopnosť Slovenska a jeho vyhliadky na rast.
Pokračovanie hospodárskej konvergencie si bude vyžadovať výrazné zvýšenie fyzického a ľudského
kapitálu. Regionálne rozdiely v hospodárskom rozvoji spôsobuje aj nevyhovujúca infraštruktúra vo
východných regiónoch Slovenska. Kvalita podnikateľského prostredia znižuje atraktivitu Slovenska v
očiach zahraničných i domácich investorov.

-

Konkurencieschopnosť Slovenska závisí od efektívnosti jeho verejnej správy a od kvality prostredia, v
ktorom podniky pôsobia. Na zdravé a efektívne rozdeľovanie verejných zdrojov majú zásadný vplyv
nedostatky verejnej správy a neefektívnosť verejného obstarávania. Snahy odstrániť korupciu boli
doposiaľ len obmedzené.

-

Zmeny systému zdaňovania, dôchodkového systému a systému zdravotnej starostlivosti prispeli k
lepšiemu stavu verejných financií. Pri výbere daní a v daňovej správe však stále pretrváva
neefektívnosť. Nedošlo k žiadnemu presunu daňového zaťaženia na oblasti ako zdaňovanie
nehnuteľností alebo environmentálne dane, ktoré sú menej škodlivé pre rast. Dlhodobá udržateľnosť
verejných financií závisí od zvýšenia nákladovej účinnosti sektora zdravotnej starostlivosti.

‣

Rast a inflácia

Tempo zotavenia Slovenska z hospodárskej krízy bolo jedným z najvýraznejších a najrýchlejších v EÚ, no
oživenie domáceho dopytu bolo pomalé, keďže súkromná spotreba i investície v reálnom vyjadrení zostali
pod úrovňou z roku 2008. V roku 2014 sa domáci dopyt zotavil a rast nabral rýchlejšie obrátky. Podľa
prognózy EK zo zimy 2015 reálny HDP narástol v roku 2014 o 2,4 % oproti 1,4 % zroku 2013. Tak súkromná
spotreba, ako aj investície sa po niekoľkých rokoch klesania spamätali. Rast vývozu sa však oslabil hlavne v
dôsledku nižšieho dopytu zo strany hlavných obchodných partnerov Slovenska. V nadchádzajúcom období
sa očakáva, že hlavným motorom rastu naďalej zostane domáci dopyt. Očakáva sa, že nárast disponibilných
príjmov a nízka inflácia budú naďalej posilňovať súkromnú spotrebu, zatiaľ čo plánované rozširovanie
výrobných zariadení v automobilovom priemysle podporí investície v rokoch 2015 a 2016. Na druhej strane
sa predpokladá, že rast vývozu sa bude v roku 2015 naďalej spomaľovať a spamätá sa pravdepodobne až
vroku 2016. Keďže vývoj voblasti dovozu kopíruje vývoj v oblasti vývozu, očakáva sa, že Slovensko bude v
nadchádzajúcich rokoch na bežnom účte naďalej produkovať prebytky. Klesajúce ceny energie viedli v roku
2014 k prudkému zníženiu inflácie. Inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien bola za rok ako celok
mierne záporná, ale hlavná inflácia zostáva výrazne nad nulou ariziko deflácie je nízke. Predpokladá sa, že
inflácia sa bude počas nadchádzajúcich rokov pomaly zvyšovať v dôsledku nárastu cien služieb, čo bude
odzrkadlením oživovania domáceho dopytu.
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‣

Investície

Investície sa po príchode krízy prudko znížili a ešte stále sa naplno neobnovili. Investície do investičného
majetku boli v roku 2013 v reálnom vyjadrení stále približne o 13 % nižšie než v roku 2008. V roku 2013
investície nedosiahli ani úroveň amortizácie, čo znamená, že hodnota investičného majetku sa znižuje.
Pomerne nízka kvalita dopravnej infraštruktúry najmä v stredných a východných regiónoch Slovenska ešte
jasnejšie ilustruje nedostatočnú mieru investícií. Nevýrazná úroveň investícií zároveň zhoršuje dlhodobý
rastový potenciál krajiny. V rámci globálnych hodnotových reťazcov sa Slovensko nachádza pomerne nízko.
Intenzita výskumu a vývoja na Slovensku patrí naďalej medzi najnižšie v EÚ, čo je spôsobené najmä
mimoriadne nízkou úrovňou výdavkov podnikov na výskum a vývoj.
‣

Nezamestnanosť

Miera nezamestnanosti dosahuje 13 % a zostáva tak na vysokej úrovni i napriek rastu zamestnanosti v roku
2014. Pri pohľade do budúcnosti sa očakáva, že podmienky na trhu práce sa zlepšia v nadväznosti na to,
ako bude dochádzať k oživeniu hospodárskej činnosti. Vzhľadom na štrukturálny charakter nezamestnanosti
na Slovensku sa však očakáva, že miera nezamestnanosti ostane v nasledujúcich rokoch nad úrovňou
12 %. Dlhodobá nezamestnanosť je na Slovensku pretrvávajúcim problémom. Viac ako dve tretiny
nezamestnaných boli bez práce dlhšie ako jeden rok, pričom približne polovica bola bez práce vyše dvoch
rokov. Napriek určitému nedávnemu zlepšeniu je miera nezamestnanosti mladých ľudí jednou z najvyšších v
EÚ. Nízka mobilita pracovnej sily znásobuje geografickú segmentáciu trhu práce, čoho dôkazom sú vysoké
regionálne rozdiely v zamestnanosti. Zamestnanosť žien naďalej brzdí nedostatočná dostupnosť služieb
starostlivosti o deti a integrácia rómskeho obyvateľstva na trhu práce je obmedzená.
‣

Vývoj v oblasti verejných financií

Deficit verejných financií na Slovensku sa po nástupe krízy výrazne zvýšil. Odvtedy došlo v oblasti verejných
financií k rozsiahlej konsolidácii, v rámci ktorej sa deficit znižoval ztakmer 8% HDP vroku 2009 na 2,6%
vroku 2013. Predpokladá sa, že deficit sa v roku 2014 mierne zhoršil na 3 % HDP. Očakáva sa však, že
vzhľadom na rozšírenie daňového základu pre daň z príjmu právnických osôb, daňovej disciplíny v oblasti
DPH a priaznivý makroekonomický vývoj dôjde počas nasledujúcich dvoch rokov k ďalšiemu zníženiu
deficitu verejných financií. Vývojom deficitu bol ovplyvnený aj dlh verejných financií, ktorý sa zvýšil zmenej
ako 30% HDP vroku 2008 na takmer 55% vroku 2013, po čom sa na tejto úrovni stabilizoval.
Na dlhodobú udržateľnosť verejných financií má vplyv predpokladané zvyšovanie nákladov súvisiacich so
starnutím obyvateľstva. Keďže v dôchodkovom systéme dochádza v záujme zabezpečenia udržateľnosti k
určitým zmenám, očakáva sa, že hlavným faktorom rastu nákladov súvisiacich so starnutím obyvateľstva
budú výdavky na zdravotnú starostlivosť. Zdravotná starostlivosť, ktorá je poskytovaná obyvateľom
Slovenskej republiky, však naďalej zaostáva za zvyškom EÚ.

2.1.3. Národný strategický rámec
Každá krajina má odlišnú hospodársku situáciu a všeobecné ciele EÚ transformuje do svojich vnútroštátnych
cieľov formou národného programu reforiem (ďalej aj “NPR”). Ide o dokument, ktorý predstavuje politiky
krajiny a opatrenia na udržanie rastu a zamestnanosti a na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020.
Národný program reforiem sa predstavuje paralelne s programom stability resp. konvergenčným programom,
v ktorom sa stanovujú rozpočtové plány na nasledujúce tri alebo štyri roky. Identifikácia kľúčových oblastí
NPR je založená na analýze prekážok rastu. Ich výber zohľadňuje aj niektoré ďalšie faktory, ktoré nemusia
nevyhnutne zvyšovať HDP, ale prispievajú k vyššej kvalite života. Aj po zohľadnení špecifických odporúčaní
Rady EÚ sú najdôležitejšími oblasťami zvyšujúcimi kvalitu života zdravé verejné financie, zamestnanosť,
sociálna inklúzia, vzdelávanie, veda a inovácie, zdravie občanov, fungujúce a transparentné prostredie pre
podnikanie, vymožiteľnosť práva, infraštruktúra, efektívna verejná správa, energetika a udržateľné životné
prostredie.
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NPR popisuje štrukturálne opatrenia na dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, tvorbu nových
pracovných miest a zlepšenie kvality života. Mnohé krátkodobé výdavkové politiky podporujúce agregátny
dopyt zároveň trvalo posilňujú slovenskú ekonomiku. Patrí sem napríklad vzdelávanie nezamestnaných
alebo budovanie dopravnej infraštruktúry. Vychádzajúc z Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR budú
vytvorené podmienky na ďalší rozvoj regiónov a odstraňovanie rozdielov medzi nimi, najmä budovaním
infraštruktúry, posilnením regiónov cez výrobné investície, ako aj hospodárnym, účinným a účelným
využívaním fondov EÚ. Na medzinárodnej úrovni predstavuje tento materiál opatrenia na naplnenie cieľov
obsiahnutých v stratégii Európa 2020 definovaných v Ročnom prieskume rastu na rok 2014 a Integrovaných
usmerneniach pre stratégiu Európa 2020, ako aj na splnenie špecifických odporúčaní Rady pre SR.
Dôležitým nástrojom na plnenie cieľov stratégie je politika súdržnosti. V roku 2014 sa začalo jej nové
sedemročné programovacie obdobie. Financovanie opatrení NPR je zabezpečené v rámci stanovených
limitov výdavkov rozpočtových kapitol. NPR sumarizuje aj konsolidačné opatrenia vlády SR, ťažiskovým
dokumentom vlády SR v tomto smere je však Program stability. Informácie o úlohách vyplývajúcich pre
ústredné orgány štátnej správy z Národného programu reforiem SR 2014, spôsob, termín a rozpočtového
náklady ich realizácie, ako aj stav doterajšieho plnenia uložených úloh a ich väzba na strategické dokumenty
EÚ sú uvedené v Akčnom pláne Národného programu reforiem SR 2014. NPR vychádza z Programového
vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016, v ktorom si vláda SR stanovila 10 kľúčových úloh. Medzi
najpálčivejšie patrí konsolidácia verejných financií, znižovanie vysokej nezamestnanosti mladých ľudí
asystematické riešenie problému dlhodobej, najmä regionálnej nezamestnanosti. NPR tiež podrobnejšie
rozpracúva ciele vlády v oblasti podpory dlhodobých tendencií pre hospodársky, sociálny, environmentálny a
vedecko-technický rozvoj Slovenska, zlepšenie kvality života, zvýšenie vymožiteľnosti práva a systematickej
likvidácie korupcie na všetkých stupňoch spoločnosti. Základné smerovanie opatrení zahrnutých v NPR
2014 tiež určujú sektorové stratégie, najmä stratégia hospodárskej politiky, budúca stratégia finančnej
politiky a pripravovaná stratégia zamestnanosti.
‣

Plánované opatrenia v štrukturálnych témach

Táto časť popisuje opatrenia, ktoré sa SR zaväzuje plniť v nasledujúcom období. Opatrenia sa týkajú oblastí
fiškálna politika a verejné financie, vzdelávanie, veda a inovácie, zamestnanosť a sociálna inklúzia,
podnikateľské prostredie, dopravná infraštruktúra a telekomunikácie, modernizácia verejnej správy,
transparentné prostredie a vymožiteľnosť práva, zdravie a environmentálna udržateľnosť a energetika.
Nasledujúca tabuľka zhŕňa najdôležitejšie z plánovaných opatrení, ktoré reagujú na jednotlivé špecifické
odporúčania Rady EÚ.
Tabuľka č. 1: Plánované opatrenia Národného programu reforiem SR 2014
Oblasť

Plánované opatrenie

Konsolidačné
opatrenia 2015- 2017

Zachovanie výnosu a zvýšenie úspešnosti DPH
Registračné pokladnice pre lekárov a iné profesie
Zrážková daň na finančných a nefinančných benefity od farmaceutických spol.
pre lekárov
Ročné zúčtovanie Sociálnej poisťovne
Úspory na mzdách (ESO)
Úspory na medzispotrebe (ESO)

Efektívnosť verejných
výdavkov

Transformácia a zlučovanie podriadených organizácií kapitol štátneho
rozpočtu v rámci ESO
Zlepšenie finančného riadenia a hospodárenia poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti
Vyrovnané hospodárenie fakultných a univerzitných nemocníc
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Oblasť

Plánované opatrenie
Implementácia prvej fázy e-health eSO1
Výdavkové priority - zvýšenie miezd učiteľom, zamestnancom úradov práce,
kapacít materských škôl
Výstavba diaľnic

Boj proti daňovým
podvodom a
analytické kapacity

Tretia etapa akčného plánu formou opatrení na zlepšenie výberu daní: najmä
centralizácia informácií z mýtneho systému, registra motorových vozidiel a
obyvateľstva, prístup k informáciám o účtoch prešetrovaných osôb a firiem.
Zavedenie insolvenčného registra, registra diskvalifikovaných osôb a ratingu
daňových subjektov. Okrem toho sa zriadia špecializované senáty na
krajských súdoch so zameraním na daňovú oblasť.
Posilnenie analytických kapacít a vybudovanie analytickej jednotky na
Finančnej správe SR
Zverejňovanie platenia DPPO

Služby zamestnanosti,
dlhodobá
nezamestnanosť

Prioritizovanie poradenských a individualizovaných verejných služieb
zamestnanosti vrátane zvýšenia ich administratívnych kapacít s cieľom
zlepšenia prístupu k zamestnaniu pre dlhodobo nezamestnané osoby,
pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, starších ľudí a žien
Poskytovanie kariérneho poradenstva pre dospelých na zlepšenie
uplatniteľnosti na trhu práce
Centralizácia databázy uchádzačov o zamestnanie a poberateľov sociálnych
dávok, kompletizácia a prepojenie s relevantnými inštitúciami
Analýza čistej účinnosti a efektívnosti výdavkov jednotlivých opatrení aktívnej
politiky trhu práce
Posilnenie finančných motivácii zamestnať sa - súbeh dávky v hmotnej núdze
a mzdy.

Predškolské
zariadenia

Budovanie nových zariadení služieb starostlivosti o dieťa

Nezamestnanosť
mladých

Prijatie systému záruk pre mladých ľudí do 29 rokov.

Odborné vzdelávanie
a postavenie učiteľov

Zvyšovanie miezd učiteľov.

Rozšírenie kapacít materských škôl, rozšírenie existujúcich foriem výchovy a
vzdelávania o prípravné triedy materskej školy a zvýšenie časovej dotácie pre
predškolské vzdelávanie.
Identifikácia sektorovej potreby zručností na trhu práce a dopytu po
kvalifikovanej pracovnej sile prostredníctvom Národnej sústavy povolaní
(NSP)
Lepšie zapojenie zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do systému
odborného vzdelávania a prípravy, podpora odbornej praxe žiakov
vykonávanej priamo v podnikoch
a zmeny v normatívnom financovaní odborného regionálneho školstva s
cieľom posilniť kvalitu odborného vzdelávania.

Marginalizované
komunity

Zvyšovanie počtu asistentov učiteľov

Výskum a vývoj
Transparentnosť
regulácie sieťových

Opatrenia z Akčného plánu stratégie RIS3

Vydávanie učebníc a učebných textov v slovenskom a v rómskom jazyku
Hodnotenie potreby ďalšej regulácie
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Oblasť
regulácie sieťových
odvetví

Plánované opatrenie
Zverejňovanie analýzy ku všetkým zásadnejším zmenám politík regulačného
obdobia
Vybudovanie dátového centra na webovom sídle URSO

Prepájanie sústav a
sietí

Prepojenie plynárenských sietí s Poľskom a Maďarskom

Energetická
efektívnosť v
podnikoch
Verejná služba

Podpora energetických auditov pre malé a stredné firmy

Prepojenie elektrizačných sústav s Maďarskom

Implementácia smernice o energetickej efektívnosti
Reforma štátnej služby
Model prevádzky Integrovaných obslužných miest
Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo VS
ESO - Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa

Justícia

Skrátenie dĺžky súdneho konania
Elektronický súdny spis
Zavedenie elektronickej Zbierky zákonov SR

Zdroj: Národný program reforiem SR 2014, vlastné spracovanie

‣

Politika súdržnosti EÚ

Politika súdržnosti EÚ patrí medzi kľúčové nástroje napĺňania cieľov stratégie Európa 2020 a sociálnoekonomického rozvoja SR. Príprava Európskych štrukturálnych a investičných fondov programového
obdobia 2014 – 2020 medzi hlavné priority vlády SR.
V decembri 2013 vstúpila do platnosti väčšina nariadení pre Európske štrukturálne a investičné fondy
obdobia 2014 – 2020. Stanovených je celkom 11 tematických cieľov:
1. Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
2. Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality
3. Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, sektora poľnohospodárstva a sektora
rybárstva a akvakultúry
4. Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
5. Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika
6. Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
7. Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
8. Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily
9. Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii
10.Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania
11. Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity
verejnej správy.
Medzi kľúčové zmeny pre nové obdobie smerujúce k jasnejším pravidlám, vyššej flexibilite a efektívnejšej
implementácii patrí aj rozšírenie možnosti využitia finančných nástrojov. Ich implementácia bude možná
́ alebo
prostredníctvom nástrojov šitých na mieru (umožňujúca aplikáciu národných alebo lokálnych špecifik)
inštrumentov pripravených EK (rýchlejšia implementácia vďaka pripravenému nastaveniu). Pravidlá dovoľujú
finančné nástroje kombinovať s ďalšími formami podpory, ako sú granty, dotácie úrokových sadzieb, či
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dotácie záručných sadzieb. Finančné prostriedky súkromného sektora vo finančnom nástroji bude zároveň
možné započítať do národného spolufinancovania.
‣

Partnerská dohoda

Dňa 20. 6. 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní
európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu
a priority pre efektívne a účinné investície v objeme 15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov. Štrukturálne
fondy a Kohézny fond predstavujú 13, 7 mld. EUR, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55
mld. EUR a Európsky námorný a rybársky fond 15,8 mil. EUR. Prioritou SR je zameranie investícií na
kľúčové odvetvia rastu a tými sú dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a
stredných podnikov, ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné
zdroje energie. Nemenej dôležité budú investície do zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a v
neposlednom rade aj do zvýšenia efektívnosti verejnej správy. V rámci cieľa EŠIF 2014 – 2020 “Investície
do rastu a zamestnanosti“ sú aktuálne v SR v poslednom štádiu prípravy nasledovné návrhy operačných
programov:
Tabuľka č. 2 - Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti
P.č.

Pridelené finančné
prostriedky v EUR

Operačné programy

Riadiaci orgán

1.

Výskum a inovácie

MŠVVŠ SR

2 266 776 537

2.

Integrovaná infraštruktúra

MDVRR SR

3 966 645 373

3.

Ľudské zdroje

MPSVRR SR

2 204 983 517

4.

Kvalita životného prostredia

MŽP SR

3 137 900 110

5.

Integrovaný regionálny OP

MPRV SR

1 754 490 415

6.

Efektívna verejná správa

MV SR

278 449 284

7.

Technická pomoc

ÚV SR

159 071 912

8.

Program rozvoja vidieka

MPRV SR

1 545 272 844

9.

Rybné hospodárstvo

MPRV SR

15 785 000

SPOLU

15 329 374 992

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 („partnerská dohoda“) predstavuje nástroj vertikálnej
koordinácie regionálnej a v súčasnosti aj miestnej podpory rozvoja územia SR s regionálnou politikou EÚ.
Vzhľadom na jej rozsah môžeme povedať, že zároveň predstavuje nástroj na horizontálnu koordináciu
jednotlivých politík podieľajúcich sa na podpore regionálneho rozvoja s tým, že na rozdiel od minulosti sa
otvára aj možnosť podporiť miestny rozvoj v rámci tzv. funkčných regiónov vybraných centier osídlenia.
Podpora miestneho rozvoja vrámci partnerskej dohody nebude realizovaná len prostredníctvom
udržateľného mestského rozvoja, ale aj regionálnych integrovaných územných stratégií (založených na
prístupe integrovaných územných investícií), ako aj miestneho rozvoja vedeného komunitou (založenom na
prístupe LEADER).
‣

Sektorové operačné programy

Okrem IROP SR sú v tabuľke č.2 vymenované prevažne sektorové operačné programy, ktoré však majú, v
rôznej miere, aj svoju regionálnu dimenziu. Z pohľadu zabezpečenia územnej koncentrácie je žiadúce
integrovať prístupy jednotlivých OP smerom k zvýšeniu efektivity implementácie partnerskej dohody na
zlepšenie kvality života v regiónoch. Smerovanie ich podpory by malo byť v súlade s územnoplánovacími a
„regionalistickými“ nástrojmi (hlavne PHSR) na všetkých systémových úrovniach plánovacieho systému SR.
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To by malo prispieť k takému rozvoju kvality sídelného prostredia v jednotlivých častiach SR, aby sa
zastavila, alebo aspoň znížila rýchlosť zvyšovania disparít medzi jednotlivými regiónmi SR.
‣

Integrovaný regionálny operačný program

IROP sa snaží využívať nástroje, ktoré by mali zabezpečiť integráciu sektorových prístupov s cieľom zvýšiť
efektivitu pri skvalitňovaní sídelného prostredia prostredníctvom územnej koncentrácie vynaložených
investícií. Integrované územné investície, realizované prostredníctvom Regionálnych integrovaných
územných stratégií (RIÚS), stratégií udržateľného mestského rozvoja (UMR), ako aj formovanie a podpora
miestnych partnerstiev predstavuje novú kvalitatívnu úroveň podpory regionálneho a miestneho rozvoja, kde
je snaha integrovať a koordinovať stratégie, programy a politiky dotknutých subjektov na národnej,
regionálnej a miestnej úrovni. Ide o metodologicky, legislatívne, organizačne a finančne mimoriadne zložitú
sústavu operácií, ktorá by mala otvoriť novú kapitolu hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja v SR.
V plánovacom systéme SR existujú nástroje integrovaného plánovania, ktoré je potrebné ďalej rozvíjať.
RIUS a UMR nemôžu nahradiť zákonom stanovené nástroje prierezového (integrovaného) plánovania, ale
môžu vytvoriť väzbu medzi nimi a eurofondami. V tomto kontexte predstavujú účelovo vybraný súbor
projektov, ktoré majú oporu v príslušných územných plánoch a PHSR s tým, že je v kompetencii príslušných
orgánov územnej samosprávy identifikovať rozsah plánovaných opatrení, ktoré sa majú realizovať na území
RIÚS v rámci podpory z eurofondov. Na druhej strane je samozrejmé, že pri ich výbere sa musia riadiť
pravidlami stanovenými v IROP a pravidlami, ktoré vyplývajú z príslušných nariadení EÚ pre EŠIF.
Významným faktorom (činiteľom) je pritom aktuálnosť územných plánov a PHSR a komplexnosť ich
spracovania.
‣

Priestorové plánovanie

Pojem priestorové plánovanie sa používa na označenie sústavy plánov zameraných na rozvoj územia z
pohľadu zabezpečenia vyváženého rozvoja kvality života v jednotlivých častiach SR. Aj keď termín priestor je
všeobecnejší ako pojem územie, ktorý tvorí tú časť priestoru, kde sa nachádza bezprostredné životné
prostredie spoločenstiev ľudí, a to sídelné prostredie, je názov priestorové plánovanie v slovenskom
plánovacom prostredí zažitý. Dôležité je, že v duchu plánovacej kultúry a aj dlhodobého vývoja plánovania
na Slovensku to nie je legislatívne vymedzený plánovací systém, ale skôr istá neformálna časť plánovacieho
prostredia napomáhajúca koordinačným aktivitám medzi jednotlivými jeho časťami. Vzájomné prelínanie sa
a úzke väzby medzi územným plánovaním a systémom podpory regionálneho rozvoja vedú k opakovaným
snahám integrovať tieto na rozvoj územia zamerané plánovacie nástroje do jedného celku s názvom
priestorové plánovanie. Pri zvažovaní tejto zásadnej štrukturálnej zmeny celého plánovacieho systému,
doteraz vždy prevládli názory, že existuje množstvo pragmatických dôvodov prečo je efektívne oddeliť
plánovanie výstavby – fyzických zmien v území, od priamej regulácie finančných tokov do jednotlivých častí
územia štátu, regiónov a obcí. Významným trendom v rozvoji plánovacích postupov a metód v oblasti
územného rozvoja je zvyšovanie významu partnerstiev, ako nástroja na efektívne dosiahnutie zhody
zainteresovaných partnerov na cieľoch, prioritách a projektových zámeroch v danej časti územia. A v tomto
kontexte je pojem priestorové plánovanie aktuálny, a to nielen na regionálnej, ale aj miestnej úrovni.
‣

Integrované územné investície (RIÚS/UMR) – popis a súvislosti medzi regionálnymi integrovanými
územnými stratégiami, udržateľným mestským rozvojom a miestnym rozvojom vedeným komunitou

Regionálne integrované územné stratégie (RIÚS) a tiež integrované stratégie udržateľného mestského
rozvoja (UMR) predstavujú v zmysle nariadení EÚ pre EŠIF tzv. Integrované územné investície (IÚI).
Východiskovými dokumentmi pre RIÚS a UMR sú PHSR obcí vychádzajúce z príslušných územných plánov.
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‣

Regionálne integrované územné investície (RIÚS)

RIÚS je nástroj, ktorý by mal zabezpečiť súlad medzi cieľmi, stratégiami a koncepciami nástrojov
integrovaného plánovania a jednotlivými OP EŠIF v období 2014 – 2020. Keďže rozsah problematiky
koordinovaný územným plánom a PHSR pokrýva prakticky všetky tematické ciele, predstavuje spracovanie
stratégie RIÚS istý výber aktivít, ktoré môžu byť podporované z IROP a jednotlivých OP integrovaným
spôsobom. Analytická a návrhová časť stratégie predstavuje interpretáciu schválených dokumentácií
územných plánov a PHSR územnej samosprávy do formy požadovanej na základe jednotných metodických
pokynov IROP. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že v priebehu implementácie IROP môže
a s určitosťou aj dôjde k vývoju potrieb záujmov a cieľov kraja, čo sa premietne do jeho nástrojov
integrovaného plánovania. RIÚS musí teda byť v tomto kontexte dostatočne prispôsobivý. Spôsob prípravy a
implementácie RIÚS by mala definovať jednotná metodika pripravená riadiacim orgánom pre IROP. Prijatie
takejto stratégie je podmienené vytvorením pracovnej skupiny RIÚS, a to na základe jednotného štatútu.
‣

Udržateľný mestský rozvoj (UMR)

UMR je nástroj, ktorý by mal zabezpečiť súlad medzi cieľmi, stratégiami a koncepciami nástrojov
integrovaného plánovania mestskej oblasti, či už na úrovni mesta, ako aj jeho funkčného územia, IROP a
jednotlivými OP SR pre EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020. Keďže rozsah problematiky
koordinovaný územným plánom a PHSR pokrýva prakticky všetky tematické ciele predstavuje spracovanie
stratégie UMR istý výber aktivít, ktoré môžu byť podporované z IROP a jednotlivých OP SR integrovaným
spôsobom.
UMR na rozdiel od RIÚS predstavuje PHSR obcí vytvárajúcich ťažisko osídlenia podľa KURS (ktoré je
tvorené príslušným centrom osídlenia ajeho funkčným regiónom); jeho spracovanie vychádza z územného
plánu a PHSR vyššieho územného celku a tiež obcí príslušného ťažiska osídlenia. Analytická anávrhová
časť stratégie predstavuje syntézu schválených dokumentácií územného plánu a PHSR vyššieho územného
celku a hlavne zúčastnených obcí do formy požadovanej na základe jednotných metodických pokynov IROP.
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že v priebehu implementácie IROP môže a s určitosťou aj
dôjde k vývoju potrieb záujmov a cieľov mesta a jeho funkčnej oblasti, čo sa premietne do jeho nástrojov
integrovaného plánovania. UMR musí teda byť vtomto kontexte dostatočne flexibilný.
‣

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD)

Prostredníctvom nástroja miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) budú v SR riešené výzvy na miestnej
úrovni spôsobom, ktorý bol doteraz známy pod prístupom LEADER. Pre miestnu úroveň je typická široká
rozmanitosť potrieb a výziev, ktorým jednotlivé územia čelia. Pri ich identifikácii ide o riešenia, ktoré majú
priamy dopad na dané územie, a to za predpokladu, že príslušná miestna komunita disponuje organizačnou,
technickou a finančnou kapacitou pre ich realizáciu.
Hlavné výzvy na miestnej úrovni sú:
A. Zníženie sociálno-ekonomickej zaostalosti:
•

zvýšiť konkurencieschopnosť zaostávajúcich vidieckych oblastí,	
  

•

zlepšiť podporu živnostníkov a samostatne hospodáriacich roľníkov, mikro a malých podnikov
najmä v poľnohospodárskom sektore,

•

zlepšiť kvalifikáciu a prax pracovnej sily,

•

znížiť vysokú mieru nezamestnanosti, hlavne mladých na vidieku, a tým znižovať riziko chudoby,

•

rozšíriť príležitosti na vznik miestnych trhov a tvorbu krátkych produkčno-spotrebiteľských reťazcov
(napr. potravinových),

•

rozvinúť miestnu ekonomiku a zlepšiť zavádzanie inovácií na miestnej úrovni,

•

zlepšiť využívanie zdrojov vo vidieckych oblastiach, napr. prírodno-kultúrneho dedičstva.
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B. Zvýšenie kvality života
•

zlepšiť sociálnu a technickú infraštruktúru vo vidieckych oblastiach,	
  

•

zvýšiť atraktivitu územia pre obyvateľov a zlepšiť možnosti alternatívneho trávenia voľného času,	
  

•

zvýšiť povedomie o hodnotách kultúrneho dedičstva a o ochrane prírodných zdrojov vo vidieckych
oblastiach,	
  

•

zvýšiť odolnosť a ochranu voči živelným mimoriadnym udalostiam vo vidieckych oblastiach,

•

zlepšiť zavádzanie nových progresívnych (zelených) technológií a inovácií vo vidieckych
oblastiach,

•

zvýšiť podporu sociálnej inklúzie a zmierniť chudobu a zvýšiť hospodársky rast vo vidieckych
oblastiach,

•

zlepšenie infraštruktúry miestnych služieb vo vidieckych oblastiach

•

zvýšiť efektívnosť, kvalitu a diverzitu miestnych služieb,

•

zvýšiť mieru zapojenia miestnych partnerov do prípravy a implementácie projektov a znížiť
dominanciu podpory subjektov verejného sektora.

Medzi hlavné prioritné oblasti realizované prostredníctvom prístupu CLLD patria:
-

rozvoj miestnej ekonomiky a zamestnanosti využitím miestnych zdrojov a zavádzanie inovácií vo
vidieckych oblastiach, ako aj podpora rôznych foriem zamestnávania vo vidieckych oblastiach,

-

ochrana životného prostredia, adaptácia na dôsledky zmeny klímy, efektívne a udržateľné
hospodárenie so zdrojmi vo vidieckych oblastiach,

-

budovanie kapacít a rozvoj občianskej spoločnosti v regióne,

-

zvýšenie kvality a bezpečnosti vybavenosti a fyzickej regenerácie vidieckych oblastí.

Uplatnenie prístupu CLLD bude primárne prispievať k TC9. Jednotlivé stratégie miestneho rozvoja budú
môcť prispievať aj k ďalším tematickým cieľom v závislosti od stanovených cieľov miestnych stratégií, a to
k tematickým cieľom 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 a 10.
Cieľovým územím pre CLLD je celé územie SR, t. j. vidiecke a vidiecko-mestské oblasti. Na tomto území
bude podporený vznik jedného typu MAS – vidiecke MAS. Vidieckosť MAS je ohraničená celkovou hustotou
osídlenia max. 150 obyvateľov/km2. Súčasťou MAS môžu byť aj menšie, prípadne stredne veľké mestá,
alebo mestské časti. V rámci územia MAS tak pôjde o vidiecko-mestské prepojenia. Kritériom pre
oprávnenosť MAS je územie celej MAS, nie územia (katastre) jej jednotlivých členov. Počet obyvateľov na
území MAS musí byť vyšší ako 10 000 obyvateľov a nesmie prekročiť počet 150 000 obyvateľov. V rámci
CLLD budú ako oprávnení žiadatelia o podporu vylúčené obce nad 20 000 obyvateľov. Takéto obce/mestá,
ako právnické osoby môžu byť členmi MAS, avšak oprávnenými žiadateľmi o podporu budú môcť byť iba
subjekty pôsobiace na ich území, resp. registrované na území danej obce/mesta. Cieľom CLLD je posilnenie
hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti prevažne vidieckeho územia a zaistenie dlhodobého
udržateľného rozvoja územia s riešením vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich funkčným
zázemím, a to prostredníctvom multifondového miestneho rozvoja vedeného komunitou s potenciálom
komplementarity k integrovaným územným investíciám (ďalej len „IÚI“) a udržateľnému mestskému rozvoju
(ďalej len „UMR“).
Na podporu CLLD sa bude využívať EPFRV, a to prostredníctvom PRV SR (opatrenie Iniciatíva LEADER)
a EFRR prostredníctvom IROP. CLLD sa nebude priamo implementovať prostredníctvom ESF a ENRF.
Avšak ESF, prostredníctvom OP ĽZ, bude prispievať k definovaným cieľom CLLD na komplementárnej báze
prostredníctvom otvorených výziev z OP ĽZ pre MAS. Alokácia z EPFRV na podporu CLLD bude vo výške
najmenej 5 % príspevku tohto fondu EÚ v rámci alokácie PRV SR. Alokácia z EFRR prostredníctvom IROP
bude predstavovať alokáciu vo výške 100 mil. EUR.
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Keďže v rámci CLLD bude podporený jeden typ MAS, úloha fondov EFRR a EPFRV nebude diferencovaná
podľa rôznych typov území, ale obidva fondy sa budú využívať na rovnakom území MAS. Pokiaľ ide
o podporu rozvoja podnikania a zamestnanosti EPFRV sa bude zameriavať v rámci PRV na oblasti podpory
poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva, vidieckeho cestovného ruchu, diverzifikácie
poľnohospodárskych aktivít. Podpora EFRR bude zameraná na podporu ostatných podnikateľských aktivít
v území MAS. Pokiaľ ide o oblasť zlepšovania fyzickej regenerácie územia, úlohou EFRR bude posilňovanie
mestsko-vidieckych prepojení a vzťahov medzi rozvojovými centrami a okolím v rámci územia MAS a úlohou
EPFRV bude zlepšovanie kvality života vo vidieckych obciach prostredníctvom investícií do drobnej
infraštruktúry a zlepšovania miestnych služieb.
Integrované stratégie miestneho rozvoja budú pripravované ako multifondové stratégie, t. j. financované
z EPFRV a EFRR. S cieľom zvýšiť prínos k plneniu cieľov stratégie Európa 2020 môže mať ich rozsah širšie
zameranie s priemetom na realizáciu aktivít z ostatných nástrojov podpory EÚ a SR mimo EŠIF.
Náklady na financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS a nákladov na oživenie stratégií (animácie)
budú financované z EPFRV a EFRR nasledovne: Prevádzkové náklady na chod MAS (s výnimkou MAS na
území BSK) budú hradené z EFRR a náklady na oživenie stratégií (animácie) budú hradené z EPFRV.
Z EPFRV budú tiež hradené prevádzkové náklady na chod MAS nachádzajúcich sa na území BSK.
Pre efektívnu implementáciu nástroja CLLD je potrebné zmobilizovať aktérov v území s cieľom analyzovania
územia, zapojenia aktérov do rozhodovania a prípravy a následnej implementácie kvalitnej stratégie
miestneho rozvoja. Zo zdrojov určených na implementáciu nástroja CLLD bude preto vyčlenená časť
prostriedkov na prípravnú podporu, predovšetkým pre partnerstvá a územia, ktoré doteraz neimplementovali
prístup zdola-nahor (LEADER). V rámci prípravnej podpory budú podporené náklady na budovanie kapacít
(tréningy, školenia pre miestnych aktérov), náklady na štúdie a analýzy dotknutého územia, náklady spojené
s prípravou stratégie vrátane administratívnych nákladov a pod. Pre partnerstvá a územia, ktoré doteraz
neimplementovali prístup zdola-nahor bude vyhlásená výzva na prípravnú podporu. Prípravná podpora bude
financovaná z EPFRV. Po poskytnutí prípravnej podpory bude v dostatočnom časovom odstupe vyhlásená
výzva pre výber MAS, do ktorej sa budú môcť prihlásiť partnerstvá a územia, ktoré doteraz neimplementovali
prístup zdola-nahor, a ktoré využili prípravnú podporu, ako aj MAS, ktoré prípravnú podporu nevyužili.
Prípravná podpora bude financovaná z EPFRV. Dôležitou súčasťou kvalitnej prípravy budú aj aktivity
realizované príslušnými RO s cieľom informovania relevantných partnerov o nástroji CLLD, o možnostiach
podpory, tvorby stratégie a pod.	
  
Hlavným orgánom zodpovedným za koordináciu prípravy a implementácie CLLD na národnej úrovni je
MPRV SR z pozície RO pre PRV SR 2014 – 2020 (ďalej aj „gestor CLLD“). Gestor CLLD spolu s RO pre
IROP vytvorí spoločný orgán na koordináciu prípravy a implementácie CLLD, ktorého hlavnou úlohou bude
vecné a časové zlaďovanie činností vo vzťahu k CLLD. Vyhlásenie výzvy (prípadne výziev) na výber MAS
bude v kompetencii gestora CLLD. Pre výber stratégií miestneho rozvoja a následné pridelenie štatútu MAS,
vytvorí gestor CLLD výberovú komisiu so zastúpením RO pre IROP. V rámci oblastí, ktoré budú vyžadovať
spoločný koordinovaný prístup, bude gestor CLLD pri implementácii CLLD spolupracovať s RO pre IROP
a inými relevantnými partnermi.
Minimálne úlohy MAS sú definované v článku 34 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a sú nasledovné:
•

budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania
ich schopností na riadenie projektu,	
  

•

vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych výberových
kritérií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov (tak aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere
patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy) a umožní výber písomným konaním,

•

zabezpečenie súladu so stratégiou miestneho rozvoja pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie
zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie,
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•

príprava a uverejnenie výziev na predkladanie žiadostí o podporu vrátane vymedzenia výberových
kritérií,

•

prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu,

•

výber operácií a stanovenie výšky podpory a ich predloženie orgánu zodpovednému za konečné
overenie oprávnenosti pred schválením,	
  

•

monitorovanie vykonávania stratégie miestneho rozvoja a podporovaných operácií a vykonávanie
špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich so stratégiou.

Medzi ďalšie úlohy MAS patrí:
•

publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie miestneho rozvoja,

•

sieťovanie a spolupráca s inými MAS, resp. subjektmi na vidieku,

•

ďalšie úlohy zadefinované v príslušných programoch.

2.1.4. Európska územná spolupráca 2014-2020
V rámci cieľa EÚS sa bude v programovom období 2014 – 2020 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
podporovať cezhraničná, nadnárodná a medziregionálna spolupráca.
Cezhraničná spolupráca bude zameraná na podporu integrovaného regionálneho rozvoja medzi susediacimi
pohraničnými regiónmi z dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ, alebo medzi susediacimi pohraničnými
regiónmi z aspoň jedného členského štátu EÚ a jednej tretej krajiny na vonkajších hraniciach EÚ. V prípade
cezhraničnej spolupráce budú podporované regióny na úrovni NUTS 3.
Nadnárodná spolupráca bude realizovaná v rámci väčších nadnárodných území, do ktorej sú zapojené
národné, regionálne a miestne orgány a bude tiež zahŕňať námornú cezhraničnú spoluprácu v takých
prípadoch, ak nebude podporovaná prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.
Medziregionálna spolupráca bude zameraná na posilnenie efektívnosti politiky súdržnosti EÚ
prostredníctvom podpory výmeny skúseností medzi partnermi v celej EÚ v rámci tematických cieľov, s
dôrazom na identifikáciu, šírenie a prenos príkladov dobrej praxe nielen medzi programami cieľa Európska
územná spolupráca, ale aj do programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti. Rovnako sa
bude realizovať prostredníctvom výmeny skúseností s identifikáciou, prenosom, šírením dobrej praxe a
inovačných prístupov vo vzťahu k aktivitám, ktoré sa týkajú územnej spolupráce, ako aj udržateľného rozvoja
miest a vidieka. Posilnenie efektívnosti politiky súdržnosti bude podporované taktiež prostredníctvom analýz
vývojových trendov vo vzťahu k cieľom územnej súdržnosti a harmonického rozvoja európskeho územia
prostredníctvom štúdií, zberu údajov a ďalších opatrení. Na účely medziregionálnej spolupráce bude
podpora z EFRR zahŕňať celé územie EÚ.
Programy cezhraničnej spolupráce:
1. Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 (Riadicim orgánom je Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)
2. Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 (Riadicim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR)
3. Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020
4. Slovenská republika - Maďarsko 2014 – 2020 (Riadicim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR)
5. ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020
Programy nadnárodnej spolupráce:
1. Stredná Európa – Úrad vlády SR
2. ETC Dunaj – Úrad vlády SR
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Programy medziregionálnej spolupráce:
1. INTERREG – Ministerstvo hospodárstva SR
2. ESPON – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. INTERACT – Bratislavský samosprávny kraja ako riadiaci orgán a Ministerstvo hospodárstva SR ako
Národný kontaktný bod
4. URBACT – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
V podmienkach okresu Skalica (Horné Záhorie) bude predmetom analýzy regionálneho priemetu cieľov a
nástrojov programov cezhraničnej spolupráce Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká
republika 2014-2020.
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Socio-ekonomická analýza programového územia cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a
Českou republikou poukázala na široké spektrum potrieb pre zabezpečenie sociálnej, ekonomickej a
územnej súdržnosti cezhraničného územia. Hlavné rozvojové potreby územia sú riešené prostredníctvom
intervencií na národnej a regionálnej úrovni, pričom primárne nezohľadňujú cezhraničné aspekty. Avšak časť
identifikovaných potrieb a možností rozvoja cezhraničného regiónu je možné efektívne riešiť prostredníctvom
cielenej podpory cezhraničnej spolupráce. Vzhľadom na objem zdrojov je cezhraničná spolupráca
doplnkovým mechanizmom knástrojom financovaných znárodných zdrojov afondov EÚ. Nižšie uvedené
oblasti boli identifikované kľúčovými aktérmi pre cezhraničnú spoluprácu ako najvýznamnejšie cezhraničné
výzvy, na ktoré sa Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020
bude sústrediť. Hlavné cezhraničné výzvy zároveň rešpektujú tematickú orientáciu politiky súdržnosti a ciele
stratégie Európa 2020.
Regionálne ekonomické štruktúry
•

Dobudovanie regionálnych inovačných systémov na podporu inteligentného ekonomického rastu ako
kľúčového faktora konkurencieschopnosti produktívneho sektora, resp. prihraničných regiónov.

•

Vytvorenie podmienok a nástrojov na posilnenie schopnosti malých a stredných podnikov inovovať
procesy, služby a tovary prostredníctvom spolupráce a využitia inovačného potenciálu cezhraničného
regiónu.

Ľudské zdroje
•

Pretrvávajúci nesúlad medzi výstupmi systému vzdelávania a potrebami zamestnávateľov pôsobiacich
v prihraničných regiónoch, čo spôsobuje problémy pri vstupe absolventov na trh práce.

•

Zvýšenie relevantnosti a kvality obsahu vzdelávacích programov s ohľadom na požadované znalosti a
zručnosti v jednotlivých odvetviach prostredníctvom aktívnej spolupráce so zamestnávateľmi.

•

Zlepšenie ponuky a atraktívnosti celoživotného vzdelávania pre dospelú populáciu cezhraničného
regiónu.

Prírodné a kultúrne dedičstvo
•

Využívanie jedinečného rozvojového potenciálu, ktoré poskytuje prírodné a kultúrne dedičstvo
cezhraničného regiónu na podporu miestnej ekonomiky.

•

Zvýšenie atraktívnosti ponuky pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu cez vytváranie
komplexných produktov spájajúcich významné prírodné a kultúrne pamiatky.

•

Eliminácia obmedzení v dostupnosti a v prístupe k prírodným a kultúrnym objektom, ktoré predstavuje
nevyhovujúci stav ciest II. a III. triedy.
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Životné prostredie
•

Podpora spolupráce a koordinácie aktivít zameraných na zlepšenie ekologickej stability v
cezhraničnom území, primárne orientovaná na prírodne hodnotné územia a ich okolie.

•

Systematická ochrana ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov s aktívnym zapojením
relevantných aktérov.

Inštitucionálne kapacity
•

Zlepšenie administratívnych kapacít regionálnych a lokálnych samospráv poskytovať občanom a
podnikateľským subjektov kvalitné služby.

•

Podpora spolupráce v oblasti strategického plánovania a rozvoja na miestnej úrovni.

Základná logika Programu cezhraničnej spolupráce SK - CZ 2014 – 2020 vychádza z poznania, že programy
cezhraničnej spolupráce majú potenciál ovplyvniť sociálny, ekonomický a územný rozvoj prihraničných
oblastí. Prínos cezhraničnej spolupráce však nespočíva v štatisticky významnom ovplyvňovaní sociálnoekonomického vývoja na makro úrovni, ale predovšetkým v pozitívnej zmene na úrovni obyvateľov a skupín
obyvateľov. Investície do cezhraničnej spolupráce sa primárne prejavia na kvalite života obyvateľov a
fungovaní verejných asúkromných inštitúcií pôsobiacich vdanom území. Na základe tohto predpokladu, sa
cezhraničná spolupráca v slovensko-českom pohraničí v nasledujúcom období bude sústrediť na
zhodnocovanie vnútorného potenciálu v prospech ďalšieho vyváženého rozvoja územia. Stratégia
postavená na mobilizácii endogénnych faktorov rozvoja kladie do popredia efektívne využívanie daností a
silných stránok pri zohľadnení charakteristík cezhraničného regiónu ako sú geografická poloha, dostupnosť a
vybavenosť územia, prírodno-kultúrne danosti, sídelná štruktúra, sociálno-ekonomický vývoj a
administratívne usporiadanie. Navyše, odstraňovanie prekážok spolupráce medzi komunitami, organizáciami
a obyvateľmi na oboch stranách hranice dokáže zvýšiť kvalitu a rozsah prínosov podporovaných
cezhraničných aktivít pre cieľové skupiny.
Dôležitým aspektom pre zvolenú stratégiu sú dlhodobé historické, kultúrne, ekonomické a spoločenské
väzby medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Predovšetkým v prihraničných regiónoch
tvoriacich programové územie, je silná identifikácia obyvateľstva s územím a jeho tradíciami (napr. cyrilometodská tradícia). Zároveň sa v dôsledku rozvojových tendencií tvoria a posilňujú väzby na okolité regióny,
napr. Bratislavský kraj ako ekonomické centrum s vysokou koncentráciou vzdelávacích inštitúcií a inštitúcií
výskumu a vývoja. Z tohto dôvodu program umožňuje realizáciu aktivít v súlade s článkom 20, bod 2
nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
Strategickým zámerom programu je prispieť k zvýšeniu atraktívnosti cezhraničného regiónu pre obyvateľov a
návštevníkov prostredníctvom inteligentného využívania vnútorného potenciálu územia. Hlavný cieľ
programu reaguje na kľúčovú výzvu pre regióny – vytvoriť príťažlivý región pre obyvateľov, podnikanie,
investorov a zároveň aj turistov a návštevníkov. V dnešnej dobe je schopnosť regiónu zabezpečiť vysoko
atraktívne prostredie pre prácu, život a oddych nielen faktorom konkurencieschopnosti, ale v konečnom
dôsledku zásadne ovplyvňuje možnosti ďalšieho rozvoja. Regióny, ktoré dokážu ponúknuť pracovné
príležitosti, prilákať inovatívne firmy a zároveň kladú dôraz na kvalitu životného prostredia, prirodzene lákajú
kvalitnú pracovnú silu (odborníkov). Tí sú naopak nevyhnutnou súčasťou inovačných regionálnych systémov.
Na atraktívnosť regiónov dnes pôsobí viacero ekonomických a neekonomických faktorov, ktoré je možné
zoskupiť do nasledujúcich základných skupín: kvalitná pracovná sila, inovácie, životné prostredie, kvalita
života a fungovanie verejných inštitúcií. Zároveň, tieto oblasti boli na základe sociálno-ekonomickej analýzy
identifikované ako kľúčové výzvy pre ďalší rozvoj cezhraničného regiónu v strednodobom horizonte. Úlohou
programu je v rámci predmetných tematických oblastí podporovať špecifické aktivity cezhraničnej
spolupráce, ktoré majú potenciál prispieť k zvýšeniu atraktívnosti programového územia.
Kvalita ľudských zdrojov (pracovnej sily) je pre regióny dôležitá zpohľadu zvyšovania produktivity práce a
lepšieho sociálno-ekonomického postavenia jednotlivcov. Podniky potrebujú kvalifikovaných pracovníkov,
preto prirodzene pôsobia v regiónoch, kde majú zabezpečený prístup ku kvalifikovanej pracovnej sile. To
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znamená, že cezhraničný región sa dnes musí strategicky orientovať na zvyšovanie kvality vzdelávania a
výsledkov vzdelávacích procesov. Relevantnosť obsahu vzdelávania, získaných zručností a kompetencií pre
potreby cezhraničného trhu práce si vyžaduje systematickú a udržateľnú spoluprácu medzi vzdelávacími
inštitúciami, súkromným sektorom, úradmi práce a územnou samosprávou.
Konkurencieschopnosť regiónu je výrazne ovplyvnená kvalitou výskumnej a inovačnej základne, fungovania
sietí/klastrov, v rámci ktorých verejný a súkromný sektor dokážu spoločne vytvárať a zdieľať poznatky a nové
informácie. V konečnom dôsledku miera inovatívnosti priamo závisí od kapacít súkromného sektora, jeho
schopnosti efektívne a účinne využívať dostupné informácie a znalosti, následne ich transformovať do
inovácií. Preto je v strategickom záujme cezhraničného regiónu rozvíjať a posilňovať väzby medzi subjektmi
výskumu, vývoja a inovácií a podnikmi. Spolupráca by sa mala zamerať na prenos výsledkov aplikovaného
výskumu do súkromnej sféry ako stimulu pre rozvoj poznatkovo intenzívnych odvetní v regióne.
Význam environmentálnych faktorov na celkovú atraktívnosť regiónov vposledných 2-3 desaťročiach
zásadne stúpol. Po ére priemyselného rozvoja kladú regióny a mestá čoraz väčší dôraz na ochranu
životného prostredia. Vyplýva to z poznania, že škody na životnom prostredí sú často nezvratné a ľudia
preferujú život v oblastiach s kvalitným životným prostredím. Cezhraničný región v tomto smere disponuje
jedinečným kapitálom, ktorý predstavujú prírodne významné územia. Tento typ území, pokrývajúci väčšinu
cezhraničného regiónu, si preto prirodzene vyžaduje spoluprácu akoordináciu zodpovedných inštitúcií
(aktérov). Veľké množstvo a rozmanitosť prírodných akultúrnych pamiatok vcezhraničnom regióne zvyšuje
atraktivitu územia nielen pre obyvateľov, ale aj pre návštevníkov. Strednodobým zámerom je
prostredníctvom cielených investícií prispieť kzvýšeniu využívania potenciálu prírodného a kultúrneho
dedičstva za účasti relevantných inštitúcií a miestnych komunít.
Program bude v programovom období 2014 – 2020 vytvárať priaznivé podmienky pre zintenzívnenie a
rozšírenie cezhraničných väzieb. Ich prostredníctvom bude možné do určitej miery eliminovať dezintegračný
efekt štátnej hranice a rozdielnej legislatívy. Vzhľadom na dlhodobú podporu cezhraničnej spolupráce budú
investície prioritne sústredené na aktivity s vyššou pridanou hodnotou a udržateľnosťou. To znamená
riešenie spoločných problémov, tvorbu nových spoločných produktov a nástrojov s jasnou využiteľnosťou pre
cieľové skupiny na oboch stranách hranice.
Stratégia programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou je
postavená na spoločnom využívaní vnútorného potenciálu spoločného cezhraničného územia a reaguje na
ciele stratégie Európa 2020. Program vzhľadom na svoje tematické zameranie priamo prispieva k cieľu 1
Inteligentný rast a cieľu 2 Udržateľný rast. Inteligentný rast v cezhraničnom regióne bude podporovaný
prostredníctvom zlepšenia prepojenia inštitúcií výskumu, vývoja a inovácií s podnikateľskou sférou.
Cezhraničný región ponúka nové možnosti praktického využívania výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a
optimalizáciu využívania existujúcej infraštruktúry. Hlavnou cieľovou skupinou sú malé a stredné podniky,
ktoré tvoria kostru regionálnych ekonomík. Ďalšou oblasťou, ktorá podporuje inteligentný rast cezhraničného
regiónu je vzdelávanie a odborná príprava. Strategickým zámerom je zlepšenie kvality vzdelávania ako
predpokladu uplatnenia sa absolventov na trhu práce. Tvorba vzdelávacích stratégií a programov si vyžaduje
spoluprácu vzdelávacích inštitúcií so zamestnávateľmi.
Udržateľný rast cezhraničného regiónu bude posilnený aktivitami na systémové a udržateľné využívanie
prírodného a kultúrneho dedičstva v prospech rozvoja regiónu. Cezhraničný región disponuje širokou škálou
kultúrnych a prírodných objektov s obmedzeným prístupom v dôsledku zlého technického stavu pamiatok a
cestných sietí. Program reaguje na predmetný problém prostredníctvom zhodnotenia prírodného a
kultúrneho dedičstva a tvorby ucelených tematických produktov, ktoré majú potenciál ekonomického prínosu
pre zapojené lokality. Udržateľný rast ako jeden z cieľov definuje ochranu životného prostredia a biodiverzity.
Zlepšenie starostlivosti o chránené územia a ich okolie, vrátane budovania ekostabilizačných prvkov v území
predstavuje dôležitý príspevok k stratégii Európa 2020, konkrétne k trvalo udržateľnému rastu.
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‣

Zvolená stratégia a ciele programu a prehľad investičných priorít a podporovaných aktivít

Prioritná os 1 Využívanie inovačného potenciálu
➡ 1. Investičná priorita (10CS) - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností
a celoživotného vzdelávania prostredníctvom prípravy a vykonávania spoločných vzdelávacích,
odborných vzdelávacích a školiacich programov (10 CS)
Konkrétny cieľ 1.1.: Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia
uplatniteľnosti na trhu práce. Strategickým zámerom je prispieť ku skvalitneniu všeobecného a odborného
vzdelávania poskytovaného vzdelávacími inštitúciami v cezhraničnom regióne. Špecificky sa podpora bude
zameriavať na spoluprácu základných, stredných a vysokých škôl v oblasti tvorby nových a inovovaných
vzdelávacích programov. Kľúčovým aspektom spolupráce je obsah vzdelávania (vzdelávacích programov).
Aktuálnou potrebou je zabezpečiť relevantný obsah vzdelávacích programov vo väzbe na potreby
zamestnávateľov, pričom predmetný proces je potrebné začať už na základných školách. Udržateľné
riešenie si bude vyžadovať systematickú spoluprácu a komunikáciu hlavných aktérov, tzn. vzdelávacích
inštitúcií, zamestnávateľov a inštitúcií trhu práce. Vytvorené siete prispejú k lepšiemu prepojeniu systémov
vzdelávania s potrebami praxe, koordinácii činností a odbornej spolupráci zameranej na riešenie aktuálnych
problémov v cezhraničnom kontexte. Takýmto spôsobom je možné prispieť k zvýšeniu uplatniteľnosti
mladých ľudí (absolventov) na trhu práce a zároveň k prístupu zamestnávateľov k ľudským zdrojom, ktoré
disponujú požadovanými kompetenciami. Zlepšenie kvality obsahu bude podporené ďalšími systémovými
nástrojmi v oblasti výskumu, overovania, monitorovania a vyhodnocovania procesu vzdelávania. Špecifickou
cieľovou skupinou je ekonomicky aktívna populácia, resp. zamestnanci, ktorých účasť na celoživotnom
vzdelávaní je na oboch stranách hranice veľmi nízka. Nosnou témou je tvorba a realizácia kvalitných
programov celoživotného vzdelávania, vrátane aktualizácie kompetencií, zručností a kvalifikácie v kontexte
potrieb cezhraničného trhu práce. Zvýšená relevantnosť a kvalita produktov celoživotného vzdelávania by
mala prispieť k zvýšeniu účasti na celoživotnom vzdelávaní. Zamestnanci s potrebnou kvalifikáciou a
kompetenciami majú vyššiu šancu udržania sa na trhu práce. K plneniu cieľov investičnej priority 10 bude
prispievať aj realizácia malých projektov (mikroprojektov). Prostredníctvom tohto typu projektov budú
špecificky riešené potreby v oblasti vzdelávania na miestnej úrovni. Mikroprojekty budú implementované v
rámci samostatného strešného projektu riadeného správcom Fondu mikroprojektov.
Príklady podporovaných aktivít:
-

Tvorba a zavádzanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné,
stredné a vysoké školy.

-

Inovatívne prístupy k zlepšeniu prechodu absolventov stredných a vysokých škôl na trh práce a ich
uplatniteľnosti.

-

Inštitucionálna spolupráca medzi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania s cieľom výmeny
skúseností a poznatkov, tvorby a overovania nových prístupov do pedagogickej praxe, tvorby
spoločných vzdelávacích programov, zavádzania štandardov, atď.

-

Príprava a realizácia spoločných vedecko-výskumných činností s priamou väzbou na zvýšenie kvality
obsahu vzdelávania a vzdelávacieho procesu.

-

Predpovedanie potrieb trhu práce a kvalifikačných požiadaviek, priebežné sledovanie a
vyhodnocovanie kvality vzdelávania a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce, zosúladenie obsahu
vzdelávania a študijných odborov s potrebami cezhraničného trhu práce.

-

Systematická spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami, zamestnávateľmi a úradmi práce s cieľom
zvýšenia relevantnosti vzdelávania s ohľadom na potreby zamestnávateľov v cezhraničnom regióne.

-

Podpora výmenných pobytov a stáží pre pedagogický personál, žiakov a študentov.

-

Podpora talentovaných žiakov na základných a stredných školách.

-

Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov.
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-

Zvýšenie kvality služieb kariérnej orientácie a poradenstva na základných a stredných školách.

-

Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania, propagácia a zvýšenie atraktívnosti
technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory).

-

Spolupráca pri tvorbe učebných/učňovských odborov, prípadne obnovovanie zaniknutých učebných/
učňovských odborov, po ktorých je na trhu práce dopyt.

-

Investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry realizované len ako doplnkové aktivity s dôrazom
na zavádzanie inovatívnych technológií, nových prvkov výučby, zvýšenie podielu praktickej prípravy,
prvkov výučby orientovaných na reálne potreby trhu práce najmä v technických odboroch, vybavenie
pre spoločnú odbornú prípravu.

-

Spoločné stratégie a programy celoživotného vzdelávania pre dospelú populáciu.

-

Vytváranie partnerstiev a sietí pre podporu a rozvoj celoživotného vzdelávania.

-

Nové prístupy k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoživotného vzdelávania pre firmy a
jednotlivcov.

Hlavnými cieľovými skupinami sú najmä žiaci a študenti, pedagogický personál a školitelia a zamestnanci a
zamestnávatelia. Typy prijímateľov sú:
-

školy/vzdelávacie inštitúcie

-

komory a záujmové združenia právnických osôb

-

mimovládne (neštátne) neziskové organizácie

-

štát a jeho organizačné zložky

-

územná samospráva a jej organizačné zložky

-

organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí

-

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

-

podnikateľské subjekty (zamestnávatelia)

➡ 2. Investičná priorita (1b) - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania
prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím
prostredím.
Konkrétny cieľ 1.2.: Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými
podnikmi. Investičná priorita a jej špecifický cieľ reaguje na nízku inovatívnosť malých a stredných podnikov
cezhraničného regiónu. Strategickým zámerom je zintenzívniť spoluprácu medzi inštitúciami výskumu a
vývoja a produktívnym sektorom za účelom efektívneho prenosu a využívania výsledkov výskumu avývoja.
Riešenie sa sústredí na posilnenie regionálnych inovačných systémov prostredníctvom vytvorenia
udržateľných cezhraničných sietí spájajúcich relevantných aktérov. Hlavným nástrojom na dosiahnutie
stanoveného cieľa je podpora orientácie výskumno-vývojových činností na požiadavky malých a stredných
podnikov, ktoré sú kľúčovým segmentom regionálnych ekonomík. Selektívne aktivity podporia prenos a
využívanie inovácií priamo do praxe, najmä zlepšenie dostupnosti výsledkov aplikovaného výskumu pre
malé a stredné podniky a ich následnú komercionalizáciu. Užšia spolupráca by mala viesť k zvýšeniu
schopnosti malých a stredných podnikov inovovať vlastné procesy a poskytované tovary a služby, ktoré v
konkurencii predstavujú komparatívnu výhodu.
Príklady podporovaných aktivít:
-

Prepájanie a podpora cezhraničnej spolupráce medzi subjektmi výskumu, vývoja a inovácií a
podnikateľskou sférou (malé a stredné podniky), vrátane realizácie výmenných pobytov vedeckých
pracovníkov a doktorandov.

-

Vytváranie cezhraničných inovačných platforiem (sietí, klastrov), ktorých primárnym účelom je
posilnenie využívania poznatkov výskumu a vývoja v praxi.
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-

Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercializácia subjektmi
pôsobiacimi v cezhraničnom regióne.

-

Nástroje na efektívnu identifikáciu spoločných potrieb produktívneho sektora a včasnú orientáciu
výskumných a vývojových aktivít na perspektívne odvetvia a oblasti.

-

Príprava cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja a využívania inovácií.

-

Optimalizácia a spolupráca pri využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií pre
potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne.

-

Príprava a zavádzanie inovatívnych foriem podpory MSP v oblasti využívania výsledkov výskumu a
vývoja, hlavne inovačné poukážky (vouchers) pre malé a stredné podniky.

Cieľovú skupinu podpory tvoria malé a stredné podniky, výskumné inštitúcie a vysoké školy s výskumnými
pracoviskami. Typy príjímateľov sú:
-

podnikateľské subjekty – malé a stredné podniky

-

komory a záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov a sietí)

-

mimovládne (neštátne) neziskové organizácie

-

štát a jeho organizačné zložky

-

územná samospráva a jej organizačné zložky

-

organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí

-

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Prioritná os 2 Kvalitné životné prostredie
➡ Investičná priorita 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)
Konkrétny cieľ 2.1.: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov
cezhraničného regiónu. Cezhraničný región sa sústredí na zlepšenie schopnosti efektívne zhodnocovať
kultúrne a prírodné bohatstvo. To v dnešnej dobe nepredstavuje len nástroj na posilnenie jedinečnosti a
identity regiónov, ale aj stimul pre vytváranie nových rozvojových aktivít s väzbou na konkrétne územie.
Základným nedostatkom v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva je nedostatočné využívanie
existujúceho potenciálu. Systémovým riešením tohto problému je zlepšenie atraktívnosti a dostupnosti
prírodných a kultúrnych objektov nachádzajúcich sa na území cezhraničného regiónu a s nimi priamo
súvisiacich služieb.
Nosnou skupinou aktivít zvyšujúcich atraktívnosť a dostupnosť prírodného a kultúrneho dedičstva pre
domácich azahraničných návštevníkov, sú investície do zlepšenia stavu objektov prírodného a kultúrneho
dedičstva. Následne bude možné zabezpečiť atraktívnejšiu ponuku pre návštevníkov regiónu
prostredníctvom komplexných (tematických) produktov. Zlepšenie dostupnosti bude pozostávať aj z
intervencií špecificky zameraných na zlepšenie dopravnej dostupnosti pamiatok. To znamená, zlepšenie
stavu ciest II. a III. triedy a rozvoj cyklistických ciest spájajúcich významné prírodné a kultúrne lokality v
programovom území. Systémový prístup k využívaniu širokej ponuky kultúrnych a prírodných pamiatok
umožní ďalší spoločenský a ekonomický rozvoj na miestnej úrovni.
K plneniu cieľov investičnej priority 6c bude prispievať aj realizácia malých projektov (mikroprojektov).
Prostredníctvom tohto typu projektov budú špecificky riešené potreby rozvoja kultúrneho a prírodného
dedičstva na miestnej úrovni. Mikroprojekty budú implementované v rámci samostatného strešného projektu
riadeného správcom Fondu mikroprojektov.
Príklady podporovaných aktivít:
-

Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok s cieľom ďalšieho
využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.
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-

Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami
prostredníctvom zlepšenia kvality vybraných úsekov ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných
cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových
cestných prvkov).

-

Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr.
značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov
môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.

-

Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a
prírodne významných lokalít vo forme doplnkových aktivít.

-

Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a
kultúrneho dedičstva (ucelený produkt znamená integrovanie viacerých priestorovo alebo tematicky
súvisiacich prvkov/objektov do jedného produktu, ktorý má potenciál prilákať väčšie množstvo
návštevníkov).

-

Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme doplnkových aktivít.

Hlavné cieľové skupiny sú obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci cezhraničného regiónu. Typy
príjímateľov sú:
-

štát a jeho organizačné zložky

-

územná samospráva a jej organizačné zložky

-

organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí

-

mimovládne (neštátne) neziskové organizácie

-

záujmové združenia právnických osôb

-

okresné a krajské organizácie cestovného ruchu

-

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

➡ Investičná priorita 4. Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových
služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)
Konkrétny cieľ 2.2.: Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti
ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území. Územie cezhraničnej spolupráce má veľký
potenciál v krajinnom prostredí. Rozsiahle plochy cezhraničného územia možno klasifikovať ako prírodne
významné územia. Zámerom investícii v rámci tejto investičnej priority je podpora spoločných projektov na
zachovanie biodiverzity a spolupráce relevantných aktérov pri koordinácii a manažmente hodnotných území
(vrátane chránených území), ktoré majú reagovať na špecifické potreby ochrany v spoločných územiach
regionálneho, národného a medzinárodného významu prekračujúcich štátnu hranicu. Dôležitou oblasťou
podpory bude zvyšovanie povedomia o výskyte biotopov, ktoré prispejú k zvýšeniu informovanosti a ochrany.
Príklady podporovaných aktivít:

- Aktivity na prípravu a realizáciu projektov starostlivosti o cezhraničné prírodne významné územia,
(napr. ochrana a obnova významných biotopov regionálneho, národného a medzinárodného významu,
zariadenia na poskytnutie ošetrenia zranených jedincov, vypracovanie štúdii, plánov, stratégii,
manažmentu ako súčasť komplexných projektov ochrany).

- Budovanie ekostabilizačných prvkov v krajine.
- Tvorba a realizácia spoločných cezhraničných plánov riadenia/manažmentu prírodne hodnotných
území, ich vybraných častí a okolitého územia (vrátane chránených území).

- Spoločné výskumné činnosti podporujúce zlepšenie cezhraničnej starostlivosti a ochrany o prírodne
významné územia (vybrané biotopy, druhy).

- Monitorovanie stavu a vývoja biotopov a druhov, výmena vzájomných informácií, údajov a poznatkov.
- Spoločné činnosti na prevenciu a odstraňovanie dôsledkov erózie pôdy, kultiváciu pôdy.
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Hlavnými cieľovými skupinami sú obyvatelia cezhraničného regiónu a návštevníci cezhraničného regiónu .
Typ prijímateľov:
-

štát a jeho organizačné zložky

-

územná samospráva a jej organizačné zložky

-

organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí

-

mimovládne (neštátne) neziskové organizácie

-

záujmové združenia právnických osôb

-

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Prioritná os 3 Rozvoj miestnych iniciatív
➡ Investičná priorita 5. Posilnenie inštitucionálnych kapacít verejných orgánov a zainteresovaných strán
a efektivity verejnej správy prostredníctvom podpory právnej a administratívnej spolupráce a
spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (CS)
Konkrétny cieľ 3.1.: Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov.
Cezhraničná spolupráca na miestnej úrovni vychádza z historických väzieb a odráža socioekonomický vývoj
spoločnosti na oboch stranách hranice. Užšia spolupráca naráža nielen na fyzické prekážky, ale aj na
legislatívne prekážky, problematickú dostupnosť údajov a informácií, jednostranným plánovaním a podobne.
Doterajšie skúsenosti ukázali, že efektívnym riešením na prekonanie prekážok na spoluprácu na miestnej
úrovni je podpora malých projektov, ktoré vytvárajú platformu pre významovo rozsiahlejšie projekty
regionálneho charakteru. Hlavným nástrojom na podporu tohto typu projektov bude Fond malých projektov
určený primárne na podporu miestnych cezhraničných aktivít.
Príklady podporovaných aktivít:
-

Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne.

-

Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach
efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.

-

Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.

-

Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.

Hlavné cieľové skupiny sú obyvatelia cezhraničného regiónu, zamestnanci miestnej a regionálnej
samosprávy, podnikateľské subjekty pôsobiace v cezhraničnom regióne. Typy prijímateľov sú:

-

štát a jeho organizačné zložky
územná samospráva a jej organizačné zložky
organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
komory a záujmové združenia právnických osôb
školy/vzdelávacie inštitúcie
Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Prioritnú os 4 tvorí Technická pomoc (relevantné vo vzťahu k riadeniu, implementácii a kontrole operačného
programu). Na účely tejto analýzy nie je potrebné jej ďalšie rozpracovanie.
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Tabuľka č. 3 - Finančný plán programu Interreg V-A SR-ČR podla prioritnej osi a tematického cieľa
Podpora EU
Národné finančné
(v EUR) prostriedky (v EUR)

Finančné prostriedky
spolu (v EUR)

Prioritná os

TC

Prioritná os 1
Využívanie inovačného
potenciálu

10

9 915 341

1 749 767

11 665 108

1

4 506 973

795 348

5 302 321

Prioritná os 2
Kvalitné životné prostredie

6

60 393 440

10 657 666

71 051 106

Prioritná os 3
Rozvoj miestnych iniciatív

11

9 915 341

1 749 767

11 665 108

2.1.5. Stratégie rozvoja územia na úrovni Trnavského kraja
‣

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK 2009-2015

Cieľom stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2009-2015
bolo do roku 2015 stať sa konkurencieschopným a všestranne najrozvinutejším regiónom Slovenska,
hospodárne spravovaným a efektívne využívajúcim všetky zdroje pre tvorbu nových hodnôt za súčasného
zachovania prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, pamiatok regiónu a životného prostredia. Cieľom
do roku 2015 je stať sa samosprávou slobodných, spokojných a sebavedomých ľudí. Poslaním TTSK je
vytvárať/produkovať ideálne až unikátne podmienky/služby pre trvalo udržateľný vyvážený hospodársky,
vzdelanostný a sociálny rozvoj kraja, zachovávať a rozvíjať kultúrne, historické, prírodné a sociálne hodnoty
na území samosprávy pre všetky generácie obyvateľov kraja. Poslanie sa má realizovať maximálnym
presvedčením a snahou vytvoriť čo najlepšie podmienky pre život a podnikanie obyvateľov v regióne. Rozvoj
konkturencioschopnosti regiónu má výborné predpoklady v oblasti automobilového priemyslu.
‣

Jednotná koncepcia cyklotrás na území Trnavského samosprávneho kraja

Koncepcia z roku 2011 vytvorila jednotný rámec budovania cyklotrás v Trnavskom samosprávnom kraji, táto
koncepcia bola realizovaná v rámci projektu „Rozvoj spolupráce Juhomoravského kraja a Trnavského
samosprávneho kraja v oblasti cyklistiky", spolufinancovaného v rámci Operačného programu cezhraničnej
spolupráce Česká republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Vedúcim partnerom projektu bol
Juhomoravský kraj, hlavným cezhraničným partnerom je Trnavský samosprávny kraj. Hlavným cieľom
koncepcie bolo definovať predpoklady pre tvorbu jednotného rámca budovania siete cyklotrás na území
Trnavského kraja v nadväznosti na existujúce cyklotrasy na území kraja, na cyklistické trasy susediacich
krajov a na medzinárodné cyklotrasy za účelom vytvorenia podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj a
zlepšenie vnímania cestovného ruchu v cieľovom území u domácich aj zahraničných turistov. Sieť
cykloturistických magistrál tvorí nosnú chrbticu cyklotrás na území Trnavského kraja. Slúži na privedenie
cykloturistov do kraja a jednotlivých okresov, putovanie naprieč nimi, pričom sieť týchto trás sa napája na
okolité kraje Slovenska ako aj priľahlé rakúske, české a maďarské pohraničie. Cyklomagistrály
prechádzajúce cez územie reiónu Horného Záhoria sú samostatne rozpracované v kapitole “2.3.3 Základná
charakteristika územia regiónu Horné Záhorie”.

2.1.6. Analýza strategického riadenia a plánovania na Mestskom úrade v Skalici
Mestský úrad nemá právnu subjektivitu a je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora.
Mestský úrad je zložený zo zamestnancov mesta. Zamestnanci úradu vykonávajú najmä rozhodnutia
o základných otázkach života mesta Skalica, zabezpečujú výkonné, administratívne a organizačné pracovné
činnosti v rozsahu kompetencií vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných
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predpisov a z organizačného poriadku. Medzi najzákladnejšie dokumenty mesta možno zaradiť Štatút mesta
a Organizačnú štruktúru Mesta Skalica.
‣

Pôsobnosť MÚ v Skalici vymedzená legislatívou

Mestský úrad vykonáva najmä činnosti ako sú zabezpečovanie písomnej agendy všetkých orgánov mesta a
mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta; zabezpečovanie odborných
podkladov a iných písomností na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady, zhromažďovanie
podkladových a právnych materiálov pre vydávanie rozhodnutí primátora a vypracovávanie písomných
rozhodnutí primátora v rozsahu a podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok); vykonávanie všeobecne záväzných nariadení mesta a uznesení mestského zastupiteľstva a
rozhodnutí primátora; zabezpečovanie na požiadanie poslancov mestského zastupiteľstva potrebné
podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy; zabezpečovanie
preneseného výkonu štátnej správy.
‣

Zásady finančného hospodárenia MÚ Skalica

Financovanie a hospodárenie mestského úradu tvorí súčasť rozpočtu mesta na príslušný rok. Rozpočet
musí obsahovať samostatnú položku obsahujúcu rozsah objemu mzdových prostriedkov ako aj rozsah
finančných prostriedkov určených na nákup technických prostriedkov. Objem mzdových prostriedkov a
rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť úradu v príslušnom roku určuje mestské
zastupiteľstvo, spravidla na svojom prvom zasadnutí v roku. Mestské zastupiteľstvo môže vo výnimočných
prípadoch a dodatočne odôvodnených prípadoch objem mzdových prostriedkov upraviť v priebehu
kalendárneho roka, spravidla na návrh primátora mesta. Týmito výnimočnými prípadmi sú najmä: nová
právna úprava, organizačné zmeny, systémové opatrenia. Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami
mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica o hospodárení s majetkom mesta Skalica.
‣

Organizačné zabezpečenie riadenia MÚ Skalica

Mestský úrad je zložený zo zamestnancov mesta na čele s prednostom úradu. Pracovno - právne vzťahy
zamestnancov mestského úradu sa riadia Zákonníkom práce v znení neskorších predpisov. Zamestnanci
mestského úradu sú zaradení do funkcií a odmeňovaní v súlade s platnými právnymi predpismi. Základné
povinnosti každého zamestnanca mestského úradu ustanovuje najmä zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme, Zákonník práce, Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Skalica a pracovná
náplň funkčného miesta. Kvalifikačný predpoklad na vykonávanie funkcie vedúcich oddelení je
vysokoškolské vzdelanie I alebo II stupňa, u ostatných zamestnancov úplné stredoškolské vzdelanie
príslušného smeru, u zamestnancov s prevahou fyzickej práce stredné vzdelanie. Presné zaradenie
zamestnanca do platových tried na základe ním vykonávanej práce (náplň práce) určuje nariadenie vlády SR
č. 341/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri
výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní.
Orgánmi mesta sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Úlohy orgánov mesta s výnimkou tých, ktoré sú
vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje útvar primátora a
mestský úrad. Útvar primátora je osobitný útvar, ktorý z poverenia primátora vykonáva transformáciu
všetkých aktov, z ktorých primátorovi ako štatutárnemu orgánu vyplývajú úlohy na podmienky mesta a
skladá sa z:
-

primátor mesta
zástupca primátora
odborný asistent primátora
sekretárka primátora
prednosta úradu
31

-

sekretárka prednostu
referent pre vzťahy s verejnosťou
oddelenie strategického rozvoja a marketingu
oddelenie turistickej informačnej kancelárie
mestský hasičský zbor
mestská polícia

Pod prednostu úradu spadajú nasledovné pracovné pozície a oddelenia:
-

sekretárka prednostu
oddelenie ekonomické
oddelenie majetkové
oddelenie všeobecnej správy
oddelenie výstavby
oddelenie školstva a športu
oddelenie kultúry
spoločný školský úrad
oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

‣

Vnútorné riadenie MÚ a hlavné kompetencie v oblasti obecnej správy

Hlavnou riadiacou pozíciou v organizačnej štruktúre mesta je primátor. Primátor je štatutárnym orgánom
mesta, ktorý priamo riadi: zástupcu primátora, prednostu mestského úradu, odborného asistenta primátora,
sekretárku primátora, náčelníka mestskej polície, riaditeľov základných škôl zriadených mestom, riaditeľa
materskej školy zriadenej mestom, riaditeľa základnej umeleckej školy, riaditeľa domova dôchodcov, riaditeľa
Mestskej knižnice Skalica, veliteľa požiarnej ochrany, oddelenie turistickej informačnej kancelárie, oddelenie
strategického rozvoja, referenta pre vzťahy s verejnosťou. Primátor schvaľuje vnútorné riadiace dokumenty,
platové náležitosti zamestnancov, systemizáciu pracovných miest zamestnancov. Taktiež rozhoduje o
všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva,
personálnych a platových náležitostiach zamestnancov Mesta Skalica a riaditeľov organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta,
zahraničných cestách zamestnancov Mesta Skalica a riaditeľov organizácií v zriaďovacej pôsobnosti mesta,
tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov, zriadení krízového štábu mesta,
ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu. Primátor vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok úradu, poriadok
odmeňovania zamestnancov mesta. Vykonáva obecnú správu, hodnotenie priamo riadených vedúcich
zamestnancov, ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom a uzatvára pracovné zmluvy so
zamestnancami mesta, zmluvy s právnickými a fyzickými osobami, dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru. Primátor zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
osobám, zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
udeľuje cenu primátora po schválení návrhu v mestskej rade, poveruje zástupcu primátora zastupovaním,
poveruje zamestnancov mesta rozhodovať v mene mesta o právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy, vymenúva a odvoláva prednostu
mestského úradu, vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených
mestom po schválení v mestskom zastupiteľstve.
Primátora mesta zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí
mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Primátor mesta môže zástupcu
primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho
poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora. Zástupca primátora nie je zamestnancom mesta.
Zástupca primátora je členom mestskej rady. Zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo
nespôsobilosti na výkon funkcie. Zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady
32

počas neprítomnosti primátora mesta. Nesmie zasahovať do výlučnej právomoci primátora mesta (§ 13 ods.
5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení). Zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského
zastupiteľstva po stránke vecnej, obsahovej náplne v súlade s rokovaniami mestskej rady a tiež prípravu
zasadnutí mestskej rady. Spolupracuje na zostavovaní plánu práce mestského zastupiteľstva a mestskej
rady. Spolupracuje na tvorbe uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Koordinuje prácu komisií a
vyhodnocuje ich činnosť, zo zápisníc zo zasadnutí komisií prenáša úlohy na mestský úrad. Koordinuje
spoluprácu s orgánmi špeciálnej štátnej správy a mestského zastupiteľstva. Spolupracuje s hlavným
kontrolórom mesta v oblasti previerok, kontrol a vybavovaní sťažností, ktoré uskutočňujú orgány mesta.
Schvaľuje pracovné a služobné cesty zamestnancom mestského úradu a poslancom mestského
zastupiteľstva v súlade s Vnútornou smernicou o cestovných náhradách a podpisovým poriadkom
Mestského úradu v Skalici. Schvaľuje výdavkové položky mesta do sumy 7.500 EUR. Je oprávnený v
majetkovo právnych vzťahoch vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd, nesmie však dohody a
zmluvy podpisovať. Je oprávnený v pracovno – právnych vzťahoch zhromažďovať všetky potrebné údaje a
podklady, nesmie však podpisovať pracovné zmluvy a dohody. Vykonáva predbežnú finančnú kontrolu podľa
Vnútornej smernice o predbežnej finančnej kontrole a priebežnej finančnej kontrole Mesta Skalica. Je
oprávnený zastupovať mesto v oblasti spoločenskej a kultúrnej, prípadne aj reprezentačnej, a to po dohode
s primátorom mesta a pod. Spolupracuje na tvorbe kroniky mesta.
‣

Riadenie činnosti, organizačné a technické zabezpečenie vlastného chodu MÚ

Hlavnou riadiacou pozíciou v organizačnej štruktúre mesta, zodpovednou za organizovanie a riadenie
činnosti úradu, organizačné a technické zabezpečenie jeho činnosti, je prednosta úradu. Prednosta v rámci
svojich právomocí a zodpovedností priamo riadi vedúceho oddelenia ekonomického, vedúceho majetkového
oddelenia, vedúceho oddelenia všeobecnej správy, vedúceho oddelenia výstavby, vedúceho oddelenia
školstva a športu, vedúceho oddelenia kultúry, spoločný školský úrad, vedúceho oddelenia sociálnej
starostlivosti a zdravotníctva, koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku, schvaľuje spôsob
verejného obstarávania a súťažné podmienky, rozhoduje o tuzemských pracovných cestách priamo
riadených zamestnancov, podáva návrhy na zahraničné pracovné cesty zamestnancov, na úpravu platových
náležitostí zamestnancov, na zmenu organizačného usporiadania úradu, materiálov pre mestské
zastupiteľstvo vypracovávané za úrad. Prednosta zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými
orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného úseku, spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej
a zakladateľskej pôsobnosti mesta, koordináciu pracovných činností s ostatnými organizačnými útvarmi
úradu, dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení, dodržiavanie podmienok
na ochranu utajovaných skutočností v úrade, poskytuje súčinnosť kontrolným orgánom pri kontrolných
akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Prednosta MÚ
zodpovedá za spracovávanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti, kontrolnú
činnosť v kompetencii riadeného úseku, dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností
v úrade, odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami riadeného úseku, personálne činnosti voči
zamestnancom riadeného úseku, najmä hodnotenie pracovného výkonu, návrh na organizačné, pracovnoprávne a platové zaradenie, návrh na systemizáciu pracovných miest priamo riadených zamestnancov,
zostavuje pracovné náplne priamo riadených zamestnancov, plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.
Vnútorný chod MÚ v rámci svojej pôsobnosti ďalej zabezpečuje oddelenie všeobecnej správy. Toto
oddelenie sa člení na referáty: referát správny, referát organizačno-hospodárskych služieb, referentské
miesto – referent personálny a referát informatiky. Referát správny sa člení sa na referentské miesta:
právnik, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie, krízové riadenie, referent pre mestské zastupiteľstvo,
Matričný úrad. Referát správny zabezpečuje komplexné právne služby mestu a aj organizáciám
podriadeným mestu. V spolupráci s ostatnými útvarmi úradu, s legislatívnymi orgánmi a ostatnými
kompetentnými orgánmi a organizáciami koordinuje prípravu právnych predpisov mesta a zodpovedá za ich
konečnú prípravu v súlade s platnými právnymi predpismi SR, poskytuje právne poradenstvo ostatným
útvarom úradu, orgánom mestského zastupiteľstva a organizáciám podriadeným mestu, vedie dokumentáciu
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právnych predpisov, vedie evidenciu všeobecne záväzných nariadení, zabezpečuje agendu súvisiacu so
zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, pripravuje a vypracúva, alebo spolupracuje pri vypracúvaní
interných právnych noriem mesta, vedie ich evidenciu, vypracúva vnútorné a pracovno – právne organizačné
normy, rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa daného oddelenia, mimo sťažností na
zamestnancov mesta, vedie evidenciu verejných zhromaždení na území mesta Skalica, zabezpečuje krízové
riadenie v situácii mimoriadneho času vojny a vojnového stavu, v rámci mesta koordinuje zabezpečenie
volieb a referenda, vedie evidenciu o poslancoch a komisiách a ich činnosti, vykonáva a zabezpečuje styk s
poslancami a komisiami mestského zastupiteľstva, vykonáva agendu evidencie obyvateľstva, vykonáva
osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy mesta, zabezpečuje krízové riadenie situácií mimo času vojny a
vojnového stavu, zabezpečuje úlohy hospodárskej mobilizácie v rozsahu platných právnych predpisov,
podieľa sa na koordinácii záchranného systému v rozsahu platných právnych predpisov, spracováva a vedie
dokumentáciu civilnej ochrany mesta, spracováva rozbory plnenia úloh COO v pôsobnosti mesta, aktualizuje
dokumentáciu vytvorených jednotiek COO pre potreby mesta, spracováva a vedie prehľad MTZ jednotiek
COO mesta, aktualizuje zoznam osôb poverených k preberaniu správ o vyhlásení vyšších stupňov
pohotovosti, upresňuje Plán varovania obyvateľstva mesta, plní úlohy civilnej ochrany obyvateľstva,
aktualizuje Plán ochrany obyvateľstva mesta v prípade vzniku mimoriadnych udalostí, koordinuje plnenie
úloh COO s právnickými a fyzickými osobami na území mesta, podieľa sa na príprave a realizácii
záchranných prác, v súčinnosti s komisiou pre ukrytie navrhuje vhodné ochranné stavby na ukrytie
obyvateľstva, realizuje úlohy informačného systému COO na území mesta, zabezpečuje prípravu jednotiek
COO mesta, zabezpečuje preventívno – výchovnú a propagačnú činnosť pre obyvateľstvo na úseku COO,
zabezpečuje revízie a ciachovanie dozimetrickej techniky, spracováva a navrhuje primátorovi príkazy
o vyhlasovaní a odvolaní mimoriadnej situácie a realizácii záchranných prác, spracováva Plán evakuácie
obyvateľstva mesta, podieľa sa na oslobodení osôb podliehajúcich brannej povinnosti príslušnej vojenskej
správe, vykonáva inventarizáciu materiálu COO v pôsobnosti mesta, zabezpečuje prípravné práce
bezpečnostného projektu pri ochrane osobných údajov a jeho implementáciu v pôsobnosti mestského úradu,
zabezpečuje spracovanie metodiky pre zamestnancov úradu, mestskej polície, primátora a zástupcu
primátora súvisiacu so zákonom o ochrane osobných údajov a ich koordináciu v pôsobnosti úradu,
zabezpečuje oznámenie a zverejnenie mestských nariadení na úradnej tabuli, zabezpečuje podklady pre
rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva, zabezpečuje reprezentačné záležitosti mestskej rady
a mestského zastupiteľstva, zabezpečuje spoluprácu orgánov samosprávy mesta s politickými stranami a
záujmovými organizáciami, zabezpečuje prácu matričného úradu, pripravuje podklady na tvorbu rozpočtu
mesta podľa rozsahu svojej pôsobnosti, vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií, vedie centrálnu
evidenciu priestupkov.
Referát hospodársko – organizačných služieb sa člení na referentské miesta: BOZP a PO, podateľne,
autodopravy, upratovacích prác, aktivačných prác, verejnoprospešných prác. Referát hospodársko –
organizačných služieb dohliada na technický stav budov v majetku mesta (jezuitský kostol, hasičská
zbrojnica, centrum voľného času, záchytná stanica, mestský úrad), zabezpečuje bežnú prevádzku, údržbu a
opravy budov a ostatného majetku mesta a vecne overuje údaje na faktúrach, vzťahujúcich sa k dodávkam
na tomto úseku, (elektrina, voda, plyn, telekomunikačné služby), zabezpečuje revízie (jezuitský kostol,
hasičská zbrojnica, centrum voľného času, odchytová stanica pre psov, mestský úrad), zaisťuje bezpečnosť
a ochranu zdravia zamestnancov Mesta Skalica, Materskej školy, Základných škôl, Základnej umeleckej
školy, Mestskej knižnice Skalica a vedie komplexnú evidenciu dokladov, podieľa sa v rozsahu pôsobnosti
mesta na plnení úloh ochrany pred požiarmi, zabezpečuje archivovanie a skartáciu agendy referátu,
vykonáva archívnu službu úradu, vedie centrálny protokol pošty, pracuje s modulom písomnosti v ISM,
zabezpečuje styk úradu s Poštovým úradom, plní funkciu centrálnej podateľne mesta, zabezpečuje
zapožičiavanie priestorov, organizuje osobnú autodopravu úradu, organizuje upratovacie práce úradu
a mestskej polície, zabezpečuje podklady pre Mestský hasičský zbor, zabezpečuje agendu súvisiacu
s aktivačnou činnosťou, spolupracuje s obchodnou spoločnosťou SMM, s.r.o. v činnostiach súvisiacich
s organizáciou aktivačných prác v meste, pripravuje podklady na tvorbu rozpočtu mesta v rozsahu svojej
pôsobnosti, rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo
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sťažností na zamestnancov mesta, zabezpečuje agendu a vykonávanie verejnoprospešných činností
zamestnancami zamestnaných podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení
neskorších predpisov.
Personálnu agendu zabezpečuje referent personálny, ktorý vypracúva návrh rozpočtu mzdových
prostriedkov zamestnancov, poslancov a jeho zmeny, posudzuje zaraďovanie do platových tried
a systemizáciu pracovných miest zamestnancov mesta, vedie komplexnú agendu v oblasti pracovno právnych záležitostí zamestnancov mesta, škôl a školských zariadení, vedie evidenciu uchádzačov
o zamestnanie, zabezpečuje výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest, zodpovedá za
dodržiavanie legislatívnych predpisov týkajúcich sa personálnej oblasti zamestnancov mesta, vypracúva
koncepcie vzdelávania zamestnancov úradu a mestskej polície, pripravuje podklady na podávanie projektov
v oblasti vzdelávania, zabezpečuje agendu absolventskej praxe a organizuje činnosť absolventskej praxe,
zabezpečuje agendu povinného trestu práce, rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa
náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.
Funkciu správcu mestského informačného systému zabezpečuje referát informatiky. Tento referát vykonáva
diagnostiku informačného systému, udržuje dáta v informačnom systéme, komplexne zabezpečuje ochranu,
zálohovanie a bezpečnosť dát v informačnom systéme, vykonáva funkciu správcu mestského informačného
systému, zabezpečuje funkcie schopnosť technických a programových prostriedkov informačného systému
mesta, sleduje a vyhodnocuje efektívnosť mestského informačného systému, predkladá návrhy na zmeny a
zlepšenia vrátane finančnej špecifikácie, zabezpečuje poradenstvo a zaškoľovanie pre účastníkov a
užívateľov mestského informačného systému, zabezpečuje starostlivosť o internetovú stránku mesta, o
telefónnu ústredňu, o elektronickú a kancelársku techniku, zabezpečuje archiváciu digitálnych produktov,
obnovuje a aktualizuje súbory geodetických informácií geografického systému mesta Skalica, vykonáva
administratívu geografického informačného systému katastrálneho územia Skalica vrátane územnej
plánovacej dokumentácie, vykonáva administratívu geografického portálu mesta Skalica, rieši sťažnosti a
podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov
mesta. Referát informatiky sa člení na referentské miesta: informatiky, informačného systému samosprávy a
GIS.
‣

Finančné riadenie a správa majetku

Zodpovednosť za finančnú správu a informovanie o stave mestskej ekonomiky má v pôsobnosti oddelenie
ekonomiky. Sleduje a vyhodnocuje stav a hospodárenie s finančnými prostriedkami a cennými papiermi
mesta. Sleduje stav pohľadávok mesta a zabezpečuje ich vymáhanie, sleduje stav záväzkov mesta a
zodpovedá za ich včasnú likvidáciu, vykonáva pokladničnú službu mesta, vedie agendu cenín a prísne
zúčtovateľných tlačív, vykonáva prípravu, zostavenie, sledovanie a vyhodnocovanie rozpočtu mesta a ním
riadených a spravovaných organizácií, vykonáva účtovníctvo mesta, zabezpečuje finančné zúčtovanie
príspevkov a dotácií preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu, štátnych a mestských fondov,
nadácií, zbierok a lotérií, poskytuje dotácie pre právne subjekty na prenesený výkon štátnej správy a iné
účelové dotácie, vedie evidenciu a register rozpočtových opatrení za oblasť školstva, súhrne aj za jednotlivé
právne subjekty, zabezpečuje finančný styk mesta s bankami, poisťovňami a s ostatnými finančnými
inštitúciami, vykonáva agendu práce a miezd zamestnancov mesta, sleduje a vyhodnocuje v stanovenom
časovom členení aktuálny stav na úseku miestnych daní a poplatkov a predkladá orgánom mesta návrhy na
jeho riešenie, vykonáva každoročne komplexné vyhodnotenie miestnych daní a poplatkov a predkladá
orgánom mesta návrhy na ich zmeny, vykonáva správu miestnych daní a poplatkov vrátane sankcií,
vyplývajúcich z platných právnych predpisov, rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa
náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta, aktualizuje a pracuje s modulmi
ISM v rozsahu svojej pracovnej náplne. Oddelenie ekonomické sa člení na referentské miesta: pokladne,
účtovníctvo, mzdové účtovníctvo, miestne dane a poplatky, účtovníctvo preneseného výkonu štátnej správy.
Za správu majetku mesta zodpovedá samostatné oddelenie správy majetku. Toto oddelenie spolupracuje na
tvorbe dlhodobých koncepcií rozvoja mesta, výstavby a nakladania s majetkom mesta, vypracováva
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podklady k prevodom mestského majetku, vypracováva podklady k súdnym sporom vo veciach majetku
mesta, koordinuje verejné obstarávanie, vykonáva centrálnu evidenciu nehnuteľností v majetku mesta,
sleduje pohyb majetku, zaradenie, pridelenie inventárneho čísla, vyradenie majetku z evidencie, vykonáva
odpisovanie majetku a spracúvanie podkladov pre zaúčtovanie, zabezpečuje inventúry majetku, porovnanie
s účtovým stavom, pripravuje podklady pre odovzdávanie majetku pri prechode kompetencií, zabezpečuje
všetky úkony súvisiace s evidenciou, nadobúdaním, užívaním a disponovaním s majetkom mesta a s
majetkom ponechaným mestu na dočasné užívanie v súlade s platnými právnymi predpismi, vedie evidenciu
nájomných zmlúv na nebytové priestory v meste, vedie agendu samostatne hospodáriacich roľníkov v
katastri mesta a vydáva pre nich potrebné osvedčenia, spolupracuje s kompetentnými orgánmi na kontrolnej
činnosti na úseku obchodu, služieb a cestovného ruchu, spolupracuje s Pozemkovým úradom a ostanými
orgánmi štátnej správy na úseku poľnohospodárstva, vedie evidenciu pozemkov v majetku mesta, ktoré
užívajú iné fyzické a právnické osoby, pripravuje a spracúva podklady pre protinákazovú komisiu v meste,
spolupracuje s komisiou mestského zastupiteľstva, pripravuje podklady na jej rokovanie, vydáva súhlas s
predajom na mestskej tržnici, zabezpečuje prípravu a realizáciu jarmokov a vianočných trhov v súčinnosti
s inými organizačnými útvarmi mesta, pracuje a aktualizuje s moduly ISM v rozsahu svoje pracovnej náplne,
v spolupráci s ostatnými útvarmi mesta vypracúva zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
spolupracuje na tvorbe dlhodobých návrhov a koncepcií využitia majetku mesta, vyjadruje sa k prevádzkovej
a predajnej dobe v prevádzkach obchodu a služieb na území mesta, aktualizuje a spravuje modul grafického
informačného systému v ISM, spravuje komplexnú dokumentáciu (pasportizáciu) budov majetku mesta a
dohliada na ich technický stav, rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa náplne práce daného
oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta, vydáva súhlas s prenájmom nebytových priestorov v
meste.
‣

Komunikačná, prezentačná a propagačná činnosť MÚ

Za organizáciu a kontrolu komunikačnej, prezentačnej a propagačnej činnosti mesta v rámci organizačnej
štruktúry MÚ zodpovedá referent pre vzťahy s verejnosťou. Zabezpečuje tvorbu a realizáciu komunikačnej
stratégie mesta, spoluprácu s celoslovenskými a regionálnymi médiami, komunikáciu prostredníctvom
sociálnych sietí, spracovávanie informácií o aktivitách v regióne s dopadom na chod a rozvoj mesta, analýzu
verejnej mienky, informovanie občanov o činnosti orgánov mesta, organizácií zriadených alebo založených
mestom, spoluprácu s oddeleniami pri komunikácii mesta s verejnosťou, spoluprácu pri organizácii veľtrhov,
výstav a podobných prezentačných aktivít, webovú stránku Mesta Skalica: písanie článkov, oznamov,
aktuality, otázky a odpovede, spolupráca so všetkými oddeleniami MsÚ, propagácia a aktualizácia kultúrnospoločenských podujatí, monitorovanie dennej tlače v rozsahu reprezentatívnej vzorky regionálnych
denníkov a vybraných titulov s celoslovenskou pôsobnosťou, spracovanie článkov do odborných časopisov,
nadväzovanie spolupráce a komunikácia s regionálnymi a národnými organizáciami v oblasti cestovného
ruchu, udržiavanie kontaktov a komunikácia so SACR, zabezpečovanie propagácie mesta Skalica na
národnom portáli a iných webových stránkach zameraných na cestovný ruch.
‣

Oblasť strategického rozvoja a marketingu

Úlohy spojené s programovaním a plánovaním regionálneho rozvoja zabezpečuje v rámci štruktúry MÚ
najmä oddelenie strategického rozvoja a marketingu. V rámci rozdenia úloh na oddelení pôsobia referent
projektov, referent realizácie projektov, referent marketingu a stratégie a realizácie projektov. Oddelenie
strategického rozvoja a marketingu zabezpečuje vypracovanie strategického plánu rozvoja mesta Skalica;
vyhľadávanie, spracovávanie projektov, návrhov na projekty; získavanie zdrojov z verejných fondov;
realizáciu a implementáciu projektov; plánovanie investičných a neinvestičných projektov; stratégiu ďalších
finančných možností rozvoja; vyhodnocovanie efektívnosti projektov; monitoring finančných možností;
koordináciu verejného obstarávania; prípravu projektových dokumentov; rieši sťažnosti a podnety obyvateľov
mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta; pripravuje
materiály za oddelenie pre MsZ a MR v Skalici; rieši pracovnoprávne vzťahy v rámci oddelenia; riadi
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marketingové nástroje mesta: audiovizuálne a printové médiá mesta (Skalická televízia, Záhorácke rádio,
webstránku mesta); pripravuje podklady a materiály pre komisie, mestskú radu a mestské zastupiteľstvo.
‣

Podpora rozvoja cestovného ruchu

V rámci oblasti riadenia cestovného ruchu bola na MÚ Skalica zriadená turistická informačná kancelária,
organizačne začlenená ako samostatných úsek - oddelenie. Oddelenie turistickej informačnej kancelárie
zabezpečuje v rámci cestovného ruchu široký sortiment doplnkových služieb; spracovanie itinerárov a
programov, vytváranie a ponúkanie produktov cestovného ruchu; informácie o cestovnom ruchu pre turistov,
podnikateľov, študentov; zber databázových údajov – informácií, ich kumuláciu; prezentáciu a propagáciu
mesta; pultový predaj a poskytovanie propagačných materiálov, suveníry, mapy; sprievodcovské služby a
sprístupnenie pamiatok; informovanie miestnych obyvateľov o možnostiach rekreácie, využitia voľného času
v meste, v oblasti a kdekoľvek v SR; rozvoj cestovného ruchu v meste; rezervačný systém a predpredaj
vstupeniek na mestské kultúrne podujatia; organizovanie výletov a zájazdov pre miestnych obyvateľov;
spracovanie podkladov pre tlačené, audiovizuálne a ďalšie propagačné materiály; organizovanie propagácie
mesta na rôznych veľtrhoch cestovného ruchu; spracovanie článkov do odborných časopisov v oblasti
cestovného ruchu; spracovanie a udržiavanie webovej stránky mesta v oblasti turistiky; propagáciu;
spracovávanie informácií o aktivitách v regióne v oblasti kultúry, projektov, cestovného ruchu; spracovávanie
grafických návrhov, propagačných materiálov, info – tabúl, letákov; tlač letákov, mesačných prehľadov,
brožúr, bulletinov, plagátov, pútačov; správu výlepných plôch a výlep plagátov; inzertnú službu pre Skalickú
televíziu; stratégiu rozvoja cestovného ruchu; koordináciu úloh pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu;
predkladanie návrhov na rozvoj cestovného ruchu a rozšírenie služieb pre návštevníkov mesta;
organizovanie podujatí, ktoré majú vplyv na rozvoj cestovného ruchu; stimulovanie podnikateľov na
poskytovanie služieb v cestovnom ruchu; rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta v obasti CR. Vnútorne
sa oddelenie člení na jednotlivé referentské miesta: referent manažmentu cestovného ruchu, referent
ekonomiky TIK, referent pre predajňu TIK.
‣

Ochrana zdravia a majetku obyvateľov

Mestské zastupiteľstvo v Skalici zriaďuje pre potreby zdolávania požiarov a vykonávania záchranných prác
pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach Mestský hasičský zbor. Mestské zastupiteľstvo
tiež určuje jeho organizáciu, materiálno-technické vybavenie, po prerokovaní s veliteľom hasičského zboru,
pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru v meste. Odbornú prípravu členov hasičského
zboru zabezpečuje mesto. Na čele hasičského zboru je veliteľ, ktorého po prerokovaní s Dobrovoľným
hasičským zborom Skalica a schválení Okresným riaditeľstvom HaZZ vymenúva a odvoláva na návrh
primátora mestské zastupiteľstvo. Funkcia veliteľa hasičského zboru je nezlučiteľná s funkciou poslanca
mestského zastupiteľstva. Veliteľ hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť primátorovi a mestskému
zastupiteľstvu. Hasičský zbor je zložený z osôb, ktoré vykonávajú činnosť v tejto hasičskej jednotke
dobrovoľne a sú spravidla členmi Dobrovoľného hasičského zboru. Na zvýšenie akcieschopnosti a
skvalitnenie hasičského zboru môže mesto k nim zaradiť aj fyzické osoby, ktoré budú vykonávať túto prácu
ako svoje zamestnanie. Mestský hasičský zbor patrí do pôsobnosti úseku primátora a vykonáva činnosť
v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi a predpismi na jeho vykonanie na základe dobrovoľnosti
najmä v oblasti:
-

záchrany osôb, zvierat a majetku ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
vykonávania záchranných prác pri živelných pohromách,
vykonávania odbornej prípravy svojich členov,
prevencie a osvety.

Za plnenie úloh v rozsahu zákona č. 314/ 2001 Z.z. a vyhlášky MV SR o požiarnej ochrane a prevencii a
vyhlášky č. 169/2002 Z.z. o hasičských jednotkách sú v rozsahu vymedzených kompetencií zodpovední
veliteľ mestského hasičského zboru a preventivár požiarnej ochrany Mesta Skalica, ktorých činnosť
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metodicky riadi a koordinuje vedúci oddelenia všeobecnej správy Mestského úradu v Skalici, ktorý sa plne
zodpovedá za plnenie úloh v tejto oblasti primátorovi mesta.
Do úseku ochrany obyvateľstva patrí aj Mestská polícia, ktorá je poriadkovým útvarom mesta a bola
zriadená mestským zastupiteľstvom. Pôsobnosť mestskej polície, jej organizačné členenie, úlohy
a právomoci sú obsiahnuté v zákone č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a vo
všeobecne záväznom nariadení mesta o mestskej polícii a organizačnom poriadku mestskej polície.
Mestská polícia patrí do úseku primátora. Náčelník mestskej polície zodpovedá za plnenie úloh mestskej
polície primátorovi. Náčelníka mestskej polície vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo na návrh
primátora.
‣

Strategické územné plánovanie a výstavba

Oblasť územného plánovania a výstavby má v rámci MÚ Skalica v kompetencii oddelenie výstavby. Toto
oddelenie zabezpečuje obstarávanie a schvaľovanie územno-plánovacej dokumentácie mesta, spolupracuje
na tvorbe koncepcií výstavby a rozvoja mesta v časovom a finančnom prepojení na rozpočet mesta a ÚPN
SÚ mesta, zabezpečuje prípravu a realizáciu investičných akcií mesta, organizuje verejné obstarávanie pre
stavebné investičné akcie mesta, vypracováva záväzné stanoviská k investičnej činnosti fyzických a
právnických osôb v k. ú. Skalica, vykonáva prenesené kompetencie stavebného úradu v zmysle Stavebného
zákona (drobné stavby, studne, žumpy), vypracováva záväzné stanoviská na úseku životného prostredia v
rámci kompetencií mesta, v spolupráci s kompetentnými orgánmi spracúva koncepcie ochrany životného
prostredia v meste, vykonáva agendu prenájmu verejného priestranstva zvláštneho užívania verejného
priestranstva (rozkopávky) a umiestnenia reklamy na území mesta, vedie evidenciu nehnuteľností na území
k. ú. Skalica, vydáva listiny o určení, zrušení a zmene súpisného a orientačného čísla stavieb, vydáva
potvrdenia o veku stavby, v spolupráci s kompetentnými orgánmi spracúva koncepcie pamiatkovej ochrany v
pamiatkovej zóne a pamiatkovo chránených objektov v majetku mesta, v spolupráci s mestskou políciou
sleduje, vyhodnocuje dopravnú situáciu v meste, vypracúva podklady a návrhy na jej riešenie, rieši sťažnosti
a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov
mesta, vykonáva štátny stavebný dohľad v zmysle Stavebného zákona, zabezpečuje činnosti spojené s
prijímaním a overovanie úplnosti náležitostí písomnej žiadosti o štátnu podporu na rozširovanie
zveľaďovanie bytového fondu, zabezpečuje verejné obstarávanie, zabezpečuje prenesený výkon štátnej
správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy vo vodnom
hospodárstve, zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy.
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vykonáva pre Mesto Skalica
činnnosti na úseku územného plánovania a stavebného poriadku. Tieto činnosti vykonáva referát spoločný
obecný úrad – stavebný. V zmysle Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu Skalica, vedie územné
konanie a vydáva územné rozhodnutia, vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a
ich zmeny, povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia, vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné
rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby a dališe
povinnosti vyplývajúce pre stavebné úrady v zmysle § 76 až 132 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku.
‣

Vzdelávanie, šport a kultúra

Prenesenú pôsobnosť na úseku školstva, správu škôl, predškolských a školských zariadení v rámci MÚ
Skalica vykonáva oddelenie školstva a športu. Toto oddelenie rozpracúva koncepciu rozvoja telesnej kultúry,
športových zariadení na podmienky mesta a zabezpečuje úlohy na úseku telesnej kultúry, spolupracuje
s občianskymi a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry,
vykonáva analytické podklady v oblasti základného školstva pre mestské zastupiteľstvo a vedenie mesta
a predkladá hodnotiacu správu, pripravuje poklady vo veciach vymenovania a odvolania riaditeľov škôl,
určuje školské obvody základných škôl, spolupracuje pri kontrole hospodárenia školy s finančnými
a materiálnymi prostriedkami, spolupracuje s radami škôl, zabezpečuje komplexné činnosti súvisiace
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s poskytovaním dotácie na stravu, školské potreby a štipendiá pre deti v hmotnej núdzi, zabezpečuje činnosť
Centra voľného času, rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného
oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.
Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, kontroluje
spoločný školský úrad. Tento úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom
stupni rozhodol riaditeľ základnej školy. Taktiež kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo vyhradenej kompetencii štátnej školskej
inšpekcie, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačné pokyny
na príslušný školský rok – organizačné pokyny nesmú byť v rozpore s pedagogicko-organizačnými pokynmi,
ktoré vydáva pre príslušný školský rok ministerstvo, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a
školským zariadeniam, spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným krajským
školským úradom a inými štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami riaditeľmi pri
zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými zamestnancami a
nepedagogickými zamestnancami, s príslušným samosprávnym krajom pri zabezpečení zahraničných
lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach a s občianskymi združeniami a inými právnickými
osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a žiakov škôl a školských zariadení, spracúva a
poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania a vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a
verejnosti, spracúva zámery, programy a projekty rozvoja školstva vo všetkých jeho oblastiach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a pre obce spoločného obecného úradu, rieši sťažnosti a podnety
obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.
Kultúrne programy – profesionálne (divadlá, koncerty, prehliadky, festivaly...), regionálnu kultúru, záujmové
kluby (podpora miestnych umelcov, pomoc pri organizovaní seniorských podujatí...), družobné styky,
nadväzovanie kontaktov, výmenné programy a pod., zabezpečuje oddelenie kultúry. Oddelenie spolupracuje
so skalickou televíziou – regionálne vysielanie, rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa
náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.
‣

Oblasť sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Pracovné činnosti v oblastiach starostlivosti o starých a chorých a starostlivosti o rodinu a deti, agendu
dotácií, darov a príspevkov pre občianske združenia a iné organizácie z prostriedkov mesta na sociálne a
zdravotnícke účely, prevádzku klubu dôchodcov vykonáva oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva.
Vykonáva sociálno - právnu ochranu detí, šetrenie v rodinách (u jednotlivcov), ktorým poskytuje dávky
sociálnej pomoci, návrh rozpočtu, jeho podrobné členenie a jeho zmeny pre jednotlivé zariadenia
v organizačnej pôsobnosti odboru. Zodpovedá za čerpanie poskytnutých sociálnych dávok, odbornú činnosť
poskytovaných sociálnych služieb. Navrhuje jednorazové peňažné a vecné dávky sociálnej pomoci na
úhradu nevyhnutných životných potrieb, poradenskú činnosť, pomoc pri ubytovaní, navrhuje zriaďovanie
zariadení sociálnych služieb podľa možností a potrieb mesta, vystavuje objednávky, vedie evidenciu
faktúr, likviduje faktúry a vystavuje platobné príkazy pre začlenené zariadenia, vykonáva osobitného
príjemcu rodinných prídavkov pre neprispôsobivé rodiny, vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie sociálnej
pomoci pre občanov mesta, podieľa sa na vyhľadávaní občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc.
‣

Kontrola činnosti MÚ Skalica

Kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta vykonáva hlavný kontrolór. Hlavný kontrolór je
zamestnancom mesta, ak zákon č. 369/1990 Zb. neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a
povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo
zakladateľom je mesto, iného zamestnanca mesta a s funkciou podľa osobitného zákona. Hlavný kontrolór
najmä vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta, ako aj
hospodárenie rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií mesta, kontrolu nakladania s
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majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol mestu
zverený, kontrolu účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade, kontrolu hospodárenia s
finančnými zdrojmi mesta, kontrolu čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu, kontrolu správnosti a
opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mesta, účelovo poskytnutých, fondov a dotácií, kontrolu
prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavenia sťažností a petícií a plnenie opatrení prijatých na nápravu v
zmysle Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Mesta Skalica a Zásad postupu
pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a postupu pri
vybavovaní petícií v podmienkach Mesta Skalica, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu
dodržiavania interných predpisov mesta, kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Hlavný kontrolór zároveň preveruje ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré mesto založilo, plnia
svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov mesta a zároveň navrhuje opatrenia na
nápravu, preveruje tvorbu a čerpanie rozpočtu mesta, preveruje opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia
poplatkov v meste, preveruje možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky. Vypracúva odborné stanoviská k
návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta na ten – ktorý rok pred ich schválením v mestskom
zastupiteľstve. Výsledky kontroly kontrolór predkladá priamo mestskému zastupiteľstvu, mestskému
zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, mestskému zastupiteľstvu ročnú
správu o vybavovaní sťažností a petícií za predchádzajúci rok.Kontrolnej činnosti podlieha mestský úrad,
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú
účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na
užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta
účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného
predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
‣

Činnosť zastupiteľských orgánov

Mestské zastupiteľstvo v Skalici je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Spôsob volieb do mestského zastupiteľstva je upravený v osobitnom
právnom predpise. Mestské zastupiteľstvo v Skalici má 19 poslancov. Funkčné obdobie poslancov končí
zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky. Mestské zastupiteľstvo
podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta a vykonáva svoju vyhradenú
právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä: určovať
zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať
najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet
mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu
komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., rozhodovať
o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho
rozpočtu; v rozsahu do výšky 35.000,- EUR zmeny rozpočtu vykonáva primátor, schvaľovať územný plán
mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, rozhodovať o zavedení a
zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho
poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, vyhlasovať miestne referendum o
najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenia obyvateľov mesta, uznášať sa na
nariadeniach mesta, schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom
združení podľa § 21 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas
funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie, voliť a odvolávať hlavného kontrolóra
mesta, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému
kontrolórovi, schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania
poslancov, zriaďovať, rušiť a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora
vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), menovať a odvolávať riaditeľov škôl a školských zariadení
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na návrh rady školy, v prípadoch ustanovených v § 3 ods. 4 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, odvolávať riaditeľa školy a školského
zariadenia aj bez návrhu rady školy, zakladať a rušiť obchodné spoločnosti a iné právnické osoby
a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú
účasť mesta v právnickej osobe, schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v
združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, zriaďovať a rušiť orgány
potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce, udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské
vyznamenania a ceny, ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, znelku mesta, schvaľovať zmluvné
prevody vlastníctva nehnuteľného majetku, schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad
hodnotu stanovenú všeobecne záväzným nariadením mesta o hospodárení s majetkom mesta, schvaľovať
nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu stanovenú všeobecne záväzným nariadením mesta o
hospodárení s majetkom mesta, schvaľovať aukčný predaj vecí. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania
mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie,
spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského
zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy
stanovuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Skalici.
Iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva je mestská rada. Mestská
rada zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Mestská rada plní úlohy podľa rozhodnutia
mestského zastupiteľstva. Je zložená zo 6 poslancov mestského zastupiteľstva. Mestská rada najmä
rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, prerokúva a rieši
iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení mestského úradu, organizuje prípravu
podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva, organizuje práce na príprave rozpočtu mesta, zaoberá sa
všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a
poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi, pripravuje zasadnutia
mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy, navrhuje a koordinuje prípravu združovania
prostriedkov a činností, zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva
mestskému zastupiteľstvu a primátorovi, organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva a
utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a
pripomienok, plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva.
Mesto Skalica má vytvorené tieto stále komisie: komisia pre ekonomiku, správu majetku a
pôdohospodárstvo, komisia pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie, komisia pre kultúru,
cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky, komisia pre vzdelávanie, mládež a šport, komisia pre
sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie, komisia na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského
zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra, komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov Mesta Skalica. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä vypracúvajú stanoviská
k materiálom predkladaným na rokovanie mestských orgánov, k najdôležitejším otázkam života mesta a k
dôležitým - pre mesto - investičným zámerom, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších
otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku
komisiu informovať, kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom ponechaným mestu na dočasné užívanie,
ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti,
oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov mesta. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej
však raz za dva mesiace. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
‣

Strategické riadiace dokumenty MÚ Skalica

Mesta Skalica disponuje mesto veľkým množstvom dokumentov, ktoré sú dôležité pri strategickom riadení
a plánovaní. Sú nimi Územný plán mesta Skalica, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Skalica, Komunitný plán Sociálnych služieb, Štatúty inštitúcií v v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica,
smernice na poskytovanie dotácií na športovú činnosť v meste Skalica, na podporu udržania a obnovy
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historického centra mesta Skalica, na podporu drobných kultúrnych aktivít, na podporu aktivít v oblasti práce
s mládežou, Program rozvoja bývania mesta Skalica, všetky všeobecné záväzné nariadenia.
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach
územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty
pôsobiace na území daného samosprávneho celku. Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s
pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s
pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje
zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade
samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová
väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony
Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.
Mesto Skalica má schválené tieto všeobecné záväzné nariadenia:
-

1995/03 VZN o prevode bytov a nebytových priestorov,
2005/01 VZN o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade na území mesta,
2006/03 VZN o postupoch vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kuratele,
2006/04 VZN poriadok pre RO Zlatnícka dolina,
2008/01 VZN záväzná časť Územného plánu mesta Skalica,
2009/01 VZN o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
2009/03 VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta
Skalica,
2009/05 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č.
01/2009,
2009/07 VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Skalica,
2010/03 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica,
2010/04 VZN, ktorým sa určujú názvy ulíc na území mesta Skalica,
2011/01 VZN, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica,
2011/04 VZN o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Skalica, prevádzkový
poriadok pohrebiska,
2011/05 VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác na území mesta Skalica,
2011/06 VZN trhový poriadok,
2011/10 VZN o spôsobe určenia úhrad a výške úhrady za poskytnutú sociálnu starostlivosť v
Zariadení pre seniorov Skalica,
2011/11 VZN o riešení krízových situácií v zásobovaní pitnou vodou na území mesta Skalica,
2011/12 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č.
1/2011,
2011/17 VZN o hospodárení s majetkom mesta Skalica,
2012/01 VZN o opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev,
2012/02 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
2012/03 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške
úhrad,
2012/05 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Skalica
2013/01 VZN o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov,
2013/02 VZN o spôsobe určenia úhrad a výške úhrady za poskytnutú sociálnu starostlivosť v
rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov,
2010/01 VZN o podmienkach držania psov na území mesta Skalica,
1995/02 VZN o zriadení Mestskej polície Skalica,
2013/03 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica,
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-

2014/01 VZN o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta,
2014/02 VZN o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach,
2012/04 VZN o miestnych daniach,
2012/06 VZN o dani za ubytovanie,
2013/03 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica.
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2.2. Analýza vonkajších faktorov, SLEPT analýza
SLEPT analýza býva označovaná ako prostriedok pre analýzu zmien okolia. Umožňuje vyhodnotiť prípadné
dopady zmien na projekt/program, ktoré pochádzajú z určitých oblastí podľa týchto faktorov: social –
sociálne hľadisko, legal – právne a legislatívne hľadisko, economic – ekonomické hľadisko, policy – politické
hľadisko, technology – technologické hľadisko.
SLEPT analýza býva často identická s PEST analýzou, ktorá je prakticky identická, len z nej vypadlo
legislatívne a právne hľadisko. SLEPT analýza predstavuje komplexný pohľad na prostredie štátu, regiónu,
kraja, či obce, ktoré nie je stabilné a mení sa. V rámci tejto analýzy sa nemapuje iba súčasný stav a situácia,
ale pozornosť sa venuje aj otázkam ako sa predmetné prostredie bude, alebo môže do budúcnosti vyvíjať,
aké zmeny v okolí môžeme predpokladať. Je založená na skúmaní. V súčasnosti sa SLEPT/PEST analýza
používa prevažne na identifikáciu makroekonomického prostredia podnikov, veľmi zriedkavo je využitá na
posúdenie stavu určitého územia.

‣ Sociálne faktory
Medzi sociálne faktory, ktoré ovplyvňujú región, patria faktory ako životná úroveň, kvalifikačná štruktúra
obyvateľstva, vplyv ochrany životného prostredia, priemerný vek, rast populácie, vývoj počtu obyvateľov,
vzdelanostná úroveň, ekonomicky aktívne obyvateľstvo, národnostné zloženie, školstvo, cestovný ruch.
Práve faktor životnej úrovne veľmi často ovplyvňuje vývoj ostatných spomínaných faktorov. Je úzko zviazaný
s vývojom faktorov technických, technologických a taktiež ekonomických. Hranice medzi týmito skupinami
faktorov sú veľmi tenké a veľa krát sa prelínajú.
Faktor životnej úrovne je dôležitý preto, lebo je v podstate niečo ako predstihový ukazovateľ. Často sa
pomocou jeho vývoja dá predpokladať vývoj ostatných faktorov. Ako príklad by sme mohli uviesť rast
populácie. V rozvinutých krajinách s vysokou životnou úrovňou sa obvykle rast populácie spomaľuje a nie je
ničím neobvyklým aj jej pokles (dobrým príkladom sú rozvinuté štáty v západnej Európe, USA, Japonsko).
Ako je možné vidieť z grafu č. 1, tak vývoj počtu obyvateľov Horného Záhoria kontinuálne rástol od roku
1996 do roku 2000 (kedy dosiahol hodnotu 47 347 obyvateľov). Po tomto roku nasleduje mierny pokles
počtu obyvateľov na 46 757 v roku 2002. Od roku 2002 až do roku 2010 je viditeľný neustály rast počtu
obyvateľov na 47 871 obyvateľov. V roku 2011 nasleduje pokles počtu obyvateľov Horného Záhoria na
46 668 (pokles o 1203 obyvateľov). Po tomto roku nasleduje už len nárast počtu obyvateľov na konečných
47 871 obyvateľov. Od začiatku sledovania v roku 1996 až po jeho koniec v roku 2014 vidíme teda nárast
počtu obyvateľov z 46 896 na 47 871, čo predstavuje celkový nárast počtu obyvateľov počas 18 rokov o 975
obyvateľov.
Ak sledujeme vývoj počtu mužov a žien v jednotlivých rokoch 18 ročného intervalu, tak môžeme konštatovať,
že ani v jenom roku sledovania nepresahoval počet mužov nad počtom žien. Prevaha žien nad mužmi je
charakteristická vo vyspelých krajinách, kde je zdravý demografický vývoj a stabilné ekonomické prostredie.
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Graf č. 1: Vývoj počtu obyvateľov Horného Záhoria (1996-2014)
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Zdroj: datacube.statistics.sk, 2015

Sledovaním vzdelanostnej úrovne Horného Záhoria (graf č. 2) vidíme, že najvyšší počet obyvateľov dosiahol
nižšie sekundárne vzdelanie (12 614 obyvateľov) a vyššie sekundárne vzdelanie (12 103 obyvateľov).
Nasledujú obyvatelia s dosiahnutým len primárnym vzdelaním (8 587) a osoby s 1. stupňom terciárneho
vzdelania (4 753 obyvateľov). Môžeme teda konštatovať, že najviac obyvateľov má stredoškolské vzdelanie
(či už s maturitou alebo bez maturity) a vysokoškolské magisterské alebo inžinierske. V regióne Horné
Záhorie malo v roku 2014 svoju pôsobnosť 14 materských škôl, 18 základných škôl, 7 stredných škôl a 2
vysoké školy.
Graf č. 2 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva na
Hornom Záhorí
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Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (graf č. 3) tvoria občania v produktívnom veku. Patria sem zamestnaní
obyvatelia a obyvatelia nezamestnaní, ktorí si aktívne hľadajú prácu. Ako môžeme vidieť, tak od roku 2001
do roku 2002 evidujeme nárast ekonomicky aktívneho obyvateľstva (z 24 350 obyvateľov na 24 556
obyvateľov). Po rok 2002 nasleduje mierny pokles až do roku 2004 na najnižšiu hodnotu sledovaného
obdobia (23 656 ekonomicky aktívnych obyvateľov). Po roku 2004 nasleduje dlhé obdobie kontinuálneho
rastu ekonomicky aktívnych obyvateľov až do roku 2010, kedy ich počet kulminuje na 26 676 (maximum
v sledovanom období). Od tohto roku zaznamenávame už len pokles počtu ekonomicky aktívneho
obyvateľstva na výsledných 24 450 obyvateľov. Za 14 ročné sledované obdobie tak došlo k nárastu
ekonomicky aktívneho obyvateľstva len o 100 obyvateľov.
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Graf č. 3 Vývoj ekonomicky aktívneho obyvateľstva Horného Záhoria (2001-2014)
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Zdroj: datacube.statistics.sk, 2015

Národnostné zloženie Horného Záhoria je homogénne. Prevažujú obyvatelia slovenskej národnosti (95,72
%), za nimi nasledujú obyvatelia s českou národnosťou (2,63%) a trojicu najrozšírenejších národností
uzatvárajú obyvatelia rómskej národnosti s podielom 0,74 % na celkovom počte obyvateľov (tabuľka č. 5).
Tabuľka č. 4 - Národnostné zloženie obyvateľstva Horného Záhoria

slovenská

maďarská

rómska

česká

moravská

rusínska

ukrajinská

95,72%

0,12%

0,74%

2,63%

0,04%

0,00%

0,15%

nemecká

poľská

chorvátska

ruská

bulharská

iná

nezistené

0,02%

0,03%

0,02%

0,03%

0,02%

0,07%

0,41%

Zdroj: datacube.statistics.sk, 2015

Sociálne faktory ovplyvňuje aj cestovný ruch, ktorého ukazovatele veľmi vhodným spôsobom hovoria o sile
a možnostiach rozvoja regiónu, či už z pohľadu zamestnanosti v službách, výstavby drobnej infraštruktúry
alebo až po budovanie ubytovacích, stravovacích a voľnočasových zariadení cestovného ruchu. Tejto téme
sa však budeme venovať v samostatnej kapitole v analýze vybraných štatistických ukazovateľov v ďalšej
kapitole.
Graf č. 4: Vývoj počtu návštevníkov v ubytovacích zariadeniach Horného Záhoria
(2001-2014)
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‣ Legislatívne faktory
Spomedzi hlavných legislatívnych faktorov charakterizujúcich územie tu môžeme zaradiť obchodné právo,
daňové zákony, deregulačné opatrenia, legislatívne obmedzenia (distribúcia, ekologické opatrenia...), právna
úprava pracovných podmienok (BOZP...).
Sú to faktory, ktoré určuje a ovplyvňuje svojou zákonodarnou politikou štát. Dajú sa chápať ako štátom
uložené povinnosti a nariadenia voči podnikateľským subjektom v regióne (či už firmám alebo najrôznejším
regionálnym združeniam), ktoré sa v obave z možného postihu zo strany štátu snažia čo najrýchlejšie tieto
nariadenia splniť, resp. upraviť podľa nich svoje dovtedajšie správanie.
Základným zákonom, ktorý vymedzuje vznik a pôsobnosť obecnej samosprávy je Zákon o obecnom zriadení
č. 369/1990, ktorý bol od svojho prijatia v roku 1990 novelizovaný približne 20 – krát. Tento zákon vymedzuje
tiež základný rámec pre aktivity obce v rámci LED (rozvoja miestnej ekonomiky), definuje originálne
kompetencie (napr. hospodárenie s majetkom obce, zostavovanie rozpočtu, výstavba a údržba miestnej
dopravnej a kultúrnej infraštruktúry, územne plánovanie atď.).
Postavenie obecnej samosprávy v lokálnom rozvoji sa výrazne posilnilo v roku 2002 prenosom kompetencií
v rámci decentralizácie, ktorá bola súčasťou reformy verejnej správy. Prenos kompetencií upravoval Zákon
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky. V rámci týchto kompetencií územná samospráva môže výrazne ovplyvniť najmä technickú
infraštruktúru, lokalizáciu hospodárskych a občianskych stavieb cez vydávanie stavebných povolení a
kvalifikáciu pracovnej sily (cez kompetencie v oblasti stredného školstva). Samospráva disponuje ďalšími
kompetenciami, ktoré v tabuľke neuvádzame napr. na úseku sociálnej pomoci, zdravotníctva, kultúry, ktorých
vykonávanie ovplyvňuje kvalitu života v regióne Horného Záhoria.
Účel a formy využívania obecného majetku upravuje Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorý deklaruje,
že „orgány obce a jej organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej
občanov a ochrany a tvorby životného prostredia“. Majetok obce, ktorý môže byť v rôznej štruktúre
(dlhodobý, krátkodobý, hmotný, nehmotný, finančný atď.), obec využíva na tri účely: na výkon samosprávy,
verejné účely alebo na podnikateľskú činnosť. Majetok obcí je často v nevyhovujúcom alebo v zlom stave, čo
limituje jeho možnosti využitia pre lokálny ekonomický rozvoj.
Finančné aspekty obecnej samosprávy ošetruje niekoľko ďalších zákonov. Zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy definuje postavenie, tvorbu a obsah rozpočtu obce ako
základného finančného nástroja samosprávy. Zákon nadobudol účinnosť 1.1.2005, pričom dovtedy
upravoval zákon rozpočtové pravidlá spolu pre štátny rozpočet aj územné samosprávy.
V legislatíve sú stanovené horné limity pre výber miestnych daní. Ako daňový nástroj pre ovplyvňovanie
podnikateľského prostredia môže slúžiť najmä daň z nehnuteľností, ktorú predstavuje daň z pozemkov, daň
zo stavieb a daň z bytov. Daň z nehnuteľností je objemovo najvýznamnejšia miestna daň a napriek tomu, že
priamo ovplyvňuje lokalizáciu firiem rastom ich nákladov na podnikateľské priestory, mnohé samosprávy
práve zvyšovaním dane z nehnuteľností riešia výpadky v rozpočtových príjmoch.
Pri zabezpečovaní tovarov a služieb v rámci plnenia svojich funkcií musia obce rešpektovať Zákon o
verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z., podľa ktorého sa všetky zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác alebo služieb musia realizovať cez postupy verejného obstarávania. Táto úprava
neumožňuje uzatváranie priamych kontraktov samosprávy s lokálnymi firmami v rozvojových projektoch,
ktoré súťažia o získanie zákazky s externými firmami, na druhej strane však prispieva k transparentnosti a
znižovaniu korupcie v získavaní verejných zákaziek.
Samospráva reguluje ekonomické aktivity v lokalite vydávaním všeobecných záväzných nariadení v súlade s
cieľmi komunálnej politiky, ktoré by mali byť formulované v strategických plánovacích dokumentoch.
Plánovanie v rámci lokálneho ekonomického rozvoja sa na Slovensku dlho obmedzovalo len na
zostavovanie územných plánov a prípravu štandardnej plánovacej dokumentácie podľa Zákona o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebného zákona) č. 50/1976 v znení neskorších zákonov. Táto situácia
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sa zmenila v súvislosti s čerpaním predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ a prijatím Zákona č.
503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý v §10 definuje Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce (PHSR) ako strednodobý programový dokument obce. V súčasnosti nemajú všetky (najmä
malé) obce spracované alebo aktualizované PHSR a existujúce programy dosahujú rôznu kvalitu.
Absentujúci PHSR môže viesť k nesystematickým opatrenia napr. pri tvorbe podnikateľského prostredia v
obci zo strany samosprávy.
Zákon o podpore regionálneho rozvoja stanovuje kompetencie obce v oblasti regionálneho rozvoja.
Podporovať lokálne rozvojové aktivity má snahu aj centrálny štát, keďţe miestna samospráva nedisponuje
dostatkom finančných zdrojov a administratívnych kapacít. Prirodzene implementácia národných iniciatív na
podporu podnikateľov na vybranom území silne závisí od účasti miestnej samosprávy.
‣ Ekonomické faktory
V rámci ekonomických faktorov môžeme uvažovať nad priamym dopadom makroekonomických veličín na
konkrétnu časť regiónu alebo taktiež nad dopadom konania štátu ako ekonomického subjektu naň.
V prvom prípade ide o vývoj veličín ako je HDP, inflácia, nezamestnanosť, úrokové miery, daňová politika,
zmenový kurz voči Euru atď. Medzi týmito veličinami existujú silné väzby ako napríklad nepriamoúmerný
vzťah medzi vývojom inflácie a miery nezamestnanosti. Všeobecne sa predpokladá, že zvýšenie reálneho
HDP znamená zvýšenie reálneho príjmu a to väčšiu ochotu spotrebiteľov míňať. Tým pádom to regióny tlačí
zvyšovať svoju ponuku pre obyvateľstvo, nakoľko sa aj ich vzorce nákupu menia (nehnuteľnosti, pozemky,
kultúra, voľný čas...). Naopak, vysoká inflácia poukazuje na neistotu v budúcnosti, čo má negatívny vplyv na
rozširovanie výroby alebo realizáciu väčších projektov v území. Fiškálny protekcionizmus (zvyšovanie daní)
pôsobí opačným smerom ako zvyšovanie HDP.
V druhom prípade ide o to, že štát sa môže a v skutočnosti sa aj chová, ako tržný subjekt. Pri analýze
ekonomických faktorov je preto veľmi dôležité do akej miery sme schopní predvídať dopyt štátu.
Sledovaním vývoja miery evidovanej nezamestnanosti (graf č. 5) vidíme, že od roku 2001 (14,34 %)
každoročne klesala až do roku 2007, kde sa zastavila na hodnote 4,14 %. Potom nasledoval kritický rok
2008 (celosvetová kríza a útlm hospodárskych činností krajín), kedy sa miera evidovanej nezamestnanosti
zvýšila na 5,38 %. Po roku 2008 nastal rapídny nárast miery nezamestnanosti. Rok 2009 eviduje
nezamestnanosť na úrovni 11,55 %, čo je viac ako v roku 2002 (druhý najvyšší podiel v sledovanom období).
Po roku 2009 nastáva obdobie poklesu miery evidovanej nezamestnanosti, a síce v roku 2010 8,76 %,
v roku 2011 8,42 %, v roku 2012 8,68 %, v roku 2013 8,87 % a v poslednom roku sledovania 2014 8,27 %.

Graf č. 5 Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti na Hornom Záhorí (2001-2014
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Zdroj: datacube.statistics.sk, 2015
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Priemerná čistá nominálna mesačná mzda (tabuľka č. 5) sa u zamestnancov v Trnavskom kraji pohybovala
v rokoch 2010 až 2013 na úrovni 628,00 € až 658,00 €, čo nepredstavuje ani celoslovenský priemer
v daných rokoch sledovania.
Tabuľka č. 5: Priemerná čistá nominálna mesačná mzda v Trnavskom kraji
miesto

2010

2011

2012

2013

priemer SR

659,00 €

665,00 €

689,00 €

701,00 €

Trnavský kraj

628,00 € ↓

639,00 € ↓

660,00 € ↓

665,00 € ↓

Zdroj: datacube.statistics.sk, 2015

V trhovej ekonomike sa môžu ceny tovarov a služieb kedykoľvek meniť. Niektoré ceny rastú, iné zasa
klesajú. O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nie len k rastu
cien jednotlivých položiek. To znamená, že za jedno euro sa toho dá kúpiť menej ako v minulosti, resp. euro
má menšiu hodnotu ako kedysi. Preto je veľmi dobrým ukazovateľom výkonu ekonomiky práve miera
inflácie. V nami sledovaných rokoch bola miera inflácie na Slovensku od 0,7 % (v roku 2010, viď tabuľka č.
6), cez 4,1 % (v roku 2011) až po 0,1 % v roku 2014.
Tabuľka č. 6: Vývoj inflácie na Slovensku (2010-2014)

Inflácia

2010

2011

2012

2013

2014

0,7 %

4,1 %

3,7 %

1,5 %

0,1 %

Zdroj: euroekonom.sk, 2015

Hrubý domáci produkt (v trhových cenách), skrátene alebo aj domáci produkt je hodnota všetkých finálnych
výrobkov a služieb vyrobených rezidentskými jednotkami sledovaného územia (spravidla štátu) za sledované
obdobie (spravidla za rok). Zodpovedá teda tzv. hrubej pridanej hodnote celej ekonomiky v trhových cenách.
Preto sa často HDP uvádza vo výkonových štatistikách rozvoja ekonomiky (tabuľka č.7 ).
Sledovaním vývoja HDP Slovenskej ekonomiky od roku 2008 do roku 2014 vidíme, že slovenská ekonomika
kontinuálne rástla, jedine v roku 2009 zaznamenala mierny pokles (spôsobené už vyššie spomínanými
javmi). Zmyslom HDP je podať informáciu o tom, koľko sa toho v danej krajine za obdobie jedného roka
vyrobilo a prešlo oficiálnym trhom.
Tabuľka č. 7 - Vývoj HDP na Slovensku (2008-2014)

HDP v mld. €

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

64,80

63,30

65,91

68,97

71,10

72,13

74,65

Zdroj: euroekonom.sk, 2015

‣ Politické faktory
Politické faktory idú ruka v ruke s legislatívnymi faktormi, pretože politická vôľa sa zvyčajne prejaví na
prijatých zákonných normách. Politické rozhodnutia sa preto následne prejavia v každom regióne
prostredníctvom daňových zákonov, protimonopolných zákonov, regulácie exportu a importu, cenovej
politiky, politiky životného prostredia, poprípade regulácie vzťahu zamestnávateľ vs. zamestnanec. Rovnako
existuje rada zákonov a noriem upravujúcich samotné podnikanie. Medzi politické faktory patrí taktiež
stabilita zahraničnej politiky a participácia štátu v integračných zoskupeniach. S tím súvisí postoj nositeľov
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obchodnej politiky. Na regionálnej úrovní zohráva nemalú a nezanedbateľnú úlohu aj lokálna politika
(obecných, mestských zastupiteľstiev a zastupiteľstiev VÚC).
Politické strany a politické hnutia predstavujú tú časť politických a administratívnych aktérov tvorby verejných
politík, ktorá síce svojou podstatou patrí medzi obligatórnych aktérov všetkých procesov spojených s tvorbou
verejných politík (a to predovšetkým v súvislosti s tým, že politické strany a hnutia sa uchádzajú
prostredníctvom politického boja o získanie čo najväčšieho podielu na politickej moci v tej ktorej politickej
komunite (pod politickou komunitou sa na tomto mieste rozumie napríklad obec, región či štát), no v
skutočnosti predstavujú politické strany a politické hnutia skupinu súkromnoprávnych subjektov, ktorým nikto
nemôže diktovať, aby sa zaoberali nejakou z verejných politík. Teoreticky je teda možné predstaviť si
politickú stranu či hnutie, ktoré by sa vôbec nezaujímali napríklad o rozvojovú politiku na lokálnej, alebo
regionálnej úrovni. Tým by sa ale pripravili nielen o výraznú časť potenciálnych voličov žijúcich v príslušných
regiónoch, ale aj o dôležitú časť politickej agendy. Aj preto prax takéto prípady prináša iba výnimočne a
zvyčajne v atypických situáciách. Vychádzajúc z tohto tvrdenia, je možné konštatovať, že politické strany a
politické hnutia sa vo vyspelých demokratických krajinách aktivizujú všade tam, kde je možné zvádzať boj o
politickú moc, teda politics v najužšom zmysle slova, a kde túto moc možno následne využívať spôsobom,
ktorý dané politické strany či hnutia preferujú. Lokálna i regionálna úroveň predstavujú širokú arénu pre
politics a to aj napriek tomu, že táto často nie je tak intenzívne sledovaná, ako úroveň národná či
medzinárodná.
Graf č.6: Účasť na komunálnych voľbách v Hornom Záhorí
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Bez ohľadu na to, či politická strana alebo hnutie má vybudované vlastné regionálne a lokálne štruktúry
alebo nie, každý takýto subjekt sa snaží získať podporu zo strany oprávnených voličov na všetkých
úrovniach, a to tým, že vstupujú do boja o politickú moc na všetkých úrovniach politiky. Aj keď
najvýraznejším prejavom tohto boja bývajú voľby, nazerať na politics výlučne ako na volebný boj medzi
politickými stranami a hnutiami, respektíve medzi kandidátmi uchádzajúcimi sa o politické funkcie v rámci
volieb, by bolo príliš zužujúce. Boj o politickú moc a presadzovanie vlastných záujmov totiž prebieha medzi
spomínanými subjektmi de facto neustále a voľby predstavujú často iba relatívne krátke obdobie zvýšenej
aktivity spojenej so snahou presadiť sa aj inštitucionálne. Skôr výnimočne než pravidelne sa možno stretnúť
s tým, že politická strana, alebo hnutie vstupuje do volieb iba na niektorej z úrovní politiky (napríklad iba na
národnej úrovni). „Osobitnú“ pozíciu zastávajú tiež tie strany či hnutia, ktoré sa o podporu zo strany občanov
- voličov uchádzajú na všetkých úrovniach politiky, no svoje aktivity obmedzujú iba na určitú oblasť, alebo
lokalitu (ide najmä o rôzne regionálne strany, ktoré viažu svoju podporu hlavne na voličov pochádzajúcich z
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danej lokality, respektíve oblasti). Pri spomínaní politických stránách a hnutiach, ktoré pôsobia na regionálnej
či lokálnej úrovni v slovenských podmienkach je potrebné upozorniť na to, že pre súčasné podmienky je
príznačné, že vzťah medzi politickými stranami a štátom (a teda i politikmi) na jednej strane a spoločnosťou
na druhej strane nie je rovnovážny, pretože politické strany sú viac závislé od štátu než od spoločnosti. To
môže mať vážne dôsledky pre stabilitu demokracie a jej inštitúcií. Azda najvypuklejšie sa tento problém
prejavuje v tom, že vládnutie je pre mnohé politické strany alebo hnutia a ich zakladateľov, prípadne i
ostatných členov hodnotnejšie, než reprezentácia záujmov ich voličov, prípadne komunikácia s verejnosťou.
Toto konštatovanie je možné analogicky aplikovať aj na spomínanú regionálnu či lokálnu úroveň. Znamená
to teda, že politické strany či politické hnutia sledujú skôr záujem o získanie mandátov v zastupiteľských
orgánoch na regionálnej úrovni, než záujmy ich voličov či prácu s verejnosťou v príslušnom regióne alebo
lokalite. V súčasnosti je na Slovensku evidovaných až 68 aktívnych a registrovaných politických strán
a hnutí.
Ako môžeme vidieť na grafe č.7, tak na Hornom Záhorí preferovali voliči v komunálnych voľbách kandidátov,
ktorí išli do volieb ako nezávislí (celkovo 12 víťazných kandidátov), za nimi nasledujú kandidáti Smeru – SD
v koalícii s nejakou inou politickou stranou (prevažne KDH), ktorí získali 8 starostovských/primátorských
kresiel. Zo súčasnej parlamentnej opozície len jeden kandidát uspel v starostovských voľbách, a síce
starosta v obci Radošovce (len s podporou KDH).
Graf č. 7: Výsledky komunálnych volieb
2014 na Hornom Záhorí
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‣ Technologické faktory
Existencia človeka na našej planéte je sprevádzaná určitým vývojom. Ten, ktorý je výsledkom ľudskej
fyzickej a psychickej aktivity sa nazýva sociokultúrny vývoj a ide proti prirodzenej prírodnej evolúcii, tzn.
môže sa realizovať len na úkor prírodnej evolúcie. Napriek silnej kritike, ktorá sa na sociokultúrny vývoj
vďaka odklonu od prírody môže niesť, je zjavné, že tento sociokultúrny vývoj má významné dopady na
hranice spotrebných a výrobných možností. V histórii moderného sveta môžeme byť svedkami prekonania
veľmi vážnych kríz vďaka technickému a technologickému pokroku. V silnom konkurenčnom prostredí
regiónov má najväčšiu šancu uspieť podnik, ktorý dokáže vyrábať najefektívnejšie, čo sa v modernej
spoločnosti môže spájať s výrobou pomocou najnovšej technológie, pretože jedným z dôvodov, prečo sa
dotuje veda a technika je práve následné zvýšenie efektivity pri výrobe. Tu však veľmi veľkú úlohu zohráva
kvalita a množstvo vybudovanie infraštruktúry v regióne (dĺžka a hustota dopravnej siete, existencia ciest 1.
triedy a ciest s národným/nadnárodným významom – diaľnice a medzinárodné koridory, železničná doprava,
letecká a lodná doprava, dobrá časová dostupnosť a obslužnosť regiónu). Preto je veľmi dôležité zaradiť do
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SLEPT analýzy aj technologické faktory, ktoré v budúcnosti určite zmenia stav okolia podnikov a v prípade,
že tieto faktory majú dopad na ich výrobu, tak aj jeho výrobné možnosti.
Náhrada zastaraných technológií sa uskutočňuje procesom tvorivej deštrukcie, ktorý stelesňuje novšia,
dokonalejšia technológia. Od počtu novoobjavených, ale hlavne novozavedených technológií umožňujúcich
veľké inovácie, významne závisí aj miera hospodárskeho rastu v danej krajine. Každá nová technológia so
sebou prináša dlhodobé dôsledky, ktoré nie je vždy možné predvídať. Aby sa spoločnosť vyhla zastarávaniu
a podporovala inovácie musí sledovať technologické zmeny v každom odvetví. Vynálezy a inovácie prinášajú
nové možnosti pre tvorbu nových výrobkov, pre zlepšovanie existujúcich výrobkov, pre zmenu výrobných a
marketingových postupov. Technologický zlom môže výrazne ovplyvniť prostredie firiem. Môže priniesť
objavenie nových, doteraz skrytých trhov, alebo výrazne skrátiť predpokladanú životnosť výrobných
zariadení. Predpovedanie vývoja v oblasti technológií pomáha chrániť firmu a zlepšovať jej ziskovosť v
rastúcich odvetviach.
V súčasnosti sa nachádza na Hornom Záhorí jeden technologický/priemyselný park a to v meste Skalica
s nasledovnými spoločnosťami:
-

Tomáš Slováček – renovácie, opravy, zámočníctvo

-

TIR-SKAL, s.r.o.

-

Stredná odborná škola strojnícka

-

Lipák, s.r.o.

-

KINEX-EXIM, spol. s.r.o.

-

JSL group s.r.o.

-

Ing. Vladimír Karlík – strojáreň

-

IMET, a.s.

-

FKL s.r.o.; DIDAKTIK v.d.

-

APROXIMA s.r.o.

-

M.I.C. s.r.o.

-

ABVA-EURO; TORX s.r.o.

-

GASSTRONE

-

R.B.X.T.

Okrem týchto spoločností sú veľkými priemyselnými výrobcami aj Grafobal a INNA Skalica. Ďalší najbližší
priemyselný park sa nachádza v Senici a v Trnavskom kraji je ich spolu 6. V Trnavskom kraji sa nachádza aj
jeden klaster, a síce Automobilový klaster, ktorého hlavnou náplňou je najmä:

-

informačné služby o možnostiach využitia podporných programov EÚ a SR,
propagácia členov na domácich a medzinárodných podujatiach,
zabezpečenia účasti na veľtrhoch a výstavách,
podnikateľské misie, kooperačné burzy a stretnutia, odborné semináre a konferencie,
organizácia školení,
medzinárodná kooperácia v oblasti výroby, výskumu a vývoja,
vypracovanie analýz a odborných štúdií,
sprostredkovanie spoločného nákupu služieb, tovarov a energií.

Všetky tieto priemyselné a technologické podniky sa v novom programovacom období 2014-2020 môžu
uchádzať o dotácie zo štrukturálnych fondov z nasledovných (prioritne určených na rozvoj technológie)
operačných programov, ktoré zabezpečujú rozvoj a podporu vedy, výskumu, inovácií, ľudských zdrojov,
zvyšovanie konkurencieschopnosti na európskom trhu, celoživotné vzdelávanie, zavádzanie nových inovácii
a postupov do výroby a zakladanie technologických inkubátorov ako najvyšších nositeľov inovačného,
vedeckého a technologického pokroku v krajine:
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•

Operačný program ľudské zdroje,

•

Operačný program kvalita životného prostredia,

•

Operačný program výskum a vývoj.

2.3. Vnútorné dispozície a sociálno-ekonomické predpoklady územia
2.3.1. Základná charakteristika územia regiónu Horné Záhorie
Geografické predpoklady
Horné Záhorie sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, v regióne Záhorie. Záhorím sa na Slovensku
nazýva kraj ležiaci medzi riekou Moravou a vrcholmi Malých a Bielych Karpát. Územím Horného Záhoria
prechádza malokarpatská vinohradnícka oblasť, ktorá je najstaršia a najväčšia vinohradnícka oblasť. Územie
Horného Záhoria prakticky kopíruje administratívny celok NUTS 4 okres Skalica. Je najsevernejším okresom
Trnavského kraja a nachádza sa v ňom viacero archeologických lokalít. Svojou polohou je exponovaný na
hranici s Českou republikou. Územie Horného Záhoria zaberá časti dvoch geomorfologických oblastí
(Slovensko-moravské Karpaty a Záhorská nížina). Väčšina (asi 78 %) Horného Záhoria leží v oblasti
Záhorskej nížine, ktorá sa podľa charakteru reliéfu člení na celok Borskej nížiny a Chvojnickej pahorkatiny. V
okrajových partiách okresu sa nachádzajú Biele Karpaty (podcelok Žalostinskej vrchoviny) a úzky pruh
Dolnomoravského úvalu pozdĺž toku Moravy. Najvyšším bodom regiónu je kóta Čupy v Bielych Karpatoch
(574,3 m), najnižším hladina rieky Moravy v katastri Brodské (148 m).
Verejná doprava
V riešenom území sa nachádzajú cesty I., II. III. triedy a miestne komunikácie. V regióne sa nachádza aj
časť diaľnice (cca 1,3 km). Na Hornom Záhorí sa nachádza železničná trať č. 110 (Bratislava – Kúty – ČD
Břeclav), ktorá je hlavnou traťou v území. Táto trať je medzinárodným prepojením na Českú republiku. Zo
železničnej stanice Kúty pokračuje na jednokoľajovú trať č. 114 Kúty – Skalica na Slovensku – Sudoměřice
nad Moravou. Trať je elektrifikovaná 25kV 50 Hz, avšak elektrifikácia vedie len po stanicu Holíč nad
Moravou. V železničnej stanici Holíč nad Moravou odbočuje z trate č. 114 trať č. 332 do Hodonína.
Správcom trate č. 114 sú Železnice Slovenskej republiky. Vlakové stanice a vlakové zastávky sa nachádzajú
v 6 obciach Horného Záhoria (Brodské, Gbely, Kopčany, Holíč, Kátov, Skalica). Športové letisko sa
nachádza neďaleko okresného mesta Skalica, v Holíči. Určené je však len pre rekreačné a vyhliadkové lety.
Vzhľadom na pomery na vodných tokoch v riešenom území sa na možnosti vodnej dopravy využíva časť
rieky Moravy a Baťov kanál, avšak vodná doprava slúži len pre rekreačné účely a turistiku. Prístav, ktorý sa
nachádza v riešenom území, sa nachádza len na Baťovom kanále v blízkosti mesta Skalica.
Hospodárstvo a priemysel
Územie Horného Záhoria má charakter priemyselno-poľnohospodárskej krajiny a jeho prevažná časť je
využívaná na poľnohospodársku výrobu, ktorá spolu s lesným hospodárstvom sa vo významnej miere
podieľa na vzniku biologicky rozložiteľných odpadov. Priemyselné podniky sú na Hornom Záhorí
koncentrované prevažne do mestských sídiel. Priestorová a veľkostná štruktúra priemyslu sa odvíja od
zdrojov územia reprezentovaných hlavne potenciálom surovinových zdrojov a pracovných síl. V okrese je
najviac zastúpený strojársky, polygrafický a ťažobný priemysel, čo vo výraznej miere ovplyvňuje aj vznik
príslušných odpadov. Celkové zameranie poľnohospodárstva v okrese je na rastlinnú a živočíšnu výrobu.
Poľnohospodárska prvovýroba je zameraná predovšetkým na produkciu husto siatych obilnín, okopanín a
technických plodín. Priaznivé podmienky sú tu aj pre rozvoj vinohradníctva a ovocných sadov.
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Vodohospodárstvo
Vodohospodársky potenciál regiónu je nízky. Medzi vodohospodársky významné toky patria (podľa zákona č.
211/2005): Radejovka, Sudomerický potok, Zlatnícky potok, Morava, Chvojnica, Chropovský potok,
Koválovecký potok, Rúbaniskový potok, Unínsky potok, Kopčiansky kanál, Výtržina, Tvrdonice-Holíč,
Brodský kanál.
Významným vodným tokom, ktorým tečie po hranici s Českou republikou je rieka Morava (priemerný ročný
prietok 78 m3/s, voda je v IV. triede znečistenia). Po zregulovaní brehov rieky Moravy ustali pravidelné
záplavy, ale poklesla hladina spodných vôd s dopadom na druhovú skladbu pôvodných lužných lesov a
prirodzených lúčnych porastov.
Ďalším významným vodným tokom je rieka Chvojnica. Rieka Chvojnica preteká tromi okresmi (Myjava,
Senica a Skalica). Je to rieka III. rádu a je to ľavostranný prítok rieky Moravy s dĺžkou 34 km. Rieka
Chvojnica sa vlieva do Moravy na 101. riečnom kilometri v katastrálnom území mesta Holíč v nadmorskej
výške cca. 162 m n. m. Pramení v Bielych Karpatoch, v podcelku Žalostinská vrchovina, v masíve Žalostinej
(621,4 m n. m.) v nadmorskej výške cca 570 m n. m., neďaleko slovensko-českej hranice. Chvojnica je
najzachovalejším vodným tokom severného Záhoria, koryto s priľahlými brehovými porastmi je od prameňa
až po obec Trnovec chráneným územím so IV. stupňom ochrany.
Chropovský potok je pravostranný prítok rieky Chvojnice, má dĺžku 6 km a je tokom IV. rádu. Pramení v
Bielych Karpatoch, v podcelku Žalostinská vrchovina, na južnom svahu Richtárky v nadmorskej výške cca
440 m n. m. Do rieky Chvojnice sa vlieva juhovýchodne od stredu obce Radošovce v nadmorskej výške cca
221 m n. m.
Potok Raková je pravostranný prítok Chvojnice, má dĺžku 5,7 km a je tokom IV. rádu. Pramení pod hlavným
hrebeňom pohoria, v podcelku Žalostínska vrchovina, na južnom svahu vrchu Machnáč v nadmorskej výške
cca 422 m n. m., neďaleko slovensko-českej štátnej hranice. Na úseku cca 800 metrov je ľavý breh potok a
spolu s priľahlou lokalitou chráneným územím. Do rieky Chvojnice sa vlieva pri osade Hanzlovka v
nadmorskej výške cca 290 m n. m.
Koválovecký potok je pravostranný prítok rieky Chvojnice, má dĺžku 6,5 km a je tokom IV. rádu. Pramení na
južnom okraji Bielych Karpát, v podcelku Žalostinská vrchovina, na juhozápadnom úpätí vrchu Čupy, v
lokalite Cerovina, v nadmorskej výške cca 380 m n. m. Do rieky Chvojnice sa vlieva juhozápadne od centra
obce Radošovce v nadmorskej výške cca 213 m n. m.
Búdkoviansky potok je ľavostranný prítok rieky Chvojnice, má dĺžku 6,5 km a je tokom IV. rádu. Pramení v
Chvojnickej pahorkatine, v podcelku Unínska pahorkatina, pod kótou 262,9 m severne od obce Radimov v
nadmorskej výške cca 265 m n. m. Do rieky Chvojnice sa vlieva v katastrálnom území obce Trnovec v
nadmorskej výške cca 177 m n. m.
Unínsky potok je ľavostranný prítok rieky Moravy, má dĺžku 17 km a je tokom III. rádu. Pramení v Chvojnickej
pahorkatine, v podcelku Zámčisko, na juhozápadnom úpätí vrchu Zámčisko v nadmorskej výške cca 194 m
n.m. Pri obci Petrova Ves bola na potoku vybudovaná rovnomenná vodná nádrž Petrova Ves, oblasť v okolí
potoka je známa ťažbou ropy a zemného plynu. Potok sa vlieva do rieky Moravy juhozápadne od obce
Kopčany v nadmorskej výške cca 153 m n. m.
Radimovský potok je pravostranný prítok Unínskeho potoka, má dĺžku 7,1 km a je tokom IV. rádu. Pramení v
Chvojnickej pahorkatine, v podcelku Zámčisko, na severnom svahu vrchu Zámčisko, v lokalite Radimovský
les, v nadmorskej výške cca 355 m n. m. Do Unínskeho potoka ústí severne od obce Petrova Ves v
nadmorskej výške cca 194 m n. m. Ďalšie prítoky Unínskeho potoka sú Lieskový potok, Svätá Studienka,
Letničiansky potok, Vrbský potok a Gbelský potok.
Kátovské rameno je chránený areál s výmerou 6,05 ha. Územie prestavuje posledné zvyšky mŕtvych ramien
rieky Moravy v južnej časti Dolnomoravského úvalu, s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a
živočíchov viazaných na vodné a močiarne biotopy.
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Kátovské jazero je prírodná pamiatka s výmerou 6,83 ha. Územie predstavuje plytšiu vodnú plochu s
miernymi brehmi porastenými z jednej strany ostricami, trstinou, z druhej strany porastom vŕb, topoľov a
hustého krovia s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov viazaných na vodné prostredie a okolie
vôd a hustého krovia s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov viazaných na vodné prostredie a
okolie vôd.
Umelé vodné plochy zahŕňajú vodné nádrže Petrova Ves, Radošovce, Skalické rybníky, Búdkovianske
rybníky, Adamov I. a II., Unín, Boričky I. a II., Holíč, Vodná nádrž Prietržka, Kátovský kút, Vodná plocha
Baráky. Štrkovisko Adamov I. je súčasťou katastrálneho územia mesta Gbely, výmera vodnej plochy je cca
28 ha. Štrkovisko Adamov II. je súčasťou katastrálneho územia mesta Gbely, výmera vodnej plochy je cca
60 ha. Štrkovisko Unín je súčasťou katastrálnych území obcí Radimov a Unín, výmera vodnej plochy je cca
13,5 ha. Štrkovisko Boričky I. je súčasťou katastrálneho územia obce Kopčany, výmera vodnej plochy je cca
18 ha. Štrkovisko Boričky II. je súčasťou katastrálneho územia obce Kopčany, výmera vodnej plochy je cca
46 ha. Štrkovisko Holíč je súčasťou katastrálneho územia mesta Holíč, výmera vodnej plochy je cca 3 ha.
Vodná nádrž Prietržka je súčasťou katastrálneho územia obce Prietržka, výmera vodnej plochy je cca 3,5 ha.
Kátovský kút je súčasťou katastrálneho územia obce Kátov, je to odstavené rameno rieky Moravy, výmera
vodnej plochy je cca 6 ha. Vodná plocha Baráky je súčasťou katastrálneho územia obce Kátov, výmera
vodnej plochy je 2,5 ha.
Búdkovianske rybníky sú chráneným areálom s výmerom 14,07 ha. Územie tvorí skupina menších rybníkov,
ktoré sú zásobované snehovými a dažďovými zrážkami a Budkovianskym potokom. Predstavuje refúgium
výskytu viacerých chránených a ohrozených taxónov vodných a močiarnych živočíchov.
Vodná nádrž Petrova Ves je chráneným areálom s výmerou 34,8 ha. Patrí medzi významné ornitologické
lokality s výskytom mnohých chránených, vzácnych a ohrozených hniezdiacich a migrujúcich druhov vtákov.
Mnoho prírodných vodných plôch a kúpalísk ponúka návštevníkom služby v dobre vybavených a
zariadených rekreačných strediskách, veľmi dobré podmienky na vodné športy, ale tiež výborné podmienky
na rodinnú rekreáciu a pobyt s deťmi. Mnohé vodné plochy v tejto oblasti sú vhodné i pre rybolov.
Prírodné zdroje
Na území Horného Záhoria nie sú známe žiadne ložiská rúd. V surovinovej bilancii majú dôležité miesto
nerudné suroviny a veľký praktický význam, pričom význam niektorých ložísk presahuje rámec územia:
- viate piesky – tieto majú veľké plošné rozlíšenie a vytvárajú typické morfologicky vystupujúce útvary a
podobne ich spodná hranica je nerovná, lebo vypĺňa nerovnosti podložia. Na území patria hlavne k
tzv. centrálnemu pásmu viatych pieskov,
-

štrkopiesky – ložiská štrkopieskov sú viazané na aluviálnu nivu a trasy rieky Moravy. Štrokopiesky sa
ťažia v Gbeloch a v Kopčanoch.

Na území sa ťaží a boli preskúmané ložiská lignitu, ropy a plynu.
- ložiská ropy, gazolínu a zemného plynu – podložie viedenskej panvy v tejto časti tvoria flyšové pásmo
a jednotky alpského oregónu. Oddelené sú bradlovým pásmom a jeho vrchnokriedovo-paleogénnym
obalom. Z litofaciálneho hľadiska sú horniny veľmi pestré – dolomity, vápence, pieskovce, zlepence a
slieňovce. Na území sa vyskytujú ložiská ropy, gazolínu i zemného plynu.
Do oblasti Záhorskej nížiny vietor v ľadových dobách navial piesočnaté násypy – duny. Piesočnaté pôdy sú
málo úrodné, lebo majú málo výživných látok, porastené sú zväčša borovicovými lesmi. V Chvojnickej
pahorkatine sú naviate spraše, ktoré sú poľnohospodársky využívané. Úrodné pôdy sú aj pozdĺž rieky
Moravy. Z pôdnych typov sa tu nachádzajú: čiernozeme, hnedozeme, rendziny, nivné pôdy, mačinové pôdy,
lužné pôdy.
Veľká časť povrchu Záhorskej nížiny je pokrytá viatymi pieskami, na ktorých sa vyskytujú v strednej Európe
zriedkavé rastlinné spoločenstvá. Aj vďaka nim sa Záhorská nížina zaraďuje medzi unikátne botanické
územia na Slovensku. Pôvodný lesný porast bol odstránený, preto sa obnovil pohyb piesku na tomto území.
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Z tohto dôvodu sa od 16. storočia postupne uskutočnilo zalesňovanie 7 uvoľnených pieskov. K pôvodným
porastom sa približujú zmiešané dubovo-borovicové lesy s podrastom. Prirodzený charakter lesov viatych
pieskov bol v minulom storočí narušený vysádzaním monokultúr borovice lesnej. Podrast je väčšinou tvorený
machmi a lišajníkmi, v ktorých sa darí najmä hubám. Pôvodne bola táto nížina silno zamokreným územím s
močariskami, jazerami a mŕtvymi ramenami. Niektoré z nich sa zachovali dodnes a možno v nich nájsť
zaujímavé druhy vodných rastlín. Na nive rieky Morava rastú najmä mäkké lužné lesy (vŕba, topoľ) v dosahu
pravidelných záplav, na vyššie položených miestach tvrdé lužné lesy (jaseň, brest a dub). Osobitným typom
lužného lesa sú porasty jelše lepkavej na trvale zamokrených slatinných pôdach.
Záhorská nížina, ktorú tvoria rozsiahle poľnohospodárske plochy, rovinné lesy, vlhké lúky a močiare, je
domovom viacerých zaujímavých živočíchov. Hojne sa tu vyskytuje zajac poľný, syseľ pasienkový, chrček
roľný, hraboš poľný. Na pieskovcový substrát a borovicové lesy, ktoré sú pre Záhorie typické, sú viazané
charakteristické druhy ako napr. mravcolevy. Živočíchy stepí a listnatých lesov zastupujú napr. viaceré druhy
vtáctva: ďatle, drozdy, lelek lesný. Spoločenstvá močiarov a zamokrených plôch potom viaceré druhy
obojživelníkov (žaby, mloky), hadov a jašteríc. Z vodného vtáctva sú tu zastúpené volavky, kačice,
močiarnica malá. Vo vlhkejších oblastiach lesov sa objavuje diviačia zver a na prechode nížiny a pohoria
danielia, srnčia a diviačia zver. Zo šeliem je tu zastúpená kuna lesná a líška obyčajná.
Niva Moravy zahŕňa v sebe viaceré zaujímavé druhy živočíchov. Vodné vtáctvo je zastúpené volavkami,
potápkami, kačicami a sliepočkou zelenonohou. Typický druh, ktorý obýva nespevnené brehy koryta je
rybárik riečny. Dravce zastupuje najväčší dravý vták na Slovensku orliak morský spolu s hajou tmavou a
hajou červenou (vzácny výskyt). Sústavu mŕtvych ramien a prítokov Moravy obýva hlodavec bobor vodný.
Fauna vôd je bohatá na ryby, celkovo je známych vyše 50 druhov rýb, z ktorých prevládajú kaprovité a
ostriežovité. Osobitnú pozornosť si zaslúži prítomnosť takých druhov ako kolok malý, kolok veľký a blatniak
tmavý. Malé Karpaty patria v rámci karpatského oblúka medzi oblasti s pestrou paletou živočíchov.
Podmieňuje ju najmä postavenie pohoria (južný výbežok), klíma, povrchová pestrosť a vegetačný kryt. Na
skalách a zrúcaninách hniezdi vzácny sokol rároh, myšiak hôrny, v lese jastrab lesný a iné. Na svahoch žije
pozoruhodné množstvo mäkkýšov, z hmyzu sú významné bystrušky, roháče a fúzače. Na lúkach žije
niekoľko druhov koníkov, kobyliek a mravcov. Pre jaskyne je typická jaskynná fauna netopiere. V horách sú
hojne zastúpené jašterice a užovky. Pri vodných tokoch sa môžeme stretnúť so zaujímavým obojživelníkom
salamandrou škvrnitou.
‣

Prírodné pamiatky

Chropovská strž (výmera 47,6631 ha; stupeň ochrany 4): predmetom ochrany je prírodná strž vo flyšovom
pásme s významným výskytom skamenelín makrofauny z poslednej transgresie mora v mladších
treťohorách. Lokalita má veľký vedecko-výskumný význam s priaznivým vplyvom na biodiverzitu okolia.
Refúgium množstva rastlinných a živočíšnych druhov.
Chvojnica (výmera 31,6515 ha; stupeň ochrany 5): predmetom ochrany je ochrana najzachovalejšieho toku
západnej časti CHKO Biele Karpaty a priľahlého územia na ochranu hodnotnej teplomilnej pahorkatiny
hydrofauny a zachovalých prirodzených brehových porastov.
Ivanské rameno (výmera 3,08 ha; stupeň ochrany 5): predmetom ochrany je ochrana posledných zvyškov
mŕtvych ramien rieky Moravy v južnej časti Dolnomoravského úvalu s výskytom chránených a ohrozených
druhov fauny a flóry, viazaných na vodné a močiarne biotopy.
Kátovské rameno (výmera 6,05 ha; stupeň ochrany 5): predmetom ochrany je ochrana posledných zvyškov
mŕtvych ramien rieky Moravy v južnej časti Dolnomoravského úvalu s výskytom chránených a ohrozených
druhov fauny a flóry, viazaných na vodné a močiarne biotopy, ktoré sú dôležité z vedecko-výskumného,
náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Raková (výmera 8,6045 ha; stupeň ochrany 4): predmetom ochrany sú zvyšky typických bielokarpatských
trávnatých porastov po ľavej strane potoka Raková s veľkou druhovou pestrosťou rastlín a živočíchov,
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ktorých zachovanie má veľký význam pre ekologickú stabilizáciu okolitých intenzívne využívaných
poľnohospodárskych kultúr.
‣

Chránené územia

Šmatlavé uhlisko (výmera 8,44 ha; stupeň ochrany 4): predmetom ochrany je ochrana zachovalých lesných
spoločenstiev Bielych Karpát v najnižšom vegetačnom stupni s veľkou druhovou diverzitou, dobre vyvinutým
bylinným podrastom a početnými populáciami ohrozený ch vstavačovitých rastlín a množstvom druhov
teplomilného hmyzu.
Veterník (výmera 18,46 ha; stupeň ochrany 5): predmetom ochrany je ochrana posledných zvyškov typickej
vegetácie skalnej stepi v západnej časti Myjavskej pahorkatiny s početným výskytom ojedinelých a
chránených druhov rastlín na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
‣

Chránené areály

Búdkovianske rybníky (výmera 14,0744 ha; stupeň ochrany 4): predmetom ochrany je skupina malých
rybníkov s prirodzenou vodnou a močiarnou vegetáciou, s výskytom množstva (aj vzácnych) živočíchov,
viazaných na vodné prostredie a okolie vôd, nachádzajúcich tu i vhodné podmienky na rozmnožovanie.
Lokalitu je možné využívať na chov rýb.
Kátovské jazero (výmera 6,8318 ha; stupeň ochrany 4): predmetom ochrany je CHÚ, ktoré predstavuje
zachovaný zvyšok pôvodnej typickej krajiny nivy rieky Moravy. Vyznačuje sa veľkou pestrosťou fauny a flóry,
viazanej na ubúdajúce mokraďové biotopy, preto má veľký význam z hľadiska zachovania biodiverzity, ako i
z hľadiska vodného režimu okolia.
Štepnické rameno (výmera 2,1362 ha; stupeň ochrany 4): predmetom ochrany je CHÚ, ktoré je zriadené na
ochranu posledných zvyškov ramien a jazier ľavobrežnej riečnej nivy rieky Moravy. Územie predstavuje
refúgium výskytu viacerých chránených a ohrozených taxónov vodných a močiarnych druhov rastlín a
živočíchov.
Vodná nádrž Petrova Ves (výmera 34,8036 ha; stupeň ochrany 4): predmetom ochrany je ochrana
významnej ornitologickej lokality s výskytom mnohých chránených, vzácnych a ohrozených hniezdiacich a
migrujúcich druhov vtákov.
‣

Chránená krajinná oblasť

Biele Karpaty (výmera 44 568 ha; stupeň ochrany 2): Biele Karpaty predstavujú charakteristický súbor
prírodných hodnôt, ktoré človek oddávna využíval. Vďaka citlivému spolužitiu človeka s prírodou v minulosti
sa v území zachovala pestrá mozaika lesných spoločenstiev, druhovo bohatých lúk, pasienkov, políčok a
remízok, čo zvyšuje jeho druhovú diverzitu. V komplexe bukového pásma prevládajú bučiny, bukové
dúbravy, na exponovaných svahoch a sutiach lipové a jaseňové javoriny. Významným fenoménom Bielych
Karpát sú lúčne spoločenstvá s bohatým výskytom druhov z čeľade vstavačovitých, medzi ktorými sú aj
vstavačovec Fuchsov, Soóv a hmyzovník Holubyho. Zo živočíchov sa tu vyskytuje napr. modlivka zelená,
fúzač alpský, roháč obyčajný, jasoň červenooký, mlok veľký, bocian čierny, sokol rároh, výr skalný, rys,
mačka divá.
‣

Chránený strom

Radimovské lipy (stupeň ochrany 2): predmetom ochrany sú lipy, ktoré predstavujú sprievodnú zeleň
sakrálne pamiatky a majú historický, estetický, kultúrny a ekologický význam. Počet stromov 4 (1. obvod 257
cm, vek 180 r.; 2. obvod 228 cm, vek 150 r.; 3. obvod 535 cm, vek 180 r.; 4. obvod 126 cm, vek 60 r.)
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‣

Chránené vtáčie územia

CHVÚ Záhorské Pomoravie (výmera 28 486 ha): Z hľadiska avifauny predstavuje niva rieky Moravy jednu z
najcennejších lokalít. Sústava zachovaných a rôzne vyvinutých mokradí (toky, ramená, kanály, močiare,
mokré lúky, lužné lesy a periodické mláky) tvorí kvalitné podmienky pre hniezdenie druhov chriašteľ
bodkovaný, bučiak trťový, haja červená, sokol rároh, haja tmavá, bučiačik močiarny, kačica chrapľavá, kačica
chripľavá, hrdzavka potápavá a kalužiak červenonohý.
‣

Územia európskeho významu

Skalické alúvium rieky Moravy (výmera 249,63 ha; stupeň ochrany 2, 4 a 5): Územie bolo zaradené do
národného záznamu európsky významných území z dôvodu ochrany týchto biotopov národného významu:
rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chonopodionrubri p. p. a Bidentition p. p.,
prirodzene eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich alebo ponorených cievnatých rastlín
typu Magnopotamion alebo Hydrocharition, lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek a
druhov európskeho významu: hľuzovec Leoselov, roháč obyčajný, plocháč červený, fuzáč veľký, klinovka
hadia, boleň dravý, hrebačka vysoká, lopatka dúhová, hruz bieloplutvý, mlok dunajský, kunka
červenobruchá, bobor vodný.
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Cestovný ruch

‣ Baťov kanál
Lokalita Baťovho kanála ponúka možnosti pre realizáciu
vodnej turistiky, cykloturistiky, aktívneho oddychu a
strávenie zaujímavej dovolenky. Počas plavebnej sezóny
sú pre návštevníkov pripravené lode, ktorými môžu
absolvovať plavby k technickej pamiatke Výklopník, alebo
sa sami previezť na motorových člnoch. Plavebná trasa
Baťovho kanála začína slovenským prístavom v Skalici a
končí v ČR prístavom v Otrokoviciach. Jeho rozmanitosť
potvrdzuje cezhraničná poloha, ktorá spája dva slovenskomoravské kraje plné bohatej histórie, krásnej kultúry a
folklóru.V súčasnosti má Baťov kanál 60 km a 13
plavebných komôr. Prístavy a prístaviská slúžia turistom
ako zázemie a zároveň ponúkajú turistické služby.
Z histórie Baťovho kanála: Vnútrozemská vodná cesta
Baťov kanál vznikla v 30. rokoch 20. storočia ako projekt
využívaný na zavlažovanie územia. Firma Baťa vlastnila
lignitovú baňu (lignit = hnedé uhlie) v Ratiškoviciach a
plavebnú cestu využívala na prepravu paliva do svojich
teplární v Otrokoviciach. Na tieto účely sa využívala až do
roku 1960. Významnou stavbou na Baťovom kanáli je
dômyselné zariadenie nazývané Výklopník, ktoré sa
nachádza v Sudoměřiciach, a slúžilo na presýpanie
hnedého uhlia z vagónov na lode. Vodná cesta sa dlhé
roky po zániku jej účelu nevyužívala a až v 90. rokoch sa
opäť obnovil jej význam a začala sa využívať na turistické
účely.
Baťov kanál dnes: Táto unikátna vodná cesta dostala
oficiálne meno Baťov kanál 1. mája 2002 za účasti Tomáša
Baťu ml. a obnovil sa tak ľudový názov „Baťák“. Plavebná
trasa Baťovho kanála začína slovenským prístavom v
Skalici a končí v českým prístavom v Otrokoviciach.
Rozmanitosť Baťovho kanála potvrdzuje jeho cezhraničná
poloha, ktorá spája dva slovensko-moravské kraje plné
bohatej histórie, krásnej kultúry a folklóru. V súčasnosti má
Baťov kanál takmer 60 km. Na celom toku je niekoľko
prístavov a prístavísk, ktoré slúžia ako zázemie pre turistov
a zároveň ponúkajú turistické služby. Baťov kanál vedie
čiastočne po umelo vybudovaných kanálových častiach
a čiastočne po rieke Morava. Na kanáli je 13 plavebných
komôr, ktoré pomáhajú prekonať výškový rozdiel 18,6 m
medzi Skalicou a Otrokovicami. Plavebná hĺbka kanálu je v
priemere 1,5 m.
Plavebné komory: Petrov, Strážnice II, Strážnice I, Vnorovy
II, Vnorovy I, Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh,
Nedakonice, Kunovický les, Staré Město, Babice,
Spytihněv, Huštěnovice.
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Prístav Skalica: Skalica bola súčasťou tohto vodného diela už od jeho budovania v 30. rokoch minulého
storočia. Stavba Prístavu Skalica začala v apríli 2006. Stavba bola realizovaná za podpory Európskej únie,
štátneho rozpočtu a Mesta Skalica. Prístav Skalica na Baťovom kanáli Vám dnes ponúka možnosť zapožičať
si loď a plaviť sa touto vodnou cestou. Je to výborný spôsob relaxu pre náročných i menej náročných, pre
rodiny i pre jednotlivcov. Baťov kanál je dnes k dispozícii s nespočetným množstvom dobrodružstiev a
zážitkov, ktoré na ňom môžné zažiť.

‣ Kostol svätej Margity Antiochijskej
Prvá zmienka o kostole je z roku 1392. Jeho postavenie sa datuje do obdobia vlády veľkomoravského
kniežaťa Rastislava I. alebo Svätopluka I.. Kostol slúžil až do 18. storočia, kedy bol postavený nový kostol
priamo v dedine Kopčany. Neskôr sa tu až do roku 1994 konali len príležitostné bohoslužby pri púti, ktorá
súvisela s patrónkou kostola, svätou Margitou z Antiochie. Prvý archeologický výskum kostola a jeho okolia
sa začal v roku 1964. Počas výskumov sa v roku 2004 našli tri hroby z obdobia Veľkej Moravy, ktoré pomohli
bližšie určiť čas, kedy bol kostol postavený. Kostol je jedinou dodnes stojacou sakrálnou stavbou z obdobia
Veľkomoravskej ríše. V roku 1995 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

‣ Holíčsky zámok
Zámok vznikol na moravsko-uhorskom pohraničí ako hraničná pevnosť, ktorá tu stála asi už v 11. storočí.
Približne v roku 1315 bol vybudovaný gotický palác. Czoborovci vládli na zámku takmer 300 rokov.
Trojpodlažná budova je riešená do tvaru písmena U a je obohnaná mohutným systémom hradobného múru
a priekopy. Z interiéru zámku sú dnes využívané len priestory tzv. Mestskej galérie, ktoré sú zrekonštruované
a konajú sa tu výstavy obrazov a fotografií. Zrekonštruovaná je i jedna z hospodárskych budov, kde sa
konávajú rôzne spoločenské podujatia. Monumentalita objektu, jeho veľkorysá architektonická koncepcia a
historické danosti boli v roku 1970 príčinou vyhlásenia Holíčskeho zámku za Národnú kultúrnu pamiatku.

‣ Rotunda Sv. Juraja v Skalici
Jedna z najhodnotnejších stavebných pamiatok a symbolov Skalice. Stojí na malom návrší na okraji mesta a
patrí medzi najkrajšie románske stavby na Slovensku. Postavili ju ako hradný kostolík pravdepodobne v 12.
storočí. Tvorí ju polkruhová svätyňa a kruhová loď, ktoré sa zachovali v pôvodnej podobe. Rotundu na
začiatku 15. storočia upravili a začlenili do hradieb. Vo vnútri sú po oboch stranách oblúka gotické nástenné
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maľby predstavujúce sv. Juraja, ako zápasí s drakom. V blízkosti rotundy sa zachovali časti gotických
mestských hradieb a brány.

‣ Skalica (mesto)
Skalica je jedno z najkrajších miest Slovenska. Vďaka svojej dlhej a bohatej histórii – v roku 1372 bola
vyhlásená za kráľovské mesto a po stáročia sa tu združovali remeselníci a vinári – sa môže popýšiť
množstvom nádherných budov a verejných priestranstiev, a v neposlednom rade aj niekoľkými modernými
atrakciami. Dedičstvo Skalice najlepšie stelesňuje hlavné námestie, Námestie slobody, ktoré sa zachovalo v
takmer nedotknutom pôvodnom stave. V strede námestia leží kostol sv. Michala Archanjela a hneď vedľa
neho karner sv. Anny. Obe tieto výrazné budovy, pochádzajúce z konca 14. storočia, prešli viacerými
úpravami. Ku kostolu bola pristavaná gotická veža, ktorá zo svojej neskoro renesančnej oblúkovej galérie
ponúka nádherný výhľad na mesto. Len na skok, priamo oproti, je secesné priečelie Domu kultúry z roku
1905 z dielne Dušana Jurkoviča, popredného slovenského architekta 20. storočia. Medzi ďalšie významné
budovy v strede mesta patria Jezuitský kostol a rozľahlý františkánsky kláštor. Žiadna návšteva Skalice sa
nezaobíde bez prehliadky najstaršej zachovanej pamiatky, rotundy sv. Juraja. Odhaduje sa, že niektoré jej
časti majú takmer tisíc rokov. Niekoľko storočí slúžila ako kaplnka a súčasť opevnenia mesta, v súčasnosti je
v nej umiestnená muzeálna expozícia. Vďaka výhodnej polohe, na okraji mesta, návštevníkom ponúka
pozoruhodný pohľad na stredoveké hradby obkolesujúce Skalicu. V Skalici sa nachádza aj Baťov kanál, z
ktorého je možné sa loďou dostať do Českej republiky; 18-jamkové golfové ihrisko; rekreačný areál
Zlatníckej doliny.

‣ Slovanské hradisko v Mikulčiciach
Slovanské hradisko v Mikulčiciach je veľkomoravský ranne stredoveký pamätník z obdobia 8. a 9. storočia s
rozľahlou akropolou, predhradím a podhradím. Ide o významnú historickú a kultúrnu pamiatku Veľkej Moravy
s bohatými a veľmi cennými archeologickými nálezmi. V teréne sú prezentované kópie základov 8 kostolov a
kniežacieho paláca. Archeologické výskumy v rokoch 1954 – 1992. Expozícia Veľkomoravské Mikulčice Kniežací hrad v údolnej nive rieky Moravy z roku 1997 predstavujúca pamätník Veľkej Moravy v širších
súvislostiach a vzťahoch. Expozícia v II. pavilóne Veľkomoravské Mikulčice - Druhý kostol a sakrálna
architektúra Kniežacieho hradu prezentuje okrem audiovizuálnej projekcie o histórii a význame Mikulčickej
lokality tiež originály negatívov základov II. kostola, hrobové jamy s pohrebmi a skvelé kópie zbierkových
predmetov mikulčickej proveniencie. Súčasťou areálu je pôvabný lesopark a členitý terén mikulčickej údolnej
nivy s lužnými lesmi.

‣ Dožinky v Skanzene v Strážnici
Program oboznamujúci návštevníkov so starými spôsobmi zberu obilia, ale aj s jeho ďalším spracovaním od
mlatby cepmi alebo strojovou mláťačkou až po ručné mletie. Ukážka výroby tradičných pokrmov, ako je
chlieb či slávnostné dožinkové koláčiky aj s možnosťou ochutnávky. Ručné dielne ponúknu možnosť
vyskúšať si vytvorenie vlastnej dožinkovej kytice alebo ukázať svoju zručnosť pri obliekaní menších
drevených figurín do kroja.

‣ Medzinárodný folklórny festival Strážnice
Schádzajú sa tu návštevníci a členovia desiatok folklórnych súborov a skupín, aby sa potešili krásou
ľudových piesní a tancov, pokochali ľudovými krojmi a zvykmi, jednoducho, aby sa nechali unášať vlnou
ľudových tradícií v podaní našich a zahraničných súborov
Cykloturistika
Cyklistické trasy prechádzajú takmer každou obcou Horného Záhoria a značené cyklistické trasy predstavujú
dĺžku 45,7 km. Hlavné cyklomagistrály prechádzajúce okresom Skalica sú vyznačené na nasledovnom
obrázku:
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Zdroj:http://www.tourcentrope.eu/sk/

Pri každej trase sa uvádza evidenčné číslo, dĺžka, v prípade horských trás i prevýšenie a krátky popis.
Dôležitou informáciou pre turistu je aj správca cyklotrasy. V strategickom dokumente “Jednotná koncepcia
cyklotrás na území Trnavského samosprávneho kraja” sú uvedené nasledovné cyklotrasy v záujmovom
území Horného Záhoria:
‣

004 – Okolo rieky Moravy; Celková dĺžka: 45 km; Určenie: cestná trasa; Náročnosť: Rekrea
Krátky popis: Značená cyklomagistrála začína v Skalici na Baťovom kanáli. Po spevnenej asfaltovanej
hrádzi vedie k vodnému dielu pri Hodoníne, ktoré obchádza. Prekročí hlavnú cestu Holíč – Hodonín a
znova vyjde na spevnenú hrádzu, po ktorej pokračuje ďalej. Riečku Myjavu prechádza po železnej lávke
a ďalej pokračuje po hrádzi Moravy. Schádza z nej pri hraničnom prechode Hohenau – Moravský Svätý
Ján. Tu odbočí doľava a končí pri odpočívadle na trase EuroVelo 13; Správca trasy: SCK Piešťany

‣

024 – Záhorská cyklomagistrála; Celková dĺžka: 126,5 km, z toho 75 km v Trnavskom kraji; Určenie:
cestná trasa; Náročnosť: Rekrea; Krátky popis: Značená cyklomagistrála začína v centre Senice. Cez
Rybky, Radošovce, Mokrý Háj vedie do Skalice. Odtiaľto pokračuje do Holíča. Tu sa stáča na juh a ide
do Šaštína-Stráží. Odtiaľto pokračuje Borského Svätého Jura a na Tomky, kde opúšťa hranice kraja. V
Bratislavskom kraji pokračuje na Veľké Leváre, Gajary, Malacky, Zohor a Devín, kde trasa končí pod
hradom.; Správca trasy: SCK Piešťany, SCK Malacky

‣

Cyklotrasa po stopách českej cesty; zatiaľ bez čísla; Celková dĺžka: cca. 200 km, z toho cca. 130 km v
Trnavskom kraji; Určenie: cestná trasa; Náročnosť: Rekrea
Krátky popis: Plánovaná tematická cyklotrasa by začínala hraničnom prechode SR/ČR – Hodonín –
Holíč, pokračovala by cez Senicu, Jablonicu, Rozbehy - Sokolské chaty, Bukovú, Trstín, Boleráz do
Trnavy, ďalej do Trnavy – Modranky, Križovian nad Dudváhom a Serede k vodnému dielu Kráľová.
Hranice kraja by opustila pred Šaľou. V Nitrianskym kraji by pokračovala cez Nové Zámky a Dvory nad
Žitavou. Končila by v Štúrove na hraničnom prechode s Maďarskom. Trasa by viedla prevažne po
značených úsekoch existujúcich a nových cyklotrás, prioritne by využívala sieť účelových komunikácií, v
prípade nutnosti ciest nižších tried s malou frekvenciu motorových vozidiel.; Tematickosť trasy: historická
obchodná cesta, pamiatky a zaujímavosti na trase; Správca trasy: nie je určené, jednalo by sa o viac
subjektov, v Trnavskom kraji SCK Bicyglo Trnava, SCK; Piešťany

Regionálna sieť cykloturistických trás dopĺňa nosnú sieť medzinárodných cyklotrás a cyklomagistrál. Slúži na
rozvetvenie cyklotrás na území kraja za účelom prepojenia jednotlivých regiónov, oblastí, miest a obcí na
jednej strane, ako aj navigácii k najkrajším a najvzácnejším stavebným a prírodným zaujímavostiam kraja.
Táto sieť je značená modrou, zelenou a žltou turistickou značkou.
Modro značené cyklotrasy:
‣

2202 – Skalica – Tlstá hora - Chvojnica; Celková dĺžka: 26 km Určenie: MTB trasa Náročnosť: Sport;
Krátky popis: Trasa začína v Skalici a po ceste vedie do rekreačného strediska Zlatnícka dolina. Odtiaľto
pokračuje lesnou asfaltovou cestou bielokarpatskými lesmi až na rázcestie cyklotrás nad Chvojnicou. Tu
odbočuje vľavo a po asfaltovej lesnej ceste prichádza na hranicu kraja nad Chvojnicou. Odtiaľto ako
modrá cyklotrasa „4 Cykloregio“ pokračuje cez Bradlo až do Brezovej pod Bradlom v dĺžke ďalších viac
ako 40 km.; Správca trasy: SCK Piešťany

‣

2205 – Rieka Morava – Vytržina - Holíč Celková dĺžka: 5 km; Určenie: cestná trasa; Náročnosť: Rekrea;
Krátky popis: Trasa slúži ako spojka Záhorskej cyklomagistrály a cyklotrasy Okolo rieky Moravy, ako aj
spojnice mesta Holíč s touto trasou. Začína v Holíči na kruhovom objazde, pokračuje smerom na
Hodonín po hlavnej ceste. Vo Vytržine odbočí po asfaltovej účelovej komunikácii smerom k rieke
Morave, kde končí na jej hrádzi. Správca trasy: SCK Piešťany

‣

2206 – Okruh vinohradmi; Celková dĺžka: 6 km; Určenie: MTB trasa; Náročnosť: Rekrea; Krátky popis:
Trasa slúži na „prehliadku vinohradov. Začína v Skalici na ceste smerom na Radošovce a prechádza
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vinohradmi. V závere ide lesnou cestu a po účelovej komunikácii, končí v Mokrom Háji.; Správca trasy:
Mesto Skalica
Zeleno značené cyklotrasy:
‣

5001 - Brodské CLO – Bor. Jur – Moravský sv. Ján
značka: zelená

‣

5202 – Skalica - Kátov; Celková dĺžka: 7,5 km; Určenie: cestná trasa; Náročnosť: Rekrea ;Krátky popis:
Trasa začína v Skalici na okraji vinohradov, po asfaltovej ceste prechádza vinohradmi smerom na juh. Tu
odbočuje na účelovú komunikáciu nad Prietržkou a cez Vrádište pokračuje na Kátov.; Správca trasy:
SCK Piešťany

‣

5203 – Bresty – Unín – kataster Radošovce Celková dĺžka: 12,5 km; Určenie: MTB trasa; Náročnosť:
Sport; Krátky popis: Trasa začína na Záhorskej cyklomagistrále v lokalite Bresty. Cez Radimov vedie do
Unína. Odtiaľ po lesnej ceste stúpa pod vrchol kopca Zámčisko a následne klesá na Záhorskú
cyklomagistrálu medzi obcami Oreské a Radošovce, kde končí.; Správca trasy: SCK Piešťany

‣

5204 – Kúty – Moravský Svätý Ján Celková dĺžka: 14 km; Určenie: cestná trasa; Náročnosť: Rekrea;
Krátky popis: Trasa začína na hraničnom prechode Lanžhot – Brodské. Po ceste č. 425 vedie do Kútov.
Odtiaľto pokračuje po účelovej komunikácii do Borského Svätého Jura. Po cestách III. triedy potom ide
cez Sekule do Moravského Svätého Jána. Odtiaľto prekročí štátnu cestu č. 2 a ide smerom na hraničný
prechod Hohenau k rieke Morave. Končí na červenej trase EuroVelo-13 pri odpočívadle. Správca trasy:
SCK Piešťany

Žlto značené trasy:
‣

8203 – Clo - Brodské – Gbely - Letničie Celková dĺžka: 20 km; Určenie: cestná trasa; Náročnosť:
Rekrea; Krátky popis: Dlhšia trasa vedúca z hraničného prechodu Lanžhot - Brodské do rovnomennej
obce. Odtiaľto vedie borovicovými lesmi po účelovej komunikácii do obce Gbely. Popri Korčákovom
mlyne a vodnej nádrži Petrova Ves ide do Petrovej Vsi. Tu križuje Záhorskú cyklomagistrálu a končí v
obci Letničie.; Správca trasy: SCK Piešťany

‣

8205 – Rieka Morava - Kopčany Celková dĺžka: 2,5 km; Určenie: cestná trasa Náročnosť: Rekrea;
Krátky popis: Krátka trasa spájajúca cyklotrasu Okolo rieky Moravy s centrom obce Kopčany. Správca
trasy: SCK Piešťany

‣

8206 – clo Hodonín – Holíčsky háj Celková dĺžka: 3 km; Určenie: cestná trasa; Náročnosť: Rekrea;
Krátky popis: Krátka trasa spájajúca hraničný prechod do Hodonína s rázcestím cyklotrás nad mestom
Holíč.; Správca trasy: SCK Piešťany

‣

8208 – clo Sudoměřice - Skalica; Celková dĺžka: 2,5 km; Určenie: cestná trasa Náročnosť: Rekrea;
Krátky popis: Krátka trasa spájajúca hraničný prechod do Sudoměříc s rázcestím cyklotrás v meste
Skalica; Správca trasy: SCK Piešťany

Cyklotrasy v okolí mesta Skalica: Tieto cyklotrasy realizovalo mesto Skalica v rokoch 2008 - 2009 v rámci
projektu „4 Cykloregio“. Predprojektovú prípravu a samostatný projekt cyklotrás realizoval Dopravoprojekt
Bratislava, podklady a rekognoskácie vykonal Slovenský cykloklub. V procese realizácie sa nedodržal
projektový návrh. V dôsledku toho v oblasti dodnes nebolo vykonané maľované cykloznačenie, ktoré tvorí
90% základ každej cyklotrasy. Boli čiastočne osadené len prvky cykloturistickej orientácie. Na mnohých
miestach sú smerovky umiestnené len jedným smerom, nesprávne aplikované, pomiešané viaceré prvky
cykloorientácie. V rekognoskačnom návrhu SCK sa pôvodne jednalo o nasledujúce cyklotrasy: Skalica a jej
okolie:

- červená spojka na Baťov kanál (10 km)
- modrý okruh Zlatníckou dolinou (16 km)
- modrý okruh vinohradmi (5,5 km)
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-

zelená trasa Veľký skalický okruh (29 km)
zelená trasa Baťov kanál – prístav – Skalické rybníky (6 km)
žltá trasa Skalica námestie – Perúnska lúka (8 km)
žltá trasa Zlatnícka dolina – VN Mlýnky (2,5 km)
žltá spojka zelená trasa – Mokrý Háj (1,5 km)
žltá spojka Mokrý Háj – modrá trasa vinohradmi (1 km)
žltá trasa Vrádište - vinohrady (1,5 km)
žltá trasa vinohrady – Záhorská CM (1,7 km)
žltá trasa nad Zlatníckou dolinou – Zlatnícka dolina – zelený okruh (3 km) - žltá trasa – okruh nad
Sudoměřickým potokom (3,5 km)
žltá trasa spojka na Troch kopcoch (1,5 km)
žltá trasa zelený okruh – osada Mlýnky (0,6 km)

2.3.2. Kultúrno-historická charakteristika obcí a miest Horného Záhoria
‣

Obec Brodské

Obec Brodské sa rozprestiera na Záhorí, na ľavom brehu rieky Moravy, ktorá tvorí prirodzenú hranicu s
územím Slovenskej republiky a Českej republiky. Leží asi 4 km vzdialené od Kútov - významnej dopravnej
križovatky, 30 km od mesta Senica a 30 km od okresného mesta Skalica. Legenda hovorí, že Brodské bolo
miestom, kde Sv. Cyril a Metod prvýkrát vkročili na naše územie. Preto aj erb obce Brodské tvoria postavy
Sv. Cyrila a Metoda.
‣

Obec Dubovce

Dubovce ležia v údolí Chvojnice, naľavo od hlavnej cesty vedúcej zo Senice do Holíča. Ich história má
korene v 16. storočí. Zaujímavosťou je, že v obci sú dva sakrálne objekty - kostol sv. Antona a kostol sv.
Žofie. Dubovce sú známe udržiavaním ľudových tradícií. Dubovce vznikli zlúčením dvoch samostatných obcí
Vlčkovany a Vidovany v roku 1954.
‣

Obec Chropov

Chropov leží neďaleko Radošoviec, bokom od hlavnej cesty vedúcej zo Senice do Hodonína (13 kilometrov
od okresného mesta Skalica). Počtom obyvateľov patrí medzi najmenšie obce okresu, nie však
rozlohou. Cez celú obce preteká potok zvaný Chropúvka. Zo sakrálnych pamiatok je najvýznamnejší rímskokatolícky kostol sv. Jána Nepomuckého. V roku 1993 bola za prírodné chránené územie vyhlásená
Chropovská strž.
‣

Obec Kátov

Obec Kátov leží na ľavobrežnej nive rieky Moravy v severozápadnom cípe západného Slovenska. Sídlo je
úzko zviazané s riekou Moravou, ktorá v minulosti určovala aj život jeho obyvateľov. Povodňové stavy rieky
sú po vybudovaní hrádzí minulosťou, ale na tvári chotára zanechali trvalý podpis. Kátov má všetky
predpoklady stať sa prímestským vidieckym sídlom vhodným na bývanie a rekreáciu hlavne pre obyvateľov
blízkych miest Holíča, Skalice a Hodonína.
‣

Obec Kopčany

Kopčany je obec na Slovensku v okrese Skalica. Leží pri hraniciach s Českou republikou pri rieke Morava.
Neďaleko obce sa nachádza Kostol svätej Margity Antiochijskej postavený ešte zrejme vo veľkomoravskom
období niekedy koncom 9. alebo v prvej polovici 10. storočia. Ide o jeden z najstarších zachovaných kostolov
nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe.
‣

Obec Koválovec
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Je malá podhorská obec na úpätí najjužnejších výbežkov Bielych Karpát. V obci žije 139 obyvateľov. Jej
poloha je v zázemí hlavných cestných ťahov, no napriek tomu má výhodnú polohu pre mestá Skalica,
Senica, Holíč či Hodonín. Obec patrí do skalického vinohradníckeho regiónu. Je zaradená do Vínnej cesty
Záhoria. Vinohrady sa nachádzajú 2 km severne od obce, na južných svahoch Bielych Karpát.
‣

Obec Letničie

Leží v jednej z dolín Chvojnickej pahorkatiny desať kilometrov severne od Šaštína-Stráží. Názov obce je
odvodený od slova letničie (zelený porast, krmivo pre ovce pripravené v podobe otiepok). Pravdepodobne sa
tu chovali ovce a odtiaľ vzniklo pôvodné pomenovanie osady. Počas prvej svetovej vojny veľká časť obce
vyhorela. Po druhej svetovej vojne sa v okolí Letničia začala ťažiť ropa.
‣

Obec Lopašov

Leží v Chvojnickej pahorkatine trinásť kilometrov severne od Senice. Miestni obyvatelia sa zaoberajú
roľníctvom a vinohradníctvom. Obec vlastnila vinice už na začiatku 18. storočia. Prvá písomná zmienka o
obci pochádza z roku 1392. V pôvodnej listine sa uvádza názov Lapassow, z ktorého sa vyvinul neskorší
názov Lopassow a dnešný Lopašov.
‣

Obec Mokrý Háj

Leží v severnej časti Chvojnickej pahorkatiny päť kilometrov južne od Skalice. Obec vznikla ako poddanská
osada mesta Skalica v roku 1569. Obyvatelia sa zaoberali výlučne roľníctvom a vinohradníctvom. Obec mala
už na začiatku 19. storočia viac obyvateľov ako v súčasnosti. Úbytok obyvateľstva sa datuje od
šesťdesiatych rokov 20. storočia z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí.
‣

Obec Oreské

Leží v Chvojnickej pahorkatine v doline potoka Chvojnica 14 kilometrov juhovýchodne od Holíča smerom na
Senicu. Obec sa po prvý raz písomne spomína v roku 1392 pod názvom Orisi, neskôr Oressany, Oressko a
od roku 1920 ako Oreské. Obyvateľstvo sa zaoberalo výlučne poľnohospodárstvom a vynikalo najmä
pestovaním ovocia. Ovocinársku tradíciu potvrdzuje aj názov obce.
‣

Obec Petrova Ves

Leží v Chvojnickej pahorkatine desať kilometrov severne od Šaštína-Stráží. Obec vlastnili Czoborovci, ktorí
ju v roku 1736 spolu s ostatnými majetkami predali Habsburgovcom. V druhej polovici 20. storočia sa v
chotári Petrovej Vsi začala ťažiť ropa.
‣

Obec Popudinské Močidľany

Leží v Chvojnickej pahorkatine 13 kilometrov južne od Skalice. Obec vznikla v roku 1954 zlúčením obcí
Popudiny a Močidlany. Hoci sa na tomto území našli mince z 12. a 13. storočia, obe osady sa spomínajú už
v roku 1392. V Popudinách sa v 17.storočí usadili habáni, ktorí tu založili výrobu keramických predmetov.
‣

Obec Prietržka

Leží na styku Chvojnickej pahorkatiny a Dolnomoravského úvalu šesť kilometrov južne od Skalice. Obec sa
po prvý raz spomínala v roku 1392. Pôvodne ju tvorili dve osady - slovenská Chechpreters a nemecká
Nemetpreters. Ďalšie názvy pochádzajú od slova prietrž. Obec najskôr patrila k holíčskemu panstvu, ktoré ju
darovalo mestu Skalica, aby mohli vydržiavať novozaloženú nemocnicu. Obyvatelia sa v minulosti väčšinou
zaoberali roľníctvom.
‣

Obec Radimov
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Leží v Chvojnickej pahorkatine 15 kilometrov južne od Skalice. Obec prvý raz písomne spomína v roku 1392,
keď sa zapisovala ako Radymow. Miestni obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pestovaním konopí.
Obec bola v minulosti známa chovom oviec a tkaním domáceho plátna.
‣

Obec Radošovce

Leží v centrálnej časti Chvojnickej pahorkatiny 10 kilometrov juhozápadne od Skalice. Obyvateľstvo sa
zaoberalo predovšetkým roľníctvom a vinohradníctvom. Doplnkovým zamestnaním boli práce na píle a
tkanie konopného plátna. V obci žila početná židovská komunita, ktorá si tu v roku 1830 postavila synagógu.
Radošovce sú známe udržiavaním folklórnych tradícií a zvykov.
‣

Obec Trnovec

Leží na styku Dolnomoravského úvalu a Chvojnickej pahorkatiny 7 kilometrov južne od Skalice. Prvá
písomná zmienka o obci pochádza z obdobia jej osídľovania chorvátskymi utečencami. V roku 1548 sa
spomína ako Thernowawes. Väčšina obyvateľstva sa živila roľníctvom, časť pracovala v 20. storočí aj v
miestnej tehelni.
‣

Obec Unín

Leží v Chvojnickej pahorkatine 17 kilometrov južne od Skalice. Obec sa po prvý raz spomína až v roku 1392
pod názvom Wny. Obyvateľstvo sa tradične zaoberalo vinohradníctvom, ktoré malo na úbočiach Chvojnickej
pahorkatiny vhodné podmienky. Unínske vinice sa spomínajú už v roku 1715. Poľnohospodársky charakter
má obec i v súčasnosti. V Uníne sa udržiavajú ľudové tradície a folklór, zachoval sa krásny ľudový kroj.
‣

Obec Vrádište

Leží na styku Dolnomoravského úvalu a Chvojnickej pahorkatiny 4 kilometre juhozápadne od Skalice. Obec
sa po prvý raz spomína v roku 1392. V stredoveku sa nazývala Wratna. Od začiatku 19.storočia tu žila
početná židovská komunita, ktorej Skalica nepovolila pobyt v meste. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali
výlučne poľnohospodárstvom.
‣

Mesto Skalica

Skalica leží v najsevernejšom výbežku Chvojnickej pahorkatiny. Prvý raz sa spomína ako osada v roku 1217
pod názvom Zakuleza, neskôr Zakolcha. V 14. storočí sa Skalica najprv stala slobodnou trhovou osadou
a v roku 1372 slobodným kráľovským mestom s úplnou samosprávou, právom meča a mestskými hradbami.
Najhodnotnejšou stavebnou pamiatkou a symbolom Skalice je románska rotunda sv. Juraja. Dominantou
námestia je farský kostol sv. Michala. Už od stredoveku bolo neoddeliteľnou súčasťou života Skaličanov
vinohradníctvo. Mesto dodnes obklopujú vinohrady s pozoruhodnými vinohradníckymi domčekmi a vinnými
pivnicami. Pri posedeniach v Skalici nemôže chýbať ani sladká špecialita - skalický trdelník. Iba 5 km od
Skalice sa nachádza rekreačná oblasť Zlatnícka dolina s letným kúpaliskom a sieťou upravených lesných
chodníkov. Na hraniciach s českou republikou smerom na Rohatec sa nachádza Baťov kanál.
‣

Mesto Holíč

Leží na styku Borskej nížiny, Chvojnickej pahorkatiny a Dolnomoravského úvalu 7 kilometrov juhozápadne
od Skalice. Jeho katastrom preteká rieka Morava s prítokom Chvojnica. Po prvý raz sa písomne spomína
ako Winar (Nový hrad, Nové mesto) v roku 1205. Priaznivá poloha umožnila rozvoj mesta ako obchodného
strediska. V roku 1736 panstvo a mesto prevzali Habsburgovci. Vodný hrad prebudovali na reprezentačné
sídlo, v meste začala pracovať manufaktúra na výrobu fajansy, mlyn na mletie glazúry a lisovanie oleja, píla,
valcha, liehovar, sladovne a kameňolom. Rozvíjali sa i cisárske poľnohospodárske majere. Nastal prudký
rast počtu obyvateľstva a z Holíča sa stalo cisársko-kráľovské mestečko s mnohými privilégiami. Po
zoštátnení habsburských majetkov sa mesto dostalo do úzadia. Viac sa podporoval rozvoj susednej Skalice.
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Najvýznamnejšou holíčskou stavebnou pamiatkou je barokovo - klasicistický kaštieľ s opevnením (národná
kultúrna pamiatka).
‣

Mesto Gbely

Mesto Gbely leží v Chvojnickej pahorkatine 9 kilometrov severne od Šaštína-Stráží. Mesto je strediskom
ťažby ropy na Záhorí. V písomných listinách sa Gbely po prvý raz spomínajú v roku 1392. Pôvodný názov
obce Kwbel, Kebel a Wykwbel pochádza od starého slova kbel (po nemecky Kubel). Bola to väčšia drevená
nádoba vyrobená z kmeňa stromu, ktorá obyčajne stála pri prameni minerálnej vody (neskôr aj pri ropných
vrtoch). Obyvatelia sa okrem poľnohospodárstva zaoberali tkaním plátna, pestovaním konopí a lisovaním
konopného oleja, ktorý predávali na Morave a vo Viedni. V roku 1913 sa v Gbeloch začala ťažiť ropa. V
meste má sídlo podnik Nafta Gbely. V jeho dokumentačnom centre založili v roku 1989 Naftárske múzeum a
skanzen. Z kultúrno-historických pamiatok za zmienku stojí neskoroklasicistický rímsko - katolícky kostol sv.
Michala Archanjela. V katastri mesta sa nachádza rekreačná oblasť Adamov a možnosťou kúpania a
vodných športov. Pre milovníkov prírody sú atraktívne i tiché zátišia pri ramenách rieky Morava.
‣

Kultúrno-historické predpoklady obcí Horného Záhoria

Región Horného Záhoria je charakteristický vysokým podielom kultúrnych a historických pamiatok (príloha č.
2), či už sakrálnych alebo svetských. Vďačí za to najmä bohatému životu v minulosti, kedy bolo hlavným
ťahúňom rozvoja kultúry a architektúry regiónu predovšetkým slobodné kráľovské mesto Skalica a veľmi
priaznivá tranzitná poloha na hraniciach s Moravou. Väčšina miest a obcí píše svoju históriu od 13. storočia,
kedy územia nadviazali na obdobie Veľkomoravskej ríše, počas ktorého bolo územie Horného Záhoria
významným zázemím pre Mikulčice na českej strane. Práve z tohto dôvodu je územie bohaté na kultúrne
pamätihodnosti. V súčasnosti však vystáva problém s technickou údržbou predmetných pamiatok, nakoľko
stav viacerých z nich je častokrát havarijný, či dezolátny a udržiavať, prípadne zakonzervovať súčasný stav
aby nedochádzalo k ďalšiemu znehodnocovaniu je pre rozpočty samospráv neprijateľný, pretože takéto
reštauračné a konzervačné práce si vyžadujú nemalý balík peňazí. Preto sú samosprávy nútené rozhliadnuť
sa po alternatívnych možnostiach financovania takýchto finančne a časovo náročných investičných akcií.

2.3.3. Analýza vybraných ukazovateľov regiónu Horného Záhoria
Veková štruktúra obyvateľstva podľa produktivity (tabuľka č. 8) je vhodným ukazovateľom biologického
kritéria štruktúry obyvateľstva, pretože demografické procesy sú závislé práve od štruktúry podľa veku (a aj
pohlavia). Predproduktívny vek je vek 0 - 14 rokov. Považuje sa za čas potrebný na prípravu na povolanie.
Produktívny vek je vek, v ktorom je väčšina obyvateľstva ekonomicky aktívna (15 - 64 rokov). Poproduktívny
vek je vek, v ktorom už väčšina obyvateľstva nie je aktívna (vek 64+ ).
Tabuľka č. 8: Veková štruktúra obyvateľstva Horného Záhoria podľa produktivity (2009-2013)
Vek
ukazovateľ

2009

2010

2011

2012

2013

0-14

6 953

6 897

6 787

6 810

6 821

15 - 64

35 169

35 224

33 985

33 869

33 749

65+

5 645

5 750

5 896

6 090

6 317

Spolu

47 767

47 871

46 668

46 769

46 887

Zdroj: ŠÚSR, 2015

Predproduktívny vek (0-14 rokov) mal od roku 2009 až do roku 2011 klesajúcu početnosť z pôvodných 6 953
obyvateľov na 6 787 obyvateľov. V roku 2012 nastáva mierny nárast skupiny obyvateľstva
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v predproduktívnom veku na 6 810, ktorý kontinuálne rastie aj v roku 2013 na hodnotu 6 821 obyvateľov.
Táto hodnota však nedosahuje početnosť skupiny ani z roku 2010.
Sledovaním produktívnej skupiny obyvateľstva (15-64 ročných) vidíme kontinuálny pokles od roku 2009
(35 169 obyvateľov) do roku 2013 (33 749 obyvateľov).
Poproduktívny vek (65 +) má z tohto dôvodu pochopiteľne rastúci charakter. Od roku 2009 (5 645
obyvateľov) rástol počet obyvateľov v tejto kategórii na konečných 6 317 v roku 2013.
Z uvedeného vidíme, že demografický vývoj Horného Záhoria kopíruje celoslovenský trend, kedy
obyvateľstvo starne. Ubúda obyvateľov v produktívnom veku a naopak pribúda obyvateľov v poproduktívnom
veku (dôchodcov), čo je spôsobené migráciou mladého obyvateľstva za prácou do iných regiónov a
klesajúcou pôrodnosťou. Údaje za rok 2014 budú k dispozícii až na konci druhého kvartálu roka 2015.
Ak sledujeme zamestnanosť v regióne a najmä počty zamestnancov podľa jednotlivých odvetví
hospodárstva (tabuľka 9), tak vidíme, že prevažná väčšina zamestnancov pracuje v priemyselnej výrobe,
ďalej je to veľkoobchod a maloobchod a trojicu uzatvára zdravotníctvo.
Ak sledujeme celkový vývoj počtu zamestnaných obyvateľov regiónu, tak vidíme, že ich počet kontinuálne
rástol z pôvodných 7 843 v roku 2009 na 11 704 v roku 20131. Najviac obyvateľov pracovalo v priemyselnej
výrobe, kde sa počas piatich rokov sledovania ich počet takmer zdvojnásobil z 3 401 (rok 2009) na 6 610
(rok 2013). Ďalšou početnou skupinou zamestnancov sú zamestnaní vo veľkoobchode a maloobchode spolu
s opravou motorových vozidiel a motocyklov, kde ich počet taktiež kontinuálne rástol zo 656 zamestnancov
v roku 2009 na 847 v roku 2013. Treťou najpočetnejšou skupinou sú zamestnanci v zdravotníctve, kde
evidujeme nárast z 800 (rok 2009) na 906 zamestnancov (rok 2013). Zaujímavou skupinou je skupina
zamestnancov v odvetví vzdelávania, ktorá zaznamenala počas sledovaného obdobia pokles z 1 085
zamestnaných (rok 2009) na 712 zamestnancov v roku 2013. Veľký nárast zamestnancov evidujeme aj
v odvetví Administratívne a podporné služby, kedy v roku 2009 v tomto segmente pracovalo v regióne len
134 zamestnancov, tak o 5 rokov neskôr, v roku 2013 to bolo už 396 zamestnancov (takmer dvojnásobný
nárast). Prudký výkyv nastal aj v odvetví stavebníctvo, kedy v roku 2010 prudko vyletela zamestnanosť zo
174 zamestnancov (2009) na 705, no už následný rok zamestnanosť klesla na 431 obyvateľov a v roku 2013
to bolo už len 380 obyvateľov. Počet zamestnancov v odvetví poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu bol
v sledovanom období relatívne vyrovnaný (261 v roku 2009 a 280 v roku 2013). Jediným rozdielom bol rok
2011, kedy evidujeme 527 zamestnancov, no v nasledovných rokoch sa ich počet vyrovnáva obdobiu spred
roka 2011.
‑

Tabuľka č. 9: Vývoj zamestnanosti obyvateľov Horného Záhoria podľa SK NACE (2009-2013)

1

2009

2010

2011

2012

2013

Spolu

7 843

10 414

11 808

12 100

11 704

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

261

358

527

372

280

Priemysel spolu

3 868

6 206

6 168

6 708

6 913

Ťažba a dobývanie

232

211

187

D

D

Priemyselná výroba

3 401

5 853

5 826

6 400

6 610

Dodávka elektriny, plynu, pary a
studeného vzduchu

D

D

D

D

D

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

227

135

149

D

D

údaje za rok 2014 budú k dispozícii až koncom druhého kvartálu roka 2015
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2009

2010

2011

2012

2013

Stavebníctvo

D

174

705

431

380

Veľkoobchod a maloobchod; oprava
motorových vozidiel a motocyklov

656

389

813

961

847

Doprava a skladovanie

211

199

214

215

224

Ubytovacie a stravovacie služby

118

D

136

190

D

Informácie a komunikácia

D

D

21

D

D

Finančné a poisťovacie činnosti

72

75

70

65

64

Činnosti v oblasti nehnuteľností

26

D

D

D

D

Odborné, vedecké a technické činnosti

132

132

85

D

D

Administratívne a podporné služby

134

124

189

207

396

Verejná správa a obrana; povinné
sociálne zabezpečenie

437

791

726

674

536

Vzdelávanie

1 085

1 079

1 314

1 083

712

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

800

862

820

972

906

Umenie, zábava a rekreácia

D

D

15

13

14

Ostatné činnosti

D

D

D
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D

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

D - dôverný údaj

Školská infraštruktúra bola v sledovanom období vyvážená, nie sú zaznamenané väčšie výkyvy v početnosti.
Jediné, čo sa pravidelne menilo boli počty žiakov, počty tried a počty učiteľov (tabuľka č. 10).
Materské školy boli počas sledovaného obdobia počtom vyrovnané. Každý rok zaznamenávame 20
materských škôl s pôsobnosťou v regióne ( z toho 1 súkromná). Počet detí kontinuálne rástol z pôvodných
1 372 detí na 1 525 detí v roku 2013 (pri identickom počte materských škôl). Počet základných škôl (1. - 9.
ročník) sa vyvíjal z pôvodných 10 v roku 2009 na 11 v roku 2013. Počet detí však klesol z 3 713 (rok 2009)
na 3 570 v roku 2013. Aj tu evidujeme jednu súkromnú základnú školu. Stredné odborné učilištia neuvádzajú
žiadne údaje počas sledovaného obdobia. V regióne sa nachádzalo 1 gymnázium s počtom žiakov 564
v roku 2009, ktorý klesol v roku 2013 na 459 žiakov. Stredných odborných škôl bolo počas celého 5 ročného
obdobia sledovania 6 – ich počet sa nemenil (z toho 1 súkromná). Počet žiakov však kontinuálne klesal
z 2 056 v roku 2009 na 1 773 v roku 2013.
Na Hornom Záhorí boli evidované aj špeciálne školy. Celkovo ich bolo 5 s počtom žiakov predškolského
veku medzi 18 až 13 a školského veku 143 až 132, o ktorých sa staralo 24 až 25 učiteľov. Za rok 2013
štatistické zisťovanie uvádza stav nezistené. Tu evidujeme taktiež 1 súkromnú špeciálnu školu.
Základné umelecké školy štátne boli na území 3 s počtom žiakov od 2 953 v roku 2009 do 2 941 v roku 2013
a počtom učiteľov 80 až 81. Konzervatóriá a cirkevné školy akéhokoľvek druhu sa v sledovanom období
2009 - 2013 na území Horného Záhoria nenachádzali žiadne. Na území mala svoju pôsobnosť aj jedna
vysoká škola.
Pokiaľ budeme sledovať vývoj súkromných a štátnych jazykových škôl, tak vidíme, že štátne školy sa tu
nenachádzali žiadne. Evidujeme tu len jednu súkromnú jazykovú školu v roku 2009 a 2 v roku 2013 so 187
žiakmi a 32 učiteľmi. Združené stredné školy štátne a súkromné vykazujú počas nášho sledovaného obdobia
hodnotu nezistené. Počet školských jedální sa znížil z pôvodných 15 v roku 2009 na 14 v roku 2013.
Domovov mládeže bolo vždy uvedený počet 3 s počtom lôžok 239.
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Tabuľka č. 10: Vývoj počtu školských zariadení, žiakov, tried a učiteľov v regióne Horné Záhorie
(2009 - 2013)
Názov ukazovateľa

2009

2010

2011

2012

2013

19

19

19

19

19

1 372

1 339

1 441

1 509

1 525

10

11

11

11

11

3 713

3 713

3 633

3 586

3570

Stredné odborné učilištia spolu, žiaci

x

x

x

x

x

Gymnáziá spolu

1

1

1

1

1

564

535

514

495

459

6

6

6

6

6

Stredné odborné školy spolu - žiaci

2 056

2 002

1 955

1 858

1773

Stredné odborné školy spolu - žiaci denného štúdia

1 783

1 738

1 703

1 643

1582

5

5

5

5

x

18

14

14

13

x

143

140

121

132

x

3

3

3

3

x

2 953

2 921

2 999

2 945

x

80

83

87

81

x

Vysoké školy - univerzity

1

1

1

1

x

Jazykové školy – štátne, žiaci, učitelia

0

0

0

0

x

Združené stredné školy - štátne

x

x

x

x

x

Združené stredné školy - štátne – žiaci, triedy, učitelia

x

x

x

x

x

Konzervatóriá spolu, žiaci

0

0

0

0

x

15

14

14

14

x

3

3

3

3

x

257

239

239

239

x

Internáty vysokoškolské, lôžka

0

0

0

0

x

Vysokoškolské jedálne

0

0

0

0

x

Cirkevné materské školy, deti, triedy, učitelia

0

0

0

0

x

Cirkevné základné školy (1. - 4. roč.) žiaci, triedy, učitelia

0

0

0

0

x

Cirkevné základné školy (1. - 9. roč.) žiaci, triedy, učitelia

0

0

0

0

x

Cirkevné stredné odborné učilištia, žiaci, triedy, učitelia

x

x

x

x

x

Cirkevné gymnáziá, žiaci, triedy, učitelia

0

0

0

0

x

Cirkevné stredné odborné školy, žiaci, triedy, učitelia

0

0

0

0

x

Cirkevné špeciálne školy, žiaci, triedy, učitelia

0

0

0

0

x

Materské školy spolu
Materské školy spolu - deti
Základné školy - (1. - 9. roč.) spolu
Základné školy - (1. - 9. roč.) spolu - žiaci

Gymnáziá spolu - žiaci
Stredné odborné školy spolu

Špeciálne školy spolu
Špeciálne školy spolu - deti predškolského veku
Špeciálne školy spolu - žiaci školského veku
Základné umelecké školy - štátne
Základné umelecké školy - štátne - žiaci
Základné umelecké školy - štátne - učitelia

Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a jedální v MŠ)
Domovy mládeže (internáty) spolu
Domovy mládeže (internáty) spolu - lôžka
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Názov ukazovateľa

2009

2010

2011

2012

2013

Cirkevné základné umelecké školy, žiaci, učitelia

0

0

0

0

x

Cirkevné konzervatóriá, žiaci, triedy, učitelia

0

0

0

0

x

Cirkevné jazykové školy, žiaci, učitelia

0

0

0

0

x

Cirkevné združené stredné školy, žiaci, triedy, učitelia

x

x

x

x

x

Súkromné konzervatóriá, žiaci, triedy, učitelia

0

0

0

0

x

Súkromné jazykové školy

1

1

1

2

x

102

81

75

187

x

Súkromné jazykové školy - učitelia

8

3

5

32

x

Súkromné združené stredné školy, žiaci, triedy, učitelia

x

x

x

x

x

Súkromné jazykové školy - žiaci

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

x - nezistené

Ak budeme bližšie sledovať vývoj vysokého školstva na Hornom Záhorí v rokoch 2009 – 2013 (tabuľka č.
11), tak vidíme, že počet fakúlt sa nezmenil, prakticky sa výraznejšie nezmenil ani počet vyučujúcich. Počet
študentov denného štúdia sa znížil z pôvodných 392 v roku 2009 na 314 v roku 2013. Počet absolventov sa
od roku 2009 takmer strojnásobil množstvo študujúcich popri zamestnaní kleslo zo 623 v roku 2009 na 484
v roku 2013.
Tabuľka č. 11: Vývoj vysokého školstva na Hornom Záhorí (2009 – 2013)
Rok

Počet fakúlt

Počet učiteľov
(bez externých)

Počet
študentov
denného
štúdia

Počet
absolventov
denného štúdia

Počet
študujúcich
popri
zamestnaní

2009

1

42

392

65

623

2010

1

48

437

85

669

2011

1

42

405

133

537

2012

1

44

314

173

484

2013

1

44

314

173

484

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Pokiaľ budeme sledovať štatistiky cestovného ruchu na území Horného Záhoria, tak tu sú výsledky podobné
štatistickému zisťovaniu na krajskej úrovni a okres prakticky kopíruje trend vo vývoji cestovného ruchu
celého kraja. Počet ubytovacích zariadení (graf č. 8) sa od začiatku sledovania (rok 2001) do jeho konca (rok
2014) prakticky nijako výrazne nenavýšil, ani neznížil. Po dobu 14 rokov sledovania vidíme celkový nárast
počtu ubytovacích zariadení len o 3 zariadenia cestovného ruchu. Vývoj môžeme aj tu rozdeliť na dve etapy.
Na etapu do roku 2008 a na etapu po roku 2008. Rok 2008 je aj tu zlomovým rokom, kedy všetky
ukazovatele výkonov ubytovacích zariadení kulminujú, v ďalších rokoch klesajú a pomaly narastajú, no
málokedy na úroveň spred roka 2008, kedy zaznamenávame rast štatistických ukazovateľov. V roku 2001
teda evidujeme na sledovanom území 9 ubytovacích zariadení. Ich počet narastá až do roku 2008 (16
zariadení). V roku 2009 ešte vidíme stagnáciu počtu ubytovacích zariadení, no po roku 2009 dochádza k ich
poklesu až na 12 zariadení v roku 2014.
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Graf č. 8: Vývoj počtu ubytovacích zariadení Horného Záhoria (2001-2014)
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Sledovaním vývoja počtu lôžok v ubytovacích zariadeniach (graf č. 9) vidíme opäť vývoj do roku 2008 a po
roku 2008. Do roku 2008 zaznamenávame kontinuálny rast (okrem roka 2002) z pôvodných 404 lôžok v roku
2001 na 637 lôžok (viac ako 50 % nárast) v roku 2008. Po roku 2008 evidujeme pokles počtu lôžok na 536
v roku 2014. V posledných troch rokoch sledovania vidíme stagnáciu poklesu počtu lôžok a zastavenie
poklesu ich počtu. Počas celého 14 ročného obdobia vidíme nárast počtu lôžok iba o 132 lôžok (zo 404 na
536).

Graf č. 9: Vývoj počtu lôžok v ubytovacích zariadeniach Horného Záhoria (2001-2014)
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Pri vývoji počtu návštevníkov v ubytovacích zariadeniach Horného Záhoria (graf č. 10) vidíme, že
z pôvodných 7 963 (rok 2001) návštevníkov v zariadeniach ich počet narástol na 14 641 (rok 2008)
návštevníkov. V rokoch 2002 a 2003 evidujeme pokles počtu návštevníkov v ubytovacích zariadeniach, to
však bolo spôsobené (okrem iného) aj poklesom počtu ubytovacích zariadení a poklesom počtu lôžok v nich.
Za zlomový opäť možno považovať rok 2008, kedy dosiahli hodnoty svoje maximum. Po roku 2008 nastáva
pokles počtu návštevníkov na hodnoty nižšie ako v roku 2004. Konkrétne v roku 2009 je to 10 978
návštevníkov, potom v rokoch 2010 a 2011 dochádza k nárastu počtu návštevníkov na hodnoty cez 13 000.
Nasledujúci rok 2012 zaznamenávame opäť pokles na hodnotu 10 956, čo je takmer identická hodnota ako v
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roku 2009. Po tomto období počet návštevníkov rastie na konečnú hodnotu v sledovanom období 11 143
návštevníkov. Počas sledovaného obdobia tak došlo k nárastu počtu návštevníkov v ubytovacích
zariadeniach o 3 180 návštevníkov. Pre porovnanie do roku 2008 bol evidovaný nárast o 6 678 návštevníkov.
Za 6 rokov tak Horné Záhorie prišlo o viac ako 50 % návštevníkov v ubytovacích zariadeniach
Graf č. 10: Vývoj počtu návštevníkov v ubytovacích zariadeniach Horného Záhoria
(2001-2014)
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Vývoj počtu prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach (graf č. 11) je takmer identický ako pri
predchádzajúcom grafe znázorňujúcom vývoj počtu návštevníkov v ubytovacích zariadeniach. Taktiež aj tu
zaznamenávame najprv pokles počtu prenocovaní od roku 2001 do roku 2003 (z 26 209 v roku 2001 na
22 445 v roku 2003). Referenčným však v tomto prípade nie je rok 2008 ale rok 2007, kedy zaznamenávame
maximálny počet prenocovaní, a síce 42 135 návštevníkov. po tomto roku nasledujú dva roky poklesu počtu
prenocovaní až na 26 241 (pokles o necelých 50 % za dva roky!). V nasledovných dvoch rokoch vidíme
nárast počtu prenocovaní na 32 233 v roku 2011. Rok na to zaznamenávame minimum počtu prenocovaní
19 673 návštevníkov. Do roku 2014 sa ich počet mierne zvýšil na konečných 20 763. Opäť pre porovnanie
uvádzame, že do roku 2007 zaznamenávame nárast o 15 927 prenocovaní. Po roku 2007 zaznamenávame
najväčší pokles v roku 2012, a síce o 22 462 prenocovaní. Za 5 rokov sledovania tak odišlo z územia viac
ako 50 % prenocovaní návštevníkov.
Graf č. 11: Vývoj počtu prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach Horného
Záhoria (2001-2014)
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Z hľadiska posudzovania stavu životného prostredia v rámci analytického rozkladu ukazovateľov je
zhodnotený vývoj množstva a zloženia komunálneho odpadu v rokoch 2009-2013, využitý ako zdroj
vstupných údajov pre projekty zvyšovania kvality životného prostredia v rámci OP KŽP 2014-2020.
Sledovaním odpadového hospodárstva na Hornom Záhorí (tabuľka č. 12) vidíme, že celkové množstvo
vyprodukovaného odpadu sa od roku 2009 mierne zvýšilo. V roku 2009 bolo celkové množstvo
vyprodukovaného odpadu 16 604,6 ton. V roku 2013 evidujeme 16 835,7 ton odpadu. V sledovanom období
bolo najviac odpadu vyprodukovaného v roku 2011, a síce 18 404,3 ton.
Tabuľka č. 12: Vývoj množstva a zloženia komunálneho odpadu na Hornom Záhorí (2009 - 2013)
v tisícoch ton
Rok
Horné Záhorie spolu

2009

2010

2011

2012

2013

16 604,6 17 477,0 18 404,3 17 202,3 16 835,7

z toho
zhodnocované materiálovo

1 122,8

1 461,5

1 735,6

2 156,5

1 332,9

zhodnocované energeticky

-

1,5

-

-

309,0

zhodnocované kompostovaním

1 038,7

898,5

791,0

1 767,0

1 359,8

zhodnocované iným spôsobom

84,4

-

66,5

10,4

892,9

zneškodňované skládkovaním

14 135,7 14 093,3 15 648,7 13 277,6 12 934,7

spaľované bez energetického využitia

-

-

-

-

-

iný spôsob zneškodňovania

-

0,9

-

-

0,3

223,0

1 021,2

177,9

-

6,2

Drobný stavebný odpad z obcí

403,3

757,7

838,7

893,1

916,2

Papier a lepenka

777,5

837,8

791,0

908,4

817,1

Sklo

400,8

371,2

421,5

505,0

509,9

Rozpúšťadlá

-

-

-

1,3

0,1

Pesticídy

-

0,1

0,4

0,1

0,3

0,3

0,3

0,8

0,7

0,6

14,3

24,3

37,6

30,3

40,1

Jedlé oleje a tuky

0,5

0,4

0,0

2,4

0,6

Farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné
látky

4,5

5,5

3,6

2,2

2,3

Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, - 02, 03

7,0

5,7

16,8

15,5

11,9

Vyradené elektrické, elektronické zariadenia
obsahujúce nebezpečné časti

48,5

56,7

50,4

37,1

52,0

Vyradené elektrické, elektronické zariadenia iné
ako 20 01 35

46,1

44,8

32,9

25,6

28,6

Drevo iné ako uvedené v 20 01 37

52,3

90,7

22,1

-

16,9

zhromažďované

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky
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Rok

2009

2010

2011

2012

2013

Plasty

444,4

352,6

389,1

519,4

762,1

Kovy

395,2

573,8

765,4

859,8

661,7

Biologicky rozložiteľný odpad

206,3

119,4

902,5

912,1

946,1

48,9

36,7

30,5

49,1

40,1

Iné biologicky nerozložiteľné odpady
Zmesový komunálny odpad
Odpad z čistenia ulíc

11 237,2

11 651,2 12 207,6 10 937,2 10 574,9

106,1

128,7

221,9

16,9

8,3

800

857,0

-

-

6,3

1 611,6

1 562,5

1 671,4

1 434,1

1 349,3

Obaly z dreva

-

-

-

-

0,0

Kompozitné obaly

-

-

-

-

27,1

Kovové obaly s nebezpečným tuhým materiálom

-

-

-

-

1,9

Opotrebované pneumatiky

-

-

-

52,1

61,4

Odpad z čistenia kanalizácie
Veľkorozmerný odpad

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

- nesledované

Ako môžeme vidieť, tak najviac odpadu sa materiálne zhodnotilo v roku 2012, ktorého bolo 2 156,5 ton.
V tom istom roku sa najviac odpadu aj skompostovalo. Hodnota skompostovaného odpadu predstavovala
1 767 ton. Najmenej odpadu sa uložilo skládkovaním v roku 2013 – 12 934,7 ton, no aj tak to predstavovalo
cca 75 % z celkového vyprodukovaného odpadu na Hornom Záhorí. V roku 2015 bola spustená do
prevádzky kompostáreň v meste Skalica, preto je predpoklad, že v ďalších rokoch sledovania bude
kompostovateľná zložka odpadov narastať, o čo sa na druhej strane zníži množstvo komunálneho odpadu
ukladaného na skládky odpadu.
Najväčšie položky, ktoré vytvárajú odpad na Hornom Záhorí sú zmesový komunálny odpad, recyklované
odpady ako sú papier, sklo, plast, drobný stavebný odpad z obcí a veľkorozmerný odpad.

2.3.4. Analýza potrieb a funkčná charakteristika obcí Horného Záhoria
V rámci tejto kapitoly bol vyhodnotený dotazníkový prieskum, ktorý sa realizoval na úrovní všetkých
zúčastnených samospráv obcí regiónu Horného Záhoria. Táto časť dotazníkového šetrenia mala za úlohu
zmapovať funkčnú charakteristiku jednotlivých samospráv Horného Záhoria z pohľadu štatutárnych
zástupcov (starostov obcí a primátorov miest). Z 21 samospráv bolo vyhodnotených z navrátených
dotazníkov spolu 20 samospráv (3 mestá a 17 obcí). Zástupcovia samospráv mali možnosť odpovedať na
otázky týkajúce sa základného fungovania samospráv, infraštruktúry, problémov, dostupnosti služieb
a množstva iných otázok.
Na otázku, či má mesto alebo obec spracovaný koncepčný rozvojový dokument odpovedalo 80 %
samospráv kladne, 20 % sa vyjadrilo, že takýto dokument spracovaný nemá. Najčastejšie uvádzaným
dokumentom bol program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/mesta s rôznou dĺžkou platnosti.
V súčasnosti samosprávy pristupujú k ich aktualizácii pre potreby programového obdobia 2014-2020.
Pri otázke spracovania územného plánu uviedlo 65 %, že takýto dokument spracovaný má a 35 %
zástupcov samospráv takýmto dokumentom nedisponuje. Väčšina spracovaných územných plánov je
aktualizovaná podľa potreby a situácie, prípadne každé 4 roky, niektoré z nich sú platné do roku 2020.
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Na otázku, či v Hornom Záhorí existujú objekty vhodné na podnikanie, 55 % zástupcov uviedlo možnosť
ÁNO a 45 % zástupcov uviedlo možnosť NIE. Z možnosti áno je k dispozícii na podnikanie vhodných 9
hospodárskych budov, 3 administratívne budovy, 3 dielne, 3 sklady, 2 súkromné budovy, 1 sýpka a 1
predajňa. Najväčšiu rozlohu majú hospodárske budovy 33 040 m2. Ďalej sklady s rozlohou 1 400 m2
a dielne s 1 375 m2. Najmenšiu rozlohu majú súkromné budovy 450 m2 a kancelárske budovy 100 m2.
Na Hornom Záhorí sa taktiež nachádzajú voľné pozemky vhodné na podnikanie podľa územného plánu. 65
% samospráv dipsonuje takýmito pozemkami, 35 % nie. Podľa územných plánov sa v obciach nachádza 39
% súkromných a rovnako aj obecných priestorov vhodných na podnikanie. Zmiešané priestory (v
súkromnom a štátnom vlastníctve) tvoria 15 % a v štátnom vlastníctve sa nachádza 8 % priestorov, ktoré
môžu slúžiť na podnikateľské účely (graf č. 12). Taktiež je k dispozícii 1005 bytov (vrátane sociálnych)
v majetku samospráv Horného Záhoria.
Graf č.12: Voľné priestory na podnikanie z
hľadiska štruktúry vlastníctva

Štátne
8%
Zmiešané
15 %

Súkromné
39 %

Obecné
39 %

Fond opráv má zriadených presne 50 % z dvadsiatich samospráv, 60 % samospráv vlastní pozemky na
výstavbu bytov, 40 % takýmito pozemkami podľa územného plánu nedisponujú. Len v dvoch obciach
Horného Záhoria neevidujú záujemcov o bývanie. Sú to obce Chropov a Popudinské Močidľany. Celkový
počet žiadateľov o výstavbu rodinného domu v území je 340, o výstavbu bytového (nájomného) domu
prejavilo záujem spolu 170 žiadateľov, pričom počet voľných bytov v majetku obce/mesta je len 16.
Medzi priority rozvoja mesta/obce (graf č. 13) patrí podľa zástupcov samospráv rekonštrukcia
a modernizácia ciest (17 %), odpadové vody a kanalizácie (12 %), zachovanie dostupnosti verejných služieb
(11 %) a podpora občianskych spolkov (11 %).
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Graf č. 13: Priority rozvoja regiónu
Horné Záhorie
Rekonštrukcia, modernizácia miestnych komunikácii
Odpadové vody, kanalizácie
Zachovanie dostupnosti verejných služieb
Podpora občianskych spolkov a
voľnočasových aktivít
Zásobovanie pitnou vodou
Zvýšenie dostupnosti a kvality bývania
Oprava kultúrnych pamiatok
Rozvoj CR
Rozvoj podnikateľských aktivít a
tvorba nových pracovných miest
Rekonštrukcia modernizácia ciet
Poľnohospodárstvo a starostlivosť o krajinu
Bezpečnosť a ochrana predrizikami
Zabezpečenie (funkčnej) verejnej dopravy
Výstavba nových rodinných domov
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Ako hlavné bariéry rozvoja mesta/obce (graf č. 14) boli určené nevykonané pozemkové úpravy (17 %), zlá
technická infraštruktúra (13 %), nedostatok pracovných príežitostí (13 %), nezáujem obyvateľov o diane
v regióne (11 %) a nedostatok pozemkov pre výstavbu (11 %). Pri zlej technickej infraštruktúre najviac
vnímajú chýbajúcu kanalizáciu, vodovod (respektíve ich zlý technický stav) a rozbité štátne cesty a chodníky,
v meste Holíč vnímajú zlý technický stav najmä zámku.

Graf č. 14: Hlavné bariéry rozvoja mesta/obce v
regióne Horné Záhorie
Neprevedené komplexné pozemkové úpravy
Zanedbaná technická infraštruktúra
Nedostatok pracovných príležitostí
Nezáujem obyvateľov o dianie v obci
Nedostatok pozemkov prevýstavbu
Znižovanie počtu obyvateľov
Zlá finančná situácia
Neschválená územno-plánovacia dokumentácia
Nedostatočná dopravná obslužnosť
Kanalizácia
Klesajúci podiel dane
Zlá dostupnosť k fondom EÚ
Nepredvídateľné dane od štátu
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4,5 %

9%

13,5 %

18 %
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Sledovaním súčasného stavu zaistenia dopravnej dostupnosti verejnou dopravou vidíme, že až 35 %
zástupcov samospráv ho nepovažuje za vyhovujúci a 65 % ho považuje za vyhovujúci. 25 % zástupcov
samospráv uvádza, že spojenie nie je uspokojivo zaistené do všetkých častí obce v prípade, že obec má
viac častí. Až 30 % respondentov uviedlo, že spojenie do krajského mesta nie je uspokojivé a rovnaký počet
uviedol, že ani spojenie do spádového mesta/obce nie je dostatočné. Za nedostatočné spojenie považujú
respondenti autobusové spojenie počas prázdnin, v neskorších nočných hodinách a absentujúci školský
autobus, chýbajúce vlakové spojenie; pričom len dve obce (10 %) Horného Záhoria sa podieľajú na
zabezpečení svojej dopravnej obslužnosti – obec Koválovec a mesto Skalica; a to sumou 86 300 € (mesto
Skalica sumou 84 000 € na MHD). Všetky samosprávy udržujú zastávky a zastávkové prístrešky. Výnimkou
je len obec Kopčany, ktorá túto činnosť nevykonáva. Zriadenie zastávok P+R (parkuj a využi verejnú
dopravu) majú v záujme, pochopiteľne len tri mestá, ostatné samosprávy o takýto druh dopravy záujem
neprejavujú. zmenu cestnej siete navrhujú len dve samosprávy mesto Skalica a obec Vrádište (obchvat
Holíča). Pri otázke, či má obec problém so stavom dopravnej infraštruktúry pre verejnú dopravu len 20 %
respondentov uviedlo, že problém nemá. Ako najväčšie problémy títo uviedli neudržiavané komunikácie
počas zimy, zlý stav zastávok, chýbajúce záchytné parkovisko a odstavné plochy pre bicykle. Za
najvýraznejšie problémy v oblasti dopravy respondenti považujú zlý technický stav dopravnej infraštruktúry,
chýbajúci obchvat Holíča, zle grafikony autobusov, vysoká dopravná zaťaženosť komunikácií.
Tabuľka č. 13 Úroveň dostupnosti jednotlivých služieb regióne Horného Záhoria
Dostupnosť služieb:

dostatočná

ešte vyhovuje

nedostatočná

pohrebníctva

65%

35%

-

záhradníctva

25%

60%

15%

opravy a výroby obuvi a kožených predmetov

18%

41%

41%

inštalatéra/kuriča

60%

35%

5%

opravovní motorových vozidiel

70%

25%

5%

opravovní TV, elektra a iného tovaru

15%

65%

20%

stavebných remesiel

65%

35%

-

maliarov/natieračov

70%

30%

-

stolárov/rezbárov

80%

20%

-

krajčírskych služieb

45%

40%

15%

obchodných stredísk

15%

75%

10%

maloobchodných predajní potravín

85%

15%

-

špecializovaných predajní ovocia a zeleniny

15%

70%

15%

špecializovaných predajní mäsa

20%

75%

5%

špecializovaných predajní drogérií

25%

65%

10%

špecializovaných predajní priemyselného tovaru

20%

70%

10%

bankovníctva

15%

75%

10%

pošty

65%

30%

5%

poisťovne

45%

40%

15%

veterinára

20%

70%

10%
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Dostupnosť služieb:

dostatočná

ešte vyhovuje

nedostatočná

čerpacej stanice

20%

75%

5%

wellness

5%

50%

45%

masáží

35%

45%

20%

páleníc

-

70%

30%

kvetinárstva

45%

45%

10%

kaderníctva/kozmetiky

-

50%

50%

fotografa

10%

65%

25%

reštaurácií

30%

60%

10%

pohostinstiev

80%

20%

-

kaviarne/cukrárne

20%

65%

15%

vinoték

25%

60%

15%

cestovných kancelárií

10%

65%

25%

advokátskych kancelárií

5%

70%

25%

projekčných kancelárií

35%

45%

25%

účtovníctva,finančných služieb a daňového porad.

30%

45%

25%

poisťovacích služieb

30%

60%

10%

Až 80 % zástupcov samospráv Horného Záhoria považuje ponuku služieb vo svojej obci alebo meste za
dostatočnú, 20 % sa vyjadrilo nesúhlasne. Ako najčastejšia uvádzaná odpoveď nedostatočných služieb boli
uvedené chýbajúce predajne typu malých supermarketov, chýbajúce kaderníctvo a stravovacie zariadenia
(reštaurácie, kaviarne).
V sledovanom regióne sa podľa dotazníkového prieskumu nachádza 13 ordinácií praktických lekárov pre deti
a mládež. Avšak až 70 % respondentov uviedlo, že za zdravotnou starostlivosťou musia dochádzať do
susedných miest a obcí, kde sa uvedené ordinácie nachádzajú. Okrem týchto ordinácií sa tu nachádzajú aj
ordinácie praktických lekárov pre dospelých. Spolu 18 ordinácií. Až 50 % respondentov uviedlo, že za
praktickým lekárom pre dospelých musia dochádzať do susedných miest a obcí. Pri dvoch obciach Horného
Záhoria je situácia taká, že praktický lekár pravidelne do obcí dochádza (čo predstavuje 10 % opýtaných).
Stomatologických ambulancií je v regióne 20, 65 % respondentov uvádza, že je za nimi nutné dochádzať.
Ambulancií špecialistov (gynekológ, diabetológ...) je v regióne spolu 41. Až 85 % respondentov uvádza, že
musí za ich službami dochádzať, čo je pochopiteľné, nakoľko sa takéto ambulancie koncentrujú do
okresných miest alebo väčších miest, ktoré tvoria spádovú oblasť pre pacientov. Len 10 % opýtaných
uviedlo, že súčasný stav v zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti v obci/meste nie je vyhovujúci (obce
Vrádište a Prietržka), 90 % respondentov je so situáciou spokojných.
Predškolská starostlivosť nie je zabezpečená len u 15 % opýtaných, u 45 % respondentov nie je
zabezpečená povinná školská dochádzka a tak musia deti využívať služby susedných miest a obcí.
Až 70 % budov samospráv nie je bezbariérovo prispôsobených pre vstup občanov s rôznym stupňom
telesného hendikepu.
Za najväčšie nedostatky v oblasti sociálnej starostlivosti respondenti považujú chýbajúce finančné
prostriedky, chýbajúci denný stacionár a nezáujem o služby kvôli ich spolufinancovaniu.
79

V sledovanom území sa nachádza 1 kúpalisko, v známej Zlatníckej doline, taktiež množstvo náučných
chodníkov v Zlatníckej doline, Holíči a Kopčanoch. 50 % respondentov uviedlo, že sa na ich území nachádza
cyklotrasa, čo je výhodná pozícia pri budovaní a rozširovaní siete cyklotrás sna Hornom Záhorí do
budúcnosti. V regióne sa nachádzajú aj tri turisticko – informačné centrá, najrôznejšie informačné tabule, 4
rozhľadne a 1 lyžiarsky vlek.
Z vykonaného šetrenia vzišli nasledovné rozvojové priority cestovného ruchu do roku 2020:
•
•
•
•

rekonštrukcia a budovanie cyklotrás,
rozšírenie kapacít ubytovacích zariadení,
rozvoj vinohradníctva a kultúrnych tradícií,
budovanie rozhľadní, náučných chodníkov, kempingov.

Za najhodnotnejšie prejavy ľudovej a tradičnej kultúry možno považovať výrobu krojov, bylinkárstvo, pečenie
koláčov v tradičnej peci, Skalický trdelník, Skalický rubín, remeselné dielničky, Skalická vysoká torta,
skalické nárečie, vinohradníctvo a holíčska keramika. O propagáciu týchto kultúrnych zvykov a tradícií sa
stará množstvo organizácií a spolkov sídliacich v území. 55 % územia je pokryté vydávaním regionálnych
periodík s rôznou dobou periodicity (od dvojtýždenníkov, cez mesačníky až po občasníky).
Pri odpovedi na otázku, či je v obci vybudovaná kanalizácia, len 40 % respondentov uviedlo ÁNO. Čistenie
odpadových vôd sa vykonáva prevažne prostredníctvom ČOV (50 %), žúmp (10 %) a až 40 % respondentov
uviedlo, že voda nie je čistená. Obce a mestá Horného Záhoria sú plne plynofikované, s vyhovujúcou
kapacitou a technickým stavom elektrickej energie. Na celom území Horného Záhoria je zavedený
separovaný zber odpadu, 55 % obcí nemá vybudovaný zberný dvor.
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2.4.

SWOT analýza

SWOT analýza je nástroj strategického plánovania používaný na hodnotenie silných a slabých stránok,
príležitostí a hrozieb, ktoré spočívajú v danom projekte, obchodnej príležitosti, území, prípadne v inej situácii,
v ktorej sa nachádza organizácia alebo územie so snahou uskutočniť určitý cieľ. Zahrňuje monitorovanie
marketingového interného aj externého prostredia:
•

Silné stránky (Strenghts) – interné / vnútorné atribúty / vlastnosti, ktoré jej môžu napomôcť k
dosiahnutiu cieľa,

•

Slabé stránky (Weaknesses) - interné / vnútorné atribúty / vlastnosti, ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa,

•

Príležitosti (Opportunities) – externé podmienky, ktoré môžu dopomôcť k dosiahnutiu cieľa,

•

Ohrozenia (Threats) – externé podmienky, ktoré môžu sťažiť dosiahnutie cieľa.

Nižšie je uvedená SWOT analýza územia Horného Záhoria z komplexného pohľadu, rozčlenená do
niekoľkých základných odvetví.

Životné prostredie
Silné stránky
‣ zachovalé životné prostredie mimo
urbanizovaných priestorov
‣ čisté životné prostredie
‣ existencia vinohradov
‣ existencia rybníkov
‣ rieka Morava a Baťov kanál
‣ množstvo maloplošných chránených území
a CHKO Biele Karpaty
‣ rekreačná oblasť Zlatnícka dolina
‣ existencia lokalít NATURA 2000
a Ramsarských lokalít
‣ bohatá fauna a flóra, vysoká biodiverzita
‣ existencia minerálnych prameňov
‣ množstvo parkov a verejnej zelene
‣ autentickosť prírodného potenciálu v území
‣ existencia kompostárne

Slabé stránky
‣ existencia čiernych skládok v regióne
a environmentálnych záťaží
‣ absencia národného parku
‣ slabé environmentálne povedomie hlavne
u starších ročníkov
‣ neustále sa rozvíjajúca priemyselná
a hospodárska výroba
‣ obnova a údržba zelene v intravilánoch
‣ pôda ohrozená vodnou a veternou eróziou
‣ používanie vysokých dávok priemyselných hnojív
‣ tranzitná doprava s medzinárodným významom

Príležitosti
‣ zlepšenie separovaného zberu odpadu
‣ udržanie a systematická obnova verejnej
zelene
‣ budovanie nových parkov, vytváranie
oddychových zón, detských ihrísk a parkov
(skultúrnenie prostredia)
‣ využívanie obnoviteľných zdrojov energie
‣ revitalizácia rybníkov a priľahlých pozemkov
‣ - rozšírenie kompostárne

Ohrozenia
‣ čierne skládky a staré environmentálne záťaže
‣ zrážkový tieň Dolnomoravského úvalu
‣ živelné a nepredvídateľné udalosti
‣ možnosť kontaminácie podzemných vôd a pôdy
priemyselnou výrobou
‣ nesystematický rozvoj priemyselného parku
a iných miest priemyselnej výroby
‣ zvyšovanie kapacít tranzitnej dopravy
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Doprava a infraštruktúra
Silné stránky
‣ výhodná geografická poloha (Bratislava – Viedeň
– Brno), dostupnosť regiónu
‣ existencia cestnej, železničnej a vodnej dopravy
‣ existencia diaľnice (hoci len v zanedbateľnom
profile)
‣ existencia vnútrozemského prístavu
‣ existencia siete cyklotrás
‣ dobré napojenie na cestnú sieť v Českej
republike

Slabé stránky
‣ zlý technický stav ciest II. a III. triedy
‣ tranzitná kamiónová doprava
‣ zahusťovanie cestnej dopravy
‣ slabé využívanie železničnej dopravy
‣ absencia cesty I. triedy do okresného mesta
Skalica
‣ absencia kanalizačnej siete v obciach
‣ nevyhovujúci stav poľných a lesných ciest
‣ opotrebovaný stav miestnych komunikácií,
‣ nedostatok parkovacích miest v historickom
jadre mesta Skalica,
‣ chýbajúce cyklistické chodníky, ktoré by prepájali
jednotlivé urbanizované časti okresu a jeho
okolia (nadväznosť na rekreačne oblasti okresu)
‣ absencia, resp. nedobudovanie prvkov
technickej infraštruktúry v niektorých obciach
regiónu
‣ slabšia dopravná dostupnosť niektorých obcí v
okrese

Príležitosti
‣ presun prepravovaných objemov tovarov z cesty
na železnicu
‣ dobudovanie kanalizácie a vody v niektorých
častiach regiónu
‣ rozšírenie ponuky dopravy Baťovým kanálom
‣ využitie rieky Moravy pre napojenie sa na vodné
cesty Pomoravia a Podunajska
‣ rekonštrukcia poľných a lesných ciest, výsadba/
výstavba vetrolamov
‣ vybudovanie základnej infraštruktúry k centrám
cestovného ruchu (chodníky, cyklochodníky,
parkoviská, cesty, voda, kanalizácia)
‣ využívanie alternatívnych spôsobov dopravy
(elektromobilita)

Ohrozenia
‣ pretrvávajúci nezáujem o rekonštrukciu ciest
v správe VÚC
‣ zvyšovanie kapacít tranzitnej dopravy
‣ upadanie významu železničnej dopravy
‣ marginalizovanie prihraničného regiónu
‣ nevysporiadané pozemky v prípade budovania
dopravnej infraštruktúry
‣ nedostatok finančných prostriedkov na udržanie
technického stavu infraštruktúry
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Kultúra a tradície
Silné stránky
‣ periodicky sa opakujúce podujatia športového,
kultúrneho a spoločenského charakteru s
národným i medzinárodným významom
‣ rázovitý región Slovenska
‣ kultúrne územie s vysokou hodnotou naviazané
na históriu a historické pamiatky
‣ dlhodobo pretrvávajúci záujem o kultúrne
a spoločenské tradície Záhoria
‣ Skalický trdelník, Skalický rubín a slivovica,
kroje, jedlá, jazyk, zvyky
‣ veľmi dobre vybudovaná sieť športových,
kultúrnych a spoločenských organizácií
‣ vybudované cezhraničné partnerstvá
‣ územie bohaté na svetské a sakrálne stavby
‣ existencia niekoľkých Národných kultúrnych
pamiatok
‣ významná národná kultúrna pamiatka zapísaná
v Európskom zozname kultúrneho dedičstva
‣ zámok v Holíči
‣ existencia oblastnej organizácie cestovného
ruchu
‣ tradičný chov koní
‣ atraktívne okolie mesta Skalica – rekreačná
oblasť Zlatnícka dolina, vinohrady, Skalické
rybníky, rieka Morava
‣ zrekonštruovaná pamiatková zóna v meste
Skalica
‣ rodisko významných dejateľov a osobností
‣ Záhorské múzeum

Slabé stránky
‣ nedostatok spoločenských a kultúrnych podujatí
nadregionálnej alebo národnej úrovne
‣ existencia vandalizmu
‣ zlý technický stav kultúrnych a historických
pamiatok (opotrebovanie)
‣ slabá údržba kultúrnych domov
‣ zlý technický stav budov v správe miest a obcí
‣ slabá propagácia kultúrnych a spoločenských
podujatí
‣ starnutie obyvateľstva
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Kultúra a tradície
Príležitosti
‣ efektivizácia nadviazaných partnerstiev na
Slovensku, ale aj v zahraničí
‣ vytváranie nových mikroregionálnych väzieb
‣ revitalizácia sakrálnych a svetských pamiatok
v regióne
‣ využitie kultúrnych pamiatok pre rozvoj
vidieckeho cestovného ruchu
‣ podpora tradičných ľudových zvykov, remesiel,
kulinárskych špecialít, spracovanie produktov
‣ rozvinúť marketing a zviditeľnenie kultúrnych
podujatí a potenciálu územia
‣ využitie existujúceho kultúrno-historického a
prírodného potenciálu v rozvoji aktívneho
zahraničného a domáceho cestovného ruchu
orientovaného na vidiecky turizmus, mestský a
konferenčný cestovný ruch
‣ vybudovať centrum kultúrneho turizmu – rozvoj
animačných aktivít a kultúrnych podujatí
‣ zachovanie tradičného koloritu vinohradov a
architektúry vinohradníckych búd

Ohrozenia
‣ nezáujem o veci verejné
‣ odchod mladých z regiónu
‣ pretrvávajúca devastácia technického stavu
kultúrnych pamiatok z titulu nezáujmu
a nedostatku finančných zdrojov
‣ nevyužívanie materiálnych zdrojov územia
(kultúrne pamiatky s historickým významom)
‣ strata záujmu o svoju históriu
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Cestovný ruch
Silné stránky
‣ rieka Morava a Baťov kanál
‣ existencia vínnej cesty
‣ periodicky sa opakujúce podujatia športového,
kultúrneho a spoločenského charakteru s
národným i medzinárodným významom
‣ existencia TIK a OOCR
‣ v území pôsobia rôzne združenia zaoberajúce sa
rozvojom cestovného ruchu
‣ atraktívne okolie mesta Skalica – rekreačná
oblasť Zlatnícka dolina, vinohrady, Skalické
rybníky
‣ výhodná geografická poloha na medzinárodnom
rozhraní, ktorá predstavuje výborné možnosti pre
cezhraničnú spoluprácu
‣ vyškolení pracovníci cestovného ruchu
‣ sieť značených cyklistických a turistických trás
‣ rybníky, vinohrady
‣ dobre vybudované zázemie kultúrnych podujatí,
tradícií, gastronómie
‣ rastúci počet ubytovacích zariadení
‣ vhodné predpoklady pre mestský turizmus,
vidiecky a kongresový turizmus
‣ vhodné predpoklady pre rozvoj hipoturistiky
a vodnej turistiky
‣ periodicky sa opakujúce podujatia športového,
kultúrneho a spoločenského charakteru s
národným i medzinárodným významom
‣ atraktívne okolie mesta Skalica – rekreačná
oblasť Zlatnícka dolina, vinohrady, Skalické
rybníky, rieka Morava
‣ zrekonštruovaná pamiatková zóna v meste
Skalica
‣ rodisko významných dejateľov a osobností
‣ Záhorské múzeum

Slabé stránky
‣ slabé využívanie existujúceho prírodného,
kultúrneho a historického potenciálu
‣ nedostatok spoločenských podujatí na
nadregionálnej a národnej úrovni
‣ centralizácia cestovného ruchu do okolia mesta
Skalica
‣ pokles počtu prenocovaní a počtu lôžok
v regióne
‣ nedostatočná koordinácia spoločných
rozvojových aktivít cestovného ruchu
‣ slabá informovanosť v území
‣ cyklotrasy sú vedené po existujúcich cestách II.
a III. triedy
‣ absencia dostatočného množstva ubytovacích
a stravovacích služieb v regióne (s výnimkou
Skalice)
‣ absencia KOCR, ktorá by koordinovala aktivity
cestovného ruchu
‣ nedostatok doplnkových služieb s celoročným
využitím, ktoré by dosahovali európsky
štandard, ako aj potreba vylepšenia produktov
pre zážitkový cestovný ruch
‣ chýbajúca marketingová stratégia, značka a
imidž destinácie
‣ z hľadiska priemernej dĺžky pobytu
návštevníkov prevládajú krátkodobé pobyty
‣ ponúkané balíky služieb je potrebné inovovať
za účelom zvýšenia kvality európskeho
štandardu, častokrát slabá jazyková
vybavenosť pracovníkov v cestovnom ruchu
‣ absencia medzinárodných hotelových reťazcov
(predstavujú značku kvality) i napojenia hotelov
na medzinárodne informačné a rezervovacie
systémy,
‣ spolupráca subjektov zainteresovaných na
rozvoji cestovného ruchu v území ešte stále nie
je v ideálnom stave a mala by v budúcnosti
napredovať
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Cestovný ruch
Príležitosti
‣ využitie existujúceho kultúrno-historického a
prírodného potenciálu v rozvoji aktívneho
zahraničného a domáceho cestovného ruchu
orientovaného na vidiecky turizmus, mestský a
konferenčný cestovný ruch
‣ zefektívnenie a rozvoj spolupráce s partnerskými
organizáciami doma aj v zahraničí
‣ tvorba nových medzisektorových partnerstiev
‣ participácia obyvateľov na veciach verejných
‣ rozvoj kultúry a športu
‣ obnova historických pamiatok v regióne
‣ budovanie športovo – oddychových areálov
‣ vhodný prírodný potenciál pre rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu a pre rozvoj služieb
‣ využitie kultúrnych pamiatok v rozvoji vidieckeho
cestovného ruchu
‣ využitie rieky Moravy pre rozvoj rekreačnej
plavby
‣ využitie ekonomického potenciálu návštevníkov
zo susednej krajiny (z Českej republiky)
‣ finalizácia poľnohospodárskych výrobkov a malý
predaj z dvora (vinohradníctvo, včelárstvo a pod.)
‣ vybudovať centrum kultúrneho turizmu – rozvoj
animačných aktivít a kultúrnych podujatí
‣ využitie hranice s Českou republikou –
‣ dynamizácia obchodu a iných sfér
hospodárskeho a spoločenského života
‣ udržanie a systematická obnova verejnej zelene,
budovanie nových parkov, vytváranie
oddychových zón, detských ihrísk a parkov –
skultúrnenie prostredia
‣ revitalizácia rybníkov a vybudovanie odbytového
strediska sladkovodných rýb
‣ vytvorenie siete cyklotrás a náučných chodníkov,
vrátane značenia a odpočívadiel
‣ vybudovanie základnej infraštruktúry k centrám
cestovného ruchu (chodníky, cyklochodníky,
parkoviská, cesty, voda, kanalizácia)
‣ rekonštrukcia kultúrnych pamiatok
‣ aktívna propagácia celého regiónu spoločne
prostredníctvom veľtrhov, vydávaním
propagačných materiálov a inou formou
marketingovej propagácie
‣ - vhodné predpoklady pre zavedenie efektívneho
destinačného manažmentu
‣ - pohostinnosť a ochota miestneho obyvateľstva
podieľať sa na cieľavedomom rozvoji cestovného
ruchu
‣ - vytváranie nových pracovných príležitostí v

Ohrozenia
‣ nedostatok finančných prostriedkov na
dobudovanie a udržiavanie technickej a
sociálnej infraštruktúry
‣ nevytváranie podmienok pre udržanie mladých
rodín v území (napr. nevytvorenie bytových
príležitostí a podporného systému financovania
bývania pre mladé rodiny)
‣ nevyužívanie materiálnych zdrojov územia
(napr. nevyužitie chátrajúcich objektov
kultúrneho a historického významu)
‣ nezainteresovanosť samosprávy na
implementácii stratégií
‣ neprijatie niektorých strategických cieľov
miestnym obyvateľstvom
‣ nedostatočné finančné možnosti pre realizáciu
jednotlivých aktivít
‣ pokles počtu prenocovaní v regióne
‣ rast cestovateľských skúseností návštevníkov
spôsobil rast ich očakávaní, preto častokrát
vyžadujú vyššiu pridanú hodnotu za poskytnuté
služby
‣ nedostatočný počet cestovných kancelárií a
agentúr so zameraním na domáci a aktívny
zahraničný (príchodový) cestovný ruch
‣ zaostávanie infraštruktúry cestovného ruchu za
potrebami rozvoja cestovného ruchu v súlade s
aktuálnym trendmi v cestovnom ruchu
‣ nepomer v počte vybudovaných náučných trás
a chodníkov vo vzťahu k prírodným
podmienkam destinácie
‣ nedostatočne spracovaný kalendár podujatí,
‣ potreba neustálej spolupráce subjektov
zainteresovaných na rozvoji cestovného ruchu
(destinačný manažment, marketing a branding
destinácie a podobne),
‣ chýbajúca nadväznosť a kontinuita v prípade
nosných produktových línií a ich napojení na
ostatné doplnkové služby,
‣ absencia napojenia regionálnych produktov
destinácie na produkty ostatných okolitých
destinácii (regiónov),
‣ existencia tieňovej ekonomiky,
‣ úzka špecifikácia produktu, väčšina
podnikateľov ponúka veľmi podobné balíky
služieb (absentuje jedinečnosť),
‣ kvalita ciest druhej a tretej triedy i miestne
komunikácie
‣ - zimy bez snehu
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Ekonomika
Silné stránky
‣ fungujúci systém územného plánovania na
všetkých plánovacích úrovniach SR
‣ definované a v praxi realizované programy
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
‣ vybudovaný systém pre zabezpečenie riadenia
projektového cyklu eurofondov
‣ neustály rast počtu obyvateľov
‣ zvyšujúca sa kúpyschopnosť obyvateľstva
‣ existencia silných zamestnávateľov v regióne
‣ blízkosť štátnej hranice s ČR, čo posilňuje
migráciu obyvateľstva a tovarov
‣ vhodná poloha k centrám Bratislava – Brno –
Viedeň
‣ rýchle napojenie na diaľnicu
‣ existencia priemyselného parku a ďalších
v blízkosti
‣ existencia automobilového klastra
‣ začiatok nového programovacieho obdobia
2014-2020
‣ záujem investorov o toto územie

Slabé stránky
‣ legislatívne a vecne nedobudovaný systém na
podporu regionálneho rozvoja
‣ nedostatočne rozpracovaná národná stratégia
regionálneho rozvoja
‣ mnoho prípadov neaktuálnych plánovacích
dokumentov na úrovni VÚC a obcí
‣ nízka miera koordinácie medzi aktivitami
podpory regionálneho rozvoja a eurofondmi
‣ nedostatočná miera integrácie regionálneho a
sektorových OP v rámci eurofondov
‣ nedostatočné využívanie partnerstva verejného
a súkromného sektora v rámci podpory
regionálneho a miestneho rozvoja
‣ periférny prihraničný región
‣ nízka technická a technologická vybavenosť obcí
‣ slabnúce ekonomicky aktívne obyvateľstvo
‣ starnúce obyvateľstvo
‣ zvyšujúca sa migrácia a odliv vzdelanej
pracovnej sily
‣ krátenie podielových daní
‣ nedostatočne využitý existujúci potenciál
ekonomických zdrojov v rozvoji vidieka (cestovný
ruch, malé a stredné podnikanie...)
‣ absencia živnostenských služieb v niektorých
obciach
‣ zlá dopravná dostupnosť niektorých obcí regiónu

87

Ekonomika
Príležitosti
‣ využiť orientáciu európskej regionálnej politiky
na integrované prístupy a využívanie územnej
koncentrácie na dobudovanie systému podpory
regionálneho a miestneho rozvoja
‣ vytvoriť dostatočné konzultačné a rozhodovacie
platformy (fóra) pre zabezpečenie efektívnej
vertikálnej a horizontálnej koordinácie v rámci
plánovacieho prostredia SR
‣ posilniť väzby medzi územným plánovaním,
podporou regionálneho rozvoja a sektorovým
plánovaním v záujme ich zefektívnenia a
skvalitnenia
‣ zvýšiť efektivitu informačného zabezpečenia
plánovacích procesov, hlavne čo sa týka
dostupnosti a kvality disponibilných údajov, ako
aj dostupnosti plánových výstupov pre
verejnosť
‣ podporiť plánovacie aktivity v regióne ako celku
a aj obciach a mestách samostatne
‣ efektívny manažment územia
‣ rozvoj ekologického hospodárstva s dôrazom
na obnoviteľné zdroje energie a trvalo
udržateľný rozvoj
‣ lokalizácia územia z hľadiska zamestnanosti a
generovania doplnkových príjmov (obyvatelia
územia majú možnosť zamestnať sa aj mimo
územia – v ČR, Rakúsko, mestá Skalica,
Senica, Trnava, Bratislava, Brno)
‣ využitie ekonomického potenciálu návštevníkov
z ČR

Ohrozenia
‣ nedostatok ochoty sektorových plánovacích
systémov zapojiť sa do integrovaných prístupov
k územnému rozvoju
‣ vytváranie paralelného plánovacieho prostredia z
eurofondov a následné zvyšovanie
neprehľadnosti v plánovacích procesoch
‣ prehnaná integrácia plánovacieho prostredia
‣ nedostatok finančných zdrojov
‣ odchod investorov
‣ príliš jednostranné zameranie krajskej
ekonomiky na automobilový priemysel spojený
so subdodávkami pre automobilový priemysel
‣ starnutie obyvateľstva
‣ nerovnomerne rozvinuté podnikateľské
prostredie
‣ nedostatok kvalitnej pracovnej sily
‣ nedostatočná podpora podnikateľov
‣ nedostatočné finančné zdroje na rozvoj
podnikateľských aktivít
‣ útlm poľnohospodárstva v území
‣ byrokracia
‣ zlé čerpanie finančných zdrojov v novom
programovacom období 2014-2020
‣ negatívny vývoj zamestnanosti
‣ starnutie obyvateľstva
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2.5. Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu
V roku 2014 a 2015 boli v súvislosti s tvorbou Cezhraničnej stratégie udržateľného rozvoja Horného Záhoria
uskutočnené viaceré dotazníkové prieskumy týkajúce sa kvality života občanov. V rámci týchto prieskumov
boli zisťované aj názory a postoje predstaviteľov mesta Skalica (poslancov, úradníkov, pracovníkov
mestských príspevkových organizácii a mestských obchodných spoločností) a občaov obcí okresu Skalica,
teda Horného Záhoria. Samostatný prieskum bol tiež uskutočnený medzi študentmi stredných škôl v Skalici.
Dotazníkový prieskum tvorí súčasť celkovej analýzy prostredia v Skalici a okolitých obciach. Všetky závery
vyplývajúce z analýzy budú použité výhradne k štatistickým účelom - ako podklady pre spracovanie
rozvojovej stratégie. Zmyslom prieskumu bolo zistenie názorov, pripomienok a podnetov obyvateľov
Strážnice a okolitých obcí a zohľadnenie ich postojov v budúcom rozvoji územia vo forme konkrétnych aktivít
v kľúčovom koncepčnom dokumente regionu. Cieľom dotazníkového prieskumu pre predstaviteľov mesta je
reflektovať na potreby a priania týchto obyvateľov za účelom tvorby priaznivejších podmienok pre život s
ohľadom na miestne podmienky, limity a zvyklosti.
Celkovo sa dotazníkového prieskumu zúčastnilo viac ako 380 osôb.

2.5.1. Cieľ a a metodika
Cieľom tohto prieskumuj bolo získanie informácii o spokojnosti občanov s kvalitou života v meste Skalica a
okolitých obciach so zameraním na hodnotenie kvality verejných služieb poskytovaných najmä mestskými a
obecnými úradmi a príspevkovými organizáciami mesta Skalica. Výsledky prieskumu by mali slúžiť ako
vodítko pre stanovovanie postupov mesta a obcí Horného Záhoria pri znižovaní alebo odstraňovaní
nedostatkov a nespokojnosti obyvateľov regiónu.
Prieskum si kládol za cieľ:

- získať čo nejväčší počet dát od občanov žijúcich v okrese Skalica,
- spoznať názory a vnímané nedostatky od ľudí, ktorí na území okresu Skalica žijú a primárne vnímajú
dianie na území,

- poukázať na záujem vedenia mesta a okolitých obcí o názory občanov a ochotu s nimi pri budúcom
vývoji mesta a obcí v okrese spolupracovať.

‣ Metóda zberu údajov
Ako najvhodnešia metóda zberu dát bola zvolené štatistické zisťovanie formou elektronických dotazníkov.
Snahou bolo sprístupniť dotazníky čo najväčšiemu počtu obyvateľov, preto boli zvolené tieoto formy
oslovenia občanov a subjektov v území okresu Skalica:
a. aktívne oslovenie respondentov prostredníctvom členov pracovných skupín,
b. emailová výzva v rámci mestského úradu a obecných úradov a smerom k úradníkom a príspevkovým
organizáciám mesta,
c. výzva listom v mene mesta Skalica adresovaným na obecné úrady v okrese Skalica
d. výzva listom v mene mesta adresovaným stredným a vysokým školám v okrese Skalica
e. zverejnenie na webových stránkach mesta a na sociálnej sieti Facebook

‣ Návrh dotazníku
Dotazník bol zostavený tak, aby umožňoval určiť mieru spokojnosti občanov s úrovňou kvality života a
bezpečnosti v meste a v okolitých obciach a získať od občanov cenné pripomienky, poznámky a podnety k
odstránení nedostatkov pri budúcom vývoji dotknutého územia.
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Štruktúra dotazníkov bola nasledujúca:

‣

•

profil respondenta (občana),

•

spokojnosť so životom v meste či obci,

•

najvhodnejší spôsob poskytovania informácii o dianí v meste či obci,

•

témy týkajúce sa otázok životného prostredia,

•

dopravná dostupnosť mesta či obce,

•

dopravná oslužnosť,

•

identifikácia najzávažnejších problémov v meste či obci,

•

identifikácia pocitu bezpečia občanov,

•

súbor ďalších dielčích indikátorov.

Výber respondentov

Cieľovú skupinu dotazníkového prieskumu tvorili všetci obyvatelia
rozdielu pohlavia, veku či zamestnania. Napriek tomu mohli byť tieto
roztriedené do skupín. Pri voľbe vhodných distribučných kanálov sa
bol dotazník sprístupnený čo najväčšiemu počtu obyvateľov a

mesta Skalica a okolitých obcí bez
kategórie obyvateľov posudzované a
prihliadalo predovšetkým k tomu, aby
možnosti jeho odovzdania boli čo

Graf č.17: Štruktúra respondentov podľa bydliska
mesto Skalica
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obec Prietržka
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52 %
16 %
8%
5%
5%
4%
4%
2%
2%
2%
1%
1%

0%

12 %

24 %

36 %

48 %

60 %

najjednoduchšie. Preto bola zvolená aj forma elektronických dotazníkov.

Graf č.18: Štruktúra respondentov podľa zamestnania
zamestnanec

70,87 %

podnikateľ/ka

8,66 %

dôchodca

7,87 %

študent/ka

7,87 %

nezamestnaný(á)

1,57 %

materská dovolenka

0,79 %

pracujem

0,79 %

učiteľka

0,79 %

živnostník

0,79 %

0%

16 %

32 %

48 %

64 %

80 %

90

Vzhľadom k forme zberu dát (neriadeným výberom respondentov) nebolo možné zaistiť vyváženosť
respondentov z hľadiska veku či pohlavia. Z toho dôvodu došlo k selekcii a hodnoteniu odpovedí tak, aby
zastúpenie jednotlivých vekových skupín občanov zodpovedalo vekovej štruktúre mesta a okolitých obcí.
V záujme zachovania anonymity obyvateľov boli dotazníky spracované bez uvedenia akýchkoľvek osobných
údajov. Respondenti vyplňovali dotazník vždy pomocou výberu ponúkaných variant odpovedí, alebo vyplnení
bodovacej stupnice. Pre prípad nezahrnutia všetkých problémových okruhov mali respondenti možnosť
vyjadriť svoj názor i prostredníctvom slovnej formulácie.

2.5.2. Prieskum spokojnosti občanov
Táto sekcia dotazníkového prieskumu si kládla za cieľ zistiť spokojnosť respondentov so životom v meste
Skalica a okolitých obciach. Dotazník obsahoval 18 otázok a 3 podotázky, v ktorých mali respondenti
možnosť vyjadriť svoj postoj k dianiu v regióne, možnostiam voľnočasového využitia, kvalite životného
prostredia, zelene, bezpečnosti, či mestskej a medzimestskej dopravy.
Vďaka tejto štruktúre otázok, ktoré boli koncipované ako uzavreté, čiastočne uzavreté a otvorené, bola
zabezpečená možnosť naplno prejaviť svoju mieru spokojnosti, vyjadriť svoje názvory a návrhy na zlepšenie.
‣

Otázka č. 1 – 4: Zloženie respondentov

Prieskumu sa zúčastnilo celkom 140 respondentov. Zloženie respondentov z hľadiska pohlavia je
rovnomerné. Z hľadiska veku najviac respondentov tvorili obyvatelia od 19 do 50 rokov (spolu 83 %
respondentov). Z hľadiska miestnej príslušnosti tvorili 88% respondentov obyvatelia mesta Skalica. Z
pohľadu pôsobnosti respondentov vo vzťahu k mestu Skalica prevažujúcu väčšinu dotazníkov vyplnili vlastní
zamestnanci mesta.
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Graf č. 15 : Štruktúra respondentov
podľa veku

36-50 rokov
43 %

Graf č. 16 : Podiel žien a mužov v
dotazníkovom prieskume

Muži
49,61 %
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14 %
do 18 rokov
3%
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50,39 %

19-35 rokov
40 %

‣

Otázka č. 5: Ako ste celkovo spokojný s Vašou obcou/mestom, kde žijete, pracujete, (ste na
návšteve)?

V tejto časti dotazníku obyvatelia (respondenti) vyjadrovali spokojnosť s celkovou úrovňou života v meste
Skalica a okolitých obciach. Táto otázka ponúka súhrnný pohľad na súčasnú spokojnosť obyvateľstava
regiónu Horné Záhorie.

Graf č. 19 Úroveň spokojnosti občanov s
obcou /mestom
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0,79 %
skôr negatívne
7,09 %

neutrálne
skôr negatívne
skôr pozitívne
veľmi negatívne
veľmi pozitívne

skôr pozitívne
70,08 %

Vo všetkých vekových skupiných prevláda hodnotenie “skôr pozitívne”. Touto známkou ohodnotilo celkovú
mieru spokojnosti s mestom / obcou celkovo 70,08 % respondentov. Druhou najčastejšiou odpoveďou je
hodnotenie “veľmi pozitívne”.
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‣

Otázka č. 6: Úroveň spokojnosti s vybranými témami

Táto časť dotazníku bola venovaná spokojnosti s úrovňou občianskej vybavenosti, bezpečnosti,
poskytovanými službami, možnosťami športového či kultúrneho vyžitia, ktoré mesto / obec ponúka.
Jednotlivé položky boli hodnotené v rozpätí od 1 (nízká úroveň) až do 5 (vysoká úroveň).
Nižšie uvedený graf zobrazuje vyhodnotenie výsledkov v podobe priemerných známok pri všetkých
vekových kategóriách. Témy sú zoradené podľa priemerného bodového hodnotenia od najvyššie po
najnižšie hodnotené. Rozpätie je od 1 po 4, vzhľadom k tomu ani jedna z kategórii nedosiahla priemerné
hodnotenie vyššie ako 4.
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Graf č. 20 Úroveň spokojnosti s vybranými
témami
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Otázka č. 7: Sledovanie diania v meste a obciach Horného Záhoria

Cieľom tejto otázky je identifikácia najefektívnejšieho komunikačného kanálu, ktorý by čo najvhodnejšiou
cestou zabezpečil vhodnú komunikáciu a výmenu informácií medzi mestským/obecným úradom a širokou
verejnosťou. Dotazníkový prieskum bol zacielený na získanie informácie, ktorú formu zverejňovania
informácií by obyvatelia najviac uprednostňovali a ktoré sú pre nich najdostupnejšie.
Respondenti mali na výber z týchto skupín:

-

úradná tabuľa
internet (stránka obce)
verejné zastupiteľstvo obce / mesta
televízia, tlač
nezaujíma sa
Graf č. 21 Obľúbenosť jednotlivých
informačných kanálov

internet (stránka obce)

87,40 %

úradná tabuľa
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verejné zastupiteľstvo obce / mesta
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2,36 %
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Z prieskumu jednoznačne vyplýva, že obyvatelia najviac preferujú média, ktoré sú im najdostupnejšie a ktoré
môžu využívať z pohodlia domova, tak aj mimo neho. Respondenti najviac využívajú internet (87,4 % z
opýtaných). Vhodným nástrojom na informovanie verejnosti, hlavne u mladších obyvateľov sú sociálne siete
(najmä Facebook), ktoré sú efektívnym nástrojom bezprostredného doručenia informácie. Taktiež umožňujú
interaktivitne správanie, vytváranie komunít a vzájomnú diskusiu.
Na posledných dvoch miestach je televízia tlač a informovanie prostredníctvom verejných zasadnutí
zastupiteľstiev. Tieto možnosti su využívané prevažne seniormi.
‣

Otázka č. 8: Trávenie voľného času

Nielen verejné služby typu zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, či zabezpečenia vzdelávania vytvárajú
priaznivé podmienky. Taktiež možnosť pestrej ponuky voľnočasových aktivít a pasívnej relaxácie je
významným znakom atraktívneho bydliska.
Graf č. 22 Trávenie voľného času
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Graf č. 23 Obľúbenosť jednotlivých športov
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‣

Otázka č. 9: Triedenie odpadu

Pri otázke na triedenie odpadu uviedla prevažná väčšina respondentov možnosť “ÁNO, triedim” (97%). Tá
časť obyvateľov, ktorá odpovedala na otázku negatívne, uviedla ako najčastejšiu príčinu nedostupnosť
kontajnerov v okolí a zvyšní respondenti uviedli, že sa im odpad triediť nechce.

Graf č. 24: Podiel občanov
separujúcich odpad

Triedim
93 %

Netriedim
7%

‣

Otázka č. 10: Starostlivosť o zeleň

Verejná zeleň a mestské parky sú neodeliteľnou súčasťou vzľadu mesta a okolitých obcí a sú ich dôležitým
prvkom. Zanedbaná zeleň, prípadný nedostatok mobiliáru uberajú na atraktivite mesta či obce. Nevhodne
zvolený mobiliár (lavičky, informačné tabule, odpadkové koše, osvetlenie a pod.) môžu zničiť pozitívny dojem
v čistých a opravených mestských častiach či obciach. Podobne môže taktiež neupravená či nevhodne
zvolená zeleň znižovať atraktivitu inak dobre vybavenej a čistej mestskej časti či obce. Vzhľad týchto plôch
by sa mal upravovať v kontexte s okolitou zástavbou, v súlade s priestorovými možnosťami a plánovanou
funkciou využívaného priestoru. Väčšina respondentov reaguje na zlepšovanie stavu zelene a starostlivosť o
ňu pozitívne.

Graf č. 25: Zlepšenie starostlivosti o
zeleň
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Skôr nie
17 %

Určite nie
7%
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13 %
Skôr áno
32 %

96

Napriek celkovo kladnému vnímaniu zlepšovania sa starostlivosti o zeleň je potrebné vziať do úvahy aj
negatívny pohľad na túto situáciu. Celkovo 24 % respondentov vníma stav zelene ako nemeniaci sa, resp.
zhoršujúci sa. Celkovo 13% respondentov zlepšení resp. zhoršenie starostlivosti o zeleň nezaznamenalo.
‣

Otázka č. 11: Kvalita životného prostredia

Respondenti mali možnosť vyjadriť sa k jednotlivým častiam otázky bodovým hodnotením v rozpätí 1 až 5 s
tým, že 5 znamená “vysoká spokojnosť” a 1 bod znamená “nízka spokojnosť”. Jednotlivé podotázky hodnotia
mieru spokojnosti s kvalitou a starostlivosťou o zeleň a verejné priestranstvá celomestsky a tiež z pohľadu
lokalít v ktorých majú respondenti svoje bydlisko. Najlepšie hodnotné otázky sa týkajú kvality ovzdušia.
Najmenej spokokojní sú obyvatelia s rozsahom verejných plôch a parkov. Hodnota tohto ukazovateľa bola
zrejme ovplyvnená aj skutočnosťou, že väčšinou respondentov boli obyvatelia mesta Skalica.

Graf 26: Hodnotenie kvality životného prostredia
[Kvalita ovzdušia]
[Čistota a vzhľad miesta, kde bývam]
[Miera hlučnosti]
[Úroveň starostlivosti o verejné plochy]
[Rozsah verejných plôch (parkov)]
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Otázka č. 12: Spokojnosť s autobusovou dopravou

Taktiež táto otázka bola navrhnutá ako uzavretá, s možnosťou jednotlivé podotázky ohodnotiť v škále 1 nespokojný, 5 - veľmi spokojný. Až 56,7 % respondentov pravidelnú autobusovú dopravu nepoužíva vôbec.

Graf č. 27: Priemerné bodové hodnotenie spokojnosti s
autobusovou dopravou
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‣

Otázka č. 13: Spokojnosť s vlakovou dopravou

Taktiež táto otázka bola navrhnutá ako uzavretá, s možnosťou jednotlivé podotázky ohodnotiť v škále 1 nespokojný, 5 - veľmi spokojný.

Graf č. 28: Priemerné bodové hodnotenie spokojnosti s
vlakovou dopravou
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Otázka č. 14: Bezpečnosť v obci / meste

Taktiež táto otázka bola navrhnutá ako uzavretá, s možnosťou jednotlivé podotázky ohodnotiť v škále 1 nebezpečne, 5 - bezpečne.
Graf 29: Hodnotenie bezpečnosti v meste / obci.
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‣

Otázka č. 15: Čo je najväčším problémom obce (mesta)?

V tejto otázke mali respondenti možnosť uviesť najproblémovejšie oblasti podľa ich vlastného uváženia.
Otázka bola položená ako otvorená.
Graf č. 30: Hodnotenie problémových oblastí obcí a
miest
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Otázka č. 16: Aké najväčšie pozitíva nachádzate v obci?

V tejto otázke mali respondenti možnosť uviesť najväčšie pozivíta obce/mesta v ktorom bývajú podľa ich
vlastného uváženia. Otázka bola položená ako otvorená.

Graf č. 31: Hodnotenie pozitív v obciach /
mestách Horného Záhoria
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‣

Otázka č. 17: Čo by sa v obci malo rozhodne zmeniť?

V tejto otázke mali respondenti možnosť uviesť vlastné návrhy čo by sa v ich obci / meste malo zmeniť.
Otázka bola položená ako otvorená.

Graf č. 32: Návrhy na zmenu v obciach / mestách
Horného Záhoria
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2.5.3. Prieskum názorov predstaviteľov mesta Skalica
Dotazníkové zisťovanie bolo zamerané na cieľovú skupinu predstaviteľov mesta Skalica a podriadených
organizácií v rámci regiónu Horného Záhoria. Tento prieskum sa týkal predovšetkým zamestnancov mesta
Skalica a služieb v meste. Prvé otázky slúžili k identifikácii štruktúry respondentov podľa ich veku, pohlavia a
postavenia v štruktúre mesta.
‣

Otázka č. 1 – 4: Zloženie respondentov

Prieskumu sa zúčastnilo celkom 40 respondentov. Prevažnú väčšinu respondentov tvorili ženy, vzhľadom k
ich prevažujúcemu podielu v štruktúre mestského úradu Skalica. Z hľadiska miestnej príslušnosti tvorili 88%
respondentov domáci obyvatelia, zvyšných 13% respondentov do mesta Skalica dochádza. Z pohľadu
pôsobnosti respondentov vo vzťahu k mestu Skalica prevažujúcu väčšinu dotazníkov vyplnili vlastní
zamestnanci mesta.
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Graf č. 33 : Podiel žien a mužov v
dotazníkovom prieskume

Graf č. 34 : Štruktúra
respondentov podľa miestnej
príslušnosti
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Graf č. 35 : Štruktúra respondentov
podľa veku
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Graf č. 36 : Štruktúra respondentov
podľa pôsobnosti vo vzťahu k mestu
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‣

Otázka č. 5: Celkové vnímanie mesta Skalica

V rámci uvedenej otázky mali respondenti možnosť vyjadriť svoju spokojnosť s celkovou úrovňou života v
meste Skalica alebo okolitých obciach. Medzi odpoveďami respondentov jednoznačne prevláda spokojnosť
s celkovou úrovňou života v meste. Mesto Skalica tvorí vhodnú lokalitu pre život, výchovu detí, prácu,
zábavu a dožitie. (100 % kladných reakcí).

Graf č. 37 : Celkové vnímanie mesta
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Otázka č. 6: Úroveň spokojnosti s vybranými témami

V tejto časti dotazníka predstavitelia mesta vyjadrovali spokojnosť s úrovňou občianskej vybavenosti a
poskytovanými službami, ktoré mesto Skalica poskytuje. Jednotlivé položky boli bodovo hodnotené v rozpätí
od 1 (nízka úroveň) až do 5 (vysoká úroveň). Nasledujúci graf prezentuje výsledky hodnotenia sledovaných
tém v poradí od najlepšieho bodového zisku.

Graf 38: Úroveň spokojnosti s vybranými službami mesta
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Priemerných kvalitatívnych hodnôt dosahuje stav chodníkov, komunikácií, dostupnosť a kvalita zdravotných
služieb. Nadpriemerné hodnoty dosahuje dostupnosť a kvalita kultúrnych akcií, aj dostupnosť a kvalita škôl v
meste. Najlepšie hodnoty v porovnaní s názormi občanov dosiahla ústretovosť a ochota pracovníkov
mestského úradu, vzhľadom k tomu, že to bolo sebahodnotenie, považujeme toto hodnotenie skôr za
subjektívne. Najhoršiu úroveň spokojnosti dosahol počet parkovacích miest v meste.
‣

Otázka č. 7: Trávenie volného času

V porovnaní s výsledkami hodnotenia rovnakej otázky u občanov v okolí mesta Skalica dospejeme k záveru,
že preferencie predstaviteľov mesta sa líšia od bežných občanov. Zatiaľ čo občania z vidieka viac preferujú
športové a vzdelávacie akcie, predstavitelia mesta dávajú prednosť vlastnému športovaniu (najčastejšie
býba uvádzaná cyklistika či pešia turistika) a iným voľnočasovým aktivitám (hra na hudobné nástroje, fitness
a pod.)
Graf 39: Trávenie voľného času
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Otázka č. 8: Korupcia

Táto otázka bola zaradená do prieskumu za účelom orientačného zistenia závažnosti problému na
mestskom úrade a podriadených organizáciách. Ide o záležitosť, ktorá má dopad na všetky sféry
spoločenského života (ekonomika, nálady v spoločnosti, rezistencia či bojkot občanov voči normám a
nariadeniam). Otázka bola formulovaná nasledovne: “Stretli ste sa v rámci svojho zamestania s korupciou?"

Graf 40: Skúsenosť s korupciou
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Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že vzhľadom k formulácii otázky nie je možné vyvodzovať závery v
zmysle, že 2,5% zamestnancov mesta či podriadenej organizácie prijalo úplatok. Ide výlučne o
konštatovanie, že existuje tento jav v štádiu pokusu, alebo sa o tomto jave zamestnanec dozvedel. Vzľadom
na zanedbateľný výskyt (nízke percento) nie je nutné zo strany mesta prijímať opatrenia na elimináciu tohto
problému.
‣

Otázka č. 9: Starostlivosť o zeleň

Väčšina respondentov sa sa domnieva, že starostlivosť o zeleň sa za posledné dva roky zlepšila. Zlepšenie
starostlivosti o zeľeň (určite áno, skôr áno) vníma 83% z respondentov - predstaviteľov mesta a 65 %
občanov obcí Hornéh o Záhoria. Na základe vzájomného porovnania je možno skonštatovať, že obyvatelia
mesta vnímajú celkovo starostlivosť o zeleň pozitívnejšie ako občania v okolitých obciach. 17% obyvateľov
okolitých obcí Skalice považuje starostlivosť o zeleň za nedostatočnú.
Formulácie otázky bola nasledovná: “Domnievate sa, že starostlivosť o zeleň sa vo vašej obci za posledné
dva roky zlepšila?”

Graf 42: Zlepšenie starostlivosti o zeleň
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Otázka č. 10: Kvalita životného prostredia

Respondenti mali možnosť vyjadriť sa k jednotlivým častiam otázky bodovým hodnotením v rozpätí 1-5 s
tým, že jeden bod znamená “nízka spokojnosť” a 5 bodov znamená “vysoká spokojnosť”. Jednotlivé
podotázky riešia mieru spokojnosti s kvalitou starostlivosti o zeleň a verejné priestranstvá.
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Graf 41: Bodové hodnotenie kvality ŽP podľa predstaviteľov
mesta a podriadených organizácii

Rozsah verejných plôch (parkov)
Miera hlučnosti
Kvalita ovzdušia
Čistota a vzhľad miesta,
kde v Skalici bývam
Úroveň starostlivosti
o verejné plochy
1

‣
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Otázka č. 11-12: Spokojnosť s verejnou (autobusovou a vlakovou) dopravou

Taktiež táto otázka, tak ako predchádzajúce bola navrhnutá ako uzatvorená, s možnosťou jednotlivé
podotázky ohodnotiť bodmi od 1 do 5 (1 – nespokojný, 5 – veľmi spokojný). Rovnakým spôsobom boli
vyhodnocované obidve formy verejnej dopravy, aj autobusová aj vlaková.

Autobus
Vlak

Graf 42: Úroveň spokojnosti s dopravou

Z celkového pohľadu

Mestská hromadná doprava

Dostupnosť okolitých miest a obcí

Dostupnosť do okresných miest

Dostupnosť vzdialenejších miest Slovenska
0

1,25

2,5

3,75

5

50 % respondentov uviedlo, že verejnú dopravu vôbec nevyužíva.
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‣

Otázka č. 13: Bezpečnosť v meste

Cieľom otázky bolo zistiť mieru znepokojenia obyvateľstva s kriminalitou v kontexte emociálnej roviny skupín,
ktoré strach z kriminality postihuje. Bodové ohodnotenie 1 znamená úplne bezpečne, 5 naopak vysoké
nebezpečie v oblasti. Otázka bola nasledovná: “Aká je podľa Vás v obci / meste bezpečnosť? Nebojím sa:
…”

Graf č. 43: Bezpečnosť v meste / obci: Nebojím sa
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Otázka č. 14: Najväčšie problémy mesta či obce

Respondenti mali pri tejto otázke možnosť voľby v rámci niekoľkých poúkaných tém. Za účelom
vyhodnotenia ich potrieb sme rozdelili respondentov podľa veku a pohlavia.
Prvá skupina respondentov zo skupiny zástupcov je vo veku 19 – 35 rokov. Muži pokladajú za najväčší
problém nedostatok pracovných príležitostí, ďalej problém psích exkrementov po meste, malé investície do
ŽP a verejných priestranstiev, urbanizmus nových lokalít, ďalej je to vysoká úroveň kriminality a vandalizmu,
nedostatok možností trávenia voľného času a taktiež nedostatočná vybavenosť obchodmi a službami. Ženy
tejto vekovej kategórie pokladajú za najväčší problém v obci nedostatok pracovných príležitostí, nedostatok
možností trávenia voľného času a nedostatočná vybavenosť obchodmi a službami.
Druhá skupina respondentov zo skupiny zástupcov je vo veku 36 – 50 rokov. Muži v tejto vekovej kategórii
pokladajú za najväčší problém nedostatočnú vybavenosť obchodmi a službami, ďalej nedostatok možností
trávenia voľného času a nárast počtu bezdomovcov. Ženy tejto vekovej kategórie pokladajú za najväčší
problém nedostatok pracovných príležitosti a nedostatočnú vybavenosť obchodmi a službami.
Tretia skupina respondentov zo skupiny zástupcov je vo veku 51 – 65 rokov. Muži tejto vekovej kategórie
pokladajú za najväčší problém zlý stav miestnych komunikácií a chodníkov, nedostatok finančných
prostriedkov, slabú komunikáciu medzi ľuďmi, výskyt bezdomovcov a nedostatočnú vybavenosť obchodmi
a službami. Ženy tejto vekovej kategógie pokladajú za najväčší problém nedostatok pracovných príležitosti,
nedostatočnú vybavenosť obchodmi a službami, nedostatok možností trávenia voľného času, nedostatok
parkovísk na sídliskách a výskyt bezdomovcov.
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Celkovo sa v odpovediach na túto prvú otázku väčšina opýtaných zhodla, že najväčšími problémami v meste
Skalica sú nedostatok pracovných príležitostí, nedostatok možností trávenia voľného času, nedostatočná
vybavenosť obchodmi a službami, zlý stav miestnych komunikácií a chodníkov, a existencia bezdomovcov.
‣

Otázka č. 15: Najväčšie pozitíva na meste Skalica okolitých obciach

Táto otázka bola koncipovaná jako otvorená. Respondenti sa mali možnosť vyjadriť čo patrí medzi pozitíva
(silné stránky) mesta či obce. Za účelom vyhodnotenia ich potrieb sme rozdelili respondentov podľa veku a
pohlavia.
Prvá skupina respondentov zo skupiny zástupcov je vo veku 19 – 35 rokov. Muži v tejto kategórii nachádzajú
najväčšie pozitíva mesta Skalica v krásnom prostredí, čistote a zrekonštruovanom meste, historických
pamiatkach, dobre vybudovanej infraštruktúre mesta a dostupnosti služieb. Ďalej vnímajú pozitívne
množstvo podujatí a bohatú ponuku v rámci možností trávenia voľného času. Ženy tejto vekovej kategórie
nachádzajú najväčšie pozitíva mesta Skalica najmä v čistom prostredí, pekné zrekonštruovanom centre.
Pozitívami sú najmä krásne zrenovované a sprístupnené kultúrne pamiatky, sprievodcovia po kultúrnych
pamiatkach, možnosť požičať si bicykel, zaujímavé kultúrne a športové podujatia a veľa prírodných krás v
okolí mesta.
Druhá skupina respondentov zo skupiny zástupcov je vo veku 36 – 50 rokov. Muži v tejto vekovej kategórii
vnímajú ako najväčšie pozitíva v meste Skalica najmä starostlivosť o historické pamiatky, občiansku
vybavenosť a obchodnú infraštruktúru. Ženy tejto vekovej kategórie nachádzajú najväčšie pozitíva v čistote
mesta, ďalej v tom, že mesto je pokojné, pekné, má vysoko rozvinutý cestovný ruch, má dostatok kultúrnych
a športových príležitostí, dostatočné zabezpečenie školstva a zdravotníctva a vybavenosť obchodov
a služieb.
Tretia skupina respondentov zo skupiny zástupcov je vo veku 51 – 65 rokov. V tejto kategórii muži ocenili, že
mesto je pokojné, má pekné opravené budovy s krásnym historickým jadrom, má vybudovanú obchodnú sieť
a občiansku vybavenosť, je historické, má peknú verejnú zeleň, má bohaté športové a kultúrne využitie,
dobré možnosti podnikania a bezplatné parkovanie. Ženy nachádzajú najväčšie pozitíva v tom, že mesto je
pekné, historické s krásnymi kultúrnymi pamiatkami, má zrekonštruované historické centrum, a funguje v
ňom cestovný ruch. Ďalším pozitívom je, že mesto má strategické umiestnenie, rozširuje možnostj bývania v
nájomných bytoch, má bezplatné parkovanie a má bohaté športové a kultúrne využitie.
Celkovo sa v odpovediach na túto otázku väčšina opýtaných zhodla, že za najväčšie pozitíva v meste
Skalica považujú najmä krásne a čisté prostredie mesta, historické a kultúrne pamiatky, rozvinutý cestovný
ruch, dobre vybudovanú infraštruktúru, dostatok kultúrnych a športových príležitostí a bezplatné parkovanie.
‣ Otázka č. 16: Čo by sa v meste malo rozhodne zmeniť?
Táto otázka bola koncipovaná jako otvorená. Respondenti sa mali možnosť vyjadriť čo by sa v meste Skalica
rozhodne malo zmeniť. Za účelom vyhodnotenia ich potrieb sme rozdelili respondentov podľa veku a
pohlavia.
Prvá skupina respondentov zo skupiny zástupcov je vo veku 19 – 35 rokov. Muži by rozhodne v meste chceli
zmeniť vnímanie samosprávy občanmi, ďalej vlakové spojenia s Českou republikou (smer Sudoměrice a
smer Hodonín), čo by umožnilo lepšiu dopravu nielen pre občanov mesta Skalica ale aj pre návštevníkov a
turistov mesta a taktiež zlepšenie podmienok na pešiu turistiku a viac cyklotrás. Rozhodne by sa mali opraviť
školy a športové zariadenia a zlepšiť bezpečnosť mesta. Ženy by rozhodne v meste chceli viacej obchodov a
zabezpečiť zvýšenie počtu pracovných miest, vyriešiť problém existencie bezdomovcov, taktiež zabezpečiť
poriadok a čistotu v okolí smetných nádob. V zimnom období je potrebné zabezpečiť lepšiu údržbu
chodníkov a ciest, rozšíriť možnosti trávenia voľného času mamičiek s deťmi, vyriešiť problém s
nedostatkom parkovacích miest (najmä čo sa týka základných škôl). Medzi odpoveďami sa vyskytuje a j
požiadavka vyriešiť situáciu s nevyužívaným letným kúpaliskom.
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Druhá skupina respondentov zo skupiny zástupcov je vo veku 36 – 50 rokov. Muži v tejto vekovej kategórii
pokladajú za najväčší problém nedostatočnú vybavenosť obchodmi a službami, ďalej nedostatok možností
trávenia voľného času a existenciu bezdomovcov. Ženy v tejto kategórii pokladajú za najväčší problém
nedostatok pracovných príležitosti a nedostatočnú vybavenosť obchodmi a službami.
Tretia skupina respondentov zo skupiny zástupcov je vo veku 51 – 65 rokov. Muži tejto vekovej kategórie by
rozhodne v meste chceli vybudovať krytú plaváreň, zlepšiť stav miestnych komunikácii, zlepšiť kvalitu
chodníkov, lepšie umiestniť stojany na bicykle, zvýšiť povedomie spolupatričnosti obyvateľov k mestu a
pokračovať vo vysoko nastavenom štandarde. Ženy by rozhodne v meste chceli výstavbu krytej plavárne,
nové chodníky a opravu starých aj pre okrajové časti mesta, zrušiť non-stop podniky v okolí štadiónu, pre
cestujúcu verejnosť vylepšiť autobusovú stanicu, zabezpečiť odstránenie vandalizmu, potulovanie sa
bezdomovcov po meste a pri obchodných centrách, zabezpečiť odstraňovanie exkrementov psíčkarmi a
zlepšiť komunikáciu poslancov s občanmi.
Celkovo sa v odpovediach na túto otázku väčšina opýtaných zhodla, že by rozhodne v meste chceli zlepšiť
infraštruktúru a to najmä vlakové spojenie s Českou republikou, dobudovať cyklotrasy a pešiu turistiku,
zlepšiť stav miestnych komunikácii a zlepšiť kvalitu chodníkov. Respondenti by ďalej uvítali lepšiu údržbu
ciest a komunikácii v zimnom období, zvýšenie počtu parkovacích miest vo vybraných lokalitách, zlepšenie
bezpečnosti mesta - vyriešenie problematiky s bezdomovcami, rozšírenie zelene v meste, zabezpečenie
poriadku v okolí smetných nádob, zlepšenie možnosti trávenia voľného času mamičiek s deťmi.

2.5.4. Prieskum názorov študentov
V priebehu prieskumu bolo zhromoždené viac ako 200 vyplnených dotazníkov, ktoré boli zacielené na
študentov a ich vnímanie potrieb mesta Skalica a jeho blízkeho okolia. Oslovené boli stredné a vysoké školy
v meste Skalica. Dotazník sa skladal zo 6 otázok. Jednotlivé otázky boli štrukturované ako čiastočne
uzavreté a otvorené. Prevažná väčšina otázok sa týkala priamo mesta Skalica.
‣

Otázka č. 1-2: Súčastný stav okolia

Otázka bola koncipovaná ako čiastočne otvorená, respondenti mohli upozorniť na konkrétne miesta, kde je
navrhujú prijať opatrenia. Z výsledkov vyplývá jednoznačný dopyt po rozšírení jednotlivých zložiek verejného
priestranstva, pričom najmarkantnejšia sa javí potreba mestského mobiliáru a verejnej zelene.
Graf č. 44: Súčastný stav športových
ihrísk a športovísk

Je treba ich vymeniť za nové
22,68 %

Graf č. 45: Súčastný stav zelených
plôch

Je treba ich vymeniť za nové
7,77 %
Uspokojivý
27,98 %

Uspokojivý
31,96 %
Je treba rozšíriť ich počet
45,36 %

Je treba rozšíriť ich počet
64,25 %
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Graf č. 46: Súčastný stav lavičiek,
odpadových košov a osvetlenia

Je treba ich vymeniť za nové
10,31 %

Je treba rozšíriť ich počet
46,39 %
Uspokojivý
43,30 %

Študenti najviac privítali rozšírenie a obnovu športovísk na ul. Clementisa, Ludvíka Svobodu, Pod Hájkom,
SNP a na Trávníkoch. Celkovo je potrebné zlepšíť stav športovísk na sídliskách v Skalici. Ide o rôzne
betónové plochy, ktoré sa nachádzajú na sídliskách a slúžia ako viacúčelový preistor pre rôzne hry. Tieto
plochy majú desiatky rokov a tento vek sa na ich stave podpísal. Respondenti viackrát uviedli aj potrebu
rekonštrukcie strechy na zimnom štadióne, ktorá zateká.
‣

Otázka č. 3: V Skalici je potrebné zriadiť (zakúpiť, vybudovať, zrekonštruovať)

Otázka bola koncipována ako otvorená, respondenti mali možnosť navrhnúť konkrétne investície, opravy,
alebo rekonštrukcie, taktiež mali možnosť uviesť negatívny postoj k realizovaným opatreniam v meste. Na
základe analýzy najčastejšie sa vyskytujúcich oblasti je u študentov jednoznačne na prvom mieste
vybudovanie mestskej plavárne. Študenti uvádzajú že dochádzajú za týmto športom do Hodonína. Ďalšími
dvomi najžiadanejšími oblasťami je cykloturistika a verejný internet. Vo všeobecnosti je možné konštatovať,
že návrhy študentov sa najviac týkali športového vyžitia, budovania preliezok, lezeckých stien, požičovní
bicyklov, fitness, inline a športových ihrísk.
V Skalici chýba aj mestský park. Sú časti, ktoré sa dajú navštevovať, ak človek chce ísť do prírody (Baťov
kanál, rybníky), ale mladý študent, pre ktorého je Baťov kanál vzdialenejší nemá kde odpočívať, športovať.
Týka sa to nielen mladých ľudí, ale aj starších, či dôchodcov. Ako najvhodnejšie miesto na rekonštrukciu by
prichádzalo do úvahy známy “Hájek" (zatrávnenie, ohraničenie plotom, nové lavičky, osvetlenie…), miesto sa
stalo domovom najnižších sociálnych skupín. Tento park by sa mohol stať miestom pre oddych, či športovú
realizáciu mladých, či najmenších. Miestom, kde by sa mohli realizovať mladí a talentovaní ľudia.
Študenti tiež často uvádzajú preliezačky, umelé steny, športové parky, workout parky (posilňovacie parky),
parkourové parky a pod.
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Graf č.47: V Skalici je potrebné zriadiť (zakúpiť, vybudovať,
zrekonštruovať)
Plaváreň (kúpalisko)
Cyklotrasy
Internet (verejný)
Obchody a obchodné centrá
Športové ihriská
Inline
Discoklub
Preliezky (centrá pre deti)
Verejná zeleň, park
Autobusové zástavky,
rekonštrukcie staníc
Čajovňa
Verejné WC
Knižnica
Fitness
Trasa na Baťov kanál
Lezecká stena
Parkovanie
0
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Otázka č. 4: V Skalici je potrebné odstrániť, zrušiť (zlikvidovať)

Otázka bola formulovaná za účelom získania návrhov na zrušenie resp. zlikvidovanie prvkov v meste
Skalica. Vzhľadom na nižší počet výskytov neuvádzame graf. Najčastejšie opakujúcou sa oblasťou je
existencia čiernych skládok a existencia skládok odpadov a spaľovne. Študentom ďalej najviac prekážajú
poplatky v meste, existencia bezdomovcov a problém s MRK a neprispôsobivými občanmi. Taktiež návrhujú
odstránenie miest so zničenými budovami (pri daňovom úrade, oproti MAX-u), ktoré predstavujú lokality s
výskytom bezdomovcov a drogovo závislých osôb.
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‣

Otázka č.5. Ako by malo mesto vyzerať (príp. čo by sa muselo zmeniť), aby ste tu chceli(a) bývať i za
10-20 rokov?
Graf č. 48: Ako by malo mesto vyzerať (príp. čo by sa
muselo zmeniť), aby ste tu chceli(a) bývať i za 10-20
rokov?
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spokojný so súčasným stavom
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neviem
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zmeniť prístup ľudí
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lepšia zdravotná starostlivosť
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Otázka č.6: Uveďte miesta/budovy/predmety v meste, ktorá sa vám najviac páčia
Graf č. 49: Obľúbené miesta/budovy v meste Skalica
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‣ Otázka č.7: Uveďte miesta/budovy/predmety v meste, ktorá sa vám naopak nepáčia:

Graf č. 50: Neobľúbené miesta/budovy v meste Skalica
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‣ Otázka č.8: Chcete dodať ešte niečo, čo Vás trápi alebo robí starosti?
Graf č. 51: Problémové oblasti v meste Skalica podľa študentov
nie sú
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‣ Otázka 9: Aké najväčšie pozitíva nachádzate na meste Skalica?
V odpovediach na túto otázku sa väčšina opýtaných zhodli, že za najväčšie pozitíva v meste Skalica
považujú najmä krásne a čisté prostredie mesta, historické a kultúrne pamiatky, mesto má vysoko rozvinutý
cestovný ruch, dobre vybudovaná infraštruktúra mesta, mesto má dostatok kultúrnych a športových
príležitostí a vybavenosť obchodov a služieb a bezplatné parkovanie.

Graf č. 52: Najväčšie pozitíva mesta Skalica z pohľadu
študentov
Krásne a čisté prostredie mesta
Rozvinutý cestovný ruch
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Otázka č.10: Čo by sa v meste malo rozhodne zmeniť?
Graf č. 53: Oblasť, kde je potreba zmeny v meste Skalica
Mestské kúpalisko
Podpora mladých

Parky a športové zariadenia
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3. FINANČNÝ PLÁN
3.1. Rozpočet mesta / obce z pohľadu legislatívy
Rozpočet mesta a obce má svoje elementárne vymedzenie, alebo skôr zákonnú úpravu obsiahnutú v troch
základných právnych predpisoch. Prvou legislatívnou normou je samozrejme zákon SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý vo svojom znení § 9 ods. 1 uvádza, že rozpočet
obce je základom finančného hospodárenia obce.
Na rozpočet a jeho obsahové členenie sa dá pozrieť cez dva princípy. Jedným je všeobecné vnímanie, ktoré
určuje, čo všetko je súčasťou rozpočtu mesta alebo obce povinne a zároveň fakultatívne, teda čo v rozpočte
môže byť zachytené, avšak nie je to nariadené zákonom. Povinnou súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty
príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, príspevky príspevkových organizácií, tiež vzťahy k právnickým
osobám založeným obcou (napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným), rovnako musí obsahovať aj
finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a v neposlednom rade aj
obyvateľom mesta alebo obce, ktoré plynú zo zákona, všeobecne záväzného nariadenia mesta alebo zo
zmluvy. Rozpočet mesta obligatórne musí zahŕňať aj podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu
preneseného výkonu štátnej správy a iné dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu.
Povinnou náležitosťou rozpočtov miest a obcí sú tiež zámery a ciele, ktoré sa budú v meste realizovať
z výdavkov. Ide o tzv. program mesta alebo aj o programový rozpočet. Na naplnenie jednotlivých cieľov
programov v rozpočte sa definujú ako povinná súčasť aj merateľné ukazovatele, ktoré sa vyhodnocujú, a tým
sa pre účely vnútornej, ale aj externej kontroly dá hodnotiť proces implementácie programového rozpočtu.
Okrem programového rozpočtu musí byť vo výslednom návrhu mesta spracovaný návrh rozpočtu na ďalšie
dva roky, pričom podľa § 9 ods. 3 zákona o RP samosprávy tento návrh na dva roky nasledujúce po
plánovanom rozpočtovom roku nie je záväzný.
Druhá fakultatívna zložka môže byť vyjadrená finančnými vzťahmi k rozpočtom iných miest a obcí. To
prichádza do úvahy vtedy, ak je aktivita spolufinancovaná z rozpočtov viacerých miest a obcí. Napríklad
regionálny zber odpadu, ktorý je zabezpečovaný pre viaceré obce. Táto zložka sa však stane súčasťou
rozpočtu daného mesta alebo obce iba v prípade, že vznikne potreba plniť spoločné úlohy. Do tohto
momentu a do tohto rozhodnutia nie je súčasťou rozpočtu mesta finančný vzťah k rozpočtu inej obce, či
mesta.
Rozpočet mesta je verejný dokument a funguje autonómne. Na druhej strane však vzniká medzi mestským
rozpočtom a rozpočtami nadradených organizácií (napríklad štátny rozpočet) väzba. Preto je pre mesto
taktiež veľmi dôležitá príprava a prejednávanie štátneho rozpočtu alebo rozpočtu samosprávneho kraja.
Najlepšiu predstavu o väzbe takýchto rozpočtov predstavujú hlavne dotácie, príspevky a návratné finančné
výpomoci. Väzba rozpočtu mesta na iné zložky rozpočtovej sústavy sa môže prejaviť v časovom pláne
zostavovania rozpočtu mesta, pretože sa veľmi často stáva, že zostavovatelia rozpočtov vyčkávajú aby
mohli pracovať s už schválenými dotáciami.
Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Pri spracovávaní ročného rozpočtu vychádza mesto
z rozpočtového výhľadu. Rozpočtový výhľad obsahuje súhrnné základné údaje o príjmoch a výdavkoch,
hlavne pri dlhodobých záväzkoch a pohľadávkach, o finančných zdrojoch a potrebách dlhodobo
realizovaných zámeroch. Rozpočtový výhľad chápeme ako pomocný nástroj hospodárenia mesta, ktorý má
slúžiť pre strednodobé finančné plánovanie rozvoja jeho hospodárstva.
Rozpočtový výhľad sa zostavuje na základe uzavretých zmluvných vzťahov a prijatých záväzkov spravidla
na obdobie dvoch až piatich rokov nasledujúcich po roku, na ktorý sa zostavuje ročný rozpočet. Pri
dlhodobých záväzkoch je vhodné uviesť dopady na hospodárenie mesta alebo samosprávy počas celej
dĺžky trvania záväzku. Pokiaľ má teda obec záväzok v splácaní úveru napríklad 15 rokov, tak sa splátky
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úveru musia objaviť vo všetkých rokoch rozpočtového výhľadu. Kvalitne zostavený rozpočtový výhľad, ktorý
možno označiť aj ako viacročný finančný plán samosprávy, pomáha lepšie zvládať hospodárenie mesta.
umožňuje s predstihom reagovať na problémy, ktoré sa môžu prejaviť pri zostavovaní rozpočtu
v nasledovných rokoch. Zostavovanie rozpočtových výhľadov by preto nemalo byť brané na ľahkú váhu
a nemala by sa táto činnosť podceňovať. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách sa rozpočet zostavuje
spravidla ako vyrovnaný (príjmy sa rovnajú výdavkom). Rozpočet samosprávy môže byť ale schválený aj
ako prebytkový, pokiaľ sú niektoré príjmy daného roku určené na využitie až v nasledovných rokoch alebo sú
určené na splácanie istiny úveru z predchádzajúcich rokov. Rozpočet obce je tiež možné schváliť ako
schodkový, pokiaľ bude možné schodok uhradiť finančnými prostriedkami z minulých rokov alebo zmluvne
zabezpečenou pôžičkou, úverom, návratnou finančnou pomocou alebo výnosom z predaja komunálnych
dlhopisov emitovaných mestom alebo obcou. Tvorbu, postavenie, obsah a funkcie rozpočtu mesta stanoví
zákon.
Ďalším základným kritériom, cez ktoré sa dá vnímať členenie rozpočtu, je detailné vnímanie jednotlivých
častí tohto dôležitého nástroja. Sú obsiahnuté v zákone o RP samosprávy a určujú, aké konkrétne časti má
rozpočet mesta alebo obce mať. Rozpočet mesta sa člení vnútorne na:
-

bežné príjmy a bežné výdavky (nazývaný aj bežný rozpočet),

-

kapitálové príjmy a kapitálové operácie (nazývaný aj kapitálový rozpočet),

-

finančné operácie.

Bežné príjmy a bežné výdavky
Príjmy, ktoré spadajú do položky bežných príjmov sa môžu použiť len na financovanie bežných výdavkov.
Bežné výdavky sú výdavky, ktoré vznikajú obci v súvislosti s bežnou činnosťou obce ako mzdy, platy,
poistné, tovary a služby, cestovné náhrady, energie, materiál, údržby a opravy, nájomné.
Bežné príjmy je možno rozdeliť na daňové a nedaňové. Daňové sa ďalej delia na Podielové dane (daň
z príjmu fyzických osôb) a Miestne dane a poplatky. Nedaňové príjmy možno rozdeliť na dane z podnikania a
z vlastníctva majetku obce, sankcie za porušenie disciplíny uložené obcou, dary a výnosy dobrovoľných
zbierok, dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ďalšie
dotácie zo štátneho rozpočtu, účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo inej obce podľa
zmlúv, iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi, správne a administratívne poplatky.
Od roku 2005 sú hlavnými príjmami miestnych samospráv dane a to hlavne podielové dane. V rámci
fiškálnej decentralizácie najväčšiu mieru rastu zaznamenali práve podielové dane a to až o takmer 40%.
Miestne dane okrem poplatku za komunálne odpady sú fakultatívneho charakteru, obec ich môže ale aj
nemusí ukladať. Miestny poplatok za komunálny odpad ale obec musí uložiť. Je veľmi dôležité stanoviť
daňové určenie a daňovú právomoc. Daňovým určením zákon stanovuje, do ktorého rozpočtu daň pôjde a
zároveň určí aj výšku výnosu. Ak pôjde výnos dane celý do rozpočtu v rámci jednej úrovne verejnej správy
ide o tzv. zverenú daň. Ak ide o daň, ktorej výnos plynie do rozpočtov viacerých úrovní verejnej správy jedná
sa o podielovú daň. Daňová právomoc znamená, že zákon stanoví aké dane a na čo ich možno uvaliť, ktorá
úroveň verejnej správy môže daň stanoviť a vyberať ju. Zverené dane, ktoré plynú do rozpočtov obcí sú
majetkové dane a miestne dane. Miestne dane, ktoré obec môže ale aj nemusí zaviesť sú:
-

daň z nehnuteľností sa ďalej delí na daň zo stavieb, daň z pozemkov, daň z bytov
daň za psa
daň za predajné automaty
daň za užívanie verejného priestranstva
daň za nevýherné hracie prístroje
daň za jadrové zariadenia
daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
daň za ubytovanie
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-

daň z motorových vozidiel - môže zaviesť len vyšší územný celok

Miestny poplatok, ktorý obec musí uložiť je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady –
obec je povinná ho zaviesť.
Kapitálové príjmy a kapitálové operácie
Obecné zastupiteľstvo je povinné schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva obecného majetku. Príjmy z
vlastníctva pochádzajú z predaja alebo prenájmu obecného majetku. Okrem toho sa dá obecný majetok
použiť aj ako záruka na získanie úverov alebo emisiu cenných papierov. Medzi kapitálové príjmy, ktoré plynú
do rozpočtov obcí patria:

-

príjmy z predaja kapitálových aktív
príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív
príjmy z kapitálových grantov a transferov
príjmy z predaja majetkových účastí

Kapitálovými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného a
nehmotného majetku, výdavky na tvorbu hmotných a mobilizačných rezerv, ako aj príspevky a dotácie iným
právnickým osobám a fyzickým osobám na uvedené účely podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný
rozpočtový rok.
Finančné operácie
Súčasťou príjmov rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z
peňažných fondov obcí a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. O tvorbe peňažných
fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Podľa ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy mesto môže použiť finančné prostriedky z mimorozpočtových peňažných fondov len na svoje
kapitálové výdavky. Výnimkou je ich použitie na odstránenie havarijného stavu majetku samosprávy alebo na
likvidáciu škôd spôsobenú živelnými pohromami, o ktorom rozhodne zastupiteľstvo.
Rozpočtový proces a príprava rozpočtu
Zákon explicitne neupravuje každý detail prípravy, prejednávania a schvaľovania rozpočtu mesta, resp.
obce. Preto nie je rozpočtový proces všade rovnaký a nie je možné určiť ten pravý postup, ktorý by bolo
možné aplikovať na všetky mestá a obce na Slovensku. niektoré fázy však zostávajú zhodné.
Zodpovedná príprava rozpočtu predstavuje dlhodobý a prakticky nikdy nekončiaci celoročný proces.
Starostlivé sledovanie zákonitostí medzi príjmami a výdavkami v prebiehajúcom roku je prvým predpokladom
k zostaveniu čo najlepšieho návrhu rozpočtu na nasledujúci rok, prípadne na viac rokov. Z praktického
hľadiska je vhodné zostaviť si jednoduchý harmonogram prípravy rozpočtu. Základným krokom býva
stanovenie a schválenie celkových odhadovaných príjmov voči povinným výdavkom (vyplývajúcich z obecne
záväzných právnych predpisov) alebo voči výdavkom nutným na zabezpečenie chodu mesta alebo obce.
Práve dôkladný rozbor tejto časti výdavkov môže obci ušetriť nemalé finančné zdroje, ktoré potom
zastupiteľstvo investuje do rozvoja samosprávy a v prospech občanov. Prvý krok je dobre uskutočniť čo
najskôr, napríklad v septembri, aby bolo zabezpečené dostatočné časové obdobie na nadväzujúce fázy
prípravy ako sú napríklad vypracovanie detailného rozpisu návrhu rozpočtu či prejednávanie jednotlivých
častí rozpočtu v rámci oddelení mestského úradu a komisií.
V rozpočte musia byť zohľadnené a navrhnuté príspevky na prevádzku alebo investičné dotácie
príspevkovým organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto (školské zariadenia, technické služby,
dopravné podniky...). Výška príspevku by mala byť prejednaná s vedením týchto organizácií ešte pred
predložením návrhu rozpočtu mestskému zastupiteľstvu. Poslednou etapou prípravy rozpočtu je predloženie
konečného návrhu zastupiteľstvu k prejednaniu a schváleniu.
Pri spracovaní ročného rozpočtu sa vychádza z rozpočtového výhľadu ako pomocného nástroja a súčasne
zo skúseností získaných zo záverečného účtu obce v predchádzajúcom období. Okrem toho musí mesto
116

sledovať údaje z rozpisu platného štátneho rozpočtu alebo z rozpočtového provizória, ktorým štátny rozpočet
určuje svoje vzťahy k rozpočtom krajov alebo obcí. To všetko aj v nadväznosti na rozpočet kraja, ktorý
taktiež určuje svoje vzťahy k rozpočtom obcí a miest v kraji.
Pri schválení mestského rozpočtu musí zastupiteľstvo, pokiaľ sú samospráve poskytnuté napríklad dotácie,
odpovedajúcim spôsobom svoj nový rozpočet zmeniť, a to rozpočtovým opatrením. V prípade, že sa mesto
podieľa na realizácii programu alebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Európskej únie, musí rozpočet
na príslušný kalendárny rok obsahovať stanovený objem peňazí na toto spolufinancovanie určených.
Zostavovanie rozpočtu je odporúčané odvíjať od jeho príjmovej stránky. najskôr je nutné odhadnúť, aké
príjmy môže mesto očakávať v budúcom roku a až následne plánovať svoje výdavky. Odhad príjmov z
vlastnej činnosti nie je ťažký. je vhodné pri ňom vychádzať z plnení minulých rokov. Kapitálové príjmy sú
v zásade dobre plánovateľné, niekedy však môže byť problémom odhadnúť výslednú cenu, za ktorú sa
podarí akcie alebo nehnuteľný majetok predať. Ak už je zostavený návrh príjmov rozpočtu, je vhodné
pristúpiť k návrhu bežných výdavkov aby bolo zrejmé, koľko financií v rozpočte zostalo pre kapitálové
výdavky. Do návrhu bežných výdavkov sa odporúča zahrnúť ročné úroky z prijatých pôžičiek a úverov.
K hotovému návrhu bežných výdavkov rozpočtu je dobré prirátať ročné splátky pôžičiek a úverov. Následne
sa odráta objem bežných výdavkov a splátok úverov od celkového objemu príjmu. Ak vyjde kladný výsledok,
ide o sumu, ktorú e možné použiť pri zostavovaní rozpočtu kapitálových výdavkov. Pri nich záleží už len na
prioritách rozvoja samosprávy a na tom, ktoré z nich budú podporené a ktoré nie.
Hospodárenie podľa schváleného rozpočtu
Samospráva hospodári s finančnými prostriedkami v súlade so schváleným rozpočtom a zároveň po celý rok
systematicky a úplne kontroluje ako svoje vlastné hospodárenie, tak aj hospodárenie právnických osôb
a zariadení, ktoré založila.
Pokiaľ v priebehu roka príde zmena, ktorá si vyžiada aj zmenu v rozpočte, je možné ju vykonať rozpočtovým
opatrením. Zákon o rozpočtových pravidlách takúto možnosť nielen že umožňuje, ale v niektorých prípadoch
dokonca ukladá.
K úpravám schváleného rozpočtu môže dôjsť napríklad z dôvodu zmien v štruktúre hospodárenia
samosprávy alebo jej organizácií, či novelizácie právnych predpisov ovplyvňujúcich výšku rozpočtových
príjmov a výdavkov (metodická zmena). Dôvodom môžu byť rovnako aj cenové zmeny ovplyvnené meniacou
sa právnou úpravou regulovaných cien. V neposlednom rade môžu viesť ku zmene rozpočtu objektívne
skutočnosti, ktoré pôsobia na príjmy či výdaje. V tomto prípade hovoríme o tzv. vecných zmenách.
Rozpočtové opatrenia sa evidujú podľa časovej postupnosti. Zmeny v rozpočte schvaľuje zastupiteľstvo.
Pokiaľ zastupiteľstvo poverilo radu (starostu, primátora – ak nie je v samospráve zriadená rada) vykonávať
rozpočtové opatrenia do určitej výšky (sumy), už ich potom neprejednáva ani neschvaľuje.
Významnú úlohu pri kontrolách hospodárenia podľa rozpočtu samosprávy hrá kontrolný a finančný výbor
zastupiteľstva.
Záverečný účet
Po skončení kalendárneho roku sa údaje o ročnom hospodárení obce súhrnne zapracovávajú do
záverečného účtu mesta. Ten obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v plnom členení podľa
rozpočtovej skladby a údaje o ďalších finančných operáciách, vrátane tvorby a použitia fondov. A to všetko
tak podrobne, aby bolo možné zhodnotiť hospodárenie s financiami a majetkom samosprávy a ich
zriadenými právnickými osobami. Veľa samospráv pristupuje k zostaveniu záverečného účtu značne
formálne, čo môže byť na škodu veci, pretože dobre spracovaný záverečný účet môže byť vhodným
odrazovým mostíkom pri príprave rozpočtu na nasledujúce obdobie.
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Ako správne financovať rozvoj samosprávy
Každé zastupiteľstvo by sa malo usilovať o dobrú kvalitu života obyvateľov mesta alebo obce cestou ich
rozvoja. taká snaha sa samozrejme prejavuje v príjmoch, výdavkoch a častokrát aj v zadlžení. Kompetencie
v tejto oblasti upravuje zákon, podľa ktorého mestá a obce môžu vo svojej samostatnej pôsobnosti
podporovať podnikateľské aktivity potrebné na rozvoj regiónu, napríklad formou technickej a investičnej
prípravy pre investorov – podnikateľov. Samospráva môže združovať svoje prostriedky so susednými
samosprávami a ďalšími právnickými osobami.
Rozvoj vyžaduje zodpovedajúcu podpornú infraštruktúru: dopravu, telekomunikácie, rozvodné služby,
sociálne a obecné zariadenia a podobne. Využívaním verejných prostriedkov pre zlepšovanie infraštruktúry
vhodnej na podnikateľské účely môžu samosprávy stimulovať súkromné zdroje. Môžu taktiež ponúkať
podnikateľské zóny a nehnuteľnosti, nebytové priestory pre malých a stredných podnikateľov. Samosprávy
sa sústreďujú na podporu tam, kde je to pre súkromné developerské firmy nezaujímavé, či riskantné –
napríklad na obnovu starých priemyselných areálov (zďaleka nie len na výrobné účely ale aj pre verejné, či
komerčné služby), na podmienky pre súkromné investície do podnikateľských služieb a podobne.
Obce môžu firmám poskytovať aj tzv. mäkkú pomoc spočívajúcu v technickej asistencii a informačnom
poradenstve, v odstránení byrokratických prekážok. Môžu aktívne podporovať spoluprácu podnikateľov
navzájom, či spoluprácu podnikateľov so školami, školiacimi strediskami a podobne.
Nie moc využívaný je model verejného a súkromného sektora (PPP projekty). V jeho spolupráci sú subjekty
verejného sektora partnerom a zákazníkom sektora súkromného, od ktorého nakupujú požadované služby.
Súkromný sektor na vlastné náklady zabezpečí verejnú službu (infraštruktúru alebo verejnú dopravu) a obec
ako klient platí pravidelné poplatky, alebo vytvorí podmienky pre platby až do doby ukončenia zmluvného
vzťahu na princípe PPP.

3.1. Rozpočtový výhľad mesta Skalica do roku 2017
Rozpočtový výhľad je strednodobý plán, ktorý slúži pre plánovanie rozvoja samosprávy. Je spracovaný ako
prehľadný a komplexný dokument, ktorý na základe všetkých dostupných informácií zobrazuje vývoj príjmov
a výdavkov, vrátane zmluvne podložených investičných akcií a dlhovej služby. Výhodou takto zostaveného
rozpočtového výhľadu je úspora času pri zostavovaní rozpočtu, uľahčenie tvorby podkladov pre žiadosť
o úver alebo dotáciu, a v neposlednom rade informácie o objeme voľných finančných prostriedkov
využiteľných na pokrytie investičných zámerov. Rozpočtový výhľad upozorňuje tiež na možné riziká pri
získavaní nových úverov.
Jeho prínosy sú:
•

Zlepšenie strednodobého a strategického plánovania, kedy sa rozhoduje o očakávaných príjmoch
a výdavkoch v dlhodobom horizonte. Rozpočtový výhľad prináša informácie o tom, ako sú plánované
aktivity realizované a za akých podmienok.

•

Upozorňuje na riziká budúceho hospodárenia a umožňuje predchádzať ich vznikom.

•

Slúži aj na riadenie záväzkov mesta, pretože ukazuje na ich schopnosť splácania v budúcnosti.
Podporuje ako dlhodobú vyrovnanosť rozpočtového hospodárenia, tak aj zachovanie finančného
zdravia mesta.

•

Reálnosť rozpočtového výhľadu ovplyvňuje zapojenie zastupiteľov mesta. Tím je do určitej miery pre
hospodárenie mesta zaviazaný a z jeho priorít sa vychádza pri zostavovaní ročného rozpočtu.

Rozpočtový výhľad pre obdobie 2015 – 2017 vychádza z analýzy podkladov o hospodárení mesta v rokoch
2009 – 2011 a skutočného rozpočtu z rokov 2012 a 2014. Za rok 2014 bol k dispozícii rozpočet
aktualizovaný k novembru 2014 (tabuľka č. 14).
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Tabuľka č. 14: Rozpočtový výhľad mesta Skalica do roku 2017
Rozpočtový výhľad
mesta Skalica

Skutočnosť
rok 2012

Skutočnosť
rok 2013

Očakávaná
skutočnosť
rok 2014
(november
2014)

Rozpočet
rok 2015

Rozpočet
rok 2016

Rozpočet
rok 2017

Bežné príjmy

9 787 367

10 258 995

11 012 100

11 147 656

10 372 022

10 372 022

Kapitálové príjmy

1 511 825

9 230 542

2 010 534

2 879 082

565 000

565 000

Finančné operácie
príjmy

2 821 514

2 052 300

3 174 149

810 000

810 000

810 000

14 120 707

21 541 837

16 196 783

14 836 738

11 747 022

11 747 022

Bežné výdavky

9 049 460

9 677 013

10 051 099

10 077 925

9 531 435

9 550 595

Kapitálové výdavky

2 297 242

6 028 269

2 988 484

2 803 756

1 260 430

1 260 430

Finančné operácie
výdavky

2 721 704

5 820 073

3 156 625

1 933 132

924 674

924 674

14 068 406

21 525 355

16 196 208

14 814 813

11 716 539

11 735 699

52 300

16 482

575

21 925

30 483

11 323

Príjmy spolu

Výdavky spolu

Hospodárenie obce
Zdroj: MsÚ Skalica, 2015

Sledovaním bežných príjmov (odvíjajúc sa od novembrového rozpočtu 2014 a rozpočtu roku 2015) vidíme
predpoklad poklesu a výpadku bežných príjmov v 2017 o 775 634 €. Najväčšie výpadky sú v kategóriách
príjmov z dividend (- 200 000 €), príjmov správnych poplatkov za výherné prístroje (30 000 €), transferov zo
ŠR na domov dôchodcov (- 42 000 €), transferov z Recyklačného fondu (- 30 000 €), taktiež sa neráta
s transferom zo ŠR na verejnoprospešné práce (157 000 €). Dochádza však aj k navýšeniu bežných
príjmov. V roku 2017 je predikcia navýšenia napríklad v položkách príjmov z prenajatých budov Lúčky (+
8 000 €) a platieb za predaj výrobkov na festivale Trdlofest (+ 5 000 €).
Sledovaním bežných výdavkov vidíme ich pokles medzi rokmi 2015 a predpokladanou hodnotou v roku 2017
o 527 330 €. Najvyšší pokles sa predpokladá v kategórií výdavkov na marketingovú komunikáciu (- 229 715
€), a to najmä z dôvodu ukončených realizovaných projektov a stým spojenou propagáciou a publicitou
najrôznejších zámerov. Tu však treba spomenúť, že mesto Skalica bude určite realizovať rôzne projekty, kde
bude zahrnutá aj marketingová aktivita, ktorej výdavky budú musieť byť premietnuté do rozpočtov
prognózovaných rokov. Ďalšie poklesy evidujeme v kategórii verejnoprospešných prác (- 138 158 €), kde sa
až do roku 2017 neráta zo žiadnymi výdavkami. V roku 2017 sa ráta aj s poklesom výdavkov na
administratívu úradu (- 50 000 €).
Predpokladaná hodnota bežných príjmov v roku 2017 je vo výške 10 372 022 €. Predpokladaná hodnota
bežných výdavkov v roku 2017 je vo výške 9 550 595 €. Bežné príjmy prevyšujú bežné výdavky o 821 427
€. Prevádzkový prebytok (rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami) je viditeľný vo všetkých
rokoch sledovania.
Predpoklad vývoja kapitálových príjmov je klesajúci. V roku 2015 je ich hodnota 2 879 082 €, v roku 2017 už
len 565 000 €. Tento rozdiel je vysoký preto, lebo v roku 2015 sa počíta v rozpočte s grantmi na zimný
štadión (1 000 000 €), kompostáreň (811 000 €), Gvadányiho dom (269 122 €) a prepojovacej cesty
v priemyselnom parku (130 000 €). S nejakým masívnejším predajom majetku mesta sa nepočíta.
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Trend vývoja kapitálových výdavkov je taktiež klesajúci. V roku 2015 sa počíta s kapitálovými výdavkami
v celkovej výške 2 803 756 €, v roku 2017 je to už len 1 260 430 € kapitálových výdavkov. Najväčší pokles
v kapitálových výdavkoch je v kategóriách odpadové hospodárstvo (položka vybudovanie kompostárne za
1 048 402 € v roku 2015), výstavba miestnych komunikácií (100 000 €), šport (tréningová hala a tartanová
dráha v roku 2015 – 1 042 000 €), kultúra (rekonštrukcia Gvadányiho domu – 283 286 €; tu sa
s kapitálovými výdavkami po roku 2015 nepočíta), sociálne služby (rekonštrukcia a modernizácia domu
seniorov v roku 2015 – 270 000 €). Tak, ako pri bežných výdavkoch, aj tu treba spomenúť, že
s navyšovaním kapitálových výdavkov sa do roku 2017 nepočíta, no pokiaľ dôjde k investičným zámerom a
činnostiam, napríklad prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ, tak táto kapitola rozpočtu sa bude určite
meniť smerom nahor. Napríklad mesto Skalica vo svojich projektových zámeroch uvádza potrebu realizácie
2 investičných projektových zámerov do konca roka 2017 (výstavba cyklotrasy a rekonštrukciu materských
škôl) v celkovej hodnote 4 500 000 €. Realizácia bude závislá od možnosti čerpania finančných zdrojov na
tieto aktivity prostredníctvom štrukturálnych fondov, vlastných zdrojov, dostupnosti bankových úverov, výšky
úrokov, hľadaniu úspor na strane bežných výdavkov, získanie mimoriadnych dotácií alebo grantov, štátnych
fondov, získaní financií v spolupráci s participujúcimi obcami, sponzormi, podnikateľskými subjektmi.
Predpokladaná hodnota kapitálových príjmov v roku 2017 je 565 000 €. Predpokladaná hodnota
kapitálových výdavkov v roku 2017 bude mať hodnotu 1 260 430 €. Z toho je jasné, že kapitálové výdavky
budú prevyšovať kapitálové príjmy (pokiaľ sa nebudú realizovať žiadne grantové investície, respektíve
nedôjde k predaju mestského majetku). Realizácia investičného zámeru je veľmi často naviazaná na
úspešne predloženú a schválenú žiadosť o dotáciu na tú – ktorú vec, či už zo štátneho rozpočtu, štátnych
grantových schém SR, štrukturálnych fondov EÚ. Napriek tomu, že sú tieto zámery sledované v projektovom
zásobníku mesta, do doby záväzného rozhodnutia o ich realizácii sa s nimi nedá v rozpočtovom výhľade
počítať. Z tohto dôvodu je nutné zdôrazniť, že nulové hodnoty kapitálového rozpočtu v žiadnom prípade
nemusia znamenať rezignáciu alebo odovzdanosť mesta na investičný rozvoj jeho aktivít v budúcnosti.
Finančné operácie príjmy od roku 2015 sú prognózované až do roku 2017 vo výške 810 000 € za každý rok
(úver ŠFRB na výstavbu bytového domu Lúčky). V prognóze do roku 2017 sa neodrážajú iné plánované
finančné operácie (čo zrejme súvisí s nenaplánovaním kapitálových výdavkov do roku 2017 popisovaného
vyššie). Všetky ostatné príjmy z finančných operácií boli evidované v roku 2014 v celkovej výške 3 174 149
€.
Finančné operácie výdavky sa najviac odrážajú v splácaní istín úverov (ŠFRB), splácaním finančných
prenájmov ZŠ a MŠ. Ich výška v roku 2015 predstavuje sumu 1 933 132 €. V roku 2017 sa predpokladá ich
pokles na hodnotu 924 764 €, čo predstavuje pokles výdavkov vo finančných operáciách o 1 008 368 €. Aj
tu platí, že prognózovanie vývoja finančných operácií úzko súvisí s realizáciou investičných zámerov a od
výšky jednotlivých investičných zámerov a ich reálna hodnota sa môže počas rokov veľmi líšiť.
Sledovaním všetkých príjmov a všetkých výdavkov mesta Skalica možno konštatovať, že v prognóze vývoja
rozpočtového výhľadu je každý rok až do roku 2017 v prebytku. V roku 2015 sa prebytok odhaduje na
21 925 €, v roku 2016 je odhad ešte o niečo viac optimistickejší, a síce 30 483 €. V roku 2017 sa počíta
s prebytkom 11 323 €.
Pri predikovanom rozpočte do roku 2017 môže mesto využívať prostriedky z prebytkov jednotlivých rokov na
čiastočné financovanie investičných výdavkov. Očakávaný prebytok môže byť vždy prerozdelený aj na iné
ako investičné aktivity, samozrejme len v súlade s rozpočtovými pravidlami. Samozrejme pri súčasnom vývoji
ekonomiky nejde trend vytvárania prevádzkového prebytku v dielčích ročných rozpočtoch mesta v priebehu
výhľadového obdobia (do roku 2017) zaručiť v takej výške, v akej je uvedený v zostavovanom rozpočtovom
výhľadu.
K ďalším možnostiam zvýšenia investičných aktivít mesta patrí:
- hľadanie úspor na strane bežných výdavkov mesta,
- predaj majetku,
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- získanie ďalších mimoriadnych investičných dotácií a grantov zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov,
fondov EÚ alebo iných inštitúcií,
- využitie združených prostriedkov – spolupráca s obcami, sponzormi a podnikateľskými subjektmi.

3.2. Strategická vízia a finančný plán regiónu Horného Záhoria
Strategická vízia predstavuje vstupnú bránu do návrhovej časti rozvoja regiónu Horné Záhorie. Jej hlavným
zmyslom je určiť zásadnú rozvojovú orientáciu celého regiónu s výhľadom do roku 2020. Vízia formuluje
a popisuje stav, ktorý by malo byť v budúcnosti dosiahnutý v sledovanom území, pričom jednotlivé časti
návrhu (strategické ciele, aktivity a samotné projekty) sú prostriedkom k jej dosiahnutiu a naplneniu.
Strategický plán rozvoja Horného Záhoria je koncipovaný ako dlhodobý rozvojový dokument. Dôvodom je
zaistenie nadväznosti dlhodobej koncepcie rozvoja regiónu, pre ktorý sú strategické ciele a opatrenia
navrhnuté.
Strategická vízia Horného Záhoria bola formulovaná s ohľadom na časový horizont a potrebu trvalo
udržateľného rozvoja a s vedomím, že len od jasnej vízie je možné prejsť k realizácii prínosných aktivít
rozvíjajúcich potenciál regiónu ako synergického celku.
Vízia korešponduje so sloganom (mottom), ktorý charakterizuje Horné Záhorie. Pri tvorbe strategického
plánu bolo rozhodnuté o zakomponovaní motta do tohto dokumentu.
Vízia Horného Záhoria
„Trvalo udržateľným spôsobom iniciovať rozvoj infraštruktúry, kultúrnych tradícií, životného prostredia,
ľudských zdrojov, pracovných príležitostí a cestovného ruchu, čo povedie k vybudovaniu progresívneho
regiónu, ktorý sa prioritne zameriava na potreby svojich obyvateľov a podnikania.“
Motto Horného Záhoria
„Horné Záhorie sme nedostali od našich predkov, ale sme si ho požičali od našich detí.“
Z vypracovaných projektových zámerov samospráv Horného Záhoria (príloha č. 1) je možné určiť niekoľko
hlavných oblastí podpory a smerovania finančných zdrojov do roku 2020. Sú to nasledovné oblasti podpory:
•

Rekonštrukcia a výstavba verejných budov, IBV a areálov

•

Životné prostredie a využívanie OZE, rozvoj technickej infraštruktúry

•

Rozvoj cestovného ruchu, cyklotrás a pridruženej infraštruktúry cestovného ruchu a kultúry

•

Vzdelávanie obyvateľov regiónu, budovanie inkubátorov a rozvoj ľudských zdrojov

•

Budovanie sociálnej infraštruktúry

•

Verejná doprava

V nasledujúcej časti (tabuľka č.15) je zostavený finančný plán opatrení plánovaných v regióne Horné
Záhorie. Tento plán je rozporacovaný do špecifických opatrení a typov opatrení v rámci dostupných
finančných mechanizmov programového obdobia 2014-2020.
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Tabuľka č.15 - Absorbčná schopnosť územia a finančný harmonogram
Oblasť realizácie /
prípravy projektových
zámerov

2015

Bytová výstavba
Cestovný ruch

2016

2017

400 000

50 000

1 500 000

50 000
230 000

Informačné
technológie a
telekomunikácie

150 000

Kanalizácia a
vodovody

Nakladanie s odpadom
Protipovodňové
opatrenia

462 969

2 150 000

110 000

602 452

120 000

350 000

335 000

31 000

50 000

51 381 056

7 425 000
200 000

2 922 452

2 000 000

2 022 000

1 500 000

400 000
550 000

2 930 000

823 000

7 323 000

1 500 000
39 000

1 939 000

1 945 000
568 000

6 122 860

180 000
2 900

3 928 969
5 280 000

5 000 000

180 000
300 000

170 000
600 000

275 000

747 900

700 000

Zdravotníctvo

SUMA

5 000 000

25 000 000 1 900 000

5 000 000

96 860

Grand Total

300 000

2 000 000

22 000

Školská infraštruktúra

Životné prostredie

2024

150 000

1 965 000

45 000

Vzdelávanie

2022

300 000

900 000

22 000 000 2 481 056

Sociálna infraštruktúra

Voľnočasové aktivity

3 000 000

5 000 000

Revitalizácia verejných
priestranstiev

Verejné osvetlenie

2020

300 000

Energetická
efektívnosť

Kultúra

2019

450 000
200 000

Cezhraničná
spolupráca
Doprava

2018

1 300 000
235 000

235 000

2 000 000
4 844 212 23 942 969 8 561 056 23 500 000 29 539 000 5 859 000

2 000 000
2 436 000

31 000

98 713 237
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Graf č.54: Alokované finančné zdroje do jednotlivých
oblastí projektových zámerov
Kultúra
Revitalizácia verejných priestranstiev
Školská infraštruktúra
Energetická efektívnosť
Cestovný ruch
Doprava
Nakladanie s odpadom
Protipovodňové opatrenia
Životné prostredie
Sociálna infraštruktúra
Vzdelávanie
Voľnočasové aktivity
Bytová výstavba
Cezhraničná spolupráca
Zdravotníctvo
Verejné osvetlenie
Informačné technológie a telekomunikácie
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Vo vyššie uvedenom grafe sa neuvádza oblasť výstavby vodovodov a kanalizácií, pretože finančná
požiadavka výrazne prekračuje ostatné oblasti typov projektov (požiadavka presahuje 51 mil. Eur).
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4. AKČNÝ PLÁN
4.1. Metodika prípravy akčného plánu
Akčný plán cezhraničnej stratégie je iniciálnym nástrojom realizácie konkrétnych projektových úloh, ktoré boli
zostavené na základe aktivít špecifikovaných v samotnom strategickom dokumente. Akčný plán teda
predstavuje systémový prístup k rozvoju územia mesta Skalica a okolých obcí Horného Záhoria, od ktorého
sa bude odvíjať realizácia konkrétnych projektov, ktoré prispejú k napĺňaniu cieľov špecifikovaných v
programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a obcí pre obdobie 2014 - 2020.
Akčný plán na roky 2014 - 2020 bol pripravený na základe podkladov a návrhov, ktoré spracovali jednotlivé
samosprávy obcí regiónu Horného Záhoria prostredníctvom svojich starostov resp. poverených
zamestnancov. Jednotlivé návrhy, členené podľa špecifických oblastí rozvoja, reflektujú na ciele vyjadrené v
operačných programoch, najmä Integrovanom regionálnom operačnom programe, Programe rozvoja vidieka
SR vrátane nástroja CLLD, Operačnom programe kvalita životného prostredia a operačných programoch
cezhraničnej spolupráce, najmä Interreg V-A SR-ČR 2014-2020, okrajovo iných štrukturálnych a finančných
nástrojov a investičných fondov. Všetky navrhované opatrenia sú v súlade s platným PHSR Trnavského
samosprávneho kraja.
Keďže cezhraničná stratégia je strednodobým strategickým dokumentom s pôsobnosťou niekoľko rokov aj
samotný Akčný plán je spracovaný na rovnako dlhé obdobie a z tohto dôvodu je rozdelený celkovo do
šiestich častí, ktoré tvoria projektové zámery obcí a miest Horného Záhoria na roky 2014-2020, niektoré s
presahom realizácie do roku 2014 v zmysle pravidiel n+.
Nakoľko realizácia týchto projektových návrhov sa predpokladá na viac ako sedem rokov, môže byť v rámci
jednotlivých projektov zmenené ich finančné krytie, pretože odhadovaná suma sa môže značne líšiť od
reálnej výšky financií pri ich realizácii, rovnako sa môže zmeniť aj zdroj spolufinancovania. V prípade ak
dôjde k realizácii niektorého z týchto projektových zámerov, ich finančné krytie bude premietnuté do rozpočtu
mesta / obce a následne do príslušnej tabuľky projektových zámerov Akčného plánu.
Pre zabezpečenie čo možno najväčšej miery adresnosti akčného plánu by malo byť pravidelne každý rok
zabezpečované jeho vyhodnotenie a aktualizácia. Vyhodnotenie bude spočívať v porovnaní reálneho
čerpania financií navrhnutých na jednotlivé projekty za rok predchádzajúci roku, v ktorom sa vykonáva
vyhodnotenie. Zároveň sa pri vyhodnotení zohľadnia aj projekty, ktoré sa v tomto roku realizovali nad rámec
pôvodného návrhu. Aktualizácia akčného plánu bude zameraná na prehodnotenie a doplnenie pôvodných
projektových zámerov špecifikovaných v jeho jednotlivých častiach.
Po vypracovaní vyhodnotení akčného plánu, alebo akejkoľvek revízii je potrebné aktuálizáciu zaslať
cezhraničnému partnerovi projektu - mestu Strážnica (ČR).

4.1.1. Riadenie realizácie akčného plánu
Pre realizáciu akčného plánu je potrebné pripraviť riadiacu štruktúru a prevziať zodpovednosť za jednotlivé
strategické ciele a aktivity. Garantom dokumentu je mesto Skalica, preto je potrebné, aby organizačné zložky
mestského úradu mali zodpovednosť za realizáciu, monitorovanie a vyhodnocovanie cieľov, priorít, opatrení
a aktivít. Tie aktivity, ktoré budú realizované v partnerstve, alebo priamo partnermi, bude odbor stratégického
rozvoja a marketingu MsÚ Skalica monitorovať - t.zn. získavať od realizátora údaje pre vyhodnocovanie
indikátorov. Podobne bude potrebné rozdeliť jednotlivé časti cezhraničnej stratégie a najmä akčného plánu
medzi komisie MsZ, ktoré by sa mali pravidelne zaoberať monitorovaním a hodnotením ich realizácie. Za
riadenie akčného plánu je zodpovedný vedúci oddelenia strategického rozvoja a marketingu MsÚ Skalica.
Garant akčného plánu koordinuje práce MsÚ pri realizácií akčného plánu v spolupráci so zúčastnenými
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samosprávami a partnermi, podporuje horizontálnu medziodborovú spoluprácu a vznik projektových tímov
pre realizáciu jednotlivých aktivít. Priamo riadi garantov strategických a horizontálnych cieľov. Spoločne s
nimi pripravuje a zavádza procesy nevyhnutné pre realizáciu, monitorovanie a vyhodnocovanie akčného
plánu (personálne, informačné, organizačné, komunikačné apod.). V prípade potreby predkladá správy
príslušným komisiám MsZ.

4.1.2. Realizácia akčného plánu
Práca s akčným plánom znamená jeho konkretizovanie a napĺňanie. Akčný plán obsahuje zoznam aktivít,
ktoré prispejú k realizácii jednotlivých opatrení, priorít a cieľov. Aktivity sú zoradené podľa realizovateľnosti v
rámci zdrojov financovania podľa stupňa poznania na prelome rokov 2014/15. Je potrebné vždy aktualizovať
akčný plán na príslušný plánovací rok, ktorý bude vstupom do plánovania rozpočtu a ďalších dokumentov a
procesov zúčastnených samospráv - miest a obcí. Preto je potrebné prispôsobiť všetky procesy spojené s
realizáciou akčného plánu časovému hramonogramu ďalších rozhodovacích procesov prebiehajúcich v
samopráve (príprava rozpočtu, konanie zastupiteľstiev, príprava realizačných plánov komisií apod.).
Aktivity, vybrané na najbližšie obdobie, je potrebné v pláne čo najviac konkretizovať. To znamená naplánovať
výšku a zdroje čerpania financií, konkrétne kroky na získanie vonkajších zdrojov, na realizáciu aktivít, časový
harmonogram, spôsob komunikácie a spolupráce s partnermi, prípadne vyhľadávanie ďalších partnerov pre
realizáciu aktivity.
Financovanie akčného plánu bude viaczdrojové. Bude sa opierať o rozpočet miest a obcí Horného Záhoria,
finančné zdroje partnerov, zdroje EÚ, súkromné a ďalšie zdroje. Konkretizácia akčného plánu umožní
naplánovať výšku a vhodné zdroje financií pre jednotlivé aktivity. Tie budú závisieť od zvoleného spôsobu
realizácie príslušnej aktivity, od inštitúcie, ktorá bude garantom, alebo od typu zvoleného partnerstva, od typu
vlastníctva a tiež zamerania objektu, ktorého sa aktivita týka apod.

4.1.3. Monitorovanie realizácie akčného plánu
Pravidelné monitorovanie realizácie akčného plánu je potrebné vopred pripraviť. Súvisí s ním niekoľko
procesov, ktoré môžu byť pre samosprávu nové. Monitorovanie navrhuje tieto procesy:
-

priebežnú prácu s indikátormi resp. finančnými ukazovateľmi,

-

prípravu ročných správ,

-

aktualizáciu akčného plánu 1x ročne,

-

ročné vyhodnotenie plánu s partnerom projektu (mesto Strážnica)

Podklady pre monitorovanie pripravujú garanti aktivít. Odborní garanti sú zodpovední za spracovanie
čiastkových správ za jednotlivé strategické a horizontálne ciele. Garant v spolupráci s výkonným
koordinátorom pripravujú komplexné správy. Správy sú prerokované v riadiacich štruktúrach MsÚ a v
komisiách MsZ.
Partnerské skupiny pre strategické ciele sa stretávajú 1 ročne s cieľom prediskutovať výsledky realizácie
akčného plánu, vniesť do monitorovania vonkajší pohľad, spätnú väzbu, nové nápady a ponuky na
spoluprácu. Výstupom stretnutí sú návrhy na aktualizáciu akčného plánu, návrhy na zmenu projektov,
doplnenie projektov, zmenu plánovaného financovania a pod.

4.1.4. Práca s indikátormi
Indikátory slúžia na meranie výstupov, výsledkov a dopadov aktivít. Pre každú aktivitu, prioritu, pre každé
opatrenie a každý cieľ je možné zvoliť viac indikátorov. Je potrebné pripraviť plán práce s indikátormi - pre
ktoré je možné získať údaje a začať ich používať hneď a pre ktoré je potrebné pripraviť proces získavania
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údajov? Ktorými budeme merať výstupy, ktorými výsledky a ktorými dopady aktivít, opatrení, priorít, cieľov?
Ktoré budeme vyhodnocovať štvrťročne, ktoré ročne, dvojročne apod.? Ktoré prieskumy/otázky z prieskumov
a ako často potrebujeme opakovať pre porovnanie vývoja verejnej mienky, spokojnosti so službami apod.?
Pri práci s indikátormi je možné spolupracovať s inými mestami a zladiť tie indikátory, ktoré je v záujme
viacerých samospráv sledovať rovnakým spôsobom a potom ich porovnávať. Tiež je pritom možné
spolupracovať so samosprávnym krajom (TTSK), ktorý bude tiež chcieť merať niektoré výstupy, výsledky
alebo dopady. Zjednotenie indikátorov, o ktorých údaje bude môcť získavať, by mohlo byť aj v jeho záujme.
Na účely tohto dokumentu nedefinujeme okrem finančných ukazovateľov /indikátorov/ žiadne iné
ukazovateľe, okrem počtu zrealizovaných projektov uvedených v akčnom pláne. Kontrétne ukazovateľe sú
predmetom sledovania v rámci samostatných PHSR miest a obcí.

4.1.5. Komunikácia
Komunikáciu o akčnom pláne bude potrebné viesť s viacerými cieľovými skupinami:
-

občania miest a obcí Horného Záhoria - hlavne s cieľom informovať o výsledkoch, konzultovať plán a
spôsob realizácie jednotlivých aktivít a zapájať ich do realizácie, a to minimálne zverejňovaním na
internetnových stránkach mesta Skalica a partnerského mesta Strážnica

-

odborná verejnosť a inštitúcie v meste / obci - s cieľom informovať, konzultovať a zapájať ich do
realizácie aktivít

-

odborná verejnosť a inštitúcie mimo mesta / obce - s cieľom prezentovať proces, výsledky procesu,
získavať informácie, inšpirácie, podporu a vonkajšie zdroje

-

médiá - informovať o procese a výsledkoch akčného plánu s cieľom budovať pozitívny imidž mesta

-

pracovníci MsÚ, organizácií MsÚ a poslanci - s cieľom oboznamovať o procese a výsledkoch
realizácie.

Pre jednotlivé cieľové skupiny bude potrebné vybrať a používať vhodné komunikačné nástroje. Podklady pre
komunikáciu môže podávať garant - pracovník odboru strategického rozvoja a marketingu.
Interná komunikácia je významnou súčasťou komunikácie o akčnom pláne - je potrebné, aby zodpovední
pracovníci boli priebežne informovaní o procese, zodpovednostiach, časovom harmonograme a výsledkoch
akčného plánu. Množstvo informácií pre jednotlivé riadiace úrovne môže byť rozlíšené.

4.1.6. Úlohy hodnotenia akčného plánu:
1. Realizovať stretnutia pracovných skupín pre strategické ciele s cieľom vyhodnotiť realizáciu akčného
plánu aspoň 1x ročne. Podklad: správa za príslušné obdobie - vyhodnotenie akčného plánu. Cieľom
je tiež aktualizácia akčného plánu na nasledujúce obdobie.
Zodp: koordinátor - poverený pracovník mesta Skalica (odbor strategického rozvoja a marketingu)
2. Predloženie vypracovaného plánu realizácie cezhraničných operácií (projektov identifikovaných v
cezhraničnom priestore), resp. aktualizovaných plánov ich realizácie 1 krát ročne mestu Strážica.
3. Zabezpečenie spätnej komunikácie prostredníctvom partnerskej spolupráce s mestom Strážnica vo
vzťahu k obciam a mestám regiónu Horné Záhorie.

126

4.2.

Realizačná časť akčného plánu

4.2.1. Rekonštrukcia a výstavba verejných budov, IBV a areálov
V tejto oblasti podpory je evidovaných najviac projektových zámerov (aktivít), ktoré možno zaradiť do
niekoľkých operačných programov a ich prioritných osí pre roky 2014-2020. Sú to nasledovné operačné
programy, prioritné osi a podporované aktivity v jednotlivých prioritných osách. V závere tejto oblasti podpory
bude priložená prehľadná tabuľka týkajúca sa projektových zámerov uvádzaného zásobníka. Pri výstavbe
IBV je možné počítať skôr s finančnou pomocou Štátneho fondu rozvoja bývania, vlastných zdrojov
samospráv alebo ich výstavbu realizovať v spolupráci s developermi prostredníctvom PPP projektov.
•

Integrovaný regionálny operačný program: Prioritná os č. 2 Ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám, ktorej hlavné podporované aktivity sú zamerané na vytvorenie
podmienok pre kvalitné vzdelávanie, čím sa zlepší kvalita života obyvateľstva. Cieľovou skupinou sú
deti, žiaci v procese vzdelávania a odbornej prípravy a osoby zúčastnené na celoživotnom
vzdelávaní. Prioritná os č. 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie,
ktorej hlavné podporované aktivity sú zamerané na vytvorenie podmienok pre úsporu spotreby
energie na vykurovanie a budovanie prvkov zelenej infraštruktúry. Prioritná os č. 5 Miestny rozvoj
vedený komunitou, ktorej hlavné podporované aktivity sú zamerané na úspešné fungovanie
verejno-súkromných partnerstiev – miestnych akčných skupín.

•

Program rozvoja vidieka: Prioritná os 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,
ktorej hlavné podporované aktivity sú výstavba nových, rekonštrukcia, modernizácia a oprava
zariadení na využívanie OZE.

•

Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2014-2020: Prioritná os č. 2 Kvalitné životné prostredie,
ktorej hlavnými aktivitami sú zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva. Tu možno spomenúť aj Fond mikroprojektov SR-ČR 2014-2020.

Názov obce/mesta a projektového zámeru

Časový harmonogram
realizácie

Predpokladané
náklady na projekt

Mesto Gbely: Modernizácia knižnice ZŠ

1.1.2016 - 31.12.2020

20 000,00 €

Mesto Gbely: Rekonštrukcia technickej učebne ZŠ

1.1.2016 - 31.12.2020

15 000,00 €

Mesto Gbely: Rekonštrukcia učebne fyziky a chémie ZŠ

1.1.2016 - 31.12.2020

20 000,00 €

Mesto Gbely: Rekonštrukcia učebne informatiky ZŠ

1.1.2016 - 31.12.2020

15 000,00 €

Mesto Gbely: Rekonštrukcia učebne jazykov ZŠ

1.1.2016 - 31.12.2020

15 000,00 €

Mesto Gbely: Nadstavba hospodárskeho pavilónu telocvičňa

1.1.2017 - 31.12.2022

315 000,00 €

Mesto Gbely: Nadstavba hospodárskeho pavilónu –
zborovňa ZŠ

1.1.2017 - 31.12.2022

8 000,00 €

Mesto Gbely: Nadstavba I. a III. pavilónu MŠ

1.1.2017 - 31.12.2022

245 000,00 €

Mesto Gbely: Rekonštrukcia záhradného skladu za
účelom vytvorenia soľnej jaskyne

1.1.2016 - 31.12.2019

39 000,00 €

Mesto Gbely: Revitalizácia školského dvora MŠ

1.1.2017 - 31.12.2020

31 000,00 €

Mesto Gbely: Revitalizácia terás a vstupných priestorov
MŠ

1.1.2018 - 31.12.2020

13 000,00 €
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Názov obce/mesta a projektového zámeru

Časový harmonogram
realizácie

Predpokladané
náklady na projekt

Mesto Gbely: Rozšírenie kapacity a priestoru telocvične

1.1.2017 - 31.12.2020

1 000 000,00 €

Mesto Gbely: Rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou

1.1.2017 - 31.12.202

560 000,00 €

Mesto Gbely: Stavebné úpravy budovy ZŠ pre
vybudovanie nových učební

1.1.2017 - 31.12.2020

250 000,00 €

Mesto Gbely: Rekonštrukcia utečeneckého tábora +
revitalizácia prívodu vody

1.1.2017 - 31.12.2020

1 500 000,00 €

Mesto Gbely: Rekonštrukcia budovy kina

1.1.2017 - 31.12.2022

275 000,00 €

Mesto Gbely: Rekonštrukcia budovy zdravotných služieb

1.1.2017 - 31.12.2022

60 000,00 €

Mesto Gbely: Rozšírenie poskytovaných zdravotných
služieb

1.1.2017 - 31.12.2022

30 000,00 €

Mesto Gbely: Vybudovanie športového areálu pre inline a
iceskating

1.1.2017 - 31.12.2020

170 000,00 €

Mesto Skalica: Rozšírenie kapacít materských škôlok

1.1.2016 - 31.12.2017

2 500 000,00 €

Mesto Skalica: Investície do sociálnej infraštruktúry

1.1.2016 - 31.12.2018

400 000,00 €

Obec Dubovce: Materská škola s možnosťou
umiestnenia detí od dvoch rokov

1.8.2016 - 31.12.2017

430 000,00 €

Obec Kopčany: „ Revitalizácia cisárskeho barokového
objektu – Žrebčín krídlo B -Kaštieľ“

1.4.2015 – 31.12.2015

1 950 000,00 €

Obec Kopčany: Zateplenie a rekonštrukcia MŠ Kopčany pavilón 1

1.5.2015 – 29.12.2015

7 200,00 €

Obec Kopčany: Zateplenie a revitalizácia Obecného
úradu Kopčany

1.5.2015 – 29.12.2015

230 000,00 €

Obec Petrova Ves: Zateplenie MŠ

30.6.2015 – 17.10.2015

89 660,00 €

Obec Petrova Ves: Rekonštrukcia sociálnych zariadení

4.4.2015 – 18.6.2015

45 000,00 €

Obec Popudinské Močidľany: IBV Pod vinohradmi

17.7.2015 – 14.7.2017

50 000,00 €

Obec Radimov: Radimov – IBV za OcÚ

1.1.2015 – 31.12.2016

250 000,00€

Obec Radimov: Rekonštrukcia KD Radimov

31.1.2016 – 31.12.2016

110 000,00€

Obec Radimov: Rekonštrukcia KD Radimov

1.3.2016 – 30.9.2017

150 000,00€

Obec Radošovce: IBV Radošovce

1.8.2015 – 1.8.2016

150 000,00 €

Obec Radošovce: Výstavba materskej školy

1.9.2015 – 1.8.2016

550 000,00 €

1.7.2015 – 30.10.2015

15 000,00 €

-

200 000,00 €

Obec Trnovec: Rekonštrukcia elektroinštalácie
kultúrneho domu
Obec Unín: Rekonštrukcia KD
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4.2.2. Životné prostredie a využívanie OZE, rozvoj technickej infraštruktúry
Druhá najpočetnejšia skupina s projektovými zámermi (aktivitami), ktoré možno taktiež zaradiť do niekoľkých
operačných programov a ich prioritných osí pre roky 2014-2020. Sú to nasledovné operačné programy,
prioritné osi a podporované aktivity v jednotlivých prioritných osách.
•

Integrovaný regionálny operačný program: Prioritná os č. 2 Ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám, ktorej hlavné podporované aktivity sú zamerané na vytvorenie
podmienok pre kvalitné vzdelávanie, čím sa zlepší kvalita života obyvateľstva. Cieľovou skupinou sú
deti, žiaci v procese vzdelávania a odbornej prípravy a osoby zúčastnené na celoživotnom
vzdelávaní. Prioritná os č. 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie,
ktorej hlavné podporované aktivity sú zamerané na vytvorenie podmienok pre úsporu spotreby
energie na vykurovanie a budovanie prvkov zelenej infraštruktúry. Prioritná os č. 5 Miestny rozvoj
vedený komunitou, ktorej hlavné podporované aktivity sú zamerané na úspešné fungovanie
verejno-súkromných partnerstiev – miestnych akčných skupín.

•

Kvalita životného prostredia: Prioritná os č. 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry so svojimi podporovanými aktivitami
zvyšovania zhodnocovania odpadov, podpora predchádzania vzniku odpadov, posilňovanie
environmentálneho povedomia, zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd,
zlepšenie stavu biodiverzity. Prioritná os č. 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so
zameraním na ochranu pred povodňami s podporovanými aktivitami zníženie rizika povodní
a nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
realizované na vodných tokoch a mimo vodných tokov. Prioritná os č. 4 Energeticky efektívne
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch so svojimi aktivitami zníženia emisií
skleníkových plynov, inštalácie malých zariadení na využívanie OZE, podpora energetickej
efektívnosti a využívania energie z OZE.

•

Program rozvoja vidieka: Prioritná os 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,
ktorej hlavné podporované aktivity sú výstavba nových, rekonštrukcia, modernizácia a oprava
zariadení na využívanie OZE.

•

Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2014-2020: Prioritná os č. 2 Kvalitné životné prostredie,
ktorej hlavnými aktivitami sú zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva. Tu možno spomenúť aj Fond mikroprojektov SR-ČR 2014-2020.

Názov obce/mesta a projektového zámeru

Časový harmonogram
realizácie

Predpokladané
náklady na projekt

Mesto Gbely: Budovanie dopravného ihriska

1.1.2017 – 31.12.2024

31 000,00 €

Mesto Gbely: Regenerácia vnútroblokov Záhumenice

1.1.2017 – 31.12.2022

450 000,00 €

Mesto Gbely: Regenerácia jazierka Kúcanka

1.1.2016 – 31.12.2022

60 000,00 €

Mesto Gbely: Revitalizácia parkov prof. Čárského,
Halaštava, Štefánikova, Štúrova, MsÚ

1.1.2016 – 31.12.2022

130 000,00 €

Mesto Gbely: Výsadba izolačnej zelene ulice Lesná +
Cunín

1.1.2016 – 31.12.2022

50 000,00 €

Mesto Gbely: Výsadba parkovej zelene Oloch

1.1.2016 – 31.12.2022

25 000,00 €

Mesto Gbely: Výsadba zelene a stavba veže Ostrý vrch

1.1.2017 – 31.12.2022

25 000,00 €

Mesto Gbely: Výsadba zelene pri oplotení DPS

1.1.2016 – 31.12.2022

16 000,00 €
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Mesto Gbely: Výsadba zelene ulica Naftárska

1.1.2017 – 31.12.2022

67 000,00 €

Mesto Gbely: Rozšírenie zberného dvora

1.1.2017 – 31.12.2022

200 000,00 €

Mesto Gbely: Využívanie zelenej energie – inštalácia
OZE na budovu MŠ

1.1.2017 – 31.12.2020

50 000,00 €

Mesto Skalica: Budovanie cyklotrás a záchytných
parkovísk

1.1.2016 – 31.12.2017

2 000 000,00 €

Mesto Skalica: Zachovanie biodiverzity v prihraničnom
území

1.1.2016 – 31.12.2018

2 000 000,00 €

Mesto Skalica: Dotrieďovacie zariadenie na
zhodnocovanie odpadov

1.1.2016 – 31.12.2018

2 000 000,00 €

Mesto Skalica: Podpora energetickej efektívnosti
bytových domov a verejných budov vrátane využitia
obnoviteľných zdrojov

1.1.2016 – 31.12.2018

3 000 000,00 €

Mesto Skalica: Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

1.1.2016 – 31.12.2018

2 000 000,00 €

Mesto Skalica: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

1.1.2016 – 31.12.2018

4 000 000,00 €

Mesto Skalica: Zachovanie a obnova biodiverzity
a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich
revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry

1.1.2016 – 31.12.2018

1 000 000,00 €

Mesto Skalica: Protipovodňové opatrenia

1.1.2016 – 31.12.2018

2 000 000,00 €

Obec Dubovce: Verejný vodovod a kanalizácia v obci
Dubovce v rámci Združenia obcí VIESKY

1.11.2014 – 31.12.2020

1 900 000,00 €

Obec Dubovce: Trojzóna revitalizácie areálov a
priestranstiev v obci Dubovce v rámci rozvoja pútnického
cestovného ruchu

1.9.2016 – 30.9.2019

1 500 000,00 €

Obec Kátov: Rekonštrukcia chodníkov

15.9.2015 – 15.11.2015

Obec Kátov: MV KÁTOV ŽLIABKY

1.4.2016 – 10.6.2016

165 969,00 €

Obec Kopčany: Zberný dvor

1.6.2015 – 29.12.2015

400 000,00 €

Obec Oreské: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

30.9.2015 – 30.9.2016

297 000,00 €

Obec Oreské: Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

1.6.2015 – 30.9.2016

150 000,00 €

Obec Oreské: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

1.6.2015 – 30.9.2016

180 000,00 €

Obec Petrova Ves: Zberný dvor Petrova Ves

13.8.2015 – 18.11.2015

202 452,00 €

Obec Petrova Ves: Protipovodňové opatrenia

11.5.2015 – 19.11.2015

22 000,00 €

Obec Popudinské Močidľany: Kanalizácia

17.7.2017 – 15.7.2019

25 000 000,00 €

Obec Popudinské Močidľany: Vodovod

14.7.2016 – 14.7.2017

500 000,00 €

Obec Radošovce: Výstavba chodníkov

1.6.2015 – 1.6.2017

150 000,00 €

Obec Radošovce: Odkanalizovane obcí Viesky

od 1.1.2016

20 000 000,00 €

Obec Radošovce: Verejný vodovod

od 1.1.2016

2 000 000,00 €

Obec Radošovce: Odpadové hospodárstvo

1.1.2016 – 1.8.2016

50 000,00 €

120 000,00 €
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Obec Unín: Kanalizácia

neuvedené

Obec Prietržka: Kanalizácia Prietržka

prebiehajúci projekt

500 000,00 €
1 481 056,13 €

4.2.3. Rozvoj cestovného ruchu, cyklotrás a pridruženej infraštruktúry cestovného ruchu,
kultúra
Tretia najpočetnejšia skupina oblasť podpory je oblasť cestovného ruchu, cyklistických trás, cyklodopravy
a kultúry. Všetky tieto oblasti možno zaradiť do niekoľkých operačných programov a ich prioritných osí pre
roky 2014-2020. Sú to nasledovné operačné programy, prioritné osi a podporované aktivity v jednotlivých
prioritných osách.
•

Program rozvoja vidieka: Prioritná os 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,
ktorej hlavné podporované aktivity sú výstavba nových, rekonštrukcia, modernizácia a oprava
zariadení na využívanie OZE. Opatrenie 6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej
činnosti s aktivitami zameranými na podporu investícií do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností (občianska a poznávacia infraštruktúra: náučné a turistické
chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely,
informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy,
schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné
plochy, ukážkové lesné biotopy). Opatrenie 19 LEADER s hlavnými aktivitami rozvoja kvalita
životného prostredia, vidiecky cestovný ruch, technológie šetrné k životnému prostrediu. Opatrenie
8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov s aktivitami budovanie a
obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (náučné a turistické
chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely,
informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy,
schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné
plochy, ukážkové lesné biotopy).

•

Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2014-2020: Prioritná os č. 2 Kvalitné životné prostredie,
ktorej hlavnými aktivitami sú zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva. Prioritná os č. 3 Rozvoj miestnych iniciatív s podporovanými aktivitami posilnenia
inštitucionálnych kapacít verejných orgánov a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy
prostredníctvom podpory právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi
a inštitúciami. Tu možno spomenúť aj Fond mikroprojektov SR-ČR 2014-2020.

•

Integrovaný regionálny operačný program: Prioritná os č. 1 Bezpečná a ekologická doprava
v regiónoch s podporovanými aktivitami zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, budovania
siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry (parkovanie a úschovne bicyklov, potrebné
hygienické zabezpečenie pre zamestnancov po príchode do práce a pod.) Prioritná os č. 3
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch s podporovanými aktivitami rozvoj špecifických
prírodných a kultúrnych zdrojov, vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu,
zriadenie kreatívneho centra a vytvorenie jeho orgánov. Prioritná os č. 5 Miestny rozvoj vedený
komunitou, ktorej hlavné podporované aktivity sú zamerané na úspešné fungovanie verejnosúkromných partnerstiev – miestnych akčných skupín.
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Názov obce/mesta a projektového zámeru

Časový harmonogram
realizácie

Predpokladané
náklady na projekt

Mesto Gbely: Využitie jódovo – brómovej vody

1.1.2018 – 31.12.2022

75 000,00 €

Mesto Gbely: Budovanie cyklistickej infraštruktúry

1.1.2017 – 31.12.2022

335 000,00 €

Mesto Gbely: Podpora turistického ruchu rozvoj
cyklistickej a lodnej dopravy

1.1.2017 – 31.12.2020

300 000,00 €

Mesto Skalica: Obnova pamiatok v krajine

1.1.2016 – 31.12.2018

2 000 000,00 €

Mesto Skalica: Zatraktívnenie prírodných a
kultúrnych pamätihodností

1.1.2016 – 31.12.2018

2 000 000,00 €

Mesto Skalica: Kreatívne centrum

1.1.2016 – 31.12.2018

1 000 000,00 €

Mesto Skalica: Budovanie rozhľadne

1.1.2016 – 31.12.2018

200 000,00 €

Mesto Skalica: Budovanie kempingu

od 1.12.2016

Mesto Skalica: Sieťovanie

1.1.2016 – 31.12.2018

100 000,00 €

Mesto Skalica: Budovanie miestnych iniciatív

1.1.2016 – 31.12.2018

200 000,00 €

Obec Kopčany: Lávka cez rieku Moravu

5.5.2017 – 4.5.2019

Obec Trnovec: Fašiangové oslavy

14.2.2015 – 16.2.2015

500,00 €

Obec Trnovec: Spoločenský ples

24.1.2015 – 25.1.2015

1 000,00 €

Obec Trnovec: Stavanie mája

30.4.2015

100,00 €

Obec Trnovec: Súťaž vo varení kotlíkového gulášu
s posedením pri harmonike

15.8.2015

500,00 €

Obec Trnovec: Vianočný koncert 2015

19.12.2015

500,00 €

Obec Trnovec: Výstava starých svadobných
fotografií, Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

4.9.2015 – 3.10.2015

300,00 €

1 500 000,00 €

3 000 000,00 €

4.2.4. Vzdelávanie obyvateľov regiónu, budovanie inkubátorov a rozvoj ľudských zdrojov
Štvrtá oblasť je oblasť týkajúca sa aktivít vzdelávania v regióne Horné Záhorie, budovanie inkubátorov
a rozvoja ľudských zdrojov. Aj tieto oblasti možno zaradiť do niekoľkých operačných programov a ich
prioritných osí pre roky 2014-2020. Sú to nasledovné operačné programy, prioritné osi a podporované
aktivity v jednotlivých prioritných osách.
•

Integrovaný regionálny operačný program: Prioritná os č. 2 Ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám s podporovanými aktivitami investovaním do vzdelania, školení a
odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a
výcvikovej infraštruktúry.

•

Operačný program Výskum a Inovácie: Prioritná os č. 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
s podporovanými aktivitami zvyšovania súkromných investícií prostredníctvom spolupráce
výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry.

•

Operačný program Ľudské zdroje: Prioritná os č. 1 Vzdelávanie s podporovanými aktivitami na
zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky
a kompetencie detí a žiakov.
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•

Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2014-2020: Prioritná os č. 1 Využívanie inovačného
potenciálu, ktorého hlavnými aktivitami sú Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,
ako aj zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom prípravy a vykonávania spoločných
vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov. Tu možno spomenúť aj Fond
mikroprojektov SR-ČR 2014-2020.
Časový harmonogram
realizácie

Predpokladané
náklady na projekt

1.9.2015 – 30.6.2017

100 000,00 €

Mesto Skalica: Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov základných škôl

1.1.2016 – 31.12.2017

500 000,00 €

Mesto Skalica: Vzdelanostný región

1.1.2016 – 31.12.2018

300 000,00 €

Mesto Skalica: Inovatívny región

1.1.2016 – 31.12.2018

400 000,00 €

Názov obce/mesta a projektového zámeru
Mesto Skalica: Zabezpečenie kvalitného
predprimárneho vzdelania detí a pedagógov

4.2.5. Budovanie sociálnej infraštruktúry
Piata oblasť je oblasť týkajúca sa aktivít sociálneho začlenenia ŤZP do spoločnosti v regióne Horné Záhorie.
Aj tieto oblasti možno zaradiť do niekoľkých operačných programov a ich prioritných osí pre roky 2014-2020.
Sú to nasledovné operačné programy, prioritné osi a podporované aktivity v jednotlivých prioritných osách.
•

Operačný program Ľudské zdroje: Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie s podporovanými aktivitami
aktívneho začlenenia, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie
zamestnateľnosti
Predpokladané
náklady na
projekt

Názov obce/mesta a projektového zámeru

Časový harmonogram
realizácie

Mesto Gbely: Zriadenie klubu pre ZŤP

1.1.2016 – 31.12.2022

30 000,00 €

Mesto Gbely: Zriadenie chránenej dielne pre ZŤP

1.1.2017 – 31.12.2022

40 000,00 €

4.2.6. Verejná doprava
Poslednou oblasťou je oblasť týkajúca sa skvalitnenia a zlepšenia poskytovaných služieb vo verejnej
doprave Horného Záhoria. Tak ako v predchádzajúcich oblastiach, aj tu je možné nájsť prienik s niektorými
operačnými programami a ich prioritnými osami a podporovanými aktivitami.
•

Integrovaný regionálny operačný program: Prioritná os č. 1 Bezpečná a ekologická doprava
v regiónoch s aktivitami zvyšovania bezpečnosti, konkurencieschopnosti a atraktivity verejnej
osobnej dopravy.

•

Operačný program Integrovaná infraštruktúra: Prioritná os č. 3 Verejná osobná doprava
s podporovanými aktivitami zvýšenia atraktívnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom
modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS
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Názov obce/mesta a projektového zámeru
Mesto Skalica: Zlepšenie infraštruktúry verejnej
dopravy (vozový park)

Časový harmonogram
realizácie
31.1.2016 – 1.12.2018

Predpokladané
náklady na projekt
900 000,00 €
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PRÍLOHY
Príloha č. 1 - Projektové zámery samospráv v regióne Horné Záhorie (prehľad)
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Príloha č. 3 - Výsledky dotazníkových prieskumov obcí a miest Horného Záhoria
Príloha č. 4 - Projektové zámery
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BSK

Bratislavský samosprávny kraj

CLLD

Miestny rozvoj vedený komunitou

COO

Civilná ochrana obyvateľstva

DPH

Daň z pridanej hodnoty

DPPO

Daň z príjmu právnických osôb

EFRR

Európsky fond regionálneho rozvoja

EK

Európska komisia

EPFRV

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

ESO

Efektívna, Spoľahlívá a Otvorená verejná správa

EŠIF

Európske štrukturálne a investičné fondy

EÚ

Európska únia

HDP

Hrubý domáci produkt

IKT

Informačno komunikačné technológie

ISM

Informačný systém mesta

IROP

Integrovaný regionálny operačný program
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LEADER

Prioritná os PRV - Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale
(spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka).

OPĽZ

Operačný program Ľudské zdroje

PD

Partnerská dohoda

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PRV SR

Program rozvoja vidieka

RIS

Rozpočtový informačný systém

RIUS

Regionálna integrovaná územná stratégia

RO

Riadiaci orgán

SLEPT

Analýza - social – sociálne hľadisko, legal – právne a legislatívne hľadisko,
economic – ekonomické hľadisko, policy – politické hľadisko, technology –
technologické hľadisko.

SODB

Sčítanie obyvateľov domov a bytov

SR

Slovenská republika

TC

Tematický cieľ

MAS

Miestna akčná skupina

MŠVVŠ SR

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR

MDVRR SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia

MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

MV SR

Ministerstvo vnútra SR

NRP

Národný rozvojový plán

NSRV

Národná sieť rozvoja vidieka

UMR

Udržateľný miestny rozvoj

URSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

ÚV SR

Úrad vlády SR
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