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KAPITOLA 1: KONEČNÝ PRIJÍMATEĽ (OPRÁVNENÝ ŢIADATEĽ) 

 

1.1 Identifikácia konečného prijímateľa (oprávneného ţiadateľa) 

 

Celý názov konečného prijímateľa (oprávneného ţiadateľa): Tatry – Pieniny LAG 

Sídlo: Kultúrny dom č. 51, 061 01  Spišská Stará Ves 

Registrovaný v zmysle zákona SR  č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov v znení neskorších 

predpisov dňa: 22. júla 2008 

IČO: 420 852 84 

DIČ: 202 271 8346 

Adresa banky: Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Spišská Belá 

Číslo účtu: 253 790 3858 / 0200 

IBAN: SK 17 0200 0000 0025 3790 3858 

SWIFT: SUBASKBX 

Verzia/ číslo dodatku a dátum Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v zmysle ktorom 

bola vypracovaná Integrovaná stratégia rozvoja územia:  

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 

verzia 1.3 v znení dodatku č.4 (platnosť a účinnosť dňa 01. novembra 2009), ktorým sa 

mení a dopĺňa Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader (ďalej len „Usmernenie 

v platnom znení“), ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry http://www.apa.sk a ustanovenia Príručky pre ţiadateľa o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka SR 

2007 – 2013 (ďalej len „Príručka“) a Dodatky k Príručke pre ţiadateľa o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 

(ďalej len „Dodatky“)  platné v čase predloţenia integrovanej stratégie rozvoja územia 

na PPA. 

 

Štatutárny 

zástupca 

 

Meno a priezvisko Ing. Štefan Danko 

Adresa trvalého bydliska 059 06  Červený Kláštor č. 25 

Adresa pre doručovanie 

(ak sa líši od trvalého 

bydliska) 

Totoţná s adresou trvalého bydliska 

Email kontakt stefan.danko@stonline.sk 

Telefón + 421 / 52 / 418 1071 

Fax + 421 / 52 / 418 1072 

Mobil + 421 / 917 / 631 130 
Zdroj: údaje Tatry-Pieniny LAG 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apa.sk/
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1.2 Základné údaje o území 

 

Počet obyvateľov 26 132 obyvateľov 

Rozloha 781,41 km
2
 

Hustota obyvateľstva 33,44 obyvateľov na km
2
 

Počet obcí 23 obcí 

Z toho mestá (vymenovať) 

3 mestá 

 Spišská Stará Ves  

 Spišská Belá 

 Vysoké Tatry 

Počet obyvateľov najväčšej obce Spišská Belá – počet obyvateľov 6 260 

Administratívne zaradenie – okres/y Poprad, Keţmarok, Stará Ľubovňa 

Administratívne zaradenie – kraj/e Prešovský samosprávny kraj 

Počet obcí zaradených do pólov rastu 8 obcí 

Počet obcí nezaradených do pólov rastu 15 obcí 

% obyvateľstva na území ţiadateľa 

ţijúceho vo vidieckych obciach na úrovni 

okresu 

 
Poznámka: Pri ţiadateľovi pokrývajúcom územie 2 

a viac okresov sa berie do úvahy údaj za okres 

s najväčšou rozlohou územia verejno-súkromného 

partnerstva.  

 Okres s najväčšou rozlohou – Keţmarok 

 Obyvateľstvo v obciach okresu – 40 629 
– 61,26% - (z toho obyvateľstvo 

v obciach na území ţiadateľa – 

subregión Tatry - Pieniny –  17 126 – 

25,82%) 

 Obyvateľstvo v mestách – 25 698 – 
38,74% 

 Obyvateľstvo spolu – 66 327 – 100% 
Zdroj: Štatistický úrad SR, k 31.12. 2007 
 

 

1.3 Budovanie partnerstva  

 

1.3.1 Vznik, história a skúsenosti 

 Popíšte postupnosť krokov vedúcich k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva 

s dôrazom na preukázanie vyváženosti výberu územia a zostavenie verejno-súkromného 

partnerstva z geografického, sektorového, inštitucionálneho, sociálneho a ekonomického 

hľadiska (max. 30 riadkov). 

 

Subregión Tatry – Pieniny LAG (občianske zdruţenie), vznikol na základe viacerých 

spoločných stretnutí dvoch susediacich mikroregiónov – Belianske Tatry a Zdruţenie pre 

rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria. S iniciatívou a podporou RRA Tatry - Spiš uţ niekoľko 

rokov  pracoval prípravný výbor tejto strategickej iniciatívy. Uvedená aktivita bola v roku 

2007 podporená aj z NEFO fondu PSK n.f., čo umoţnilo spracovanie prvej verzie 

Integrovanej rozvojovej stratégie spoločného územia Tatry-Pieniny s ohľadom na dovtedy 

známe pravidlá.  

Pred samotným zaloţením o. z. Tatry – Pieniny LAG, bol prípravným výborom 

vypracovaný časový harmonogram realizácie zaloţenia občianskeho zdruţenia, bola 

spracovaná komunikačná stratégia ,uskutočnili sa vzájomné rokovania medzi mikroregiónmi 

Belianske Tatry a Zdruţením pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, uskutočnili sa návštevy 
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v Čechách (Šumava) a v pohraničí v Poľsku s cieľom nadviazať na nadnárodnú spoluprácu. 

Partnerstvo zabezpečovalo tematickú návštevu pracovníkov pracovísk PPA  a zástupcov 

leadrovských partnerstiev z Litvy  na Slovensku kde nadviazalo kontakty a následne pri 

druhej návšteve jednej aktívnej skupiny pracujúcej prístupom Leader podpísalo tieţ zmluvu 

o spolupráci/viď nepovinné prílohy/.Prebehli tieţ rokovania so zástupcami partnerstiev 

z Horných Pyrenejí  z Francúzka ,kde sa stále komunikuje o moţnej konkrétnej spolupráci, 

vzhľadom na to, ţe s uvedenou oblasťou ma zmluvu o spolupráci aj Prešovský samosprávny 

kraj ,kde Tatry-Pieniny LAG pôsobí.  

 

Posledným impulzom pre vznik občianskeho zdruţenia Tatry -  Pieniny LAG bolo 

stretnutie zakladajúcich členov v Spišskej Belej, dňa 30. júna 2008. Na uvedenom stretnutí 

boli zakladajúcimi členmi prijaté Stanovy občianskeho zdruţenia, ktoré boli spoločne so 

zápisnicou zo stretnutia zaslané na registráciu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. 

Registrácia stanov o. z. Tatry – Pieniny LAG sa uskutočnila 22. júla 2008. 

 

Proces zakladania občianskeho zdruţenia bol ukončený zvolaním ustanovujúceho 

Valného zhromaţdenia dňa 10.12. 2008 v kinosále kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi, na 

ktorom sa konštituovala členská základňa v počte 44 členov, boli schválené stanovy, zvolené 

orgány a prijaté základné dokumenty občianskeho zdruţenia. Sídlom o. z. Tatry – Pieniny 

LAG sa stalo členské mesto Spišská Stará Ves, Kultúrny dom č. p. 51. 

 

Pred samotným zaloţením o. z. Tatry – Pieniny LAG sa uskutočnili vzájomné 

rokovania medzi mikroregiónmi Belianske Tatry a v pohraničí v Poľsku s cieľom nadviazať 

nadnárodnú spoluprácu.  

 

Dňa 6.9.2007 bola uskutočnená konferencia k PRV, Osi 4 a programu LEADER. 

Rovnako boli uskutočnené pracovné stretnutia s APRV Nitra a mikroregiónu Levočské vrchy 

– Západ. S mikroregiónu Levočské vrchy – Západ bola tieţ podpísaná zmluva o partnerskej 

spolupráci /viď nepovinné prílohy/ 

 

 Vyváţenosť z geografického, sektorového a inštitucionálneho hľadiska: Členská 

základňa subregiónu Tatry - Pieniny vytvára z geografického hľadiska celistvé územie 23 

obcí, spoluprácou a záujmami integrovaných do dvoch mikroregionálnych zdruţení, 

administratívne patriacich do okresov Poprad, Keţmarok, Stará Ľubovňa. Občianske 

zdruţenie Tatry – Pieniny LAG bolo vytvorené v súlade s odporúčaniami a  podmienkami 

PRV, ako aj v súlade s usmerneniami pre administráciu Osi 4 – LEADER 2007 – 2013. 

V jeho orgánoch je vyváţeným spôsobom zastúpená verejná správa, podnikateľský a tretí 

sektor,  ako aj fyzické osoby.   

 

Perspektívy nadnárodnej spolupráce subregiónu Tatry - Pieniny - obidva 

spolupracujúce mikroregióny Mikroregión Belianske Tatry a  Zdruţenie pre rozvoj regiónu 

Pienin a Zamaguria počas spoločnej prípravy podpísali dňa 10. 8. 2007 aj Zmluvu 

o vzájomnej spolupráci s Mikroregiónom Šumava–Západ. /viď nepovinné prílohy/ 
 

 Popíšte, ako bola verejnosť (občania, profesné a záujmové združenia a zástupcovia 

jednotlivých sektorov) zapojení do procesu tvorby verejno-súkromného partnerstva (ankety, 

dotazníky, informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu účasti občanov 

v procese.  
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Verejnosť dotknutého územia bola do prípravy verejno-súkromného partnerstva 

zapojená postupným oboznamovaním o skutočnostiach, ktoré Program rozvoja vidieka 

prostredníctvom Osi 4 – LEADER umoţňuje realizovať v územiach strategicky, 

inštitucionálne, technicky, personálne a finančne pripravených. Celkovo bolo zrealizovaných 

36 verejných pracovných stretnutí so zástupcami verejného a súkromného sektora a tieto 

stretnutia boli špecificky selektované pre rôzne cieľové skupiny – mladí, dôchodcovia, ţeny 

a hendikepovaní. Z toho bolo 32 stretnutí orientovaných do oblasti zaloţenia miestnej akčnej 

skupiny a jej činnosti v rámci prípravného výboru, prípravy a vyhodnocovania dotazníkov, 

metodických usmernení MP SR a PPA. Štyri finálne stretnutia boli k rozpracovaniu 

SWOT analýzy a problémovej analýzy. Okrem týchto stretnutí slúţi pre informáciu 

verejnosti aj zaregistrovaná doména funkčnej internetovej stránky www.tatry-pieniny.com. 

 

Na stretnutiach organizovaných prostredníctvom samospráv obcí zapojených do o. z. 

Tatry – Pieniny boli prizývaní zástupcovia samosprávy, súkromného sektora a tretieho 

sektora, ako aj občania samotní. Na uvedených stretnutiach boli oboznámení so štruktúrou 

a procesmi potrebnými pre zostavenie spoločnej integrovanej stratégie rozvoja územia 

a podkladmi potrebnými pre jej zostavenie. K dosiahnutiu tohto cieľa boli dotknuté cieľové 

skupiny oslovené aj prostredníctvom dotazníkov.  

 

Na verejných zasadnutiach zastupiteľstiev boli oslovení občania, inštitúcie 

a podnikatelia s ponukou moţnosti zapojenia sa do činnosti verejno-súkromného partnerstva. 

Kritériom pre začlenenie subjektu do VSP bol záujem a schopnosť pracovať pre kolektívne 

záujmy a morálna stabilita subjektu, miesto a činnosť v oblasti územia Tatry – Pieniny, ako aj 

tradičná činnosť vyuţívajúca potenciál regiónu.  

 

Podstatná časť kontaktu s občanmi a ostatnými zástupcami v území však bola 

realizovaná prostredníctvom spoločných stretnutí, ktoré boli vyuţité nielen na šírenie, ale aj 

na zbieranie potrených informačných podkladov. Na uţ spomenutých stretnutiach s občanmi 

a ostatnými predstaviteľmi inštitúcií a súkromných podnikateľov boli zostavované okruhy 

problematík, ktoré povaţovali za najdôleţitejšie a navrhovali k nim aj príslušné opatrenia, 

ktorých realizácia sa odráţa aj v cieľoch integrovanej stratégie rozvoja územia Tatry - 

Pieniny.  

 

 Uveďte, v akom pomere sú v členskej základni zastúpené jednotlivé sektory (verejný, 

súkromný a občiansky) a ako je členská základňa rozložená v území verejno-súkromného 

partnerstva (MAS).  
 

Pomerné zastúpenie členov o. z. Tatry – Pieniny LAG zachováva princípy uvedené 

v PRV 2007 - 2013 a opísané v Metodickom usmernení pre administráciu osi 4 LEADER. 

Členmi zdruţenia sa môţu stať fyzické aj právnické osoby. Podľa platných stanov sa môţe 

stať členom VSP Tatry – Pieniny fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, 

ktorá splní podmienky pre vznik členstva. O prijatí rozhoduje výkonný výbor VSP po 

schválení VZ VSP.  
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Tabuľka č. 1: Zastúpenie členov subregiónu Tatry – Pieniny podľa jednotlivých sektorov 

Sektor Počet členov % podiel 

Samospráva a verejná správa 16 36,36 

Tretí sektor 7 15,91 

Podnikatelia 9 20,45 

Fyzické osoby 12 27,28 

Spolu 44 100,00 

Zdroj: údaje o. z. Tatry - Pieniny LAG 

Najvýraznejší podiel na počte členov má samospráva obcí, keďţe samé prejavili 

záujem o integráciu vlastných rozvojových zámerov do spoločnej Integrovanej stratégie 

rozvoja územia Tatry – Pieniny (36,36%). Druhou najaktívnejšou skupinou zapojenou do 

činnosti zdruţenia sú fyzické osoby z územia (27,28%) a treťou podnikatelia (20,45%). 

Najmenšie, avšak o nič menej podstatné zastúpenie členov má tretí sektor (15,91%). 

 

 Príloha č. 6 - Zoznam členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) Integrovanej 

stratégie rozvoja územia.  

  Príloha č. 7-  Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach Integrovanej 

stratégie rozvoja územia. 

 Popíšte, doteraz realizované projekty, aktivity verejno-súkromným partnerstvom hlavne 

zo zameraním na integrovaný prístup. 

 

Vzhľadom na ešte krátku históriu zdruţenia Tatry-Pieniny LAG neboli týmto 

právnym subjektom realizované ešte ţiadne projekty. Avšak projekty s integrovaným 

prístupom boli v území realizované iniciátormi vzniku  zdruţenia a to partnerstvami 

ako Mikroregión Belianske Tatry, Zdruţenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 

a Regionálnou rozvojovou agentúrou Tatry-Spiš. To znamená, ţe väčšina súčasných 

členov partnerstva Tatry-Pieniny LAG sa zúčastňovala pri implementácii projektov. 

 

Zdruţenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria iniciovalo alebo realizovalo: 

 

 Rozvoj cykloturistiky v pohraničnom území okresov Poprad, Keţmarok a Stará Ľubovňa, 

Projekt bol financovaný z programu Phare CBC v rámci Pilotnej grantovej schémy 

Ministerstva hospodárstva SR v roku 2001. 

 Pieniny a Zamagurie - obrazový turistický sprievodca s mapou Projekt z programu Phare 
CBC je evidovaný pod číslom SR 0015 0301 0016. 

 Program obnovy dediny 

 1999 Urbanistická štúdia Zamagurie (reprografické a kopírovacie práce uţ spracovanej 

urbanistickej štúdie) s dotáciou vo výške 20 000 Sk 

 2001 Projektová dokumentácia „Zásobovanie pitnou vodou obce Č. Kláštor, Majere, 
Lechnica“ v hodnote 100 000 Sk podporená dotáciou vo výške 70 000 Sk 

 2003 „Revitalizácia verejného priestranstva – ihrisko pre mládeţ predškolského veku“ 
projekt bol podporený finančnou čiastkou vo výške 80 000 Sk,  z ktorej sa realizovali 

tieto práce:  
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 2003 Projektová dokumentácia „ČOV a kanalizácia obce Červený Kláštor - ČOV2“  

podporená finančnou čiastkou 80 000 Sk 

 2004 Projektová dokumentácia „Riešenie odtokových pomerov v intraviláne obce 
Červený Kláštor“  v hodnote 100 000Sk pričom výška poskytnutého grantu bola 70 000 

Sk 

 Projekt z prostriedkov NEFO fondu PSK, n.f. v roku 2007 na prípravu IRS Leader 
 

Mikroregión Belianske Tatry bol iniciátorom a partnerom v tých projektoch 

finančne podporených EÚ: 

 

1. Názov projektu „Vitajte v Belianskych Tatrách“ – cieľom projektu bol kompletný produkt 

propagácie celého regiónu Belianskych Tatier – pre účely cestovného ruchu   

2. Názov projektu „Zriadenie regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej“ 

3. Názov projektu „Príprava obnovy a dobudovania turistických chodníkov cyklotrás 

v Belianskych Tatrách a v podhorí“ – ide o kompletnú projektovú prípravu obnovy a 

dobudovania uvedených chodníkov a cyklotrás  
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ANALYTICKÁ ČASŤ 

 

KAPITOLA 2: PREHĽAD ZDROJOV ÚZEMIA 

 

2.1 Všeobecný popis územia a analýza súčasného stavu 

 

 Popíšte, výhody a nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia verejno-

súkromného partnerstva (MAS). 

Územie o. z. Tatry – Pieniny má výhodu v geografickej polohe, tým, ţe je 

lokalizované v relatívne čistom ţivotnom prostredí nezaťaţenom emisiami z veľkých 

závodov. Zvláštnosťou  predmetného územia je, ţe sa nachádza v podhorskej a horskej 

oblasti, ktorá je predurčená svojou polohou stať sa atraktívnou lokalitou cestovného ruchu. 

Komparatívnymi výhodami územia sú pohoria Vysoké Tatry a Pieniny, ktoré sú 

dominantnými destináciami v turistike horských a podhorských oblastí na Slovensku, taktieţ 

geografická poloha a prírodné zdroje. Medzi výhody oproti ostatným územiam patrí aj 

relatívne nedotknutá príroda a špecifické spôsoby ţivota obyvateľstva, ktoré pretrvávajú aţ 

dodnes. 

 

Medzi základné výhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia verejno-súkromného 

partnerstva Tatry – Pieniny patrí v prvom rade prirodzený  vzťah spolupráce zapojených 

subjektov a inštitúcií v danom území. Zástupcovia subregiónu Tatry – Pieniny kladú dôraz na 

riešenie spoločných záujmov v územných súvislostiach z oblasti rozvoja vidieka, 

infraštruktúry, cestovného ruchu, sociálnej sféry a zamestnanosti.  Spolupráca v projektoch 

mikroregionálneho, regionálneho a cezhraničného významu poukazuje na predchádzajúce 

skúsenosti a znalosť prepojenia na širšie rozvojové súvislosti, čo predurčuje územie pre 

úspešnú implementáciu stratégie rozvoja územia na princípe LEADER do ďalšieho obdobia. 

Geograficky je územie celistvé a jeho hranice vyznačujú teritórium spolupráce medzi 

jednotlivými obcami administratívne presahujúce tri okresy (Poprad, Keţmarok, Stará 

Ľubovňa), vecne však spájajúce identické potreby rozvoja a spolupráce.  

 

Ďalšou významnou výhodou je geografická príslušnosť k prihraničnému územiu. 

Časť správneho územia obcí subregiónu Tatry – Pieniny kopíruje štátnu hranicu s Poľskou 

republikou. Táto teritoriálna špecifickosť sa prostredníctvom predošlých skúseností vyznačuje 

najmä výsledkami z oblasti spolupráce a to najmä v oblasti implementácie projektov 

s cezhraničným dopadom v oblasti rozvoja infraštruktúry, mäkkých projektov typu „ľudia – 

ľuďom“ a vzdelávania v rôznych oblastiach a potrebách inštitúcií a občanov dotknutého 

územia. Nemenej podstatnou výhodou daného územia je aj krajinná príbuznosť územia, 

vyznačujúceho sa prítomnosťou Tatranského národného parku a Pieninského národného 

parku, ktoré sú od seba vzdialené cca 16 km pomyslenou vzdušnou čiarou. Pomerne krátka 

vzájomná vzdialenosť dvoch národných parkov a ich vlastná plocha presahujúca hranice 

Slovenskej republiky vytvára prostredie pre spoločné riešenie príbuzných, ale i cezhraničných 

problémov aj v tejto oblasti. Prírodné prostredie na území subregiónu Tatry – Pieniny sa 

vyznačuje vysokou kvalitou, čím ho predurčuje pre rozvoj v oblasti cestovného ruchu 

a ţivotného prostredia. 
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Poloha subregiónu Tatry – Pieniny – ako predstaviteľa verejno-súkromného 

partnerstva sa začleňuje do administratívnej a samosprávnej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja. Leţí v jeho severozápadnej časti, kde severnú hranicu o. z. Tatry - 

Pieniny tvorí štátna hranica s Poľskou republikou. Geografickú polohu Prešovského 

samosprávneho kraja (PSK) v rámci Slovenska znázorňuje obrázok č.1. 

 

Obrázok č. 1: Geografická poloha PSK v rámci Slovenska 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Subregión Tatry – Pieniny svojou rozlohou 781,41 km
2 

zasahuje do územia troch 

významných okresov (v smere Z-V) Poprad, Keţmarok a Stará Ľubovňa. Všetky tri uvedené 

okresy so sebou vzájomne susedia a ich severné hranice tvorí uţ spomínaná hranica s Poľskou 

republikou. Toto uvedené prihraničné územie sa vyznačuje vidieckym charakterom, čo platí aj 

pre poľskú stranu priľahlého susediaceho regiónu – powiatu Nowotargského. Okrem toho, ţe 

územie verejno-súkromného partnerstva Tatry – Pieniny pozostáva z troch vedľa seba 

susediacich okresov, spája v sebe zároveň územia dvoch samostatných mikroregionálnych 

zdruţení, ktorými sú Mikroregión Belianske Tatry a Zdruţenie pre rozvoj regiónu Pienin 

a Zamaguria. Obidva mikroregióny so sebou (podobne ako okresy) susedia a vzájomne 

spolupracujú. Charakteristickým prvkom v území, ktorý obidva mikroregióny rozdeľuje, je 

pohorie Spišskej Magury. Znázornenie vymedzenia územia subregiónu Tatry – Pieniny 

v rámci Slovenska a v rámci okresov zobrazuje obrázok č. 2. 
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Obrázok č. 2: Vymedzenie subregiónu Tatry – Pieniny v rámci Slovenska a okresov Poprad, 

Keţmarok a Stará Ľubovňa. 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné výpočty 

 

Územie je moţné vymedziť aj podľa jednotlivých katastrov obcí, začlenených do 

príslušných mikroregionálnych zdruţení, ktorými sú uţ vyššie spomenuté Zdruţenie pre 

rozvoj Pienin a Zamaguria (18 obcí) a Mikroregión Belianske Tatry (5 obcí). Podrobný 

prehľad o teritoriálnom vymedzení znázorňuje obrázok č. 3 
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Obrázok č. 3: Príslušné mikroregionálne zdruţenia na území subregiónu Tatry – Pieniny 

s členskými obcami 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z celkového počtu 23 obcí subregiónu Tatry – Pieniny je 15 z nich (65%) 

lokalizovaných mimo kohéznych a inovačných pólov rastu a zvyšných 8 obcí (35%) je do 

pólov rastu zaradených. Obrázok č. 4 zobrazuje vymedzenie členov o. z. Tatry – Pieniny LAG 

v rámci pólov rastu. 
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Obrázok č. 4: Vymedzenie kohéznych pólov rastu na území o. z. Tatry – Pieniny LAG  

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie subregiónu Tatry – Pieniny 

Medzi nevýhody lokalizácie subregiónu Tatry - Pieniny patrí aj napriek jeho 

rozsiahlemu potenciálu stále nedostatočná atraktivita územia a jeho nedostatočné 

zviditeľnenie vo svete v rámci Slovenska. Táto nevýhoda je aj definovaná ako primárny 

problém zostavený v problémovej analýze. Napriek súčasnému vyuţívaniu subregiónu 

prevaţne na cestovný ruch má zastúpenie aj poľnohospodárska výroba a spracovanie dreva. 

Absencia širokého zázemia priemyslu, obchodu a sluţieb spôsobujú, ţe obyvatelia územia 

Tatry – Pieniny majú zaostávajúce ţivotné podmienky. To je aj problém č. 2 vypracovanej 

problémovej analýzy. V území taktieţ nefungujú princípy partnerstva a absentuje 

destinačný manaţment územia. 

K ďalším nevýhodám patrí periférne umiestnenie z hľadiska rozlohy Slovenska, čo so 

sebou prináša mnoţstvo ďalších nadväzujúcich nevýhod, medzi ktoré patria v prvom rade 

nedostatočná dopravná infraštruktúra, takmer ţiadny výskyt strategických investícií 

v regióne, ktoré by zabezpečili zníţenie vysokej nezamestnanosti, nedostatočne rozvinutá 

infraštruktúra stredného školstva, pomerne slabo rozvinutá sieť vysokého školstva. Územie 

reprezentuje jedna z najvyšších mier nezamestnanosti k celoslovenskému priemeru 

a nedostatočné perspektívy rozvoja súkromného podnikania z dôvodu slabej kúpyschopnosti 

obyvateľstva dotknutého regiónu. Značným determinantom vysokej nezamestnanosti v území 

je uţ vyššie spomínaná nízka vzdelanostná úroveň najmä predstaviteľov Rómskej 

národnostnej menšiny.  
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Nezanedbateľným znakom je tieţ špecifická klimatická situácia, keďţe sa jedná 

o územie horského a podhorského charakteru, kde vplyv striedania ročných období a počasia 

determinuje do značnej miery v prvom rade vzťah na vyuţívanie dostupných ekologicky 

viac agresívnych palív, ktoré sú cenovo viac výhodné. V druhom rade je klimaticky 

obmedzovaná poľnohospodárska produkcia.  Horský a podhorský charakter územia má 

v tejto súvislosti dopad aj na zvýšené náklady s celoročnou údrţbou ciest II. a III. triedy, 

ktoré sú v značnej miere poškodenia, hlavne po zimných mesiacoch, ktorých opravy sú po 

ekonomickej stránke značne nákladné. 

 

Za určitú formu nevýhody subregiónu Tatry – Pieniny moţno povaţovať aj sídelnú 

rozdrobenosť niektorých oblastí, no najmä mesta Vysoké Tatry so svojimi mestskými 

časťami. Patria tu však aj niektoré obce severne od hrebeňa pohoria Spišská Magura, ktorá je 

rozdeľujúcim prvkom subregiónu Tatry -Pieniny  a oddeľuje územie od hlavných cestných 

ťahov smerujúcich cez väčšie mestá Zamaguria. Ide tu predovšetkým o obce v zamagurskej 

oblasti, ako napríklad Osturňa, Malá a Veľká Franková, Zálesie, Havka a Veľká Lesná. 

Niektoré z nich sú zároveň vyčlenené aj mimo kohéznych pólov rastu, čo v konečnom 

dôsledku znamená ich väčšiu odkázanosť na podporné prostriedky z Programu rozvoja 

vidieka. 

 

Za spoločný nedostatok územia moţno tieţ povaţovať skutočnosť, ţe väčšina obcí má 

doposiaľ nevyriešené záväzky voči separácii a spracovaniu tuhého komunálneho odpadu 

a sú odkázané na zabezpečenie ich uskladnenia vo vzdialenejších lokalitách mimo jadrového 

územia subregiónu Tatry – Pieniny. Túto problematiku je potrebné v území naliehavo riešiť. 

K nevýhodam patrí aj fakt, ţe základným zdrojom obţivy obyvateľov v území je vo väčšine 

obcí poľnohospodárstvo. Absencia veľkých sídiel a málo rozvinutý priemysel núti tunajšie 

obyvateľstvo hľadať si prácu vo vzdialenejších mestách, zamestnať sa na sezónne práce  

alebo odchádzať za prácou do zahraničia. Mladí ľudia dávajú prednosť pohodliu a väčším 

moţnostiam v mestách a tak v niektorých obciach ostáva iba staršia generácia. 

 

 Popíšte, prepojenia územia  na širšie rozvojové súvislosti národného alebo 

regionálneho charakteru (investičné zámery väčšieho rozsahu, ktoré sa realizujú, 

prípadne sa plánujú v území a v jeho okolí a ako ovplyvnia implementáciu integrovanej 

stratégie, resp. ako na ne reaguje stratégia). 

 

Hospodárstvo v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) zaostáva nielen za úrovňou 

hospodárstva Slovenska, ale aj hospodárstva EÚ, kde mu patria posledné miesta 

v ekonomických štatistikách výkonnosti, príjmov obyvateľov a nezamestnanosti. Príčiny 

tohto stavu moţno hľadať v štruktúre miestnej ekonomiky. Prešovský kraj je 

charakterizovaný ako priemyselno-poľnohospodársky región s významným zastúpením 

sluţieb. Medzi významné hospodárske odvetvia kraja patrí spracovateľský priemysel – 

potravinársky, výroba textílií a spracovanie dreva. V odbore spracovanie dreva sú tu tieţ 

zastúpené výrobne nábytku a interiérov malej a strednej veľkosti. Ťaţký priemysel nemá 

zastúpenie. Prešovský kraj má nízku zamestnanosť v poľnohospodárstve a priemysle. 

Naproti tomu však ani sluţby nemajú poţadovanú výkonnosť a stále nestačia nahradiť 

straty tradičných sektorov. V regionálnom a miestnom meradle prevládajú odvetvia 

výrobného sektoru – drevospracujúci, strojársky a stavebnícky. Pre rozvoj výskumu, 

ktorý je v tomto smere nedostatočne aplikovaný v území, je najväčšou prekáţkou 

nedostatočná priemyselná lokalizácia podnikov závislých na jeho výstupoch, no hlavne 
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nepriaznivá štruktúra stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania. Rovnako príliv 

zahraničných investícii, či hi-tech odborov v celom spektre pozorovaní je podpriemerný 

a v rámci SR patrí tomuto kraju dlhodobo posledné miesto. 

 

Dopravná infraštruktúra - subregión Tatry - Pieniny je v národnom, ako aj 

regionálnom meradle excentricky vyčleneným územím, a moţno skonštatovať, ţe sa svojou 

polohou stáva menej atraktívny pre získanie prípadných strategických investícii regionálneho 

charakteru. Cez územie Tatry - Pieniny nevedie priame dôleţité ţelezničné napojenie 

medzinárodného významu, územie priamo nedisponuje diaľničnou cestnou 

infraštruktúrou, rovnako ako leteckou dopravou. Všetky spomenuté dopravné koridory sú 

však dostupné v jeho blízkosti. O tom svedčia aj nasledujúce obrázky. Najvýznamnejším 

strediskom v minimálnej vzdialenosti od územia pôsobnosti subregiónu Tatry - Pieniny je 

mesto Poprad. Cez Poprad vedú hlavné koridory cestnej, ţelezničnej a leteckej dopravy. 

Severne od mesta Poprad vedie diaľnica D1, ktorá tvorí súvislý úsek od Ivachnovej aţ po 

Spišský Štvrtok (cca 85 km). Medzi Popradom a Svitom sa nachádza letisko Poprad - Tatry, 

ktoré zabezpečuje vnútroštátne a medzištátne linky. Taktieţ hlavná ţelezničná trasa Bratislava 

– Ţilina – Poprad - Košice vedie spomínaným mestom Poprad. Ďalšími menšími strediskami 

sú zvyšné dve okresné mestá Keţmarok a Stará Ľubovňa. Obidve sú napojené na Poprad 

cestou 1.triedy (Poprad – Keţmarok - Stará Ľubovňa) a ţelezničným úsekom (Poprad – 

Keţmarok - Spišská Belá – Podolínec - Stará Ľubovňa - Plaveč). Mestá Spišská Belá a Stará 

Ľubovňa sú kriţovatkami medzinárodného významu, pretoţe z nich smerujú úseky ciest 1. 

triedy do Poľska (Spišská Belá - Nowy Targ a Stará Ľubovňa - Nowy Sacz). Územie VSP 

disponuje viacerými hraničnými priechodmi pre automobily, a to priamo v území VSP 

(Tatranská Javorina - Lysá Poľana, Podspády - Jurgow, Lysá nad Dunajcom - Niedzica) 

a jeden umiestnený východne od predmetného subregiónu  (Mníšek nad Popradom -

Piwniczna), ďalej priechody pre bicykle a peších turistov (Rysy - Rysy, Osturňa - Lapsanka, 

Veľká Franková - Kacwin, Červený Kláštor - Sromowce Nizne, Lesnica - Sczawnica cez 

prielom Lesnického potoka, Lesnica - Sczawnica cez Šafranovku, Veľký Lipník - Szlachtowa 

a Stráňany - Jaworki). 
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Obrázok č. 5: Prepojenie územia na širšie rozvojové súvislosti nadregionálneho významu 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Štatistický úrad SR, Slovenská správa ciest k 5.12.2009, Ţeleznice SR, Letisko 

Poprad, maps.google.pl 

 

V porovnaní s priemernou hustotou cestnej siete SR uvedený PSK výrazne zaostáva. 

Cestná sieť v subregióne je zastúpená 79,4 km ciest I. triedy, 94,7 km ciest II. triedy, 72,2 km 

ciest III. triedy a 1,1 km ciest IV. triedy. Dohromady je v území 247,4 km ciest. V okresoch 

Stará Ľubovňa a Poprad (územie, ktoré VSP zasahuje) je najväčší výskyt ciest II. triedy 
v nevyhovujúcom stave. Územie Tatry – Pieniny disponuje s 33,6 km tatranskej elektrickej 

ţeleznice, ktorá predstavuje iba 1% z celkovej dĺţky ţelezničných tratí Slovenska. Ani v tejto 

oblasti sa nedá skonštatovať dobrá technicko-komunikačná prepojenosť a dostupnosť, keďţe 

ide o územie, ktoré bolo dlhé roky obmedzované čo sa týka vzájomného kontaktu občanov SR 

a PR. Úroveň miestnych komunikácií vrátane parkovísk nemá poţadovanú kvalitu a 

vyţaduje si kvalitnú údrţbu a rekonštrukciu viacerých úsekov. 

 

Z nadnárodného pohľadu je sídlo o. z. Tatry – Pieniny LAG lokalizované v blízkosti 

diaľnice D1, ktorá je vzdialená vzdušnou čiarou iba 35km (Bratislava - Trenčín- Ţilina - 

Liptovský Mikuláš – Poprad - Spišský Štvrtok), diaľnice A4 v Poľsku s pokračovaním do 

Nemecka  vzdialenej vzdušnou čiarou 85 km (Krakow – Gliwice – Wroclaw – Gorlitz - 

Draţďany) a diaľnice M1 v Maďarsku vzdialenej vzdušnou čiarou 230 km (Budapešť – Gyor 

- Bratislava alebo Viedeň) s pokračovaním do Rakúska alebo Českej republiky. Letisko 

Poprad - Tatry je najbliţším letiskom medzinárodného charakteru, ktoré zabezpečuje 

pravidelné linky európskeho významu. Najbliţším letiskom vyššieho rádu v medzinárodnom 

meradle je letisko Krakow - Balice vzdialené 85 km od Popradu, ďalej Uţhorod 165 km, 

Budapest - Ferihegy 230 km, Bratislava 270 km a Viedeň - Schwechat 310 km. Podrobnejší 

prehľad letísk znázorňuje obrázok č. 6. V bezprostrednej blízkosti od subregiónu Tatry – 
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Pieniny je ţelezničná stanica Poprad–Tatry, ktorá leţí na trati spájajúcej mestá Bratislava – 

Leopoldov – Púchov – Ţilina – Poprad – Kysak - Košice. Druhou pomerne málo vzdialenou 

ţelezničnou traťou je trať Košice – Prešov - Plaveč s pokračovaním do Poľska a trať Poprad - 

Keţmarok - Spišská Belá - Stará Ľubovňa taktieţ s pokračovaním do Plavča. Pre úplnosť je 

potrebné uviesť aj poľskú ţelezničnú trať z Nowego Targu (37km od Spišskej Starej Vsi) do 

Krakowa. Rozmiestnenie ţelezničnej siete v okolí VSP lepšie znázorňuje obrázok č. 6. 

 

Obrázok č. 6: Prepojenie územia Tatry – Pieniny na širšie rozvojové súvislosti 

medzinárodného významu 

 
 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Štatistický úrad SR, Slovenská správa ciest k 5.12.2009, Národná diaľničná 

spoločnosť k 5.12.2009, Ţeleznice SR, Letisko Poprad, www.pelikan.sk, maps.google.pl 

 

Z medzinárodného pohľadu je subregión Tatry – Pieniny prepojený s mestami Európy 

priamo pomocou letiska Poprad – Tatry alebo nepriamymi spojeniami cez iné letiská vyššieho 

rádu. Podrobnejší prehľad o vzdialenosti významných európskych miest v rámci Európskej 

únie alebo mimo nej od územia Tatry – Pieniny zobrazuje obrázok č. 7. 
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Obrázok č. 7: Prepojenie územia Tatry – Pieniny na širšie rozvojové súvislosti európskeho 

významu 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa  maps.google.com,  google.earth 

 

Technická infraštruktúra – rovnako aj v tejto oblasti zaostáva nielen samotné 

územie VSP, ale aj celoslovenské porovnávanie k regionálnej príslušnosti. Ide tu 

predovšetkým o nedostatočné napojenie obcí na verejný vodovod (73,3%) a verejnú 

kanalizáciu s ČOV (14,6%) za Prešovský kraj v rámci Slovenska. Na území kraja sa 

nevyskytujú významnejšie zdroje elektrickej energie a nedostatočne sa vyuţívajú 

alternatívne zdroje energie. Územie Tatry – Pieniny je taktieţ nedostatočne napojené na 

sieť plynovodov (69,5%)  a disponuje len jednou skládkou odpadov (Spišská Belá). 

 

Informatizácia územia – v rámci SR Prešovský samosprávny kraj najviac zaostáva 

v procese zavádzania a efektívneho vyuţívania prostriedkov IKT. V regióne je veľmi nízka 

vybavenosť nielen domácností, ale aj podnikov modernými elektronickými systémami. 

Príčinami tohto javu sú v prvom rade stále pretrvávajúca slabá informačná gramotnosť 

obyvateľstva, pomalá informatizácia verejnej správy a absencia koordinácie pre 

zlepšovanie tohto procesu. Pomerne dobre je rozvinutá telefónna sieť a telekomunikačné 

sluţby poskytované spoločnosťami T-COM, T-Mobile, Orange a O2.  

 

V subregióne vychádza viacero obecných alebo mestských občasníkov, týţdenníkov 

alebo mesačníkov. Celé územie je informované niekoľkými regionálnymi tlačenými 

publikáciami ako sú Podtatranské noviny, Spišský korzár, Keţmarský magazín a 

Ľubovnianske noviny. Okrem toho sú v subregióne zverejňované rôzne publikácie, broţúry, 

bulletiny, letáky a iné propagačné, reklamné a informatívne materiály. 
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Celé územie Tatry – Pieniny je informované pomocou dennej, týţdennej a mesačnej 

tlače všetkých dostupných denníkov, týţdenníkov a mesačníkov dostupných v Slovenskej 

republike.  

 

Z dôvodu atraktivity územia neustále vychádzajú informačné a náučné broţúry 

a turistickí sprievodcovia pre oblasti Vysokých Tatier, Spišskej Magury a Pienin, ktoré sa 

v území nachádzajú. 

 

Mestské informačné centrá sa nachádzajú v Poprade, Keţmarku a Starej Ľubovni. 

V subregióne sa nachádzajú dve činné informačné centrá v Spišskej Belej a Vysokých 

Tatrách. Ďalej tu pôsobia aj subjekty CR s regionálnou pôsobnosťou (Agentúra pre rozvoj CR 

v regióne Tatier, Zdruţenie CR Vysoké Tatry, Tatranská informačná kancelária na Štrbskom 

plese, Tatranská informačná kancelária v Tatranskej Lomnici). Ostatné informačné strediská 

v území Tatry – Pieniny majú občasný charakter a informujú turistov prevaţne v čase letnej 

alebo zimnej sezóny.  

 

Taktieţ aj Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, slovenské komerčné televízne 

a rozhlasové stanice majú plné pokrytie na území Tatry – Pieniny. Prostredníctvom 

digitálnych satelitných prijímačov majú obyvatelia subregiónu moţnosť sledovať aj 

zahraničné televízne a rozhlasové stanice. Podľa komuniké Komisie z 24. mája 2005 pre 

ukončenie analógového vysielania televíznych staníc sa snaţia aj slovenské televízne stanice 

zavádzať svoje vysielače digitálnej formy na všetky regionálne vykrývače aj v území Tatry – 

Pieniny.  

 

Medziregionálna a cezhraničná spolupráca – územie, v ktorom sa subregión Tatry – 

Pieniny nachádza, svojou rozlohou najviac inklinuje k cezhraničnej spolupráci, keďţe má 

s Poľskou republikou aj spoločnú hranicu. Cezhraničná spolupráca územia Tatry – Pieniny 

má dve formy. Prvou je neinštitucionalizovaná hospodárska forma spolupráce, ktorú 

predstavuje hlavne kontakt miestnych obyvateľov – drobnochovateľov, poľnohospodárov, 

remeselníkov a ostatných ţivnostníkov, neziskových organizácií ako mikroregiónov, 

susediace obce a pod. so subjektmi rovnakého hospodárskeho zamerania na poľskej strane 

hranice. Druhou je inštitucionalizovaná forma spolupráce v rôznych oblastiach (kultúra, 

cestovný ruch, ţivotné prostredie, hospodárstvo, atď.) a to prostredníctvom spoločného 

slovensko-poľského cezhraničného zdruţenia miest a obcí pod názvom Euroregión Tatry, 

ktorého členmi je väčšina obcí o. z. Tatry – Pieniny LAG (obrázok č. 8). Vzhľadom ku 

skutočnosti, ţe subregión je rozlohou včlenený do cezhraničného územia Euroregión Tatry, 

práve toto zoskupenie uvaţuje o prípadnom zaloţení nového typu vlastnej inštitúcie (EZÚS) 

do budúcna, ktorej členom by sa mohol stať aj subregión Tatry – Pieniny. 
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Obrázok č. 8: Euroregión Tatry v pôsobnosti prihraničných okresoch Slovenska a Poľska 

 
Zdroj: www.euroregion-tatry.sk 

 

Z regionálneho hľadiska však tieţ moţno skonštatovať, ţe spolupráca Prešovského 

samosprávneho kraja s poľským susedný regiónom – Malopoľským vojvodstvom je pre PSK 

prioritným záujmom, keďţe ide o bezprostredne susediaci región. V tejto oblasti sa 

euroregionálny záujem stretáva so záujmom nielen PSK, ale aj ŢSK (Ţilinský samosprávny 

kraj) a vzájomná spolupráca je pre budúci rozvoj územia nevyhnutná. 

 

Rozvoj vidieka – je v PSK vo veľkej miere prepojený s celkovou ekonomickou 

situáciou. Najväčšie problémy sa vyskytujú v periférnych oblastiach ekonomicky slabších 

okresov, medzi ktoré patria aj okresy, v ktorých je územie Tatry – Pieniny lokalizované. V 

Prešovskom kraji ţije 42,9% obyvateľstva vo vidieckom priestore, ktorý tvorí 88,7% 

z celkovej rozlohy kraja. PSK je charakteristický rozdrobenou sídelnou štruktúrou s 

veľkým počtom malých obcí, čo je výraznou brzdou rozvoja vidieka. Ďalším obmedzujúcim 

faktorom je slabá technická a sociálna infraštruktúra, taktieţ aj úpadok 

poľnohospodárskej produkcie ako hlavnej ekonomickej bázy vidieka. Následkom 

uvedených skutočností, ako i so starnúcou populáciou a migráciou  do regiónov s lepšími 

pracovnými príleţitosťami, dochádza k úbytku počtu obyvateľov v periférnych vidieckych 

obciach, medzi ktoré územie o. z. Tatry – Pieniny LAG patrí.  

 

V súčasnom období je badateľný rozvoj vidieckych obcí nachádzajúcich sa v 

bezprostrednom zázemí väčších miest. Ponúkajú lacnejšie stavebné pozemky pre výstavbu 

rodinných domov a zároveň majú moţnosť vyuţívať kvalitnejšiu sieť občianskej vybavenosti 

v meste. V niektorých oblastiach sa začína vidiecke obyvateľstvo zaoberať agroturistikou, 
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rekonštrukciou bytového a nebytového fondu na ubytovacie a stravovacie sluţby a 

predajom „z dvora“.  

 

Cestovný ruch – sa stal nosným odvetvím vo viacerých vidieckych obciach, 

presadzovaný ako významné odvetvie hospodárstva, čo súvisí s postupným rastom ţivotnej 

úrovne obyvateľstva, s nárastom podielu voľnočasových aktivít a moţnosťami ich aktívneho 

trávenia spojených tak s oddychom, ako aj poznávaním. Subregión Tatry – Pieniny ponúka 

v rámci regiónu atraktívne prostredie pre rozvoj aktivít v CR, čomu nepriamo napomáha i 

úpadok v poľnohospodárstve a zvyšovanie diverzity krajiny. Faktorom rozvoja vidieka môţu 

byť pri správnom prístupe aj chránené územia (tie zaberajú v území Tatry - Pieniny pomerne 

veľkú plochu), ktoré síce predstavujú limity pre rozvoj poľnohospodárskej a lesohospodárskej 

výroby, ale naopak podporujú rozvoj vybraných aktivít CR. 

 

Investičné zámery a ich vplyv na implementáciu stratégie – z ekonomického 

a hospodárskeho hľadiska moţno skonštatovať, ţe v najbliţšej dobe sa priamo v území Tatry - 

Pieniny nepredpokladajú investičné zámery takých rozmerov, ktoré by mali priamy, ale aj 

nepriamy dopad na implementáciu cieľov a opatrení obsiahnutých v tejto integrovanej 

stratégii miestnej akčnej skupiny Tatry – Pieniny. Avšak z pohľadu rozvoja územia ako celku 

(územie o. z. Tatry – Pieniny LAG a jeho bezprostredné okolie) a po dôkladnom preštudovaní 

širších súvislostí, je moţné skonštatovať určité predpoklady rozvoja územia a to 

v nasledovných oblastiach: 

 

 Hospodárstvo – vzhľadom ku skutočnosti, ţe v administratívnych centrách okresov, 

do ktorých subregión Tatry – Pieniny zasahuje, sa v súčasnosti pripravujú, resp. revitalizujú 

územia pre rozšírenie priemyselnej výroby a prilákanie nových investícií do regiónu, je 

predpoklad rozšírenia výrobných kapacít, zvýšenia dopytu po pracovnej sile a jej kvalitnej 

príprave (stredné a vysoké školstvo). Stále sa však nepredpokladá, ţe toto zvýšenie dopytu 

bude smerované pravdepodobne do jednoduchších foriem výroby (montáţe), bez charakteru 

výroby a sluţieb s vyššou pridanou hodnotou. Značným obmedzením pre hospodársku 

expanziu v tejto časti regiónu je však nedostatočná dopravná infraštruktúra a pomerne 

slabá ponuka odborného vzdelávania. Najväčším predpokladom je tieţ to, ţe dané územie si 

zachová poľnohospodársky, drevospracujúci a remeselný charakter a túto skutočnosť 

akceptuje aj táto integrovaná stratégia rozvoja regiónu. 

 

 Dopravná infraštruktúra – kvalitná dopravná infraštruktúra je základným 
predpokladom trvalo udrţateľného rozvoja regiónu a jeho dostupnosti v rôznych meradlách. 

Územie o. z. Tatry – Pieniny LAG je však charakteristické nevyhovujúcim stavom ciest I. a 

II. triedy, pre ktoré je potrebná rekonštrukcia, čo si z hľadiska charakteru investície vyţiada 

veľké mnoţstvo finančných prostriedkov. Preto integrovaná stratégia rozvoja územia 

subregiónu Tatry - Pieniny (aj vzhľadom na finančné limity pre implementáciu osi 4 – 

Leader) nepočíta s priamym financovaním týchto náročných investičných činností, avšak 

plánuje s podpornými aktivitami v tejto oblasti, ktoré nepriamo napomôţu k skvalitneniu 

cestnej infraštruktúry (chodníky, autobusové zastávky, informačné tabule, návestia, atď.) Tieţ 

je v tejto súvislosti potrebné podotknúť, ţe k dopravnej infraštruktúre sa v území Tatry – 

Pieniny výrazne začleňuje ambícia vytvorenia podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a to 

prostredníctvom vytvorenia uceleného produktu cyklotrás okolo Tatier. Túto iniciatívu 

zastrešuje uţ spomínané cezhraničné euroregionálne zdruţenie Euroregión Tatry, ktorého 

členom je aj väčšina dotknutých obcí VSP Tatry - Pieniny. Vybudovanie a sprevádzkovanie 
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týchto cyklotrás bude pre región znamenať výrazné zlepšenie podmienok kvality cestovného 

ruchu, čo v neposlednom rade povedie k samotnému rozvoju sluţieb v regióne a regiónu 

samotného. Túto spoločnú ambíciu cezhraničného zväzku územia Tatry - Pieniny akceptuje 

vo svojej stratégii aj LEADER.  

 

 Technická infraštruktúra – je investične jednou z najviac poddimenzovaných, čo si 

do budúcna bude vyţadovať v prvom rade značné finančné úsilie a záťaţ jednotlivých 

samospráv obcí. Na druhej strane však táto situácia vytvára tlak na jednotlivých starostov 

hľadať spoločné riešenia pri budovaní verejnej kanalizácie, napojenia obcí na čističky 

odpadových vôd, či riešenia problémov týkajúcich sa separácie tuhého komunálneho odpadu. 

Rovnako sa tento problém týka aj efektívneho vyuţívania dostupných zdrojov energií, resp. 

zavádzania nových alternatív obnoviteľných zdrojov. Z regionálneho hľadiska sa v tejto 

dôleţitej oblasti nepočíta s výraznými investíciami, takţe riešenie týchto otázok ostáva na 

samosprávach samotných. Vzhľadom na legislatívnu a finančnú náročnosť danej 

problematiky integrovaná stratégia rozvoja územia Tatry - Pieniny túto oblasť nezahŕňa do 

priamej implementácie.   

 

 Informatizácia územia – rozvoj informačných technológií čoraz viac preniká do 
všetkých sfér riadenia a rozvoj územia je závislý od infraštruktúry IKT (informačno-

komunikačných technológií). Formy riadenia, vzájomného prepojenia, komunikácie a prenosu 

informácií sa neustále zjednodušujú, skvalitňujú a zrýchľujú. Pouţívanie PC a internetu sa 

stáva cenovo a teritoriálne dostupnejšou skutočnosťou. Vzhľadom k tomu, ţe územie je 

pomerne dobre pokryté informačnou infraštruktúrou, povaţuje subregión Tatry – Pieniny jeho 

rozvoj a jeho čo najširšie vyuţitie za prioritnú oblasť. Dopravná a informačná infraštruktúra 

sú dnes najdôleţitejšími nástrojmi rozvoja územia a preto aj integrovaná stratégia v plnej 

miere akceptuje tieto skutočnosti a počíta s nimi aj v priebehu implementácie a to najmä 

formou zavádzania nových foriem IKT, zvyšovania informačnej gramotnosti 

obyvateľstva a zrýchlenia informatizácie verejnej správy. Vzhľadom na pomerne dobré 

pokrytie IKT v území nie je známy ţiadny z významných investičných projektov v tejto 

oblasti. V súčasnej dobe však prebieha pomerne otvorená diskusia o zavádzaní elektronizácie 

verejnej správy do praxe. Túto činnosť však môţe iniciovať výlučne národná úroveň verejnej 

správy a takýto krok by do značnej miery pomohol aj rozvoju územia Tatry – Pieniny.  

 

 Popíšte, doterajší rozvoj hlavne zo zameraním na integrovaný prístup, vrátane popisu 

využitia vonkajších zdrojov, napr. EU fondov, štátneho rozpočtu, súkromné zdroje 

a ďalších nástrojov. 

 

Doterajší rozvoj územia bol do značnej miery ovplyvnený situáciou v regióne 

(podrobnejší opis v kapitole vyššie), no hlavne excentrickým postavením subregiónu 

v kontexte celkovej rozlohy PSK. Miera rozvoja územia bola daná tieţ disponibilitou 

a absorpčnou schopnosťou jednotlivých okresov, do ktorých subregión Tatry – Pieniny 

zasahuje. Najväčší rozvoj a doterajšie skúsenosti s implementáciou rozvojových projektov 

smeroval hlavne do oblasti projektov cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného 

ruchu.  
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Medzi najrozvinutejší z týchto okresov patrí v prvom rade okres Poprad. Ten 

disponuje hlavne dostatočnou dopravnou infraštruktúrou, dôleţitým ţelezničným uzlom 

Poprad – Tatry a letiskom medzinárodného významu. Tento okres je zároveň dôleţitým 

cestným dopravným uzlom, ktorý spája koridory naprieč Slovenskom (trasovanie východ – 

západ), ale zabezpečuje tieţ dôleţité napojenie v smere sever – juh, teda v smere od hraníc 

s Poľskom. Zároveň je potrebné skonštatovať, ţe cez okres Poprad vedie novovybudovaný 

diaľničný úsek, zabezpečujúci napojenie medzi Ţilinským samosprávnym krajom 

a Košickým samosprávnym krajom. V okrese Poprad, v porovnaní s okresom Keţmarok 

a Stará Ľubovňa, je rovnako lokalizovaných niekoľko významných investícií, 

zabezpečujúcich vyššiu zamestnanosť. Je potrebné tieţ spomenúť, ţe v jeho administratívnej 

pôsobnosti sa rozprestiera aj najlukratívnejší národný park Slovenska – Vysoké Tatry. 

Práve táto skutočnosť robí z okresu Poprad zároveň aj vstupnú bránu do tohto územia, čo sa 

samozrejme prejavuje aj v turistickej infraštruktúre a kvalite poskytovaných sluţieb v tejto 

oblasti. Je dôleţité tieţ podotknúť, ţe všetky tieto vyššie spomenuté silné stránky a výhody 

lokalizácie a stupne rozvoja okresu Poprad zasahujú do pôsobnosti územia Tatry – Pieniny len 

okrajovo, čo v konečnom dôsledku znamená, ţe dopady z takéhoto rozvoja sú v území 

subregiónu Tatry – Pieniny minimálne. Okresy Keţmarok a Stará Ľubovňa v mnohých 

týchto atribútoch ţiaľ rozvojovo zaostávajú, aj napriek tomu, ţe v ostatnom čase sa aj na ich 

území uskutočnili a zrealizovali niektoré významné rozvojové aktivity. Obidva okresy však 

nedisponujú vyššie spomenutou dopravnou infraštruktúrou medzinárodného 

a medziregionálneho významu, čo do značnej miery ovplyvňuje nielen ich dostupnosť, ďalší 

rozvoj, ale aj sekundárne vplyvy, akými sú investície nadregionálneho významu, vzdelávania 

obyvateľstva, či dostupnosť významných sluţieb. 

 

Územie Tatry – Pieniny má schopnosť absorbovať vonkajšie zdroje orientované na 

rozvoj regiónu, o čom svedčí aj existencia verejno-súkromného partnerstva Tatry – Pieniny, 

ako aj výskyt iných zdruţení mikroregionálneho a euroregionálneho charakteru. V území sa 

za posledné obdobie uskutočnilo niekoľko významných projektov regionálneho významu. Ide 

predovšetkým o projekt Čistá rieka Poprad, prostredníctvom ktorého sa pomohlo 

vybudovať sieť čističiek odpadových vôd niekoľkých obcí a tým zlepšiť kvalitu 

povrchových vôd rieky Poprad a ţivotného prostredia v jej okolí. Keďţe o. z. Tatry – 

Pieniny LAG leţí v prihraničnom území susediacom s Poľskou republikou, má význam, ţe sa  

vybudovalo, resp. zmodernizovalo v okresoch Poprad, Keţmarok a Stará Ľubovňa 

niekoľko existujúcich hraničných prechodov a prechodov turistického významu. 

Rovnako sa podarilo odkloniť kamiónovú dopravu s cieľom odľahčenia dopravnej situácie na 

úseku smerujúcom cez obec Ţdiar smerom na Tatranskú Javorinu. Z cezhraničného hľadiska 

je rovnako významným aj novo vybudovaný objekt – sídlo slovenskej časti Euroregiónu 

Tatry v Keţmarku. V turisticky zaujímavých lokalitách boli podporné prostriedky vyuţité na 

modernizáciu najmä areálov zimných športov a to hlavne v obciach Ţdiar, ako aj 

v Zamagurí – Spišská Stará Ves, Červený Kláštor a ostatné. Pre skvalitnenie turistickej 

atraktívnosti územia bol z prostriedkov EÚ vybudovaný nový most cez rieku Dunajec, 

spájajúci obce Červený Kláštor a Szromowce Nizne na poľskej strane hranice.  

 

Rovnako aj územie mesta Vysoké Tatry má bohaté skúsenosti z čerpania finančných 

prostriedkov z fondov EÚ. Prostredníctvom nich sa mestu Vysoké Tatry podarilo 

zrekonštruovať turistickú infraštruktúru v jednotlivých tatranských osadách – 

mestských častiach. Ide tu hlavne o parkoviská, prístupové cesty k lyţiarskym strediskám, 

informačné tabule, informačné kancelárie, úpravu cestnej infraštruktúry a ďalšie prvky 

slúţiace pre skvalitňovanie sluţieb v cestovnom ruchu. Územie TANAP-u, ako aj mesto 
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samotné, sa rovnako zapojilo aj do implementácie niektorých projektov financovaných 

prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Najaktuálnejším dôkazom je 

v súčasnosti novo zrekonštruovaná historická budova Vily Alica, nachádzajúca sa v priamom 

centre mestskej časti Starý Smokovec. Do oblasti cestovného ruchu smerujú aj mnohé 

investície viacerých investorov. Jedným z nich je napríklad finančná skupina J&T 

realizujúca na území Vysokých Tatier, prostredníctvom spoločnosti Tatranské lanové dráhy, 

a.s., niekoľko investícií do infraštruktúry a ubytovacích kapacít. Priestor na ďalší rozvoj je vo 

zvyšovaní kvality a prehodnotení ceny ponúkaných sluţieb, spolupráci podnikov a organizácií 

pôsobiacich v cestovnom ruchu, samospráv miest a obcí a v propagácii regiónu. Výraznú 

a typovo rôznorodú finančnú pomoc získalo mesto Vysoké Tatry aj po ničivej víchrici, 

ktorá 19. novembra 2004 zdevastovala v NP väčšinu lesného porastu. Prostredníctvom tejto 

pomoci sa podarilo Vysokým Tatrám začať hlavne s obnovou a obmenou lesného porastu. 

 

Špecifikom územia je aj skutočnosť, ţe mesto Spišská Stará Ves bezprostredne 

hraničí s turisticky veľmi rozvinutou a vysoko navštevovanou lokalitou Czorstyn na 

poľskej strane územia, ktorá má z hľadiska cestovného ruchu významný podiel na rozvoji 

regiónu. V spomínanej lokalite sú vybudované moderné lyţiarske svahy, sánkarské dráhy, 

penzióny, parkoviská a v tesnej blízkosti je najčastejšie navštevovanou lokalitou priehrada 

a zámok Czorstyn a Niedzica. Rovnaké skúsenosti z čerpania podporných fondov majú aj na 

Zamagurí. Medzi obcami Osturňa a Lapszanka bol z fondov EÚ vybudovaný turistický 

prechod. Obec Lesnica získala finančné prostriedky na modernizáciu turistickej 

prístupovej infraštruktúry od rieky Dunajec. V roku 2006 boli na niekoľkých dopravných 

úsekoch ciest II. triedy v rámci územia Tatry – Pieniny vykonané úpravy povrchu vozoviek, 

ktoré financoval Prešovský samosprávny kraj z pôţičky, ktorú získal z Medzinárodného 

menového fondu.  

 

Takmer všetky obce územia sa zapojili do národného projektu Úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny SR – pracoviská Keţmarok, Poprad a Stará Ľubovňa - 

financovaného prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu – aktivačných prác. Táto 

skutočnosť umoţnila dotknutým obciam nielen napomôcť nezamestnaným (v niektorých 

prípadoch prevaţne Rómom) zapojiť sa do obnovenia pracovných návykov, no zároveň 

zlepšiť prostredie verejných priestorov obce. Mnohé obce zároveň podporujú prácu so 

sociálne vylúčenou a ohrozenou skupinou občanov, ktorá je v regióne realizovaná 

prostredníctvom viacerých organizácií neziskového a mimovládneho charakteru. 

 

Mnohé z obcí vyuţili aj prostriedky z predchádzajúceho skráteného programového 

obdobia, prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra a začali 

s modernizáciou základnej infraštruktúry v obciach (kanalizácia, voda, odpady, tvorba 

Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja). Avšak aj napriek tomu má takmer väčšina 

menších obcí spoločný nedostatok, ktorým je nedoriešená situácia so skladovaním 

a separáciou tuhého komunálneho odpadu. Všetky dotknuté mestá a niektoré obce z územia 

Tatry – Pieniny v posledných rokoch zrealizovali aj investičnú bytovú výstavbu, podporenú 

z prostriedkov Fondu rozvoja bývania, dotácií Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 

a vlastných zdrojov. 

 

Rozvoj územia je závislý najmä od strategického plánovania a tu moţno skonštatovať, 

ţe väčšina z obcí má v súčasnej dobe spracovaný, resp. rozpracovaný Plán 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Táto skutočnosť sa v plnej miere týka hlavne 
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členských miest o. z. Tatry – Pieniny LAG. Integrovaný rozvoj územia a tvorba vyššie 

spomenutých plánov zároveň vychádza aj z daností Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Prešovského samosprávneho kraja, ktorý bol spracovaný aj na základe spolupráce s miestnou 

samosprávou a jej podnetmi. Aj za územie o. z. Tatry – Pieniny LAG sa pri jeho tvorbe 

zúčastňovali poverení zástupcovia a jeho tvorbu monitorovali tieţ poslanci regionálnej 

samosprávy  zvolení za dané územie.  

 

Tabuľka č. 2: Prehľad zrealizovaných a realizovaných projektov zameraných na integrovaný 

prístup 

Názov: Čistá rieka – povodie Popradu a Dunajca 

Ţiadateľ: Zdruţenie čistá rieka Poprad – kanalizácia a ČOV 

Výška ţiadaného 

príspevku:  
2 mil. € 

Názov: Čierna voda (v rámci projektu Čistá rieka – povodie Popradu a Dunajca) 

Ţiadateľ: ŢIVA spoločnosť pre trvalo udrţateľný ţivot Severného Spiša Keţmarok 

Výška ţiadaného 

príspevku:  
1,770 mil. € 

Názov: Dom Slovensko-Poľského stretávania Euroregiónu Tatry 

Ţiadateľ: Zdruţenie euroregiónu Tatry 

Výška ţiadaného 

príspevku:  
258 437 € 

Názov: 

 

 

Ţiadateľ: 

Výška ţiadaného 

príspevku: 

Infraštruktúra statickej dopravy v obci Červený Kláštor pre riešenie 

turistickej návštevnosti – záchytné automobilové a autobusové 

kompenzačné plochy s verejným hygienickým zariadením 

obec Červený Kláštor 

191 406 € 

     

Názov: Čisté Tatry – Tatracor 2004 

Ţiadateľ: RRA Tatry-Spiš 

Výška ţiadaného 

príspevku:  
12 284 € 

Názov: 
Rozvoj cezhraničnej spolupráce miest Vysoké Tatry a Bukowina 

Tatrzanska 

Ţiadateľ: Mesto Vysoké Tatry 

Výška ţiadaného 

príspevku:  
18 964 € 

Názov: Slovensko-poľské jarmočné dni 

Ţiadateľ: Mesto Spišská Belá 

Výška ţiadaného 

príspevku:  
24 714,80 € 
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Názov: 
Rozvoj environmentálnej infraštruktúry v okresoch Keţmarok, Poprad a 

Stará Ľubovňa 

Ţiadateľ: Zdruţenie Čistá rieka Poprad 

Výška ţiadaného 

príspevku:  
1 690 520,50 € 

Názov: Vitajte v Belianskych Tatrách   

Ţiadateľ: Mesto Spišská Belá  

Výška ţiadaného 

príspevku:  23 068,50  € 

Názov: 
Príprava obnovy a dobudovania turistických chodníkov a cyklotrás 

v Belianskych Tatrách a ich podhorí 

Ţiadateľ: Mesto Spišská Belá 

Výška ţiadaného 

príspevku:  
174 652,71 € 

Názov: 
Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu v meste Vysoké 

Tatry 

Ţiadateľ: Mesto Vysoké Tatry 

Výška ţiadaného 

príspevku:  
3 983 270,26 € 

Názov: 
Cezhraničný turistický chodník 

Ţiadateľ: obec Červený Kláštor 

Výška ţiadaného 

príspevku:  
163 760,22 € 

 

Názov: 
 

Aktivácia uchádzačov o zamestnanie 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  Ţiadateľ: 

Výška ţiadaného 

príspevku:  
69 707 229,6 € 

Názov: Most cez rieku Dunajec 

Ţiadateľ: obec Červený Kláštor 

Výška ţiadaného 

príspevku:  
547 699,6 € 

Názov: 
Manaţmentové modely pre trávinné biotopy 

Ţiadateľ: Mesto Vysoké Tatry 

Výška ţiadaného 

príspevku:  
321 000 € 

Názov: Modernizácia cestného spojenia Osturňa - štátna hranica - Niedzica 
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Ţiadateľ: obec Osturňa 

Výška ţiadaného 

príspevku:  

2 922 166 € 

 

 

Názov: 

Ţiadateľ: 

Výška ţiadaného 

príspevku: 

Belianske Tatry – spolu a lepšie 

Mesto Spišská Belá 

1 561 317,40 € 

 

 

Názov: 

Ţiadateľ: 

Výška ţiadaného 

príspevku: 

Osturňa – pamiatková rezervácia ľudovej architektúry a jej okolie 

Obec Osturňa 

5 142 € 

 

 

Názov: 

Ţiadateľ: 

Výška ţiadaného 

príspevku: 

Cykloturistická magistrála okolo Tatier. Časť Pieniny – projektová príprava 

Zdruţenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 

35 362,04 € 

 

 

 Zdroj: MVRR SR, www.spisskabela.sk, www.cervenyklastor.sk, www.upsvar.sk, www.vysoketatry.sk, 

www.obec-osturna.sk, www.spisskastaraves.sk 

 

Tabuľka č. 3: Členstvo obcí v rôznych zdruţeniach 

Názov zdruţenia Názov obce 

Asociácia horských sídiel 

Slovenska 

Jezersko, Malá Franková, Osturňa, Reľov, Spišská Belá, Tatranská 

Javorina, Vysoké Tatry, Ţdiar 

Belianske Tatry Lendak, Spišská Belá, Tatranská Javorina, Vysoké Tatry, Ţdiar 

Čistá rieka Poprad Červený Kláštor, Reľov, Spišská Belá, Spišská Stará Ves 

Euroregión Tatry 

Červený Kláštor, Jezersko, Lendak, Lesnica, Majere, Malá Franková, 

Matiašovce, Osturňa, Reľov, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Spišské 

Hanušovce, Tatranská Javorina, Veľká Franková, Vysoké Tatry, Ţdiar 

Ľubovnianske regionálne 

zdruţenie miest a obcí 
Haligovce, Lesnica, Stráňany, Veľká Lesná, Veľký Lipník 

Regionálne zdruţenie 

tatranských a 

podtatranských obcí 

Červený Kláštor, Jezersko, Reľov, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, 

Ţdiar 

Zdruţenie cestovného 

ruchu v Zamagurí 

Červený Kláštor, Haligovce, Havka, Jezersko, Lechnica, Lesnica, 

Majere, Malá Franková, Matiašovce, Osturňa, Reľov, Spišská Stará 

Ves, Spišské Hanušovce, Stráňany, Veľká Franková, Veľká Lesná, 

Veľký Lipník, Zálesie 

Zdruţenie cestovného 

ruchu Vysoké Tatry 
Vysoké Tatry 

Zdruţenie obcí 

mikroregiónu Pieniny-

východ 

Haligovce, Lesnica, Stráňany, Veľká Lesná, Veľký Lipník 
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Zdruţenie obcí - pitná voda 

pre Pieniny 
Červený Kláštor, Lechnica, Majere 

Zdruţenie pre rozvoj 

Horného Spiša a Šariša 
Haligovce, Lesnica, Stráňany, Veľká Lesná, Veľký Lipník 

Zdruţenie pre rozvoj 

regiónu Pienin a Zamaguria 

Červený Kláštor, Haligovce, Havka, Jezersko, Lechnica, Lesnica, 

Majere, Malá Franková, Matiašovce, Osturňa, Reľov, Spišská Stará 

Ves, Spišské Hanušovce, Stráňany, Veľká Franková, Veľká Lesná, 

Veľký Lipník, Zálesie 

Zdruţenie Vysoké Tatry Vysoké Tatry 

Zdroj: internetové stránky obcí, vlastný prieskum 

Poznámka: Podrobný prehľad ekonomického potenciálu územia podľa jednotlivých obcí – 

členov o. z. Tatry – Pieniny LAG tvorí príloha č. 1 (Sociálno-ekonomická charakteristika 

regiónu) tohto materiálu 

 

 Popíšte, zvláštnosti daného územia a jeho komparatívne výhody oproti ostatným 

územiam. 

 

Jednoznačnými komparatívnymi výhodami územia Tatry – Pieniny a jeho 

bezprostredného okolia sú geografická poloha, prírodné zdroje a atraktívnosť územia 

z hľadiska cestovného ruchu. 

 

Geografická poloha a prírodné zdroje – územie Tatry – Pieniny svojou rozlohou 

zasahuje do dvoch najvýznamnejších národných parkov Slovenska, ktorými sú Tatranský 

národný park a Pieninský národný park. Obidva národné parky patria medzi najstaršie na 

Slovensku a ich jedinečnosťou je okrem mnohých ďalších aj skutočnosť, ţe obidva národné 

parky tvoria zároveň štátnu hranicu s Poľskou republikou. To v konečnom dôsledku znamená 

najmä to, ţe ochrana ţivotného prostredia je v tomto území ponímaná a realizovaná nielen 

s dopadom na vlastné, ale aj cezhraničné územie. Táto skutočnosť si preto vyţaduje pomerne 

vysoký stupeň vzájomnej spolupráce a koordinácie rôznorodých aktivít. Na území Tatry – 

Pieniny sa okrem dvoch národných parkov nachádza aj veľké mnoţstvo chránených 

prírodných rezervácií, území ochrany NATURA 2000, vzácnych a jedinečných biotopov 

a prírodných útvarov. Subregión Tatry – Pieniny sa kvalitou ţivotného prostredia radí zároveň 

na prvé miesto v rámci regionálnych a celoslovenských porovnávaní.  

 

Atraktívnosť územia z hľadiska cestovného ruchu - z hľadiska polohy je územie 

hlavnou vstupnou bránou do Vysokých Tatier a Pienin z poľskej strany hranice, čo 

v konečnom dôsledku znamená kaţdoročný nápor turistov v letnej a hlavne zimnej turistickej 

sezóne. Pieninsky národný park je naopak najviac navštevovaný v letnom období. Územie 

svojimi prírodnými danosťami láka najviac turistov z Poľska, Českej republiky a ostatných 

krajín západnej Európy a zámoria. Atraktivitu územia zvýrazňujú aj  neustále zlepšujúce sa 

sluţby, aj keď sa v tejto oblasti stále zaznamenávajú nedostatky a to hlavne vo vidieckom 

prostredí. Málo rozvinutou oblasťou je práve vidiecky cestovný ruch, aj keď práve ten má 

v území VSP Tatry – Pieniny najväčšie predpoklady a moţnosti rozvoja. Na pomerne 

kvalitnej úrovni je územie vybavené špeciálnou infraštruktúrou cestovného ruchu. Ide hlavne 

o vybudované lanovky a lyţiarske vleky (územie Vysokých Tatier a Zamaguria), existujúca 

sieť turistických chodníkov a špecializované strediská cestovného ruchu. Určitou výhodou sú 
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aj prijateľné cenové podmienky, ktoré vyuţívajú najviac poľskí, západoeurópskí, ruskí 

návštevníci a turisti zo zámoria.  

 

 Z ekonomického hľadiska  má predmetný subregión turistický charakter 

s nízkym počtom malých a stredných podnikateľov. Územie taktieţ predstavuje potenciál 

v oblasti ťaţby a spracovania dreva. Najvýznamnejší potenciál má územie v oblasti rozvoja 

cestovného ruchu a to hlavne v oblasti agroturistiky a horskej turistiky. 

 

 Určťte  stupeň vidieckosti územia. 

 

Na základe metodiky OECD, ktorá vychádza z výpočtu podielu obyvateľstva ţijúceho 

na vidieku ku obyvateľstvu ţijúcemu v mestách za jednotlivé okresy, určujeme tri stupne 

vidieckosti. Ak vo vidieckych obciach ţije viac ako 50%, ide o okresy prevaţne vidiecke, ak 

od 15% do 50%, ide o okresy  prechodné a ak menej ako 15%, ide o okresy prevaţne 

urbanizované.  Z troch okresov, ktorých časti patria do územnej pôsobnosti o. z. Tatry – 

Pieniny LAG, ani jeden nepatrí do prevaţne urbanizovaných. Do skupiny prechodných 

okresov patrí iba okres Poprad. Ostatné dva okresy Keţmarok a Stará Ľubovňa sú zaradené do 

skupiny okresov s prevaţne vidieckym charakterom. Pouţitím aritmetického priemeru týchto 

údajov môţeme skonštatovať, ţe územie okresov v pôsobnosti predmetného o. z. Tatry – 

Pieniny je prevaţne vidieckym územím. 

 

Rovnako tak aj z pohľadu samotného územia Tatry – Pieniny, tvoriaceho 23 

samospráv, z ktorých sú tri samosprávy mestom, moţno skonštatovať, ţe ide o územie, kde 

podiel obyvateľstva ţijúceho vo vidieckych oblastiach k pomeru obyvateľov ţijúcich 

v mestskom prostredí predstavuje pomer 50,9% (vidiecka oblasť) k 49,1% (mestská oblasť) 

z čoho vyplýva, ţe ide o územie prevaţne vidieckeho charakteru.  

 

 Uveďte administratívno-správnu príslušnosť územia. 

 

Začlenenie územia Tatry – Pieniny moţno najprehľadnejším spôsobom vymedziť 

formou nomenklatúrnych štatistických jednotiek a to od úrovne NUTS I. (vymedzenie v rámci 

SR), aţ do úrovne NUTS V. (vymedzenie samosprávy) 

 

Administratívno-správnu príslušnosť územia môţeme teda vymedziť nasledovne: 

 

NUTS I.  –  Slovensko 

NUTS II .  –  Slovensko (Východ) 

NUTS III. –  Prešovský samosprávny kraj 

NUTS IV.  –  Okresy Poprad, Keţmarok, Stará Ľubovňa 

NUTS V.  –  Jednotlivé samosprávy podľa tabuľky č. 6 – Zoznam obcí v VSP 

 

Z uvedeného prehľadu vyplýva skutočnosť, ţe subregión Tatry – Pieniny územím 

svojho pôsobenia presahuje do troch vedľa seba susediacich okresov a svojím teritoriálnym 

vymedzením vytvára prirodzený „mikroregionálny“ celok. V tejto súvislosti je potrebné tieţ 

spomenúť aj skutočnosť, ţe verejno-súkromné partnerstvo o. z. Tatry – Pieniny LAG vzniklo 

prirodzeným spôsobom zaloţeným na princípe zdola – nahor a to iniciatívou dvoch 
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mikroregionálnych celkov, ktorými boli Mikroregión Belianske Tatry a Zdruţenie pre rozvoj 

regiónu Pienin a Zamaguria.  

 

 Príloha č.2 - Doklad o súhlase  všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti 

verejno-súkromného partnerstva (MAS) a oboznámením sa s Integrovanou stratégiou 

rozvoja územia.1  

 

2.2 Popis prírodných zdrojov 

 

 Všeobecný opis charakteru krajiny. 

 

Územie Tatry - Pieniny sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska. Patrí do 

okresov Poprad, Keţmarok a Stará Ľubovňa, a skladá sa z dvoch častí, ktoré od seba oddeľuje 

hrebeň Spišskej Magury. Pre potreby popisu môţeme tieto dve časti nazývať časť 

Zamagurská a časť Tatranská. 

Zamagurská časť je ohraničená na severe štátnou hranicou s Poľskou republikou, 

ktorú tvoria prirodzené prírodné prekáţky hrebeň Spišskej Magury na sever od  Osturnianskej 

a Staroveskej brázdy, rieka Dunajec s bradlovým pásmom Pienin, ktoré pokračuje ďalej na 

východ hrebeňom Malých Pienin. Západnú a juţnú hranicu územia tvorí hornatý hrebeň 

Spišskej Magury. Masív Spišskej Magury na západe začína Repiskom s podskupinou 

Osturnianskej brázdy  a pokračuje na východ skupinou Veterného vrchu a jeho podskupinou 

Staroveská kotlina umiestnenou aţ pri severnej hranici s Poľskom. 

Pre územie je podľa členitosti reliéfu príznačná v niţších polohách stredne členená 

vrchovinová krajina, ktorá so stúpajúcou nadmorskou výškou prechádza do veľmi silne 

členenej vrchovinovej krajiny. Podľa vyuţitia v území prevláda v niţších polohách lúčno-

pasienková krajina, ktorá so stúpajúcou nadmorskou výškou prechádza do lesnej krajiny. 

V údolných nivách sú fragmenty urbanizovanej krajiny napojené na sídla. V Zamagurskej 

časti subregiónu Tatry – Pieniny sa nachádza aj najniţšie poloţené miesto celého územia (430 

m n.m. – ústie rieky Dunajec do Poľskej republiky na štátnej hranici). 

Tatranská časť sa nachádza na území Vysokých a Belianskych Tatier a ich predhorí 

a na juţných a západných svahoch Spišskej Magury. Tatranská časť je tvorená katastrálnymi 

územiami miest Spišská Belá, Vysoké Tatry a obcí Lendak, Ţdiar a Tatranská Javorina. 

Krajina tohto územia pozvoľna prechádza od zvlnenej a pahorkatinovej krajiny v Popradskej 

kotline cez hornatinu aţ do veľhornatiny v území Belianskych a Vysokých Tatier a do veľmi 

silne členenej vrchoviny v území Spišskej Magury.  

 

Geologická stavba  

 

Celé územie Tatry - Pieniny patrí do provincie Západných Karpát. Západná časť patrí 

v rámci provincie do oblasti Fatransko-tatranskej, ktorá sa na jeho území ďalej člení na časť 

Vysoké Tatry, Belianske Tatry a Popradskú kotlinu. Územie nachádzajúce sa na svahoch 

Spišskej Magury patrí do oblasti Podhôľno-magurskej, časť Spišská Magura a Pieniny sa 

nachádzajú v oblasti Východné Beskydy. 

 

Geológia - Pieniny - na geologickej stavbe sa podieľajú vápnité ílovce, siltovce, 

pieskovce, sklzové telesá kriedy a paleogénu vonkajších Karpát. Mezozoikum a paleogén 
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bradlového pásma je zastúpený ílovcami, ílovitými, piesčitými krinoidovými, škvrnitými, 

hľuznatými, tmavými a rohovcovými vápencami, slieňovcami, vápnitými pieskovcami, 

rádiolaritmi, dolomitmi a zlepencami. Mäkšia horninová skladba bradlovéhoho podloţia 

neodolala eróznym vplyvom vody - Dunajca, Lesnického potoka, či eróznej sile počasia - 

najmä vetra. Erózia vymodelovala na tomto úzkom bradlovom páse reliéf nádherných tvarov - 

bizardné skalné bralá, vápencové kolmé steny a hlboké kaňony či jaskyne. 

 

Geológia - Spišská Magura - územie Spišskej Magury je geologicky menej pestré. 

Nachádzajú sa tu jednotky vrchnej kriedy a paleogénu vnútorných Karpát. Reprezentujú ich 

pieskovce, ílovce bielopotockého súvrstvia, teda flyšom na juhozápadnom obrube a v podobe 

ostrova vo východnej časti celku. Len v hrebeňových častiach sa nachádzajú pieskovce a na 

odvrátenej strane v okolí Ţdiaru aj zlepence, pieskovce, vápence a brekcie 

 

Geológia – Podtatranská brázda – sa vyznačuje pomerne jednoduchou geologickou 

stavbou. Tvoria ju jednotky vrchnej kriedy a paleogénu vnútorných Karpát. Horninovú 

skladbu tvoria pieskovce, ílovce bielopotockého súvrstvia, pieskovce, zlepence a vápnité 

ílovce hutianského a zubereckého súvrstvia a brekcie borovského súvrstvia lutétskeho aţ 

priabónskeho veku. 

 

Geológia – Podtatranská kotlina – do subregiónu Tatry - Pieniny zasahujú viaceré 

podskupiny geomorfologického celku Podtatranská kotlina. Liptovskú kotlinu tvoria 

zlepence, pieskovce, vápence a brekcie vrchnej kriedy a paleogénu vnútorných Karpát. Na 

geologickej stavbe Popradskej kotliny sa zúčastňujú pieskovce a vápnité ílovce hutianskeho 

a zubereckého súvrstvia vrchnej kriedy a paleogénu vnútorných Karpát. Tatranské podhorie 

tvoria pieskovce, vápnité ílovce, zlepence, vápence a brekcie borovského súvrstvia vrchnej 

kriedy a paleogénu vnútorných Karpát. Taktieţ sa tu nachádza mezozoikum vnútorných 

Karpát pozostávajúce z vrstevnatých ílovitých, piesčitých, hľuznatých, tmavých a škvrnitých 

vápencov, slieňovcov, rádiolaritov, pestrých ílovitých bridlíc, pieskovcov, dolomitov 

a brekcií.  

 

Geológia – Tatry – tento geomorfologický celok sa rozdeľuje na viacero celkov 

a podcelkov s rôznou geologickou stavbou. Západné Tatry tvoria pieskovce, vápnité ílovce 

hutnianskeho a zubereckého súvrstvia, zlepence, vápence a brekcie borovského súvrstvia, 

rohovcovými vápencami a kremencami, pieskovcami a ílovitými bridlicami lúţňanského 

a verfénskeho súvrstvia. Hlbinné magmatity sú zastúpené hercýnskymi leukokrátnymi 

granitoidmi, porfýrickými granodioritmi aţ granitmi a biotitickými tonalitmi aţ granodioritmi, 

miestami porfýrickými. Východné Tatry sa v predmetnom území delia na Vysoké a Belianske 

Tatry. Vysoké Tatry pozostávajú z jednotiek tvorených pieskovcami, slieňovcami, ílovcami 

Porubského súvrstvia, piesčitými, hľuznatými a škvrnitými vápencami, rádiolaritmi 

panvového vývoja liasu, pestrými ílovitými bridlicami, pieskovcami a dolomitmi súvrstvia 

karpatského keuperu, tmavými gutensteinskými vápencami, ramsauskými dolomitmi 

a kremencami, pieskovcami a ílovitými bridlicami lúţňanského a verfénskeho súvrstvia. 

Belianske Tatry a ich geologická stavba pozostáva z členov vrchnej kriedy a paleogénu 

vnútorných Karpát tvorenej zlepencami, pieskovcami, vápencami a brekciami borovského 

súvrstvia, ďalej rohovcovými vápencami urgónskej fácie, piesčitými, hľuznatými 

a škvrnitými vápencami a rádiolaritmi, pestrými ílovitými bridlicami, pieskovcami 

a dolomitmi súvrstvia karpatského keuperu, tmavými gutensteinskými vápencami 

a ramsauskými dolomitmi, kremencami, pieskovcami a ílovitými bridlicami lúţňanského 
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a verfénskeho súvrstvia. Konečnú štruktúru geologickej stavby Belianskych Tatier dopĺňajú 

hlbinné magmatity hercýnske porfýrické granodiority aţ granity. 

Kvartérne, predovšetkým glacifluviálne a glacigénne sedimenty sa nachádzajú v juţnej 

a juhozápadnej časti predmetného územia a v dolinách riek a potokov. Ostrovčeky 

deluviálnych sedimentov sú situované v juţnom úpätí Vysokých Tatier a v strednej časti 

predmetného územia. Jediný ostrov chemogénnych sedimentov sa nachádza 

v severovýchodnej časti subregiónu. Ostatné bliţšie geneticky nerozlíšené sedimenty 

pokrývajú zvyšnú časť predmetného územia. Sedimentácia počas kvartéru mala špecifický 

charakter daný prítomnosťou horského zaľadnenia v Tatrách, podmieňujúceho okrem 

významných fluviálnych sedimentov aj vývoj glacifluviálnych sedimentov. Postupné 

vrezávanie riek spôsobené zdvihom územia podmienilo vznik terasových  stupňov. 

 

Klimatické pomery 

Prevaţná časť územia patrí do mierne chladnej vlhkej oblasti s priemernou ročnou 

teplotou 3°C, s priemernými teplotami v  júli 12°C a s priemernými teplotami v januári -6°C. 

Malá časť územia Zamaguria a Pienin okolo rieky Dunajec patrí do mierne teplej oblasti 

s dolinovým a kotlinovým charakterom, s chladnou aţ studenou zimou. Priemerná januárová 

teplota v tejto časti územia je menej ako -4,4°C a júlová teplota je viac ako 16°C. Priemerná 

ročná teplota je 6,4°C. Predmetné územie má dostatok vlahy, čo znamená, ţe prevaţujú 

zráţky nad výparom. V Belianskych a Vysokých Tatrách vo výške od 1250 m n.m. začína 

územie s chladnou horskou klímou s priemernou ročnou teplotou 2°C a priemernou júlovou 

teplotou od 10°C do 12°C, ktorá sa vo výške cca 2000 m n. m. mení na studenú horskú klímu 

s priemernou júlovou teplotou pod 5°C a priemernou ročnou teplotou -3,2°C. Zráţky padajú 

v priemere 160 aţ 233 dní v roku. Najmenej zráţok spadne v okolí rieky Dunajec okolo 700 

mm, na hrebeni Spišskej Magury  spadne okolo 1000 mm. Vo vrcholových polohách Tatier 

spadne aţ 2000 mm zráţok. V obývanom území sa pohybuje počet letných dní od 10 dní 

v obciach Reľov, Ţdiar, Jezersko, Malá Franková po 36 v obciach Majere, Červený Kláštor. 

Počet mrazivých dní je od 138 dní v Tatranskej Polianke do 268 dní na Lomnickom štíte. 

Počet ľadových dní sa pohybuje od 42 v Červenom Kláštore do 179 na vrcholoch Vysokých 

Tatier. Vykurovacie obdobie sa pohybuje od 280 do 320 dní. Pre Vysoké Tatry je príznačné 

podnebie vnútrozemského typu, teda so studenými dlhými zimami a teplými krátkymi letami. 

Najvýdatnejšie zráţky padajú v lete. Slnečný svit na juţných svahoch je 1 800 - 1 900 hodín 

ročne. Tatranské babie leto má ustálené počasie s chladnejšími, no slnečnými dňami. Väčšia 

časť tatranskej oblasti má obvyklý ročný chod teploty vzduchu s minimom v januári a 

maximom v júli. Vo výškach nad 2000 m n.m. sa však teplotné maximum presúva na august a 

minimum na február. Charakteristickým znakom v horských oblastiach je výskyt inverzných 

situácií, teda vzrastu teploty s nadmorskou výškou. Veterné pomery sú ovplyvnené 

orografickým profilom širšieho alebo bliţšieho okolia konkrétnej oblasti. V podtatranských 

kotlinách ako aj v svahových polohách a úpätiach hôr prevládajú smery vetra so západnou 

zloţkou. Vo vyšších podhorských a v niţších horských oblastiach treba rátať s extrémnymi 

nárazmi vetra s rýchlosťou 140 aţ 180 km/h. Podrobný opis klimatických pomerov, ročný 

chod teplôt, zráţok, slnečného svitu, smeru vetra je rozpísaný v časti lokalizačných faktorov 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva so zreteľom na územie Tatry – Pieniny. 

 

 Súčasná situácia v environmentálnych ukazovateľoch – kvalita vody, vzduchu 

a pôdy, environmentálne záťaže 
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Hydrologické pomery a kvalita vody 

Územím Tatry – Pieniny vedie hranica hlavného európskeho rozvodia a hlavného 

slovenského rozvodia, ktorá rozdeľuje subregión Tatry – Pieniny na dve hlavné povodia. 

Veľké povodie Dunajca (tvorí 17 km dlhú hranicu s Poľskom), ktorý je prítokom Visly na 

území Poľska, so svojím hlavným prítokom Poprad odvodňuje povrchovú tečúcu vodu 

z plochy 686,52 km
2
, čo predstavuje viac ako 85% územia. Prvým slovenským prítokom 

vlievajúcim sa do Dunajca na území Pienin je Osturniansky potok, ktorý pramení na 

slovenskej strane - pri obci Osturňa, ale do Dunajca sa vlieva uţ na poľskej strane pod 

názvom Kacwinianka pod obcou Niedzica, tesne pred jeho vstupom na Slovensko. 

Najväčšími a najvýznamnejšími prítokmi sú však Rieka - prameniaca pod Spišskou Magurou 

juhozápadne od Reľova, ktorá odvádza menšie prítoky z okolia Reľova, Spišských 

Hanušoviec, Matiašoviec a Spišskej Starej Vsi. Do Dunajca sa Rieka vlieva severne od 

Spišskej Starej Vsi. Pribliţne v polovici cesty medzi obcami Červený Kláštor a Majere do 

Dunajca smeruje potok Jordanec odvádzajúci vodu z obce Havka. Dôleţitý prítok je potok 

Lipničanka prameniaci pod chrbtom Malých Pienin, ktorý odvádza vodu z okolia Stráňan, 

Veľkého Lipníka, Haligoviec, Veľkej Lesnej a Červeného Kláštora. Do Dunajca sa 

Lipničanka vlieva v strede obce Červený Kláštor pri NKP Červený Kláštor, pred vstupom do 

Pieninského Národného Parku. Posledný slovenský prítok Dunajca je Lesnický potok 

prameniaci nad obcou Lesnica na úpätí Malých Pienin, ktorý sa do Dunajca vlieva ihneď po 

opustení známej tiesňavy Prielomu Lesnického potoka. Priemerné mesačné prietoky Dunajca 

značne kolíšu. Najväčší prietok dosahuje Dunajec v júni - 46,2 m
3
/s, najmenší vo februári 

16,0 m
3
/s. Prietok v súčasnosti ovplyvňuje vodná nádrţ Czorsztyn – Niedzica, ktorá bola 

vybudovaná v Poľsku v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice. Kvalita vody v rieke Dunajec 

sa sleduje v jednom mieste odberu – Červený Kláštor v 8,8 kilometri toku. V A – skupine 

ukazovateľov je kvalita vody v II. triede čistoty, v B – skupine ukazovateľov v IV. triede 

čistoty, v C – skupine ukazovateľov v II. – IV. triede čistoty a v E – skupine ukazovateľov v 

III. – IV. triede čistoty. Kvalita vody v toku Poprad sa v uplynulom desaťročí výrazne 

nemenila a ani nezlepšila. Zlepšenie nastalo v posledných rokoch v A – skupine ukazovateľov 

zo IV. triedy na III. triedu čistoty. Najhoršia kvalita vody je spôsobená mnoţstvom 

koliformných baktérií, v IV. triede čistoty sú ukazovatele N-NH4, fenoly a ťaţké kovy – Hg 

a Zn. Povodie Popradu zbiera všetky vodné toky z juţných svahov Spišskej Magury 

a z prevaţnej časti záujmového územia Vysokých a Belianskych Tatier s výnimkou Javorinky 

a Bialky, ktoré sa vlievajú do rieky Dunajec v Poľsku. Druhým menším povodím je povodie 

Bieleho Váhu (plocha povodia je 120,63 km
2
, takmer 15% územia) s jeho prítokmi 

z Vysokých Tatier a odvádza tečúcu povrchovú vodu zo západnej časti skúmaného územia. 

Rieka Váh má v predmetnom území v A – skupine ukazovateľov kvalitu vody v II. triede 

čistoty, v B – skupine ukazovateľov v II. triede čistoty, v C – skupine ukazovateľov v III, v D 

skupine II triede čistoty a v E – skupine ukazovateľov v IV. triede čistoty. Rieka Belá má v A 

– skupine ukazovateľov kvalitu vody v II. triede čistoty, v B – skupine ukazovateľov v III. 

triede čistoty, v C – skupine ukazovateľov v II, v D skupine II triede čistoty a v E – skupine 

ukazovateľov v III. triede čistoty. 

 

Hustota riečnej siete je 1,66 km rieky na km
2
 územia. Celkový počet vodných tokov je 

106. Najdlhšou riekou je Biela s dĺţkou 20,32 km, ktorá pramení na území obce Ţdiar 

v Belianskych Tatrách a prechádza šiestimi katastrálnymi územiami. Najkratším vodným 

tokom je Rybí potok tečúci v dĺţke 52 m. Pramení na území obce Tatranská Javorina a ďalej 

tečie do Poľska. V subregióne Tatry – Pieniny sa celkovo nachádza 119 vodných objektov. 

Z toho 109 plies je situovaných v Tatrách a zvyšných 10 je roztrúsených mimo nich. Všetky 
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plesá sú ľadovcového pôvodu. Tatranské jazerá (plesá) vznikli buď vyhĺbením erozívnou 

modelačnou činnosťou ľadovca (karové plesá) alebo akumuláciou morénového materiálu 

(hradené – morénové plesá). Pre tatranské plesá je charakteristický okrúhly tvar. Väčšina plies 

nemá viditeľný povrchový prítok, sú napájané zráţkovou vodou, ktorá presakuje do plies cez 

rozsiahle sutiny. Pretoţe atmosférické zráţky v tatranskej oblasti prevyšujú výpar, v plesách 

sa nahromadila voda, ktorá zväčša odteká povrchovými tokmi. Najväčšie a najhlbšie pleso na 

slovenskom území Vysokých Tatier je Veľké Hincovo pleso (plocha 20,08 ha, hĺbka 53,7 m). 

Môţeme ho obdivovať v závere Mengusovskej doliny. Najvyššie poloţené, stále pleso je 

Modré pleso (2192 m n.m.). Nájdeme ho učupené pod sprístupneným sedlom Sedielko, pri 

prechode z Malej Studenej do Javorovej doliny. Vodné plochy sú prírodne, ale aj umelo 

vytvorené. Medzi jazerá vytvorené zosuvom patria jazerá na území obcí Osturňa (3), Jezersko 

(1), Haligovce (1) a Stráňany (2). Ich krása, nedotknutosť a čistota, no najmä jedinečnosť 

biotopu ich zaraďuje medzi národné prírodné rezervácie v Pieninách. Antropogénne 

vytvorené vodné plochy sa nachádzajú v katastri obce Červený Kláštor (2) a mesta Spišská 

Belá (1). Pre všetky tri antropogénne vodné nádrţe je charakteristický chov rýb. Všetky vodné 

toky, vodné plochy a celkové vodné pomery sú znázornené na obrázku č. 9. Geologické 

podmienky podmienili aj vznik veľkého mnoţstva prameňov, z ktorých niektoré sa vyuţívajú 

ako zdroje pitnej vody. Minerálne pramene sa nachádzajú jednotlivo v celej Podtatranskej 

kotline v podhorí Tatier a Spišskej Magury, pričom prechádzajú do Zamaguria medzi potokmi 

Jordanec a Šoltýsa. Výdatnosť týchto prameňov je veľmi malá do 5 l/sec. s teplotou pod 

15°C. Najznámejšie z nich, na ktoré sa v minulosti viazali aj kúpele, sú pramene v Spišskej 

Belej a v Červenom Kláštore. Jediným prírodným zdrojom liečivých stolových vôd v území je 

Smokovecká kyselka.  

 

Vodárenskými tokmi v území sú: Javorinka, Lipník, Poprad, Ľadový potok, Veľký 

Šum, Mlynica, Slavkovský potok, Studený potok, Keţmarská Biela voda, Zelený potok, 

Lomnický potok, Osturnianka. Vodohospodársky významnými vodnými tokmi v území sú: 

Biela voda, Rybí potok, Javorinka, Suchý potok, Osturniansky potok, Dunajec, Starovinský 

potok, Faltinovský potok, Rieka, Jordanec, Havka, Lipník, Ľadový potok, Poprad, Veľký 

Šum, Mlynica, Velický potok, Slavkovský potok, Studený potok, Zelený potok, Keţmarská 

Biela voda, Čierna voda, Lomnický potok, Rieka. 
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Obrázok č. 9: Hydrologické pomery subregiónu Tatry – Pieniny 

 
Zdroj: Atlas krajiny SR 2002, Michaeli 2006 

 

 Kvalita vzduchu 

 Podľa Rámcovej smernice Rady 96/62/EC o hodnotení a riadení kvality ovzdušia 

a nadväzujúcich dcérskych smerníc (Rady 1999/30/EC, Smernice 2000/69/EC a Smernice 

2002/3/EC týkajúcej sa ozónu v ovzduší) sa zaväzujú členské štáty (vrátane Slovenska 

s územím o. z. Tatry – Pieniny) vytvoriť predpoklady na zabezpečenie merania kvality 

ovzdušia. Preto sa v území Tatry – Pieniny nachádzajú viaceré stanice monitorovacej siete 

kvality ovzdušia. V dôsledku absencie veľkých mestských aglomerácií a priemyselných 

megakomplexov sa v predmetnom území nachádzajú monitorovacie stanice, ktoré sledujú iba 

mnoţstvo ozónu (O3) v ovzduší a základné meteorologické merania. Z toho vyplýva, ţe ozón 

je najvýraznejší prvok, ktorý vplýva na kvalitu vzduchu v území Tatry – Pieniny. Priemerná 

osemhodinová koncentrácia prízemného ozónu je 110 µg/m
3
. Podľa hygienickej normy EU 

92/72 nesmie byť koncentrácia ozónu prekročená o vyššie uvedenú hodnotu. Ak sa tak stane, 

tak prízemný ozón môţe u človeka spôsobiť dráţdenie očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku 

v prsiach, kašeľ, bolesti hlavy, astmatické záchvaty, zápalové ochorenia dýchacích ciest 

a alergií.  

 

Mnoţstvo prízemného ozónu od určitej nadmorskej výšky má stúpajúcu tendenciu. Pre 

monitorovacie stanice umiestnené v nadmorskej výške cca 650 – 850 m n.m. je priemerná 

denná hodnota cca 80 µg/m
3
. Monitorovacie stanice umiestnené v nadmorských výškach nad 

1000 m n.m. od Soliska, Vyšných Hágov, Popradského plesa, Tatranskej Lomnice, 

Skalnatého plesa, Javoriny aţ po Lomnický štít však priemerné hodnoty presahujú úroveň  

100 µg/m
3
. Najniţšie hodnoty sa vyskytujú v skorých ranných hodinách pribliţne od 6-7 hod., 
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potom dochádza k plynulému nárastu k poludňajšiemu maximu (13-14 hod.) 

a v popoludňajších hodinách k postupnému poklesu aţ k nočným a ranným nízkym 

hodnotám. 

  

Iba na Lomnickom štíte sa nachádza stanica patriaca do Národnej monitorovacej siete 

kvality ovzdušia, ktorá meria mnoţstvo kontinentálneho a pásmovitého ozónu v ovzduší. 

Ostatné stanice v území Tatry – Pieniny patria do Regionálnej siete kvality ovzdušia 

prevádzkovateľa ILTER v Tatranskej Lomnici. Na Solisku, Skalnatom plese, Lomnickom 

štíte a v Starom Smokovci sa meria mnoţstvo kontinentálneho ozónu v ovzduší. V desiatich 

staniciach sa meria vertikálne mnoţstvo ozónu v ovzduší. V bezprostrednej blízkosti 

subregiónu sa nachádzajú stanice Národnej monitorovacej siete v Štrbskom Plese a Poprade 

a stanice Regionálnej monitorovacej siete v Starej Lesnej.  

 

 Pôdne pomery a kvalita pôdy 

Vo všeobecnosti moţno povedať, ţe geologická stavba, geomorfologické, 

klimatické, hydrologické a biologické podmienky, čas, vek a človek zohrávajú dôleţitú úlohu 

pri tvorbe pôdy. V podhorí - v Podtatranskej kotline a Podtatranskej brázde sa vyskytujú 

prevaţne poľnohospodársky vyuţívané pôdy s dobrou zásobou ţivín, ktoré vznikli na 

mäkkých flyšových horninách, proluviálnych a aluviálnych sedimentoch. Niţšiu úrodnosť 

majú pôdy na glacifluviálnych zahlinených štrkopieskoch, ktoré sú vyuţívané prevaţne ako 

lúky a pasienky. Na vápencovom podloţí Pienin a Belianskych Tatier prevládajú rendziny 

a kambizeme rendzinové. Vo flyšovom území Spišskej Magury sa nachádzajú kambizeme 

prevaţne kyslé aţ výrazné kyslé. Vo Vysokých Tatrách vo výške od 800 do 1 500 m n.m. sú 

podzoly kambizemné a modálne. Pod nimi v niţších polohách sa rozprestierajú prevaţne 

pseudogleje. V nadmorských výškach nad 1 500 m n.m. sa nachádzajú litozeme modálne 

a ranker. V alúviu rieky Poprad a jej prítoku Biela a v alúviu rieky Dunajec sa vyskytujú 

fluvizeme modálne a kultizemné. Pôdy sú a silne kyslé, iba na vápencovom podklade slabo 

alkalické.  

Plošne je najväčšie zastúpenie stredne ťaţkých pôd. Do tejto kategórie patria hlinité, 

hlinité stredne kamenité a hlinité veľmi silno kamenité nachádzajúce sa prevaţne v okolí obcí 

Ţdiar, Jezersko, Reľov, Osturňa, Veľká Lesná a Stráňany, ktoré sa nachádzajú v 

dolinách Spišskej Magury. Medzi stredne ťaţké pôdy patria aj piesčito-hlinité, piesčito-hlinité 

silno kamenité a piesčito-hlinité stredne kamenité obkolesujúce najvyššie pohorie 

s rozšírením od Tatranskej Javoriny, tiahnuce sa juţne od Ţdiaru, západne od Lendaku, 

prechádzajúce Starým Smokovcom a smerujúcim na juhozápad. Ťaţké pôdy sa nachádzajú 

prevaţne na severe územia v niţších nadmorských výškach geomorfologického celku Spišská 

Magura, prevaţne v kotlinách neďaleko obcí Osturňa, Stráňany, Lechnica, Spišská Stará Ves 

a Spišská Belá. Štyri malé ostrovčeky ílovitej pôdy zaraďujúcej sa tieţ medzi ťaţké pôdy sa 

nachádzajú v predpolí Vysokých Tatier juhozápadne od Starého Smokovca. Najvyššie polohy 

predmetného územia (západne od Starého Smokovca, juţne od Tatranskej Javoriny) sú 

pokryté ľahkými pôdnymi druhmi, ako sú hlinito-piesčitá, hlinito-piesčitá silno kamenitá 

a hlinito-piesčitá veľmi silno kamenitá. Smerom z doliny do najvyšších polôh je viditeľné 

pribúdanie skeletu v profile. Najvyššie miesta majú podiel skeletu v pôde viac ako 50%, ale 

zastúpenie ílu je menšie ako 20%. Naproti tomu najniţšie poloţené oblasti majú menej ako  

25 % skeletu v profile, avšak podiel ílovitých častíc je od 30 do 60%. 
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Obrázok č. 10: Pôdne druhy subregiónu Tatry - Pieniny 

 
Zdroj: www.podnemapy.sk 

 

Retenčná schopnosť pôd vo vápencových územiach je malá aţ stredná, ostatné územie 

má retenčnú schopnosť strednú aţ veľkú. Pôdy v území majú prevaţne nízky obsah 

humusu, len v alúviách a kotlinách územia okolo Spišskej Starej Vsi a Spišskej Belej majú 

stredný obsah humusu. Najrozsiahlejšou formou devastácie pôdy v subregióne Tatry – 

Pieniny je acidifikácia a erózia, spôsobená podloţím a nepriaznivým vodným reţimom. 

Čiastočne vplýva na degradáciu aj vietor. V oblasti Spišskej Belej dochádza k utláčaniu pôd  

nadmerným pouţívaním poľnohospodárskych strojov. Juţne od Tatranskej Javoriny a Ţdiaru 

sa vyskytuje vyluhovanie ako jedna z foriem degradácie, ktorá sa nachádza aj v okolí Lesnice 

a Stráňan.  

 

Environmentálne záťaţe 

 Environmentálna záťaţ je stav vzniknutý poškodzovaním (kontamináciou) podzemnej 

vody, degradáciou pôdy a horninového prostredia ako zloţiek ţivotného prostredia v dôsledku 

ľudskej činnosti nad mieru stanovených kritérií znečistenia. Formy degradácie pôdy vplývajú 

aj na kvalitu pôdy.  Grafické znázornenie foriem degradácie pôdy v území Tatry – Pieniny 

zobrazuje obrázok č.11. 

 

Formy environmentálnych záťaţí (EZ) v území Tatry – Pieniny: 

 pravdepodobná EZ – ČS PHM areál SAD Spišská Stará Ves, ČS PHM 
Poľnohospodárske druţstvo Spišská Stará Ves, skládka Flacha Veľká Lesná, skládka 

Rovinky pri potoku v Lendaku, skládka Pred skalkou Lendak,  
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 EZ – v území Tatry – Pieniny sa nachádzajú skládka Pred skalkou - Lendak, skládka 

Rovinky pri potoku - Lendak, skládka Za potokom - Spišská Belá 

 sanovaná/rekultivovaná lokalita – Zastrova Spišská Stará Ves, ČS PHM Roveň 
Spišská Stará Ves, skládka Pod porembami Veľký Lipník, ČS PHM pri Ţdiarskom 

potoku Ţdiar, skládka Malé brieţky Lendak, ČS PHM Vysoké Tatry - Tatranské 

Matliare, ČS PHM Vysoké Tatry – Nový Smokovec,  

 pravdepodobná EZ aj sanovaná/rekultivovaná lokalita - skládka Pod lesom Vysoké 
Tatry – Nový Smokovec, skládka Hlboký potok Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, 

skládka Lipa Spišská Stará Ves, 

 EZ aj sanovaná/rekultivovaná lokalita - skládka Za potokom Spišská Belá. 

 

EZ v maloplošných a veľkoplošných chránených územiach, v územiach európskeho významu 

a chránených vtáčích územiach v území Tatry - Pieniny 

 

 EZ v maloplošných chránených územiach sa v subregióne nevyskytuje, 

 EZ vo veľkoplošných chránených územiach: skládka Pod lesom Vysoké Tatry – Nový 
Smokovec, ČS PHM Vysoké Tatry – Nový Smokovec, skládka Hlboký potok Vysoké 

Tatry – Tatranská Lomnica, ČS PHM Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, skládka 

Rovinky pri potoku v Lendaku, skládka Pred skalkou Lendak, ČS PHM pri Ţdiarskom 

potoku Ţdiar, skládka Flacha Veľká Lesná, skládka Pod porembami Veľký Lipník, ČS 

PHM areál SAD Spišská Stará Ves, ČS PHM Poľnohospodárske druţstvo Spišská 

Stará Ves, Zastrova Spišská Stará Ves, ČS PHM Roveň Spišská Stará Ves, skládka 

Lipa Spišská Stará Ves, 

 EZ v územiach európskeho významu: ČS PHM pri Ţdiarskom potoku Ţdiar, ČS PHM 
Vysoké Tatry – Nový Smokovec, 

 EZ na území chránených vtáčích území sa v subregióne nevyskytuje. 
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Obrázok č. 11: Formy potenciálnej degradácie pôdy subregiónu Tatry – Pieniny 

 Zdroj: podnemapy.sk 

 

V území sa nachádzajú najmä pôdy: 

- ílovito-hlinité v území Pienin, v okolí Lechnice, Haligoviec, Zálesia, na 

rázsochovitých chrbtoch Spišskej Magury a na hraničnom hrebeni Malinovej hory 

a Hardina, 

- ílovité sa nachádzajú v podobe malých ostrovčekov v okolí Spišskej Belej aprepolí 

Vysokých Tatier, 

- piesčito-hlinité pôdy sa vyskytujú vo zvyšnom území Spišskej Magury a Belianskych 

Tatier a v podhorí Vysokých Tatier, pričom vo vyšších hrebeňových polohách sú silno 

kamenité, 

- hlinito-piesčité pôdy sa vyskytujú v alúviu rieky Dunajec, potoka Ţdiaranky, 

Javorinky, Bialky a v území Vysokých Tatier pod nadmorskou výškou cca 1000 m n. 

m., kde  sú doplnené okami piesčito-hlinitých pôd. Tieto pôdy sú silno kamenité. 

- hlinité pôdy sa nachádzajú na území celej Spišskej Magury, prevaţne v kotlinách 

a pod lesnou pokrývkou. Vo vyšších nadmorských výškach pribúda v pôdnom profile 

viac skeletu. 

- piesčité pôdy prevládajú vo vysokých polohách Vysokých Tatier, ktoré sú navyše aj 

silno kamenité. 
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 Využitie územia a pôdneho fondu 

 

Subregión Tatry - Pieniny sa skladá z 23 samospráv, ktoré sa rozprestierajú na 28 

katastrálnych územiach. Na dvoch katastrálnych územiach sa rozprestierajú mestá Spišská 

Stará Ves (Lysá nad Dunajcom), Spišská Belá (Stráţky) a obec Reľov (Hágy). Na troch 

katastrálnych územiach sa rozprestiera mesto Vysoké Tatry (Starý Smokovec, Štrbské Pleso 

a Tatranská Lomnica. Celková rozloha miestnej akčnej skupiny je 781,41 km
2
. Vyuţitie 

územia graficky opisuje obrázok č. 12. 

 

Obrázok č. 12: Vyuţitie poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy na území Tatry – 

Pieniny 

Zdroj: Atlas krajiny, 2002 

 

Podrobné znázornenie vyuţitia pôdneho fondu, v delení na ornú pôdu, záhrady, 

ovocné sady, TTP, lesný pôdny fond, vodné plochy, zastavané plochy a ostatné plochy za 

jednotlivé členské mestá a obce verejno-súkromného partnerstva Tatry - Pieniny v území, 

je vyčíslené v tabuľke č. 4. 
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Tabuľka č. 4: Vyuţitie pôdneho fondu v rámci obcí o. z. Tatry – Pieniny LAG 

P.č. Obec/mesto 
Orná 

pôda 
Záhrady 

Ovocné 

sady 
TTP LPF 

Vodné 

plochy 
Zast. pl. 

Ostatné 

pl. 
Spolu 

1. Červený Kláštor 45,80 1,44 0,00 64,78 125,80 39,39 17,22 9,81 304,25 

2. Havka 0,39 0,28 0,00 365,37 221,01 2,01 9,86 2,39 601,32 

3. Jezersko 0,00 3,07 0,00 353,50 392,89 2,93 11,78 14,00 778,16 

4. Lechnica 141,83 6,77 0,00 480,66 525,27 9,52 23,84 55,56 1 243,45 

5. Lendak 113,37 4,81 0,00 814,77 894,54 12,24 95,45 30,65 1 965,83 

6. Majere 44,41 0,98 0,00 35,82 12,93 24,21 7,87 6,89 133,11 

7. Malá Franková 0,00 11,34 0,00 573,82 472,61 4,99 12,18 5,86 1 080,80 

8. Matiašovce 205,45 17,83 0,00 559,92 891,13 17,87 48,73 8,60 1 749,54 

9. Osturňa 102,10 114,43 0,00 1 333,50 2 409,70 42,95 50,71 74,79 4 128,17 

10. Reľov 0,56 4,06 0,27 608,67 829,46 11,65 31,62 12,83 1 499,10 

11. Spišská Belá 1 851,33 30,80 0,00 874,48 184,99 50,77 203,84 197,77 3 393,98 

12. Spišská Stará Ves 282,37 9,56 0,00 734,28 559,88 42,04 90,47 34,66 1 753,26 

13. Spišské Hanušovce 18,31 9,41 0,00 627,43 667,31 11,60 41,83 53,74 1 429,62 

14. Veľká Franková 94,70 13,86 0,00 500,38 369,41 26,31 53,19 1,13 1 058,99 

15. Zálesie 6,97 0,08 0,00 188,17 267,49 1,43 4,23 10,54 478,90 

16. Haligovce 319,47 2,25 0,00 146,52 525,97 15,47 44,02 82,78 1 136,49 

17. Lesnica 280,26 5,58 0,86 490,60 570,50 21,95 13,19 77,54 1 460,46 

18. Stráňany 9,06 4,86 0,00 438,12 650,74 23,90 22,45 11,53 1 160,66 

19. Veľká Lesná 297,50 3,95 0,00 364,82 1 693,56 11,16 23,12 31,30 2 425,41 

20. Veľký Lipník 43,32 10,56 0,00 963,86 1 613,81 34,27 55,66 29,85 2 751,32 

21. T. Javorina 0,11 2,08 0,00 187,15 9 075,40 95,18 43,95 1,11 9 404,97 

22. Vysoké Tatry 1,95 6,00 0,00 896,57 33771,18 183,59 337,24 275,28 35471,8 

23. Ţdiar 70,99 0,99 0,00 1 020,65 1 532,16 16,89 76,26 14,26 2 732,2 

 
Spolu: 3 888,25 293,03 1,42 11730,9 5 2096,8 771,23 1276,64 1 057,6 78 141,8 

 
Z toho okres KK 2 907,59 228,74 0,27 8 115,54 8 824,41 299,91 702,81 519,22 21 598,5 

 
Z toho okres SL 949,60 27,21 0,86 2 403,92 5 054,57 106,75 158,44 232,99 8 934,34 

 
Z toho okres PP 31,06 37,08 0,29 1 211,44 38217,82 364,57 415,39 305,39 47608,9 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 31.12.2007 

 

Najväčšiu výmeru má mesto Vysoké Tatry 35 471,8 ha čo predstavuje 45,39% 

z celkovej výmery územia. Najmenšiu výmeru územia má obec Majere 133,11 ha, čo 

predstavuje 0,17% z celkovej výmery územia. 

 

Vyuţitie pôdneho fondu v delení na jednotlivé druhy, ako aj výmeru podľa 

jednotlivých obcí subregiónu Tatry – Pieniny znázorňujú graf č. 1 a graf č. 2, kde plošnou 

jednotkou sú hektáre. 
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Graf č. 1: Vyuţitie pôdneho fondu subregiónu Tatry - Pieniny 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 31.12.2007 

 

Graf č. 2: Výmera jednotlivých obcí v pôsobnosti o. z. Tatry – Pieniny LAG 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 31.12.2007 

 

Vhodnosť poľnohospodárskeho pôdneho fondu na pestovanie určitých plodín 

 Pôdy vhodné pre rýchlo rastúce dreviny 

Na základe výsledkov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy sú pôdy 

vhodné pre rýchlo rastúce dreviny rozmiestnené rovnomerne po celom území 

mikroregiónu Zdruţenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria v dôsledku 

vyhovujúceho flyšového podloţia Spišskej Magury. Pochopiteľne aj juţné svahy 

Spišskej Magury (katastre obcí Tatranská Javorina, Ţdiar a Lendak) vytvárajú 

podmienky na pestovanie rýchlo rastúcich drevín. Na juţných svahoch Vysokých 
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Tatier sa nachádzajú len malé fragmenty pôdy, na ktorých je táto vhodnosť 

akceptovateľná. Taktieţ aj na východe a severozápade katastra mesta Spišská Belá sú 

drobné areály s vhodnou pôdou pre dreviny.  

 Pôdy vhodné pre pestovanie kukurice 

Podľa Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy sú všetky plochy 

poľnohospodárskej pôdy v území Tatry – Pieniny na pestovanie kukurice nevhodné. 

To znamená, ţe produkčný potenciál pre kukuricu siatu je v území menší ako 3,4 t/ha. 

Je to posledná kategória zo štyroch kategórií určujúcich vhodnosť pôdy pre túto 

plodinu. Napriek tomu sa v katastrálnom území mesta Spišská Belá pestuje kukurica 

na kŕmne účely. 

 Pôdy vhodné pre pestovanie repky 

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy taktieţ poukazuje na mieru vhodnosti 

pestovať repku v území Tatry – Pieniny. Podľa ich výsledkov je najväčšia časť 

poľnohospodárskej pôdy v území nevhodná na pestovanie repky olejnej, to znamená, 

ţe produkčný potenciál je menej ako 1,5 t/ha. V pomerne menšej miere ma zastúpenie 

málo vhodná pôda, ktorej areály sa nachádzajú vo východnej časti katastra obce Ţdiar, 

vo východnej časti katastra mesta Spišská Belá a taktieţ vo východnej časti katastra 

mesta Spišská Stará Ves, kedy produkčný potenciál je v rozmedzí od 1,51 do 2,00 

t/ha. Jediný areál s vhodnou pôdou na pestovanie repky sa nachádza v strede katastra 

mesta Spišská Belá, kde produkčný potenciál pre repku je 2,01 aţ 2,50 t/ha pôdy.  

 

Prehľad fariem a počet kusov hospodárskych zvierat v území Tatry – Pieniny 

Celkovo sa v území Tatry – Pieniny nachádza 370 poľnohospodárskych fariem, ktoré 

sú zaregistrované v databáze Plemenárskej sluţby SR. Podľa Vyhlášky č. 372/2007 Z.z., ktorá 

ustanovuje podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, sa v území nachádza 

1040 kusov hovädzieho dobytka. Taktieţ podľa Vyhlášky č. 156/2009 Z.z., ktorá ustanovuje 

podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz, sa v území nachádza 9096 kusov oviec 

a 10 kusov kôz. Pochopiteľne aj Vyhláška č. 73/2008 Z.z. ustanovuje podrobnosti 

o identifikácii a registrácii ošípaných, sa v území nachádza 381 kusov ošípaných. 

 

Vo výmere subregiónu prevláda lesný pôdny fond, ktorý má podiel cca 75 % 

z výmery územia. Jeho rozloţenie nie je však rovnomerné, prevláda v západnej časti územia, 

kde má mesto Vysoké Tatry a obec Tatranská Javorina zastúpenie lesov vo svojom katastri aţ 

v 95% resp. 96 %. Je to dané tým, ţe uvedené samosprávne jednotky majú prevládajúcu časť 

svojho územia v horskom prostredí Vysokých Tatier. Vyuţitie pôdneho fondu v uvedených 

územiach je najmä na cestovný ruch a pre lesnícke činnosti Tatranského národného parku. 

V ostatnom území výmera lesného pôdneho fondu osciluje medzi 30% aţ 60%. Aţ 98% 

všetkých porastov sú ihličnaté lesy. Najväčší podiel poľnohospodárskeho pôdneho fondu je 

sústredený do katastrálneho územia mesta Spišská Belá - aţ 81% z výmery. V ostatnom 

území je podiel lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu vyrovnaný. 
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Tabuľka č. 5: Podiel zastúpení lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu subregiónu 

Tatry – Pieniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 31.12.2007 

 

 Využitie lesných a vodných zdrojov, využitie poľnohospodárskej pôdy  

 

Lesná vegetácia - podľa potencionálnej prirodzenej vegetácie môţeme rozdeliť územie 

nasledovne: 

- jelšové lesy na nivách podhorských a horských vodných tokov sa nachádzajú v alúviách 

všetkých väčších vodných tokov v území, 

- podhorské bukové lesy sa vyskytujú v doline obce Lesnica,  

- bukové lesy na vápencových a dolomitových podloţiach sa prirodzene vyskytujú v 

oblasti Pienin a Belianskych Tatier 

- bukové a jedľovo-bukové lesy sa vyskytujú v Pieninách kde sa v nich nachádza 

prirodzene aj vzácny tis a v niţších polohách Spišskej Magury avšak uţ bez tisa, 

- bukové lesy v horských polohách sa vyskytujú vo vyšších polohách Spišskej Magury, 

Obec/mesto Podiel LPF Podiel PPF 

Červený Kláštor 41,35 36,82 

Havka 36,76 60,87 

Jezersko 50,49 45,82 

Lechnica 42,24 50,61 

Lendak 45,50 47,46 

Majere 9,71 61,01 

Malá Franková 43,73 54,14 

Matiašovce 50,94 44,77 

Osturňa 58,37 37,55 

Reľov 55,33 40,93 

Spišská Belá 5,45 81,22 

Spišská Stará Ves 31,93 58,53 

Spišské Hanušovce 46,68 45,83 

Veľká Franková 34,88 57,50 

Zálesie 55,85 40,76 

Haligovce 46,28 41,20 

Lesnica 39,06 53,22 

Stráňany 56,07 38,95 

Veľká Lesná 69,83 27,47 

Veľký Lipník 58,66 36,99 

T. Javorina 96,50 2,01 

Vysoké Tatry 94,83 2,79 

Ţdiar 56,08 39,99 

Spolu: 74,51 21,51 
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- jedľové a jedľovo-smrekové lesy sa vyskytujú v hrebeňových polohách Spišskej Magury 

a na podhorí Vysokých a Belianskych Tatier, pričom sa v nich vyskytuje mozaika 

smrekových zamokrených lesov, vrchovísk a prechodných rašelinísk,  

- smrekové lesy čučoriedkové sa vyskytujú prirodzene v Belianskych a Vysokých Tatrách 

pod pásmom kosodreviny v nadmorských výškach cca od 900 m n.m., 

- subalpínske kosodrevinové spoločenstvá sa nachádzajú vo Vysokých a Belianskych 

Tatrách pričom sa vyskytujú s prímesou borovice limby, 

- alpínske trávinné spoločenstvá na silikátoch, sa vyskytujú nad hornou hranicou lesa vo 

Vysokých Tatrách a alpínske trávinné spoločenstvá na vápencoch a dolomitoch sa 

vyskytujú nad hornou hranicou lesa v Belianskych Tatrách. 

 

Významným prvkom v území sú lesné spoločenstvá, ktoré sa podľa spôsobu vyuţívania 

členia na tri kategórie :  

1. lesy hospodárske, ktoré sa v území nachádzajú najmä v Spišskej Magure a ich prvoradou 

funkciou je produkcia drevnej hmoty, 

2. lesy ochranné sa nachádzajú najmä na plytkých, exponovaných a nepriaznivých 

stanoviskách Pienin, Belianskych a Vysokých Tatier, ale aj v hrebeňových partiách 

Spišskej Magury a ich prvoradou funkciou je ochranná funkcia pôdy, vody a pod., 

3. lesy osobitného určenia sa nachádzajú len v Pieninách a Tatrách a ich prvoradou funkciou 

je spolupôsobenie pri ochrane prírody, resp. zásob pitnej vody a pod. 

 

 Výskyt a využitie nerastných surovín 

 

V území Tatry - Pieniny nie sú ţiadne loţiska nerastných surovín. V minulosti sa    

v k.ú. Spišská Belá ťaţila rašelina a v území existovali menšie kameňolomy, ktoré 

v súčasnosti nie sú funkčné. 

 

 Popis a vymedzenie chránených území a území NATURA 2000, ÚSES, územia 

spadajúce pod nitrátovú smernicu. 

 

Zamagurie - celý región sa nachádza čiastočne na území Pieninského národného 

parku a čiastočne na území jeho ochranného pásma. Územie Pienin bolo vyhlásené za 

národný park v roku 1967, ale uţ v roku 1932 prielomová dolina s priľahlými lesmi okolo 

rieky Dunajec bola vyhlásená  za Slovenskú prírodnú rezerváciu v Pieninách, ktorá spolu s 

poľským Pieninským národným parkom bola súčasťou prvého Medzinárodného parku v 

Európe.  

Pieninský národný park ma výmeru 3 749 ha a jeho ochranné pásmo je 22 444 ha a 

tvorí ho celé územie Zamaguria. Vlastné územie národného parku tvorí časť bradlového 

pásma, ktoré obopína Vnútorné Západné Karpaty. Vyznačuje sa pestrou horninovou skladbou, 

ktorá je odrazom zloţitých vývojových procesov. Klimatické výkyvy, činnosť vody, vetra i 

rušivá činnosť mrazu modelovali obraz Pienin a vytvorili bohato členený reliéf s hlbokými 

údoliami, tiesňavami i pozoruhodnými skalnými útvarmi. Na malej ploche sa striedajú 

stanovištia najrôznejšieho druhu, od slnečných prehriatych skál a suchých vrcholov po hlboké 

tienisté údolia a rokliny. Tieto prírodné danosti vytvorili priaznivé podmienky pre druhovú 

pestrosť rastlín a ţivočíchov a atraktívne prírodné prostredie pre oddych a rekreáciu.  
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Súčasťou Pieninského národného parku boli v čase vyhlásenia a neskoršie aj maloplošné 

chránené územia:  

 

- Chránený areál Pieninské lipy - v súčasnosti 18 starých pamätných líp, ktoré sú 

súčasťou parku pri Národnej kultúrnej pamiatke v obci Červený Kláštor 

 

Národné prírodné rezervácie 

 

- Haligovské skaly - Národná prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1967. Buduje ju 

samostatná geologická jednotka s druhohornými vápencami a paleogénnymi horninami s 

erózno-denudačným reliéfom. Prevahu má bralný reliéf s formami podzemného krasu. 

Verejnosti nie sú prístupné a turistický chodník vychádzajúci z obce Haligovce tento 

bradlový útvar obchádza cez osadu Dţura. Rovnako nie je prístupná ani jaskyňa 

Aksamitka, ktorá bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku v roku 1976 

- Prielom Dunajca - prielomová dolina modelovaná riekou Dunajec v podloţí pieninského 

úseku bradlového pásma s pestrou mozaikou lesných spoločenstiev so spoločným 

výskytom horských, vysokohorských ale aj teplomilných druhov rastlín a ţivočíchov. 

Územie uţ v roku 1932 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Prielomovou dolinou sa po 

rieke Dunajec uskutočňuje  atraktívny splav  na pltiach. 

- Prielom Lesníckeho potoka - Národná prírodná rezervácia , ktorá nadväzuje na Národnú 

prírodnú rezerváciu Prielom Dunajca. Túto tiesňavu v dĺţke 450 m vytvoril pred svojim 

ústím do Dunajca Lesnický potok vo vápencovom podloţí bradlového pásma a vyznačuje 

sa okrem krajinárskeho hľadiska aj pestrými spoločenstvami xerotermných rastlín. 

- Kamienska tisina - prírodná rezervácia ktorá sa nachádzala severovýchodne od obce 

Stráňany, ktorá sa vyznačuje na skalnatých hrebienkoch a v ťaţko prístupných lokalitách 

zachovanými vzácnymi jedľovo- bukovými a bukovo-jedľovými porastmi  s prirodzeným 

výskytom tisa obyčajného. Prírodná rezervácia sa nachádzala na východnej hranici 

Pieninského národného parku. 

Vyhláškou MŢP SR č. 319/2004 Z. z. sa s účinnosťou od 1. 6. 2004 ustanovili zóny 

Pieninského národného parku, ktoré  podľa povahy prírodných hodnôt a na základe stavu 

biotopov rozčlenili územie na štyri zóny A, B, C, D. Časti územia národného parku, ktoré 

predstavujú pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho významu 

alebo biotopy národného významu, kde cieľom je ochrana prirodzených procesov sa vyčlenili 

do zóny A s piatym stupňom ochrany. Časti územia národného parku, ktoré predstavujú 

biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov 

národného významu, kde cieľom je ochrana týchto významných biotopov alebo druhov, sa 

vyčlenili do zóny B so štvrtým stupňom ochrany. Toto územie súčasne vytvára ochranné 

pásmo zóne A. 

 

Časti územia, ktoré sú čiastočne narušené činnosťou človeka, ale predstavujú 

významné prvky územného systému ekologickej stability alebo biotopy európskeho významu 

alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskeho alebo národného 

významu sa vyčlenili do zóny C s tretím stupňom ochrany. Zóna D sa vyčlenila na zachovanie 

rozptýlených ekosystémov významných z hľadiska biologickej a ekologickej stability a 
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charakteristického vzhľadu krajiny so špecifickými formami osídlenia. Jej súčasťou sú časti 

sídiel Červený Kláštor, Lechnica, Haligovce a Lesnica a platí v nej druhý stupeň ochrany. 

 

V národnom parku majú jednotlivé zóny nasledovnú výmeru: 

Zóna A 5. stupeň ochrany  277,16 ha    7,4 % 

Zóna B 4. stupeň ochrany  836,82 ha  22,3 % 

Zóna C 3. stupeň ochrany  2 579,43 ha  68,8 % 

Zóna D 2. stupeň ochrany  56,21 ha      1,5 %  

 

Po nadobudnutí účinnosti vyhlášky MŢP SR č. 319/2004 Z.z, ktorou sa  na území 

Pieninského národného parku ustanovili zóny, boli zrušené maloplošne chránené územia a 

stali sa súčasťou zón A a B.  

V ochrannom pásme Pieninského národného parku, ktoré má druhý stupeň ochrany, 

ostali zachované nasledovné maloplošné chránené územia: 

- Prírodná rezervácia Veľké osturnianske jazero - jazero vzniklo zahradením 

zosunutých pôdnych vrstiev po sklonenom skalnom podloţí na juţnom svahu 

nevýrazného pohraničného hrebeňa Spišskej Magury nad obcou Osturňa. V závislosti od 

výšky  vodnej hladiny sa tu striedajú vzácne taxóny vodných biotopov a prechodných 

rašelinísk. 

- Prírodná pamiatka Malé jazerá - severozápadne nad obcou Osturňa sa od štátnej 

hranice s Poľskom vytvorila v dôsledku plazivých svahových zosuvov 20-30 m vysoká 

stena, ktorá asi 400 m dlhým valom zahradila dve menšie jazerá s nesúvislou vodnou 

hladinou. Východná časť jazernej panvy je prevaţnú časť roka vyplnená vodou, západná 

časť má močaristý charakter. Nachádzajú sa tu vzácne biotopy prechodných rašelinísk. 

- Prírodná rezervácia Jezerské jazero - prekrásne jazero s modrozelenou vodou vzniklo 

uprostred smrekového lesa prirodzeným zosuvom flyšových hornín. Od roku 1967 je 

vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádza sa pod hlavným hrebeňom Spišskej Magury 

na juh od obce Jezersko. Hĺbka jazera je priemerne 2 – 4 m, maximálna hĺbka okolo 7,5 

metra. V brehovom pásme sa rozvíja typická bahenná a vodná vegetácia. 

- Prírodná pamiatka – Jazero - leţí v uzavretej kotline lemovanej lesom v nadmorskej 

výške 874 m asi 2 km na juh od obce Osturňa. Jazero vzniklo v dôsledku plazivých 

svahových deformácií, pri ktorých sa vytvorila výrazná rozsadlina vyplnená vodou. Jazero 

je bezodtokové. 

 

Tatranský región - región sa rozprestiera z malej časti vo voľnej krajine, ale väčšia 

časť mikroregiónu sa nachádza na území Tatranského národného parku alebo v jeho 

ochrannom pásme. Tatranský národný park bol vyhlásený zákonom SNR č. 11/1948 Zb. o 

Tatranskom národnom parku zo dňa 18. decembra 1948 s účinnosťou od 1. januára 1949. 

Nariadením vlády SSR č. 12/1987 Zb. zo dňa 6. februára 1987 boli za súčasť TANAP-u 

vyhlásené Západné Tatry. Dňa 1. marca 2003 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 

58/2003 zo dňa 5. februára 2003, ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park, na základe 

ktorého boli spresnené hranice národného parku a jeho ochranného pásma. 

Tatranský národný park sa člení sa na 2 základné podcelky: 
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- Východné Tatry (Vysoké a Belianske) pričom dĺţka Vysokých Tatier je 26 km, 

Belianskych Tatier 14 km 

- Západné Tatry, ktorých dĺţka je 37 km.  

Územie národného parku zaberá rozlohu 73 800 ha, jeho ochranné pásmo 30 703 ha. 

Rozprestiera sa na území Ţilinského a Prešovského kraja v okresoch Tvrdošín, Liptovský 

Mikuláš a Poprad. Krása, jedinečnosť a neoceniteľná hodnota tatranskej prírody bola 

dôvodom pre zaradenie územia národného parku v roku 1993 rozhodnutím UNESCO do siete 

biosférických rezervácií v rámci programu MaB (Človek a biosféra).  

Najväčšie hodnoty národného parku tvorí sieť maloplošných chránených území, ktorú v 

záujmovom území predstavujú: 

 Národné prírodné rezervácie - Belianske Tatry, Javorová dolina, Bielovodská dolina, 

Studené doliny, Skalnatá dolina, Mengusovská dolina, Štôlska dolina, Batizovská dolina, 

Velická dolina, Slavkovská dolina, Mraznica, Pramenište, Dolina Bielej vody, Mokriny 

 Prírodné rezervácie - Goliášová, Fľak, Bor, Grapa, Pod Čerchľou, Pavlová, Čikovská, 
Brezina. 

 Národná prírodná pamiatka - Belianska jaskyňa 

 

V ochrannom pásme Tatranského národného parku sa nachádzajú tieto maloplošne chránené 

územia: 

 Národné prírodné rezervácie - Belianske lúky - sú zaradené medzi celoslovensky 

významné mokrade 

 Prírodné rezervácie - Jedliny, Pálenica, Skalka 

 

Ročne navštívi národný park takmer 5 mil. návštevníkov, sieť turistických chodníkov 

má dĺţku cca 600 km. K najváţnejším problémom je potrebné zaradiť pomerne silný 

antropický tlak na územie, ako aj nepriame antropogénne vplyvy, čo sa prejavuje o. i. 

úbytkom a váţnym ohrozením biologickej diverzity územia. Vo východnej časti katastra 

Spišská Belá sa nachádza lokalita Krivý kút, ktorá je taktieţ zaradená medzi celoslovensky 

významné mokrade. 

 

Územný systém ekologickej stability 

Územie Tatry – Pieniny môţeme charakterizovať ako čiastočne vyváţené s prevahou 

ekologicky hodnotných prvkov v oblasti Vysokých Tatier a Pienin. Pre údolné časti 

územia je typický deficit stabilnejších štruktúr s výnimkou aluviálnych spoločenstiev s 

prevládajúcou funkciou biokoridorov. Hlavným nástrojom na zvýšenie efektívnosti 

existujúcich štruktúr územného systému ekologickej stability je preto ekologická i krajinno-

estetická revitalizácia poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

 

Územia NATURA 2000 a Chránené vtáčie územia 

Na území Tatry – Pieniny sa nachádza iba časť jedného chráneného vtáčieho územia 

začleneného do lokalít NATURA 2000 a sú ním Tatry s výmerou 54 717 ha, v okresoch 

Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín. Katastrálne územia obcí, ktoré zasahujú do chráneného 

vtáčieho územia a sú zároveň členmi o. z. Tatry – Pieniny LAG sú: Tatranská Javorina, Ţdiar 

a Vysoké Tatry. Všetky katastre leţia na území národného parku. Tvoria ho lesné biotopy 
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(ihličnaté lesy) a čiastočne lúky. Je dôleţité hlavne na hniezdenie vzácnych dravcov, napr. 

orol skalný (Aquila chrysaetos) a lesných kúr. 

 

Chránené územia európskeho významu 

Na území Tatry – Pieniny sa nachádza 5 navrhnutých území európskeho významu do 

siete NATURA 2000, ktoré sa okrem Belianskeho potoka prekrývajú s územiami národných 

parkov resp. s maloplošnými chránenými územiami. Sú to: 

 Beliansky potok, výmera 0,2 ha, stupeň ochrany: 4 

Identifikačný kód: SKUEV0333 

Katastrálne územie: okres Keţmarok, mesto Spišská Belá 

Územie je navrhované z dôvodu ochrany druhu európskeho významu: mihuľa potočná 

(Lampetra planeri) 

 Malé Osturnianske jazerá, výmera lokality 7,65 ha, stupeň ochrany: 4 a 5 

Identifikačný kód: SKUEV0335 

Katastrálne územie: okres Keţmarok, obec Osturňa 

Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové 

a jedľové kvetnaté lesy (9130), prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhov 

európskeho významu: kunka ţltobruchá (Bombina variegata). 

 Pieniny, výmera: 1301,22 ha, stupeň ochrany: 3, 4 a 5 

Identifikačný kód: SKUEV0337 

Katastrálne územie: okres Keţmarok, obce Červený Kláštor, Lechnica, Stará Ľubovňa, 

Haligovce, Kamienka, Lesnica, Stráňany a Veľký Lipník 

Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a 

jedľové kvetnaté lesy (9130), Alpínske a subalpínske vápnomilné trávinnobylinné porasty 

(6170), Dealpínske trávinnobylinné porasty (6190), Vlhkomilné vysokobylinné lemové 

spoločenstvá na poriečnych nivách od níţin do alpínskeho stupňa (6430), Níţinné a 

podhorské kosné lúky (6510), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nespevnené 

karbonátové skalné sutiny montánneho aţ kolinného stupňa (8160), Horské vodné toky a 

ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos (3240), Nesprístupnené jaskynné útvary 

(8310), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu 

Alysso-Sedion albi (6110), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové 

lesy (9180), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Kvetnaté 

vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Horské vodné 

toky a bylinné porasty pozdĺţ ich brehov (3220), Suchomilné trávinnobylinné a 

krovinové porasty na vápnitom podloţí (dôleţité stanovištia vstavačovitých) (6210), 

Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210) a druhov európskeho 

významu: črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), kováčik fialový (Limoniscus 

violaceus), fúzač alpský (Rosalia alpina), spriadač kostihojový (Callimorpha 

quadripunctaria), kunka ţltobruchá (Bombina variegata), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk 

dravý (Canis lupus), vydra riečna (Lutra lutra), netopier obyčajný (Myotis myotis), 

netopier brvitý (Myotis emarginatus), lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii), 
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uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) a 

podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum). 

 Tatry, výmera: 61735,30 ha, stupeň ochrany: 2, 3, 4 a 5 

Identifikačný bod: SKUEV0307 

Katastrálne územie: Okres Keţmarok: Lendak, Liptovský Mikuláš: Bobrovec, 

Jakubovany, Jalovec, Jamník, Konská, Kvačany, Liptovské Matiašovce, Liptovský 

Trnovec, Okoličné, Babky, Pribylina, Smrečany, Východná, Ţiar, Poprad: Štôla, Starý 

Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Tatranská Javorina, Ţdiar, Tvrdošín: 

Habovka, Vitanová, Zuberec 

Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karbonátové 

skalné sutiny alpínskeho aţ montánneho stupňa (8120), Vresoviská a spoločenstvá 

kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), Kosodrevina (4070), Spoločenstvá 

subalpínskych krovín (4080), Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 

(6150), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Kvetnaté 

vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Vlhkomilné 

vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od níţin do alpínskeho stupňa 

(6430), Horské kosné lúky (6520), Aktívne vrchoviská (7110), Horské vodné toky a 

bylinné porasty pozdĺţ ich brehov (3220), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), 

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo 

Isoeto-Nanojuncetea (3130), Silikátové skalné sutiny v montánnom aţ alpínskom stupni 

(8110), Smrekovcovo-limbové lesy (9420), Nespevnené karbonátové skalné sutiny 

montánneho aţ kolinného stupňa (8160), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou 

vegetáciou (8210), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), 

Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a 

jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Vápnomilné bukové 

lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Brezové, borovicové a smrekové lesy 

na rašeliniskách (91D0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), 

Horské smrekové lesy (9410), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov 

európskeho významu: poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), črievičník papučkový 

(Cypripedium calceolus), zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), vrchovka 

alpínska (Tozzia carpathica), lyţičník tatranský (Cochlearia tatrae), klinček lesklý 

(Dianthus nitidus), korýtkovec (Scapania massalongi), grimaldia trojtyčinková (Mannia 

triandra), závitovka (Tortella rigens), bystruška potočná (Carabus variolosus), mihuľa 

potočná (Lampetra planeri), mlok hrebenatý (Triturus cristatus), mlok karpatský (Triturus 

montandoni), kunka ţltobruchá (Bombina variegata), kamzík vrchovský (Rupicapra 

rupicapra tatrica), rys ostrovid (Lynx lynx), vydra riečna (Lutra lutra), medveď hnedý 

(Ursus arctos), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), vlk dravý (Canis lupus), hraboš 

tatranský (Microtus tatricus), svišť vrchovský (Marmota marmota latirostris), uchaňa 

čierna (Barbastella barbastellus) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). 

 Veľké Osturnianske jazero, výmera: 51,77 ha, stupeň ochrany: 3, 4 a 5. 

Identifikačný kód: SKUEV0334 

Katastrálne územie: Okres Keţmarok: Osturňa 

Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Slatiny s 

vysokým obsahom báz (7230), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Prechodné 

rašeliniská a trasoviská (7140), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s 
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vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo  

Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: kosáčik plavúňovitý 

(Drepanocladus vernicosus), kunka ţltobruchá (Bombina variegata) a mlok karpatský 

(Triturus montandoni).  

Z prehľadu prírodných pomerov vyplýva, ţe územie je príťaţlivé pre občanov, 

podnikateľov a návštevníkov zachovanými prírodnými hodnotami v národných parkoch, 

s pomerne čistým ovzduším a vodnými tokmi. Ochranné pásma národných parkov a najmä 

Pieninského národného parku sú význačné svojou malebnou krajinou, ktorá si zasluhuje, aby 

bola chránená ako pamiatka spoluţitia človeka s prírodou. Tieto prírodné danosti je moţné 

vyuţiť ako potenciál pre kvalitatívne vyššie a k prírode ohľaduplnejšie rozvinutie cestovného 

ruchu v zmysle starých tradícií vyuţívania prírody a krajiny. Je preto potrebné rozumné 

vyuţitie územia najmä prostredníctvom agroturistiky, ktorá je predpokladom, ţe okrem 

rozvoja turistického ruchu nedôjde udrţaním poľnohospodárskej výroby k zániku 

charakteristických krajinných štruktúr. Je potrebné pri recesii chovu domácich zvierat vyriešiť 

aj spracovanie rastlinných produktov na iné vyuţitie ako napr.: biopalivá a pod. 

 

Územia spadajúce pod nitrátovú smernicu 

 

V zraniteľných oblastiach sa na základe súboru pôdnych, hydrologických, 

geografických a ekologických parametrov určili pre kaţdý poľnohospodársky subjekt 3 

kategórie obmedzení hospodárenia:  

 

 kategória A - produkčné bloky s najniţším stupňom obmedzenia hospodárenia  

 kategória B - produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia  

 kategória C - produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia hospodárenia 

 

Na území subregiónu Tatry - Pieniny má zaradené poľnohospodárske pozemky do 

kategórií podľa nitrátovej smernice len katastrálne územie Spišskej Belej, kde v kategórii B je 

zaradených 640,23 ha a v kategórii C 23,64 ha. Ostatné poľnohospodárske pozemky sú 

v kategórii A, alebo nie sú zaradené. 

 

2.3 Popis demografickej situácie 

 

 Počet obyvateľov, populačné vývojové pyramídy; 

 

Na území o. z. Tatry – Pieniny LAG ţije v súčasnosti 26 132 obyvateľov v 23 obciach, 

čo v priemere predstavuje 1136 obyvateľov na 1 obec.  

Priemerný počet obyvateľov na 1 obec presahujú obce - Vysoké Tatry  (4 718), Ţdiar (1 

336),   Spišská Stará Ves (2 333), Lendak (4 748), Spišská Belá (6 260). 

Priemerný počet obyvateľov na 1 obec nepresahujú obce - Havka (42), Majere (87), 

Zálesie (94),  Jezersko (119), Malá Franková (193), Stráňany (193), Veľký Lipník (1 017), 

Červený Kláštor (223), Tatranská Javorina (230), Lechnica (297), Reľov (344), Veľká 

Franková (361), Osturňa (383), Veľká Lesná (494), Lesnica (534), Spišské Hanušovce (664), 

Haligovce (677), Matiašovce (785). 
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Najväčšou obcou o. z. Tatry - Pieniny LAG podľa počtu obyvateľov je : Spišská Belá (6 

260) 

Najmenšou  obcou o. z. Tatry - Pieniny LAG podľa počtu obyvateľov je : Havka (42) 

 

Priemerná hustota osídlenia: je pomerne  nízka 33,44 obyv./ km
2
, pričom obec s najmenšou 

hustotou osídlenia je Tatranská Javorina s 2,45 obyv./ km
2
. Medzi obce s vyšším počtom ako 

100 obyv./ km
2
 patria: Spišská Stará Ves 133,18 obyv./ km

2
  Spišská Belá 182,35 obyv./ km

2
,  

Lendak 238,27 obyv./ km
2
.  

Tabuľka č.6: Počet obcí podľa veľkostných kategórií 

Počet obyvateľov v obci Počet obcí 

Obec do 100 obyvateľov 3 

Obec do 300 obyvateľov 6 

Obec do 500 obyvateľov 4 

Obec do 800 obyvateľov 4 

Obec do 1.200 obyvateľov 2 

Obec do 3.000 obyvateľov 1 

Obec do 5.000 obyvateľov 2 

Obec do 7.000 obyvateľov 1 

Spolu počet obcí 23 
Zdroj: Štatistický úrad SR,31.12.2007 

 

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, ţe je to vyloţene vidiecka oblasť, ţe obce so 

štatútom mesta nie sú klasické okresné mestské centrá  s prirodzeným spádom. Reálne sú to 

politicky stanovené významnejšie administratívne „obce“, hlavne atypický charakter má 

administratívne mesto Vysoké Tatry s historicky veľmi krátkou dobou existencie  

a moţnosťou vytvorenia prirodzenej kohézie svojho územia. Vyšším počtom obyvateľov je 

charakteristická aj obec Lendak s prirodzene vysokou natalitou na dnešné zvyklosti 

a s viacdetnými rodinami. 

 

Tabuľka č. 7: Členenie obyvateľstva ţijúceho v území podľa pohlavia 

Pohlavie Počet obyvateľov Percentuálny podiel 

Muţi 13.852 53,01% 

Ţeny 12.280 46,99% 

Spolu 26.132 100% 
Zdroj: Štattistický úrad SR, 31.12.2007 
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Graf č. 3: Veková pyramída obyvateľstva subregiónu Tatry – Pieniny 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 31.12.2007 

 

Z vyššie uvedeného prehľadu je moţné skonštatovať, ţe najpočetnejšou je skupina 

obyvateľov v perspektívnej  vekovej kategórii 20-30 ročných, čo predurčuje posilnenie reálnej 

produktívnej kategórie nad 30 rokov v najbliţších rokoch, čo potvrdzuje aj absolutne 

vyjadrenie v tabuľke č. 8. 

 

Tabuľka č. 8: Členenie obyvateľov ţijúcich v území, podľa pohlavia v rámci jednotlivých 

vekových kategórií 

Vek Muţi Ţeny Spolu 

 0 - 2 589 475 1064 

3 - 4 426 307 733 

5 241 117 358 

6 - 9 939 789 1728 

10 - 14 1142 1058 2200 

15 247 178 425 

16 - 17 468 393 861 

18 - 19 496 406 902 

20 - 24 1180 1048 2228 

25 - 29 1194 987 2181 

30 - 34 973 872 1845 
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35 - 39 985 746 1731 

40 - 44 902 755 1657 

45 - 49 991 758 1749 

50 - 54 816 762 1578 

55 - 59 582 516 1098 

60 - 64 494 502 996 

65 - 69 382 423 805 

70 - 74 346 457 803 

75 - 79 281 378 659 

80 - 84 79 168 247 

85+ 50 139 189 

Nezistený  49 46 95 

Spolu 13852 12280 26132 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 31.12.2007 
 

 Štruktúru populácie územia podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity 

Tabuľka č. 9: Štruktúra obyvateľstva podľa produktivity a ekonomickej aktivity s poukázaním 

aj na predproduktívnu a poproduktívnu zloţku obyvateľstva 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 31.12.2007 

Obce Spolu muţi ţeny 

Pred 

produktívny  

(0-14)  

Produktívny 

(15-54)  

ţeny 

Produktívny  

(15-59)  

muţi 

Po 

produktívny 

(55+Ţ, 60+M)  

Osturňa 383 196 187 62 76 137 108 

Veľká Franková 361 175 186 90 99 106 66 

Malá Franková 193 98 95 39 42 63 49 

Spišské 

Hanušovce 664 354 310 140 188 243 93 

Jezersko 119 64 55 33 26 32 28 

Reľov 344 171 173 82 79 106 77 

Zálesie 94 49 45 26 16 29 23 

Matiašovce 785 399 386 158 215 260 152 

Havka 42 16 26 7 12 10 13 

Veľká Lesná 497 251 246 150 126 151 70 

Sp.St.Ves 2.333 1.152 1.181 404 751 830 348 

Majere 87 46 41 13 28 34 12 

Červený kláštor 223 105 118 34 62 70 57 

Lechnica 297 154 143 73 67 98 59 

Haligovce 677 329 348 162 189 209 117 

Veľký Lipník 1.017 504 513 200 286 335 196 

Stráňany 193 99 94 36 48 66 43 

Lesnica 534 279 255 140 141 169 84 

Tatranská 

Javorina 230 118 112 57 61 69 43 

Spišská Belá 6.260 3.097 3.163 1.282 1.877 2.140 961 

Lendak 4.748 2.448 2.300 1.406 1.326 1.577 439 

Ţdiar 1.336 665 671 261 356 428 291 

Vysoké Tatry 4.718 2.203 2.515 565 1.404 1.560 1.189 

SPOLU 26.132 13.852 12.280 5.420 7.475 8.722 4.518 

% 100,00 53,01 46,99 12,29 29,01 33,27 25,43 
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Vekové zloţenie obyvateľstva - nepriaznivé  vekové zloţenie obyvateľstva majú obce pod 

100 obyvateľov -  Zálesie, Majere, Havka 

 

Veková štruktúra - v porovnaní s celoslovenským priemerom  má subregión Tatry - Pieniny 

nepriaznivú štruktúru obyvateľstva: 

 Z hľadiska vekovej štruktúry obyvateľstva  v subregióne Tatry – Pieniny  tvorí  podiel 

produktívneho obyvateľstva  61,6%. Najvyšší podiel produktívneho obyvateľstva je 

v obci Spišská Belá.  

 Obyvateľstvo subregiónu v predproduktívnom veku tvorí 21,04%. Najvyšší podiel 
predproduktívneho obyvateľstva je v obci Lendak. 

 Obyvateľstvo subregiónu v poproduktívnom veku tvorí 17,19%. Najvyšší podiel 
poproduktívneho obyvateľstva je v obci Vysoké Tatry. 

 

Tabuľka č. 10: Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a ekonomickej aktivity 

Obce Spolu muţi Ţeny 

Ekonomicky  

aktívne  

(ţeny) 

Ekonomicky  

aktívne  

(muţi) 

Ekonomicky 

aktívne 

(spolu) 

Osturňa 383 196 187 76 137 213 

Veľká Franková 361 175 186 99 106 205 

Malá Franková 193 98 95 42 63 105 

Spišské 

Hanušovce 664 354 310 188 243 431 

Jezersko 119 64 55 26 32 58 

Reľov 344 171 173 79 106 185 

Zálesie 94 49 45 16 29 45 

Matiašovce 785 399 386 215 260 475 

Havka 42 16 26 12 10 22 

Veľká Lesná 497 251 246 126 151 277 

Sp.St.Ves 2.333 1.152 1.181 751 830 1.581 

Majere 87 46 41 28 34 62 

Červený kláštor 223 105 118 62 70 132 

Lechnica 297 154 143 67 98 165 

Haligovce 677 329 348 189 209 398 

Veľký Lipník 1.017 504 513 286 335 621 

Stráňany 193 99 94 48 66 114 

Lesnica 534 279 255 141 169 310 

Tatranská 

Javorina 230 118 112 61 69 130 

Spišská Belá 6.260 3.097 3.163 1.877 2.140 4.017 

Lendak 4.748 2.448 2.300 1.326 1.577 2.903 

Ţdiar 1.336 665 671 356 428 784 

Vysoké Tatry 4.718 2.203 2.515 1.404 1.560 2.964 

SPOLU 26.132 13.852 12.280 7.475 8.722 16.197 

% 100.00 49.63 50.37 28.60 33.37 61.97 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 31.12.2007 

 

Na základe týchto výsledkov môţeme konštatovať, ţe z celkového počtu ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva 16 197 (61,97%), muţi tvoria 54 %, čo je skoro vyrovnaný stav so 

ţenským pokolením, ktoré tvorí 46%. 
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 Trendy vo vývoji jednotlivých vekových kategórií.  

 

Pre stanovenie trendu vo vývoji jednotlivých vekových kategórií sme pouţili 

"prognostický model pre plánovaný stav, ktorý je stanovený koeficientom rastu a poklesu, 

podľa predchádzajúcich stavov" (so zaokrúhľovaním). 

 

Tabuľka č. 1: Štruktúra obyvateľstva v jednotlivých vekových kategóriách od r. 2001 aţ po r. 

2012 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 31.12.2007, vlastné výpočty 

 

Na základe vyššie uvedených údajov sme zistili trendy poklesu a nárastu obyvateľov 

v jednotlivých vekových kategóriách a to nasledovne (bez zaokrúhľovania): 

 

0 (novonarodení)    – od roku 2001 po rok 2012 pokles o 463,5os . 

1 – 5      – pokles o 399,7 os., 

 

P

č. 

Štruktúra 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 

0 

novo 
narodení 

553 458 379 314 260 215 178 147 122 101 83 69 

2 5-Jan 1145 1374 1479 1497 1458 1382 1284 1175 1062 951 844 745 

3 15-Jun 4523 4300 4145 4026 3923 3822 3716 3601 3476 3341 3196 3046 

4 16 - 29 6542 6527 6491 6442 6384 6320 6251 6176 6095 6007 5912 5810 

5 30 - 49 7073 7187 7294 7393 7483 7565 7638 7703 7759 7806 7844 7875 

6 50 - 61 2717 2844 2967 3084 3197 3304 3407 3505 3598 3686 3769 3848 

6a 

50 - 61  

muţi 
1296 1357 1415 1471 1525 1576 1625 1672 1716 1758 1798 1835 

6
b 

50 - 61  
ţeny 

1421 1488 1552 1613 1672 1728 1782 1833 1882 1928 1971 2012 

6c 

Z toho 

dôch.vek 
m 

216 226 235 153 127 0 0 0 0 0 0 0 

6

d 

dôch.vek 

ţ 
828 867 905 840 835 720 594 458 313 160 164 167 

7 62 - 69 1846 1762 1700 1655 1626 1610 1606 1611 1625 1645 1746 1842 

7a 
62 - 69 
muţi 

766 731 705 686 674 668 666 668 674 682 724 764 

7

b 

62 - 69 

ţeny 
1080 1031 994 968 951 942 939 942 950 962 1021 1078 

7c 

Z toho 

dôch.vek 

m 

766 731 705 686 674 668 666 668 674 682 724 764 

7

d 

dôch.vek 

ţ 
1080 1031 994 968 951 942 939 942 950 962 1021 1078 

8 70 - 79 1590 1582 1565 1542 1516 1489 1463 1440 1420 1404 1469 1540 

9 80 a viac 441 441 440 438 434 428 420 410 400 388 529 676 

 Spolu 26430 26475 26459 26390 26280 26136 25964 25770 25558 26132 25397 25452 
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6 – 15      – pokles o 1476,9 os. , 

16 – 29     – pokles o 732,2 os., 

30 – 49     – nárast o 802 os. , 

50 – 61     – nárast o 1130,6 os. , 

50 – 61 muţi     – nárast o 539,3 os. , 

50 – 61 ţeny     – nárast o 591,3 os., 

Z toho dôch.vek (muţi, ţeny)  – pokles o 661,2 os., 

62 – 69     – pokles o 3,2 os., 

62 – 69 muţi     – pokles o 1,6 os., 

62 – 69 ţeny     – pokles o 2,2 os., 

Z toho dôch.vek muţi   – pokles o 1,6 os., 

dôch.vek ţeny    – pokles o 2,2 os. 

70 – 79     – pokles o 50 os. 

80 a viac     – nárast o 235,2 o.. 

 

 

Trendy vo vývoji jednotlivých vekových kategórií poukazujú na celkové moţné 

zníţenie počtu obyvateľov, no zase nárast počtu obyvateľstva v reálne produktívnom veku  

30-61 ročných, čo naznačuje zvýšené potenciálne ľudské zdroje pre rozvoj hospodársko –

sociálnych aktivít.  
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Graf č. 4: Štruktúra obyvateľstva v jednotlivých vekových kategóriách od r. 2001 aţ po r. 

2012 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 31.12.2007, vlastné výpočty 
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 Trendy v demografických pohyboch, ich príčiny. 

Tento vývoj nájdeme v prílohe č.1 Socioekonomická charakteristika, Tab. č. 2.: Pohyb 

obyvateľov v %. Z tejto tabuľky môţeme vidieť, ţe úbytok obyvateľstva bol významný 

z titulu vysťahovania, čo potvrdzuje tento negatívny trend hlavne z dôvodov  nepriaznivých 

ţivotných podmienok najmä pre mladú generáciu. 

 

 Národnostné a etnické zloženie obyvateľstva. 

Z národnostného hľadiska je región pomerne homogénny. Podľa štatistických údajov z 

roku 2001 (Sčítanie obyvateľov domov a bytov z 26.5.2001) tu ţijú hlavne obyvatelia 

slovenskej národnosti (89 %), rómskej národnosti (9 % koncentrovaných len v troch obciach), 

českej národnosti (0,4 %), maďarskej národnosti (0,08 %), poľskej národnosti (0,18 %). 

Podrobný prehľad o národnostnom zloţení v území Tatry – Pieniny prináša nasledujúca 

tabuľka č.12 a grafické rozloţenie v rámci územia subregiónu obrázok č. 13. 

 

Tabuľka č.12: Národnostné zloţenie obyvateľstva subregiónu Tatry - Pieniny 

Obce Slovenská Maďarská Rómska Rusínska Ukrajinská Česká Moravská Nemecká Poľská 

Osturňa 92,96 0 0 0,25 0,25 1,01 0 0 0,5 

Veľká Franková 97,11 0 0 0 0 0 0 0 0,26 

Malá Franková 99,46 0 0 0 0 0 0 0 0,54 

Spišské 

Hanušovce 
98,63 0 0 0 0 0,15 0 0 0,3 

Jazersko 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hágy          

Reľov 99,69 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zálesie 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Matiašovce 95,93 0 1,85 0 0 0,49 0 0 0,99 

Havka 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veľká Lesná 99,15 0 0 0 0 0,64 0 0 0 

Spišská Stará Ves 93,76 0,04 4,5 0 0,25 0,34 0 0,04 0,51 

Majere 97,4 0 0 0 0 0 0 0 2,6 

Červený kláštor 98,73 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lechnica 98,37 0 0 0 0 0,65 0 0 0 

Haligovce 99,85 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veľký Lipník 90,4 0,1 0 7,23 0,3 0,2 0 0 0,1 

Stráňany 71,98 0 0 24,64 2,42 0 0 0 0 

Lesnica 99,61 0 0 0 0 0,19 0 0 0,19 

Tatranská 

Javorina 
99,55 0 0 0 0 0 0 0 0,45 

Spišská Belá 94,82 0,07 3,18 0,08 0,03 0,31 0 0,26 0,16 

Lendak 99,04 0 0 0 0 0 0 0 0,04 

Ţdiar 98,94 0 0 0 0 0,38 0,08 0,08 0,3 

Vysoké Tatry 92,95 0,57 0 0,17 0,06 2,22 0,02 0,26 0,09 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 31.12.2007 
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Obrázok č. 13: Národnostné zloţenie obyvateľstva subregiónu Tatry - Pieniny 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 31.12.2007 

 

 Vierovyznanie 

 

Najrozšírenejším vierovyznaním je rímskokatolícka cirkev, ktorá má prevahu 

v týchto obciach - Malá Franková, Veľká Franková, Reľov, Jezersko, Havka, Zálesie, 
Lesnica, Lechnica, Červený Kláštor, Lysá nad Dunajcom, Majere, Stará Spišská Ves, Spišská 

Belá, Vysoké Tatry, Ţdiar, Lendak, Tatranská Javorina, Spišské Hanušovce, Zálesie, 

Haligovce, Veľká Lesná. 

 

V rámci obcí s prevahou rímskokatolíckeho vierovyznania je najvyšší podiel 

katolíkov v obciach Havka, Malá Franková, Reľov, Jezersko, Veľká Lesná, Haligovce, 

Lendak, Lesnica a najniţší podiel obyvateľov katolíckeho vierovyznania je v obciach: 

Spišská Belá a Tatranská Javorina. 

 

Druhým najrozšírenejším vierovyznaním je gréckokatolícka cirkev, ktorá má 

najväčšie zastúpenie v obciach: Stráňany, Veľký Lipník a Osturňa. 

 

Náboţenské tradície sú na území subregiónu stredne silné, bez akéhokoľvek náboţenského 

vyznania je  5775,4 obyvateľov. Podrobnejší prehľad o rozdelení obyvateľstva územia Tatry – 

Pieniny znázorňuje nasledujúca tabuľka a grafické zadelenie v rámci územia Tatry - Pieniny. 
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 Tabuľka č.13: Náboţenské zloţenie obyvateľstva subregiónu Tatry – Pieniny 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 31.12.2007 

 

Národnosť a vierovyznanie odráţa historický vývoj obyvateľstva a napovedá tomu aj 

skupinová územná mentalita odvodená od kresťanstva. Je to vo väčšine východné historické 

územie etnickej skupiny „Goralov“, s vlastným dialektom a kultúrou a presahom priamych 

väzieb aj do susedného Poľska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obce Rímskokat. Evanjelické Gréckokat. Pravoslávne 

Čs. 

Husitské 

Bez 

vyznania Ostatné Nezistené 

Osturňa 8,79 0 84,42 0,5 0 1,01 0 5,03 

Veľká Franková 97,38 0 0,79 0,26 0 0 0,79 0,79 

Malá Franková 98,92 0 1,08 0 0 0 0 0 

Spišské Hanušovce 96,97 0,61 1,06 0 0 0,15 0 1,21 

Jezersko 98,23 0 0,88 0 0 0,88 0 0 

Reľov 98,76 0 0 0 0 0 0 0,93 

Zálesie 97,85 0 1,08 0 0 0 0 1,08 

Matiašovce 97,53 0 0,99 0 0 0,12 0,37 0,99 

Havka 100 0 0 0 0 0 0 0 

Veľká Lesná 98,73 0 0,85 0 0 0,21 0,21 0 

Spišská Stará Ves 93,25 0,85 2,93 0,13 0 1,66 0,04 1,06 

Majere 98,7 1,3 0 0 0 0 0 0 

Červený kláštor 91,1 2,12 1,27 0 0 2,12 0 3,39 

Lechnica 90,2 0 0,33 0 0 0 0 7,19 

Haligovce 98,54 0 0,88 0 0 0 0 0,59 

Veľký Lipník 11,88 0 82,48 2,57 0 1,58 0 1,49 

Stráňany 6,76 0 87,92 3,86 0 0 0 1,45 

Lesnica 98,65 0 1,16 0 0 0,19 0 0 

Tatranská Javorina 87,44 0,9 1,35 0 0 8,97 0 1,35 

Spišská Belá 85,46 3,49 1,22 0,11 0,02 4,61 0,18 3,31 

Lendak 98,86 0,09 0,09 0,02 0 0 0 0,94 

Ţdiar 95,38 0,76 0,61 0 0 1,21 0 2,05 

Vysoké Tatry 61,96 7,64 3,62 0,3 0,06 18,96 0,07 6,64 
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Obrázok č. 14: Náboţenské zloţenie obyvateľstva subregiónu Tatry – Pieniny 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 31.12.2007 

 

 Vzdelanostná úroveň – stupeň aj druhy, vývojové trendy vo vzdelanosti 

 

Z hľadiska vzdelanostnej úrovne obyvateľstva tvorí 22% podiel obyvateľstva so 

základným vzdelaním, 18,8% obyvateľstvo s učňovským vzdelaním bez maturity, 5,6% 
obyvateľstvo s úplným stredným učňovským vzdelaním s maturitou, 13,2% obyvateľstvo 

s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou, 4,1% obyvateľstvo s úplným stredným 

všeobecným vzdelaním a 0,3% s vyšším vzdelaním.  

 

Tabuľka č.14: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva subregiónu Tatry – Pieniny 

Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania Spolu % 

 Základné 5 970 22,1 

 Učňovské (bez maturity) 5 073 18,8 

 Stredné odborné (bez maturity) 1506 5,6 

 Úplné stredné učňovské (s maturitou) 1157 4,3 

 Úplné stredné odborné (s maturitou) 3 563 13,2 

 Úplné stredné všeobecné 1118 4,1 

 Vyššie 94 0,3 

 Vysokoškolské bakalárske 57 0,2 

 Vysokoškolské magisterské, inţinierske, doktorské 1193 4,4 

 Vysokoškolské doktorandské 48 0,2 

 Vysokoškolské spolu 1298 4,8 

 Vysokoškolské podľa zamerania:     
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Zdroj: Štatistický úrad SR, 31.12.2007 

 

Z hľadiska vzdelanostnej úrovne obyvateľstva prognostický model predpovedá u vzdelania:  

 

Vedecké a vyššie   – od roku 2001 po rok 2012  3,89% nárast,  

Vyššie    – od roku 2001 po rok 2012 je nárast 2,05%,  

ÚS, ÚSV a ÚSO   – medzi rokmi 2001 a 2012 nárast o 0,46%,  

Str. bez mat. – SO   – od roku 2001 po rok 2012 nárast o 0,71%,  

Základné    – pokles o 2,63%,  

Bez vzdelania   – nárast o 1,15% a  

Neudané    – nárast o 0,04% 

 

Trend teda naznačuje budúci nárast stredných a vyšších vzdelaní. 

 

 Prehľad zručností obyvateľstva 

 

 

 

 

           - univerzitné 675 2,5 

           - technické 254 0,9 

           - ekonomické 163 0,6 

           - poľnohospodárske 142 0,5 

           - ostatné 64 0,2 

 Ostatní bez udania školského vzdelania 528 2 

 Ostatní bez školského vzdelania 14 0,1 

 Deti do 16 rokov 6 653 24,7 

 Spolu 26 132 100 
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Tabuľka č. 15: Zastúpenie EAO v rámci odvetví hospodárstva subregiónu Tatry – Pieniny a jeho vývoj od roku 2001 aţ po rok 2012  

Páč. Štruktúra 2001 % 2004 % 2006 % 2007 % r.2008 % r.2009 % r.2010 % r.2011 % r.2012 % 
Ročný 

prírastok 

1 Pôdohospodárstvo 1480 11,4 1693,5 10,93 1697,3 10,62 1695 10,5 1690,1 10,3 1684,8 10,2 1676 10 1689,8 9,84 1721,8 9,69 -0,15556 

2 Priemysel 2010 15,5 2428 15,67 2522 15,78 2563 15,8 2604,8 15,9 2643,3 15,9 2681,6 16 2758 16,06 2754,9 16,1 0,055556 

3 Stavebníctvo 858 6,62 1042,8 6,73 1090 6,82 1112 6,87 1132,7 6,91 1154,1 6,96 1173,2 7 1209 7,04 1205,3 7,09 0,044444 

4 Obchod 1004 7,74 1208,6 7,8 1257,8 7,87 1279 7,9 1299,9 7,93 1321,6 7,97 1340,8 8 1379 8,03 1377,5 8,07 0,033333 

5 Hotely a reštaurácie 1017 7,84 1321,7 8,53 1441,6 9,02 1501 9,27 1558,9 9,51 1618,5 9,76 1676 10 1758,5 10,24 1721,8 10,5 0,244444 

6 Doprava 479 3,69 588,8 3,8 618,5 3,87 631,5 3,9 644,2 3,93 658,3 3,97 670,4 4 692,1 4,03 688,7 4,07 0,033333 

7 Banky a poisťovne 104 0,8 185,9 1,2 234,9 1,47 259,1 1,6 283,6 1,73 310,1 1,87 335,2 2 365,8 2,13 344,4 2,27 0,133333 

8 Nehnuteľnosti 369 2,85 495,8 3,2 554,6 3,47 582,9 3,6 611,4 3,73 641,7 3,87 670,4 4 709,3 4,13 688,7 4,27 0,133333 

9 Obrana a správa 792 6,11 991,6 6,4 1054,8 6,6 1085 6,7 1114,7 6,8 1144,2 6,9 1173,2 7 1219,3 7,1 1205,3 7,2 0,1 

10 Školstvo 589 4,54 723,6 4,67 764 4,78 782,1 4,83 801,6 4,89 819,2 4,94 838 5 869 5,06 860,9 5,11 0,055556 

11 Zdravotníctvo 1093 8,43 1332,5 8,6 1395,3 8,73 1425 8,8 1454 8,87 1480,8 8,93 1508,4 9 1557,6 9,07 1549,6 9,13 0,066667 

12 Ostatné sluţby 3175 24,5 3459,9 22,33 3338,7 20,89 3266 20,2 3186,7 19,4 3104,2 18,7 3016,8 18 2967,5 17,28 3099,3 16,6 -0,72222 

13 
Spolu ekon. aktiv. 

obyvat. 
12970 100 15494,3 100 15982 100 16193 100 16392,5 100 16583 100 16760,1 100 17173,2 100 17218,3 100 

 

14 
Bez nezam.r.18 - 

r.19 
12027 

 
13368 

 
14063 

 
14370 

 
14660,6 

 
14937 

 
15197,1 

 
15688,3 

 
15807,6 

  

15 Dôchodcovia 4807 
 

4520,8 
 

4148,5 
 

3988 
 

3828,9 
 

3670,9 
 

3514,4 
 

3817,7 
 

4127,4 
 

16760 

16 Z toho pracujúci 24,9 
 

384,3 
 

352,6 
 

339 
 

325,5 
 

312 
 

298,7 
 

324,5 
 

350,8 
  

17 Predškolský vek 1698 
 

1811 
 

1596,9 
 

1462 
 

1322,3 
 

1184,5 
 

1052,3 
 

928,6 
 

814,8 
  

18 Ţiaci a študenti 5065 
 

4570,6 
 

4381,7 
 

4280 
 

4171,1 
 

4050,6 
 

3920,8 
 

3767,8 
 

3607,2 
  

19 Počet ek. akt. obyv. 14507 
 

15494,3 
 

15982 
 

16193 
 

16392,5 
 

16583 
 

16760,1 
 

17173,2 
 

17218,3 
  

20 Poč.nezam. 2480 
 

2126,3 
 

1919 
 

1823 
 

1731,9 
 

1645,3 
 

1563 
 

1484,9 
 

1410,7 
  

22 Počet obyvateľov 26430 
 

26390,4 
 

26136 
 

25964 
 

25769,7 
 

25558 
 

25330,6 
 

25396,9 
 

25451,7 
  

Zdroj: Štatistický úrad SR 



Tatry – Pieniny LAG                                  Integrovaná stratégia rozvoja územia  

Občianske zdruţenie                                     Tatry - Pieniny 

 

 - 64 - 

Na základe týchto výsledkov môţeme vidieť naznačené odvetvové zručnosti 

obyvateľstva a moţné trendy: 

 

Pôdohospodárstvo   – od roku 2001 po rok 2012 pokles o 1,71%,  

Priemysel    – nárast o 0,61% 

Stavebníctvo    – nárast o 0,49%,  

Obchod    – nárast o 0,37%,  

Hotely a reštaurácie   – nárast o 2,69%,  

Doprava    – nárast o 0,37% , 

Banky a poisťovne   – nárast o 1,47%,  

Nehnuteľnosti   – nárast o 1,47% ,  

Obrana a správa   – nárast o 1,1%,  

Školstvo    – nárast o 0,61%.  

Zdravotníctvo   – nárast o 0,73%,  

Ostatné sluţby + iné  – pokles o 7,94%,  

 

Graf č. 5: Trendy vývoja zručností obyvateľstva subregiónu Tatry – Pieniny podľa odvetví 
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Zdroj: Štatistický úrad SR 
 

Je evidentné, ţe významný nárast zamestnanosti a predpokladaných zručností  bude 

v oblasti hotelov a sluţieb. Naopak pokles bude pokračovať v poľnohospodárstve 

a v ostatných sluţbách a iných zamestnaniach. 

 

Zoznam ľudových umelcov a remeselníkov z územia Tatry – Pieniny a z jeho blízkeho okolia 

 

 Podľa databázy Podtatranského osvetového strediska v Poprade, Umeleckej školy 

v Keţmarku, zoznamov v múzeách Poprad, Keţmarok, Stará Ľubovňa, Mestskej agentúry 

cestovného ruchu a regionálneho rozvoja Marmon s.r.o. v Starej Ľubovni a informácií 

vlastného prieskumu  sa v území Tatry – Pieniny nachádza 8 zaregistrovaných remeselníkov. 

Štyria z nich sa venujú rezbárstvu, jeden výrobe keramiky, jeden výrobe husitských zbraní 

a dvaja výrobe fujár, píšťaliek, valašiek a obrazov zo šišiek. V blízkom okolí subregiónu 

pôsobí ďalších 18 remeslníkov, ktorí sa zaoberajú výrobou predmetov z dreva a košikárstvu 

(8), vyšívaniu, háčkovaniu, tkaniu a  inou prácou s textilnými výrobkami (4), plastike (2), 

kováčstvu (1), remenárstvu (1) a výrobe perníkov (1). Všetci registrovaní remeselníci, ale aj 

remeselníci z iných oblastí Slovenska a zahraničia sú kaţdoročne pozývaní na Zamagurské 

folklórne slávnosti, kde prezentujú svoje výrobky. 
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2.4 Popis spoločenských, inštitucionálnych, kultúrnych a historických zdrojov 

 

 Situácia v školstve, zdravotníctve, sociálnych a iných verejných službách 

 

Materské školy sú v území rozmiestnené pomerne rovnomerne. Vyskytujú sa v 14 

obciach, a to aj v obciach mimo pólov rastu. V meste Vysoké Tatry sa nachádza jedna 

špeciálna materská škola. V území subregiónu sa nachádzajú základné školy s triedami 1.- 9. 

ročníka v mestách a v spádových obciach, ale aj základné školy s 1.-4. ročníkom v obciach 

s vyšším počtom obyvateľov. Taktieţ sa tu nachádzajú dve špeciálne a dve umelecké 

základné školy.  Územie Tatry - Pieniny disponuje jedným gymnáziom a jednou strednou 

odbornou školou. 

 Obdobne aj zdravotnícke zariadenia sa nachádzajú prevaţne v mestách, spádových 

obciach, ale aj väčších obciach. V území pôsobia praktickí lekári pre dospelých v šiestich 

obciach, lekári pre deti a dorast a stomatológovia v štyroch obciach a v troch obciach 

gynekológovia. V šiestich obciach sú lekárne alebo výdajne liekov. Taktieţ sa tu nachádzajú 

dve polikliniky, jeden liečebný ústav a tri domovy dôchodcov. Podrobný prehľad znázorňujú 

tabuľky č.16, 17 a 18. 

Vo všetkých obciach zaradených do pólov rastu územia Tatry – Pieniny sa nachádzajú 

pobočky Slovenskej pošty a.s. . V odľahlejších obciach vzdialených niekoľko kilometrov od 

spádových centier ako sú Tatranská Javorina, Červený Kláštor, Osturňa, Veľká Franková 

a Veľká Lesná sú situované pobočky Slovenskej pošty a.s. . V území sa nenachádza ani jedno 

prírodné alebo umelé kúpalisko. V obciach zaradených do pólov rastu sa nachádzajú základné 

školy s ročníkmi 1.-9. a tie zároveň disponujú s telocvičňami. Vo viac ako polovici obcí (12) 

územia Tatry – Pieniny sa nachádzajú futbalové ihriská (okrem školských), ktoré slúţia pre 

potreby obecných futbalových klubov. Kino so stálou prevádzkou sa pochopiteľne nachádza 

iba v mestách subregiónu. Aţ v 17 obciach zabezpečuje potreby čitateľov miestna ľudová 

kniţnica. Lekárne a výdajne liekov sa nachádzajú v mestách územia a v troch spádových 

obciach (Veľký Lipník, Lendak a Ţdiar). Len v 6 obciach (z toho v troch mestách) sa 

nachádzajú ambulancie lekárov pre dospelých. Iba 4 obce disponujú s ambulanciou lekára pre 

deti a dorast. Okrem miest územia aj v obci Veľký Lipník sa nachádzajú stomatologické 

ambulancie. Taktieţ aj v Lendaku sa okrem miest subregiónu nachádza ambulancia 

gynekológa. Dve polikliniky v Spišskej Starej Vsi a vo Vysokých Tatrách sústreďujú väčšinu 

ambulancií v území. Mesto Vysoké Tatry disponuje aj jediným liečebným ústavom územia. 

Domovy dôchodcov a domovy sociálnych sluţieb sú umiestnené v Spišskej Starej Vsi, 

Spišských Hanušovciach a vo Vysokých Tatrách. Vo všetkých troch mestách a Lendaku sa 

nachádzajú pobočky komerčných bánk, ale iba v mestách sú umiestnené ich bankomaty. 

Jeden bankomat komerčnej banky je umiestnený aj v obci Ţdiar, z dôvodu vysokej 

návštevnosti turistov a pomerne veľkej vzdialenosti k najbliţšiemu bankomatu. Sieť 

školských zariadení reprezentujú špeciálna materská škola vo Vysokých Tatrách, dve 

špeciálne základné školy Vysoké Tatry a Spišská Belá, vo viac ako polovici obcí územia sa 

vyskytujúce materské školy (okrem Jezerska, Lechnice, Osturne, Reľova, Malej Frankovej, 

Havky a Tatranskej Javoriny). Ďalej sieť základných škôl s ročníkmi 1.-4. a 1.-9. je vo 

všetkých troch mestách, v obciach zaradených do pólov rastu a v obciach s vyšším počtom 

obyvateľov (12 obcí). V mestách Vysoké Tatry, Spišská Belá a Spišská Stará Ves sa 

nachádzajú základné umelecké školy. Územie disponuje jediným gymnáziom v Spišskej 
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Starej Vsi, kde sú 4. a 8. ročné študijné programy. Iba vo Vysokých Tatrách je jediný 

zástupca stredných odborných škôl v subregióne. 

Aţ v 17 obciach sa nachádzajú predajne s potravinami a iba v troch obciach predajne 

so zmiešaným tovarom. V dôsledku pomerne vysokej turistickej atraktivity územia sa tu 

vyskytujú pohostinské zariadenia v počte 16. Predajne s nepotravinovým tovarom sa 

nachádzajú v 7 obciach. 

Tabuľka č. 16: Sociálna infraštruktúra subregiónu Tatry – Pieniny (na tabuľku č.16 nadväzujú 

tabuľky č. 17 a 18) 

Infraštruktúra / Obec Stráňany 
Veľký 

Lipník 
Lesnica Haligovce 

Veľká 

Lesná 
Jezersko Lechnica Lendak 

Pošta nie áno nie nie áno  nie nie áno 

Kúpalisko umelé alebo 

prírodné 
nie nie nie nie nie  nie nie nie 

Telocvičňa nie áno nie áno nie  nie nie áno 

Ihrisko pre futbal 

(okrem školských)  
nie áno áno áno nie  nie nie áno 

Kino stále nie nie nie nie nie  nie nie nie 

Kniţnica áno áno áno áno áno  nie áno áno 

Lekárne a výdajne 

liekov 
nie áno nie nie nie  nie nie áno 

Ambulancie lekára pre 

dospelých 
nie áno nie nie nie  nie nie áno 

Ambulancie lekára pre 

deti a dorast 
nie nie nie nie nie  nie nie áno 

Ambulancie lekára 

stomatológa 
nie áno nie nie nie  nie nie nie 

Ambulancie lekára 

gynekológa 
nie nie nie nie nie  nie nie áno 

Predajňa 

potravinárskeho tovaru 
nie áno nie nie áno  nie áno áno  

Predajňa zmiešaného 

tovaru 
áno nie áno áno nie  nie nie nie  

Pohostinské odbytové 

stredisko 
nie áno áno áno áno  nie áno áno  

Predajňa 

nepotravinárskeho 

tovaru  

nie áno nie nie nie  áno nie áno  

Komerčná banka  nie nie nie nie nie  nie nie áno  

Bankomat  nie nie nie nie nie  nie nie nie  

Domov dôchodcov a 

domov sociálnych 

sluţieb 

nie nie nie nie nie nie nie nie 

Poliklinika nie nie nie nie nie nie nie nie 

Liečebný ústav nie nie nie nie nie nie nie nie 

Špeciálna materská 

škola 
nie nie nie nie nie nie nie nie 

Materská škola áno áno áno áno áno nie nie áno 

Základná škola nie áno áno áno áno nie nie áno 

Špeciálna základná 

škola 
nie nie nie nie nie nie nie nie 

Základná umelecká nie nie nie nie nie nie nie nie 
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škola 

Gymnázium nie nie nie nie nie nie nie nie 

Stredná odborná škola nie nie nie nie nie nie nie nie 

Zdroj: Štatistický úrad SR, www.uips.sk 

 

Tabuľka č. 17: Sociálna infraštruktúra subregiónu Tatry – Pieniny (pokrač. tabuľky č. 16) 

Infraštruktúra / 

Obec 
Majere Matiašovce Osturňa Reľov 

Spišská 

Belá 

Spišská 

Stará 

Ves 

Spišské 

Hanušovce 

Veľká 

Franková 

Pošta nie nie áno nie áno áno áno áno 

Kúpalisko umelé 

alebo prírodné 
nie nie nie nie nie nie nie nie 

Telocvičňa nie nie nie nie áno áno áno nie 

Ihrisko pre futbal 

(okrem školských)  
nie nie áno áno áno áno áno nie 

Kino stále nie nie nie nie áno áno nie nie 

Kniţnica nie nie áno áno áno áno áno áno 

Lekárne a výdajne 

liekov 
nie nie nie nie áno áno nie nie 

Ambulancie lekára 

pre dospelých 
nie nie nie nie áno áno nie nie 

Ambulancie lekára 

pre deti a dorast 
nie nie nie nie áno áno nie nie 

Ambulancie lekára 

stomatológa 
nie nie nie nie áno áno nie nie 

Ambulancie lekára 

gynekológa 
nie nie nie nie áno áno nie nie 

Predajňa 

potravinárskeho 

tovaru 

nie áno  áno  áno áno áno áno áno 

Predajňa zmiešaného 

tovaru 
nie  nie  nie  nie nie nie nie nie 

Pohostinské odbytové 

stredisko 
nie áno  áno  áno áno áno áno áno 

Predajňa 

nepotravinárskeho 

tovaru  

nie áno  nie  nie áno áno nie nie 

Komerčná banka  nie nie  nie  nie áno áno nie nie 

Bankomat  nie nie  nie  nie áno áno nie nie 

Domov dôchodcov a 

domov sociálnych 

sluţieb 

nie nie nie nie nie áno áno nie 

Poliklinika nie nie nie nie nie áno nie nie 

Liečebný ústav nie nie nie nie nie nie nie nie 

Špeciálna materská 

škola 
nie nie nie nie nie nie nie nie 

Materská škola nie áno nie nie áno áno áno áno 

Základná škola nie nie áno nie áno áno áno áno 

Špeciálna základná 

škola 
nie nie nie nie áno nie nie nie 
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Základná umelecká 

škola 
nie nie nie nie áno nie nie nie 

Gymnázium nie nie nie nie nie áno nie nie 

Stredná odborná škola nie nie nie nie nie nie nie nie 

Zdroj: Štatistický úrad SR, www.uips.sk 

 

Tabuľka č. 18: Sociálna infraštruktúra subregiónu Tatry – Pieniny (pokrač. tabuľky č. 16 a 17) 

Infraštruktúra / Obec 
Malá. 

Franková 
Havka Zálesie 

Červený 

Kláštor 

Tatranská 

Javorina 

Vysoké 

Tatry 
Ţdiar 

Pošta nie nie nie áno áno áno áno 

Kúpalisko umelé alebo 

prírodné 
nie nie nie nie nie nie nie 

Telocvičňa nie nie nie nie nie áno áno 

Ihrisko pre futbal 

(okrem školských)  
nie nie nie áno nie áno áno 

Kino stále nie nie nie nie nie áno nie 

Kniţnica nie nie nie áno áno áno áno 

Lekárne a výdajne 

liekov 
nie nie nie nie nie áno áno 

Ambulancie lekára pre 

dospelých 
nie nie nie nie nie áno áno 

Ambulancie lekára pre 

deti a dorast 
nie nie nie nie nie áno nie 

Ambulancie lekára 

stomatológa 
nie nie nie nie nie áno nie 

Ambulancie lekára 

gynekológa 
nie nie nie nie nie áno nie 

Predajňa 

potravinárskeho tovaru 
áno nie áno áno áno áno  áno  

Predajňa zmiešaného 

tovaru 
nie nie nie nie nie nie  nie  

Pohostinské odbytové 

stredisko 
nie nie nie nie áno áno  áno  

Predajňa 

nepotravinárskeho 

tovaru  

nie nie nie nie nie áno   nie  

Komerčná banka  nie nie nie nie nie áno  nie  

Bankomat  nie nie nie nie nie áno  áno  

Domov dôchodcov a 

domov sociálnych 

sluţieb 

nie nie nie nie nie áno nie 

Poliklinika nie nie nie nie nie áno nie 

Liečebný ústav nie nie nie nie nie áno nie 

Špeciálna materská 

škola 
nie nie nie nie nie áno nie 

Materská škola nie nie nie áno nie áno áno 

Základná škola nie nie nie nie nie áno áno 

Špeciálna základná 

škola 
nie nie nie nie nie áno nie 
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Základná umelecká 

škola 
nie nie nie nie nie áno nie 

Gymnázium nie nie nie nie nie nie nie 

Stredná odborná škola nie nie nie nie nie áno nie 

Zdroj: Štatistický úrad SR, www.uips.sk 

 

Mesto Vysoké Tatry - na území mesta sa nachádzajú dve plne organizované základné 

školy. V Dolnom Smokovci a v Tatranskej Lomnici. V Dolnom Smokovci navštevuje 

základnú školu 205 ţiakov a 24 detí materskú školu, ktorá pracuje pri základnej škole. Na 

škole vyučuje 14 pedagogických zamestnancov, 2 vychovávateľky školského klubu detí a 1 

asistent učiteľa a pracuje 11 nepedagogických zamestnancov. V záujmových útvaroch pracuje 

celkom 297 ţiakov. Základná škola Tatranská Lomnica je plne organizovaná, ktorú 

navštevuje 172 ţiakov v 9 triedach s optimálnym počtom ţiakov. 

 

Ţdiar - Základná škola s materskou školou v Ţdiari je plne organizovaná, ktorú 

navštevuje cca 200 ţiakov. Na základnej škole pôsobí 15 učiteľov a v materskej škole s 25 

deťmi 3 vychovávateľky. 

 

Lendak - Základnú školu v Lendaku navštevuje v 35 triedach 882 ţiakov, ktorých 

vyučuje 52 pedagogických pracovníkov a 11 nepedagogických pracovníkov. Okrem základnej 

školy pôsobí v území materská škola a ľudová umelecká škola. 

 

Spišská Belá – v meste sa nachádzajú tieto školy –  

ZŠ Jozefa Maximiliána Petzvala, na škole pôsobí 33 pedagogických pracovníkov a 9 

nepedagogických pracovníkov. V 21 triedach sa vzdeláva 540 detí 

 ZŠ Štefánikova, na škole pôsobí 29 pedagogických pracovníkov a školu navštevuje 

506 ţiakov.  

Špeciálna ZŠ pre detí s mentálnym postihnutím - v škole je 10 tried s 94 ţiakmi 

o ktorých sa stará 19 zamestnancov.  

MŠ Mierová, pre predškolský vek pre 60 detí a základná umelecká škola, na ktorej 

pôsobí 13 pedagógov a navštevuje ju 330 ţiakov. 

 

Spišské Hanušovce – ZŠ v Spišských Hanušovciach navštevuje 320 ţiakov a pracuje 

v nej 20 pracovníkov. Pri škole je zároveň aj materská škola.  

 

Matiašovce - funguje základná škola pre ročníky 1 aţ 4  a taktieţ materská škola. 

 

Spišská Stará Ves - ZŠ prvý aţ štvrtý ročník v Spišskej Starej Vsi slúţi okrem ţiakov 

Spišskej Starej Vsi aj ţiakom z obcí Majere, Havka, Červený Kláštor a Lechnica. Základnú 

školu ročníky päť aţ deväť navštevujú okrem uvedených obcí aj ţiaci obce Matiašovce a 

Zálesie, ktorí základnú školu prvý aţ štvrtý ročník navštevovali v Matiašovciach. V škole je 

pokles ţiakov v ročníkoch jeden aţ štyri stály a pravdepodobne bude pokračovať, aj keď 

miernejšie aj v budúcom roku. V ročníkoch päť aţ deväť je početnosť ţiakov v súčasnosti 

ustálená, hoci v poslednom roku nastal mierny pokles. Tento pokles bude silnejšie pokračovať 

aj v budúcnosti, čomu nasvedčuje situácia v niţších ročníkoch. V súčasnosti navštevuje školu 

396 ţiakov, ktorým sa venuje 27 pracovníkov. 

Reálne gymnázium 1. aţ. 4 v podstate kopíruje situáciu v základnej škole  a 

zaznamenáva dlhšie trvajúci pokles počtu ţiakov. Celkový pokles za sledované obdobie činí 
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35%. Reálne gymnázium 5. aţ 9. ročník a štvorročné gymnázium po počiatočnom náraste 

počtu študentov do roku 2003 resp. 2004 zaznamenalo pokles o 13% resp. o 34%.  

V súčasnosti navštevuje gymnázium 286 študentov a vyučovací proces zabezpečuje 24 

pracovníkov. 

V Spišskej Starej Vsi funguje aj centrum voľného času. Po miernom poklese 

návštevnosti v rokoch 2001 aţ 2004 nastúpil nárast návštevnosti tohto zariadenia 

a v súčasnosti jeho sluţby vyuţíva do 390 ţiakov. 

Okrem toho v meste funguje aj materská škola pre cca 40 detí a základná umelecká 

škola s piatimi  pedagogickým pracovníkmi, ktorú navštevuje 80 ţiakov. 

 

Červený Kláštor - pre obce Červený Kláštor a Lechnicu funguje materská škola pre 

cca 30 detí, v ktorej pracujú tri vychovávateľky.  

 

Haligovce – ZŠ Kráľovnej Pokoja je plne organizovaná škola. Pracuje na nej 12 

pedagogických pracovníkov a školu navštevuje 360 detí. 

 

Veľká Lesná – ZŠ bola transformovaná na cirkevnú školu s názvom "Základná škola 

sv. Jána Krstiteľa" v roku 1992. V roku 1995 k nej bola pričlenená aj materská škola a školská 

jedáleň. Spolu tvoria jeden právny subjekt. Vyučuje ţiakov v ročníkoch 1 aţ 4 v dvoch 

triedach. Ţiaci po úspešnom ukončení 4. ročníka pokračujú na druhom stupni v Základnej 

škole Kráľovnej pokoja v Haligovciach. V školskom roku 2007/2008 má škola: 5 

pedagogických pracovníkov: ZŠ 2, ŠKD 1, MŠ 2 a 4 prevádzkových zamestnancov. Počet 

ţiakov: 37, z toho: 1. ročník 13, 2. ročník 5, 3. ročník 10, 4. ročník 9. Počet ţiakov v MŠ : 18. 

Počet ţiakov v ŠKD: 31 

 

Veľký Lipník - ZŠ s MŠ Veľký Lipník v 1 – 4 ročníku navštevuje školu 56 ţiakov 

a v ročníkoch 5 - 9  103 ţiakov, ktorých vyučuje 15 pedagogických pracovníkov. MŠ 

navštevuje v 5 oddeleniach 37 detí a venujú sa im 4 pracovníci. 

 

Lesnica - ZŠ pre ročníky 1 - 4 navštevuje 45 detí a vyučujú na nej 2 pracovníci. 

Okrem toho v obci je v prevádzke MŠ pre cca 50 detí.  

 

 Prehľad a opis inštitúcií pôsobiacich v území – na miestnej, regionálnej aj národnej 

úrovni, ak sú tieto lokalizované v území, vrátane obecných úradov a pod. Popis ich úlohy 

vo verejno-súkromnom partnerstve (MAS) alebo spoluprácu s verejno-súkromným 

partnerstvom (MAS); 

 

Na území zdruţenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria sa všetky významné 

aktivity sústreďujú do mesta Spišská Stará Ves. Na území mesta aj vzhľadom na jeho 

cezhraničný vplyv je sústredená väčšina podnikateľských zariadení v území. V juţnej časti 

územia Tatry – Pieniny sú takými prirodzenými sídlami mestá Spišská Belá a v mesto Vysoké 

Tatry, najmä jeho osady Starý Smokovec a Tatranská Lomnica. 

Najvýznamnejšími inštitúciami s celoplošným dosahom s pozitívnym aj negatívnym 

vplyvom na rozvoj územia sú organizácie ochrany prírody v Pieninskom národnom parku 

a v Tatranskom národnom parku. Tieto organizácie na jednej strane zabezpečujú ochranu 

prírody obmedzovaním neţiaducich zásahov a vplyvov na územie,  na druhej strane 
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významne obmedzujú aktivity najmä mimo zastavaného územia obce hlavne v cestovnom 

ruchu a lesníctve.  

Ďalšou takou významnou inštitúciou v území je štátna pamiatková správa, ktorá nemá 

sídlo priamo v regióne, ale výrazne ovplyvňuje podobne ako štátna ochrana prírody aktivity 

a rozvoj v území. Pozitívnym výsledkom činnosti je stav kultúrnych, historických 

a folklórnych pamiatok, ktoré sú popri zachovanej prírode a krajine najdôleţitejším cieľom 

pre turistický ruch. Na druhej strane však snaha o zachovanie týchto pamiatok vylučuje 

niektoré investičné zámery, ktoré sú viac alebo menej v rozpore s ochranou pamiatok. 

Prirodzenými inštitúciami sú obecné a mestské úrady, ktoré zabezpečujú verejnú 

správu na miestnej úrovni celého regiónu. Väčšina obcí (16), najmä v území Zamaguria sú uţ 

dnes členmi o. z. Tatry – Pieniny LAG. Obce juţnej časti subregiónu Tatry - Pieniny sú 

členmi najmä mikroregionálneho zoskupenia Belianske Tatry. Takéto konštituovanie členskej 

základne organizácie vytvára veľký predpoklad spolupráce a vytvorenia moţnosti 

vzájomného vplyvu na aktivity v území. 

Vedeckými a výskumnými inštitúciami v území sú výskumná stanica Správy  

TANAP-u a Výskumný ústav Vysokohorskej biológie so sídlom v Tatranskej Javorine, 

ktorých činnosť je zameraná najmä na územie zoskupenia a výsledky ich práce je moţné 

aplikovať pri riešení problémov v území.  

Výraznými inštitúciami, ktoré ovplyvňujú ţivot a najmä vyuţitie prírodného prostredia 

v území sú súkromní vlastníci a uţívatelia lesných a poľnohospodárskych pozemkov v území. 

Najväčším uţívateľom lesného pôdneho fondu sú najmä Štátne lesy Tatranského národného 

parku, po nich nasledujú ako právne subjekty spoločenstevné, cirkevné a obecné lesy. Na 

poľnohospodárskej pôde sú to najmä poľnohospodárskej druţstvá a štátne majetky a väčší 

a drobnejší farmári pôsobiaci v území, z ktorých mnohí sú uţ členmi o. z. Tatry – Pieniny 

LAG. 

Z hľadiska regionálneho rozvoja je najvýznamnejšou inštitúciou v bezprostrednej 

blízkosti územia Regionálna rozvojová agentúra Tatry – Spiš, so sídlom v Keţmarku, ktorá 

pre región okresov Poprad, Keţmarok a Stará Ľubovňa zabezpečuje odbornú pomoc 

a koordináciu rozvojových aktivít v území, tvorbu projektov – ŢoNFP, vzdelávacie 

a poradenské aktivity pre širokú škálu inštitúcií a obyvateľstva. Najväčší prínos jej činnosti je 

orientovaný do oblasti činnosti jednotlivých samospráv, ako aj mikroregionálnych celkov. 

RRA Tatry – Spiš bola iniciátorom zaloţenia Mikroregiónu Belianske Tatry, zabezpečovala 

tvorbu a implementáciou mnoţstva projektov v oblasti podpory cestovného ruchu, 

vzdelávania, investícií a rovnako iniciovala aj myšlienku integrácie Regiónu pre rozvoj Pienin 

a Zamaguria, ako aj Mikroregiónu Belianske Tatry do formy miestnej akčnej skupiny pre 

zapojenia sa do implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Osi 4 – Leader. 

Z hľadiska cezhraničnej spolupráce, keďţe záujmové územie je touto črtou typické, je 

potrebné opätovne zdôrazniť existenciu slovensko-poľského cezhraničného zdruţenia miest 

a obcí, pod názvom Euroregión Tatry. Slovenská časť tohto zoskupenia má sídlo v Keţmarku, 

podobne ako RRA a pôsobenie tejto inštitúcie v území je rovnako dôleţité v oblasti podpory 

cezhraničnej spolupráce. 

 

 Prehľad kultúrnych a historických zdrojov vrátane stručného opisu histórie územia, 

prehľad pamiatok zaradených do pamiatkovej starostlivosti a ich súčasný stav i využitie, 

popis tradícií a duchovného dedičstva 
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Jaskyne v Pieninách človek obýval uţ v paleolite, čo potvrdzujú nájdené pamiatky 

v jaskyni Aksamitka v Haligovských skalách, či bumerang z mamutieho kla nájdený v jaskyni 

Oblazova v Poľsku. Na území Tatry - Pieniny archeológovia objavili sídliská z magdaleniénu, 

fragmenty nástrojov z obdobia neolitu (Sromowce, Tylmanowa) a z doby bronzovej v Malých 

Pieninách a v katastri Červeného Kláštora sa našli nálezy zlomkov tenkostennej keramiky. 

Osídlenie regiónu sa realizovalo tzv. šoltýskou, resp. dedinskou kolonizáciou na 

nemeckom a neskoršie aj na valašskom práve. Kolonisti stavali drevené domy a dediny v 

údoliach, klčovali lesy a kultivovali pôdu, aby získali polia a pasienky. Základným prameňom 

obţivy bolo poľnohospodárstvo a dobytkárstvo.  

Najstaršou obcou v zamagurskej časti  subregiónu je obec Lesnica, o ktorej je prvá 

písomná zmienka z roku 1297. Medzi obce, ktoré pochádzajú z prvej polovice 14. storočia 

patria obce Veľká Lesná (1323), Veľký Lipník (1330) a Haligovce (1338). V roku 1330 bol 

postavený Lechnický kláštor (v súčasnosti Červený kláštor). Mníchom tohto kláštora patrili 

rozsiahle majetky v okolí. Aţ do polovice 16. storočia patril kláštor kartuziánskemu rádu, 

v 18. storočí rádu kamaldulov. Husitské vpády a dlhodobá prítomnosť bratríkov, ktoré 

spôsobili hospodársky úpadok tunajších obcí, mali za následok aj hromadné úteky 

obyvateľov. Úplne boli vyľudnené obce Haligovce a Havka a kolonizácia ich opätovne 

zasiahla aţ neskôr.  

Na šoltýssku kolonizáciu na nemeckom práve nadviazala kolonizácia na valašskom 

práve s kopaničiarskou a lazníckou kolonizáciou. S valašskou kolonizáciou sa dostali do 

pieninskej oblasti rusíni a s kopaničiarskou podhalanskí a pieninskí gorali. V tomto období 

(polovica 16. storočia) boli doosídľované obce Veľká Franková a Veľký Lipník (rusínskym 

etnikom). Vznikli obce Osturňa, Hágy (časť obce Reľov), Jezersko a Malá Franková.  

Poslednou väčšou vlnou osadníkov boli nemeckí kolonisti, „Švábi“ z Württemberska, 

ktorí v roku 1786 osídlili Lysú nad Dunajcom, Havku a Majere. Pôvodná ľudová architektúra 

sa dodnes zachovala vo viacerých dedinách, z nich obec Osturňa je vyhlásená za pamiatkovú 

rezerváciu. 

Základným zdrojom obţivy miestnych obyvateľov v minulosti, no aj v súčasnosti je 

vo väčšine obcí poľnohospodárstvo. Absencia veľkých sídiel a málo rozvinutý priemysel núti 

tunajšie obyvateľstvo hľadať si prácu vo vzdialenejších mestách, zamestnať sa na sezónne  

práce  alebo odchádzať za prácou do zahraničia. Mladí ľudia dávajú prednosť pohodliu 

a väčším moţnostiam v mestách a tak v niektorých obciach ostáva iba staršia generácia.  

 

História sídiel  

 Červený Kláštor - Dejiny obce sú zviazané s kláštorom, ktorý v roku 1319 zaloţil 

magister Kokoš Berzevici, magnát zo Stráţok. Do územia priviedol rehoľu kartuziánov, 

ktorým daroval Lechnicu. Tí tu postavili drevené domčeky - pustovne. Je však moţné, ţe 

v tejto oblasti uţ predtým existoval benediktínsky kláštor a aj obec Stará Ves. Postupne 

bol provizórny drevený objekt kláštora prestavaný na kláštor z kameňa a tehly. Uţ v prvej 

polovici 14. storočia kartuziáni postavili z kameňa samostatné domčeky pátrov (otcov), 

potom postupne kostol, budovu konventu a prvé hospodárske objekty.  Monumentálne 

objekty dodnes zachovaného kláštora boli postavené za pôsobenia priora Štefana II. v 15. 

storočí. Kláštory kartuziánov boli známe svojimi bohatými kniţnicami kódexov, ktoré 

vznikali usilovným odpisovaním a iluminovaním mníchov. Okrem prepisovania sa mnísi 

venovali alchýmii, astrológii a liečiteľstvu. Ľudový názov Červený kláštor z pôvodne 

Lechnického kláštora vznikol podľa červeného pieskovca, ktorý bol pouţitý na preklady 
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okien a dodnes zachované klenby. V súčasnosti sú červené aj strechy celého objektu. 

V roku 1344 sa ako majetok kláštora spomína osada Podlechnica, neskôr nazývaná 

Smerdţonka. Nachádza sa tu minerálny prameň so špecifickým zápachom. Dnes sa táto 

časť Červeného Kláštora nazýva aj Červený Kláštor – kúpele. K majetkom Červeného 

kláštora aţ do jeho zrušenia v roku 1563 patrilo 12 obcí. Po kartuziánoch prišli do 

Červeného kláštora v roku 1711 kamalduli. Kláštor postupne zrenovovali podľa potrieb 

rehole a prestavali v barokovom štýle. V polovici 18. storočia Červený kláštor dostal 

svoju konečnú podobu, v ktorej ho môţeme obdivovať dodnes. V roku 1747 kamalduli 

vysvätili opravený a novo vymaľovaný kostol sv. Antona Pustovníka, ku ktorému v roku 

1750 dostavali veţu. Okrem hostinca sa v kláštore nachádzali stajne pre dobytok, 

vozovňa, pivovar a sladovňa. Ku kláštoru  patril aj mlyn a sklárske dielne vo Veľkej 

Lesnej, Reľove a v Hutách. Medzi mníchmi bolo viacej významných osobností. Známy je 

najmä slávny majster bylinkár - fráter Cyprián, ktorý zostavil herbár, v ktorom 

štvorjazyčne opísal viac ako 272 rastlín. Vzniklo tu taktieţ významné centrum literárnych 

prekladov i slovenské jazykové centrum, zviazané s osobou jedného z rehoľníkov - 

Romualda Hadbavného. Ten v roku 1750 preloţil Písmo sväté do slovenčiny a v roku 

1763 dokončil práce na latinsko-slovenskom slovníku. V roku 1782 cisár Jozef II. 

v rámci svojich reforiem zrušil všetky rehole a ich kláštory, z ktorých nevyplýval 

poznateľný úţitok. Budovy a pozemky Lechnického kláštora prešli do majetku štátu 

a boli spravované tzv. náboţenským fondom. Majetkom štátu bol kláštor do roku 1820, 

keď ho cisár František I. daroval gréckokatolíckemu biskupstvu v Prešove. V súčasnosti 

je v objekte zriadené múzeum, do ktorého boli prenesené aj vzácne barokové plastiky 

z gotického kostola, ktorý pre dlhodobé reštauračné práce dlho nebol sprístupnený. 

V administratívnych hraniciach Červeného Kláštora sa nachádza tieţ časť osady 

v minulosti nazývaná Niţné Šváby, ktorá sa spomína uţ v roku 1550 ako Swap. Po 

zrušení kláštora v roku 1782 menila osada vlastníkov a Jozef II. povolal na obrábanie 

pôdy nemeckých osadníkov. Po jej osídlení sa obyvateľstvo zaoberalo 

poľnohospodárstvom, pastierstvom a cez leto splavovaním dreva po Dunajci. Pri 

alkalicko-sírnatých ţriedlach vznikli asi v roku 1828 kúpele Smerdţonka na liečenie 

vnútorných chorôb.  

 

 Haligovce - Obec vznikla v 14 storočí na úpätí Haligovských skál pod názvom 

„Hedwigvágása“, čo v preklade z maďarského jazyka značí „Hedvigina Poruba“. Toto 

pomenovanie naznačuje súvislosť pôvodu názvu obce zo ţenským menom z rodiny 

Gorgeyovcov. Obec vznikla na nemeckom práve a spomína sa v rokoch 1334-1338. V 

15. storočí mali v blízkosti obce tábor bratríci. Po husitských bojoch sa obec vyľudnila a 

v roku 1523 sa stala majetkom kartuziánov z Červeného kláštora. V roku 1567 sa obec 

dostáva do rúk Valenta Švábyho. Samostatná farnosť tu existuje od roku 1809. Nad 

obcou dominujú Haligovské skaly, ktoré leţia medzi Haligovcami a Lesnicou.  

Obyvateľstvo sa v minulosti zaoberalo roľníctvom, lisovaním ľanového oleja, pálením 

vápna, drevorubačstvom, furmankou. V chotári bolo objavené paleolitické a neolitické 

osídlenie (bukovohorská kultúra). Dedina má kolonizačnú reťazovú zástavbu, jednotlivé 

miestne časti (bývalé lazy - celkove 50) si dodnes zachovali svoje pomenovania. 

Napríklad v doline Lipníka: Bednáre, Diera, Jezovka, Špirky, Pod Skalou v doline 

Lesnianskeho potoka: Grešikovia, Moščiska, Hercov dvor, Jiruše, Penkalovka a i. V obci 

sa nachádzajú zrubové domy z valbovou, šindľom krytou strechou a vysokou 

podlomenicou 
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 Havka - Dedina leţí na úpätí  Spišskej Magury. Obec sa spomína v roku 1337 ako majer 

Červeného kláštora. V 15. storočí ju vypálili husitské vojská. V roku 1786 sa tu usadili 

nemeckí osadníci z Wűrtemberska. V roku 1828 mala 15 domov a 116 obyvateľov. 

Nachádza sa tu kostol zasvätený škapuliarskej Panne Márii. V obci so 60 obyvateľmi sa 

nájdu pomerne zachované objekty zamagurskej ľudovej architektúry, ktoré sa postupne 

menia na chalupy. Chalupárstvo a agroturistika v malebnom údolí sú perspektívou pre 

túto málopočetnú obec. 

 

 Jezersko - Názov obce bol nepochybne odvodený od poľského slova jezioro 
pomenovanie jazera, ktoré sa nachádza nad Jezerskom. Je to krásne horské jazero 

v náručí lesa a ticha. Dedina vznikla lazovou kolonizáciou začiatkom 17. storočia 

a písomné pramene ju prvý raz spomínajú v roku 1611. Za poddanských čias bola 

súčasťou nedeckého hradného panstva. Jej obyvateľstvo tvorili poľskí kolonisti, ktorí 

utiekli zo šľachtických majetkov. V roku 1828 mala 50 domov a 366 obyvateľov. 

Obyvateľstvo sa v minulosti zaoberalo prácou na poli, pastierstvom a drevorubačstvom. 

Rímskokatolícky kostolík Boţského srdca Jeţišovho bol postavený v roku 1895 

a podliehal ako filiálka farnosti v Spišských Hanušovciach. V dedine sa nájdu aj usadlosti 

vybudované v 19. storočí. Dnes je Jezersko prevaţne chalupárskou obcou. Jej chotár 

patrí k najhornatejším v celom Zamagurí. Dnes Jezersko mení svoj charakter -

a z poľnohospodárskej a drevorubačskej obce sa stáva chalupárska obec s celoročným 

vyuţitím vzhľadom na existenciu výborných lyţiarskych podmienok.  

 

 Lechnica - Obec Lechnica je veľmi stará obec, ktorá leţí v údolí potoka Havka, 
pravostranného prítoku Dunajca, na úpätí Spišskej Magury s prekrásnym výhľadom na 

panorámu Pienin s Tromi korunami. Vznikla šoltýšskou kolonizáciou na majetkoch 

Berzeviciovcov. Prvá písomná zmienka o Lechnici pochádza z roku 1319, kedy magister 

Kokoš Berzevici podaroval kartuziánom  zo Skaly útočiska 62 popluţí pôdy pre výstavbu 

kláštora. Na tomto území vznikol Červený kláštor, ktorý sa pôvodne nazýval Lechnický 

kláštor. Územie obce v minulosti mnohokrát zasiahli ničivé poţiare. Kostol sv. Jodoka 

obohnaný múrom bol postavený na začiatku 14. storočia. Roku 1612 kúpil majetky 

Červeného (lechnického) kláštora Juraj Horváth z Plavča a stal sa majiteľom obce. 

Pôvodnú potočnú zástavbu tvorili zrubové domy so sedlovou strechou so škárami 

natieranými na modro. Obyvatelia boli zväčša roľníci, pastieri, pracovali ako drevorubači 

a furmani. V roku 1828 mala 82 domov a 598 obyvateľov. Ako učiteľ tu pôsobil Václav 

Vraný, botanik, spisovateľ, neskôr kustód martinského múzea. Bývalá poľnohospodárska 

dedina so zachovanými prvkami ľudovej architektúry sa v súčasnosti mení na obec, kde 

sa čoraz viac rozvíja turistika a chalupárstvo. V obci sa nachádza viac súkromných 

chalúp a penziónov pre rekreačné účely. Poloha obce mimo hlavných dopravných ťahov 

v území, ale nie ďaleko od turistických atrakcií vytvára ideálne predpoklady pre rodinnú i 

individuálnu rekreáciu. 

 Lesnica - Malebná zamagurská obec Lesnica leţí na severozápade Staroľubovnianskeho 
okresu pri hranici s Poľskou republikou, v nadmorskej výške 485 m. Je jednou 

z najstarších obcí na Zamagurí. Zaloţená bola pravdepodobne v roku 1297 

Gorgeyovcami. Po nich, v 14. storočí obec zdedila rodina Berzeviciovcov. Poslednými 

vlastníkmi sa stala rodina Švábyovcov, ktorá v roku 1518 predala majetok kartuziánom. 

Od roku 1707 obec patrila k majetkom Červeného kláštora. V roku 1630, keď Červený 

kláštor vlastnil Pavol Rákoci, tu bol postavený drevený kostol sv. Doroty ako filiálka 

farnosti v Lechnici. Farnosť zaloţili v roku 1776. Uţ v roku 1834 v obci existovala škola. 

Počas stáročí tu ţili gorali, ktorí sa zaoberali roľníctvom a pastierstvom. V 19. storočí ju 



Tatry – Pieniny LAG                                  Integrovaná stratégia rozvoja územia  

Občianske zdruţenie                                     Tatry - Pieniny 

 

 - 75 - 

často navštevovali kúpeľní hostia, ktorí prechádzali medzi Smerdţonkou (Červený 

Kláštor) a Szczawnicou. V období 1938-1939 obec prináleţala Poľsku. V roku 1630 bol  

postavený v obci drevený kostol sv. Doroty. Socha sv. Doroty  z tohto kostola bola 

v roku 1712 prenesená do kaplnky za obcou. V roku 1757 v strede obce vybudovali nový 

murovaný kostol sv. Michala archanjela. Bol vybudovaný na starých gotických 

základoch. Mohutná renesančná veţa s nároţnými opornými piliermi bola v roku 1792 

nadstavená a spolu s celou stavbou prefasádovaná. V súčasnosti jeden z bočných oltárov 

zdobí pozlátená socha, dielo ranného baroka. Samotný bočný oltár má ale rokokovú 

ornamentiku i konštrukciu. Veľmi hodnotné sú krstiteľnica zo XVI. storočia, baroková 

monštrancia a kalich. K pozoruhodnostiam patrí aj barokový zvon z roku 1765. V obci sa 

zachovalo niekoľko goralských stavebných pamiatok, medzi ktoré patria  aj staré 

kamenné pivnice nachádzajúce sa v dolnej časti obce. Dnes sa mnohí obyvatelia 

vzhľadom na turisticky výhodnú polohu obce v blízkosti atraktívneho Prielomu 

Lesnického potoka a Prielomu Dunajca orientujú na cestovný ruch v kombinácii 

s poľnohospodárstvom. V katastri obce je prístav, kde sa ukončuje splavovanie Dunajca 

na slovenskej strane. 

 Majere - Dedinka v doline Dunajca medzi mestom Spišská Stará Ves a obcou Červený 

Kláštor, bola do 18. storočia majetkom panstva Červeného kláštora (Starý Majer). Po 

rozpustení rehole ju v rokoch 1786 a 1787 osídlili nemeckí kolonisti a vyčlenili 

z veľkostatkárskej závislosti. Obec,v súčasnosti s asi 80 obyvateľmi, sa nachádza vo 

výške 465 m. V obci sa nachádza jedno z  prístavísk pltí, ktoré prevádzkujú občania obce. 

Okrem toho sa v obci začínajú rozvíjať aktivity cestovného ruchu, najmä ubytovanie 

penziónového typu.  

 Malá Franková - Obec leţí v hornej časti údolia Frankovského potoka v nadmorskej 
výške 760 m. Obec vznikla v 16. storočí ako poddanská obec Červeného kláštora. V roku 

1828 mala 44 domov a 336 obyvateľov. Jej história je silne zviazaná s Veľkou 

Frankovou, od ktorej je vzdialená asi 3 km v smere hlavného hrebeňa Spišskej Magury. 

V rokoch 1979-1990 obce Malá a Veľká Franková boli spojené.  

 Matiašovce - Obec v nadmorskej výške asi 556 m zaloţil v roku 1308 magister Kokoš 
Berzevici. Prvý raz sa obec spomína v roku 1326 ako súčasť dunajeckého panstva. V 16. 

storočí boli šoltýsmi Matiašoviec Pasuthovci, ktorí pochádzali z Litvy. Keď zomrel 

posledný šoltýs z toho rodu - Stanislav, funkcia šoltýsov prešla na rodinu Lapšanských, 

pochádzajúcu z Niţných Lápš, ktorá bola v príbuzenskom vzťahu s Passuthovcami. 

Predpokladá sa, ţe dedina dostala názov podľa svojho prvého šoltýsa, ktorý sa volal 

Matiaš. Súčasťou obce je osada Potok, ktorá bola zaloţená v kastastri obce Matiašovce 

ako posledná zamagurská osada v roku 1888. Jej zakladatelia boli poľského pôvodu. 

Obyvatelia obidvoch osád sa zaoberali a zaoberajú poľnohospodárstvom a prácou v lese. 

Gotický kostol sv. Petra a Pavla apoštolov sa nachádza hneď vedľa cesty v centre obce 

a obkolesuje ho  stredoveký múr, v ktorom sú umiestnené kaplnky kríţovej cesty s 

maľovanými obrazmi z roku 1835. Vedľa kostola  sa nachádza pôvodne renesančná 

zvonica z konca 16. Storočia. 

 Osturňa - Podľa histórie Podkarpatskej Rusi bola Osturňa zaloţená v roku 1313. 
Pôvodne obyvateľstvo tvorili Rusíni, ktorí sa prisťahovali z Lemkovštiny. Pod vplyvom 

svojho okolia Osturňa postupne strácala ukrajinský charakter. Rozvoj obce Osturňa nastal 

v 15. a 16. storočí po valašskej, resp. šoltýšskej kolonizácii. Obec bola zaloţená na 

majetkoch panstva Niedzica vo výške 750 m nad morom. Pôvodné obyvateľstvo tvorili 

valasi-rusíni, nazývaní rusnáci, ktorí pouţívajú rusínske nárečie ovplyvnené slovenským 

i poľským jazykom. Pôvodne vyznávali pravoslávie, od 16. storočia gréckokatolícke 
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náboţenstvo. V obci za Osturnianskym potokom, bol postavený drevený kostolík. Jeho 

fundátorom bol šoltýs Kaniak. Keď kostolík roku 1796 vyhorel, na jeho mieste postavili 

murovaný kostol sv. Michala archanjela, ktorý slúţi veriacim dodnes. Osturňa je veľká 

obec s dĺţkou 7 km. Leţí v hlbokej doline Osturnianskeho potoka, tečúceho smerom 

k Veľkej Frankovej. Nachádza sa v blízkosti hranice s Poľskom a susedí s obcami 

Jurgov, Repiská a Lapšanka, od Tatier so Ţdiarom, v doline potoka s Veľkou Frankovou. 

Na začiatku 19. stor. mala obec 1890 obyvateľov. Osturňa sa vyznačuje hodnotnou 

drevenou architektúrou, preto bola vyhlásená za rezerváciu ľudovej architektúry. Domy 

sú usporiadané v reťazovej zástavbe domov na „zárembkoch“, ktorých delením medzi 

dedičov sa pôvodné medzery medzi domami zuţovali. Domy sú zväčša zrubové, 

trojpriestorové so štvorcovou uzavretou zástavbou dvora. Škárovanie medzi brvnami, 

nároţné konce brvien i rámy okien sú maľované. Zvláštnosťou v území sú tri prírodné 

jazierka zahradené zosuvmi, ktoré sú chránenými územiami. Najväčším z nich je Veľké 

osturnianske jazero, ktoré sa nachádza na sever obce. Pod pohraničným chrbtom leţia 

Malé jazerá a tretím je Jazero, prírodná pamiatka pod chrbtom Spišskej Magury smerom 

k Veľkej Frankovej. Nazýva sa aj Dankovo pleso. Osturňa patrí najperspektívnejším 

obciam Zamaguria z hľadiska rozvoja turistiky. Osturňa to sú - čisté potoky, vrchy 

s výhľadmi na Spišskú Maguru i Belianske Tatry, lesy plné hríbov, tradičná zástavba. 

Územie obce, leţiace medzi dvomi národnými parkami - Tatranským a Pieninským, je 

veľmi atraktívne pre chalupárstvo, individuálnu turistiku, cykloturistiku i pešiu turistiku. 

 Reľov - Obec sa prvý krát spomína v roku 1314 v súvislosti s darovacou listinou Kokoša 

Berzeviciho v prospech kartuziánov zo Skaly útočiska v materskom kláštore Červeného 

kláštora. Zaloţili ju na nemeckom práve v nadmorskej výške asi 725 m. Obyvatelia boli 

roľníkmi, pastiermi a drevorubačmi. V 16. storočí sa tu nachádzala skláreň. Súčasťou 

obce od roku 1976 sú Hágy nachádzajúce sa v dolnej časti reľovského chotára. Hágy 

zaloţil v roku 1612 Juraj Horváth Palocsay a osídlil ich pravdepodobne poľskými 

utečencami. Neskôr patrili panstvu Červený kláštor. 

 Spišská Stará Ves - Písomne je zaloţenie Spišskej Starej Vsi doloţené zakladacou 
listinou z 24. júla 1308, ktorou magister Kokoš daroval Fridrichovi, synovi Markolfa z 

Huncoviec les okolo rieky Pribicz a poveril ho zaloţením „novej dediny“. Od roku 1332 

sa Spišská Stará Ves stala natrvalo súčasťou tvoriaceho sa panstva Lechnického kláštora 

(dnešný Červený kláštor). V období od svojho zaloţenia do konca 14. storočia sa 

vzhľadom na svoju výhodnú polohu na kriţovatke významných obchodných ciest stala 

strediskom obchodu a remesiel. V roku 1399 dostalo mesto Spišská Stará Ves od kráľa 

Ţigmunda také práva a privilégia, aké uţívali ostatné spišské mestá. Význam mesta 

Spišská Stará Ves vynikol v období od roku 1411 do roku 1474,  kedy sa v území mesta 

viackrát stretli predstavitelia susediacich štátov pri urovnávaní vzájomných sporov. 16. 

storočie bolo začiatkom poklesu hospodárskeho rozvoja i významu mesta vplyvom 

rôznych pohrôm, epidémií, poţiarov a neistých politických  a hospodárskych pomerov. 

Obrat k lepšiemu nastal v polovici 19. storočia, keď sa mesto stalo sídlom magurského 

sluţnovského úradu a po prvej svetovej vojne sídlom Spišsko-staroveského okresu, ktorý 

bol najmenší v prvej Československej republike.  Aj keď Spišská Stará Ves bola sídlom 

okresu len do roku 1960, aj tak je dodnes prirodzeným centrom Zamaguria. Jediné mesto 

Zamaguria s 2320 obyvateľmi leţí v nadmorskej výške 515 m. V meste sa nachádza 

dvojloďový gotický kostol Nanebovzatia panny Márie, ktorý sa nachádza len kúsok od 

šošovkovitého námestia oproti nákupnému centru. Kostol bol postavený v druhej polovici 

14. storočia a prestavaný v roku 1772 v barokovom slohu. Z pôvodnej gotickej stavby sa 

zachovalo presbytérium s dvoma poľami gotickej kríţovej rebrovej klenby, obvodové 

murivo lode, sakristia s ranogotickým oknom, dva gotické portály a gotické okná. Hlavný 
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oltár je z roku 1765. V kostole sa zachovala kamenná baroková krstiteľnica s tepaným 

vrchnákom so soškou svätého Juraja zo 17. storočia. V súčasnosti mesto vyuţíva svoju 

polohu v blízkosti hraníc na rozvoj obchodu, ubytovacích, a stravovacích sluţieb. 

 Spišské Hanušovce - Je to jedna z najstarších obcí na strednom Zamagurí v nadmorskej 

výške 614 m. Podľa miestnej legendy ju mal zaloţiť poľský šľachtic Zápoľský, ktorý sa 

oţenil s dcérou miestneho baču Hanuša. Farnosť tu mala existovať uţ od roku 1236. 

S istotou však moţno konštatovať, ţe obec vznikla na nemeckom práve po roku 1313. 

Zaloţil ju šoltýs Henus na majetku Berzeviciovcov. Obec mala mnohých pánov. Zásadný 

vplyv zaznamenalo pôsobenie rehoľníkov Boţieho hrobu z prešporstva v Lendaku, ktorí 

priviedli do Hanušoviec osadníkov z okolia Miechowa za Krakovom. Vlastnili obec aţ do 

roku 1593, kedy ju predali Jurajovi Horvátovi - Paločayovi.  

 Stráňany - Obec sa v minulosti nazývala Folvark a leţí na styku Spišskej Magury a 
Pienin v doline Horbáľovho potoka vo výške 645 m. V 14. storočí bola majerom panstva 

Niedzica, v 16. storočí ju dosídlili na valašskom práve. V roku 1700 mala obec 212 

obyvateľov. Obyvatelia sa popri pastierstve a poľnohospodárstve zaoberali najmä 

drotárstvom. V obci sa nachádza gréckokatolícky kostol postavený roku 1857 na mieste 

starého gotického kostola, ktorý bol zničený v roku 1700.  

 Veľká Franková - Obec sa spomína uţ v roku 1296. Zaloţená bola na nemeckom práve 
v roku 1314 v nadmorskej výške 663 m prostredníctvom príbuzného Berzeviciovcov – 

Franka z Farkašoviec. V roku 1320 magister Kokoš predáva Frankovú bratovi Jánovi 

a synovcovi Michalovi ako časť dunajeckého panstva. Neskôr získavajú obec kartuziáni 

z Červeného kláštora. V roku 1553 kartuziáni privádzajú do obce Valachov a udeľujú 

šoltýšstvo rodine Maximiliána a jeho potomkom. Pod vplyvom Valachov sa obyvatelia 

zaoberali najmä pastierstvom v Belianskych Tatrách. Ako obec v majetkoch Červeného 

kláštora bola Franková podarovaná v roku 1563 Spišskej kapitule. Po zrušení rehole 

cisárom Jozefom II. v roku 1782 Červený kláštor spoločne s Veľkou Frankovou boli 

v správe monarchie. V roku 1820 cisár František I. daroval Frankovú Grékokatolickému 

biskupstvu v Prešove.  

 Veľká Lesná - Obec v nadmorskej výške 604 m bola v minulosti známa pod názvom 

Richvald. Vznikla v prvej štvrtine XIV. storočia na nemeckom práve na majetkoch 

rodiny Gorgeyovcov v doline Lesnianskeho potoka. Prvý raz sa spomína v roku 1323. 

V roku 1403 polovicu tejto obce podaroval Červenému kláštoru dedič Gorgeyovcov 

Pavel Walldorf z krakovskej rodiny Švábiovcov. V roku 1507 kúpil prior kartuziánov 

Štefan I. miestne šoltýšstvo s dvoma mlynmi a pivovarom. Roku 1699 Alţbeta 

Erdodyová  predala kláštorné panstvo vrátane Richvaldu nitrianskemu biskupovi 

Ladislavovi  Matiašovskému z Markušoviec, dvornému kancelárovi uhorského pána. 
Obec s hustou zástavbou so zachovanou drevenou architektúrou leţí 6 km napravo od 

cesty z Červeného Kláštora do Starej Ľubovne. Polia sa tu obrábajú tradičným goralským 

spôsobom. V obci moţno vidieť veľmi staré náradie, ktoré sa uţ zriedka vyskytuje na 

Podhalí, či v obciach poľského Spiša. V lete sa dá prejsť cez  Toporecké sedlo do 

Toporca a potom ďalej do Podolínca.  

 Veľký Lipník - Obec leţí na styku Pienin a Spišskej Magury v doline potoka Lipník 

v nadmorskej výške 580 m. Členitý povrch chotára tvoria horniny flyšového a bradlového 

pásma. Obec zaloţili na zákupnom práve pravdepodobne v období rokov 1235 - 70. Prvá 

písomná zmienka o obci je z roku 1314, kedy ju uhorský kráľ Karol Róbert daroval 

Júliusovi Görgyemu. Obyvatelia boli drotári a ovčiari. Poľnohospodársky ráz si obec 

zachovala dodnes. Vzhľadom k neskoršiemu doosídleniu na valašskom práve tu okolo 
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roku 1567 prevaţovali osadníci rusínskeho pôvodu. Neskôr vyrábali plátno, tkali koberce 

a zaoberali sa vandrovným drotárstvom. Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa sa 

nachádza vedľa cesty v strednej časti obce a postavený bol uţ v prvej štvrtine 14. 

storočia. Vnútro kostola zdobia renesančné nástenné maľby. Dodnes sa tu zachoval starý 

renesančný zvon z roku 1596. Pri kostole rastie obrovská lipa malolistá. 

 Zálesie - Obec leţiaca v údolí pravostranného prítoku potoka Rieka v nadmorskej výške 

690 metrov bola zaloţená v roku 1632 Štefanom Palocsayom a aţ do zrušenia poddanstva 

bola súčasťou niedzeckého panstva. Má typickú rozvoľnenú potočnú zástavbu 

prerušovanú prelukami. Leţí na úpätí Spišskej Magury a jej členitý vrchovinný povrch 

modelujú ílovcovo - pieskovcové súvrstvia flyšu. V zástavbe sa nachádzajú zbytky 

pôvodnej zamagurskej architektúry. Obyvatelia sa ţivili poľnohospodárstvom a prácou 

v lesoch. Chotár obce a existujúca zástavba vytvára predpoklady pre rozvoj chalupárstva, 

rodinnej rekrácie a relaxačných pobytov v tichom prostredí. 

 Spišská Belá - Starobylé mestečko na dôleţitej kriţovatke bývalých obchodných ciest. 
Od roku 1271 bolo vo zväzku XVI. spišských miest a v období  rokov 1412 - 1772 bolo 

v zálohu Poľska. Mesto malo rozvinuté cechové remeslá a obchod zo zahraničím. K 

vzácnym historickým pamiatkam na jeho území patrí neskororománsky katolícky kostol z 

roku 1265,  renesančná zvonica z konca16. storočia stojaca mimo kostola, barokovo-

klasicistický evanjelický kostol z 18. storočia i radová zástavba bývalých meštianskych 

domov. Nachádza sa tu i rodný dom priekopníka fotooptiky -  matematika a fyzika M. 

Petzvala. Dnes sa v ňom nachádza muzeálna expozícia optiky a kinematografie. Pri 

miestnych sírnych minerálnych prameňoch v časti Belianske kúpele existovali pred 

druhou svetovou vojnou  vaňové kúpele na liečbu reumatizmu a koţných chorôb. Dnes 

areál slúţi ako prímestské rekreačné stredisko.  

 Stráţky - Starobylá, pôvodne stráţna osada, ktorá je od roku 1976 administratívne 
pričlenená  k mestu Spišská Belá. Patrila rôznym šľachtickým rodinám a nakoniec do 

roku 1945 rodine Czobelovcov.  Osada má na svojom území cenné kultúrne pamiatky a 

to rímsko-katolícky kostol sv. Anny z 15. storočia s neskorogotickým oltárom 

a vzácnymi plastikami, renesančnú poschodovú zvonicu s bohatým figurálnym sgrafitom 

a štítkovou atikou a renesančný kaštieľ z roku 1570 - 1590 situovaný v anglickom parku. 

Kaštieľ bol niekoľkokrát prestavaný. Dnes je v budove pracovisko Slovenskej národnej 

galérie so zariadením, inventárom a kniţnicou posledných šľachtických vlastníkov. 

Nachádzajú sa  tu práce maliara - krajinára Ladislava Medňanského, ktorý sa v Stráţkach 

rád zdrţiaval a pracoval. 

 Lendak - Leţí v severozápadnej časti Popradskej kotliny, 3 km od podtatranskej osady 

Tatranská Kotlina. Obec vznikla začiatkom 13. storočia, písomne nie je doloţená. Roku 
1313 ju vymenili Berzeviczyovci kríţovníkom Boţieho hrobu za majetok v Chmeľove. 

Vznikol tu kláštor. Lendacké panstvo existovalo do r.1593, keď rehoľa predala majetok 

rodine Horváthovcov-Palocsayovcov a Lendak sa stal sídlom Palocsayovcov. Roku 1856 

tu mali majetky Salomonovci a r.1879 Hohenlohe (r.1787 mala obec 81 domov a 750 

obyvateľov). Obyvatelia boli chýrni bačovia a pastieri, pálili tieţ vápno a zaoberali sa 

plátenníctvom. Po 1. svetovej vojne tu bolo rozvinuté pašienkárstvo a ľudová výroba. 

Roku 1946 veľký poţiar zničil viac ako 70 % domov.  Juţne od obce preteká potok Biela, 

ktorá v rôznorodom geologickom podloţí vytvorila prírodnú zaujímavosť - riečne prahy. 

V obci sa nachádza gotický rímskokatolícky kostol zo 14. storočia, ktorý bol r.1925 

renovovaný. Nachádza sa tu tieţ neskorogotický oltár z 15. storočia. Pôvodný kláštor zo 

14. storočia bol prestavaný na rodinný dom. Zvláštnosťou obce sú zrubové podmurované 

domy so sedlovou strechou a štítom, ktoré majú špárovanie vymazané na modro. V obci 
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je otvorené prvé súkromné múzeum ľudovej architektúry v oblasti Vysokých Tatier. 

V nedeľu a na sviatky zvyknú ešte niektorí obyvatelia obce chodiť v slávnostných 

krojoch.  Známe sú tam uvítacie rituály významných návštev na koči alebo saniach so 

sprievodom krojovaných jazdcov na poloťaţkých koňoch, alebo slávnostné bohosluţby 

rímskokatolíckom kostole, zvlášť na Vianoce. 

 Ţdiar - Obec Ţdiar leţí v Ţdiarskom podolí v doline Belej. Časť chotára je na svahoch 

Spišskej Magury. Obec patrí medzi výnimočné rázovité goralské obce na Slovensku. 

Obec zaloţili začiatkom 17.storočia na valašskom práve. Patrila Lendackému panstvu, 

neskôr Horváth-Palocsayovcom. V roku 1787 mala 120 domov a 794 obyvateľov, v roku 

1828 155 domov a 1118 obyvateľov. Obyvatelia boli roľníkmi, pastiermi, uhliarmi a od 

19. storočia sa venujú aj cestovnému ruchu. V roku 1918 a v roku 1938 bola obec 

obsadená poľským vojskom. Obec je známa aj rázovitým ľudovým odevom. Po 

oslobodení do roku 1960 bola súčasťou obce Vysoké Tatry. Zachovalá ľudová 

architektúra v časti obce Antošovský vrch (Antoszowski Wiyrch) a Blaščatská dolina 

(Błaszczacka Dolina), originálne kroje charakteristické svojou ornamentálnosťou 

vyuţívajú motívy rastlín a ţivočíchov z prostredia Belianskych Tatier a okolia obce 

Ţdiar. Kaţdoročne sa v obci konajú Goralské folklórne slávnosti, na ktorých slovenské aj 

poľské tanečné súbory prezentujú tance, piesne a zvyklosti Goralov. Obec je lákadlom 

pre vyznávačov zimných športov a turistiky, s výbornými lyţiarskymi terénmi a dobre 

vybudovanou infraštruktúrou. 

 Stredisko Bachledova dolina - Lyţiarske stredisko Bachledova dolina (820-1075 m 
n.m.) je situované v bočnej dolinke na svahoch Spišskej Magury. Osadníci Bachledovej 

doliny sú súčasťou rázovitej horskej obce Ţdiar, známej svojou ľudovou architektúrou a 

folklórom.  

 Tatranská Javorina - Malá podhorská obec v lesnom prostredí severného výbeţku 
Rogovej pod Belianskymi Tatrami. Osada sa vyvinula zo sezónneho majera tzv. 

lendackého veľkostatku. Zaloţenie ţeleznej huty a hámrov roku 1759 vytvorilo 

podmienky pre trvalé osídlenie. Nedostatok rudy zapríčinil neskoršiu prestavbu ţeleziarní 

na lepenkáreň, ktorá úplne zanikla roku 1935. Roku 1879 kúpilo javorinský revír pruské 

knieţa Kristián Kraft Hohenlohe. Tatranskú Javorinu pretvoril v lesnícku osadu a v sídle 

riaditeľstva svojho veľkostatku nechal si tu vybudovať drevený poľovnícky kaštieľ a 

drevený kostol ľudovej architektúry. V okolitých lesoch zriadil rozsiahlu zvernicu, kam 

dováţal cudzokrajnú zver (kozoroţce, bizóny, kaukazské jelene a iné), ktorá sa však 

nevedela prispôsobiť tunajším podmienkam. V roku 1936 prešlo javorinské panstvo do 

vlastníctva štátu a dnes je väčšina obyvateľstva zamestnaná v turistických sluţbách a v 

TANAP-e. Obec Tatranská Javorina má miestne časti Lysá Poľana a Podspády 

s turistickou ubytovňou. Je východiskovým miestom do dvoch dlhých tatranských dolín 

a hraničným priechodom do Poľska.  

Osady mesta Vysoké Tatry: 

 Tatranská Kotlina - Osada sa rozprestiera pod svahmi Kobylieho vrchu v Belianskych 
Tatrách a zaloţená bola  po roku 188l, po  objavení   kvapľovej jaskyne, ktorá sa 

nachádza  asi 500 m západne od osady. Na jej území sa nachádza niekoľko moderných 

sanatórií na liečbu tuberkulózy. 

 Keţmarské Ţľaby - Osada sa spomína od roku 1888, kedy sa na mestských pozemkoch 

Keţmarku, pri staršej obecnej horárni postavil turistický hotel s reštauráciou, s názvom 

podľa lokality Keţmarské Ţľaby. 
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 Tatranské Matliare- Osada bola zaloţená ako letovisko v roku 1884 a tvoria ju hlavne 

vojenské rekreačné objekty. 

 Tatranská Lomnica - Leţí v lesnatom juhovýchodnom úbočí Lomnického štítu. Osada 
bola zaloţená v roku 1893 ako prvé štátne klimatické kúpele. Má vlakové spojenie 

s Popradom a dnes sa na jej území nachádza mnoţstvo zotavovní a hotelov. Je tu údolná 

stanica visutej lanovky na Lomnický štít a Skalnaté pleso, múzeum, botanická záhrada - 

Expozícia tatranskej prírody. 

 

 Typické črty územia, ktoré môžu byť základom pre budovanie identity 

 

Celé územie Tatry - Pieniny je moţné rozdeliť do dvoch celkov. Oblasť Vysokých 

Tatier s podtatranskou kotlinou a územie Zamaguria. Tieto dva celky sú plynule a prirodzene 

spojené územím Spišskej Magury a obcami v jej vyšších polohách ako Ţdiar, Javorina, 

Osturňa, Franková a Reľov. Pre Tatranskú a podtatranskú  oblasť je typické vysokohorské 

prostredie so svojimi osadami roztratenými v podhorí, ktoré prirodzene prechádzajú do 

mestského osídlenia v podhorí. 

Pre územie Zamaguria vrátane obce Ţdiar je typické tradičné vyuţitie poľnohospodárskej 

pôdy, ktoré bolo základným predpokladom existencie tradičnej maloplošnej diverzifikovanej 

poľnohospodárskej krajiny, ktorá sa v katastroch väčšiny horských obcí zachovala dodnes 

a zaslúţi si, aby ostala ako kultúrna pamiatka zachovaná aj pre ďalšie generácie. Túto krajinu 

v mnohých obciach dopĺňajú aj väčšie či menšie zvyšky tradičnej ľudovej architektúry. Je to 

najmä rezervácia ľudovej architektúry v Osturni a väčšie, či menšie komplexy zachovaných 

objektov v Ţdiari, Jezersku, v Havke, Haligovciach, ktoré spolu so sakrálnymi pamiatkami 

môţu byť cenným atribútom pri budovaní identity územia. 

Medzi typické črty územia, na ktorých môţu byť poloţené základy pre budovanie 

identity sú v prvom rade prvky kultúrnej jednoty goralskej kultúry a niektoré významné 

historické pamiatky, datujúce svoj vznik v stredoveku, kedy územie horného Spiša bolo 

kriţovatkou obchodu medzi severom a juhom. To v mnohých, hlavne menších mestách 

a obciach dokumentujú aj zachovalé kultúrne pamiatky.  

Medzi takéto typické črty územia sa radí aj primárna ponuka predstavujúca v tomto 

prípade prírodné zdroje, na ktorých základe a kvalite je moţné zlepšovať sluţby a rozvíjať 

oblasť cestovného ruchu. Rovnako medzi základné typické črty územia radíme 

poľnohospodársky charakter, špecifický svojou polohou, ako aj remeselný potenciál starších 

obyvateľov územia.  

Nemenej dôleţitou je však aj prihraničnosť územia s Poľskom. Nielen prejav 

vzájomného prelínania goralskej kultúry je pre vymedzenie typických čŕt významný. Blízkosť 

územia predurčuje budúci rozvoj v oblasti spoločného obchodu, remesiel a spolupráce pri 

budovaní infraštruktúry. Bohaté skúsenosti územia s implementáciou projektov cezhraničnej 

spolupráce toto územie predurčujú aj týmto smerom.  

Spojenie týchto typických čŕt územia (goralská kultúra, prírodné prostredie, 

poľnohospodársky charakter, remeslá, cezhraničná spolupráca a skúsenosť z implementácie 

projektov v oblasti cezhraničnej spolupráce) sa javí ako najvýraznejší potenciál pre rozvoj 

územia a hlavne v oblasti cestovného ruchu orientovaný do agroturizmu.  

 

2.5 Popis materiálnych zdrojov 
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 Stav vysporiadania vlastníckych vzťahov (situácia v ROEP a pozemkových úpravách) 

 

V súčasnosti je v území značne problematické usporiadanie vlastníckych vzťahov. Tento 

problém je najvýraznejší v území Zamaguria najmä pre rozdrobenosť pôdného fondu v území.  

Na základe existujúcich podkladov a zisťovaním dostupných údajov o pozemkoch a 

právnych vzťahoch k nim zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov 

(ROEP). Zmyslom ROEP je sústrediť, pokiaľ moţno, všetky údaje o pozemkoch a o právnych 

vzťahoch k nim v katastrálnom území, aby po zapísaní do katastra nehnuteľností mohli byť 

vyuţívané ako údaje katastra. 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 15: Situácia vo vysporiadaní vlastníckych vzťahov v území Tatry – Pieniny 

v konaní ROEP a pozemkových úprav 

 
Zdroj: www.katasterportal.sk, www.vyvlastnenie.sk 

 

Veľkoplošné usporiadanie krajiny v podtaranskej kotline prechádza v území Spišskej 

Magury a v Zamagurí do rozdrobených vlastníckych a uţívacích vzťahov. V záujme 

sprehľadnenia tejto situácie prebiehajú tzv. ROEP-ky, ktorých cieľom je obnova evidencie 

pozemkov a právnych vzťahov k nim.  
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 Pripravenosť územia na rozvoj (situácia v PHSR, územnoplánovacej dokumentácii 

a pod.). 

 

V súčasnosti prebiehajú v celom území aktivity smerujúce k spracovaniu a schváleniu 

programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja v území. Grafické zobrazenie znázorňuje  

obrázok č. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 16: Stav rozpracovanosti PHSR obcí v území Tatry – Pieniny 

 
Zdroj: vlastný prieskum 

 

Obrázok č. 17: Stav rozpracovania územnoplánovacej dokumentácie 
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Zdroj: vlastný prieskum, Správa ÚPN VÚC Prešovského kraja 

Situácia v spracovaní územnoplánovacej dokumentácie sa odvíja od spracovanej 

územnoplánovacej dokumentácie VÚC Prešovského samosprávneho kraja. V súčasnosti majú 

spracovanú ÚPD obce Červený Kláštor, Lechnica, Lendak, Majere, Matiašovce, Veľká 

Franková, Veľký Lipník, Tatranská Javorina a Ţdiar a mestá Spišská Stará Ves a Spišská 

Belá. Rozpracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu majú obce Lesnica, Osturňa a Zálesie. 

Ostatné obce riešia problematiku ÚPD pomocou čiastkových územných plánov alebo 

štúdiami. 

 

 Vybavenosť územia infraštruktúrou situácia v bývaní, obývanosti a vybavenosti 

bytového fondu, zameranie sa vekovú štruktúru domov a bytov, identifikuje rekreačné, 

ubytovacie a stravovacie zariadenia, poľnohospodárske a výrobné objekty, rekreačné areály 

a areály poskytujúce zázemie pre diverzifikáciu činností na vidieku s dôrazom na cestovný 

ruch. (Popis stavu technickej,  komunikačnej a cestnej infraštruktúry. Prehľad voľných 

budov, ich stav, vlastníctvo a plány s budúcim využitím) 

 

Popis stavu technickej,  komunikačnej a cestnej infraštruktúry 
 

Dopravná infraštruktúra – cestná a ţelezničná - územie Pienin a Zamaguria je 

sprístupnené iba pozemnými cestnými komunikáciami. Absentuje ţelezničná sieť, ktorá 

najbliţšie prechádza mestami Keţmarok, Spišská Belá, Podolínec, Stará Ľubovňa, Plaveč 

a v Poľsku mestom Nowy Targ. Medzinárodná ţelezničná, autobusová a letecká doprava sa 

nachádza najbliţšie v Poprade, ktorý je vzdušnou čiarou vzdialený od Spišskej Starej Vsi  30 

km. Pre individuálnu prepravu slúţi pomerne hustá sieť ciest rôznej kategórie.  
 

Medzištátne dopravné väzby – cesty I. triedy - pre medzištátne dopravné väzby sú 

určené cesty I. triedy, ktoré na juhu MAS pretínajú riešené územie. Ide o cestu I/67 Poprad – 

Spišská Belá – Javorina - hranica PR, I/49 Spišská Belá-Podspády-hranica PR a nadväzujúcu 
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cestu  I/77 Spišská Belá - Stará Ľubovňa - (Bardejov - Svidník). Na tieto dve cesty I. triedy, 

ktoré sú priamo pripojené na nadradený cestný skelet Slovenska, je napojené riešené územie 

Zamaguria pomocou dvoch ciest II. triedy.  
 

Cesty II. triedy - zo západného smeru je to cesta II/542 Spišská Belá (I/67) – Spišská 

Stará Ves (II/543) a z východného smeru cesta II/ 543 Hniezdne (I/77) – Lysá nad Dunajcom 

– hranica PR. Tieto cesty II. triedy majú vnútroregionálny, hospodársky a turistický význam. 

V tatranskej časti subregiónu sa na cestu 1/67 napája cesta II/537 Keţmarské ţľaby-Tatranská 

Lomnica-Horný Smokovec-Tatranská Polianka-Vyšné Hágy-Podbanské-Pribylina-Liptovský 

Hrádok, II/539 Vyšné Hágy-Štúla-Mengusovce-Lúčivná, II/534 Horný Smokovec-Dolný 

Smokovec-Poprad, II/540 Tatranská Lomnica-Veľká Lomnica. 
 

Cesty III. triedy - sieť komunikácií pre cestnú dopravu v riešenom území ďalej 

pozostáva z ciest III. triedy, ktoré majú lokálny význam: III/5416 Haligovce – Toporec, III/ 

5421 Reľov – Jezersko, III/ 5422 Spišské Hanušovce – Osturňa, III/ 5423 Veľká Franková – 

Malá Franková, III/ 5424 Matiašovce – Zálesie, III/ 5425 Spišská Stará Ves – Havka, 

III/III/54342 Veľký Lipník -  Lesnica, III/54343 Červený Kláštor – Lechnica. V Tatranskej 

časti sú to cesty III/01815 Tatranská Polianka-Gerlachov-Batizovce, III/5344 Horný 

Smokovec-Nová Lesná-Veľký Slavkov-Poprad, III/5341 Veľký Slavkov-Mlynica-Veľká 

Lomnica,  III/5401 Tatranská Lesná-Stará Lesná-Veľká Lomnica, III/5378 Tatranské Ţľaby-

Mlynčeky-Keţmarok, III/0676 Tatranská Kotlina-Rakúsy-Keţmarok, III/0678 Tatranská 

Kotlina-Lendak-Výborná-Slovenská Ves. Po technickej stránke moţno charakterizovať cesty 

III. triedy ako problematické z hľadiska šírkového usporiadania, smerového a výškového 

vedenia, ktoré nezodpovedá poţiadavkám  STN 73 6101 na minimálnu kategóriu S 7,5/50 

v extraviláne, resp. MOK 7,5/30 v prejazdných úsekoch intravilánmi obcí. Osobitne závaţné 

problémy cestnej siete hodnotíme ako dopravné závady, ktoré znázorňuje tabuľka č.19. 
 

Tabuľka č. 19: Prehľad líniových a bodových závad ciest II. a III. triedy 

 

 

Označenie 

v problémovej mape 

Číslo 

cesty 
Popis dopravnej závady 

Líniové 

závady 

1-1 II/543 

Prekročenie prípustnej intenzity dopravy v úseku Veľký 

Lipník – Červený Kláštor (kúpele), zúţený profil vozovky 

v dĺţke 6,7 km 

2-2 II/543 
Priebeţná doprava v intraviláne obce Červený Kláštor 

v podmienkach tiesňavy Dunajca v dĺţke 2,0 km  

3-3 II/543 
Neriešená pešia doprava v úseku Spišská Stará Ves – Lysá 

n. Dunajcom (2,0 km)  

4-4 II/542 
Horské dopravno-technické parametre trasy pri 

prekonávaní Magurského sedla na dĺţke cca 7,0 km 

5-5 II/542 
Prejazdné úseky obcami Slovenská Ves (1,5km) a Spišská 

Stará Ves (2,0km) 

6-6 
III/543

42 

Horské dopravno-technické parametre trasy pri 

prekonávaní Lesnického sedla na dĺţke cca 3,0 km 

7-7 
III/542

1 

Nedostatočné parametre pre rekreačnú sezónnu dopravu 

v úseku Reľov – Jezersko 
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9-9 
III/542

1 

Technicky neprijateľná úroveň účelovej   komunikácie 

z obce Jezersko do lyţiarského areálu v náväznosti na 

cestu III/5421 

10-10 
III/542

2 

Nedostatočné parametre pre rekreačnú sezónnu dopravu 

v úseku Spišské Hanušovce – V. Franková – Osturňa  

11-11 
III/542

2 

Prejazdný úsek obcou Osturňa v podmienkach pôvodnej 

zástavby ľudovej architektúry   

12-12 
III/541

6 

Úsek v dĺţke 7,5km medzi Toporcom a Veľkou Lesnou 

v zime neudrţiavaný a nezjazdný. 

13-13 
III/543

42 
Prejazdný úsek cez obec Lesnica 

Bodové 

závady 

1 II/543 

Kolízia s nástupným priestorom k medziprístavisku pltí 

a do prielomu Dunajca  v obci Červený Kláštor (turisticky 

exponovaný priestor) a neprijateľný smerový oblúk 

v tomto priestore 

2 II/543 
Neprehľadný smerový oblúk malého polomeru na vrchole 

stúpania 

Zdroj: www.cdb.sk 

 

Hraničné priechody - do susediacej Poľskej republiky sa dá dostať motorovým 

vozidlom cez cestný hraničný priechod Lysá nad Dunajcom - Niedzica, Tatranská Javorina-

Lysá Poľana, Podspády – Jurgow, alebo prostredníctvom turistických chodníkov kriţujúcich 

dnes uţ otvorenú štátnu hranicu: 

- Osturňa – Lapšanka – zelená značka, zo stredu dediny starou vozovou cestou okolo PP 

Malé osturnianske jazera do obce Lapšanka, kriţujúc v Poľsku modrý hrebeňový chodník, 

- Veľká Franková – Kacwin (ţltá značka), údolnou komunikáciou po pravej strane 

miestneho potoka, 

- Červený Kláštor – Szromowce Nizne (ţltá značka),  Lavicou pre peších cez rieku 

Dunajec, ktorá je situovaná v strede susediacich obcí. 

- Lesnica – Szczawnica (červená značka), po pravej strane rieky v dolnej časti prielomu 

Dunajca 

- Lesnica – Szczawnica (ţltá značka), cez hrebeň Malých Pienin od školy v Lesnici okolo 

kóty Šafranovka do mesta Szczawnica, 

- Veľký Lipník (Lesnické sedlo Šlachtovky) - Szlachtowa (ţltá značka), cez hrebeň Malých 

Pienin od autobusovej zástavky na Lesnickom sedle po bočnom hrebeni cez kótu 

Šlachovky do obce Šlachtovky 

- Stráňany – Jaworky cez hrebeň Malých Pienin od obchodu v obci Stráňany po ľavej strane 

Vysokých skaliek údolím Prielomu Homole do obce Jaworky. 
 

Posledné tri priechody umoţňujú aj nástup na poľský hrebeňový chodník vedúci 

štátnou hranicou. Pre úplnosť je potrebné uviesť, ţe vstupom do Schengenského priestoru je 

moţné mimo územia národných parkov prekračovať štátnu hranicu v ľubovoľnom mieste. 

V území Tatry – Pieniny však bolo moţné vykonať aj nasledovný prieskum 

vybavenosti, ktorý nasledujúci prehľad v tabuľkách č. 20, 21, 22 a 23. rozdeľuje na základné 

kategórie, ktorými sú káblová TV, verejný vodovod a kanalizácia, kanalizačná sieť 

a pripojenia na ČOV, rozvodná sieť plynu, kúpalisko, telocvičňa, ihriská, poţičovne, kino, 

http://www.cdb.sk/
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kniţnice, lekárne, ambulancie, skládky TKO a jeho zneškodňovanie, potraviny, pohostinstvá, 

predajne ostatného tovaru, bankomaty, banky a čerpacie stanice PHM. Prehľad je vykonaný 

za kaţdú obec samostatne v uţ spomenutých tabuľkách.  

 

Tabuľka č.20: Infraštruktúra v obciach Stráňany, Veľký Lipník, Lesnica, Haligovce, Veľká 

Lesná a Jezersko 

Infraštruktúra / Obec Stráňany 
Veľký 

Lipník 
Lesnica Haligovce 

Veľká 

Lesna 
Jezersko 

Pošta nie áno nie nie áno  nie 

Káblová televízia nie áno nie nie nie  nie 

Verejný vodovod nie áno áno nie áno  nie 

Verejná kanalizácia nie buduje sa nie nie nie  nie 

Kanalizačná sieť pripojená na ČOV nie buduje sa nie nie  nie  nie 

Rozvodná sieť plynu nie nie nie nie nie  áno 

Kúpalisko umelé alebo prírodné nie nie nie nie nie  nie 

Telocvičňa nie áno nie áno nie  nie 

Ihrisko pre futbal (okrem školských)  nie áno áno áno nie  nie 

Videopoţičovňa a DVD poţičovňa nie nie nie nie nie  nie 

Kino stále nie nie nie nie nie  nie 

Kniţnica áno áno áno áno áno  nie 

Lekárne a výdajne liekov nie áno nie nie nie  nie 

Ambulancie lekára pre dospelých nie áno nie nie nie  nie 

Ambulancie lekára pre deti a dorast nie nie nie nie nie  nie 

Ambulancie lekára stomatológa nie áno nie nie nie  nie 

Ambulancie lekára gynekológa nie nie nie nie nie  nie 

Skládka komunálneho odpadu nie nie nie nie nie  nie 

Mnoţstvo komunálneho odpadu t 30,9 85,3 36,4 36,4 26 8,6 

Vyuţívaný komunálny odpad v t 0 0 0 0 0 0,6 

Zneškodňovaný komu. odpad v t 28,8 76,9 32,1 0 22,2 7,7 

Predajňa potravinárskeho tovaru nie áno nie nie áno  nie 

Predajňa zmiešaného tovaru áno nie áno áno nie  nie 

Pohostinské odbytové stredisko nie áno áno áno áno  nie 

Predajňa nepotravinárskeho tovaru  nie áno nie nie nie  áno 

Predaj PHM nie nie nie nie nie  nie 

Komerčná banka  nie nie nie nie nie  nie 

Bankomat  nie nie nie nie nie  nie 

Zdroj: ŠÚ SR, www.cdb.sk 

Tabuľka č.21: Infraštruktúra v obciach Lechnica, Lendak, Majere,Matiašovce, Osturňa, Reľov 

Infraštruktúra / obec Lechnica Lendak Majere Matiašovce Osturňa Reľov 

Pošta nie áno nie nie áno nie 

Káblová televízia nie áno nie nie nie nie 

Verejný vodovod áno áno áno áno áno áno 

Verejná kanalizácia áno nie nie nie nie áno 

Kanalizačná sieť pripojená na ČOV áno nie nie nie nie nie 

Rozvodná sieť plynu áno áno áno áno áno áno 

Kúpalisko umelé alebo prírodné nie nie nie nie nie nie 

Telocvičňa nie áno nie áno nie nie 

Ihrisko pre futbal (okrem školských)  nie áno nie nie áno áno 

Videopoţičovňa a DVD poţičovňa nie áno nie nie nie nie 

Kino stále nie nie nie nie nie nie 
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Kniţnica áno áno nie nie áno áno 

Lekárne a výdajne liekov nie áno nie nie nie nie 

Ambulancie lekára pre dospelých nie áno nie nie nie nie 

Ambulancie lekára pre deti a dorast nie áno nie nie nie nie 

Ambulancie lekára stomatológa nie nie nie nie nie nie 

Ambulancie lekára gynekológa nie áno nie nie nie nie 

Skládka komunálneho odpadu nie nie nie nie nie nie 

Mnoţstvo komunálneho odpadu t 13,3 430,5 3,4 26,8 19,4 17,8 

Vyuţívaný komunálny odpad v t 3 1,2 0,8 0 0 0 

Zneškodňovaný komunálny odpad v t 9,6 427,7 2,9 26,4 0 8,7 

Predajňa potravinárskeho tovaru áno áno  nie áno  áno  áno 

Predajňa zmiešaného tovaru nie nie  nie  nie  nie  nie 

Pohostinské odbytové stredisko áno áno  nie áno  áno  áno 

Predajňa nepotravinárskeho tovaru  nie áno  nie áno  nie  nie 

Predaj PHM nie áno  nie nie  nie  nie 

Komerčná banka  nie áno  nie nie  nie  nie 

Bankomat  nie nie  nie nie  nie  nie 

Zdroj: ŠÚ SR, www.cdb.sk 

Tabuľka č.22: Infraštruktúra v obciach Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, 

Veľká Franková, Malá Franková a Havka 

Infraštruktúra / obec 
Spišská 

Belá 

Spišská 

Stará 

Ves 

Spišské 

Hanušovce 

Veľká 

Franková 

Malá. 

Franková 
Havka 

Pošta áno áno áno áno nie nie 

Káblová televízia nie áno áno nie nie nie 

Verejný vodovod áno áno nie nie nie nie 

Verejná kanalizácia áno áno áno nie nie nie 

Kanalizačná sieť pripojená na ČOV áno áno nie nie nie nie 

Rozvodná sieť plynu áno áno áno áno áno nie 

Kúpalisko umelé alebo prírodné nie nie nie nie nie nie 

Telocvičňa áno áno áno nie nie nie 

Ihrisko pre futbal (okrem školských)  áno áno áno nie nie nie 

Videopoţičovňa a DVD poţičovňa áno nie nie nie nie nie 

Kino stále áno áno nie nie nie nie 

Kniţnica áno áno áno áno nie nie 

Lekárne a výdajne liekov áno áno nie nie nie nie 

Ambulancie lekára pre dospelých áno áno nie nie nie nie 

Ambulancie lekára pre deti a dorast áno áno nie nie nie nie 

Ambulancie lekára stomatológa áno áno nie nie nie nie 

Ambulancie lekára gynekológa áno nie nie nie nie nie 

Skládka komunálneho odpadu áno nie nie nie nie nie 

Mnoţstvo komunálneho odpadu t 1809.8 211,5 41,9 42,5 26,8 0,4 

Vyuţívaný komunálny odpad v t 0 14,9 0 1,8 0 0 

Zneškodňovaný komunálny odpad v t 1790 196,6 36,1 40,7 26,4 0,4 

Predajňa potravinárskeho tovaru áno áno áno áno áno nie 

Predajňa zmiešaného tovaru nie nie nie nie nie nie 

Pohostinské odbytové stredisko áno áno áno áno nie nie 

Predajňa nepotravinárskeho tovaru  áno áno nie nie nie nie 

Predaj PHM áno áno nie nie nie nie 

Komerčná banka  áno áno nie nie nie nie 

Bankomat  áno áno nie nie nie nie 
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Zdroj: ŠÚ SR, www.cdb.sk 

 

Tabuľka č.23: Infraštruktúra v obciach Zálesie, Červený Kláštor, Tatranská javorina, Vysoké 

Tatry a Ţdiar 

Infraštruktúra / obec Zálesie 
Červený 

Kláštor 

Tatranská 

Javorina 

Vysoké 

Tatry 
Ţdiar 

Pošta nie áno áno áno áno 

Káblová televízia nie nie nie nie nie 

Verejný vodovod áno áno áno áno áno 

Verejná kanalizácia nie áno áno áno áno 

Kanalizačná sieť pripojená na ČOV nie áno áno áno áno 

Rozvodná sieť plynu nie áno áno áno áno 

Kúpalisko umelé alebo prírodné nie nie nie nie nie 

Telocvičňa nie nie nie áno áno 

Ihrisko pre futbal (okrem školských)  nie áno nie áno áno 

Videopoţičovňa a DVD poţičovňa nie nie nie áno nie 

Kino stále nie nie nie áno nie 

Kniţnica nie áno áno áno áno 

Lekárne a výdajne liekov nie nie nie áno nie 

Ambulancie lekára pre dospelých nie nie nie áno nie 

Ambulancie lekára pre deti a dorast nie nie nie áno nie 

Ambulancie lekára stomatológa nie nie nie áno áno 

Ambulancie lekára gynekológa nie nie nie áno nie 

Skládka komunálneho odpadu nie nie nie nie nie 

Mnoţstvo komunálneho odpadu t 3,8 26,2 40,4 14730,1 327 

Vyuţívaný komunálny odpad v t 0 1 0 11000,9 0,5 

Zneškodňovaný komunálny odpad v t 0 25,2 40,4 3559 317,1 

Predajňa potravinárskeho tovaru áno áno áno áno  áno  

Predajňa zmiešaného tovaru nie nie nie nie  nie  

Pohostinské odbytové stredisko nie nie áno áno  áno  

Predajňa nepotravinárskeho tovaru  nie nie nie áno   nie  

Predaj PHM nie nie nie áno  áno  

Komerčná banka  nie nie nie áno  nie  

Bankomat  nie nie nie áno  áno  

Zdroj: ŠÚ SR, www.cdb.sk 

 

Situácia v bývaní, obývanosti a vybavenosti bytového fondu. Vekovú štruktúru domov 

a bytov. 

 

Prehľad situácie v bývaní a obývanosti v území Tatry – Pieniny predstavuje nasledovná 

tabuľka č.24. 

 

Tabuľka č. 24:Podiel domov, bytových domov a ostatných budov územia Tatry – Pieniny 

OBDOBIE Domy 
Bytové 

domy 

Ostatné 

budovy 
Spolu 

Domy 

% 

Bytové 

domy 

% 

Ostatné 

budovy 

% 

1920 – 1945 1068 492 70 1630 12,5 11,3 25 

1946 – 1970 3118 1496 96 4710 36,6 34,3 34,3 

1971 – 1980 2070 1430 66 3566 24,3 32,8 23,6 

http://www.cdb.sk/
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Zdroj: www.ueos.sk 

 

Z tabuľky č.24 vyplýva, ţe počet domov v % vyjadrení bol najvyšší v rokoch 1946 – 

1970 a v súčasnosti zaznamenáva najniţšie hodnoty. Rovnaký trend je moţno skonštatovať aj 

v kategórii bytových domov a ostatných budov, čo znamená, ţe v súčasnosti je územie 

poznačené slabou výstavbou domov a bytových domov, čo je spôsobené niekoľkými 

faktormi. V prvom rade sa jedná o nestabilnú ekonomickú situáciu, ktorá sa v regióne 

prehlbuje ešte výraznejšie.  

 

Na túto základnú príčinu nadväzuje niţšia miera zamestnanosti a s tým spojená niţšia 

kúpyschopnosť obyvateľstva. Tieto faktory následne vplývajú na demografický vývoj 

a vyľudňovanie vidieka. Takýto trend je preto dlhodobo neudrţateľný a je potrebné hľadať 

rozvojové impulzy, ktoré napomôţu k naštartovaniu procesov oţivenia a trvalej udrţateľnosti 

v území. Tabuľka č. 25 prináša podrobný prehľad obývaných domov v jednotlivých obciach 

v území.  

 

Tabuľka č. 25: Počet obývaných domov subregiónu Tatry - Pieniny 
Obec Počet domov Obec Počet domov 

Osturňa 278 Veľká Franková 106 

Malá Franková 56 Spišské Hanušovce 169 

Jezersko 35 Reľov 120 

Zálesie 40 Matiašovce 248 

Havka  17 Veľká Lesná 115 

Spišská Stará Ves 399 Majere 30 

Červený Kláštor 68 Lechnica 105 

Haligovce 192 Veľký Lipník 296 

Stráňany 101 Lesnica 130 

Tatranská Javorina 50 Spišská Belá 1031 

Lendak 867 Ţdiar 446 

 

 

Tabuľka č. 26: Obdobie výstavby domového a bytového fondu od r.1920 do r. 2001 

Obdobie 

výstavby 
Rodinné Bytové Ostatné Domový fond 

  domy domy budovy spolu 

 I. Kategória         

   1920 - 1945 215 173 27 415 

   1946 - 1970 793 651 29 1473 

   1971 - 1980 777 652 30 1459 

   1981 - 1990 563 311 11 885 

   1991 - 2001 371 128 8 507 

1981 – 1990 1390 658 28 2076 16,3 15,1 10 

1991 – 2001 868 286 20 1174 10,2 6,6 7,1 

spolu 8514 4362 280 13156 100 100 100 

% 64,7 33,2 2,1 100       
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   Spolu 2719 1915 105 4739 

   % 57,37% 40,41% 2,22% 100,00% 

 II. Kategória        

   1920 - 1945 102 22 1 125 

   1946 - 1970 339 48 13 400 

   1971 - 1980 158 56 1 215 

   1981 - 1990 85 16 2 103 

   1991 - 2001 45 4 2 51 

   Spolu 729 146 19 894 

   % 81,54% 16,33% 2,13% 100,00% 

 III. Kategória         

   1920 - 1945 46 3 0 49 

   1946 - 1970 145 1 0 146 

   1971 - 1980 59 0 1 60 

   1981 - 1990 15 0 0 15 

   1991 - 2001 5 1 0 6 

   Spolu 270 5 1 276 

   % 97,83% 1,81% 0,36% 100,00% 

 IV. Kategória         

   1920 - 1945 171 48 7 226 

   1946 - 1970 282 48 6 336 

   1971 - 1980 41 7 1 49 

   1981 - 1990 32 2 1 35 

   1991 - 2001 13 10 0 23 

   Spolu 368 67 8 443 

   % 83,07% 15,12% 1,81% 100,00% 

 Úhrn         

   1920 - 1945 534 246 35 815 

   1946 - 1970 1559 748 48 2355 

   1971 - 1980 1035 715 33 1783 

   1981 - 1990 695 329 14 1038 

   1991 - 2001 434 143 10 587 

   Spolu 4257 2181 140 6578 

   % 64,72% 33,16% 2,13% 100,00% 

Zdroj: www.ueos.sk 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 27: Zastúpenie domov, bytových domov a ostatných budov na bytovom fonde 

v území Tatry - Pieniny 

  

 
DOMY 

BYTOVÉ 

DOMY 

OST. 

BUDOVY 
SPOLU 

DOMY 

% 

BYTOVÉ 

DOMY % 

OST. 

BUDOVY 

% 

   1920 – 1945 1068 492 70 1630 12,5 11,3 25 

   1946 – 1970 3118 1496 96 4710 36,6 34,3 34,3 

   1971 – 1980 2070 1430 66 3566 24,3 32,8 23,6 

   1981 – 1990 1390 658 28 2076 16,3 15,1 10 

   1991 – 2001 868 286 20 1174 10,2 6,6 7,1 

   spolu 8514 4362 280 13156 100 100 100 
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   % 64,7 33,2 2,1 100       

Zdroj: www.ueos.sk 

 

Tabuľka č. 28: Počet obývaných domov za jednotlivé obce 

Obce Počet domov 

Osturňa 278 

Veľká Franková 106 

Malá Franková 56 

Spišské Hanušovce 169 

Jazersko 35 

Hágy  - 

Reľov 120 

Zálesie 40 

Matiašovce 248 

Havka 17 

Veľká Lesná 115 

Spišská Stará Ves 399 

Lysá pod Dunajcom  - 

Majere 30 

Červený kláštor 68 

Lechnica 105 

Haligovce 192 

Veľký Lipník 296 

Stráňany 101 

Lesnica 130 

Tatranská Javorina 50 

Tatranská Lomnica  - 

Starý Smokovec  - 

Spišská Belá 1031 

Lendak 867 

Ţdiar 446 

Zdroj: www.ueos.sk 

 

Identifikácia rekreačných, ubytovacích a stravovacích zariadení, poľnohospodárskych 

a výrobných objektov, rekreačných areálov a areálov poskytujúcich zázemie pre 

diverzifikáciu činností na vidieku s dôrazom na cestovný ruch  

 

Po pasportizácii objektov a zariadení slúţiacich cestovnému ruchu 

a nepoľnohospodárskej výrobe je moţné konštatovať, ţe tieto objekty sa sústreďujú okolo 

miest a území cestovného ruchu, kde je len minimálne rezerva objektov pre ich vyuţitie. Preto 

bude v budúcnosti potrebné vyrovnať výraznú difereciáciu v ţivotnej úrovni v území. 

Existujúca infraštruktúra pre rozvoj cestovného ruchu, nepoľnohospodárskej výroby a rezerva 

pre tieto aktivity je podľa jednotlivých obcí nachádzajúcich sa v území s prevahou 

katastrálnych území nachádzajúcich mimo polí rastu je zobrazená v tabuľke č.26. 

 

Prehľad voľných budov, ich stav, vlastníctvo a plány s budúcim  vyuţitím 
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Tabuľka č.29: Počet rekreačných, ubytovacích, stravovacích zariadení, poľnohospodárskych 

a výrobných objektov, rekreačných areálov a voľných budov pre cestovný ruch obcí 

Zdruţenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 

P
.č
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1.  Červený kláštor 6 5 1 - 1 2 

2.  Haligovce 4 1 - - 1 1 

3.  Havka 17 - 1 - - 1 

4.  Jezersko 20 - - - 1 - 

5.  Lechnica 5 - 1 1 - 1 

6.  Lendak 4 1 0 2 1 - 

7.  Lesnica 10 3 1 1 2 3 

8.  Majere 1 0 0 0 1 1 

9.  Malá Franková 0 0 1 1 1 2 

10.  Matiašovce 0 0 1 1 0 1 

11.  Osturňa 3 0 0 1 0 3 

12.  Reľov 2 1 1 0 1 3 

13.  Spišská Belá 6 4 4 10 1 - 

14.  Spišská Stará Ves 7 5 2 4 2 3 

15.  Spišské Hanušovce 1 2 1 1 1 2 

16.  Stráňany 1 0 1 0 0 1 

17.  Veľká Franková 0 0 1 2 0 0 

18.  Veľká Lesná 2 0 0 1 0 2 

19.  Veľký Lipník 0 1 1 1 1 2 

20.  Vysoké Tatry 318 51 0 0 4 - 

21.  Tatranská Javorina 14 3 0 1 2 3 

22.  Zálesie 0 0 0 0 0 1 

23.  Ţdiar 76 18 2 - 10 5 

Spolu 497 95 19 14 30 37 
Zdroj: www.ueos.sk 

 

 

 

 Majetok obcí a investičné aktivity obcí v období posledných 5 rokov, plánované 

investičné aktivity 

 

Z  uvedenej pasportizácie je vidieť, ţe najviac sa investuje v spádových obciach, 

mestách a v oblasti cestovného ruchu, pričom okrajové časti územia sú výrazne 

poddimenzované v dostupnosti zdrojov. 

 

Tabuľka č. 30: Prehľad uskutočnených, plánovaných investícií a aktuálneho majetku obcí 

Zdruţenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 

P.č. Obec 
Investície 

za 5 rokov 

v tis. Eur 

Plánované investície 

na 5 rokov 

v tis. Eur 

Majetok obce 

v tis. Eur  

1.  Červený Kláštor 813,3 2157,6 1029,0 

http://www.ueos.sk/
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2.  Haligovce 132,7 331,9 663,8 

3.  Havka 9,9 33,2 663,8 

4.  Jezersko 33,2 165,9 99,6 

5.  Lechnica 597,5 663,8 663,8 

6.  Lendak 482.6 754.9 3560.9 

7.  Lesnica 663,8 2323,6 995,8 

8.  Majere 829,8 663,8 66,4 

9.  Malá Franková 132,7 763,5 99,6 

10.  Matiašovce 99,6 995,8 232,4 

11.  Osturňa 199,1 995,8 663,8 

12.  Reľov 497,9 663,8 663,8 

13.  Spišská Belá 1 254,3 15 254,7 4 351.9 

14.  Spišská Stará Ves 497,9 2655,5 2655,5 

15.  Spišské Hanušovce 995,0 1659,7 1659,7 

16.  Stráňany 43,2 464,7 2655,5 

17.  Veľká Franková 66,4 829,8 99,5 

18.  Veľká Lesná 166,0 663,8 232,4 

19.  Veľký Lipník 497,9 995,8 829,8 

20.  Vysoké Tatry 2 543,6 16 121,7 9 152,4 

21.  Zálesie 0,0 497,9 33,2 

22. Tatranská Javorina 426,7 1231,0 726,9 

23. Ţdiar 531,6 831 2502,9 

Spolu: 11 032,1 50 964,3 34 302,40 

Zdroj: vlastný prieskum 

 
 

2.6 Popis ekonomických zdrojov  

 

 Popíšte rozdiely v sektoroch a odvetviach v rámci územia – geografické rozmiestnenie 

odvetví, nezamestnanosti, sociálnych problémov, širšie ekonomické prepojenie mimo 

územia verejno-súkromného partnerstva (MAS) – výskyt veľkých zamestnávateľov 

v blízkosti územia a pod. Základná charakteristika územia.  

 

Ekonomická oblasť - z ekonomického hľadiska má územie Tatry – Pieniny a jeho 

bezprostredné okolie poľnohospodársko-priemyselný charakter. Nedostatok surovinových 

zdrojov viedol k orientácii výrobnej sféry na spracovanie dopestovanej poľnohospodárskej 

produkcie, na lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel reprezentovaný malými 

prevádzkami a pílami.  

Geografické rozmiestnenie odvetví - z hľadiska priestorového rozmiestnenia sa dá 

konštatovať, ţe celá priemyselná základňa územia Tatry - Pieniny leţí na hlavnej osi 

osídlenia: Poprad – Keţmarok  - Spišská Belá – Spišská Stará Ves. Takmer všetky  

priemyselné podniky sú sústredené do dvoch väčších miest územia (Spišská Stará Ves, 

Spišská Belá). Výrobná sféra v ostatných obciach je reprezentovaná výlučne drobnými 

dielňami. Priemyselná základňa v území subregiónu Tatry – Pieniny a jeho bezprostrednom 

okolí bola orientovaná hlavne na textilný, potravinársky a spracovateľský priemysel. V 

menšej miere sú tu zastúpené podniky strojárenského a drevospracujúceho priemyslu.  

Sociálna oblasť - ku koncu sledovaného kalendárneho roka 2007 bolo v regióne 

pôsobnosti o. z. Tatry – Pieniny LAG 28,6% ekonomicky aktívnych ţien (porovnanie 
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k celkovému počtu obyvateľov), čo predstavuje cca 46% podiel na celkovom počte 

ekonomicky aktívnych osôb v území. Celkový prírastok obyvateľstva dosiahol počas roka 

2007 v území pôsobnosti o. z. Tatry – Pieniny LAG v rámci Prešovského kraja druhý najvyšší 

počet, aj keď vo všeobecnosti moţno skonštatovať, ţe tento prírastok má viac negatívnu, ako 

pozitívnu tendenciu. V súčasnosti je rovnako priaznivá veková štruktúra obyvateľstva. Z 

celkového počtu obyvateľov územia Tatry - Pieniny 21,04% pripadá na obyvateľov v 

predproduktívnom, 61,6% obyvateľstva je v produktívnom veku a 17,19 % občanov je v 

poproduktívnom veku. Z hľadiska vekovej štruktúry obyvateľstva dochádza v posledných 

rokoch k miernemu poklesu obyvateľov v predproduktívnom veku a naopak zvyšuje sa podiel 

obyvateľov v poproduktívnom veku. Z hľadiska dlhodobého vývoja túto skutočnosť 

hodnotíme negatívne.  

Nezamestnanosť - patrí k najzávaţnejším sociálnym problémom Slovenska. Trh práce 

v subregióne Tatry - Pieniny sa vyznačuje predovšetkým nerovnováhou medzi ponukou práce 

a dopytom po nej, pretrvávajúcou vysokou mierou nezamestnanosti so značným podielom 

dlhodobej nezamestnanosti, sezónnosťou a nízkou mobilitou pracovných síl. V poslednom 

čase pokračoval vo vývoji miery nezamestnanosti naďalej mierny pokles. Negatívne sa však 

javí skutočnosť, ţe štruktúra evidovaných uchádzačov o zamestnanie vedie k nárastu 

marginalizovaných skupín uchádzačov o zamestnanie. Ide o uchádzačov so základným 

vzdelaním alebo bez vzdelania, bez pracovných návykov, ktorí sú na trhu práce v regióne 

neuplatniteľní. Patria tu zväčša obyvatelia rómskeho etnika. Ich záujem o prácu a vzdelanie je 

minimálny. Ich nízka úroveň vzdelania im sťaţuje komunikáciu s prípadným 

zamestnávateľom a i napriek individuálnemu prístupu zamestnancov je ich zručnosť pri 

uchádzaní sa o prácu nízka. 

 

Obrázok č. 18: Miera nezamestnanosti EAO v území Tatry – Pieniny podľa obcí 

 
Zdroj: www.upsvar.sk, 31.12.2007 

 

Z celkového hľadiska moţno skonštatovať, ţe mierny nárast v počte uchádzačov 

o zamestnanie zaznamenala len veková kategória uchádzačov do 19 rokov (cca +1%) 

a uchádzači vo veku nad 50 rokov (cca 0,7%), najlepšie sa dokázali uplatniť uchádzači 

o zamestnanie vo vekovom rozpätí 20-29 rokov (cca -1,7%) a najťaţšie z uchádzačov 

o zamestnanie sa v posledne sledovanom období (rok 2007) uplatňovali uchádzači 

o zamestnanie vo veku 40-49 rokov (cca -0,2%).  
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Graf č. 5: Vývoj miery nezamestnanosti v území Tatry – Pieniny v rokoch 2004 – 2007 

 
Zdroj: www.upsvar.sk 

 

Mobilita pracovnej sily – z celkového počtu pracujúcich obyvateľov subregiónu Tatry – 

Pieniny tvoria ţeny 46,77% podiel, muţi 53,22% podiel a z tohto súčtu je za prácou nútených 

dochádzať mimo miesta svojho trvalého bydliska celkovo aţ 36,37% pracujúcich, čo je viac 

ako 1/3 z celkového počtu zamestnaných obyvateľov v území. Podrobnejší prehľad 

o jednotlivých odvetviach hospodárstva, v nadväznosti na mobilitu pracovnej sily prezentuje 

tabuľka č. 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 31: Mobilita EAO v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva územia Tatry - 

Pieniny 

Odvetvie Ekonomicky aktívne osoby 
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hospodárstva 

 muţi 

 

ţeny 

 

spolu 

 

z toho 

odchádza do 

zamestnania 

 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace sluţby 452 133 585 246 

 Lesníctvo, ťaţba dreva a pridruţené sluţby 587 308 895 362 

 Rybolov, chov rýb 0 0 0 0 

 Ťaţba nerastných surovín 17 1 18 2 

 Priemyselná výroba 1036 859 1895 773 

 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 69 28 97 45 

 Stavebníctvo 821 37 858 585 

 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, 

motocyklov a spotrebného tovaru 388 616 1004 413 

 Hotely a reštaurácie 310 707 1017 343 

 Doprava, skladovanie a spoje 319 160 479 283 

 Peňaţníctvo a poisťovníctvo 32 72 104 62 

 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné sluţby, výskum a vývoj 221 148 369 174 

Verejná správa a obrana, povinné sociálne  zabezpečenie 370 422 792 326 

 Školstvo 112 477 589 248 

 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 308 785 1093 379 

 Ostatné verejné, sociálne a osobné sluţby 265 176 441 121 

EA bez udania odvetví 1596 1138 2734 356 

Spolu 6903 6067 12970 4718 

Zdroj: www.upsvar.sk, ŠÚ SR, www.orsr.sk 

 

Prehľad vývoja miery nezamestnanosti v subregióne Tatry – Pieniny nadväzuje na 

údaje uvedené v zozname príloh k záväznej osnove integrovanej stratégie rozvoja územia, 

v časti povinné prílohy, v prílohe č. 1: Socioekonomická charakteristika, Tab. č. 4: Miera 

nezamestnanosti k 31.12. daného roku vyjadrená v %. Vo všeobecnosti však moţno 

skonštatovať, ţe z hľadiska vývoja zamestnanosti do budúcna je potrebné klásť dôraz na 

podporu malého a stredného podnikania, na vytvorenie priaznivejších podmienok pre rozvoj 

remeselných činností, ktoré majú na území Tatry - Pieniny bohaté tradície.  

 

K popisu ekonomických zdrojov územia je však potrebné podotknúť skutočnosť, ţe 

presnosť a úplnosť údajov uvedených v tejto časti je do značnej miery závislá od dostupnosti 

údajov, keďţe samotné obce v území pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva Tatry – 

Pieniny nevedú štatistické podklady v štruktúrach, aké sú pre zostavenie podrobných 

podkladov a analýz pre podobné účely vyţadované. Štatistické ukazovatele bolo preto 

potrebné prácne vyhľadávať jednak v území (dotazníky, podklady obcí a miest), ale aj 

v dostupných analýzach okresných Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (Poprad, 

Keţmarok, Stará Ľubovňa), zverejnených za posledné sledované obdobie, ako aj podkladov 

Úradu prešovského samosprávneho kraja, či podkladov Štatistického úradu SR.  

 

Z takto získaných podkladov bolo moţné  zostaviť podrobnejší a presnejší prehľad 

ekonomických zdrojov územia, ktorý však (aj vzhľadom na neustále meniacu sa situáciu 

v tejto oblasti skúmania) nemusí vo všetkých aktuálne zistených údajoch zodpovedať 

najaktuálnejším ukazovateľom z danej oblasti skúmania.  

 

 Popíšte situáciu v podnikateľskej sfére podľa sektorov, odvetví – počet aj schopnosť 

tvoriť zamestnanosť, rozdelená na PO a FO a podľa veľkosti v súlade s legislatívou EÚ 
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(mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky), schopnosť investovať, expandovať a 

diverzifikovať. 

 

Podniky podľa sektorov – primárny sektor tvorí poľnohospodárstvo, poľovníctvo 

a lesníctvo zastúpený 31%, priemysel a stavebníctvo patria do sekundárneho sektora (11%). 

V území Tatry - Pieniny má najväčšie zastúpenie terciérny sektor, ktorý sa skladá z dopravy, 

obchodu, ubytovacích a stravovacích aktivít, predaja nehnuteľností a ostatných bliţšie 

nešpecifikovaných častí tohto sektora. Najmenšiu mieru zastúpenia v subregióne má 

kvartérny sektor zastúpený vedou, výskumom, technikou, školstvom a zdravotníctvom, ktorý 

činí iba 4%.   

 

Graf č. 6: Podiel jednotlivých sektorov na hospodárstve subregiónu Tatry - Pieniny 

 
Zdroj: www.ur.sk, www.orsr.sk, www.zrsr.sk, ŠÚ SR, k 31.12.2008 

 

 Podniky podľa odvetví – primárny sektor tvorí poľnohospodárstvo, ktoré je 

zastúpené 27,93% a lesníctvo 2,70%. Priemysel (6,87%) a stavebníctvo (4,62%) tvoria 

sekundárny sektor. Terciérny sektor pozostáva z dopravy (0,56%), obchodu (31,08%), 

hotelových a reštauračných aktivít (7,77%), predaja nehnuteľností (0,9%) a ostatných bliţšie 

nešpecifikovaných sluţieb (13,85%). Poslednou zloţkou je kvartérny sektor skladajúci sa 

z výskumu (0,23%), zdravotníctva (1,46%), školstva (0,11%), sluţieb (1,8%) a zavádzania 

technologických prvkov (0,11%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7: Zastúpenie odvetví národného hospodárstva územia Tatry - Pieniny 
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Zdroj: www.ur.sk, www.orsr.sk, www.zrsr.sk, ŠÚ SR, k 31.12.2008 

 

 

Podniky podľa počtu zamestnancov - celkovo aţ do 77% všetkých podnikov 

v území Tatry - Pieniny patrí do kategórie s počtom zamestnancov do 10 zamestnancov. 

V kategórii podnikov s počtom zamestnancov 11-19 pôsobí v území Tatry – Pieniny cca 13% 

podnikov. Podielom zhodujúcim sa vo výške takmer 5,5% sú v subregióne ďalšie dve 

kategórie podnikov, a to podniky s počtom 20-49 a 50-249 zamestnancov. V priamom území 

Tatry – Pieniny predovšetkým chýba priemyselný podnik, ktorý by dokázal zabezpečiť 

zamestnanie pre viac ako 500 ľudí. 
 

Tabuľka č. 32: Veľkostné kategórie podnikov podľa počtu zamestnancov 

Veľkostná kategória % podiel 

0-10 76,6 

11-19 12,8 

20-49 5,3 

50-249 5,3 

250-499 - 

500-999 - 

1000 a viac - 

Spolu 100 
Zdroj: www.ur.sk, www.orsr.sk, www.zrsr.sk, ŠÚ SR, k 31.12.2008 
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Podniky podľa právnej normy - celkový počet subjektov (862) je rozdelený na PO 

a FO. Právnické subjekty sa členia na Obchodné spoločnosti, ktorých je v subregióne v počte 

305. Tie sa členia na akciové spoločnosti (17) a spoločnosti s ručeným obmedzením, ktoré sú 

v prevahe (288). Druţstvá sa podieľajú na celkovej skladbe 17 subjektmi a ostatné ziskovo 

orientované jednotky v počte 7 subjektov. Fyzické osoby – ţivnostníci sú zastúpení 310 

subjektmi, fyzické osoby – slobodné povolania 1 subjektom a fyzické osoby – samostatne 

hospodáriaci roľníci počtom 224 subjektov. Spolu tvoria 535 subjektov fyzických osôb. 

Právna forma FO má prevahu nad PO. 

 

Tabuľka č. 33: Počet PO a FO subjektov podľa právnej normy v území Tatry - Pieniny 

Právne subjekty Počet % 

Právnické subjekty spolu 327 37,94 

  Obchodné spoločnosti 305 35,38 

  – akciové spoločnosti 17 1,97 

  – spol. s r.o. 288 33,41 

  Druţstvá 15 1,74 

  Ostatné ziskovo orientované jednotky 7 0,81 

Fyzické osoby spolu 535 62,06 

  FO – ţivnostníci 310 35,96 

  FO – slobodné povolania 1 0,12 

  FO – samostatne hospodáriaci roľníci 224 25,99 

Právnické subjekty a Fyzické osoby spolu 862 100,00 

Zdroj: www.ur.sk, www.orsr.sk, www.zrsr.sk, ŠÚ SR, k 31.12.2008 

 

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) podľa odvetví – najväčší podiel SZČO 

pôsobí v oblasti stavebníctva – 24%, nasleduje oblasť poľnohospodárstva, poľovníctva 

a lesníctva – 22,32%, veľkoobchod a maloobchod (s prevahou maloobchodu) – takmer 21%, 

oblasť priemyselnej výroby – takmer 16%, obchodné činnosti v oblasti prenájmu 

a nehnuteľností – takmer 6%, ostatné bliţšie nešpecifikované odvetvia – takmer 3,5%, ostatné 

spoločenské, sociálne a osobné sluţby – takmer 2% a činnosti v oblasti dopravných 

a skladovacích sluţieb – cca 1,5%. O skladbe a percentuálnom podiele jednotlivých SZČO 

podľa odvetví, hovorí aj tabuľka č. 31.  

 

Tabuľka č. 34: Zastúpenie SZČO podľa odvetví v území Tatry – Pieniny 

Odvetvie 
SZČO 

podiel v % 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo 22,32% 

Priemyselná výroba 15,63% 

Stavebníctvo 24,04% 

Veľkoobchod, maloobchod 20,65% 

Hotely a reštaurácie 4,86% 

Doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie 1,55% 

Nehnuteľnosti, prenájom a obch. činnosti 5,63% 

Ostatné spoločenské,  sociálne a osobné sluţby 1,87% 
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Ostatné odvetvia 3,44% 

S p o l u 100,00% 

Zdroj: ŠÚ SR, 31.12.2007 

 

Schopnosť investovať, expandovať a diverzifikovať - vzhľadom ku skutočnosti, ţe 

nepochybne najväčšia časť ekonomického spektra patrí fyzickým osobám – podnikateľom 

(malým podnikateľom) je potrebné skonštatovať, ţe práve táto skupina ekonomicky aktívnych 

osôb je pre územie najvýznamnejším prínosom, no z hľadiska schopnosti rozvoja a expanzie 

predstavuje práve táto oblasť najslabší článok, keďţe mnoţstvo týchto podnikateľov nie je 

schopných zapojiť sa do finančne náročných projektov. V tejto súvislosti je potrebné tieţ 

podotknúť, ţe hoci sú práve pre tieto subjekty k dispozícii mnohé z podporných programov, 

najviac však Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, resp. Operačný 

program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia, podnikateľské subjekty nie sú ochotné podstúpiť 

pomerne zloţitú procedúru uchádzania sa o nenávratné finančné príspevky, resp. administrácie 

a finančnej implementácie prípadných úspešných projektov. Významným faktorom je tieţ 

refundácia týchto nákladov, čo v konečnom dôsledku núti podnikateľský subjekt obrátiť sa na 

bankovú inštitúciu s poţiadavkou o preklenovací úver, čo títo podnikatelia nie sú ochotní 

podstúpiť. Rovnako pre nich v regióne absentuje sieť inštitúcií a programov zameraných na 

podporu podnikateľskej činnosti, poskytovanie štartovacích úverov, prekleňovanie 

exponovaných finančných období, či poskytovanie odborných poradenských a konzultačných 

sluţieb orientovaných výlučne na potreby malých a stredných podnikateľov. V subregióne 

Tatry – Pieniny chýba rovnako zariadenie podnikateľského inkubátora, ktoré by výraznou 

mierou napomohlo k začatiu podnikania.  

 

Mnoho zo začínajúcich malých podnikateľov je odkázaných na nástroje aktívnej politiky trhu 

práce, medzi ktoré moţno zahrnúť aj nenávratnú finančnú pomoc pri začatí podnikania – samo 

zamestnania. Aj v tejto oblasti nie je v subregióne väčšie mnoţstvo inštitúcií, ktoré by dokázali 

tejto skupine osôb odborne pomôcť a poradiť pri tvorbe podnikateľských zámerov, projektov 

a ţiadostí. Jednou z inštitúcií v tejto oblasti je Regionálna rozvojová agentúra Tatry – Spiš, so 

sídlom v Keţmarku, ktorá v portfóliu poradenskej činnosti ponúka aj odborný konzultačný 

servis a bezplatné poradenstvo. Z hľadiska merania záujmu o tento druh pomoci však moţno 

skonštatovať, ţe miera záujmu nie je vysoká a mnoţstvo začínajúcich podnikateľov sa skôr 

spolieha na vlastné finančné zdroje, skúsenosti a schopnosti, ako na vyuţitie nenávratnej 

finančnej pomoci zo štátu.  

 Popíšte najväčších podnikateľov a zamestnávateľov v území, ale aj mimo neho 

v prípade, že majú významný podiel na zamestnanosti územia, vrátane ich rozvojových 

zámerov.  

 

K nosným  podnikom základného skeletu podnikateľskej štruktúry podľa jednotlivých 

priemyselných odvetví, ktoré v podstatnej miere ovplyvňujú zamestnanosť v území patria: 

 Potravinársky a spracovateľský priemysel – patrí tu najmä Poľnohospodárske 

druţstvo Goral Veľká Franková, ktoré je v tejto oblasti význačné spracovaním mlieka 

a výrobou mliečnych výrobkov (mlieka, syra, bryndze). Z významnejších zamestnávateľov 

v území moţno tieţ spomenúť Svojpomocné druţstvo poľnohospodárov vo Veľkej Lesnej, 

prevádzkujúce dedinskú pekáreň, ktorá zabezpečuje zásobovanie aj okolitého spádového 

územia – susedných obcí. Medzi ďalšie poľnohospodárske podniky patria: Poľnohospodárske 

druţstvá vo Veľkom Lipníku, v Červenom Kláštore, v Spišskej Starej Vsi, v Matiašovciach,  
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v Spišských Hanušovciach a v Spišskej Belej. Jednotné roľnícke druţstvo sa nachádza v obci 

Osturňa a takisto aj Svojpomocné druţstvo poľnohospodárov v Lesnici. 

 

 Poľnohospodárstvo - po prechode ekonomiky Slovenska na trhový mechanizmus 

došlo k podstatným zmenám aj v oblasti poľnohospodárstva v území Tatry - Pieniny. Predtým 

fungujúce menšie druţstvá zanikli. Klimatické podmienky v území MAS Tatry – Pieniny nie sú 

aţ natoľko priaznivé a prinášajú so sebou riziká pre podnikanie v tejto oblasti. Napriek tomu 

v súčasnosti v území pôsobí niekoľko podnikov s počtom zamestnancov nad 20. Patria k nim 

PD Spišská Belá (117 zamestnancov), AT Tatry  Spišská Belá (56), PD Zamagurie Spišské 

Hanušovce (46),  PD Goral Veľká Franková (31), Malá Franková – IPEC – AGRO s.r.o. 

 

 Strojárenský priemysel - Zastrova a.s. Spišská Stará Ves – najväčšiu časť výrobného 
programu tvorí kovovýroba, z ktorej 60% produkcie dodáva pre TATRAVAGÓNKU a.s. 

Poprad. Firma sa zaoberá výrobou zváraných komponentov pre koľajové a cestné nákladné 

vozidlá, výrobou oceľových konštrukcií, kovových kontajnerov. Je výrobcom rôznych typov 

návesov pre prístavy, časti vagónov, ako je kostra spodku vagóna kompletne s montáţou brzdy, 

čelných stien pre vagóny, deliacich stien pre vagóny a rôznych iných komponentov a zváraných 

náhradných dielov. Je výrobcom tlakových nádob pre vzduchovú tlakovú brzdu koľajových a 

cestných vozidiel. Prevaţujúcou technológiou v spoločnosti je zváranie v ochrannej atmosfére. 

Firma zamestnáva  151 zamestnancov. 

 

 Drevospracujúci priemysel - je typickým predstaviteľom takého druhu výroby, ktorá 
stavia na báze výhod zo spracovania domácej suroviny. Výroba sa koncentruje predovšetkým 

do produkcie piliarskych výrobkov a ťaţby dreva. K menej zastúpeným výrobám patri výroba s 

vyšším stupňom pridanej hodnoty. Významným podnikom tohto odvetvia, pôsobiacom na 

území Tatry - Pieniny (najviac však obec Ţdiar) sú Štátne lesy TANAP-u Tatranská Lomnica, 

štátna príspevková organizácia. Druhým význam podnikom v tejto oblasti, orientujúcim sa na 

výrobu s vyšším stupňom pridanej hodnoty je Javorina, druţstvo umeleckej výroby Spišská 

Belá – vyrába nábytok, hračky, dvere, okná na objednávku. Aţ 80% výrobkov sa vyrába pre 

zahraničných odberateľov. Má 94 zamestnancov. Do tejto kategórie moţno zaradiť aj samotné 

urbárske spoločenstvá viacerých obcí spoločne, z ktorých pozemky medzi jednotlivými obcami 

susedia (Matiašovce – spol. Poles s.r.o., Leso-pôdohospodárske pozemkové spoločenstvo), 

(Malá Franková – Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo, Urbárske a 

komposesorátne pozemkové spoločenstvo Osturňa, Lesné druţstvo Smrečina - Jezersko), 

(Lesné druţstvo Kríţová skala Veľký Lipník, Huta – pozemkové spoločenstvo). 

 

 Stavebníctvo - v súčasnosti sa v subregióne nenachádza veľký stavebný podnik, ktorý 
by mal dominantné postavenie na trhu. Počas transformácie priemyselných podnikov regiónu 

došlo k zániku najväčších stavebných firiem, a to Okresného stavebného podniku a Agrostavu. 

V súčasnosti sa touto ekonomickou činnosťou v území Tatry – Pieniny zaoberá väčšie 

mnoţstvo malých súkromných firiem, avšak ani jedna nemá viac ako 27  zamestnancov.  

 

 Cestovný ruch – v tejto oblasti hospodárstva je moţné vymenovať niekoľko 

významných zamestnávateľov v rámci Tatry – Pieniny. Najväčší výskyt zamestnávateľov 

v území predstavuje mesto Vysoké Tatry, na ktorého území podnikajú hlavne nasledujúce 

právnické osoby – Tatranské Lanové Dráhy a.s., 1. Tatranská a.s., Kúpele Štrbské pleso a.s., 

Kúpele Nový Smokovec a.s., Vojenské klimatické kúpele š.p., všetky hotelové zariadenia na 

území mesta, ostatné sanatóriá a kúpeľné domy. V menšej, no rovnako významnej pozícii je aj 

mnoţstvo ubytovacích zariadení typu penzión, resp. ubytovanie na súkromí. Zariadeniami 
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cestovného ruchu disponujú aj ostatné obce v území. Ide predovšetkým o ubytovacie moţnosti 

typu hotel – penzión a ubytovanie       v súkromí , a to hlavne v obciach Červený Kláštor, 

Lesnica, Veľký Lipník, Majere, Osturňa, Jezersko, Haligovce a hlavne Ţdiar. Mnohé lyţiarske 

strediská sa nachádzajú v obciach Ţdiar, Jezersko, Červený Kláštor, Spišské Hanušovce, 

Lesnica a v mestách Spišská Stará Ves, ale hlavne vo Vysokých Tatrách. 

  

 Iné - AQUATERM Spišská Belá – spoločnosť sa zaoberá sa veľkoobchodným 

predajom zdravotnej keramiky a sortimentu pre vybavenie kúpeľní. Zamestnáva 58 

zamestnancov. Dôleţitým zamestnávateľom je aj spoločnosť LIVONEC a.s. Spišská Belá, 

zamestnávajúca 14 zamestnancov a poskytujúca pracovné príleţitostí pre ďalších 90 SZČO. 

Spoločnosť za zaoberá predajom a opravou hasiacich prístrojov, poţiarneho materiálu 

týkajúceho sa poţiarnej ochrany, hydrantov. Spoločnosť vykonáva tieţ kontroly  montáţí 

elektrocentrál, elektrorozvodní, revíziou elektrických rozvojov a zariadení, bleskozvodov 

a protipoţiarnych náterov. Do budúcna plánuje spoločnosť vytvoriť samostatný vlastný 

zásobník na dusík a začať s produkciou bioplynu.  

Renova s.r.o. Spišská Belá – spoločnosť sa svojimi sluţbami zameriava hlavne na kompletný 

upratovací servis budov, kancelárskych a výrobných priestorov a hál, čistenie a farbenie 

koţušinových odevov, čistenie kobercov, pranie a chemické čistenie odevov a krajčírske 

sluţby. Spoločnosť zamestnáva viac ako 60 zamestnancov a svojimi sluţbami presahuje 

obsluţnosť územia Tatry – Pieniny hlavne do okresu Keţmarok a Poprad.  

 

Popis najväčších podnikateľov mimo územia subregiónu Tatry – Pieniny: 

vzhľadom ku skutočnosti, ţe územie Tatry – Pieniny presahuje do území troch okresov, je 

moţné pri tomto skúmaní vonkajších činiteľov rozvoja územia skonštatovať, ţe ekonomicky 

najlepšie rozvinutým z týchto okresov je práve okres Poprad, z ktorého územia práve 

mesto Vysoké Tatry patrí do subregiónu Tatry – Pieniny. Jeho silnou stránkou je dobre 

rozvinutá infraštruktúra a sieť bankovníctva a z hľadiska hospodárstva má významné 

postavenie v rámci územia pôsobnosti o. z. Tatry – Pieniny LAG. 

 

Dominantné postavenie v priemyselnej základni okresu Poprad má strojársky a 

chemický priemysel. Z ďalších odvetví sú významné najmä textilný priemysel, potravinársky 

a drevospracujúci priemysel. Priemyselná základňa okresu Poprad je sústredená najmä do 

výrobných areálov mestských sídiel na hlavnej rozvojovej osi Svit – Poprad – Keţmarok. Pre 

vhodné prírodné podmienky, kultúrnohistorické pamiatky, priaznivú komunikačnú 

dostupnosť je okres vhodný pre rozvoj cestovného ruchu a športu (pozri tieţ – Prieskum 

zdrojov cestovného ruchu). Ekonomický rozvoj okresu sa odzrkadľuje v rozsahu a štruktúre 

voľných pracovných miest. Vo veľkej miere sú zastúpené hlavne voľné pracovné miesta pre 

robotnícke profesie pre výrobu, obsluhu strojov a zariadení v strojárskom a textilnom 

priemysle, pre prevádzkových zamestnancov v oblasti sluţieb, v obchode, hoteloch a 

reštauráciách, pre pomocné robotnícke profesie v priemysle, stavebníctve a podobne. 

Zamestnávatelia uprednostňujú zamestnávanie na dobu určitú. 

 

Z hľadiska popisu najväčších podnikateľov a zamestnávateľov mimo územia Tatry – 

Pieniny je potrebné spomenúť nasledovné podniky, ktoré majú najvýznamnejší podiel na 

tvorbe zamestnanosti v regióne okresov pôsobenia o. z. Tatry – Pieniny LAG a ktoré svojou 

činnosťou výraznou mierou prispievajú aj k zamestnanosti obyvateľov pochádzajúcich 

z vnútra územia predmetného subregiónu. Ide o nasledovné najväčšie podniky: 
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Hengstler s.r.o., so sídlom v Keţmarku. Ide o firmu pôsobiacu v odvetví elektrotechniky 

a jej výrobný program je zameraný na montáţ elektrotechnických súčiastok a prístrojov. 

 

Chemosvit a.s., so sídlom vo Svite. Spoločnosť sa vo svojom výrobnom programe 

orientuje najmä na strojárenské produkty, produkty z plastov, flexibilné fólie a obaly, fólie pre 

elektrotechnický priemysel, baliace automaty a ostatné produkty z odvetvia obalovej 

techniky. Spoločnosť je v rámci okresu Poprad významným zamestnávateľom patriacim do 

kategórie zamestnávajúcich viac ako 1000 zamestnancov. Spoločnosť je finančne stabilnou 

a výrobným programom konkurencieschopnou v rámci strednej a východnej Európy. Časť 

svojho výrobného programu má spoločnosť Chemosvit a.s. lokalizovanú aj na Ukrajine 

a svojimi produktmi obchoduje takmer so všetkými krajinami Európy. Významný potenciál 

má spoločnosť aj v oblasti vedy a výskumu, a to najmä v chemickom a obalovom priemysle.  

 

Tatravagónka, a.s. Poprad, najväčší zamestnávateľ pre EAO z územia pôsobenia o. z. 

Tatry – Pieniny LAG, zabezpečujúci vývoj, výrobu a odbyt koľajových vozidiel pre nákladnú 

a osobnú dopravu a ich dielov, vozidiel jednoúčelového prevedenia, podzostáv koľajových 

vozidiel, neštandardných (jednoúčelových) strojov a zariadení pre obrábanie a zváranie, 

údrţbu a opravy koľajových vozidiel, automatizované spracovanie dát a poskytovanie 

softvéru pre tieto účely. Časť výrobného procesu pre tohoto regionálne najvýznamnejšieho 

zamestnávateľa je lokalizovaná priamo v území Tatry – Pieniny a to prostredníctvom 

spoločnosti Zastrova a.s. Spišská Stará Ves, ktorej 60% produkcie odoberá práve spoločnosť 

Tatravagónka a.s. Z hľadiska rozvojových zámerov uvedenej spoločnosti je potrebné 

podotknúť, ţe objem jej výroby je významný pre strojárenský priemysel v rámci Strednej 

Európy, v ktorej meradle patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov koľajových podvozkov 

a ţelezničných vagónov. Na jej produkciu je naviazané veľké mnoţstvo subdodávok – 

dodávateľov z prostredia malého a stredného podnikania. Spoločnosť je finančne stabilnou, 

miera objednávok zabezpečuje výrobný program spoločnosti minimálne na štyri roky – t.j. do 

roku 2011. Jej rozvojové zámery sú do značnej miery ovplyvnené počtom zamestnávateľov 

a ročným objemom trţieb z výroby, čo znamená, ţe spoločnosť sa nemôţe zapojiť do výziev 

slúţiacich na modernizáciu výroby z Operačného programu Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast. Spoločnosť však predstavuje významnú základňu pre výskum a vývoj 

v oblasti technológií zvárania a výroby ţelezničnej dopravnej techniky a zapojila sa do 

niekoľkých celoeurópskych výziev v oblasti vedy a výskumu (Siedmy rámcový program pre 

podporu vedy a výskumu). V súčasnej dobe je spoločnosť nútená dováţať pracovnú silu zo 

zahraničia (Juţná Kórea, Vietnam), keďţe dopyt po pracovných pozíciách je vyšší, ako 

samotný záujem pracovníkov z územia Slovenska.  

 

Whirlpooll a.s. Poprad – spoločnosť za zaoberá výrobou bielej techniky (práčok) 

a z hľadiska zamestnanosti patrí rovnako medzi významných zamestnávateľov v subregióne 

Tatry – Pieniny. Na jej produkciu je naviazané veľké mnoţstvo subdodávok – dodávateľov 

z prostredia malého a stredného podnikania. Je však potrebné podotknúť, ţe objem výroby 

v poslednom čase veľmi citlivo reaguje na celosvetovú finančnú krízu, ktorá je následkom 

hypotekárnej krízy Spojených štátov amerických. Spoločnosť je v európskom meradle 

významným producentom bielej techniky a jej finančná stabilita je vyrovnaná. Z hľadiska 

expanzie, resp. rozvoja však v tejto oblasti nie sú známe ţiadne zámery spoločnosti.  

Tatramat a.s. Poprad – Spoločnosť zameraná na výrobu ohrievačov, bojlerov a inej 

bielej techniky s výnimkou práčok. Patrí tieţ k významným producentom a zamestnávateľov 

v regióne. 
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 Popíšte podnikateľské zázemie 

 

Podnikateľské zázemie v území Tatry – Pieniny moţno špecificky rozdeliť do 

kategórií primárneho, sekundárneho a terciálneho sektora a podľa odvetví prevládajúcich 

u podnikateľských subjektov a zamestnávateľov. Z uvedeného moţno skonštatovať, ţe v: 

 

Primárnom sektore prevláda forma samostatne zárobkovo činných osôb – fyzických 

osôb a to celkovým podielom takmer 64%. V sekundárnom sektore je tento pomer opäť 

naklonený FO – 52%. V terciálnom sektore je pomer fyzických osôb menší a prevládajú 

právnické osoby – 54%. Z hľadiska celkového pomeru foriem podnikania (FO, PO) prevláda 

pomerom takmer 52% forma podnikania prostredníctvom právnickej osoby. Z pohľadu počtu 

podnikateľských subjektov v jednotlivých sférach vedie terciálne sféra, t.j. sféra sluţieb, 

v ktorej podniká niečo vyše 80% subjektov, nasleduje sekundárny sektor s pomerom 10,56% 

a primárny sektor – takmer 9% subjektov. Odvetvia prevládajúce u FO sú hlavne 

maloobchod, sluţby v sektore cestovného ruchu, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo. 

Odvetvia prevládajúce u zamestnávateľov sú opäť poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, 

stavebníctvo a sluţby v cestovnom ruchu (hotely a reštaurácie). 

 

Z hľadiska rozvoja malého a stredného podnikania v území Tatry – Pieniny  moţno do 

tejto skupiny zaradiť takmer všetky podnikateľské subjekty (do 500 zamestnancov). 

Z uvedeného je zrejmé, ţe zamestnanosť v území zabezpečujú prevaţne firmy s menším 

počtom zamestnancov. Veľké mnoţstvo, hlavne malých podnikateľských subjektov je 

zameraných na poskytovanie sluţieb v oblasti obchodu, naopak pomerne malý záujem je o  

výrobné odvetvia, remeslá, kde je veľká rezerva pre rozvoj malého a stredného podnikania. 

Obchodné sluţby v území poskytuje široká sieť obchodných prevádzok zameraných hlavne na 

predaj potravinárskeho a drogistického tovaru. Aj keď sa predajne s takýmto sortimentom 

nachádzajú takmer  v kaţdej obci,  sú hlavne v okrajových obciach slabo zásobené, majú 

obmedzenú dobu prevádzky a často vzhľadom na neexistujúcu konkurenciu aj vysoké ceny. 

 Špecializované predajne textilu, športových potrieb, obuvi, elektronických 

spotrebičov, domácich potrieb a ďalšieho spotrebného tovaru sú sústredené len v mestských 

sídlach.  

 

Z nadregionálneho hľadiska pôsobí územie Tatry – Pieniny v ekonomickom prostredí 

rozlohou najväčšieho samosprávneho kraja na Slovensku – Prešovského samosprávneho 

kraja, ktorý počtom a rozdelením ekonomicky aktívnych subjektov vo svojom území tvorí 

nasledovný podiel štruktúry subjektov podľa právnej formy, ktorý zobrazuje graf č.6. 
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Graf č. 6: Štruktúra hospodárskych subjektov podľa právnej formy v PSK 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 31.12.2007 
 

Na základe štatistického prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska boli vytvorené 

výstupy, ktoré vypovedajú o podmienkach podnikania v rámci jednotlivých okresov 

Slovenska. Cieľom prieskumu je identifikovať konkurenčné výhody a nevýhody 

podnikateľského prostredia a naformulovať vhodné stratégie ekonomického rozvoja okresov. 

Z tabuľky č. 32 je vidieť, ţe najvhodnejším okresom pre podnikanie je okres Poprad, ktorý sa 

v celkovom hodnotení umiestnil na 18. mieste. Za ním nasleduje okres Stará Ľubovňa (52. 

miesto) a na treťom mieste je okres Keţmarok (66. pozícia). Vo všetkých sledovaných 

skutočnostiach je na prvom mieste okres Poprad. Okres Keţmarok iba v jednom prípade 

predbieha okres Stará Ľubovňa, a to v ukazovateli verejná správa a legislatíva. Podrobný 

prehľad štatistických výstupov znázorňuje tabuľka č. 32. 

 

Tabuľka č. 35: Stav podnikateľského prostredia v rámci SR 

  

okres 

Poprad Keţmarok Stará Ľubovňa 

pozícia skóre SR pozícia skóre SR pozícia skóre SR 

Ekonomická aktivita 14 3,5 3,2 61 2,8 3,2 50 3 3,2 

Verejná správa a legislatíva 20 2,9 2,7 35 2,8 2,7 37 2,8 2,7 

Technológie a 

infraštruktúra 
18 4,1 3,9 64 3,4 3,9 59 3,5 3,9 

Vzdelávania a ľudské 

zdroje 
37 3,4 3,4 76 2,9 3,4 40 3,3 3,4 

Celkové hodnotenie 

okresu 
18 3,4 3,2 66 2,9 3,2 52 3,1 3,2 

Zdroj: www.regiony21.sk 

 



Tatry – Pieniny LAG                                  Integrovaná stratégia rozvoja územia  

Občianske zdruţenie                                     Tatry - Pieniny 

 

 - 106 - 

Vysvetlivky k tabuľke č. 35:  

pozícia - pozícia okresu v rebríčku 79 okresov SR 

skóre - dosiahnuté skóre na škále 1-6 na základe odpovedí respondentov, 1-najhorší, 

6-najlepší 

SR - priemer v rámci SR 

 

 Popíšte, prieskum zdrojov cestovného ruchu – ak je to relevantné a ide o územie 

s existujúcim odvetvím, alebo preukazným potenciálom. 

 

Cestovný ruch - rozvoj cestovného ruchu nie je moţný bez vysokej úrovne kvality 

a sortimentu poskytovaných sluţieb, štátnej i komerčnej propagácie, zodpovedajúcich 

investícií, ľudských zdrojov, legislatívnych i ekonomických opatrení a týmto potrebám 

zodpovedajúcej organizačnej štruktúre. Ťaţisko rozvoja cestovného ruchu je v regiónoch, to 

znamená v spolupráci subjektov zainteresovaných v tejto problematike, pôsobiacich na danom 

území.  

Rozvoj miestneho cestovného ruchu je potrebné vnímať v prvom rade v širšom 

kontexte a tu moţno jednoznačne skonštatovať, ţe územie pôsobnosti o. z. Tatry – Pieniny 

LAG je územím so značným prírodným potenciálom, bohatou históriou a mnoţstvom 

kultúrnych pamiatok, ľudovou architektúrou a folklórom. Avšak subjekty ovplyvňujúce 

rozvoj cestovného ruchu zatiaľ nedokázali v plnej miere vyuţiť tento potenciál pre rozvoj 

cestovného ruchu. Z ukazovateľov rozvoja cestovného ruchu tieţ vyplýva, ţe územie 

disponuje dostatočnou kapacitou ubytovacích zariadení, avšak nie všetky sú v celkom 

vyhovujúcej štruktúre a kvalite. Zásadným problémom je predovšetkým nedostatok a nízka 

úroveň kvality základných a doplnkových sluţieb, ktorá sa odráţa v spokojnosti 

návštevníkov, v návštevnosti, priemernom počte prenocovaní a z toho vyplývajúcom objeme 

trţieb za ubytovanie, t.j. ekonomických prínosoch. Práve tatranská časť územia Tatry – 

Pieniny má v strednodobej perspektíve šancu stať sa turistickým  regiónom s medzinárodným 

významom.  

Rozvoju jestvujúceho potenciálu daného územia (získať minimálne status turistického 

regiónu s nadregionálnym významom) by výraznejšie napomohol i rozvoj komplexnejších 

informačných systémov v CR a ich prepojenie s národnými, a v pripadne snahy o 

nadobudnutie štatútu regiónu medzinárodného významu aj s európskymi informačnými 

systémami. V súčasnosti sú turistické informácie viac menej prezentované vzájomne oddelene 

a sú predmetom marketingu jednotlivých poskytovateľov operujúcich na spomínanom  území. 

 

Vidiecky cestovný ruch a agroturizmus – pri tomto segmente trhu je cieľovým 

miestom účastníkov cestovného ruchu vidiek v relatívne zachovalom prostredí s nízkym 

stupňom urbanizácie a rušivých vplyvov. V území Tatry – Pieniny ide predovšetkým 

o podhorské okolie NP Vysoké Tatry (Ţdiar, Tatranská Kotlina), NP Pieniny (Lesnica, 

Červený Kláštor). Ale aj v ostatných obciach v území pôsobnosti MAS je moţné rozvíjať celý 

rad vidieckych rekreačných aktivít. Medzi tieto sluţby moţno povaţovať všetky turisticko-

rekreačné sluţby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou, vidieckym prostredím 

a ekologickou orientáciou produkcie. Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmu je 

zatiaľ v subregióne výrazne utlmený, čo je spôsobené viacerými dôvodmi. V mnohých 

obciach neexistujú informačné centrá, chýba im iniciatívnosť a nezáujem vidieckeho 

obyvateľstva z dôvodov nízkeho povedomia prostredia, rôznorodosti vzdelania a povolaní, 

nízkej miery zručnosti pre podnikanie, ale hlavne z dôvodu nedostatočne vytvoreného 

kapitálu pre investície do podnikania.  
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Kúpeľný a klimatický cestovný ruch – jestvujúce tradície v kúpeľníctve a 

pretrvávajúci prírodný potenciál vytvárajú z kúpeľníctva jedno z najperspektívnejších odvetví 

cestovného ruchu v území Tatry - Pieniny. Táto oblasť cestovného ruchu je pre územie 

pôsobnosti MAS charakteristická pre územie národného parku Vysoké Tatry. Kúpeľný 

cestovný ruch sa v porovnaní s rekreačným, horským či poznávacím turizmom vyznačuje 

inou motiváciou účastníkov. V oblasti kúpeľného mesta Vysoké Tatry sú to predovšetkým 

tatranské osady s dominantným vplyvom kúpeľníctva (Vyšne Hágy, Nová Polianka, 

Tatranská Polianka) i osady, kde kúpeľný cestovný ruch spolupôsobí s inými druhmi, 

predovšetkým s rekreačným turizmom (Štrbské Pleso, Smokovce, Tatranská Kotlina). 

Uvedené kúpele spĺňajú klimatické parametre, za ktorých moţno vyhlásiť klimatické 

podmienky za priaznivé na liečenie. V posledných rokoch sa modernizovali mnohé kúpeľné 

zariadenia, vybavili sa modernou zdravotníckou technikou a rovnako sa modernizovali 

ubytovacie zariadenia.  Napriek tomu rozsahom a niekedy aj nízkou kvalitou sluţieb sú tieto 

kúpele nízko konkurencieschopné v porovnaní s inými slovenskými (napr. Piešťany) či 

zahraničnými kúpeľmi (napr. Krynica v Poľsku). 

 

Moţnosti rozvoja cestovného ruchu územia moţno vnímať aj v kontexte kvality 

daného územia, jeho súčasného rozvoja, stagnácie, resp. upadania. Na základe takto 

postavených kritérií, moţno prieskum daností pre rozvoj CR územia Tatry – Pieniny rozdeliť 

do nasledovných štyroch kategórií: 

 

 Prudko upadajúce obce so slabým rozvojovým potenciálom v oblasti CR - (Havka, 

Zálesie, Lechnica).  Obce sú charakteristické vysokou mierou nezamestnanosti, nízkou 

hustotou obyvateľstva a jeho nepriaznivou vekovou štruktúrou, čo spôsobuje úbytok 

obyvateľstva. V obciach je nevyhovujúca technická infraštruktúra a ani prírodné 

prostredie a kultúrno-historické dedičstvo nevytvára dostatočné podmienky na rozvoj CR.  

 Upadajúce obce s moţnosťou rozvoja v oblasti CR - (Osturňa, Majere, Malá Franková, 
Stráňany, Veľká Lesná).  Ubúdanie obyvateľov, nevhodná veková štruktúra, vysoká 

miera nezamestnanosti a zlá infraštruktúra sú charakteristické pre tieto obce. Je tu však 

potenciál kultúrno-historický (Osturňa), alebo prírodný (Malá Franková, Majere), ktorý 

pri vhodných investíciách a vytvorení špecifických balíkov sluţieb pre jasne 

segmentovaný trh v oblasti sluţieb v CR môţe viesť k revitalizácii spomínaných obcí. 

 

 Stagnujúce obce s moţnosťou ďalšieho rozvoja - (Spišské Hanušovce, Reľov, 
Matiašovce, Veľká Franková, Veľký Lipník, Haligovce, Lendak, Tatranská Javorina) 

V porovnaní s predchádzajúcimi obcami je v prípade tejto tretej skupiny pozorovateľná 

niţšia miera nezamestnanosti, vyššia hustota obyvateľstva, lepšia veková štruktúra 

obyvateľov. Výhodnejšia poloha na trase Niedzica – Spišská Stará Ves vytvára v týchto 

obciach predpoklady pre vytvorenie ubytovacej a stravovacej základne s doplnkovými 

sluţbami pre návštevníkov celého záujmového územia (výroba poľnohospodárskych 

produktov, opravovne, ubytovacie a stravovacie sluţby). 

 

 Rozvíjajúce sa sídelné útvary - (Spišská Stará Ves, Červený Kláštor, Jezersko, Lesnica, 
Spišská Belá, Vysoké Tatry, Ţdiar). Niţšia miera nezamestnanosti, hustota obyvateľov na 

úrovni okresného priemeru a pomerne dobre vybudovaná technická infraštruktúra spolu 

s výhodnou polohou v blízkosti hraničných prechodov, v Lysej nad Dunajcom, v Lesnici, 

na Rysoch, v Tatranskej Javorine a v Podspádoch, atraktívnym prírodným prostredím 
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a národnou kultúrnou pamiatkou Červený kláštor vytvárajú podmienky na rozvoj 

v oblasti cestovného ruchu. 

 

Potenciál cestovného ruchu v subregióne Tatry – Pieniny moţno zadefinovať aj 

v kategóriách pešej turistiky, cykloturistiky, vodnej turistiky a zimných športov a to 

nasledovne: 

 

 Pešia turistika - Turistické značenie je systém, ktorý poskytuje turistovi informácie pri 

jeho pohybe v prírode. Podľa zákonov o ochrane prírody na území obidvoch národných 

parkov sa môţe návštevník pohybovať len po vyznačených turistických chodníkoch 

a náučných trasách. Farebné značenie turistických trás po oboch stranách štátnej hranice 

je jednotné. Najvýznamnejšie hrebeňové trasy sú červené, modré spájajú dôleţité 

východiská s významnými turistickými cieľmi, zelenou sa vyznačujú prístupové cesty 

a ţltou krátke spojky medzi turistickými trasami iných farieb. Na slovenskej strane má 

kaţdý chodník, evidovaný Slovenským klubom turistov svoje evidenčné číslo, čo na 

poľskej strane chýba. 

 Cykloturistika - Cykloturistika je čoraz obľúbenejší spôsob dopravy v chránených 
územiach, ktorý umoţňuje navštíviť väčší región, zľahčuje presun, nezaťaţuje exhalátmi 

prírodné prostredie. Značené cyklotrasy umoţňujú návštevníkom vyhnúť sa cestám 

s intenzívnou autodopravou. Všetky cykloturistické trasy na území Pienin, Zamaguria 

a Vysokých Tatier sú na hrebeňoch vybavené oddychovými zariadeniami a pri 

významných kriţovatkách orientačnými informačnými tabuľami s mapou.  

 Vodná turistika - splav na pltiach - Atraktívny splav po rieke Dunajec na tradičných 
drevených pltiach cez najväčší prírodný kaňon v Európe má svoju tradíciu od roku 1832. 

Splav sa dá absolvovať z obidvoch strán Dunajca, na slovenskej a poľskej strane. 

Nástupné prístaviská sa nachádzajú na poľskej strane v obci Sromowce Wyżne v časti 

Kąty, na slovenskej strane medzi mestom Spišská Stará Ves a Majere v časti Nokle, za 

obcou Majere a na začiatku obce Červený Kláštor. Splav slovenských pltí končí pri 

štátnej hranici s Poľskom v katastri obce Lesnica, poľské plte pokračujú v plavbe do 

mesta Szczawnica, alebo Krościenko. Plavebná sezóna na oboch stranách trvá od 1. apríla 

do 31. októbra a dĺţka plavby najkrajšou trasou územia prielomom Dunajca je 9 km.  

 Lyţiarske strediská  

Jezersko – lyţiarske vleky 1 100m, 650 m, 600 m 

Lesnica -  lyţiarsky vlek 950 m, prevýšenie 200 m 

Červený Kláštor – lyţiarsky vlek s dĺţkou 560 m, prevýšenie 110 m. 

Spišská Stará Ves - lyţiarsky vlek s dĺţkou 886 m, prevýšenie 131 m 
Spišské Hanušovce - lyţiarsky vlek 450, prevýšenie 79 

Starý Smokovec – 2 lyţiarske vleky v obci a 5 lyţiarskych vlekov na Hrebienku, 

Tatranská Lomnica – 5 lyţiarskych vlekov v obci, 1 lyţiarsky vlek na Skalnatom plese 

a 1 lyţiarsky vlek v Lomnickom sedle. 

Ţdiar – 9 lyţiarskych vlekov v obci a 4 lyţiarske vleky v časti Bachledová dolina. 

 

Celé územie Tatry – Pieniny má zároveň výborné podmienky pre beh na lyţiach. 

Z hľadiska charakteristiky podmienok rozvoja potenciálu v oblasti cestovného ruchu, jeho 

kultúrnych a historických zdrojov, pozri tieţ časť 2.4 – Prehľad kultúrnych a historických 

zdrojov územia. 
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 Popíšte zamestnanosť a  nezamestnanosť – súčasná situácia a vývojové trendy 

v prepojení na vek a vzdelanie.  

 

Popis miery nezamestnanosti - z hľadiska prehľadu miery nezamestnanosti (Príloha 

č. 1 Socioekonomická charakteristika: Tabuľka č. 3 – Miera nezamestnanosti v percentách) 

vyplýva, ţe najväčšou mierou nezamestnanosti sú poznačené hlavne členské obce VSP Tatry 

– Pieniny, ktorých lokalizácia sa nachádza mimo území, ktorým vedú hlavné cesty II. triedy 

a ich dostupnosť je oproti ostatným členským obciam sťaţená o túto lokalizačnú nevýhodu. 

Ide predovšetkým o nasledovné obce – Havka (25%), Osturňa (23,39%), Jezersko (18,97%), 

Lechnica (18,67%), Zálesie (15,56%), Malá Franková (12,12%) a Lesnica (10,89%).  

Za týmito obcami nasledujú obce, ktoré síce leţia pri hlavnom dopravnom smerovaní 

prechádzajúcom cez územie Tatry – Pieniny, ale vyššia miera nezamestnanosti u nich je 

spôsobená rôznorodými špecifickými problémami v sociálnej a národnostnej skladbe 

obyvateľstva, na ktorú bezprostredne nadväzujú súvislosti vo vzdelanostnej úrovni, veku 

obyvateľstva, či na mieru nezamestnanosti vplýva aj sezónnosť v oblasti cestovného ruchu. 

Medzi tieto obce, ktorých miera nezamestnanosti je oproti celoslovenským priemerom stále 

vysoká ,patria najmä nasledujúce obce – Červený Kláštor (11,54%), Reľov (10,05%), Spišská 

Stará Ves (7,88%), Spišské Hanušovce (7,35%), Spišská Belá (7,24%), Veľká Franková 

(6,83%), Haligovce (6,62%), Lendak (6,46%) a Veľký Lipník (5,38%).  

Členské obce o. z. Tatry – Pieniny LAG, ktoré majú najniţšiu mieru nezamestnanosti 

(z celkového počtu všetkých členských miest a obcí) a v priemernom vyjadrení ich celková 

miera nezamestnanosti klesá pod 5%, ktorá sa čo najviac pribliţuje k dlhodobému 

celoslovenskému priemeru sú – Veľká Lesná (4,02%), Majere (3,45%), Vysoké Tatry 

(2,28%), Ţdiar (1,74%), Stráňany (1,53) a Tatranská Javorina (1,45). Z tejto poslednej 

skupiny obcí je pri  meste Vysoké Tatry a obciach Ţdiar a Tatranská Javorina ovplyvnená 

niţšia miera nezamestnanosti aj hlavne z dôvodu vyššieho výskytu zariadení cestovného 

ruchu (ubytovanie, pohostenie).   

Vývojové trendy - nezamestnanosť v území dosahuje priemernú výšku  9,36% 

(priemerná miera nezamestnanosti 2 480 obyvateľov), s prevahou skupín obyvateľstva 

s niţšou vzdelanostnou úrovňou (22,1% - základné, 46% - učňovské, 27,1% - stredoškolské a 

4,8% vysokoškolské vzdelanie). Z hľadiska vývojových trendov v oblasti zamestnanosti 

(v nadväznosti na vzdelanie a vek), je moţné predpokladať, ţe hlavne poţiadavky na 

zvyšovanie vzdelanostnej úrovne v niektorých segmentoch trhu (cestovný ruch, sluţby 

obyvateľstvu) sa budú neustále zvyšovať, čo pri celkovom relatívnom starnutí obyvateľstva 

(demografické prognózy) a súčasnom stave vzdelanostnej úrovne, môţe do značnej miery 

ovplyvniť adaptabilitu ľudských zdrojov na meniace sa podmienky na trhu práce do budúcna.  

 

Pre bliţšiu analýzu a posúdenie miery zamestnanosti, nezamestnanosti a vplyvov na 

ich ovplyvnenie pozri časť 2.6 – Popis ekonomických zdrojov - Nezamestnanosť.  

 

 Príloha č. 1 Socio - ekonomická charakteristika (uveďte aj zdroj čerpania informácií) 

Integrovanej stratégie rozvoja územia. 

  

 Zhrnutie Kapitoly 2:  Prehľad zdrojov územia 

VSP o. z. Tatry – Pieniny LAG sa rozprestiera v pôsobnosti geograficky celistvého 

územia 23 samospráv, z ktorých tri majú štatút mesta. V relatívne nedotknutej prírode, ktorej 

rozloha je 781,41 km
2
, ţije celkovo 26 132 obyvateľov so špecifickými spôsobmi ţivota. 
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Charakteristickým znakom je relatívne čisté ţivotné prostredie nezaťaţené emisiami z 

veľkých závodov.  Zvláštnosťou územia je, ţe sa nachádza v podhorskej a horskej oblasti, 

ktorá je predurčená svojou polohou stať sa atraktívnou lokalitou cestovného ruchu. 

Komparatívnymi výhodami sú geografická poloha, prírodné zdroje a atraktívnosť územia 

z hľadiska cestovného ruchu, kde pohoria Vysoké Tatry a Pieniny, ktorých veľká časť územia 

tvorí územie dvoch národných parkov s rovnakým menom presahujúcich štátne hranice. 

Vďaka tomu sa vytvoril prirodzený vzťah spolupráce na riešenie spoločných záujmov 

v územných súvislostiach, ktoré uţ majú predchádzajúce skúsenosti z implementácie 

projektov s cezhraničným dopadom pre rozvoj v oblasti cestovného ruchu a ţivotného 

prostredia. Občianske zdruţenie Tatry – Pieniny LAG pozostáva z dvoch mikroregiónov, 

ktoré rozdeľuje pohorie Spišskej Magury. 

Nedostatočná starostlivosť o rozvíjanie prírodného a kultúrneho dedičstva spolu 

s nízkou úrovňou cestovného ruchu, zlé partnerské vzťahy medzi príbuznými 

podnikateľskými subjektmi a z toho vyplývajúce zlé rozdelenie sfér podnikania spôsobujú, ţe 

atraktivita územia je stále nedostatočná a taktieţ je subregión nedostatočne zviditeľnený 

vo svete ako excelentná destinácia na Slovensku. 

Zaostávajúce ţivotné podmienky obyvateľstva vyplývajú z nedostatočného 

ekonomického a sociálneho rozvoja územia Tatry – Pieniny, spojeného s doterajšou 

izolovanosťou časti mikroregiónu od rozhodujúcich rozvojových území vrátane dopravnej 

odľahlosti. 

Absencia subregionálneho manaţmentu s inštitucionálnou podporou a spoločné 

plánovanie rozvoja a rozvojových aktivít podnietili skutočnosť, ţe v subregióne nefungujú 

princípy partnerstva a absentuje destinačný manaţment. 
Periférne umiestnenie subregiónu z hľadiska rozlohy Slovenska, nedostatočná 

dopravná infraštruktúra, vysoká nezamestnanosť, nepriaznivá štruktúra obyvateľstva, slabo 

rozvinutá sieť vysokého školstva, vyuţívanie dostupných ekologicky viac agresívnych palív, 

klimaticky obmedzovaná poľnohospodárska produkcia, nevysporiadané záväzky voči 

separácii a spracovaniu tuhého komunálneho odpadu, problematické usporiadanie 

vlastníckych vzťahov, rozdrobenosť pôdneho fondu, zvýšené náklady s celoročnou údrţbou 

ciest a sídelná rozdrobenosť sú negatívne vplyvy v rozvoji predmetného územia. 

Hospodárstvo zaostáva za úrovňou hospodárstva Slovenska a má poľnohospodársko-

priemyselný charakter. Ťaţký priemysel nemá zastúpenie a poľnohospodárska produkcia 

zaznamenáva úpadok, aj keď by napomohla k udrţaniu charakteristických krajinných 

štruktúr. Nedostatok surovinových zdrojov, spracovanie dopestovanej poľnohospodárskej 

produkcie viedlo k vyuţitiu zdrojov v lesnom hospodárstve a vzniku drevospracujúceho 

priemyslu. Priemysel má zastúpenie v podobe textilného, potravinárskeho a spracovateľského 

odvetvia. Cez územie nevedie priame dôleţité ţelezničné napojenie medzinárodného 

významu. Taktieţ nedisponuje diaľničnou cestnou infraštruktúrou, rovnako ako leteckou 

dopravou. Úroveň miestnych komunikácií vrátane parkovísk nemá poţadovanú kvalitu 

a úroveň technickej infraštruktúry nie je dostatočná. Napriek tomu má väčšina obcí 

spracovaný alebo rozpracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Územie Tatry – 

Pieniny je prevaţne vidieckym územím, kde geologická stavba podmieňuje viacero aspektov 

v území. Na to nadväzuje aj klimatická príslušnosť, kedy predmetné územie patrí do chladnej 

vlhkej oblasti s bohatými a kvalitnými hydrologickými pomermi. Pôdy majú prevaţne nízky 

obsah humusu a vyznačujú sa poškodením acidifikáciou, eróziou a vetrom, preto nie sú veľmi 

vhodné na poľnohospodárske vyuţitie. V území prevláda lesný pôdny fond (75 % výmery 

územia). Vyuţitie pôdneho fondu je najmä pre cestovný ruch a  lesnícke činnosti Tatranského 

národného parku.  
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VSP Tatry – Pieniny je charakteristické ako územie čiastočne vyváţené s prevahou 

ekologicky hodnotných prvkov v oblasti Vysokých Tatier a Pienin. Taktieţ je príťaţlivé pre 

občanov, podnikateľov a návštevníkov, pretoţe  sú tu zachované prírodné hodnoty 

v národných parkoch, pomerne čisté ovzdušie a vodné toky. Tieto prírodné danosti je 

moţné vyuţiť ako potenciál pre kvalitatívne vyššie a k prírode ohľaduplnejšie rozvinutie 

cestovného ruchu v zmysle starých tradícií vyuţívania prírody a krajiny na nové vyuţitie 

formou agroturistiky. Z celkového počtu EAO tvoria muţi 54%. Dochádzať za prácou mimo 

miesta svojho trvalého bydliska je nútených celkovo aţ 36,37% pracujúcich. Národnostne je 

územie pomerne homogénne so stredne silnými náboţenskými tradíciami. Celkový prírastok 

obyvateľstva dosiahol druhý najvyšší počet, aj keď vo všeobecnosti moţno skonštatovať, ţe 

tento prírastok má viac negatívny, ako pozitívny dopad. Dochádza k miernemu poklesu 

obyvateľov v predproduktívnom veku, naopak zvyšuje sa podiel obyvateľov 

v poproduktívnom veku. Dochádza k nerovnováhe medzi ponukou práce a dopytom po nej, 

vysokej miere nezamestnanosti so značným podielom dlhodobej formy, sezónnosťou a nízkou 

mobilitou pracovných síl. Najväčšia časť ekonomického sektora patrí fyzickým osobám – 

podnikateľom. Zamestnanosť zabezpečujú prevaţne firmy s menším počtom zamestnancov. 

Najväčšou mierou nezamestnanosti sú poznačené obce mimo území, ktorým vedú hlavné 

cesty II. triedy. V obciach na hlavnom cestnom napojení spôsobuje vysokú mieru 

nezamestnanosti nepriaznivá štruktúra obyvateľstva. V okolí Vysokých Tatier je miera 

nezamestnanosti niţšia z dôvodu vyššieho výskytu zariadení cestovného ruchu. Všetky 

významné aktivity sa sústreďujú do Spišskej Starej Vsi, Spišskej Belej a Vysokých Tatier. 

Avšak územie je poznačené slabou výstavbou domov a bytových domov. Uskutočňuje sa 

premena nevyuţitých objektov pre potreby cestovného ruchu a nepoľnohospodárskej 

výroby. Pôvodná ľudová architektúra sa dodnes zachovala vo viacerých dedinách (Ţdiari, 

Jezersku, v Havke, Haligovciach), z nich obec Osturňa je vyhlásená za pamiatkovú 

rezerváciu. Pre tatranskú a podtatranskú  oblasť je typické vysokohorské prostredie so svojimi 

osadami roztratenými v podhorí. Územie horného Spiša bolo kriţovatkou obchodu.  

Prihraničná oblasť s rovnomerným rozmiestnením hraničných priechodov umoţňuje 

rozvoj spoločného obchodu, remesiel a spolupráce pri budovaní infraštruktúry a javí sa 

ako najvýraznejší potenciál pre rozvoj územia cestovného ruchu orientovaného na 

agroturizmus. Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmus je výrazne utlmený. 

Neexistujú informačné centrá, prejavuje sa nezáujem vidieckeho obyvateľstva ponúkať 

sluţby pre turistov z dôvodov nízkeho povedomia prostredia, nízkej miery zručnosti pre 

podnikanie a nedostatočne vytvoreného kapitálu pre investície do podnikania. 

Kúpeľníctvo je jedno z najperspektívnejších odvetví cestovného ruchu v území. Preto sa 

modernizovali mnohé kúpeľné zariadenia, ale napriek tomu sú tieto kúpele nízko 

konkurencieschopné v porovnaní s inými slovenskými či zahraničnými kúpeľmi. Potenciál 

cestovného ruchu v subregióne Tatry – Pieniny moţno zadefinovať aj v kategóriách pešej 

turistiky, cykloturistiky, vodnej turistiky a zimných športov. Na slovenskej strane má 

kaţdý chodník svoje evidenčné číslo, čo na poľskej strane chýba. Taktieţ tu patrí atraktívny 

splav po rieke Dunajec na tradičných drevených pltiach, nachádza sa tu 33 lyţiarskych 

vlekov v siedmich obciach a celé územie má vytvorené podmienky pre beh na lyţiach.  

 

 Návrh postrehov pre SWOT analýzu územia Tatry – Pieniny zo spracovania analýzy 

územia. 

 

Pozitíva 

- zvýšenie atraktivity územia VSP pomocou prostriedkov z PRV 

- rozvoj ekologického poľnohospodárstva 
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- vyuţívanie alternatívnych zdrojov energie smerom k ochrane ŢP 

- vybudovanie spoločného sociálneho zariadenia pre obyvateľov regiónu 

- podpora malých a stredných podnikov – zriadenie podnikateľského 

inkubátora 

- integrovaná snaha o spoločnú propagáciu a zvýšenie pozitívneho imidţu 

regiónu 

- podpora obnovy a zachovávania tradícií v nadväznosti na CR 

- vzdelávanie obyvateľstva pri integrovaní tradícií do ponuky v CR 

- zveľadenie kultúrnych, historických pamiatok 

- moţnosti podpory zo zdrojov EÚ, CBC a PRV 

- podpora cieleného vzdelávania obyvateľstva pre potreby trhu práce, 

kľúčových kompetencií a mäkkých zručností 

- rozvoj sluţieb a vyuţitie potenciálu územia v produktoch CR 

- zlepšovanie úrovne ŢP a súvisiacej infraštruktúry v obciach (kanalizácie, 

ČOV, vodovod, plynovod, zber a triedenie TKO) pre rozvoj 

podnikateľských aktivít 

- skvalitnenie povrchovej úpravy ciest II. a III. triedy v území 

- zavedenie systému integrovaného riadenia dopravy v území 

- výstavba vhodných autobusových zastávok, parkovacích miest, 

vyhliadok a odpočívadiel v blízkosti cestných komunikácií 

- existencia a moţnosti podpory z fondov EÚ a oblasti cezhraničnej 

spolupráce 

- budovanie nových cyklotrás a turistických chodníkov 

- nadviazanie turistických trás na sieť turistických bodov s obsluhou 

(sluţby, informácie, ubytovanie, stravovanie) 

- zvyšujúci sa dopyt po bezpečných poľnohospodárskych výrobkoch a 

biopotravinách 

- obnova chovu oviec, koní a hydiny 

- spracovanie ovocia a zeleniny 

- vyuţitie fariem pre agroturistiku 

- propagácie tradičných foriem hospodárenia 

- tvorba spoločnej stratégie rozvoja CR a imidţu územia 

- rozvoj základnej dopravnej infraštruktúry CR 

- prepojenie turistických a kultúrnych aktivít v širšom územnom, 

prihraničnom a cezhraničnom kontexte 

- vzdelávanie obyvateľov v území so zameraním na sluţby, CR a ochranu 

ŢP 

- stabilizácia a stimulácia absolventov v SŠ a VŠ v území 

- podpora kultúrnych a občianskych aktivít a tradícií 

- rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry a sluţieb 

 - zvýšenie uţívania IKT, najmä v oblasti CR 

- rozšírenie elektronického obchodovania 

- rozvoj CR a agroturistiky 

- skvalitnenie dopravného napojenia na okolité regióny 

- rozvoj cezhraničnej spolupráce 

- zapájanie marginalizovaných skupín do vzdelávania v oblasti tradičných 

remesiel a ich kultúrnych zvyklostí 
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- vzdelávanie starnúceho obyvateľstva 

- vysoká perspektivita kúpeľníctva v cestovnom ruchu 

- vyuţívanie domácich zdrojov v lesnom hospodárstve v drevospracujúcom priemysle 

- vyuţitie pôdneho fondu na cestovný ruch a lesníctvo 

- stáročia zhodný spôsob vyuţitia krajiny 

- široká základňa prírodného a historického dedičstva 

- zachované fragmenty tradičnej krajiny a ľudovej architektúry 

- výskyt dvoch národných parkov v malej vzdialenosti presahujúcich štátne hranice 

- zachované zvyky a tradície, ich rozmanitosť a jedinečnosť 

- výskyt termálnych a vodných zdrojov s vysokou kvalitou 

- blízkosť a dostupnosť okresných miest 

- blízkosť hranice s Poľskom s rovnomerným rozmiestnením hraničných priechodov 

- mobilita a ochota cestovať za prácou 

- existencia podporných inštitúcií v blízkosti pôsobnosti VSP 

- skúsenosti s implementáciou projektov s cezhraničným dopadom na CR a ŢP 

- pomerne dobré pokrytie dopravnou infraštruktúrou v centre VSP 

- odklonenie premávky ťaţkej a kamiónovej dopravy z územia VSP 

- pomerne dobré značenie turistických chodníkov v území 

- geograficky celistvé územie 

- relatívne čisté ţivotné prostredie nezaťaţené emisiami zo závodov 

- atraktívna lokalita cestovného ruchu 

- vysoký potenciál pešej turistiky, cykloturistiky, vodnej turistiky a zimných športov 

- výskyt remeselníckeho potenciálu u starších obyvateľov 

- vysoká miera zamestnaných v oblasti hotelov, ubytovania a sluţieb spojených s 

turizmom 

- výskyt goralskej kultúry 

- atraktívny splav po rieke Dunajec na drevených pltiach 

- jedinečnosť prírodných daností pre rozvoj CR 

- aktívne mikroregionálne zdruţenia 

- rôznorodosť ponuky produktov v CR 

- dopravné napojenie na základné komunikačné a rozvojové osy 

- existencia základného školstva vo väčšine obcí VSP 

- dostatok vhodných plôch pre rozvoj sídiel 

- čiastočne vyváţené územie s prevahou ekologicky hodnotných prvkov v oblasti 

národných parkov 

- národnostne homogénne územie 

- stredne silné náboţenské tradície 

- pomerne vysoký celkový prírastok obyvateľstva 

- relatívne zachovalé vidiecke územie s nízkym stupňom urbanizácie 

- priaznivé podmienky pre beh na lyţiach 

- výskyt 33 lyţiarskych vlekov 

 

Negatíva: 

- chátrajúce objekty a historické pamiatky 
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- nedostatok investícií do obnovy pamiatok 

- nízke povedomie obyvateľstva o moţnostiach integrácie tradícií do ponuky CR v VSP 

- ekonomický úpadok VSP a stagnujúca sociálna sieť 

- nedostatočná kvalifikácia pracovných síl 

- nedostatočné napojenie obcí na verejný vodovod 

- nedostatočné napojenie obcí na verejnú kanalizáciu s ČOV 

- nedostatočné vyuţívanie alternatívnych zdrojov energie 

- nedostatočné napojenie obcí na sieť plynovodov 

- nepriaznivá štruktúra obyvateľstva 

- slabo rozvinutá sieť vysokého školstva 

- malá ponuka pracovných príleţitostí 

- zlá kvalita ciest II. a III. triedy 

- vysoká nákladnosť a komplikovanosť údrţby cestných komunikácií najmä v zimnej 

sezóne 

- chýbajúce priame ţelezničné, diaľničné a letecké spojenie s okolím 

- nedostatočná vybavenosť územia infraštruktúrou pre motoristov - čerpacie stanice, 

pneuservis, odťahová sluţba 

- nedostatok investícií pre farmárov 

- stagnácia poľnohospodárskej výroby 

- málo investícií pre rozvoj turistiky a CR 

- nedobudovaná infraštruktúra pre CR 

- obmedzená dostupnosť internetu 

- sezónnosť v oblasti turizmu 

- obmedzenie rozvoja územia vyplývajúce z reţimu ochrany prírody predovšetkým v 

NP a CHKO 

- výskyt periférnych oblastí so zhoršenými ţivotnými podmienkami obyvateľov 

- nedostatok pracovných príleţitostí 

- úpadok poľnohospodárstva 

- slabá úroveň obchodu a sluţieb 

- absencia podnikateľského inkubátora 

- nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v oblasti ochrany prírody a kultúrneho 

dedičstva 

- globálne ekonomické trendy ohrozujúce tradičný prístup k vyuţívaniu krajiny 

- klesajúci záujem verejnosti o zachovanie zvykov a tradícií na ťaţšiu ekonomickú 

situáciu obyvateľstva 

- administratívne zásahy do NP a CHKO 

- absencia koordinovaného postupu v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného 

dedičstva 

- neodstránené lokálne zdroje znečistenia 

- nedostatočná kvalita projektov rozvoja územia 

- stagnujúca aktivita obcí, občanov a podnikateľov v území 

- migrácia pracovných síl za pracovnými ponukami mimo územie VSP 

- migrácia regionálne významných zamestnávateľov za lepšími investičnými 

podmienkami mimo územie VSP 

- špecifické horské a podhorské prostredie vplývajúce na technický stav a nutnosť 
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udrţiavania komunikácií 

- ohrozenie bezpečnosti dopravy a dostupnosti územia v zimnom období 

- zanedbanie starostlivosti o kvalitu povrchov ciest II. a III. triedy v území z dôvodov 

zvyšovania cien vstupov  

- zavedenie tranzitnej kamiónovej dopravy 

- nezáujem investorov 

- vzájomná konkurencia 

- nedostatočné zabezpečenie odbytu 

- veľké náklady na zveľadenie poľnohospodárstva 

- obmedzenia v činnosti poľnohospodárstva zo strany ochrany ŢP  

- nedostatočné zapojenie vybraných subjektov do spolupráce v CR a agroturistike 

- obmedzená konkurencieschopnosť sluţieb v CR 

- obmedzené finančné zdroje obcí 

- nedostatočná vôľa k celoţivotnému vzdelávaniu (obyvatelia, zamestnanci, 

podnikatelia) 

- časovo náročný postup pri rozširovaní a skvalitňovaní sluţieb a infraštruktúry CR 

- nesúlad medzi záujmami ochrany prírody, rozvojovými zámermi a developerskými 

aktivitami v území 

- zhoršovanie vekovej štruktúry obyvateľstva s dopadmi  na sociálnu oblasť, školstvo a 

ekonomiku 

- nezáujem prevádzkovateľov verejných a mobilných telekomunikačných sietí o 

investície mimo oblastí ich prioritného záujmu 

- nezáujem obcí o sprístupnenie svojich sluţieb pomocou internetu 

- obmedzené finančné zdroje konečných uţívateľov IKT (obce, domácnosti) 

- stagnujúca aktivita obcí, občanov a podnikateľov v území 

- strata pracovných návykov najmä u Rómskej populácie 

- nízka miera zručností obyvateľstva pre podnikanie 

- vysoká nezamestnanosť s dlhodobou formou nezamestnanosti 

- vyuţívanie agresívnych palív 

- problematické usporiadanie vlastníckych vzťahov 

- absencia informačných centier 

- rozdeľujúcim prvkom je pohorie Spišská Magura 

- odkázanosť malých podnikov na aktívnu politiku trhu práce 

- vyššia miera nezamestnanosti v obciach mimo hlavných dopravných ťahov 

- slabá výstavba domov a bytových domov 

 

KAPITOLA 3: ANALÝZY 

 

KAPITOLA 3: ANALÝZY 

 

3.1 SWOT analýza 

 

 SWOT analýza. 

Jedná sa v prvom rade o syntézu čiastkových SWOT analýz jednotlivo skúmaných 

oblastí a obcí subregiónu Tatry – Pieniny. Analýza predstavuje tieto problémové okruhy: 
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1. Prírodné a kultúrne dedičstvo 

2. Ekonomický a sociálny rozvoj 

3. Dopravná infraštruktúra a obsluţnosť územia 

4. Poľnohospodárstvo 

5. Cestovný ruch a agroturistika 

6. Komunikačné a informačné technológie 

7. Ľudské zdroje 

 
Prírodné a kultúrne dedičstvo – je zamerané na obnovu a zachovanie kultúrnych 

tradícií a rázovitého folklóru v území mikroregiónu, obnovu historických objektov, ochranu 

chránených území biocentier a okolia vodných tokov a jeho vyuţitie pre udrţateľný rozvoj 

celého mikroregiónu.  

 Silné stránky Slabé stránky 

 Široké spektrum zachovaného 
a dostupného prírodného a kultúrneho 

dedičstva v celom území  regiónu 

 Stáročná tradícia vyuţitia krajiny 

 Zachované fragmenty tradičnej krajiny 

a ľudovej architektúry 

 Zachované zvyky a tradície, ich 
rozmanitosť a jedinečnosť 

 Národné parky a CHKO 

 Kultúrne zariadenia a jedinečné stavebné 
pamiatky (múzeá, galérie, izby, dvory, 

záhrady, kláštory a kaštiele, dedinská 

architektúra) 

 Výskyt termálnych a čistých vodných 

zdrojov 

 Skúsenosti z implementácie projektov 
zameraných na ochranu a rozvoj 

prírodného a kultúrneho dedičstva. 

 Chátrajúce objekty a historické pamiatky 

 Slabá rozpočtová akcieschopnosť obcí 

v oblasti ochrany pamiatok 

 Nedostatok investícií do obnovy pamiatok 
zo strany štátu 

 Pomerne komplikovaná forma získavania 
finančných prostriedkov z fondov EÚ 

 Neexistencia koncepčnej integrovanej 

stratégie obnovy kultúrnych a prírodných 

pamiatok na úrovní obcí – okresov – 

krajov a Slovenska 

 Nízke povedomie obyvateľstva 
o moţnostiach integrácie tradícií do 

ponuky cestovného ruchu v regióne MAS 

 Neintegrovaná tematická propagácia 
regiónu a roztrieštenosť povedomia 

verejnosti mimo územia o jeho danostiach 

 Nedostatočná ochota obyvateľov zapojiť 

sa do sluţieb v cestovnom ruchu 

 

Príleţitosti Ohrozenia 

 Zvýšenie atraktivity územia MAS 
prostredníctvom príleţitostí z PRV 

 Integrovaná snaha o spoločnú 

propagáciu a zvýšenie pozitívneho imidţu 

regiónu 

 Podpora obnovy a zachovávania tradícií 
nadväzne na rozvoj ponuky CR 

 Zvýšenie absorpčnej schopnosti obcí pri 
ochrane chátrajúcich pamiatok 

 Vzdelávanie obyvateľstva a konzultačná 

pomoc pri integrovaní tradícií do ponuky 

 Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov 
v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho 

dedičstva 

 Globálne ekonomické trendy ohrozujúce 

tradičný prístup k vyuţívaniu krajiny 

 Klesajúci záujem verejnosti o zachovanie 
zvykov a tradícií v nadväznosti na ťaţšiu 

ekonomickú situáciu obyvateľstva 

 Administratívne zásahy do NP a CHKO 

 Absencia koordinovaného postupu 

v oblasti ochrany KaP dedičstva 
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v CR a následné zvyšovanie zamestnanosti 

 Integrované riadenie ochrany prírody 
a kultúrnych pamiatok 

 Zveľadenie a ochrana pamiatok 

 Moţnosti podpory zo zdrojov EÚ, CBC 
a PRV. 

 Komplikovaná finančná udrţateľnosť 
prevádzkovania pamiatok z rozpočtov obcí 

 Neodstránené lokálne zdroje znečistenia 

 
Ekonomický a sociálny rozvoj - zameraný na celkový rozvoj s cieľom zlepšenia 

ţivotných podmienok obyvateľstva v danom mikroregióne. Zahrňuje ekonomické aktivity 

v súvislosti s rozvojom poľnohospodárskych produktov, rozvoja remesiel s vyuţitím 

kultúrneho a prírodného dedičstva, rozvojom ľudských zdrojov ako aj súvisiacich riešení 

nadväzujúcej infraštruktúry a sluţby obyvateľstvu. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Blízkosť a dostupnosť okresných centier 

 Blízkosť hranice s Poľskom 

 Stabilizované sídla obcí v subregióne 

 Mobilita a ochota cestovať za prácou 

 Relatívne dobrá dostupnosť pracovných 
príleţitostí v blízkosti jadra subregiónu 

 Tendencia poklesu miery 
nezamestnanosti 

 Existencia podporných inštitúcií 
v blízkosti subregiónu 

 Skúsenosti s implementáciou projektov 

zameraných na pozdvihnutie 

ekonomického potenciálu regiónu 

 Ekonomický úpadok regiónu 
a stagnujúca sociálna oblasť 

 Nedostatočná kvalifikácia pracovných síl 

 Nedostatočná podpora MsP 

 Nedostatočný sieť zariadení sociálnych 
a verejných sluţieb 

 Nedostatočná kanalizačná sieť 

 Absencia partnerskej spolupráce MsP 

 Malá ponuka pracovných príleţitostí 

 Malá kúpna sila obyvateľstva 

 

Príleţitosti Ohrozenia 

 Podpora ekonomického posilnenia 
regiónu kombináciou pomoci ŠF, PRV, 

cezhraničnej spolupráce a pomoci MsP 

 Rozvoj podpory MsP v regióne formou 

poradenstva, vzdelávania a konzultácií 

 Podpora vzájomnej  spolupráce MsP 

 Podpora cieleného vzdelávania 
obyvateľstva pre potreby trhu práce, 

kľúčových kompetencií a mäkkých 

zručností 

 Rozvoj sluţieb a vyuţitie potenciálu 

územia (príroda, zvyky a tradície) 

v produktoch CR 

 Hľadanie dostupných foriem 
zabezpečovania sociálnych a verejných 

sluţieb obyvateľstva v regióne 

 Zlepšovanie úrovne ŢP a súvisiacej 
infraštruktúry v obciach (kanalizácie, 

ČOV, zber a triedenie TKO) 

 Neintegrovaný prístup a nedostatočná 
koordinácia riadenia rozvoja regiónu 

 Nedostatočná kvalitaspracovania 
projektov rozvoja územia 

 Nedostatočná disponibilita investičnými 

prostriedkami pre rozvoj územia 

a kofinancovanie projektov 

 Stagnujúca aktivita obcí, občanov 
a podnikateľov v území. 

 Migrácia pracovných síl za pracovnými 
ponukami mimo regiónu 

 Ohrozenie zamestnanosti poklesom 
dopytu spôsobeným globálnymi  

ekonomickými zmenami (hypotekárna 

a ekonomická kríza)  

 Migrácia regionálne významných 

zamestnávateľov za lepšími investičnými 

podmienkami mimo regiónu a SR 
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Dopravná infraštruktúra a obsluţnosť územia – zameraná na celkové zhodnotenie 

súčasnej situácie v danej oblasti. Zahrňuje zhodnotenie v súvislosti s daným stavom, 

súčasným rozvojom a dostupnými reálnymi perspektívami v oblasti dopravnej infraštruktúry 

a obsluţnosti územia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Pomerne dobrá komunikačná dostupnosť 

a prepojenosť regiónu s jeho okolím 

 Pomerne dobré pokrytie dopravnou 
infraštruktúrou v centre subregiónu  

 Vylúčenie prevádzky ťaţkej a kamiónovej 
dopravy z územia subregiónu 

 Relatívne dobrá dostupnosť okresov 

Keţmarok a Poprad ţelezničnou dopravou 

 Relatívne dobrá dostupnosť okresu 
Poprad cestnou a leteckou dopravou 

 Výskyt medzinárodného letiska v Poprade 

 Pomerne dobrá napojenosť územia na 
diaľnicu D1 

 Pomerne dobré značenie turistických trás 

v území subregiónu 

 Cesty I. triedy v území subregiónu vo 
vlastníctve Správy ciest PSK – inštitúcia 

s dostatočnými skúsenosťami z realizácie 

obnovy ciest v území.  

 Skúsenosti s implementáciou projektov 
zameraných do oblasti plánovania 

a výstavby turistických a cyklo chodníkov 

v území subregiónu Tatry – Pieniny 

 

 Zlá kvalita ciest II. a III. triedy 

 Vysoká nákladnosť a komplikovanosť 

údrţby cestných komunikácií najmä 

v zimnej sezóne 

 Zlá komunikačná dostupnosť niektorých 
obcí (Osturňa, Malá a Veľká Franková, 

Zálesie, Havka) z dôvodu ich špecifickej 

lokalizácie v ťaţšie dostupných miestach v 

území 

 Chýbajúce priame ţelezničné, diaľničné 
a letecké spojenie s okolím 

 Zvýšenie dopravy na komunikáciách 

v regióne počas letnej a zimnej sezóny 

 Neexistencia integrovaného systému 
riadenia dopravy v regióne 

 Nedostatočný počet parkovacích miest, 
autobusových zastávok a odpočívadiel pre 

návštevníkov 

 Nedostatočná vybavenosť územia 

infraštruktúrou pre motoristov – čerpacie 

stanice, pneuservis, odťahová sluţba, atď. 

Príleţitosti Ohrozenia 

 

 Zabezpečenie údrţby a skvalitnenie 

existujúcich dopravných spojení 

z prostriedkov PRV a cezhraničnej 

spolupráce 

 Skvalitňovanie povrchovej úpravy ciest 
II. a III. triedy v regióne 

 Zavedenie systému integrovaného 

 Špecifické horské prostredie vplývajúce 

na technický stav a nutnosť udrţiavania 

komunikácií 

 Ohrozenie bezpečnosti dopravy 
a dostupnosti regiónu najmä v zimnom 

období (snehové kalamity) 

 Zanedbanie starostlivosti o kvalitu 
povrchov ciest II. a III. triedy v regióne 
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riadenia dopravy v regióne 

 Výstavba vhodných autobusových 
zastávok, parkovacích miest, vyhliadok 

a odpočívadiel v blízkosti hlavných 

a vedľajších komunikačných trás 

 Existencia a moţnosti podpory z fondov 

EÚ a oblasti cezhraničnej spolupráce 

 Budovanie nových cyklotrás 
a turistických chodníkov 

 Nadviazanie turistických trás na sieť 
turistických bodov s obsluhou (sluţby, 

informácie, ubytovanie a stravovanie) 

 

z dôvodov zvyšovania cien vstupov 

komodít v oblasti budovania dopravnej 

infraštruktúry 

 Finančná indisponovanosť obcí v oblasti 
údrţby a starostlivosti o pozemné 

komunikácie. 

 Zavedenie tranzitnej kamiónovej dopravy 

 

Poľnohospodárstvo – zahrňuje vymedzené územie mikroregiónu, ktoré má bohatstvo 

v ľudských zdrojoch a v tradičnej poľnohospodárskej výrobe s cieľom pestovania zdravých 

produktov a zvýšenia ich kvality a predaja a taktieţ v nadväznosti na agroturistiku. Na druhej 

strane poukazuje na nízku úrodnosť pôd, ktorých bonita je obmedzená aj klimatickými 

podmienkami.  

 

 Silné stránky Slabé stránky 

 Dostatok lesov 

 Dostatok skúsenej pracovnej sily v 

poľnohospodárstve 

 Existencia farmárov takmer v kaţdej obci 

 Znalosť tradičných spôsobov 
hospodárenia na pôde 

 Skúsenosti z implementácie projektov 

zameraných do oblasti poľnohospodárstva 

a lesného hospodárstva 

 

 Nedostatok investícií pre farmárov 

 Stagnácia poľnohospodárskej výroby 

 Nekoordinovaný postup 

 Nízka úrodnosť pôdy 

 Menej priaznivé horské a podhorské 
klimatické podmienky 

 Neexistencia vhodných projektov podpory 
poľnohospodárskej činnosti 

 Nezáujem o poľnohospodárstvo zo strany 
mladých ľudí v území 

 

Príleţitosti Ohrozenia 

 Zvyšujúci sa dopyt po bezpečných 
poľnohospodárskych výrobkoch 

a biopotravinách  

 Obnova pôvodného chovu oviec, koní 
a hydiny  

 Spracovanie ovocia a zeleniny 

 Vyuţitie fariem pre agroturistiku 

 Moţnosti spolupráce a sieťovania 
v poľnohospodárskej činnosti v rámci 

regiónu 

 Propagácia tradičných foriem 
hospodárenia 

 Efektívnejšie vyuţitie podporných 

 Nezáujem investorov 

 Slabá vzájomná spolupráca MsP 

 Vzájomná konkurencia 

 Nedostatočné zabezpečenie odbytu 

 Veľké náklady na zveľadenie 

 Obmedzenia v činnosti zo strany ochrany 
ŢP 

 Zvyšujúce sa nároky na výrobu kvalitných 

biopotravín 
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programov pre rozvoj poľnohospodárstva 

 

Cestovný ruch a agroturistika - definovaný ako priorita mikroregiónu. Zameraný na 

vyuţitie jedinečnosti Tatranskej oblasti, oblasti Pienin, zlepšením marketingu, prípravou 

a budovaním infraštruktúry, výchovou, vzdelávaním a informovanosťou obyvateľov pre 

rozvoj turistiky, agroturistiky a ekoturistiky. 

 

 Silné stránky Slabé stránky 

 Poloha a blízkosť hranice s Poľskom 

 Vysoká kvalita zachovalého ŢP 

 Jedinečnosť prírodných daností pre 
rozvoj CR 

 Zachovaná príroda a rozsiahle chránené 

územia 

 Dostatok voľnej pracovnej sily pre CR 

 Bohatý kultúrny a historický potenciál 

 Aktívne mikroregionálne zdruţenia 

 Výskyt profesných zdruţení CR v okolí 

 Rôznorodosť ponuky produktov v CR 

 Moţnosť vyuţitia podporných programov 
EÚ pre rozvoj CR a cezhraničnej 

spolupráce 

 Bohaté skúsenosti z implementácie 

projektov zameraných do podpory 

v oblasti rozvoja cestovného ruchu 

v území (investičné projekty, projekty 

zamerané na propagácia a projekty 

podpory ľudských zdrojov v CR) 

 Málo investícií pre rozvoj turistiky a CR 

 Nedobudovaná infraštruktúra pre CR 

 Nedostatočná propagácia a marketing 
územia 

 Nedostatočná výchova obyvateľstva 

obyvateľstva so zreteľom na CR 

 Neexistujúci integrovaný informačný 
systém a koordinácia v CR 

 Slabšie  napojenie na základné 
komunikačné a rozvojové osy 

 Výskyt oblastí so zhoršenými ţivotnými 

podmienkami obyvateľov v území 

 Obmedzená dostupnosť internetu 

 Sezónnosť v oblasti turizmu 

 Nevyhovujúca miestna turistická 
dopravná infraštruktúra, prepojenie 

turistických cieľov a dopravná obsluţnosť 

 Obmedzenie rozvoja územia vyplývajúce 

z reţimu ochrany prírody predovšetkým 

v NP a CHKO 

Príleţitosti Ohrozenia 

 Vytvorenie destinačného manaţmentu 

 Tvorba spoločnej stratégie rozvoja CR 
a imidţu regiónu 

 Rozvoj základnej dopravnej 

infraštruktúry cestovného ruchu 

 Prepojenie turistických a kultúrnych 
aktivít v širšom územnom, prihraničnom 

 Nedostatočné zapojenie vybraných 
subjektov do spolupráce 

 Obmedzená konkurencieschopnosť 
sluţieb v CR 

 Obmedzené finančné zdroje obcí 

 Nedostatočná vôľa k celoţivotnému 
vzdelávaniu (obyvatelia, zamestnanci, 
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a cezhraničnom kontexte 

 Vyuţitie moderných informačných 
technológií pri budovaní integrovanej 

informačnej siete a sluţieb v CR 

 Vzdelávanie obyvateľov v území, so 

zameraním na sluţby, CR a ochranu ŢP 

 Stabilizácia a stimulácia absolventov SŠ 
a VŠ v území subregiónu 

 Podpora kultúrnych a občianskych aktivít 
a tradícií 

 Vyuţívanie podporných nástrojov pre 
rozvoj CR (ŠF, CBC, PRV, ostatné) 

 

podnikatelia) 

 Zhoršenie dostupnosti centier 
z vidieckeho prostredia (sluţby, práca) 

 Ďalšie zhoršovanie technického stavu 

dopravnej infraštruktúry 

 Zdĺhavý postup pri rozširovaní 
a skvalitňovaní sluţieb a infraštruktúry 

CR 

 Nesúlad medzi záujmami ochrany 
prírody, rozvojovými zámermi 

a developerskými aktivitami v území 

 Hrozba odchodu kvalifikovaných 
pracovných síl do centier, alebo mimo 

región 

 Zhoršovanie vekovej štruktúry 

obyvateľstva s dopadmi na sociálnu 

oblasť, školstvo a ekonomiku. 

 

Komunikačné a informačné technológie – z hľadiska rozvoja regiónu má táto oblasť 

prierezovú významnosť a jej kvalita bezprostredne vplýva na kvalitu a rozvoj ďalších 

skúmaných odvetví v rámci územia subregiónu Tatry – Pieniny. Jej dôleţitosť má rovnaký 

význam, akou je aj dôleţitosť dopravnej infraštruktúry a dostupnosti územia subregiónu z jej 

okolia.  

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Výhodná geografická poloha pre rozvoj 
cezhraničnej spolupráce v oblasti IKT 

 Existencia  podporných programov EÚ 

a CBC pre zavádzanie IKT v oblasti 

rozvoja cezhraničnej spolupráce 

a hospodárskeho rozvoja 

 Dopravné napojenie na základné 
komunikačné a rozvojové osy 

 Neustále pokračujúci globálny proces 
zavádzania IKT do rôznych foriem 

hospodárskeho a spoločenského 

prostredia 

 Pomerne vysoká IT gramotnosť 

návštevníkov územia, prináša vyššie 

nároky, ktoré je potrebné rešpektovať pre 

zachovanie konkurencieschopnosti územia 

vo väzbe na destinačný marketing 

 Neexistencia integrácie sluţieb 
obyvateľstvu prostredníctvom IKT 

(metropolitná sieť) 

 Výskyt periférnych oblastí so zhoršenými 

ţivotnými podmienkami obyvateľov 

 Pomerne stále nízka gramotnosť 
v pouţívaní moderných foriem IKT 

 Slabá vybavenosť domácností PC 
s prístupom na internet 

 Pomerne nízka penetrácia 

vysokorýchlostného pripojenia na internet 

 Všeobecne problematický prístup 
k internetu v obciach a najmä 

zariadeniach CR 

 Nedostatočný signál mobilných 
operátorov v niektorých oblastiach 

subregiónu 

 Neţelateľný roaming (zmena site 

poskytovateľa mobilného signálu) 

v prihraničných oblastiach 

Príleţitosti Ohrozenia 

 Rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry 
a sluţieb 

 Nezáujem prevádzkovateľov verejných 
a mobilných telekomunikačných sluţieb 
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 Rozvoj integrovanej informačnej 
infraštruktúry poskytujúcej komplexné 

sluţby obyvateľstvu prostredníctvom 

vyuţívania internetu (vrátane obsluţných 

miest pre verejnosť)  

 Rozšírenie a skvalitnenie verejnej 

telekomunikačnej site a site mobilných 

operátorov (dostupnosť signálu, mobilný 

internet) 

 Zvýšenie uţívania IKT, najmä v oblasti 
CR 

 Zavedenie jednotného informačného 
systému v oblasti CR, vrátane 

rezervačných sluţieb 

 Rozšírenie elektronického obchodovania 

 Vzdelávanie v oblasti vyuţívania IKT pre 

domácnosti, zamestnancov a podniky 

 Angaţovanosť iných (alternatívnych) 
poskytovateľov telekomunikačných sluţieb 

regiónu  

o investície mimo oblastí ich prioritného 

záujmu 

 Ekonomicky pomerne nákladný proces 
zavádzanie, resp. inovácie IKT 

 Nezáujem obcí o sprístupňovanie svojich 

sluţieb prostredníctvom internetu, 

prameniaci z príčiny slabej IT 

gramotnosti zamestnancov OcÚ 

 Obmedzená konkurencieschopnosť MsP, 
zvlášť v oblasti CR 

 Obmedzené finančné zdroje konečných 
uţívateľov IKT (obce, domácnosti) 

 Nedostatočná vôľa a schopnosť 
vzdelávania v oblasti IKT (obyvatelia, 

podniky, obce) 

 Pokračujúci trend úbytku obyvateľov 

v obciach – vyľudňovanie 

 Starnutie obyvateľstva 

 

Ľudské zdroje – sú spoločne so základnou infraštruktúrou (dopravná dostupnosť 
územia, IKT) rovnako dôleţitým faktorom, zabezpečujúcim perspektívy rozvoja územia do 

budúcna. Bez vyváţeného postupu pri rozvoji jedného typu infraštruktúry voči ľudským 

zdrojom, môţe nastať situácia, kedy územie môţe disponovať modernou infraštruktúrou, 

avšak zabezpečenie jej servisu ľudskými zdrojmi bude ohrozené. Rovnako dôleţitou v tejto 

oblasti je strategická a cielená príprava ľudských zdrojov, ktorá bude koordinovaná v súlade 

s potrebami trhu práce, globálnymi zmenami a očakávaniami, ako aj práca v oblasti 

vzdelávania so staršou populáciou, ktorej dôleţitosť rastie so súčasným demografickým 

vývojom v  území Tatry - Pieniny .  

 

 Silné stránky Slabé stránky 

 Relatívne dobrá situácia v oblasti úrovne 
vzdelania obyvateľstva subregiónu 

 Existencia základného školstva vo 

väčšine obcí subregiónu 

 Existencia stredného školstva v mestách 
subregiónu (Spišská Stará Ves, Spišská 

Belá, Vysoké Tatry) 

 Existencia vzdelávania na úrovni 
stredného školstva pre potreby rozvoja 

sluţieb v cestovnom ruchu 

 Zvyšujúce sa moţnosti rozvoja sluţieb 

v cestovnom ruchu v regióne, vzhľadom 

na jeho atraktívnosť a povedomie 

verejnosti 

 Vhodné podmienky pre rozvoj 
cezhraničnej spolupráce 

 Nedostatok pracovných príleţitostí 

 Vyšší podiel  sociálne odkázaných 
obyvateľov marginalizovanej rómskej 

komunity (nezamestnanosť z dôvodu 

nedostatku potrebného vzdelania) 

 Úpadok poľnohospodárstva 

 Vysoký podiel obcí s nízkym rozpočtom 

 Sezónne nevyváţená ponuka CR 

 Stagnácia počtu obyvateľov a starnutie 
populácie 

 Nedostatočná dopravná obsluţnosť 

 Ťaţšia dostupnosť špecializovanej 
lekárskej starostlivosti 

 Slabá úroveň obchodu a sluţieb 

 Nevýhodné teritoriálne rozloţenie 
niektorých obcí v rámci subregiónu 



Tatry – Pieniny LAG                                  Integrovaná stratégia rozvoja územia  

Občianske zdruţenie                                     Tatry - Pieniny 

 

 - 123 - 

 Dostatok vhodných plôch pre rozvoj sídel 

 Skúsenosti s implementáciou projektov 

zameraných do oblasti podpory ľudských 

zdrojov v území - školenia v oblasti CR, 

kľúčových kompetencií a mäkkých 

zručností 

 

Príleţitosti Ohrozenia 

 Rozvoj CR a agroturistiky 

 Výstavba infraštruktúry CR 

a ubytovacích kapacít 

 Skvalitnenie dopravného napojenia na 
okolité regióny 

 Rozvoj cezhraničnej spolupráce 

 Inovatívne moţnosti vyuţitia starých 

priemyselných a poľnohospodárskych 

areálov 

 Vzdelávanie verejnosti v nadväznosti na 
poţiadavky trhu práce a globálne zmeny 

vo vývoji spoločnosti 

 Zapájanie marginalizovaných skupín do 
vzdelávania v oblasti tradičných remesiel 

a ich kultúrnych zvyklostí 

 Vzdelávanie starnúceho obyvateľstva vo 
väzbe na súčasný demografický vývoj v 

území 

 Moţnosti vyuţívania podpory 

z vonkajších zdrojov politík rozvoja 

regiónu a vidieka 

 

 Obmedzené finančné zdroje obcí 

 Zhoršenie dopravnej obsluţnosti 
a rušenie viacerých autobusových spojov 

(SAD) 

 Obmedzenie a rušenie kapacít v školstve 

(MŠ a ZŠ) v obciach 

 Pokračovanie trendu vyľudňovania obcí 

 Strata záujmu o vzdelávanie a získavania 
nových poznatkov z dôvodu nepriaznivej 

sociálnej situácie, nezamestnanosti, resp. 

iných sociálnych dôvodov obyvateľstva 

 Strata pracovných návykov najmä 

u Rómskej populácie 

 Stagnácia populácie a starnutie 
obyvateľstva 

 

 Uveďte, použité postupy pri príprave SWOT analýzy, metódy stanovenia jednotlivých 

zdrojov SWOT analýzy, informačné zdroje a celkový dopad SWOT analýzy pre územie 

verejno-súkromného partnerstva (MAS) – prepojenie SWOT analýzy na os 4 PRV. 

 

Vyššie uvedená podrobná SWOT analýza regiónu Tatry – Pieniny bola zostavená na 

základe potrieb takých údajov, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie vyhodnotenia územia 

v najzákladnejších, no kľúčových pohľadoch, ktorými bezpochybne sú infraštruktúra 

(základná a informačná), ľudské zdroje, ekonomická a sociálna, cestovného ruchu 

a agroturistiky, poľnohospodárstva a prírodného a kultúrneho dedičstva.  

Skúmané oblasti boli identifikované na základe predchádzajúcej práce v území, 

vychádzajúce z konkrétnej a pomerne detailnej znalosti vnútorných pomerov v ňom, no 

rovnako na základe oblastí podpory, zabezpečenej v rámci Programu rozvoja vidieka 

a implementácie osi 4- LEADER. Pri analyzovaní a zbieraní údajov pre zostavenie analýzy 

vnútorných zdrojov a kapacít subregiónu Tatry – Pieniny bol pouţitý základný predpoklad 
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úspešnosti v iniciatíve LEADER, a to zostavovanie SWOT analýzy systémom „zdola – 

nahor“.  

Informačnými zdrojmi pre zostavenie týchto analýz boli predovšetkým dostupné 

analýzy vnútorného prostredia (existujúce PHSR obcí, analýzy ÚPSVaR obcí), ako aj 

podnety verejnosti zapojenej do príprav integrovanej stratégie rozvoja územia subregiónu 

Tatry – Pieniny prostredníctvom verejných stretnutí a dotazníkov. Informácie slúţiace 

k naplneniu jednotlivých kategórií SWOT analýzy subregiónu boli zároveň dlhodobo 

a systematicky zbierané a sústreďované na obecných úradoch v rámci jednorázových 

a periodických prieskumov vykonávaných v území.  

Z vyššie špecifikovanej SWOT analýzy je moţné vyšpecifikovať zreteľné podnety, 

ktoré sa následne premietajú do základných strategických liníí pre rozvoj oblasti subregiónu 

v súlade s logickým a tematickým prepojením na Os 4 LEADER. Z kategórie slabných 

stránok a ohrození a z pohľadu zúčastnených obcí a širokej verejnosti je teda moţné stanoviť 

prioritné oblasti rozvoja. Ako najdôleţitejšie a najnaliehavejšie oblasti rozvoja a zlepšovania 

kvality ţivotnej úrovne v území subregiónu moţno identifikovať nasledovné faktory zo 

SWOT analýzy vyplývajúce: 

 Nedostatočná dopravná obsluţnosť a sluţby vo vidieckych a prihraničných oblastiach. 

 Zhoršenie dostupnosti centier z vidieckeho prostredia (doprava, práce, sluţby, špecifická 

lokalizácia niektorých obcí hlavne v časti Zamaguria) a chýbajúci integoravný dopravný 

systém v území. 

 Nevyhovujúca miestna turistická infraštruktúra. 

 Neexistencia systému podpory MsP v území (spolupráca, vzdelávanie, podpora). 

 Pokračujúce zhoršovanie technického stavu škôl, sociálnej a zdravotnej infraštruktúry. 

 Nedostatočná kapacita a štruktúra sociálnych a zdravotných sluţieb. 

 Nevyhovujúca a obmedzená štruktúra obchodu a sluţieb pre obyvateľov a návštevníkov. 

 Obmedzená konkurencieschopnosť sluţieb v cestovnom ruchu. 

 Zhoršujúca sa situácia v oblasti vzdelávania, podpory a zamestnávania obyvateľstva 

subregiónu v nadväznosti na poţiadavky trhu práce, globálne zmeny a trendy rozvoja 

nových sluţieb v cestovnom ruchu a agroturistike. 

 Vyľudňovanie vidieckych oblastí, spojené s odchodom do lokalít s priaznivejšími 

ţivotnými podmienkami (vyľudňovanie subregiónu). 

 Starnutie obyvateľstva subregiónu a chýbajúca stratégia jeho aktívneho zapájania do 

spoločensko-hospodárskeho  ţivota v území. 

 Obmedzené finančné zdroje obcí. 

 

Výpočet vyššie uvedených kľúčových disparít v území subregiónu je zovšeobecnením 

slabých stránok a ohrození všetkých uvedených SWOT analýz, prezentujúcich prehľad 

vnútorných zdrojov subregiónu. Analýza definuje negatívne faktory v kategórii „slabé 

stránky“ a „ohrozenia“, ktoré je potrebné eliminovať a zabezpečiť tak pozitívny obrat v území 

a jeho odľahlých a dlhodobo stagnujúcich lokalitách.  

Opačne „silné stránky“ a „príleţitosti“ ukazujú na viac či menej skrytý potenciál 

územia, ktorý môţe tieto negatívne disparity dôslednou aplikáciou vhodných prvkov 
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integrovanej stratégie rozvoja územia subregiónu Tatry – Pieniny eliminovať, alebo výrazne 

obmedziť. SWOT analýza prezentuje (okrem iného) tieto hlavné faktory rozvoja subregiónu 

Tatry – Pieniny: 

 

 Atraktívne ţivotné prostredie a prírodný charakter krajiny subregiónu. 

 Výborná kvalita ţivotného prostredia, ovzdušia a vôd v území subregiónu. 

 Priaznivé podmienky pre rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky. 

 Výhodná poloha pre rozvoj cezhraničnej spolupráce a perspektíva budúceho vzniku 

EZÚS, ako inovatívnej formy implementácie rozvojovej stratégie subregiónu v širšom 

nadnárodnom a partnerskom kontexte so susedným poľským prihraničným územím. 

 Dopravné napojenie na základné komunikačné a rozvojové osi v území a mimo územia 

subregiónu. 

 Existencia Národných parkov a Chránených krajinných oblastí v území subregiónu. 

 Absencia veľkých zdrojov priemyselného znečistenia.  

 

 Popíšte, ako bola verejnosť (občania, profesné a záujmové združenia a zástupcovia 

jednotlivých sektorov) zapojení do procesu tvorby SWOT analýzy (napr.: ankety, 

dotazníky, informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu účasti občanov 

v procese.  

 

Podnety pre zostavovanie jednotlivých okruhov SWOT analzy v rámci subregiónu  

Tatry – Pieniny boli priebeţne aktualizované a dopĺňané v zmysle zostavovania Integrovanej 

stratégie rozvoja územia a do úvahy boli brané aj jednotlivé a dodatočné podnety širokej 

laickej a odbornej verejnosti z územia subregiónu, podnikateľských subjektov zaujímajúcich 

sa o problematiku a zapojených do prípravných pracovných stretnutí, ako aj občanov 

samotných, ktorých podnety boli prezentované na spoločných verejných stretnutiach a aj 

prostredníctvom zastupiteľstiev obcí.  

Podnety z verejných stretnutí boli kumulované na základe moderovanej diskusie, 

vykonávali sa však aj prieskumy názorov občanov a subjektov vyvíjajúcich svoju činnosť 

v území prostredníctvom dotazníkov.  

O konaní verejných stretnutí a dotazníkového prieskumu boli občania informovaní 

prostredníctvom informačných tabúľ v obciach, vysielania miestneho rozhlasu a periodík 

vydávaných niektorými obcami. Na príprave strategických dokumentov v rámci subregiónu sa 

rovnako podieľali aj všetci členovia zapojení do jednotlivých orgánov zdruţenia.  

Podrobný prehľad o uskutočnených aktivitách, podujatiach a stretnutiach v rámci 

procesu tvorby Integrovanej stratégie subregiónu Tatry – Pieniny je opísaný v Prílohe č. 7. 

 

 

 Popíšte, úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov pri príprave a spracovaní 

SWOT analýzy (ak sa na spracovaní podieľali externí odborníci, uveďte ich identifikačné 

údaje a spôsob spolupráce). 
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Zostavovania Integrovanej stratégie rozvoja územia subregiónu Tatry – Pieniny sa 

okrem interných členov zdruţenia o.z. Tatry – Pieniny  LAG zúčastňovali aj externe 

spolupracujúce spoločnosti na základe partnerstva, resp. na základe objednávky na dodávku 

sluţieb v danej oblasti. Išlo o nasledovné inštitúcie: 

Regionálna rozvojová agentúra Tatry – Spiš so sídlom v Keţmarku, Dr. Daniela 

Fischera č. 4, pôsobiaca v regióne Severného Spiša ako inštitúcia zapodievajúca sa podporou 

v oblasti regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach ţivota. 

Regionálna rozvojová agentúra Tatry – Spiš pôsobí v regióne uţ od roku 2001 a má mnohé 

skúsenosti nielen s prípravou strategických dokumentov zameraných na rozvoj a trvalú 

udrţateľnosť, ale aj skúsenosti s implementáciou projektov zameraných na rozvoj cestovného 

ruchu, ľudských zdrojov, cezhraničnej spolupráce a implementáciu investičných projektov. 

RRA Tatry – Spiš sa na procese tvorby integrovanej stratégie spolupodieľala vo forme 

externého odborného expertného partnera zdruţenia Tatry – Pieniny, ktoré pomáhala 

zaloţiť a iniciovala aj ďalšie aktivity súvisiace s jej činnosťou v regióne. Do budúcna sa so 

spoluprácou s touto agentúrou počíta aj pri implementácii Integrovanej stratégie rozvoja 

územia. 

Hlavnú organizačnú koordináciu zostavovania Integrovanej stratégie subregiónu  

Tatry – Pieniny mali hlavne obidva aktívne mikroregionálne zdruţenia – Mikroregión 

Belianske Tatry a Zdruţenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria. Zdruţenie pre rozvoj 

regiónu Pienin a Zamaguria  bolo v roku 2001 aktívnym zakladateľom RRA Tatry - Spiš 

práve s predpokladom riešenia spoločnej rozvojovej stratégie na Hornom Spiši. 

 

 Príloha č. 7- Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach Integrovanej 

stratégie rozvoja územia. 

 

3.2 Problémová analýza a stanovenie rozvojových priorít 

 

 Uveďte  analýzu problémov územia verejno-súkromného partnerstva (MAS) 

 

Analýzou problémov v území subregiónu Tatry – Pieniny sme sledovali identifikovanie 

kľúčových problémov v danom území, ktoré povaţuje zdruţenie  Tatry – Pieniny LAG za 

základ pri stanovaní vlastných rozvojových priorít. Pri ich definovaní sa vychádzalo 

z výsledkov auditu zdrojov a zo SWOT analýz a ich výber je strategicky 

najdôleţitejším krokom pri zostavní strategickej časti spoločnej Integrovanej 

stratégie rozvoja subregiónu Tatry – Pieniny.  

 

 Uveďte  použité postupy pri príprave problémovej analýzy  

 

Z uvedenej analytickej časti a po jej prerokovaní v teréne vyplýva, ţe kľúčovými 

problémami v území sú: 

 

Problém č.1: 
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Stále nedostatočná atraktivita územia a jeho nedostatočné zviditeľnenie vo svete ako 

excelentnej destinácie v rámci Slovenska 

 

Problém č.2: 

Zaostávajúce ţivotne podmienky obyvateľstva 

 

Problém č.3: 

Nefungovanie princípov partnerstva v subregióne a absencia destinačného manaţmentu 

územia 

 

 Príčiny  problému č.1 - Nedostatočná starostlivosť o rozvíjanie prírodného a kultúrneho 

dedičstva. Nízka úroveň cestovného ruchu. Zlé partnerské vzťahy medzi príbuznými 

podnikateľskými subjektmi a z toho vyplývajúce zlé rozdelenie sfér podnikania. 

 
 Príčiny  problému č.2 - Nedostatočný ekonomický a sociálny rozvoj subregiónu, spojený 

s doterajšou izolovanosťou časti mikroregiónu od rozhodujúcich rozvojových území 

regiónu vrátane dopravnej odľahlosti. 

 
 Príčiny  problému č.3 - Absencia subregionálneho manaţmentu s inštitucionálnou 

podporou a spoločné plánovanie rozvoja a rozvojových aktivít územia. 

 

 Popíšte, ako bola verejnosť (občania, profesné a záujmové združenia a zástupcovia 

jednotlivých sektorov) zapojení do procesu tvorby problémovej analýzy (napr: ankety, 

dotazníky, informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu účasti občanov 

v procese.  

Problémová analýza bola tvorená na dvoch verejných stretnutiach a to 7. 4. 2008 Červený 

Kláštor a 5. 5. 2008 Spišská Belá. 

Expertná organizácia zrekapitulovala podstatné výstupy z analýzy subregiónu a zo SWOT 

analýzy a navrhla metódu organizovania problémov logickým postupom príčina-následok. 

Kaţdý problém bol stručne definovaný samostatne na jednom lístku a všetky boli zavesené na 

názornej tabuli. Prítomní aktéri postupne zaradzovali jednotlivé problémy do tzv. stromu, čo 
sa ani na prvom stretnutí nepodarilo . Druhé stretnutie uţ bolo konštruktívnejšie  ale padali aj 

kontroverzné postoje  a názory aktérov na hierarchiu priradenia jednotlivým problémom. 

Prítomní si uvedomili, ţe majú rozdielne pohľady na dôleţitosť jednotlivých problémov 

ale, ţe závisí len od nich tu a teraz ako sa dohodnú a v akom význame problémy 

usporiadajú. Takto im vznikol niekoľko úrovňový strom problémov. 

Prítomní na 2.pracovnom stretnutí sa jednoznačne zhodli, ţe vrcholnou príčinou a hlavným 

problémom všetkých problémov v subregióne je „Absencia koordinácie rozvojových 

projektov a nedostatok spoločných  a integrovaných riešení „ To označili za  hlavnú 

prekáţku intenzívnejšieho rozvoja a synergickejších efektov aj napriek dobovým a priam 

historickým niektorým dnešným príleţitostiam pre rozvoj/solidárne podporné fondy../ a ako 

hlavnú príčinu všetkých negatívnych následkov v subregióne. 

 

Príklad pracovného stromového grafu problémov: 
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Inverzným logickým prístupom aktéri definovali strom cieľov: 
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Nakoniec 2. pracovné stretnutie na niekoľkýkrát odhlasovalo tieto vyššie navrhnuté schémy 

problémov a cieľov a splnomocnilo riešiteľský tím stratégie pre definovanie konečného 

návrhu problémovej analýzy. 

Po namáhavých výstupoch riešiteľský tím stratégie dodefinoval a spresnil niektoré formulácie 

rešpektujúc dodrţanie ideovej línie videnia tejto problémovej analýzy z pracovných stretnutí. 

O konaní týchto dvoch kľúčových stretnutí  boli občania informovaní prostredníctvom 

informačných tabúľ v obciach a vysielania miestneho rozhlasu. Výstup problémovej analýzy 

bol rozoslaný na pripomienkovanie aj cez emailovú databázu ostatným záujemcom. Podstatné 

pripomienky z tejto akcie ale nevzišli.  

Prehľad o uskutočnených stretnutiach v rámci procesu tvorby problémovej analýzy je 

v Prílohe č. 7. 

 

 Popíšte, úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov pri príprave a spracovaní 

problémovej analýzy (ak sa na spracovaní podieľali externí odborníci, uveďte ich 

identifikačné údaje a spôsob spolupráce). 
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 Regionálna rozvojová agentúra Tatry – Spiš so sídlom v Keţmarku,  pôsobiaca v regióne 

Severného Spiša ako inštitúcia zapodievajúca sa podporou v oblasti regionálneho rozvoja 

a cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach ţivota vystupovala vo forme externého 

odborného partnera zdruţenia Tatry – Pieniny. Metodicky usmerňovala postup prístupu 

k zostavovaniu projektovej analýzy a facilitovala pracovné stretnutia. Uplatňovala zásadu 

voľnejšieho vedenia s moţnosťou hľadania vlastného logického prístupu pracovného 

tímu. 

 Hlavnú organizačnú koordináciu zostavovania Integrovanej stratégie subregiónu  Tatry 

– Pieniny mali hlavne obidva aktívne mikroregionálne zdruţenia – Mikroregión Belianske 

Tatry a Zdruţenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria.  
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NÁVRHOVÁ ČASŤ 

 

KAPITOLA 4: ZOSTAVENIE STRATEGICKÉHO RÁMCA 

 

4.1 Integrovaná stratégia rozvoja územia (strategické plánovanie) 

 

 Uveďte, postupy a harmonogram spracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia. 

Pri strategickom plánovaní ide o rámcový pohľad na rozvoj územia verejno-súkromného 

partnerstva (MAS), ktorý zahŕňa aj širšie väzby v regióne (napr. prítomnosť a zámery 

väčšieho mesta, ktoré nie je súčasťou verejno-súkromného partnerstva (MAS) a prepojenie s 

vyššou regionálnou stratégiou) a venuje sa aj témam, ktoré nie je moţné riešiť 

prostredníctvom osi 4 PRV (určuje demarkačné línie). Zdôvodnením integrovaného prístupu 

je vyššia efektívnosť a cielenosť pouţitia finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, 

a zabezpečenie vzájomnej súčinnosti finančných tokov do územia pre naštartovanie jeho 

endogénneho rozvoja.  

 

Pri spracovaní Integrovanej stratégie rozvoja územia vychádzal prípravný výbor 

partnerstva, ako aj pracovné skupiny zahrnuté do tejto činnosti z mnohých súvisiacich 

dokumentov, týkajúcich sa rozvoja a to nielen územia riešného subregiónu. 

 

V prvom rade je potrebné podotknúť, ţe pri zostavovaní stratégie boli najviac do 

celého procesu zaangaţované obce, prostredníctvom ich úradov a následne aj občania ţijúci 

v danom území. U tých obcí, ktoré uţ mali spracované vlastné Programy hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja sa vychádzalo z týchto dokumetnov a prostredníctvom dotazníkového 

prieskumu bola zisťovaná aktuálnosť potrieb v týchto plánoch identifikovaných, čo vlastne 

prinieslo určitú spätnú väzbu pre obce a námet k prehodnoteniu niektorých cieľov na 

priebeţnej úrovni.  

 

U obcí, u ktorých sa PHSR v čase spracovania stratégie ešte len dopracovávali, resp. 

so spracovaním sa začínalo, boli dotazníkové prieskumy vítanou iniciatívou pre urýchlenie 

procesu zisťovania potrieb obyvateľov ţivjúcich v danej obci. Obce z tako vyhodnotených 

výstupov následne vychádzali pri formulovaní čiastkových cieľov a k nim nadväzujúcich 

opatrení.  

 

Pri zostavovaní stratégie sa vychádzalo aj z mnoţstva ďalších podkladov 

a dokumentov, mapujúcich situáciu v subregióne. Je potrebné spomenúť jednotlivé analýzy 

Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny okresov Poprad, Keţmarok a Stará Ľubovňa. V oblasti 

sociálnej je tieţ potrebné spomenúť výročné správy a stratégie lokálnych Partnerstive 

sociálnej inklúzie (Keţmarok – Stará Ľubovňa, Poprad – Levoča).  

 

Námety a informácie, súvisiace s obsahovým naplnením stratégie boli čerpané aj 

z podkladov väčších miest, priľahlých k subregiónu – mesto Stará Ľubhovňa, Keţmarok 

a Poprad. Pri skúmaní a analyzovaní vonkajšieho prostredia, príleţitostí a prípradných 

ohrození sa rovnako vychádazlo aj z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského 

smaosprávneho kraja.  
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Takto získané údaje napomohli k celkovému prehľadu potrieb a vonkajších impulzov 

pre postupné zostavoanie výstupov v rámci integrovanej stratégie rozvoja územia Tatry – 

Pieniny.  

 

Riešiteľská skupina sa z praktických dôvodov  a dôvodov reálnej 

uskutočniteľnosti rozhodla, ţe po náročnom analyzovaní subregiónu a súčasných 

reálnych zdrojov na podporu jeho rozvoja bude strategický rámec navrhnutý len 

v súlade s Programom rozvoja vidieka v zmysle Osi 4, na čo sa partnerstvo zamerá na 

svojom začiatku a v prípade úspešných začiatkov implementácie pri následnej 

aktualizácii  a prehodnotení stratégie sa pokúsi o ešte komplexnejší návrh rozvojových 

opatrení . K tomu však potrebuje ešte posilniť súdrţnosť územia práve cez opatrenia 

Osi 4 PRV, pretoţe do teraz na Slovensku neboli pre túto činnosť dostatočné podporné 

zdroje. 

 

4.1.1 Vízia, strategický cieľ, strategické priority a špecifické ciele 

 

      Miestné problémy subregiónu Tatry-Pieniny sa od teraz riešili a riešia na svojej 

úrovni nekoordinovane,sólo prístupmi jednotlivých aktérov a úzkych záujmových 

skupín so zameraním hlavne na rozvoj súkromného vlastníctva. Podobný prístup 

funguje aj vo verejnej správe a občianských iniciatívach. 

 

To prináša mnohokrát metódy netransparentnosti , narastaniu vzťahového 

pnutia, neefektívnosti a slabého vyuţivania endogenného potenciálu v subregióne. 

Dominancia politického prístupu v riešení spoločenských problémov zuţuje riešené 

oblasti a spomaľuje moţný rozvojový potenciál. Politická správa územia nie je 

postavená sama o sebe na komplexné riešenie problémov územia, no nemá tradíciu 

dobrovoľného hľadania spojení do verejnosúkromných partnerstiev zastupujúcich 

všetky významné zloţky spoločnosti. 

 

  Prístup LEADER aj pri svojej obmedzenosti vzhľadom k súčasným potrebám  je 

pokusom o kvalitatívnu zmenu a sám o sebe je podlhých desaťročiach na tomto území 

inováciou v riešení verejných problémov. 

 

 Popíšte, zmeny oproti doterajšej praxi riešenia miestnych problémov, vymenujte inovačné 

aktivity a popíše spôsob vyuţitia miestneho potenciálu pre inovácie.  

 

Pri realizácii aktivít integrovanej stratégie rozvoja územia subregiónu  Tatry – Pieniny 

je potrebné podotknúť, ţe sa jedná naozaj o historicky úplne prvú príleţitosť prevzatia 

zodpovednosti za rozvoj konkrétneho územia formou inštitúcie, ktorej charakteristickými 

provkami sú subsidiarita, partnerstvo vybudované systémom „zdola – nahor“, demokratické 

princípy voľby orgánov, ich proporcionálne zloţenie, samosprávny charakter ich 

rozhodovania a zapojenosť verejnosti. Z tohto uhla pohľadu sa jedná o spôsob, ktorý v území 

nebol doposiaľ vôbec realizovaný, keďţe ani hystorické, ani súčasné a uţ vôbec nie 

legislatívne predpoklady, tomu nevytvárali ţelateľný a potrebný priestor. A nejedná sa tu len 

o územie subregiónu Tatry – Pieniny.  
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Program rozvoja vidieka SR, prostredníctvom moţnosti implementácie osi 4 – 

LEADER poskytuje túto moţnosť po prvý krát v rámci celého územia Slovenska, čo samo 

o sebe je prvý a najdôleţitejším inovatívnym prvkom.  

 

 Uveďte, akým spôsobom prispievajú inovácie k naplneniu cieľov Integrovanej stratégie 

rozvoja územia. 

 

Inovačné prístupy môţu byť z pohľadu zapojených subjektov v území (obyvatelia, 

podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a subjekty verejnej správy) vnímane rozličným 

spôsobom a to hlavne podľa charakteru subjektu, ktorý takéto prístupy hodnotí. V prípade 

začínajúcich aktivít v území je moţné inovatívne prístupy a jednotlivé inovačné prvky 

identifikovať napríklad v tom, ţe: 

 

 Ide o prístup zaloţený na doterajších skúsenostiach implementácie projektov zameraných 
do rôznych oblastí podpory z predchádzajúceho predvstupového a prvého skráteného 

plánovacieho obdobia SR rokov 2004 – 2006, 

 jedná sa však o úplne nový (doteraz v území ešte nerealizovaný) prístup distribúcie 
verejných dotačných prostriedkov, na princípe zaloţenom na iniciatíve vedenej 

s výhodou znalostí miestnych podmienok pre konkrétne miesto, alebo projekt podpry, 

 ide o prístup zaloţený na princípoch spoločného komunitného plánovania, 

 ide o kombináciu spolupráce zaloţenej na metódach vyţadujúcich si vzájomnú 
koordináciu a kombináciu finančných a ľudských zdrojov s cieľom dosiahnutia čo 

najlepšieho výsledného efektu v danom území, 

 po prvý krát v histórii územia je pripravená k dispozícii inštitucionalizovaná jednotka 
(MAS), ktorej hlavným poslaním je plánovať, koordinovať, kontrolovať a rozdeľovať 

disponibilné finančné prostriedky na základe cielene zistených potrieb v území, a jej 

fungovanie je postavené na demokratických príncípoch typu „zdola – nahor“, 

proporcionality a vlastnej samosprávy,  

 MAS je subjektom, ktorá z daného princípu dokáţe bezprostredne a objektívne 
posudzovať situáciu vo svojom území a súčasne pôsobiť na aktivizáciu podielu občanov 

na rozhodovaniach o záleţitostiach, ktoré sa ich priamo dotýkajú. 

 

Prispenie inovatívnych prvkov k napĺňaniu cieľov integrovanej stratégie rozvoja územia 

MAS. 

 

Týchto šesť vyššie spomenutých inovatívnych prvkov má veľmi výrazný dopad na 

naplnenie cieľov Integrovanej stratégie rozvoja územia Tatry – Pieniny. Ich prínos je moţné 

definovať nasledovne: 

 

 Historický prvá a doposiaľ ojedinelá a najvýznamnejšia moţnosť prepojenia miestnych 

a čiastkových rozvojových zámerov a projektov v území, so synergickým efektom pre 

celé územie.  
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 Stratégia podporuje nové  typy inovatívnych projektov s cieľom zavadzanie 

informačných technológii čo do najširšieho ţivota, nové typy komunitných 

kompostárni PAYT,nove spôsoby protipovodňových zábran, integrovaný marketing 

v CR, inovatívne informačné a vzdelávacie programy a pod 

 Dobre zostevená integrovaná stratégia rozvoja územia umoţní vzájomne integrovať 
finančné zdroje, personálne a technické kapacity, čo len umoţní znásobiť synergické 

efekty celého spoločného úsilia. 

 Ide o úplne nový (doteraz v území nerealizovaný) impulz v ponuke participácie 
miestnych občanov na správe vecí verejných a na rozvoji regiónu s moţnosťou 

ovplyvňovať dopady príslušných zámerov. 

 Za silný inovačný prvok moţno tieţ povaţovať vybudovanie spoločnej organizačnej 

štruktúry, zaloţenej na princípoch partnerstva a spolupráce medzi subjektami súkromnej 

a verejnej sféry na danom území. 

 Časť  investičných aktivít iniciovaných obcami, ktoré doteraz a hlavne z dôvodu 
obmedzenej rozpočtovej kapacity obce nebolo moţné zrealizovať, bude moţné 

spoločnými silami, zdruţovaním prostriedkov, ako aj synergiou konečných dopadov 

realizovať vo väčšom, ako pôvodne plánovanom rozsahu a dopade na určené cieľové 

skupiny. 

 Práve prvok partnerstva v tomto type inštitucionalizácie nabáda k spolupráci subjektov 
z rôznych odvetví a odborov, pretoţe v logike partnerstva majú moţnosť spoznať 

príleţitosti k realizácii svojho zámeru v nadväznosti na zámer obce, alebo daného 

územia.  

 

 Uveďte logický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia a navrhovaných intervencií, 
opatrenia (vrátane opatrení súvisiacich s osou 3 PRV), názov opatrenia, operačný 

program, konečný prijímateľ (ţiadateľ) a odôvodnenie výberu opatrenia – max. 10 

riadkov.  

 

Integrovaná stratégia rozvoja územia subregiónu Tatry – Pieniny, schválené Valným 

zhromaţdením dňa 10. decembra 2008 v Spišskej Starej Vsi prítomnými členmi verejno – 

súkromného partnerstva, obsahuje vo svojej schéme pomenovanie nasledovných logických  

častí: 

 Vízia 

 Strategický cieľ 

 Strategické priority (3) 

 Špecifické ciele (3) 

 Priority (3) a 

 Jednotlivé opatrenia (6) 

 

Vízia integrovanej stratégie rozvoja územia subregiónu Tatry – Pieniny je zhrnutá 

v šiestich bodoch a vyjadruje predstavu obyvateľstva z predmetného územia subregiónu 

o0 budúcich okolnostiach ţivota v ňom. Vízia bola formulovaná spoločne a to počas stretnutí 
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k tvorbe strategického dokumentu a stotoţnenie s ňou je premietnuté v súhlasnom stanovisku 

Valného zhromaţdenia členov oz Tatry – Pieniny.  

 

Táto vízia je zároveň najváţnejším ukazovateľom smeru, ktorým by sa počas 

implementácie stratégie malo dané územie subregiónu pohybovať počas najbliţších rokov.  

 

Vízia 

Aktívna spolupráca aktérov subregiónu a posilňovanie jeho identity. 

Spokojný občan – spokojný návštevník. 

Dostatok relevantných a platných informácií pre kaţdého. 

Upravená krajina, vizuálne malebná. 

Komfortný nonstop prístup do spádových sídiel subregiónu a do najbliţšieho 

najväčšieho sídla Popradu. 

Kvalitná a dostupná sociálna infraštruktúra 

 

Strategický cieľ integrovanej stratégie rozvoja územia subregiónu Tatry – Pieniny je 

vyjadrením plánovanej zmeny, ktorá sa v dlhodobom časovom horizonte má uskutočniť 

v území a jeho dosiahnutie závisí od pouţitia rozvojových nástrojov niţšieho stupňa, ktoré 

však svojím obsahom majú najviac prispieť k dosiahnutiu strategického cieľa. Tými nástrojmi 

sú strategické priority, špecifické ciele, priority, jednotlivé opatrenia a finančný plán 

implementácie stratégie. Strategický cieľ, vrátane niţších rozvojových nástrojov, bol 

navrhnutý na základe analýzy vnútorných a vonkajších zdrojov, silných a slabých stránok, 

ako aj príleţitostí a ohrození. Jeho dosiahnutie je merateľné a overiteľné na základe 

idndikátorov dopadu, ktoré boli v stratégii pouţiáíté a sú špecifikované v ďalších častiach 

tohto dokumentu.  

 

Strategický cieľ 

Skvalitniť vidiecke prostredie subregiónu  

Tatry – Pieniny. 

 

Strategické priority integrovanej stratégie rozvoja územia subregiónu Tatry – 

Pieniny sú vyjadrením jednotlivých oblastí rozvojových priorít, ktoré boli identifikované na 

základe hlbokej a veľmi podrobnej problémovej analýzy. Vo svojej obsahovej podstate 

koncentrujú rozvojové a investičné úsilie územia, snaţiaceho sa o zmenu a posun smerom 

k efektívnemu, trvalo udrţateľnému rozvoju a dosiahnutiu strategického cieľa.  Integrovaná 

stratégia rozvoja územia subregiónu Tatry – Pieniny ich má vo svojej obsahovej časti 

identifikované tri s vystiţným pomenovaním:  

 

Strategické priority 

Strategická priorita 1. – „Zameranie na Návštevníka“ 

Strategická priorita 2. – „Zameranie na Občana“ 

Strategická priorita 3. – „Zameranie na Partnerstvo“ 
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Špecifické ciele integrovanej stratégie rozvoja územia subregiónu Tatry – Pieniny 

vyjadrujú a konkretizujú vo väčšiu miere zámery, ktoré je potrebné dosiahnúť v rámci 

jednotlivých rozvojových priorít tak, aby intervencia viedla k dosiahnutiu strategického cieľa. 

Integrovaná stratégia vo svojom obsahu definuje tri špecifické ciele.  

 

Špecifické ciele 

Špecifický cieľ 1.1. – Zviditeľnenie a zatraktívnenie územia 

Špecifický cieľ 2.1. – Skvalitnenie ţivotných podmienok obyvateľstva 

Špecifický cieľ 3.1. – Rozvoj poznania a partnerstva 

 

Priority integrovanej stratégie rozvoja územia subregiónu Tatry – Pieniny vychádzajú 

z potrieb, prostredníctvom ktorých je moţné naplnenie špecifických cieľov, strategických 

priorít a vízie územia subregiónu Tatry – Pieniny. Rovnako vychádzajú zo záverov, ktoré boli 

identifikované v analytickej časti tejto stratégie a pre reálne nastavenie realizácie konkrétnych 

opatrení, ktoré na priority nadväzujú, boli pomenované tri kľúčové priority. 

 

Priority 

Priorita 1.1.1. – Cestovný ruchu 

Priorita 2.1.1. – Obecná infraštruktúra malých obcí 

Priorita 3.1.1. – Spolupráca a vzdelávanie 

 

Opatrenia integrovanej stratégie rozvoja územia subregiónu Tatry – Pieniny 

nadväzujú na jednotlivé logické usporiadanie nástrojov impelemtácie vyššieho typu. Spoločne 

s aktčnými plánmi stratégie tvoria zároveň najkonkrétnejšie kroky a postupy, ktorých dopad 

v územá na najmarkantnejší a najlepšie merateľný rozsah. Jednotlivé priority – cestovný ruch, 

obecná infraštruktúra malých obcí a spolupráca a vzdelávanie – sú zároveň a kaţdá 

samostane, definované konkrétnymi opatreniami. 

 

Priorita Opatrenie 

1.1.1. – Cestovný ruch 1.1.1.1. – Strategické marketingové nástroje 

a propagácia spoločného územia 

2.1.1. – Obecná infraštruktúra malých 

obcí 
2.1.1.1. – Výstavba a obnova obecnej infraštruktúry 

sluţieb 

 2.1.1.2. – Podpora menšej technickej obecnej 

infraštruktúry 

3.1.1. – Spolupráca a vzdelávanie 3.1.1.1. – Podpora ďalšieho vzdelávania obyvateľstva 

 3.1.1.2. – Podpora tématického stretávania 

a spoluprpáca, informačnej základne a šírenia 

aktuálnych informácií. 



Tatry – Pieniny LAG                                  Integrovaná stratégia rozvoja územia  

Občianske zdruţenie                                     Tatry - Pieniny 

 

 - 137 - 

Prierezové opatrenie Chod MAS 

Prierezové opatrenie Vykonávanie projektov spolupráce 

 

 

Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia – je prílohou č. 3 tejto Integrovanej 

stratégie rozvoja územia Tatry – Pieniny. 

 

4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 Leader 

 

Akčné plány integrovanej stratégie rozvoja územia subregiónu Tatry – Pieniny 

predstavujú následnú činnosť strategického plánovania, ktoré rozpracovávajú opatrenia osi 3 

PRV a konkrétne podporované činnosti, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 – 

Leader. Tie budú v plnej miere nahradené jednotlivými projektami, ktorých konečnými 

prijímateľmi budú subjekty definované v prílohe č. 4 tohto dokumentu, a ktoré budú 

predkladané zdruţeniu na základe výziev na podávanie ţiadostí o nenávratný finančný 

príspevok. 

 

Väzba vybraných opatrení osi 3 PRV, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 

Leader na príslušné ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia.  

 

Opatrenie 3.2.(B) PRV – Podpora činností v oblasti vidieckeho CR – svojím obsahom 

nadväzuje na: 

 Opatrenie Integrovenj stratégie č. 1.1.1.1. – Strategické marketingové nástroje 

a propagácia spoločného územia. 

 

Opatrenie 3.3 PRV – Vzdelávanie a informovanie – svojím obsahom nadväzuje na: 

 Opatrenie Integrovenj stratégie č.  3.1.1.1. – Podpora ďalšieho vzdelávania 
obyvateľstva. 

 Opatrenie Integrovenj stratégie č.  3.1.1.2. – Podpora tematického stretávania 
a spolupráce, informačnej základne a šírenia aktuálnych informácií 

 

Opatrenie 3.4 PRV – Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a sluţieb – svojím 

obsahom nadväzuje na: 

 

 Opatrenie Integrovenj stratégie č.  2.1.1.1. – Výstavba a obnova obecnej infraštruktúry 

sluţieb. 

 Opatrenie Integrovenj stratégie č.  2.1.1.2. – Podpora menšej technickej obecnej 

infraštruktúry. 

 

V rámci akčného plánu sú zaradené i prierezové opatrenia osi 4 a to: 
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 Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (PRV SR, Os 4, kód 421), kde sú 

oprávnené činnosti: 

 

- spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch; 

- ochrana spoločného kultúrneho bohatstva v rámci vytvoreného partnerstva; 
 

 

- budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos praktických skúseností pri rozvoji 

vidieka (napr. spoločné publikácie, twinningové podujatia – výmenné programy pre 

zamestnancov a manaţment MAS, spoločná alebo koordinovaná práca). 

 

Spolu s ním v rámci ISRÚ Tatry - Pieniny LAG je zaradené aj druhé prierezové opatrenie 

z PRV SR a to: 

 

 Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny (PRV SR, Os 4, kód 431), v ktorom 

oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými 

právnymi predpismi EÚ:  

 

- školenia manaţmentu a zamestnancov MAS zodpovedných za realizáciu stratégie; 

- štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na aktualizáciu stratégie; 

- publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii; 

- prevádzková činnosť; 

- administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem ţiadostí, administratívna 
kontrola ţiadostí a príloh, hodnotenie projektov podľa kritérií, výber projektov a ich 

schválenie, kontrola realizácie projektov; 

- zber informácií pre monitoring a hodnotenie; 

- vedenie zloţiek projektov a uchovávanie dokladov; 

- semináre, školenia pre členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností 
pri vykonávaní stratégie. 

 

Súčasťou tejto Integrovanej stratégie rozvoja územia sú aj príloha č. 4, popisujúca 

jednotlivé Opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované 

prostredníctvom Osi 4 – Leader.  

 

 Uveďte, ako súbor vybraných opatrení osi 3 PRV reflektuje na situáciu v území (audit 
zdrojov), analýzy a strategický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia a ako rieši 

problémy daného územia a podporuje jeho rozvoj. 

 

V rámci analytickej časti Integrovanej stratégie rozvoja územia, je moţné nieln 

v samotnom audite vnútorných a vonkajších zdrojov, ale aj v samotných SWOT analýzach za 

jednotlivé oblasti pomenovať ich nadväznosť na vybraté opatrenia Osi 3 – PRV v rámci 

strategického rámca a to nasledovne: 

 

Opatrenie 3.2. – Podpora činnosti v oblasti vidieckeho CR - Analytická časť 

stratégie dokazuje najväčší dopyt po podpore projektov na cestovný ruch, vzľadom na 

prioritnú ponuku územia a identifikuje potrebu riešenia vytvárania spoločných informačných 

nástrojov v území, spracovávanie a vydávanie spoločných informačno – propagačnuch 
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materiálov, zebezpečenie publicity, reklamy a dobrého imidţu územia, napríklad aj účasťou 

na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, nutnosť zraidenie turisticko – informačných 

kancelárií a spracovanie spoločnej marketingovej stratégie pre podporu rozvoja cestovného 

ruchu s dôrazom na záujmové územia v rámci subregiónu Tatry - Pieniny. Na takto 

identifikované potreby a v súlade s opatrením Osi 3 – PRV č. 3.2. nadväzuje opatrenie 

integrovanej stratégie č. 1.1.1.1. – Strategické marketingové nástroje a propagácia spoločného 

územia. 

Toto opatrenie je pre subregión veľmi potrebné, lebo tu uţ dlhodobo funguje 

viacmenej spontánný  a nekoordinovaný CR.Spoločný marketing je ideálnym nástrojom pre 

počiatočné následné reálne spajánie síl v tejto oblasti. 

 

Opatrenie 3.3. – Vzdelávanie a informovanie - Analytická časť stratégie dokazuje 

najväčší dopyt po komplexnom zabezpečení inovatívnych vzdelávacích kurzov vo vidieckom 

cestnvom ruchu, zameraných najmä na ekonomiku podnikateľského subjektu, zavádzanie 

nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore, manaţment kvality, 

inovácie, IKT, ochranu ŢP vrátane technológí. Rovnako je v území dopyt po tvorbe nových 

vzdelávacich programov, analýz vzdelávacích potrieb, organizovanie kurzov a školení, 

tréningov na získavanie zručností, konferencií a seminárov. Cieľom takýchto intervencií je 

skvalitniť a podporiť ľudský potenciál, ako základnú podmienku pre zlepšenie kvality ţivota 

na vidieku. Na takto identifikované potreby a v súlade s opatrením Osi 3 – PRV č. 3.3. 

nadväzuje opatrenie integrovanej stratégie č. 3.1.1.1. – Podpora ďalšieho vzdelávania 

obyvateľstva a opatrenie č. 3.1.1.2. – Podpora tematického stretávania a spolupráce, 

informačnej základne a šírenia aktuálnych informácií.  

Toto opatrenie je základom rozšírenia poznania obyvateľov o potenciálnych 

moţnostiach a je aj v tejto „mediálnej a komunikačnej “ dobe nevyhnutným pre efektívne 

postoje.Zodpovedné autority pre strategické riadenie CR v SR doposiaľ neopodporili tento 

druh ďalšieho vzdelávania obyvateľstva v CR. Tieţ budú vhodné aj informačno-vzdelávacie 

aktivity v iných oblastiach aj napriek súčasne moţno predimenzovanej a mnohokrát 

neefektívnejponuke z ESF.yrovnanie poznania obyvateľstva aspoň v určitých oblastiach 

bymalo zvýšiť jeho verejnú aktivitu. 

 

Opatrenie 3.4. – Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a sluţieb - Analýza  

územia MAS dokazuje zvýšený  dopyt po podpore projektov pre rekonštrukcie doterajších 

alebo novozískaných údrţbou poddimenzovaných obecných budov, vrátane zmeny ich účelu 

a to  hlavne u obcí nezaradených do kohéznych pólov rastu. Potreby v tejto oblasti definuje 

ako nutnosť pre zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie rekreačných zón, detských 

a športových ihrísk a iných voľnočasových zariadení, autobusových zastávok, obecných 

rozhlasov a stavieb spoločenského významu, vrátane ich okolia. Rovnako rozhodlo verejno – 

súkromné partnerstvo MAS Tatry – Pieniny o potrebe plánovania podpory v oblasti 

revitalizácie a úpravy parkov a potokov, budovania prirodzených vodných zdrţí v krajine 

a terénnych protipovodňových zábran, výstavbe, rekonštrukcie a modernizácie chodníkov, 

cyklotrás a ostatných verejných priestranstiev a to hlavne z dôvodu zvýšenej návštevnosti 

územia turistami. Všetky uvedené potreby zároveň prispejú k zlepšeniu krajinotvorby. 

Prioritou v tejto oblasti podpory sú hlavne obce nezaradené do pólov rastu. Na takto 

identifikované potreby a v súlade s opatrením Osi 3 – PRV č. 3.4. nadväzuje opatrenie 

integrovanej stratégie č. 2.1.1.1. – Výstavby a obnova obecnej infraštruktúry sluţieb 

a opatrenie č. 2.1.1.2. – Podpora menšej technickej obecnej infraštruktúry.  
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Toto opatrenie bude len malým cvičným nástrojom oproti skutočnej investičnej 

potrebe ,avšak bude prvou skúškou určitého druhu solidarity samospráv územia medzi sebou, 

nakoľko stratégia vymedzila ako oprávnených prijímateľov len malé obce mimo kohéznych 

polov rastu. Aj v týchto obciach by malo dôjsť k vyriešeniu určitých verejných investičných 

potrieb. 

 

 

 

 Príloha č. 4 obsahuje Opatrenia osi 3 a osi 4 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, 

implementované prostredníctvom osi 4 Leader Integrovanej stratégie rozvoja územia.  

 

4.3 Finančný plán 

 

 Uveďte, spolufinancovanie implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (činnosti, 
projekty, ktoré nie sú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013finančné 

prostriedky z iných štrukturálnych fondov, operačných programov, grantov, ostatné 

verejné zdroje..Uveďte názov zdroja a finančnú čiastku.   

 

Finančný plán  integrovanej stratégie rozvoja územia Tatry – Pieniny vychádza 

z preskúmanej a overenej absorbčnej kapacity územia. Tá bola identifikovaná 

a kvantifikovaná v rámci bilancie pripravovaných akčných plánov a projektových zámerov 

v území.  

Metodický postup tvorby finančného plánu vychádza z rámcov finančných alokácií 

verejných zdrojov stanovených v Programe rozvoja vidieka SR na roky 2007 –2013. Celkový 

finančný plán je uvedený v prílohe č. 5.   

 

Finančný plán (A) Integrovanej stratégie rozvoja územia vychádza z maximálnej 

výšky podpory na opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia. 

 

Pri finančnom pláne (B) na opatrenie 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce sa 

vychádza z maximálnej výšky podpory pre toto opatrenie.  

 

Pri finančnom pláne (C) na opatrenie 4.3. Chod Miestnej akčnej skupiny sa vychádza 

z maximálnej výšky podpory pre toto opatrenie pričom musí byť dodrţaná podmienka 

nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006. 

 

V rámci finančného plánu v časti C sú uvádzané „Iné verejné zdroje“ vo výške 10 

000 Euro, spolufinancované zapojenými mikroregiónmi.  

 

Spolufinancovanie je určené na neoprávnené náklady súvisiace s poradenskou 

a konzultačnou činnosťou pre členov OZ Tatry Pieniny LAG a beneficientov 

implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia, na poplatky a na dofinancovanie 

tvorby a aktualizácie stratégie.  
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Vzhľadom na súčasnú reálnu situáciu v územi a informácie z prostredia príslušného 

samosprávneho kraja (Prešov) nie je moţné v súčasnosti identifikovať výšku prípadného 

spolufinancovania z iných verejných zdrojov SR a EÚ.  

 

V prípade, ak sa však v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom bude 

moţné dohodnúť na finančnej podpore implementácie tejto stratégie , bude táto 

skutočnosť odkonzultovaná s RO, prípadne PPA a zakomponovaná do finančného plánu 

stratégie pre neoprávnené výdavky  v zmysle usmernenia donora.  

 

Na ţiadosť Tatry-Pieniny LAG  Prešovský samosprávny kraj vystavil rámcový 

prísľub riešenia tejto otázky/vidˇ. nepovinná príloha/.  

 

Finančný plán podľa opatrení osi 3 PRV, členený podľa zdrojov a vymedzujúci 

podporované činnosti, výšku oprávnených výdavkov na projekt a mieru 

spolufinancovania: 

 

 

1.1.1.1. – Strategické marketingové nástroje a propagácia spoločného územia 

OPATRENIE CELKOM  144.000,– EUR 

 

PODPOROVANÉ ČINNOSTI 

 Marketing sluţieb vidieckeho cestovného ruchu 

a rozvoja regiónu. 

Verejné zdroje 

PRV 

144.000,– EUR 

Ostatné verejné 

zdroje 

 

0,– EUR 

Ostatné 

zdroje 

 

0,– EUR 

MIN. A MAX. VÝŠKA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV  1 500 - 80 000 EUR 

 

 

2.1.1.1. – Výstavba a obnova obecnej infraštruktúry sluţieb 

 

OPATRENIE CELKOM  990  000 EUR 

PODPOROVANÉ ČINNOSTI  
 rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón;  

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských 

a športových ihrísk a iných voľnočasových 

zariadení(vrátane ich krytých a ostatných zázemí),  

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia autobusových 

zastávok  

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia obecných 

rozhlasov 

rekonštrukcia a modernizácia stavieb a objektov 

spoločenského významu (napr. obecný úrad, kultúrny 

dom, dom smútku, amfiteátre...) vrátane ich okolia (okrem 

stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR 

(ďalej len „MK SR“) v registri nehnuteľných kultúrnych 

pamiatok a lokalít UNESCO), vrátane zriadenia pripojenia 

na internet. 

Verejné zdroje 

PRV 

990  000 EUR 

Ostatné verejné 

zdroje 

0 EUR 

Ostatné 

zdroje 

 

0,– EUR 

MIN. A MAX. VÝŠKA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV  3 000 - 99 000 EUR 
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2.1.1.2. – Podpora menšej technickej obecnej  

OPATRENIE CELKOM  601.000,– EUR 

 

PODPOROVANÉ ČINNOSTI  

 revitalizácia a úprava potokov, 

 budovanie prirodzených vodných zdrţí v krajine 

a terénnych protipovodňových zábran,  

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov,  

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia  cyklotrás,  

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia  verejných 

priestranstiev a parkov,  

 výstavba komunitných kompostárni typu PAYT 

 

Verejné zdroje 

PRV 

601.000,– EUR 

 

Ostatné verejné 

zdroje 

0,– EUR 

 

Ostatné 

zdroje 

0,– EUR 

 

MIN. A MAX. VÝŠKA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV  15.000 – 66.000,– EUR 

 

 

 

3.1.1.1. – Podpora ďalšieho vzdelávania obyvateľstva 

OPATRENIE CELKOM  70.000,– EUR 

 

PODPOROVANÉ ČINNOSTI  
Komplexné inovatívne vzdelávacie kurzy vo vidieckom 

cestovnom ruchu zamerané na: 

 ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. 

legislatíva, riadenie ekonomicky ţivotaschopného 

podniku, podnikateľský plán, diverzifikácia činností, 

spolupráca a rozvoj podnikov); 

 zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia 

vo vidieckom priestore; 

 manaţment kvality; 

 inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie 

informačných technológií, internetizácia; 

 ochranu ţivotného prostredia (environmentálne 

vhodné technológie, alternatívne zdroje energie, 

separovaný zber, vyuţívanie biomasy, ochrana, tvorba 

a manaţment krajiny, cieľová kvalita vidieckej 

krajiny a pod.); 

 obnovu a rozvoj vidieka; 

 prístup Leader. 

Verejné zdroje 

PRV 

70.000,– EUR 

 

Ostatné verejné 

zdroje 

0,– EUR 

Ostatné 

zdroje 

0,– EUR 
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MIN. A MAX. VÝŠKA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV  min. 3 000 EUR a max. 70 000 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2 – Podpora tematického stretávania a spolupráce, informačnej základne a šírenia 

aktuálnych informácií. 

OPATRENIE CELKOM  281.000,– EUR 

 

PODPOROVANÉ ČINNOSTI  

 
 tvorba nových vzdelávacích programov; 

 tvorba analýz vzdelávacích potrieb, 

 krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie 

potrebných vedomostí a zručností, 

 konferencie a semináre, 

 TV a rozhlasové kampane (propagačné aktivity, 

besedy, talk show) 

 Výmenné informačné stáţe a návštevy v tuzemsku 

a v EÚ 

 Putovné aktivity k cieľovým skupinám 

 Ďalšie formy, ako napr. tlačené publikácie a webové 

portály, trvalý informačný a poradenský servis 

zameraný na celoţivotné vzdelávanie 

Uprednostňujú sa kombinácie uvedených foriem. 

Verejné zdroje 

PRV 

281.000,– EUR 

 

Ostatné verejné 

zdroje 

0,– EUR 

 

Ostatné 

zdroje 

0,– EUR 

 

MIN. A MAX. VÝŠKA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV  3.000 – 70.000,– EUR 

 

CELKOVÝ ROZPOČET   PRE OPATRENIA OSI 3  

(ZDROJE EPFRV + SR) 
2.086.000,–  

CELKOVÝ ROZPOČET PRE OPATRENIA OSI 3  

(ZDROJE EPFRV + SR  + SPOLUFINANCOVANIE + 

OSTATNÉ VEREJNÉ ZDROJE  + OSTATNÉ 

ZDROJE) 

2.086.000,– 

POŢADOVANÁ VÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

Z VEREJNÝCH ZDROJOV  PRV SR (CELKOM 

ZDROJE EPFRV + SR) NA IMPLEMENTÁCIU 

INTEGROVANEJ STARTÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA 

STARTÉGIE (OPATRENIE 4.1) 

2.086.000,–  
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Finančný plán podľa opatrení osi 4 PRV 

 

OPATRENIE 

 

„CHOD MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY“ 

(v EUR)
Chyba! Záloţka není definována.

 

OPRÁVNENÉ 

VÝDAVKY 

EUR 

NEOPRÁVNENÉ 

VÝDAVKY 

EUR 

VEREJNÉ  

ZDROJE PRV 

OSTATNÉ  

VEREJNÉ 

ZDROJE 
OSTATNÉ 

ZDROJE 

EUR 

EPFR 

EUR 

SR 

EUR 

CELKOM 

EUR 

VÚC 

EUR 

Iné  

verej

né 

zdroj 

PREVÁDZKA 

A ADMINISTRATÍVNA 

ČINNOSŤ MAS   

333.815,– 6.000,– 267.052,– 66.763,– 333.815,– 0,– 0,– 6.000,– 

BUDOVANIE 

ZRUČNOSTÍ 

A SCHOPNOSTÍ MAS  
83.183,– 4.000,– 66.542,– 16.637,– 83.183,– 0,– 0,– 4.000,– 

 

 EUR 

CELKOVÝ ROZPOČET PREVÁDZKA A ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ MAS (ZDROJE EPFRV + SR) 333.815,–  

CELKOVÝ ROZPOČET BUDOVANIE ZRUČNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ MAS (ZDROJE EPFRV + SR) 83.183,– 

POŢADOVANÁ VÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z VEREJNÝCH ZDROJOV PRV SR (ZDROJE EPFRV + 

SR) PRE OPATRENIE 4.3 CHOD  MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY 
416.998,--  

 

 

 

„VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE SPOLU“ 

 

Názov zdroja financovania 

 
Projekt 

Poţadovaná výška 

finančného 

príspevku 

z verejných zdrojov 

PRV 

Ostatné 

verejné zdroje  

VÚC 

Iné 

verejné 

zdroje 

Príprava projektov spolupráce  A1+B1 12.570 €  0€  0€  

Realizácia projektov spolupráce  A1+B1 138.830 €  0€  0€  

Celkový rozpočet opatrenia  A1+B1 151.400 €  0€  0€  
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Projekt národnej spolupráce  A 

  

  

Názov zdroja financovania 

  
 Projekt 

Poţadovaná výška finančného príspevku 

z verejných zdrojov PRV  

Ostatné 

verejné zdroje  

VÚC 

Iné 

verejné 

zdroje 

a) Príprava projektu 

spolupráce   
1. 

5.000 €  0€  0€  

b) Realizácia projektu 

spolupráce   
1. 

70.700 €  0€  0€  

 

Projekt nadnárodnej spolupráce B 

  

Názov zdroja financovania 

  
 Projekt 

Poţadovaná výška finančného príspevku 

z verejných zdrojov PRV  

Ostatné 

verejné zdroje  

VÚC 

Iné 

verejné 

zdroje 

a) Príprava projektu 

spolupráce   
1. 

7.570 €  0€  0€  

b) Realizácia projektu 

spolupráce   
1. 

68.130 €  0€  0€  

 

Opatrenia Osi 4 PRV Spolu rozpočet na 

opatrenie v € 

Výška podpory 

 z PRV SR v € 

Iné zdroje 

v € 

4.2 Vykonávanie projektov spolupráce 151.400 €  151.400 €  0 

4.3 Chod miestnej akčnej skupiny 426.998€  416.998€  10.000€  

 

Celkový rozpočet na úrovni oprávnených výdavkov pre realizáciu integrovanej stratégie je     

2.086.000 €.  
 

Zdruţenie Tatry-Pieniny LAG poţaduje na realizáciu ISRÚ sumu 2.086.000 € (vybrané 

opatrenia osi 3) a 416.998 € na Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny. 

 

Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV SR 2007 – 2013 je uvedený 

v Prílohe č.5. 

 

Reálny časový harmonogram finančného plánu vrátane analytických častí bude 

tvorený  aţ po zazmluvnení finančnej podpory MAS! 

 

4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec 

 

Monitorovací rámec vlastne vychádza z jednotlivých opatrení. Jeho cieľom je na 

základe monitorovacích správ poskytovať obraz  o dosahovaných  priebeţných 

výsledkoch  plnenia jednotlivých  špecifických cieľov. Bude vykonávaný monitorovacím 

výborom v priebehu realizácie programu.   
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Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a 

kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy 

o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na RO 

a PPA, vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné 

obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev. Spôsob voľby / odvolania a činnosti 

monitorovacieho výboru sú stanovené v stanovách alebo v organizačnom poriadku zdruţenia. 

Predseda monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru s 

hlasom poradným. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne 

prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS, ale nemusia byť členmi MAS.  

 

Monitorovacia a hodnotiaca činnosť bude podporovaná systematickým archivovaním 

všetkých relevantntých podkladov, dokumentov a správ (priebeţných a záverečných) 

z činnosti kancelárie MAS, výkonných orgánov MAS a konečných prijímateľov nenávratných 

finančných príspevkov. Všetky administratívne postupy budú spoločne koordinované 

v súčinosti so všetkými orgánmi MAS (programový výbor, hodnotiaca komisia, kancelária, 

účtovníčka a ostatné). 

 

MAS bude uchovávať všetky podporné dokumenty, ktoré sa týkajú oprávnených 

výdavkov a kontrol projektov v rámci opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny, ako aj 

opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zároveň bude MAS uchovávať všetky 

dokumenty týkajúce sa výberu a hodnotenia projektov, výzvy, protokoly, zloţenie 

výberových komisií, protokoly o administratívnej kontrole, o výbere projektov, ŢoNFP 

konečného prijímateľa – predkladateľa projektu aj s prílohami (kópie) nasledujúcich päť 

rokov od ukončenia roku, v ktorom bola poskytnutá posledná platba. 

 

Archiváciu dokumentácie MAS zabezpečuje kancelária MAS. 

 

 Spôsoby overovania, frekvencie a získavania navrhovaných monitorovacích 

ukazovateľov.  

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý má uzatvorenú Zmluvu 

o poskytnutí NFP, je povinný PPA predloţiť originálnu verziu monitorovacej správy 

projektu súčasne s poslednou ŢoP a to doporučene poštou alebo v podateľni Ústredia PPA 

v Bratislave. Zároveň je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný predloţiť 

kópiu monitorovacej správy projektu aj MAS.  

 

V monitorovacej správe je potrebné uviesť hodnoty sledovaných ukazovateľov, 

priebeh realizácie projektu, problémy pri realizácii projektu, odporúčania pre PPA a ďalšie 

náleţitosti, ktoré sú obsahom správy. Pre kaţdé opatrenie je vypracovaný formulár 

monitorovacej správy projektu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke 

http://www.land.gov.sk alebo http://www.apa.sk. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu 

pouţije formulár monitorovacej správy z osi 3 v závislosti od toho, ktoré opatrenie danej osi 

realizuje. V prípade, ţe konečný prijímateľ nepredloţí PPA monitorovaciu správu alebo 

ju predloţí nekompletnú, bude mu pozastavené vyplatenie ŢoP aţ do doby doručenia 

kompletnej monitorovacej správy, resp. jej častí. Ak PPA zistí, ţe predloţená 

http://www.land.gov.sk/
http://www.apa.sk/
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monitorovacia správa nie je kompletná, vyzve konečného prijímateľa, aby v stanovenej lehote 

odstránil identifikované nedostatky. 

 

MAS bude ţiadať od konečných prijímateľov – predkladateľov projektov v 

rámci  opatrenia. 3.3 Vzdelávanie a informovanie, aby po ukončení kaţdej vzdelávacej 

aktivity oslovili účastníkov vzdelávania formou dotazníka. V dotazníku by sa od 

jednotlivých účastníkov mali dozvedieť údaje (napr. pohlavie, vek, pracovnú oblasť,...), 

ktoré sú potrebné pre vyplnenie monitorovacej správy projektu. 

 

 

 

Z takto získaných informácií  bude MAS prostredníctvom svojej kancelárie 

overovať vybrané ukazovatele na mieste a zostavovať sumár pre Monitorovací výbor, ktorý 

bude takto priebeţným spôsobom sledovať napĺňanie kritérií stanovených v rámci 

implementácie Integrovanej stratégie rozvoja regiónu MAS. Tieto priebeţné informácie budú 

členovia Monitorovacieho výboru sledovať priebeţne v elektronickej forme. 

 

MAS a jej príslušné výkonné orgány sa vo veci monitoringu budú pridrţiavať 

tých ukazovateľov a frekvencie ich zberu ktoré sú špecifikované v tabuľke povinných 

a dodatočných monitorovacích ukazovateľov.  

 

 Monitorovanie realizácie projektov.  

 

Monitoring vybraných a finančne podporených ţiadostí o nenávratný finančný 

príspevok bude zabezpečovaná Monitorovacím výborom MAS. 

Proces monitoringu bude finančne zabezpečený v rámci chodu sekretariátu MAS 

a v súlade s pravidlami finančného rozpočtu implemnetácie Integrovanej stratégie MAS. 

Výkonnú a operatívnu podporu Monitorovaciemu výboru bude zabezpečovať kancelária 

MAS. 

 

MAS má povinnosť vypracovávať ročne Správu o činnosti MAS. Posledná Správa 

o činnosti MAS bude predloţená za rok 2015 (najneskôr do 31.3.2016). Správy budú 

predkladané PPA/Odboru monitoringu kaţdoročne do 31. marca s údajmi za predchádzajúci 

kalendárny rok v písomnej forme a elektronicky (na CD). Správu je potrebné poslať poštou 

na adresu: PPA/Odbor monitoringu, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava alebo doručiť do 

podateľne Ústredia PPA v Bratislave. Záväzná osnova Správy o činnosti MAS bude 

zverejnená na internetovej stránke www.land.gov.sk, resp. www.apa.sk. Súčasťou Správy 

o činnosti MAS bude aj vyhodnotenie stanovených indikátorov uvedených v stratégii MAS.  

 

V prípade, ţe MAS nepredloţí PPA Správu o činnosti MAS do stanoveného 

termínu alebo ju predloţí nekompletnú, bude jej zaslaná výzva na predloţenie alebo 

doplnenie správy s určeným termínom na odstránenie nedostatkov. 

 

Správy o činnosti MAS bude PPA/Odbor monitoringu postupovať v elektronickej 

forme RO. PPA si vyhradzuje právo poţiadať o dodatočné informácie o MAS, projekte 

a/alebo konečnom prijímateľovi – predkladateľovi projektu a to kedykoľvek, aţ do doby 

ukončenia platnosti uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP. 

http://www.land.gov.sk/
http://www.apa.sk/
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Monitorovací výbor bude pri monitorovaní  vychádzať zo sledovaných povinných 

a dodatočných monitorovacích ukazovateľov, ktoré sú špecifikované v nasledujúcej tabuľke 

tejto časti stratégie ktoré tvoria „Plán monitoringu“.  

 

MAS si okrem povinných monitorovacích ukazovateľov stanovila  vo svojej 

stratégii aj dodatočné monitorovacie ukazovatele  ktoré budú slúţiť pre monitorovanie 

priebehu a výsledku realizácie projektov v rámci implementácie stratégie a činnosti MAS 

vzhľadom k stanoveným cieľom. Je tu stanovený  spôsob a frekvencia monitorovania. 

Stanovené dodatočné monitorovacie ukazovatele pre vyhodnotenie strategického cieľa, 

špecifických cieľov a jednotlivých opatrení  musia byť objektívne a merateľné. Pre kaţdý 

ukazovateľ je uvedená aj predpokladaná cieľová hodnota, ktorá sa má dosiahnuť do r. 2013, 

aby bolo moţné vyhodnotiť stanovené ciele stratégie. 

 

Tabuľka: Dodatočné monitorovacie ukazovatele  

 

Úroveň 

Ukazovateľ 

(názov a merná 

jednotka) 

Východiskový 

stav 

Cieľová hodnota 

ukazovateľa 

do r. 2013 

Spôsob overovania 

a získavania údajov, 

frekvencia zberu 

Strategický cieľ: 

Skvalitniť 

vidiecke prostredie 

Nárast vzájomne 

súvisiacich, alebo 

prepojených 

projektov 

v subregióne Tatry 

– Pieniny. 

0 20 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procesov pre 

daný strategický cieľ. 

Špecifický cieľ 1: 

Zviditeľnenie 

a zatraktívnenie 

územia 

Zvýšenie trţieb 

v CR o 20% 

Stav z roku 

2007 
+ 20% 

Údaje zverejňované 

Štatistickým úradom SR 

za jednotlivé roky. 

Opatrenie 1.1.1.1.: 

Strategické 

marketingové 

nástroje 

a propagácia 

spoločného územia 

Celkový počet 

podporených 

projektov 

0 2 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procesov pre 

dané opatrenie. 

Celkový počet 

spoločných 

elektronických 

informátorov 

0 1 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkch 

hodnotiacich procestov 

pre dané opatrenie. 

Spoločné 

informačno – 

propagačné 

materiály 

0 4 

Raz ročne – 

monitorovacie správy KP 

k projektu + exempláre 

materiálov 

Spoločná reklama 

územia 
0 4 

Raz ročne – 

monitorovacie správy KP 

k projektu + 

fotodokumentácia 

reklamy v území 

Účasť na 

výstavach 

a veľtrhoch CR 

0 4 

Raz ročne – 

monitorovacie správy KP 

k projektu + 

fotodokumentácia z účasti 

na výstavách a veľtrhoch 

CR doma i v zahraničí 

Celkový počet 

spoločných TIK-

ov 

0 1 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkch 

hodnotiacich procestov 
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pre dané opatrenie. 

Celkový počet 

vytvorených 

marketingových 

stratégií v území 

0 2 

Raz ročne – 

monitorovacie správy KP 

k projektu + exempláre 

materiálov 

 

 

 

 

 

 

 

 
Špecifický cieľ 2: 

Skvalitnenie 

ţivotných 

podmienok 

obyvateľstva 

Nárast 

prepojených 

investícií 

v subregióne 

Stav v roku 

2007 

Stav v roku 2013 

(predpokladaný 

nárasť o 100%) 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procesov pre 

daný špecifický cieľ. 

Opatrenie 2.1.1.1.: 

Výstavba a obnova 

obecnej 

infraštruktúry 

sluţieb 

Celkový počet 

podporených 

projektov 

0 15 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procesov pre 

dané opatrenie. 

Celkový počet 

podporených 

pracovných miest 

0 5 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS vychádzajúca 

z výsledkov 

monitorovacích správ KP 

pre dané opatrenie. 

Počet 

podporených obcí 

do 100 obyvateľov 

0 3 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procesov pre 

dané opatrenie. 
Počet 

podporených obcí 

od 100 do 300 

obyvateľov 

0 6 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procesov pre 

dané opatrenie. 
Počet 

podporených obcí 

od 300 do 500 

obyvateľov 

0 4 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procesov pre 

dané opatrenie. 
Počet 

podporených obcí 

nad 500 

obyvateľov 

0 2 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procesov pre 

dané opatrenie. 

Opatrenie 2.1.1.2.: 

Podpora menšej 

technickej obecnej 

infraštruktúry 

Celkový počet 

podporených 

projektov 

0 10 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procesov pre 

dané opatrenie. 

Velkový počet 

podporených 

pracovných miest 

0 5 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS vychádzajúca 

z výsledkov 

monitorovacích správ KP 

pre dané opatrenie. 

Počet 

podporených obcí 

do 100 obyvateľov 

0 3 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procesov pre 

dané opatrenie. 
Počet 0 6 Raz ročne – ročná správa 
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podporených obcí 

od 100 do 300 

obyvateľov 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procesov pre 

dané opatrenie. 
Počet 

podporených obcí 

od 300 do 500 

obyvateľov 

0 4 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procesov pre 

dané opatrenie. 
Počet 

podporených obcí 

nad 500 

obyvateľov 

0 2 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procesov pre 

dané opatrenie. 

 

 

 

Špecifický cieľ 3: 

Rozvoj poznania 

a partnerstva. 

Nárast 

partnerských 

projektov. 

Stav v roku 

2007 

Nárast oproti roku 

2007 o 100% 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procesov pre 

daný špecifický cieľ. 

Opatrenie 3.1.1.1.: 

Podpora ďalšieho 

vzdelávania 

obyvateľstva. 

Celkový počet 

poslucháčov –

matky s ďeťmi 

0 10 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procesov pre 

dané opatrenie. 

Celkový počet 

poslucháčov 

z marginalizovanej 

skupiny  

0 10 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procestov 

pre dané opatrenie. 

Celkový počet 

poslucháčov obcí 

do 100 obyvateľov 

0 10 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procestov 

pre dané opatrenie. 

Opatrenie 3.1.1.2.: 

Podpora 

tematického 

stretávania 

a spolupráce, 

informačnej 

základne a šírenia 

aktuálnych 

informácií. 

Zapojenie matiek s 

deťmi 
0 10 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procesov pre 

dané opatrenie. 

Zapojenie 

marginalizovaných 

skupín 

0 10 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procestov 

pre dané opatrenie. 

Zapojenie 

sledovaných 

skupín/ţeny, mladí 

do 

30r.,individuálni 

hospodári na pôde/ 

0 100 

Raz ročne – ročná správa 

MV MAS o výsledkoch 

hodnotiacich procestov 

pre dané opatrenie. 

 

Tabuľka: Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS za os 4 Leader 

 

Kód opatrenia: 41 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia 

 

 

 

veľkosť MAS v km
2
 – 786,22 km

2 

počet obyvateľov v podporenej MAS – 26.132 obyvateľov 

počet projektov financovaných MAS – 27 projektov 

počet podporených beneficientov – 20.000 obyvateľov 

počet obcí podporeného územia – 23 obcí 

Kód opatrenia: 421 Vykonávanie projektov spolupráce 
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Tabuľka:  

Povinné ukazovatele za opatrenia osi 3  

Programu rozvoja vidieka 2007–2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leader  

 
Úroveň Ukazovateľ  

(názov a merná jednotka) 

Typ 

ukazovateľa 

Cieľová hodnota 

ukazovateľa 

do r. 2013 

Opatrenie: 

Diverzifikácia smerom 

k nepoľnohospodárskym 

činnostiam (311) 

Počet prijímateľov podpory (počet) Výstup 0 

Celkový objem investícií (v EUR) Výstup 0 

Hrubý počet vytvorených pracovných 

miest 
Výsledok 0 

Opatrenie: 

Podpora činností v oblasti 

vidieckeho cestovného ruchu 

(313) 

Počet podporených aktivít (počet) Výstup 2 

Celkový objem investícií (v EUR) Výstup 144.000,– 

Hrubý počet vytvorených pracovných 

miest 
Výsledok 10 

Opatrenie: 

Vzdelávanie a informovanie 

(331) 

Počet účastníkov vzdelávacej/ 

informačnej aktivit (počet) 
Výstup 300 

Počet vzdelávacích dní (počet) Výstup 50 

Počet účastníkov, ktorí úspešne 

absolvovali a ukončili vzdelávaciu 

aktivitu 

Výsledok 40 

Opatrenie: 

Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo (321) 

Počet podporených obcí (počet) Výstup 15 

Celkový objem investícií (v EUR) Výstup 990.000,– 

Počet osôb vo vidieckych oblastiach, 

ktorí majú prospech z realizovaného 

projektu  

Rast pouţívania internetu na vidieku 

Výsledok 4.000 

Opatrenie: 

Obnova a rozvoj obcí (322) 

Počet podporených obcí (počet) Výstup 10 

Celkový objem investícií (v EUR) Výstup 601.000,– 

Počet osôb vo vidieckych oblastiach, 

ktorí majú prospech z realizovaného 

projektu  

Výsledok 2.000 

 

Monitorovací výbor musí zasadnúť minimálne raz ročne pričom na zasadnutie 

musia byť pozvaní zástupcovia RO, PPA a NSRV. Monitorovací výbor musí 

 počet podporených projektov spolupráce – 1 projekt 

počet spolupracujúcich MAS - 2 

hrubý počet vytvorených pracovných miest – 3 miesta 

Kód opatrenia: 431 Chod miestnej akčnej skupiny 

 

 

počet podporených aktivít – 5 aktivít 

počet účastníkov, ktorí úspešne dokončili tréningovú aktivitu – 30 ľudí. 
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prerokovať povinnú ročnú Monitorovaciu správu pre PPA  a predloziť ju Výkonnemu 

výboru!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hodnotiaci rámec – plán, druhy a postupy hodnotenia stratégie, spôsob zapracovania 

výsledkov hodnotenia do stratégie.  

Hodnotiaci rámec - Cieľom je zisťovať napĺňanie tých ukazovateľov, ktoré budú 

v stratégii rozvoja územia zadefinované vo forme strategického cieľa a špecifických cieľov a 

opatrení.  

 

Hodnotiaci plán pozostáva z hodnotenia integrovanej stratégie v troch základných 

časových úsekoch: v strednodobom horizonte t.j. v roku 2011, na konci programovacieho 

obdobia v roku 2013  a  v roku 2015 po ukončení implementácie stratégie.  

 

Predmetom hodnotenia v strednodobom časovom horizonte je hodnotenie 

výsledkov na úrovni opatrení integrovanej stratégie.  

 

Predmetom hodnotenia na konci programovacieho obdobia v roku 2013  je 

hodnotenie výsledkov na úrovni špecifických cieľov. 

 

Záverečné hodnotenie bude zamerané na hodnotenie dopadov na úrovni 

strategického cieľa. 

 

Samotný proces zabezpečenia hodnotenia bude zabezpečovaný kanceláriou Tatry-

Pieniny LAG priebeţne. Kancelária bude  realizovať zber  vstupných údajov v rámci 

stanovených povinných a doplnkových ukazovateľov monitorovania a hodnotenia.  

 

Podkladom pre strednodobé hodnotenie, ďalej pre hodnotenie programovacieho 

obdobia a hodnotenia implementácie stratégie sú práve monitorovacie správy, ktoré slúţia ako 

podklad pre vykonanie hodnotenia.  

 

Následne kancelária vypracuje hodnotiace správy na základe zozbieraných údajov 

a predloţí ich Výkonnému výboru. Výkonný výbor preloţené správy prerokuje a pripraví na 

schválenie pre  Valné zhromaţdenie v zmysle stanov zdruţenia Tatry-Pieniny LAG. 

 

V prípade strednodobého hodnotenia takáto správa  slúţi monitorovaciemu výboru na 

sledovanie plnenia cieľov stratégie a pre návrhy na zmeny v prípade zistenia odklonu od 

cieľov ISRÚ. 
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Práve hodnotiaca záverečná správa (po ukončení implementácie stratégie) v sebe 

zahŕňa zhodnotenie efektivity vynaloţených finančných prostriedkov, účinnosti vybraných 

opatrení a činností; a viac či menej vplyv pozitívnych / negatívnych dopadov na trvalú 

udrţateľnosť územia. 

 

Taktieţ  po ukončení realizácie stratégie a jej vyhodnotení môţe súhrnná hodnotiaca 

správa slúţiť ako podklad  pri zostavovaní novej integrovanej stratégie územia, s cieľom čo 

najlepšie reflektovať na situáciu v území pri zohľadnení uskutočnených zmien a dopadov. 

 

 

 

 

 

 

 Postupy sebahodnotenia jednotlivých orgánov MAS a  činnosti MAS  

 

Sebahodnotenie MAS v sebe zahŕňa dve oblasti a to priebeh implementácie 

stratégie a činnosť MAS a fungovanie vlastného inštitucionálneho zázemia.  

 

Základom sebahodnotenia implementácie stratégie je neustále (minimálne raz za pol 

roka) číselné vyhodnocovanie vyššie uvedených indikátorov monitorovania (výstup) 

a minimálne raz za rok indikátorov hodnotenia (výsledok a dopad) za súčasného sledovania 

celkového vývoja územia  v kontexte.  

 

Ukazovatele dopadu sa vyhodnocujú na konci programového obdobia (rok 2013) 

a implementácie stratégie (rok 2015). V súčinnosti s PPA ďalej MAS vyhodnocuje indikátory 

povinne stanovené v PRV SR, opatreniach osi 3 a 4. 

 

Okrem implementácie stratégie Tatry-Pieniny LAG pravidelne vyhodnocuje svoje 

inštitucionálne zabezpečenie implementácie stratégie, a to konkrétne: 

 

- Funkcionalitu organizačnej štruktúry MAS 

- Funkčnosť manaţmentu MAS 

- Účinnosť a oprávnenosť rozhodovacích postupov  

- Schopnosť MAS zabezpečiť implementáciu stratégie a projektov 

- Schopnosť MAS zabezpečiť monitoring a hodnotenie projektov 

 

Pre sebahodnotenie Tatry-Pieniny LAG si zostaví aj vlastný systém  

sebahodnotenia, konkrétne do 6 mesiacov od uskutočnenia prvej výzvy. Systém by mal 

upraviť sebahodnotenie princípu spolurozhodovania, princípu partnerstva, hodnotenia 

inovatívnosti, hodnotenia mainstreamingu a hodnotenia riadenia projektu. 
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IMPLEMENTAČNÁ ČASŤ 

 

KAPITOLA 5:  

IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC PRI IMPLEMNTÁCIÍ INTEGROVANEJ STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA 

 

5.1 Organizačná štruktúra a zdroje  

 

5.1.1 Organizačná štruktúra a zabezpečenie činnosti verejno-súkromného partnerstva 

(MAS) 

 

 Štruktúra a organizácia verejno-súkromného partnerstva (MAS)2 

 

Organizačná štruktúra MAS Tatry – Pieniny  LAG(pozri tieţ Schému organizačnej 

štruktúry v Prílohe č.11) má štatút neziskového záujmového zdruţenia fyzických aj 

právniských osôb, so spoločným záujmom o rozvoj územia regiónu Tatry – Pieniny. Poslaním 

MAS je podpora a rozvoj územia regiónov Belianskych Tatier, Zamaguria, Pienin a prípadne 

ďalších, ktoré vytvárajú neprerušované kontinuálne spojené územie.  

 

Miestna akčná skupiny Tatry – Pieniny LAG vykonáva hlavne tieto činnosti: 

 

1.) Plánuje a implementuje Integrovanú rozvojovú stratégiu regiónu Tatry – Pieniny: 

a. Vypracováva Integrovanú rozvojovú stratégiu regiónu Tatry – Pieniny. 

b. Pripravuje a vyhlasuje výzvy k predkladaniu projektov. 

c. Prijíma a robí výber projektov na schválenie. 

d. Kontroluje realizáciu podporených projektov. 

e. Monitoruje a hodnotí výstupy realizovaných projektov. 

f. Realizuje manaţment vyššie uvedených činností. 

g. Zaisťuje publicitu svojej činnosti a realizovaných projektov. 

h. Realizuje školiace a poradenské aktivity. 
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2.) Pripravuje a koordinuje rozvojové zámery na spolufinancovanie z rondov EÚ a iných 

zdrojov. 

 

3.) Propaguje subregión Tatry – Pieniny. 

 

4.) Vyvýja iné aktivity v súvislosti s rozvojom regiónu.  

 

MAS má v súčasnosti 44 členov. V rámci územia pôsobnosti akčnej skupiny sú do 

chodu MAS zapojené dva samostatné mikroregionálne zdruţenia, ktorými sú Mikroregión 

Belianske Tatry a Zdruţenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria.  

 

 

 

Podľa schválených stanov MAS Tatry – Pieniny sa môţe stať členom zdruţenia 

fyzická osoba staršia ako 18 rokov (vrátane), alebo právnická osoba, ktorá splní podmienky 

pre vznik členstva. Členstvo v MAS vzniká na základe prihlášky za člena po schválení 

Výkonným výborom MAS. Členstvo v MAS zaniká vystúpením člena na základe písomného 

oznámenia, úmrtím člena – fyzickej osoby, zrušením člena zdruţenia – právnickej osoby, 

vylúčením zo zdruţenia na základe rozhodnutia valného zhromaţdenia, prípadne zánikom 

zdruţenia.  

 

Práva člena zdruţenia: 

 

 Zúčstňovať sa na zasadnutich Valného zhromaţdenia MAS a zhromaţdeniach členov 

MAS. 

 Predkladať návrhy a podnety k činnosti MAS a ich orgánov a slobodne uplatňovať 
svoje názory. 

 Vyuţívať informácie, s ktorými MAS disponuje. 

 Voliť a byť voleným do orgánov MAS. 

 Podieľať sa na akciách a aktivitách usporiadaných MAS. 

 Vyuţívať moţnosti a výhody prameniace z členstva v MAS. 

 

Člen zdruţenia má tieto povinnosti: 

 

 Dodrţiavať stanovy zdruţenia a uznesenia orgánov MAS. 

 Aktívne sa podieľať na činnosti zdruţenia v prospech regiónu. 

 Svedomito vykonávať jemu zverené funkcie v orgánoch MAS. 

 Chrániť majetok MAS. 

 Platiť v stanovených termínoch schválené členské príspevky.  

 

Ak si člen nepolní povinnosti, alebo sa dopustí konania proti záujmom a cieľom 

zdruţenia, môţe byť zo zdruţenia vylúčený. 
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Najvyšším orgánom MAS Tatry – Pieniny je Valné zhromaţdenie členov MAS. Na 

zaistenie svojej činosti, aktivít a akcieschopnosti má MAS vytvorenú ďalšiu organizačnú 

a výkonnú štruktúru zloţené z týchto orgánov: 

 

 Výkonný výbor MAS 

 Predseda výkonného výboru MAS 

 Revízna komisia 

 Odborné výkonné výbory a komisie (programový, monitorovací, výberová) 

 

Blţšia špecifikácia cieľov, poslania a mechanizmov fungovania  MAS Tatry-Pieniny 

LAG je uvedená v prílohe č. 10 – Stanovy občianskeho zdruţenia Tatry – Pieniny LAG. 

 

 

 Úloha a zodpovednosť jednotlivých subjektov a organizačných zloţiek verejno-
súkromného partnerstva (MAS) pri realizácii Integrovanej stratégie rozvoja územia. 

 

Zodpovednosť organizačných zloţiek –Tatry – Pieniny LAG pozostáva z celkovo 

siedmych organizačných zloţiek z ktorých kaţdá plní nasledovné úlohy a zodpovedá za jej 

zverenú činnosť: 

 

Valné zhromaţdenie je najvyšší orgán zdruţenia tvorený zo všetkých členov 

zdruţenia, prípadne delegátov a vykonáva aj nasledovné činnosti:  

 

- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky; 

- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu; 

- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení; 

- volí a odvoláva členov výkonného orgánu, predsedu zdruţenia (pokiaľ si ho spomedzi 

seba nevolí výkonný orgán) a kontrolný orgán; 

- schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán zdruţenia; 

- schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu; 

- rozhoduje o zániku zdruţenia zlúčením s iným občianskym zdruţením alebo 

dobrovoľným rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku občianskeho zdruţenia 

rozpustením alebo  zlúčením s iným občianskym zdruţením, občianske zdruţenie je 

povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky na opatrenia osi 4 Leader. Podmienky a 

spôsob vrátenia finančných prostriedkov sú špecifikované v Systéme finančného 

riadenia EPFRV.  

 

  Výkonný výbor (úroveň rozhodovania) je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu 

orgánu a vykonáva aj nasledovné činnosti: 

 

- riadi činnosť zdruţenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu; 

- volí spomedzi seba a odvoláva predsedu (pokiaľ ho nevolí najvyšší orgán); 
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- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné 

materiály na tieto rokovania; 

- zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie; 

- schvaľuje /odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča návrh ŢoNFP (projekty) na 

financovanie z PRV  

- zriadi výberovú komisiu MAS, programový  a monitorovací výbor; 

- volí a odvoláva manaţéra MAS; 

- vymenúva členov monitorovacieho výboru; 

- volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút. 

 

 

 

 

 

 

a) Výberová komisia MAS - Okrem iných činností vykonáva aj administratívnu 

kontrolu ŢoNFP (projektov) v zmysle Nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006, čl. 26 ods. 2, 

v rámci hodnotenia a výberu projektov, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom 

stratégie, pričom: 

 

- schvaľuje návrh na vyradenie ŢoNFP (projektov) z ďalšieho hodnotenia, ktoré 

nesplnili podmienky formálnej kontroly; 

- posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre 

príslušné opatrenia osi 3. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie 

neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v   

Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú 

implementované prostredníctvom osi 4; 

- posudzuje splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené 

výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt), ktoré stanovila 

MAS  pre príslušné opatrenia osi 3; 

- posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné 

opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Usmernení, Prílohe č.6 

Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 

4; 

- posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí pre príslušné opatrenia 

osi 3, ktoré sú definované v Usmernení kapitole 5.Opatrenie 4.1 Implementácia 

Integrovaných stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení 

osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a kritérií spôsobilosti, ktoré si 

stanovila MAS v rámci implementácie stratégie; 

- posudzuje splnenie podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné 

podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, 

časti B c), d), h), i), k)  

- hodnotí splnenie kritérií na hodnotenie ŢoNFP (projektov) konečných prijímateľov - 

predkladateľov projektov pre príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila MAS;  

- vyberá ŢoNFP (projekty) v súlade s postupmi na výber ŢoNFP (projektov) konečných 
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prijímateľov – predkladateľov projektov;  

- zostavuje a predkladá návrh ŢoNFP (projektov), ktoré schvaľuje/odporúča, resp. 

neschvaľuje/neodporúča na financovanie z PRV výkonnému orgánu. 

- Výberová komisia MAS hodnotí a vyberá ŢoNFP (projekty), a predkladá návrh 

ŢoNFP (projektov), ktoré schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča na 

financovanie z PRV výkonnému orgánu. 

 

b) Monitorovací výbor - je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a 

kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy 

o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na 

RO a PPA, vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za 

ročné obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev.  

 

 c) Programový výbor - podieľa sa na tvorbe a aktualizácií Stratégie. 

 

3. Štatutárny orgán – Predseda výkonného výboru MAS 

 

Štatutárnym orgánom zdruţenia je predseda, ktorý vystupuje v mene MAS navonok, 

podpisuje zmluvy, predkladá PPA Protokol o výbere Ţiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 MAS (ďalej len „Protokol o výbere 

ŢoNFP (projektov)“) (Usmernenie, Príloha č.3 Protokol o výbere Ţiadosti o nenávratný 

finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 projektov MAS) a ďalšie 

dokumenty, ktoré sú určené pre RO a PPA.  

 

4. Revízna Komisia  

 

Vykonáva nasledovné činnosti: 

- je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu; 

- členstvo v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch zdruţenia, 

okrem členstva v najvyššom orgáne; 

- kontroluje hospodárenie zdruţenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje 

opatrenia na ich odstránenie; 

- kontroluje aj dodrţiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

 

 Spôsob delegovania zástupcov členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) do 

orgánov, komisií a pracovných skupín. 

 

Valné zhromaţdenie členov MAS – členmi VZ MAS Tatry – Pieniny sú všetci 

členova MAS. Členom MAS sa môţe stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov (vrátane), alebo 

právnická osoba, ktorá splní podmienky pre vznik členstva. Členstvo v MAS vzniká na 

základe prihlášky za člena po schválení Výkonným výborom MAS. Na VZ sa zúčastňuje 

kaţdý člen osobne, alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu s úradným 

overením. Kaţdý člen MAS má jeden hlas.  
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Výkonný  výbor MAS – zástupcovia VV MAS sú volení členmi zdruţenia na valnom 

zhromaţdení MAS. Zloţenie výkonného výboru je sedemčlenné, rozhoduje kolektívne 

hlasovaním nadpolovičnou večšinou zo všetkých členov VV MAS a volí sa v nasledovnej 

parite: 

 

A. Za región Pienim a Zamaguria: 

a.) 2 zástupcovia verejnej správy /V/ 

b.) 1 zástupca podnikateľského sektor /S/ 

c.) 1 zástupca neziskového sektora a občianskych iniciatív /O/ 

 

B. Za región Belianske Tatry: 

a.) 1 zástupca verejnej správy 

b.) 1 zástupca podnikateľského sektora 

c.) 1 zástupca neziskového sektora alebo občianskych iniciatív 

 

Zloţenie členov výkonného orgánu musí byť vyváţené a reprezentatívne a musí 

odráţať podmienky  nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie 

(ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového 

musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného 

sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie 

stratégie. Počet členov výkonného orgánu je nepárny. 

 

Výkonný orgán zriadi svoju Kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných 

prostriedkov ako aj manaţovania činnosti MAS a realizáciu úloh zdruţenia. Na čele 

Kancelárie je manaţér MAS menovaný výkonným orgánom. Manaţér MAS je povinný 

zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným. Kancelária pracuje na 

základe pracovného a organizačného poriadku schváleného výkonným orgánom. 

 

Administratívu a realizáciu úloh zdruţenia zabezpečujú zamestnanci MAS
1
, ktorí môţu 

byť členmi len najvyššieho orgánu:  

 

- manaţér MAS vykonáva formálnu kontrolu prijatých ŢoNFP (projektov) od 

konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, registruje ŢoNFP (projekty), 

poskytuje informácie konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, zabezpečuje 

zber informácií pre monitoring a hodnotenie a ďalšie administratívne činnosti MAS.  

- Asistent manaţéra MAS  Zastupovanie manaţéra MAS, zabezpečuje kaţdodennú 

prevádzku a operatívnu organizáciu chodu kancelárie MAS 

- 2x administratívny pracovník MAS  administratívna činnosť MAS, vedú evidenciu 

a predpísanú archiváciu, pripravuje podkladové materiály na zasadnutia jednotlivých 

orgánov a pod. 

- účtovník zabezpečuje ekonomicko - účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými 

prostriedkami a majetkom MAS a nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej 

evidencie. 

                                                 
1 Pracovníci MAS 
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Výberová komisia MAS  

 

- Zloţenie členov musí byť vyváţené a reprezentatívne a musí odráţať podmienky 

 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 

1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového 

musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia 

verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého 

obdobia implementácie stratégie.  

- Spôsob voľby/ odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané 

činnosti sú stanovené v stanovách .. Člen výberovej komisie MAS nemusí byť členom 

zdruţenia. Počet členov výberovej komisie MAS je nepárny. Počet členov výberovej 

komisie MAS je 7 . 

- Výberová komisia MAS je za svoju činnosť zodpovedná výkonnému orgánu. 

 

 

 

- Člen výberovej komisie MAS nesmie hodnotiť ŢoNFP (projekt), ktorý predkladá ako 

konečný prijímateľ – predkladateľ projektu v rámci implementácie stratégie (resp. je 

štatutárnym zástupcom, zamestnancom, členom riadiacich orgánov a pod. v 

organizačnej štruktúre predkladaného projektu, alebo sa zúčastnil na jeho vypracovaní 

ako konzultant, poradca alebo expert ). V prípade zistenia takejto skutočnosti, musí 

byť člen výberovej komisie MAS nahradený iným členom. 

- Pre účely hodnotenia a výberu ŢoNFP (projektov) konečného prijímateľa –           

- predkladateľa projektu v rámci kaţdej výzvy, MAS menuje vţdy novú Výberovú    

komisiu MAS, ktorá sa môţe skladať z rovnakých členov. 

 

Monitorovací výbor 

            

Zriaďuje ho Výkonný výbor a menuje a odvoláva jeho členov.. Predseda 

monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru s hlasom 

poradným. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné 

bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS, ale nemusia byť členmi MAS.  

 

Monitorovací výbor musí zasadať minimálne raz ročne, pričom na zasadnutie musia 

byť pozvaní zástupcovia RO, PPA a NSRV. 

 

Zloţenie členov MV MAS je trojčlenné, nemusí byť vyváţené a reprezentatívne 

Výbor rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jeho členov a volí si so svojich členov predsedu.  

 

 Programový výbor – zriaďuje ho Výkonný výbor a menuje a odvoláva jeho členov. 

Počet členov PV MAS nie je limitovaný, členovia nemusia byť členmi MAS 

a zloţenie členov PV MAS nemusí byť vyváţené a reprezentatívne podľa Čl. VI., ods. 3 

Stanov zdruţenia.   
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Predseda Výkonného výboru MAS – predsedu VV MAS volia spomedzi seba 

zvolení členovia VV MAS a za svoju činnosť sa zodpovedá Výkonnému výboru MAS, môţe  

písomne delegovať časť svojich právomocí po schválení VV aj na podpredsedu MAS, jeho 

rozhodnutia sú záväzné a na plnenie úloh VV môţe vyuţívať podporu Kancelárie zdruţenia. 

 

Revízna komisia MAS – pozostáva z troch členov, ktorých volí Valné zhromaţdenie 

členov MAS a jemu zodpovedajú za svoju činnosť a členstvo v RK MAS je nezlúčiteľné 

s členstvom v orgánoch zdruţenia, okrem členstva vo Valnom zhromaţdení. RK MAS si 

spomedzi svojich členov volí predsedu a rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov. 

Predseda RK MAS má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Výkonného výboru a má právo 

prednášať návhry. Na zasadnutiach VV MAS má však len iniciatívnu právomoc. Podľa 

platných stanov zdruţenia, všetky volené orgány vykonávajú svoju funkciu aj po uplynutí 

volebného obdobia aţ do zvolenia nových orgánov MAS.  

 

 

 

 

Valné zhromaţdenie členov MAS môţe odvolať ktoréhokoľvek člena Výkonného 

výboru alebo Revíznej komisie ak si neplní svoje povinnosti, alebo poškodzuje záujmy MAS.  

Ktorýkoľvek člen orgánov zdruţenia môţe zo svojej funkcie odstúpiť počas funkčného 

obdobia, ak to písomne oznámi Výkonnému výboru. Ostupujúci člen Výkonného výboru 

alebo Revíznej komisie je povinný vykonávať svoju funkciu aţ do jej odovzdania 

novozvolenému členovi.  

 

Dôvody pre výber (voľbu) členov VV MAS: 

 

 Ing. Ján Mokoš, PO – O , podpredseda VV MAS, 59 rokov, zástupca Mikroregiónu 

Belianske Tatry a primátor mesta Vysoké Tatry, Predseda Asociácie horských sídiel. Je 

ţenatý má dve deti. Absolvent Vysokej vojenskej leteckej školy, dvadsať rokov pôsobil 

vo veliteľských vojenských funkciách. 9 rokov bol riaditeľ Vojenskej zotavovne 

Tatranské Zruby – pod jeho vedením bola v Madride 31.1.2001 udelená medzinárodná 

cena pre turistiku, hotelierstvo a gastronómiu a 25.3.2002 bol vojenskej zotavovni 

udelený „Certifikát“ za kvalitu a technológiu vo Frankfurte. V súčasnosti je druhé 

volebné obdobie primátorom mesta. Skúsenosti v oblasti regionálneho rozvoja. Osobný 

kontakt: 052 478 0419, msu@vysoketatry.sk 

 

 Ing. Bekeš Marián,  PO - S, lesný inţinier, dlhoročné skúsenosti v riadení (TANAP), 
predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti SKICENTRUM STREDNICA - ŢDIAR, 

a.s., , riadenie strediska turistického ruchu, poslanec obecného zastupiteľstva, zástupca 

starostu obce Ţdiar. Osobný kontakt: 0905 872 598, skicentrumstrednica@gmail.com 

 

 Jakub Petra, PO - O, 22 rokov, riaditeľ neziskovej organizácie Core 22 n.o. zo sídlom v 
Tatranskej Kotline. Skúsenosti s aktívnou prácou na projektoch a s mládeţou, 

organizačne a líderské schopnosti, profesionálna fotografia. Core 22 n.o. bola zaloţená za 

účelom podpory rozvoja podmienok na praktizovanie súčasných Freestyle športov a 

kultúry s nimi spätej. Zakladatelia a členovia tejto organizácie uţ v minulosti 

mailto:skicentrumstrednica@gmail.com
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zorganizovali  viacero inovatívnych projektov. Najvýznamnejším je tradičné podujatie 

"Májová session", stretnutie záujemcov o Freestyle športy na záver zimnej sezóny a 

otváranie letnej, počas ktorého sa kaţdoročne na Skalnatom Plese vybudovává najvyššie 

poloţený a teda najdlhšie fungujúci Snowpark vo Východnej Európea zároveň sa v areáli 

Eurocampu Ficc buduje stále novo navrhnutý skatepark s krytou street časťou. Jednou zo 

súčasných aktivít, je podpora prevádzky krytej mini rampy pre skateboarding  

v Keţmarku a príprava výstavby snowparku na Jakubkovej Lúke v Starom Smokovci na 

zimnú sezónu 2009.Hovorí nemecky, anglicky a poľsky. Osobný kontakt: 0917/069017, 

jakub.petra@gmail.com 

 

 Ing. Jaroslav Čačík, FO – O, podnikateľ na pôde, lesohospodár, absolvent Vysokej 

školy poľnohospodárskej v Nitre. Bohaté skúsenosti z riadiacej práce 

v poľnohospodárstve, pracoval 13 rokov ako agronóm a 7 rokov ako predseda druţstva. 

Po revolúcii sa osamostatnil a zaloţil svoju poľnohospodársku firmu. Hobby poľovník. 

Kontakt: 0903/539982, cacik@stonline.sk 

 

 

 

 

 

 Kristína Gregoričková, PO – V, absolventka strednej odbornej školy ekonomického 
smeru. Pracovala v hotelierstve, skúsenosti s personálnou prácou. 10 rokov pracovala ako 

vedúca pošty, v súčasnosti starostka obce Osturňa. Hobby turistika, ochrana prírody. 

Kontakt: 0911871217, obecosturna@stonline.sk 

 

 Ján Gondek, PO – V, absolvent strednej školy strojníckej, pracoval ako robotník, dva 
volebné obdobia starosta, má 4 deti, prevádzkuje penzión, je členom výboru Spoločnosti 

urbarialistov v Lesnici. Viedol projekt „Vzdelávanie nezamestnaných v obci Lesnica. 

Kontakt: 0907923981, gondekj@slnet.sk 

 

Dôvody pre výber (voľbu) Predsedu VV MAS - Ing. Danko Štefan, PO – O, 60 rokov, lesný 

inţinier, dlhoročné skúsenosti v riadiacej činnosti – vedúci a riaditeľ Pieninského národného 

parku od roku 1980. Zastupuje neziskový sektor Zdruţenie pre rozvoj regiónu Pienin 

a Zamaguria – prezident zdruţenia od roku 1999. Zdruţenie bolo úspešné pri projektoch: 

 

Projekty z prostriedkov EÚ 

 Rozvoj cykloturistiky v pohraničnom území okresov Poprad, Keţmarok a Stará Ľubovňa, 
Projekt bol financovaný z programu Phare CBC v rámci Pilotnej grantovej schémy 

Ministerstva hospodárstva SR v roku 2001. 

 Pieniny a Zamagurie - obrazový turistický sprievodca s mapou Projekt z programu Phare 

CBC je evidovaný pod číslom SR 0015 0301 0016. 

 Program obnovy dediny 

 1999 Urbanistická štúdia Zamagurie (reprografické a kopírovacie práce uţ spracovanej 
urbanistickej štúdie) s dotáciou vo výške 20 000 Sk 

 2001 Projektová dokumentácia „Zásobovanie pitnou vodou obce Č. Kláštor, Majere, 

Lechnica“ v hodnote 100 000 Sk podporená dotáciou vo výške 70 000 Sk 

 2003 „Revitalizácia verejného priestranstva – ihrisko pre mládeţ predškolského veku“ 
projekt bol podporený finančnou čiastkou vo výške 80 000 Sk,  z ktorej sa realizovali 

tieto práce:  

mailto:jakub.petra@gmail.com
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 2003 Projektová dokumentácia „ČOV a kanalizácia obce Červený Kláštor - ČOV2“  

podporená finančnou čiastkou 80 000 Sk 

 2004 Projektová dokumentácia „Riešenie odtokových pomerov v intraviláne obce 
Červený Kláštor“  v hodnote 100 000Sk pričom výška poskytnutého grantu bola 70 000 

Sk 

 Projekt z prostriedkov NEFO fondu PSK, n.f. v roku 2007 
 

Dôvody pre výber (voľbu) členov PV MAS: 

 Ing. Štefan Dţurný - predseda PV – PO-V, absolvent Vysokej školy technickej , 

Stavebná fakulta, špecializácia automatizované systémy. Po škole vedúci výpočtového 

strediska  a tretie funkčné obdobie starosta obce Červený Kláštor. Bohaté skúsenosti 

s tvorbou úspešných projektov a z ich implementáciou. Osobný kontakt:  

0905/157615, dzurny@sinet.sk 

 

 Alexandra Čalfová, PO – S, 24 rokov, Starý Smokovec - súkromný podnikateľ v 
cestovnom ruchu, manaţérka ubytovacích zariadení a sluţieb v CR, bohaté skúsenosti s 

organizáciou spoločenských podujatí, hovorí anglicky. Osobný kontakt:  

0907/786538, recepcia@monami.sk 

 

 

 Helena Gáliková, FO –O, marginalizovaná skupina - viacdetná rodina, matka 7 detí, 
štatutárny zástupca OZ Múzeum ľudovej kultúry v Lendaku, výroba ľudových krojov a 

krojovaných bábik, iniciátorka mimoriadnej projektovej aktivity pre záchranu jedinečnej 

goralskej kultúry pod V. Tatrami,  skúseností s aktívnou implementáciou projektov 

rôznych nadácii, občianska aktivistka. Osobný kontakt: 0915/944754, 

hgmuzeum@zoznam.sk 

 

 Ing. Dana Korčáková, PO-S, matka 4 detí, úspešná podnikateľka v cestovnom ruchu. 
Spolumajiteľka DJK s.r.o. Absolventka vysokej školy stavebnej, v súčasnosti si zvyšuje 

vzdelanie na UMB v Banskej Bystrici smer cestovný ruch. Členka Zdruţenia pre rozvoj 

regiónu Pienin a Zamaguria. Osobný kontakt: 0903/644707, djk@djk.sk 

 

 František Kačica, FO-O, marginalizovaná skupina rómska menšina. Ukončené vyššie 

odborné vzdelanie. Pracoval v štátnej správe v Keţmarku, v súčasnosti učiteľ hudobnej 

základnej umeleckej škole v Spišskej Starej Vsi. Osobný kontakt:  0911/671125, 

zus.spstves@mail.t-com.sk 

 

Dôvody pre výber (voľbu) členov VK MAS: 

 

 Ing. Danko Štefan, PO – O, predseda VK, 60 rokov, lesný inţinier, dlhoročné skúsenosti 
v riadiacej činnosti – vedúci a riaditeľ Pieninského národného parku od roku 1980. 

Zastupuje neziskový sektor Zdruţenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria – prezident 

zdruţenia od roku 1999.  

 

 Ing. Ľubomír Maciak, PO - O, riaditeľ Sanatória Tatranská Kotlina n.o., bohaté 
skúsenosti s rozvojovým programovaním a implementáciou rozvojových projektov 

rôzneho typu, externý lektor Katolíckej univerzity Ruţomberok. Hovorí anglicky. 

Osobný kontakt: 0908/850458, lmaciak@gmail.com 
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 Bc. Eva Kováčiková, FO – O, marginalizovaná skupina - viacdetná rodina, matka 5 detí, 

nezamestnaná, bohaté skúsenosti s organizáciou mládeţníckych a rodinných výchovných 

projektov. Osobný kontakt: 0904/117929, evakova@post.sk 

 

 Ing. Drahomíra Petrová, FO – O, 23 rokov, absolventka UMB Banská Bystrica, 
profesionálna anketárka, certifikovaný interný audítor, aktívne skúsenosti z 

implementácie projektov podporených z Iniciatívy Spoločenstva EQUAL. Hovorí 

anglicky. Osobný kontakt: 0915/948923, zdraha@gmail.com 

 

 Ing. Slavomíra Koščáková, FO – O, 23 rokov, externý  ekonóm Výrobného druţstva 
Javorina Spišská Belá, aktívne skúsenosti z implementácie projektov podporených z ESF, 

znalosť podvojného účtovníctva , hovorí anglicky a nemecky. Osobný kontakt: 

0915/313929, slavka65@gmail.com  

 

 Jana Bartkovská,  PO – S, absolventka gymnázia a hotelovej školy v Keţmarku – 

cestovný ruch. Pracovala 4 roky v bankovom sektore dnes je súkromná podnikateľka – 

vlastní cestovnú agentúru, penzión a spravuje priváty a turistickú ubytovňu. Osobný 

kontakt: 0907/125416, pieniny@sl.sinet.sk  

 

 

 Ing. Jozef Harabín, PO - V, absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. 
Začínal ako zootechnik, bohaté skúsenosti v riadiacej činnosti, dlhé obdobie pracoval 

v štátnej správe. V súčasnosti primátor v meste Spišská Stará Ves s prirodzenou autoritou 

v mikroregióne Zamaguria. Osobný kontakt: 0903/819303, 

primator@spisskastaraves.sk 

 

Dôvody pre výber (voľbu) členov MV MAS: 

 

 Ing. Bekeš Marián, predseda, člen VV MAS,  PO - S, lesný inţinier, dlhoročné 
skúsenosti v riadení (TANAP), predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti 

SKICENTRUM STREDNICA - ŢDIAR, a.s., , riadenie strediska turistického ruchu, 

poslanec obecného zastupiteľstva, zástupca starostu obce Ţdiar. Osobný kontakt: 0905 

872 598, skicentrumstrednica@gmail.com 

 

 Martin Siska, 31 rokov Spišská Belá ,SNP 59,súkromný podnikateľ - Remeselná ţivnosť 
– výroba perkusií, bohaté skúsenosti s organizáciou spoločenských podujatí, hovorí 

anglicky. Osobný kontakt: 0903/775989, www.ta3crew.sk 

 

 Ing. Mária Gecašková, 24 rokov, Jesenského 354,Spišská Stará Ves ,Absolventka – 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Udrţateľné poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka. Osobný kontakt: 0911/321043, mariagecaskova@azet.sk 

 

 Ing. Slavomír Čačík, 29 rokov, absolvent Poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 1 rok 
pracoval vo Švajčiarsku v súkromnej firme. Pracuje ako ţivnostník ekonomické 

poradenstvo a poľnohospodárstvo. Ovláda nemecký jazyk. Osobný kontakt: 

0903/539982, cacik@stonline.sk 

 

mailto:evakova@post.sk
mailto:zdraha@gmail.com
mailto:slavka65@gmail.com
mailto:pieniny@sl.sinet.sk
mailto:primator@spisskastaraves.sk
mailto:skicentrumstrednica@gmail.com
http://www.ta3crew.sk/
mailto:mariagecaskova@azet.sk
mailto:cacik@stonline.sk
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 Ing. Juraj Švajda, PhD., vedecko-výskumný a pedagogický pracovník Výskumného 

ústavu vysokohorskej biológie Ţilinskej univerzity v Tatranskej Javorine č.7, skúsenosti z 

manaţmentu chránených území, aktívna publikačná činnosť, znalosť anglického jazyka, 

kontakt: 0904/549771, juraj.svajda@gmail.com 

 

Dôvody pre výber (voľbu) členov RK MAS: 

 

 Ing. Andrea Majerčáková, PO - V, absolventka UMB ekonomická fakulta Banská 
Bystrica. Vydatá. Viacročná prax ako ekonómka, v súčasnosti pracuje ako ekonómka na 

MsÚ v Spišskej Starej Vsi. Osobný kontakt: 052/4180412, financ@spisskastaraves.sk 

 

 Ing. Valiga Bohuslav, FO – O, stavebný inţinier, expert na VO ,stavebný dozor a 
projektový manaţér, miestny aktivista osady Tatranská Kotlina, skúsenosti 

s implementáciou rozvojových projektov. Osobný kontakt: 0905/270 940, 

valiga@santk.sk 

 

 JUDr. Bieľak Štefan, PO – O, predseda Mikroregiónu Belianske Tatry a primátor 

Spišskej Belej, podpredseda Zdruţenia tatranských a podtatranských obcí, bohaté 

skúsenosti s rozvojovým programovaním a implementáciou rozvojových projektov 

rôzneho typu. Osobný kontakt: 0905/204111, primator@spisskabela.sk 

 

 Propagácia činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS). 

 

Propagácia činnosti Miestnej akčnej skupiny Tatry – Pieniny LAG je v súčasnosti 

realizovaná prostredníctvom vlasntej internetovej stránky MAS www.tatry-pieniny.com ako 

aj prostredníctvom tlačových správ z činnosti zdruţenia, zverejňovaných v regionálnych 

a meistnych médiách, ako napríklad Podtatranské noviny, Tatranský dvojtýţdenník a Noviny 

Keţmarok. Na vyššie spomínanej vlastnej internetovej stránke zdruţenia sú priebeţne 

umiestňované a pravidelne aktualizované informácie o zloţení miestnej akčnej skupiny a jej 

činnosti, mapy a porovnávacie podklady, informácie o jej štruktúre, prihlasovacie formuláre 

za člena MAS, ako aj ďalšie aktuálne dostupné informácie.  

 

Ďalším dôleţitým zdrojom šírenia informácií a publicity sú jednotliví členova MAS, 

no najmä obce samotné, ktoré prostredníctvom svojich verejných informačných tabúľ 

a v niektorých prípadoch aj prostredníctvom obecného rozhlasu zabezpečujú pravidelné 

zverejňovanie dielčích informácií, súvisiacich s činnosťou MAS Tatry – Pieniy a ktoré budú 

následnej vyuţívané aj ako nástroj ďalšej publicity pri realizácii Integrovanej stratégie rozvoja 

územia MAS. V tejto oblasti publicity sa rovnako počíta aj s príleţitostnými periodikami, 

ktoré niektoré z členských obcí vydávajú pre zabezpečenie informovanosti občanov v obci.  

 

V prípade, ak sa MAS Tatry – Pieniny podarí získať finančné prostriedky na realizáciu 

Integrovanej stratégie rozvoja územia, budú v súlade s podmienkami Programu rozvoja 

vidieka, Usmernením pre administráciu osti 4 Leader a ostatnými usmerneniami riadiacého 

orgánu a Poľnohospodárskej platobnej agentúry zabezpečené ďalšie informačné aktivity 

a public relations, pre zabezpečenie čo najširšej a adresnej publicity s ďaleko širším obsahom 

informácií pre širokú verejnosť a to pribliţne v nasledovnej skladbe aktivít: 

 

mailto:juraj.svajda@gmail.com
mailto:financ@spisskastaraves.sk
mailto:valiga@santk.sk
mailto:primator@spisskabela.sk
http://www.tatry-pieniny.com/
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Úvodná konferencia – bude mať informatívny charakter a bude sa konať za účasti 

kľúčových predstaviteľov regionálnej samosprávy a verejnej správy, členov MAS, poslancov 

obecných zastupiteľstiev, malých a stredných podnikateľov, predstaviteľov neziskových 

organizácií, fyzických osôb a ďalších aktérov, ktoré svojimi aktivitami môţu byť pre ďalšiu 

činnosť MAS prínosom. Na konferencii by samozrejme nemali chýbať ani popredný 

predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja, zástupcovia iných regiónov Slovenska, ako 

aj zástupcovi riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka. Rovnako budú na úvodnú 

konferenciu pozvaní aj oficiálny zástupcovia zahraničných MAS, ako aj tí, ktorých 

perspektívna spolupráca s MAS Tatry – Pieniny môţe byť rovnako prínosná. Pre 

zabezpečenie čo najširšej publicity projektu, jeho finančnej podpory a programu cezhraničnej 

spolupráce, sa počíta aj so širšou účasťou zástupcov médií miestneho, regionálneho, 

celoslovenského, prípadne aj cezhraničného významu. 

 

Priebeţné aktivity publicity – budú počas implementácie Integrovanej stratégie 

rozvoja územia vyuţívať beţne dostupné nástroje publicity. Ich cieľom bude zabezpečenie 

publicity zdrojov podpory v rámci Programu rozvoja vidieka, verejno – súkromné partnerstvo 

MAS Tatry – Pieniny a plán implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia, zloţenie 

partnerstva a perspektívy jeho ďalšieho rozvoja. Cieľovými skupinami takejto publicity budú 

v prvom rade domáci obyvatelia obcí – členov MAS, inštitúcie a zdruţenia, domáci 

a zahraničný návštevníci regiónu. Publicita bude realizovaná rôznymi formami, medzi ktoré 

patria články v novinách, zorganizovanie tlačových konferencií pre miestne, regionálne, resp. 

celoslovenské – cezhraničné médiá, zabezpečenie povinného označenia aktivít projektu 

(hlavne investičných), atď. Súčasťou priebeţných aktivít publicity budú aj pravidelné 

výjazdové rokovania a pracovné stretnutia obyvateľov a podnikateľov s predstaviteľmi MAS 

Tatry – Pieniny, počas ktorých bude mať verejnosť prístup k odpovediam na ich názory, 

otázky a pripomienky. Ukazovateľmi dosiahnutých výsledkov budú hlavne tlačové 

konferencie, prezentácie projektu (power point), tematické plagáty projektu, články, TV 

spoty, diskusné príspevky a ďalšie formy publicity (napr. web stránky partnerov projektu). 

Dopadom aktivity bude najmä zvýšenie povedomia verejnosti o realizácii projektu, programe 

a finančných zdrojoch jeho podpory. Všetky aktivity a podaktivity súvisiace s publicitou 

projektu alebo programu, budú realizované v súvislosti s vytvorenou stratégiou publicity a v 

súlade so základnými predpokladmi publicity Programu rozvoja vidieka a Usmernením pre 

administráciu osi 4 Leader z PRV SR 2007 – 2013.  

 

Záverečná konferencia - bude mať hodnotiaci charakter a bude sa konať za účasti 

rovnakých kľúčových predstaviteľov, ako úvodná konferencia projektu.  Počas konferencie 

bude prezentovaná a vyhodnotená implementácia Integrovanej stratégia rozvoja regiónu MAS 

v nadväznosti na jej obsah, akčné plány, opatrenia, ciele a stanovenú víziu.  

 

 Zabezpečenie kontaktu a konzultácií s konečnými prijímateľmi – predkladateľmi 

projektov.  

 

Úspešná implementácia schválenej Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Tatry 

– Pieniy, dosiahnutie jej stanovenej vízie, cieľov, resp. čiastkových cieľov, vrátnanie 

naplnenia opatrení a akčných plánov do značnej miery závisí aj od kvlaity jej publicity, šírky 

povedomia medzi občanmi a podnikateľmi z územia MAS, ako aj jej pchopenia.  
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Predstavitelia MAS Tatry – Pieniny si túto skutočnosť dostatočným spôsobom 

uvedomujú a preto pri príprave Integrovanej stratégie rozvoja územia kládli dôraz nielen na 

stránku publicity, ale hlavne na stránku podpory konzultačného a vzdelávacieho servisu 

v územi MAS. A preto MAS pri implementácii stratégie počíta s pravidelným 

uskutočňovaním vlastných seminárov a školení pre členov, parnteorv a ostatných záujemcov 

z územia. V prípade, ak tieto pripravované školenia a semináre nebudú postačovať, MAS 

Tatry – Pieniny zváţi aj umoţnenie účasti na iných – tematicky príbuzných školeniach, 

organizovaných nadregionálnymi, či celoslovenskými subjektami, napr. riadiaci orgán PRV, 

Poľnohospodárska platobná agentúra, resp. Agentúra pre rozvoj vidieka, či ostatné inštitúcie.  

 

MAS Tatry – Pieniny zabezpečí zároveň externú odbornú konzultačnú kapacitu 

vrámci neoprávnených nákladov. 

 

Potencionálny, ako aj koneční prijímatelia budú zároveň informovaní s vyuţitím 

všetkých dostupných prostriekdov a propagačných nástrojov (pozri tieţ špecifikáciu nástorjov 

zabezpečenia publicity) ale najmä prostredníctvom: 

 

- internentovej stránky MAS Tatry – Pieniny a funkcie newsletra (funkcia  

  automatického zasielania aktualít zverejnených na internetovej stránke na e-mailové  

  adresy prihlásených návštevníkov a členov MAS) 

 

- internetových stránok členských miest a obcí MAS Tatry – Pieniny 

- informačných tabúľ členských miest a obcí MAS Tatry – Pieniny 

- propagačných letákov MAS Tatry – Pieniny 

- miestnych a regionálnych tlačených periodík 

 

Miestna akčná skupina zabezpečí rovnaký prístup k relevantným informáciám v rámci 

implementácie stratégie a jej vyhláseným výzvam aj prostredníctvom konzultácií a expertnej 

pomoci a to nalsedovnými spôsobmi: 

 

- moţnosťou konzultovať projektové zámery a dotazy verejnosti a konečných  

  prijímateľov osobne v sídle kancelárie MAS Tatry – Pieniny,  

- moţnosťou telefonickej konzultácie s pracovníkom kancelárie MAS, 

- moţnosťou mailovej konzultácie prostredníctvom internetovej stránky MAS, 

 

V rámci elektronických nástrojov publicity (internetová stránka MAS) zabezpečia 

pracovníci kancelárie MAS zverejnenie špeciálneho dokumentu, ktorý bude vo svojom 

obsahu zameraný na odpovede na najšastejšie kaldené otázky, tzv. FAQ, ktorý bude v rámci 

konkrétnej výzvy na podávanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok zverejenený na 

internetovej stránke MAS a ktorého aktualizcia bude pre prihlásených návštevníkov 

pravidelene dostupná aj prostredníctvom funkcie sledovania vybraných typov aktualizácie – 

tzv. RSS funkcie.  
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V prípade, ak sa členom verejno – súkromného partnerstva MAS Tatry – Pieniny stane 

inštitúcia regionálneho významu, orientujúca svoju činnosť pre podporu regionálneho 

rozvoja, podporu rozvoja vidieka, podporu malých a stredných podniakteľov, prípadne 

podporu cezhraničnej spolupráce, bude sa Výkonný výbor MAS Tatry – Pieniny, 

prostredníctvom kancelárie MAS snaţiť rozšíriť nielen oblasť publicity, ale aj poradenstva 

prostredníctvom týchto inštitúcií, ako formu expertnej pomoci.  

 

5.2 Zdroje verejno-súkromného partnerstva (MAS) 

 

5.2.1 Ľudské zdroje 

 

  Podrobné členenie zadelenia jednotlivých členov MAS a ďalších osôb do činnosti 

jednotlivých orgánov – Valné zhromaţdenie, Výkonný výbor, Revízna komisia, ostatné 

výbory a komisie, ako aj Matica personálneho zabezpečenia kancelárie MAS, tvoria 

samostatnú prílohu č. 8 tejto Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Tatry – Pieniny.  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Materiálne zdroje  

 

 Prevádzkové podmienky (budovy, kancelárie, dopravné prostriedky a pod), technické 

vybavenie (kancelárska a audiovizuálna technika), počítačové a programové vybavenie.  

 

Materiálne zabezpečenie 

činnosti 
Popis situácie 

Vlastnícky vzťah 

V-vlastné, 

P-prenajaté, 

ZS- zvýhodnené 

sluţby  
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kancelárie 

MAS pre činnosť kancelárie plne 

disponuje plnohodnotným 

zariadením kancelárie 

Regionálnej rozvojovej agebtúry 

Tatry – Spiš v najblţšom 

okresnom sídle a vlastným 

kancelárskym priestorom na MsÚ 

vo svojom sídle 

ZS 

Vybavenie kancelárie 

Rozhola dvoch kancelárií spolu 

150m
2
, plné vybavenie 

kancelárskym nábytkom (5 

pracovných stolov, skrine, police, 

rokovacie priestory, kúrenie 

a osvetlenie, vstupné priestory, 

priestory pre archiváciu 

dokumentov, garáţ, lokalizácia 

kancelárie v bezprostrednej 

blízkosti centra mesta, dobré 

vyhovujúce podmienky pre 

parkovanie vozidiel 

 

ZS 
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Technika  

3 x PC 

3 x Nootebook 

3 x PDA 

1 x kopírovací stroj ČB 

1 x farebná laserová tlačiareň 

1 x farebná atramentová tlačiareň 

3 x ČB laserová tlačiareň 

1 x dataprojektor 

1 x flipchard 

1 x stolík na prezentačnú techniku 

1 x WiFi router  

1 x TV a video 

ZS, V 

Pripojenie na Internet DSL - neobmedzené ZS, V 

Dopravné prostriedky Osobný automobil 

 
P 

Programové vybavenie Office,windows, učt. Prog. MADO ZS, V 

 

5.2.3 Finančné zdroje  

 

 Popis finančných zdrojov (okrem finančných prostriedkov opatrenia 4.3 Chod Miestnej 

akčnej skupiny), ktoré má verejno-súkromné partnerstvo (MAS) k dispozícií, alebo je 

schopné zabezpečiť pre potreby financovania prevádzky a administratívnej činnosti 

verejno-súkromného partnerstva (MAS).  

 

Základným finančným zdrojom, ktoré má verejno – súkromné partnerstvo MAS Tatry 

– Pieniny k dispozícii pre zabezpečenie potrieb finančovania prevádzky a administratívnej 

činnosti sú členské príspevky členov verejno – súkromného partnerstva MAS Tatry – Pieniny. 

 

Štruktúra členských príspevkov je nasledovná:  

 

 Samospráva – výška členského príspevku je 0,10 EUR na jedného obyvateľa 

 Fyzické osoby (nepodnikajúci ani popri zamestnaní) – 4EUR na osobu 

 Podnikajúci subjekt - od 600 do 50.000,- Sk (podľa ročného obratu) 

 Zdruţenia a iné NGO – od 100 do 10.000,– Sk (podľa ročného obratu)  

 

Prehľad disponibilných zdrojov verejno – súkromného partnerstva MAS, delený podľa 

jednotlivých typov subjektu – členov, ich počtu a výšky členského príspevku podrobne 

vyobrazuje nasledujúca tabuľka.  
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Typ subjektu 

Počet 

subjektov 

(obyv.) 

Výška 

členského 

prípevku 

Spolu 

v 

EUR 

Poznámka 

Samospráva 16  1070 € od počtu obyv. 

Ostatné verejné organizácie 0  0 €  

Neziskové organizácie 7  956 € od obratu 

Podnikateľské subjekty 9  448 € od obratu 

Fyzické osoby nepodnikajúce 12  86 € od obratu 

Disponibilné prostriedky - 

SPOLU 
2111 €  

 

5.3 Príjem projektov 

 

 Postup pri vyhlásení výziev na implementáciu stratégie v súlade s Usmernením pre 
administráciu osi 4 Leader, kapitolou 8. Hodnotenie a výber projektov konečného 

prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie.  

 

MAS bude informovať verejnosť o  moţnostiach predkladania projektov v rámci 

stratégie. Výzva na predkladanie projektov v rámci implementácie stratégie bude zverejnená 

na viditeľnom a voľne prístupnom mieste (informačné tabule členských miest a obcí), 

rovnako aj prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky MAS (www.tatry-pieniny.com), 

prípadne aj prostredníctvom internetových stránok členských miest a obcí (tam, kde to bude 

technicky relevantné). O výzvach sa bude MAS snaţiť informovať v dostatočnom časovom 

predstihu aj prostredníctvom regionálnych periodík (Podtatranské noviny). MAS v rámci 

Výziev na jednotlivé opatrenia osi 3 zverejní Povinné prílohy k projektu, ktoré budú uvedené 

v ŢoNFP pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 

Leader. 

 

MAS zverejní prvú Výzvu na implementáciu stratégie do 20-tich pracovných dní odo 

dňa podpísania Rámcovej zmluvy s PPA a zabezpečí príjem ŢoNFP konečného prijímateľa – 

predkladateľa projektu do dvoch mesiacov od dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu 

stratégie. Výzvy v rámci implementácie stratégie musia budú zverejnené minimálne jeden 

krát do roka s tým, ţe posledná výzva bude zverejnená v roku 2012. 

 

 Pri ďalších Výzvach v rámci implementácie stratégie bude MAS:  

 

 postupovať podľa Usmernenia, Kapitoly 8 Hodnotenie a výber projektov konečného 
prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie, bodov 2 – 14. 

 

MAS Tatry – Pieniny vyhlásí vo svojej Výzve na podávanie ţiadostí o nenávratný 

finančný príspevok termín, čas a miesto pre príjem týchto ţiadostí. V pokynoch pre ţiadateľa 

stanoví formu podávania ţiadostí (formuláre, povinné a ostatné prílohy), počet povinných 

originálov a kópií ţiadostí, ako aj spôsob ich zviazania. 

 

 

http://www.tatry-pieniny.com/
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 Spôsob zverejnenia výziev na implementáciu stratégie a informovania verejnosti. 

 

Vyhlásenie výziev na implementáciu stratégie rozvoja územia MAS je úzko spojené 

so zabezpečením publicity výziev samotných (pozri tieţ „propagácia činnosti MAS“ 

v kapitole 5.1). Táto bude v území MAS zabezpečená prostredníctvom nasledujúcich 

spôsobov: 

 

 Internetová stránka MAS Tatry – Pieniny 

 Internetové stránky členských obcí MAS Tatry – Pieniny a ich verejné informačné 
tabule 

 Miestne, regionálne a nadregionálne médiá 

 Propagačné materiály MAS (letáky, broţúrky, pod.) informujúce verejnosť o výzvach 
na podávanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok. 

 Školenia a semináre – osobné kontakty 

 

Spoločne s vyhlásením výzvy zabezpečí kancelária MAS Tatry – Pieniny zverejnenie 

a priebeţné aktualizovanie informácií týkajúcich sa aktuálnej výzvy, zvlášť dokumentu 

odpovedí na najšastnejšie kladené otázky – tzv. FAQ. 

 

Príjem ţiadostí potrvá cca 1 mesiac a vyhodnotenie ţiadostí cca 2 mesiace. Realizácia 

a monitoring bude prebiehať bude prebiehať v súlade s pravidlami Programu rozvoja vidieka 

a Usmerneniami pre administráciu osi 4 – Leader.  

 

MAS pri vyhlásení výzvy bude dbať na úplnosť informácií potrebných k tomu, aby 

prípadný KP mohli svoje ŢoNFP vypracovať v komplexnej a vopred stanovenj podobe a pri: 

 

 Vyhlásení výzvy bude prihliadať na zverejnenie nasledovných kľúčových údajov: 

 

- identifikáciu IS MAS a opatrenia výzvy na predkladanie ŢoNFP 

- číslo výzvy 

- identifikácia vyhlasovateľa výzvy 

- zverejnenie časového obdobia na predkladanie ŢoNFP, vrátane konečného dátumu, času    

  a miesta na predkladanie / zasielanie ŢoNFP 

- identifikácia rozpočtovej čiastky vyčlenenj na danú výzvu, ako aj minimálnej  

  a maximálnej hodnoty rozpočtu ŢoNFP 

- identifikácia zdroja overenia oprávnených a neoprávnených KP, aktivít, výdavkov 

- identifikácia prípadných príručiek pre KP a postupov pre vypĺňanie ŢoNFP a jej  

  povinných príloh 

- identifikácia interentovej stránky MAS, na ktorej je moţné overovať aktuálnosť  

  zverejnených údajov, prípadné aktualizácie, doplnenia, oznamy MAS a ďalšie    

  informácie 
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- podmienky poskytnutia NFP 

 

- podmienky súvisiace s predloţením ŢoNFP na adresu MAS (forma predloţenia,  

  zviazania, adresa pre doručenie a spôsob doručenia, termín na doručenie) 

 

 Zverejnení formulára ŢoNFP zverejní minimálne nasledovné kľúčové údaje: 

 

- informácie o ţiadateľovi (meno, sídlo, kontakty, IČO, DIČ, IČ DPH, platca DPH, forma  

  účtovania, právna forma, adresa na doručovanie písomností, kontaktná osoba pre  

  projekt) 

- výška ţiadaného finančného príspevku z verejných zdrojov 

- výška financovania z vlastných zdrojov 

- oprávnené výdavky na projekt spolu 

- ostatné výdavky na projekt 

- celkový objem výdavkov 

- súvis projektu s cieľom Konvergencia, prípadne ostatnými oblasťami 

- spôsob financovania (refundácia, záloha) 

- názov projektu a jeho priradenie k programovej štruktúre IS MAS 

- časový predpoklad realizácie projektu 

- miesto realizácie projektu (kraj, okres, obec, katastrálne územie) 

- ciele projektu 

- predmet projektu 

- splnenie kritérií spôsobilosti KP  

- obstarávanie (predmet, spôsoby, odôvodnenie) 

- identifikácia pomoci zo zdrojov EÚ alebi národných (zdroj, názov pomoci, rok, suma) 

- identifikácia povinných príloh projektu (ku dňu podania ţiadosti, obstarávanie tovarov,  

  prác a sluţieb,  

- monitorovacie ukazovatele 

- typ aktivity, identifikácie jej obsahu, plánovaného počtu účastníkov, resp. dní 

- čestné vyhlásenie ţiadateľa 

- tabuľka oprávnených výdavkov a časového harmonogramu projektu 

- identifikácia štatutárneho orgánu ţiadateľa (meno, miesto, dátum, podpis, pečiatka) 

- identifikácia postupu pri prijatí ŢoNFP v kancelárii MAS (dátum, meno pracovníka,  

  podpis) 

 

 Zverejnení monitorovacej správy zverejní minimálne nasledovné kľúčové údaje: 

 

- kód projektu a číslo zmluvy o poskytnutí NFP 

- názvov MAS a názov projektu 

- identifikácia KP (meno, IČO, sídlo) 

- kontaktnú osobu KP (meno, telefón, mail, fax) 
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- skutočný začiatok a ukončenie realizácie projektu (mesiac / rok) 

 

- idnikátory plánovaného výsledku, prípadne počty účastníkov vzdelávania 

- dosiahnuté fyzické výstupy, prípadne počty zrealizovaných informačných aktívít a ich  

  forma 

- priebeh realizácie projektu a problémy pri realizácii a spôsob ich riešenia 

- odporúčania KP a postrehy pre kanceláriu MAS 

- čestné vyhlásenie o pravidvosti údajov obsiahnutých v monitorovacej správe 

 

 Zostavení protokolu o výbere projektov zverejní minimálne nasledovné kľúčové údaje: 

 

- názov a registračné číslo MAS 

- identifikáciu MAS (názov, sídlo, osoba, kontakty, IČO, DIČ, č. účtu, banka) 

- priradenie ŢoNFP k programovej štruktúre MAS (názov cieľov, opatrení) 

- postup zvolený pre výber projektov KP pre dané opatrenia MAS 

- počet prijatých ŢoNFP 

- počet prijatých ŢoNFP, ktoré splnili a nesplnili podmienky formálnej kontroly 

- počet ŢoNFP, pri ktorých boli vyţiadané doplnenia a predmet ich doplnenia 

- počet prijatých ŢoNFP, ktoré splnili a nesplnili podmienky administratívnej kontroly 

- počet a zoznam projektov doporučených a schválených MAS na financovanie z PRV 

- počet a zoznam projektov nedoporučených MAS na financovanie z PRV 

 

 Zostavení zoznamu projektov doporučených na financovanie z PRV zverejní nasledovné 
kľúčové údaje: 

 

- názov a registračné číslo MAS 

- názov opatrenia 

- sídlo MAS 

- identifikácia KP (názov, IČO, identifikačné číslo, názov projektu, hodnotenie projektu,  

  výška ţiadaného príspevku z PRV, výška schváleného príspevku, výška  

  spolufinancovania) 

- dátum zasadnutia výberovej komisie a výkonného výboru MAS a podpis štatutárneho  

  zástupcu MAS 

- prezenčnú listinu zo zasadnutia výberovej komisie MAS 

- zápisnicu zo zasadnutia VK MAS 

- zápisnicu zo zasadnutia výkonného výboru MAS 

- prezenčnú listinu zo zasadnutia výkonného orgánu MAS 
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 Administratívny postup príjmu a registrácie (ŢoNFP) projektov. 

 

ŢoNFP sa podáva v termíne uvedenom vo Výzve. Zdruţenie prijíma ŢoNFP v pondelok – 

štvrtok od 8:00 do 15:00, v piatok od 8:00 do 12:00 hod. v kancelárii Zdruţenia. 

Zdruţenie zabezpečí príjem ŢoNFP konečného prijímateľa – predkladateľa projektu do dvoch 

mesiacov od dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie. 

 

1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŢoNFP v termíne uvedenom vo 

Výzve na implementáciu stratégie, ktorú vyhlási zdruţenie. 

 

2. ŢoNFP pre jednotlivé opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 

Leader sa predkladajú Zdruţeniu podľa realizácie projektu, na predpísanom tlačive, ktoré 

bude zverejnené na internetovej stránke Zdruţenia a taktieţ na http//www.land.gov.sk 

alebo http//www.apa.sk spolu s prílohami v zmysle ŢoNFP (predkladajú sa rovnaké 

prílohy tak ako sú definované v ŢoNFP pre jednotlivé opatrenia osi 3).  

 

3. ŢoNFP sa predkladá osobne v  dvoch vyhotoveniach. Zdruţenie prijíma len kompletné 

ŢoNFP, ktoré obsahujú všetky poţadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh 

k ŢoNFP.  

 

4. Po prijatí ŢoNFP manaţér vystaví Potvrdenie o prijatí ŢoNFP. Kaţdá prijatá ŢoNFP 

bude zaregistrovaná a bude jej pridelené identifikačné číslo. 

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v súlade s Príručkou, 

kapitolou 3. Prijímanie a administrácia ŢoNFP, bodom 3.1.2 Prijímanie ŢoNFP. 

 

Náleţitosti ŢoNFP:  

 

a) Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŢoNFP v tlačenej forme, podpísaný 

ţiadateľom, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je 

ţiadateľ povinný pouţívať pečiatku).  

b) Povinné prílohy k ŢoNFP pre príslušné opatrenie. Všetky rozhodnutia predkladané 

ţiadateľom v rámci príloh k ŢoNFP, vydávané v správnom konaní musia byť opatrené 

pečiatkou právoplatnosti. 

c) Čestné vyhlásenie ţiadateľa, resp. jeho štatutárneho zástupcu s úradne overeným 

podpisom. 

d) Tabuľková časť ŢoNFP pre príslušné opatrenie v tlačenej a zároveň v elektronickej 

forme (vo formáte „Excel“). V Príručke, v Prílohe č. 5 Pokyny na vypracovanie 

Tabuľkovej časti projektu vo formáte Excel sú uvedené pokyny na vypracovanie 

Tabuľkovej časti projektu.   

 

Ţiadateľ je povinný k ŢoNFP taktieţ predloţiť:  

 

 Projektovú dokumentáciu v prípade, ak si to charakter realizovaného projektu 
vyţaduje (napr. stavebné investície) vrátane vyjadrení a stanovísk k projektovej 

dokumentácii. 

http://www.land.gov.sk/
http://www.apa.sk/
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 Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení 

neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyţaduje stavebné povolenie 

(originál alebo úradne osvedčená fotokópia), resp. kópiu ţiadosti o vydanie 

stavebného povolenia, vrátane príloh, v zmysle vyhlášky MŢP SR č. 453/2000, § 8, 

pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloţí na vyzvanie PPA 

najneskôr pri podpise zmluvy, alebo ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, 

zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov pri stavebných investíciách, 

prípadne určených technológiách, vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, ţe 

nemá námietky voči predloţenému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým 

situačným výkresom overeným stavebným úradom a rozpočtom. 

 Dokumentáciu súvisiacu s verejným obstarávaním v zmysle zákona č. 25/2006             
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, uvedenú v zozname povinných príloh. 

 

A. Ţiadateľ, ktorý je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

postupuje v zmysle uvedeného zákona a realizuje verejné obstarávanie 

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie (s výnimkou 

prípadov ustanovených v  zákone).  

 

Povinnosť postupovať v zmysle vyššie citovaného zákona má:  

 

a) verejný obstarávateľ (§ 6); 

b) obstarávateľ (§ 8); 

c) osoba povinná obstarávať v zmysle § 7.  

 

Zoznam odborne spôsobilých osôb pre verejné obstarávanie sa nachádza na 

internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk.  

Ţiadateľ je povinný uzatvárať zmluvy alebo rámcové dohody s dodávateľmi tovarov, 

stavebných prác a sluţieb výlučne v písomnej forme.  

Na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora C-107/98 vyplýva, ţe verejný 

obstarávateľ pri zadávaní zákazky spoločnosti, v ktorej má 100 % majetkovú účasť, 

vykonáva nad ňou podobnú kontrolu ako nad vlastnými organizačnými útvarmi 

a ktorá prevaţnú časť svojej činnosti vykonáva pre verejného obstarávateľa, alebo 

verejných obstarávateľov, ktorí nad ňou vykonávajú kontrolu, nemusí postupovať 

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

B. Ţiadateľ, ktorý nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

postupuje pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a sluţieb nasledovne: 

 

a) Na uskutočnenie stavebných prác, na dodanie tovarov a poskytnutie sluţieb, 

ktorých predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je rovnaká alebo vyššia 

ako 10 000 EUR bez DPH (kurz prepočtu medzi EUR a SKK je uvedený v rámci 

Výzvy na predkladanie ŢoNFP pre príslušné opatrenie) si ţiadateľ zaobstará min. 

3 kompletné cenové ponuky od rôznych dodávateľov, nie staršie ako 6 mesiacov 

pred podaním ŢoNFP (pozri bod d) v tejto časti).  

http://www.uvo.gov.sk/
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b)   Ţiadateľ vykoná výber víťazného dodávateľa min. z 3 cenových ponúk od rôznych 

dodávateľov, kompletných po formálnej a obsahovej stránke. Z výberu, ktorý musí 

písomne zdôvodniť, vyhotoví a predloţí záznam z vyhodnotenia ponúk. 

c)  V prípade investície vlastnou prácou:  

ca) ţiadateľ predkladá 2 cenové ponuky od iných dodávateľov na porovnanie 

uplatňovaných výdavkov na vlastnú prácu spolu s oprávnením dodávateľov na 

výkon príslušnej podnikateľskej činnosti (fotokópie, v prípade výpisu 

z Obchodného a Ţivnostenského registra postačuje výpis získaný z internetu). 

Cenové ponuky nemusia spĺňať podmienku kompletnosti uvedenú v kapitole 3. 

Príjem a administrácia ŢoNFP, v bode 3.2. Usmernenie postupu ţiadateľov pri 

obstarávaní tovarov, stavebných prác a sluţieb, v bode B. e). 

cb) pri ktorej ţiadateľ vyuţije materiál vyrobený vlastnou činnosťou ţiadateľ 

predkladá 2 cenové ponuky od iných dodávateľov na porovnanie 

uplatňovaných výdavkov na materiál spolu s oprávnením dodávateľov na 

výkon príslušnej podnikateľskej činnosti (fotokópie, v prípade výpisu 

z Obchodného a Ţivnostenského registra postačuje výpis získaný z internetu). 

Cenové ponuky nemusia spĺňať podmienku kompletnosti uvedenú v kapitole 3. 

Príjem a administrácia ŢoNFP, v bode 3.2. Usmernenie postupu ţiadateľov pri 

obstarávaní tovarov, stavebných prác a sluţieb, v bode B. e).  

d)   Ţiadateľ nemôţe rozdeliť jednotlivé investičné celky za účelom obídenia postupov 

uvedených v tomto odseku (v prípade ich rozdelenia zabezpečí 3 cenové ponuky 

pre kaţdú časť). V prípade opakovaných plnení oprávnených výdavkov ŢoNFP sa 

predpokladaná hodnota vypočíta súčtom opakovaných plnení. 

e) Cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená fotokópia, okrem prípadov 

uvedených niţšie) musí byť kompletná, t. j. musí spĺňať nasledovné formálne 

a obsahové náleţitosti: 

ea) Formálne náleţitosti cenovej ponuky  

 cenová ponuka vrátane podkladov (čestného vyhlásenia, oprávnenia 

dodávateľa na podnikanie a iné) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku 

alebo v českom            jazyku – v prípade cenovej ponuky v cudzom jazyku 

prikladá ţiadateľ úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka; 

 cenová ponuka v zahraničnej mene musí byť prepočítaná na slovenské koruny 
(kurz prepočtu na slovenskú menu ţiadateľ prepočíta kurzom Národnej banky 

Slovenska (ďalej len „NBS“) platným v deň vypracovania cenovej ponuky 

v zahraničnej mene dodávateľom a prepočet potvrdí svojim podpisom); 

 cenová ponuka musí mať písomnú formu a musí byť potvrdená dodávateľom 
(podpisom a pečiatkou v prípade, ak je ţiadateľ povinný pouţívať pečiatku) 

s uvedením dátumu vyhotovenia (potvrdenie dodávateľa musí byť taktieţ na 

strane, kde sa uvádza sumárna cenová kalkulácia). Cenová ponuka dodávateľa 

nesmie byť staršia ako 6 mesiacov pred podaním ŢoNFP na RP PPA. 

 eb) Obsahové náleţitosti cenovej ponuky  

 cenová ponuka musí mať vymedzený predmet dodávky tovarov, poskytnutia 
sluţieb a uskutočnenia stavebných prác, týkajúcej sa oprávnených výdavkov 

ŢoNFP. Rozpočet musí byť členený podľa poloţiek; 

 cenová ponuka musí byť doloţená fotokópiou dokladu o oprávnení dodávateľa 

podnikať v oblasti, ktorá je predmetom dodávky tovarov, poskytnutia sluţieb a 

uskutočnenia stavebných prác (ţiadateľ predloţí výpis z obchodného registra 

alebo výpis zo ţivnostenského registra alebo iné oprávnenie platné na základe 

osobitných predpisov);  
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 cenová ponuka musí byť doloţená čestným vyhlásením dodávateľa o tom, ţe 

nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie. 

f) Kaţdá z 3 hodnotených cenových ponúk musí byť kompletná ku dňu výberu 

víťazného dodávateľa (v opačnom prípade ţiadateľ posunie termín výberu 

dodávateľa aţ do zabezpečenia 3 kompletných cenových ponúk).  

g) V prípade, ak tovar, stavebné práce alebo sluţby z technických dôvodov alebo 

z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môţe poskytnúť len určitý dodávateľ, 

akceptuje sa 1 cenová ponuka, tzn. ţiadateľ nemusí vykonávať výber dodávateľa 

min. z 3 cenových ponúk. Uvedené je ţiadateľ povinný preukazne odôvodniť. 

h) Pri obstaraní tovarov, stavebných prác a sluţieb, ktorých predpokladaná cena je 

niţšia ako 10 000 EUR bez DPH – ţiadateľ predkladá cenovú ponuku vybraného 

dodávateľa kompletnú po formálnej a obsahovej stránke (pozri bod d) tejto časti). 

Ţiadateľ postupuje tak, aby vynaloţené výdavky na obstaranie tovarov, 

stavebných prác a sluţieb boli primerané ich kvalite a cene.  

i) Ţiadateľ je povinný uzatvárať zmluvy s dodávateľmi tovarov, stavebných prác 

a sluţieb výlučne v písomnej forme.  

j) V prípade obstarania prostredníctvom lízingu ţiadateľ zároveň predkladá lízingovú 

zmluvu s lízingovou spoločnosťou vrátane kompletných cenových ponúk od 

dodávateľov v zmysle vyššie uvedených pokynov.  

 

C. V prípade, ţe od zmluvy uzavretej medzi ţiadateľom a dodávateľom jedna zo 

zmluvných strán odstúpi, je ţiadateľ povinný poţiadať PPA o povolenie uskutočniť 

výber nového dodávateľa. V prípade súhlasu zo strany PPA bude vypracovaný 

dodatok k zmluve. 

 

 Riadnu účtovnú závierku ţiadateľa za posledné účtovné obdobie, za predposledné 
účtovné obdobie (ak poţaduje výpočet kritérií ekonomickej ţivotaschopnosti za 

predposledné účtovné obdobie) a daňové priznanie ţiadateľa k dani z príjmov 

potvrdené daňovým úradom za posledný kalendárny rok a za obdobie, v ktorom 

preukazuje splnenie kritérií ekonomickej ţivotaschopnosti (fotokópie) v prípade, ak sa 

jedná o povinnú prílohu pre príslušné opatrenie. Ak ţiadateľ nemá ku dňu predloţenia 

ŢoNFP na Zdruţenie vyhotovenú riadnu účtovnú závierku za posledné účtovné 

obdobie, predkladá riadnu účtovnú závierku za predposledné účtovné obdobie spolu 

s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom (v prípade, ak 

vykonával podnikateľskú činnosť).  Ţiadateľ je povinný bez vyzvania predloţiť riadnu 

účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie spolu s daňovým priznaním k dani 

z príjmov potvrdeným daňovým úradom na Zdruţenie a to najneskôr do 5 pracovných 

dní odo dňa potvrdenia daňovým úradom. ŢoNFP budú pozastavené v spracovávaní 

okrem prípadov, ak ţiadateľ nepoţaduje výpočet kritérií ekonomickej 

ţivotaschopnosti za posledné účtovné obdobie a ak nemá povinnosť preukazovať 30 

% trţieb z poľnohospodárskej výroby na celkových trţbách za posledné účtovné 

obdobie pred podaním ŢoNFP. Zmluva o poskytnutí NFP bude uzatvorená iba 

v prípade prijatia riadnej účtovnej závierky za posledné účtovné obdobie spolu 

s daňovým priznaním k dani z príjmov potvrdeným daňovým úradom.   

Ţiadatelia, ktorí začali podnikať v účtovnom období bezprostredne predchádzajúcom 

pred podaním ŢoNFP na Zdruţenie sú povinní predloţiť riadnu účtovnú závierku ku 

dňu predloţenia ŢoNFP na Zdruţenie spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov 

potvrdeným daňovým úradom.   
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Upozornenie 

 Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov poţadovaná ţiadateľom vo 

formulári ŢoNFP v deň jej predloţenia na Zdruţenie je konečná a nie je moţné ju 

v rámci procesu spracovávania dodatočne zvyšovať. Neoprávnené výdavky NFP je 

ţiadateľ povinný z poţadovanej sumy odčleniť. 

 

 Čestné vyhlásenie uvedené v ŢoNFP musí byť overené notárom alebo Matričným 
úradom. Kompletná dokumentácia pre všetky opatrenia bude predloţená 

v šnurovacích spisových doskách P A4. Kompletná dokumentácia bude predloţená 

v šnurovacích spisových doskách P A4. 

 

5. Dodrţanie všetkých formálnych náleţitostí ŢoNFP bude predmetom formálnej kontroly 

ŢoNFP. Formálnu kontrolu ŢoNFP vykonáva manaţér (vyplní časť E – Povinné prílohy 

 projektu v ŢoNFP). 

 

6. V prípade, ak manaţér pri formálnej kontrole zistí, ţe ŢoNFP bola podaná ako 

nekompletná a neobsahuje formálne náleţitosti, bude konečnému prijímateľovi – 

predkladateľovi projektu zaslaná výzva na doplnenie a to osobne alebo doporučene poštou 

(pri osobnom prevzatí  Výzvy na doplnenie ŢoNFP musí byť jej osobné prevzatie 

konečným prijímateľom – predkladateľom projektu potvrdené podpisom a pečiatkou, ak 

je  konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný ju pouţívať, a to na rovnopise 

Výzvy na doplnenie ŢoNFP, ktorý sa zakladá do ŢoNFP). V rámci výzvy na doplnenie 

môţu byť koneční prijímatelia – predkladatelia projektu poţiadaní o doplnenie 

chýbajúcich príloh, podpisov a pod. 

 

7. Pri formálnej kontrole manaţér vykonáva aj kontrolu: 

– oprávnenosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie 

osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Príručke, Usmernení, Prílohe č.6 

Charakteristika priorít, osí a opatrení a v stratégií; 

– formy predpísaných príloh (originál, fotokópia, úradne osvedčená fotokópia, resp. 

elektronická verzia v zmysle povinných príloh k ŢoNFP); 

– kompletnosti ŢoNFP podľa Zoznamu povinných príloh k ŢoNFP; 

– súlad s ISRÚ Tatry-Pieniny LAG. 

 

8. Manaţér predloţí zaregistrované ŢoNFP, ktoré nesplnili podmienky formálnej kontroly na 

schválenie Výberovej komisii. Na základe tohto schválenia budú koneční prijímatelia – 

predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky formálnej kontroly a ani v  termíne 

určenom na doplnenie ŢoNFP, neodstránili zistené nedostatky z ďalšieho hodnotenia 

vylúčení. Zdruţenie o tejto skutočnosti osobne alebo doporučene poštou informuje 

konečných prijímateľov – predkladateľov projektov (pri osobnom prevzatí musí byť 

osobné prevzatie konečným prijímateľom – predkladateľom projektu potvrdené podpisom 

a pečiatkou, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný ju pouţívať, a to na 

rovnopise). 

 

5.4 Výber ŢoNFP (projektov) 

 

 Postupy na výber ŢoNFP (projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov projektov 
(vrátane výberových kritérií na hodnotenie, spôsob hlasovania pri rovnakom počte bodov) 
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pre príslušné opatrenia osi 3 PRV, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 

Leader.  

 

1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je pri vypĺňaní ŢoNFP povinný postupovať 

v súlade s Príručkou, kapitolou 3. Prijímanie a administrácia ŢoNFP, bodom 3.1.2 

Prijímanie ŢoNFP (časťou Náleţitosti ŢoNFP).  

 

 

2. Dodrţanie všetkých formálnych náleţitostí ŢoNFP bude predmetom formálnej kontroly   

ŢoNFP. Formálnu kontrolu ŢoNFP vykonáva manaţér MAS, (vyplní časť E – Povinné 

prílohy  projektu v ŢoNFP ). 

3. V prípade, ak manaţér MAS pri formálnej kontrole zistí, ţe ŢoNFP bola podaná ako 

nekompletná a neobsahuje formálne náleţitosti, bude konečnému prijímateľovi – 

predkladateľovi projektu zaslaná výzva na doplnenie a to osobne alebo doporučene 

poštou (pri osobnom prevzatí  Výzvy na doplnenie ŢoNFP musí byť jej osobné prevzatie 

konečným prijímateľom – predkladateľom projektu potvrdené podpisom a pečiatkou, ak 

je  konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný ju pouţívať, a to na rovnopise 

Výzvy na doplnenie ŢoNFP, ktorý sa zakladá do ŢoNFP). V rámci výzvy na doplnenie 

môţu byť koneční prijímatelia – predkladatelia projektu poţiadaní o doplnenie 

chýbajúcich príloh, podpisov a pod. 

4. Pri formálnej kontrole manaţér MAS vykonáva aj kontrolu: 

 oprávnenosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 

3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Príručke, Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika 

priorít, osí a opatrení a v stratégií; 

 formy predpísaných príloh (originál, fotokópia, úradne osvedčená fotokópia, resp. 
elektronická verzia v zmysle povinných príloh k ŢoNFP); 

 kompletnosti ŢoNFP podľa Zoznamu povinných príloh k ŢoNFP; 

 súlad so stratégiou príslušnej MAS. 

5. Manaţér MAS predloţí zaregistrované ŢoNFP, ktoré nesplnili podmienky formálnej 

kontroly na schválenie Výberovej komisii MAS. Na základe tohto schválenia budú 

koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky formálnej 

kontroly a ani v  termíne určenom na doplnenie ŢoNFP, neodstránili zistené nedostatky 

z ďalšieho hodnotenia vylúčení. MAS o tejto skutočnosti osobne alebo doporučene 

poštou informuje konečných prijímateľov – predkladateľov projektov (pri osobnom 

prevzatí musí byť osobné prevzatie konečným prijímateľom – predkladateľom projektu 

potvrdené podpisom a pečiatkou, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu 
povinný ju pouţívať, a to na rovnopise). 

6. Výberová komisia MAS vykoná administratívnu kontrolu prijatých a zaregistrovaných 

ŢoNFP, ktoré splnili podmienky formálnej kontroly v súlade s Usmernením, kapitolou 2. 

Miestna akčná skupina, bodom 2.2 Štruktúra MAS, časť 2a) Výberová komisia MAS.   

7. Výberová komisia MAS zoradí ŢoNFP podľa výsledkov vyhodnotenia projektov 

(ŢoNFP) a predloţí zoznam ŢoNFP, ktoré odporúča schváliť na financovanie z PRV 

výkonnému orgánu na schválenie. 

8. Protokol o výbere projektov MAS spolu s poţadovanými prílohami vrátane ŢoNFP, ktoré 

odporúča schváliť budú odovzdané na Ústredie PPA, Sekciu projektových podpôr na 

zaregistrovanie a vykonanie administratívnej kontroly ŢoNFP do 30-tich pracovných dní 
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od uzávierky termínu na predkladanie ŢoNFP v rámci Výzvy na implementáciu stratégie 

a to doporučene poštou. 

9. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky 

administratívnej kontroly vykonanej MAS, budú o tejto skutočnosti informovaní do 7 

pracovných dní od ukončenia administratívnej kontroly vykonanej MAS osobne alebo 

doporučene poštou. 

10. Protokol o výbere projektov MAS musí byť podpísaný predsedom výberovej komisie 

MAS, štatutárom MAS a zástupcom výkonného orgánu.  

 

Hodnotenie ŢoNFP výberovou komisiou MAS – hodnotitelia budú bodovať prijaté 

ţiadosti na základe nasledujúcich hodnotiacich výberových kritérií a pomocou manuálu pre 

hodnotiteľov. Uvedené hodnotiace kritéria boli zostavení na pracovných stretnutiach aktérov 

MAS Tatry - Pieniny. 

 

 Výberové kritériá pre hodnotenie projektov – ŢoNFP:  

 

Výberové kritéria pre hodnotenie projektov – ŢoNFP sú v tejto časti stratégie 

rozdelené na základe jednotlivých opatrení – sú súčasťou prílohy č. 4.  

 

Opatrenie 1.1.1.1. – Strategické marketingové nástroje a propagácia spoločného územia 

1 
Oprávnenosť činností projektu v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné 

opatrenia.  

2 
Splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku 

oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených na príslušné opatrenia; 

3 Oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie; 

4  
Splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí, ktoré si stanovila MAS v rámci implementácie 

stratégie; 

 

Opatrenia č. 2.1.1.1. – 2.1.1.2 – 3.1.1.1 – 3.1.1.2 (pozri prílohu č. 4) 

P. Č. KRITÉRIUM 

1. 1 Súlad projektu  z podporovaným opatrením 

2. Súlad projektu  z definíciou konečného prijímateľa 

3. Súlad poţadovanej podpory projektu  z min. a max.výškou podpory 

4.  Súlad s oprávnenosťou nákladov projektu   

5. Súlad s oprávnenosťou projektu   

6. Súlad s kritériami spôsobilosti   

7.  Súlad s kritériami konečného prijímateľa 
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 Bodovacie kritéria pre hodnotenie projektov – ŢoNFP: 

 

1.1.1.1. – Strategické marketingové nástroje a propagácia spoločného územia 

1 Obsah spracovania projektu 0 – 30 bodov
 

2. Obsahuje projekt inovačné prístupy 0 – 15 bodov 

3. 
Zapojenie podporovaných  skupín obyvateľstva (ţeny, mladí ľudia do 30 r., 

občania hospodáriaci na pôde, marginalizované skupiny) 
0 – 15 bodov 

4.  Synergický efekt projektu 0 – 10 bodov 

5. Efekt sieťovania vzťahov riešením projektu 0 – 10 bodov 

6. Ekonomická efektivita projektového riešenia 0 – 10 bodov 

7.  Udrţateľnosť ţiadateľa 0 – 10 bodov 

9. Hodnotenie spolu 100 bodov 

 

2.1.1.1. – Výstavba a obnova obecnej infraštruktúry sluţieb 

P. Č.  KRITÉRIUM  BODY 

1 Obsah projektu 0 – 10 bodov
 

2. Obsahuje projekt inovačné prístupy 0 – 15 bodov 

3. Preukázateľný efekt aj pre iné obce 0 – 15 bodov 

4.  Horizontálna priorita – informačno komunikačné technológie 0 – 15 bodov 

5. 
Zapojenie podporovaných  skupín obyvateľstva (ţeny, mladí ľudia do 30 r., 

občania hospodáriaci na pôde, marginalizované skupiny) 
0 – 10 bodov 

6. 

Ţiadateľ bude z vlastných zdrojov hradiť percentuálnu časť neoprávnených 

výdavkov /bez DPH/:3 body sa pridelia za kaţdé 1% z celkového 

oprávneného rozpočtu projektu aţ do úrovne 5% neoprávnených výdavkov 

0 – 15 bodov 

7. 

Počet obyvateľov obce 

Do 100                                                                                           

Do 300 

Do 500 

Nad 500 

 

20 bodov 

15 bodov 

10 bodov 

5 bodov 

 Hodnotenie spolu 100 bodov 
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2.1.1.2. – Podpora menšej technickej obecnej infraštruktúry  

P. Č.  KRITÉRIUM  BODY 

1 Preukázateľný efekt aj pre iné obce 0 – 10 bodov
 

2. 
Zapojenie podporovaných  skupín obyvateľstva (ţeny, mladí ľudia do 30 r., 

občania hospodáriaci na pôde, marginalizované skupiny) 
0 – 10 bodov 

3. Obsahuje projekt inovačné prístupy 0 – 20 bodov 

4.  Udrţateľnosť investície 0 – 20 bodov 

5. Prepojenie investície podobnej činnosti so susednou obcou 0 – 20 bodov 

6. 

Počet obyvateľov obce 

Do 100                                                                                           

Do 300 

Do 500 

Nad 500 

20 bodov 

15 bodov 

10 bodov 

5 bodov 

11. Hodnotenie spolu 100 bodov 

 

3.1.1.1. – Podpora ďalšieho vzdelávania obyvateľstva 

P. Č.  KRITÉRIUM  BODY 

1 Inovatívnosť kurzu 0 – 10 bodov
 

2. Metodika kurzu 0 – 20 bodov 

3. Časový rozsah kurzu 0 – 10 bodov 

4.  Internátny systém kurzu 0 – 20 bodov 

5. Praktické cvičenia 0 – 10 bodov 

6. Vyuţitie e-learningu  0 – 10 bodov 

7.  Didaktika kurzu 0 – 10 bodov 

8. Horizontálna priorita – informačno komunikačné technológie 0 – 10 bodov 

 Hodnotenie spolu 100 bodov 
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3.1.1.2. – Podpora tematického stretávania a spolupráce, informačnej základne a šírenia 

aktuálnych iformácií. 

P. Č.  KRITÉRIUM  BODY 

1 Inovatívnosť činnosti 0 – 20 bodov
 

2. Metodika činnosti 0 – 20 bodov 

3. Zapojenie znevýhodnených skupín obyvateľstva (rovnosť príleţitostí) 0 – 20 bodov 

4.  Horizontálna priorita – informačno komunikačné technológie 0 – 10 bodov 

5. Podpora budovania partnerstva 0 – 30 bodov 

 Hodnotenie spolu 100 bodov 

 

Spôsob hlasovania pri rovnakom počte bodov – Výberová komisia MAS posúdi 

výsledky hodnotenia hodnotiteľov - porovná výsledky hodnotenia ŢoNFP dvojice 

hodnotiteľov. Zo získaných výsledkov hodnotenia ŢoNFP hodnotiteľmi, vypočíta priemerný 

počet bodov za kaţdú ŢoNFP. V prípade, ak sa výsledná suma získaných bodov dvojice 

hodnotiteľov, ktorí hodnotili jednu ŢoNFP líši o viac ako 20 bodov, určí výberová komisia 

MAS tretieho dodatočného hodnotiteľa z databázy (ţrebovaním). Tretí dodatočný hodnotiteľ 

hodnotí ŢoNFP podľa kritérií pre výber návrhu projektu, pričom v rámci hodnotenia kritérií 

oprávnenosti zodpovedá áno/nie a v rámci kvalitatívneho hodnotenia kaţdej hodnotenej časti 

projektu hodnotiteľ priradí príslušný počet získaných bodov a následne urobí celkový súčet 

bodov za projekt – celkové bodové hodnotenie ŢoNFP. Z celkového bodového hodnotenia 

projektu tretieho hodnotiteľa výberová komisia MAS urobí aritmetický priemer s celkovým 

bodovým hodnotením projektu jedného z dvojice hodnotiteľov, ku ktorému je hodnotenie 

tretieho hodnotiteľa bliţšie. Toto výsledné bodové hodnotenie sa povaţuje za záväzné 

hodnotenie projektu. Výberová komisia MAS zoradí projekty do poradia podľa počtu 

získaných bodov v celkovom bodovom hodnotení jednotlivých projektov. Následne výberová 

komisia MAS predloţí Výkonnému výboru MAS projekty, ktoré odporúča schváliť.   

 

 Spôsob zostavenia výberovej komisie MAS a dôvody výberu jej členov. 
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Členov výberovej komisie MAS Tatry – Pieniny volí a odvoláva výlučne Výkonný 

výbor MAS, ktorý tieţ schvaľuje štatút výberovej komisie. Výberová komisia MAS Tatry – 

Pieniny zabezpečuje hodnotenie, výber a odporúčanie projektov, prostredníctvom ktorých sa 

bude implementovať Integrovaná stratégia rozvoja územia. Zloţenie členov musí byť 

vyváţené a reprezentatívne a to podľa Čl. VI., odseku 3 Stanov zdruţenia MAS Tatry – 

Pieniny. Počet členov výberovej komisie je sedem. Člen výberovej komisie nemusí byť 

zároveň členom MAS. Výberová komisia zodpovedá za svoju činnosť Výkonnému výboru.  

 

Hodnotiteľov do databázy zaraďuje Výkonný výbor, pričom si vyhradzuje právo 

odmietnuť niektorého z nominovaných hodnotiteľov, v prípade ak hodnotiteľ nepreukázal 

dostatočné kvalifikačné predpoklady a/alebo praktické skúsenosti v súlade so stanovenými 

poţiadavkami na hodnotenie ŢoNFP, príp. z iných dôvodov (napr. ak sa v priebehu 

zaraďovania hodnotiteľov do databázy zistí, ţe hodnotiteľ uviedol nepravdivé, neúplné alebo 

mylné informácie).  

 

Výkonný výbor MAS zabezpečí  pre výberovú komisiu menovanie hodnotiteľov, 

pridelenie ţiadostí ţrebovaním, kontrolu prípadného konfliktu záujmov (súbeţne 

s vyhlásením člena hodnotiacej komisie o zamedzení konfliktu záujmov) a podmienky pre 

ničím nerušený proces hodnotenia ŢoNFP.  

 

Výberová komisia MAS do  20 pracovných dní od ukončenia administratívnej 

kontroly manaţérom MAS zabezpečí  proces hodnotenia ŢoNFP. Výberová komisia MAS 

zaregistruje kaţdú ŢoNFP, ktorá splnila podmienky administratívnej kontroly do zoznamu 

ŢoNFP pod identifikačným číslom (nie registračné číslo pridelené Manaţérom MAS na 

základe Výzvy na predkladanie ŢoNFP). ŢoNFP bude dvojiciam hodnotiteľov pridelená 

formou náhodného výberu (ţrebovaním) identifikačných čísel zo zoznamu ŢoNFP a  

z databázy hodnotiteľov. V prípade, ak bude hodnotiteľovi pridelená ŢoNFP na vypracovaní, 

ktorej sa podieľal ako člen, expert, poradca, konzultant alebo člen/partner občianskeho 

zdruţenia, bude tento hodnotiteľ nahradený novým hodnotiteľom ŢoNFP, ktorého pridelí 

výberová komisia MAS a to formou náhodného výberu (ţrebovaním).  

 

Hodnotenie ŢoNFP bude prebiehať v priestoroch určených MAS. Kaţdá ŢoNFP bude 

hodnotená nezávisle dvoma hodnotiteľmi, pričom v rámci hodnotenia kritérií oprávnenosti 

zodpovedá áno/nie a v rámci kvalitatívneho hodnotenia kaţdej hodnotenej časti ŢoNFP 

hodnotiteľ priradí príslušný počet získaných bodov a následne urobí celkový súčet bodov za 

ŢoNFP – celkové bodové hodnotenie ŢoNFP. Po ukončení hodnotenia, hodnotitelia 

odovzdajú výberovej komisii MAS im pridelené ŢoNFP spolu s podpísanými  hodnotiacimi 

hárkami. Výberová komisia MAS prizve na výber hodnotiteľov a odporúčanie prijať ŢoNFP 

aj členov Monitorovacieho výboru, Revíznej komisie a zástupcov RO, prípadne PPA. Tí sú 

bez hlasovacieho práva a dohliadajú na to či výber hodnotiteľov a ŢoNFP prebieha v súlade 

s rokovacím poriadkom a štatútom výberovej komisie MAS.  

 

Po ukončení výberu hodnotiteľov a ŢoNFP, výberová komisia MAS vyhotoví 

Protokol z výberu hodnotiteľov a ŢoNFP, ktorý bude podpísaný všetkými členmi výberovej 

komisie MAS a prizvanými členmi bez hlasovacieho práva.  

 

 Dôvody výberu členov 1.hodnotiacej komisie. 
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1. člen VK –PO-NGO - Ing. Ľubomír Maciak, riaditeľ Sanatória Tatranská Kotlina n.o., 

bohaté skúsenosti s rozvojovým programovaním a implementáciou rozvojových projektov 

rôzneho typu, externý lektor Katolíckej univerzity Ruţomberok. Hovorí anglicky. Osobný 

kontakt: 0908 850 458, lmaciak@gmail.com 

 

2. člen VK –FO- Bc. Eva Kováčiková, Spišská Belá, marginalizovaná skupina - viacdetná 

rodina, matka 5 detí, nezamestnaná, bohaté skúsenosti s organizáciou mládeţníckych a 

rodinných výchovných projektov. Osobný kontakt: 0904 117 929, evakova@post.sk 

 

3. člen VK –FO- Drahomíra Petrová, 23 rokov, študentka UMB Banská Bystrica, 

profesionálna anketárka, certifikovaný interný audítor, aktívne skúsenosti z implementácie 

projektov podporených z Iniciatívy Spoločenstva EQUAL. Hovorí anglicky. Osobný 

kontakt: 0915 948 923, zdraha@gmail.com 

 

 

4. člen VK –FO- Slavomíra Koščáková, 23 rokov, externý odbytový pracovník Výrobného 

druţstva Javorina Spišská Belá a študentka Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 

aktívne skúsenosti z implementácie projektov podporených z ESF, znalosť podvojného 

účtovníctva , hovorí anglicky a nemecky. Osobný kontakt: 0915 313 929 

slavka65@gmail.com 

 

5. člen VK –PO-MVO- Jana Bartkovská. Absolventka gymnázia a hotelovej školy 

v Keţmarku – cestovný ruch. Pracovala 4 roky v bankovom sektore dnes je súkromná 

podnikateľka – vlastní cestovnú agentúru, penzión a spravuje priváty a turistickú 

ubytovňu. Osobný kontakt: 0907125416, pieniny@sl.sinet.sk 

 

6. člen VK –PO-VS- Ing. Jozef Harabín, absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej 

v Nitre. Začínal ako zootechnik, bohaté skúsenosti v riadiacej činnosti, dlhé obdobie 

pracoval v štátnej správe. V súčasnosti primátor v meste Spišská Stará Ves s prirodzenou 

autoritou v mikroregióne Zamaguria. Osobný kontakt: 0903819303, 

primator@spisskastaraves.sk 

 

7. Predseda VK – Ing. Danko Štefan - predseda VV, 60 rokov, lesný inţinier, dlhoročné 

skúsenosti v riadiacej činnosti – vedúci a riaditeľ Pieninského národného parku od roku 

1980. Zastupuje neziskový sektor Zdruţenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria – 

prezident zdruţenia od roku 1999. 

 

 Výber projektov a spôsoby eliminácie konfliktu záujmu. 

 

Opravné postupy budú vychádzať zo skutočnosti, ţe na nenávratný finančný príspevok 

nie je právny nárok a prípadné chyby vecnej podstaty a charakteru budú pri hodnotení riešiť 

členovia výberovej komisie MAS za prítomnosti manaţéra MAS a výkonného výboru MAS 

Tatry – Pieniny. Na kaţdý projekt bude vedená zvláštna zloţka so zonamom jednotlivých 

spisov. Členovia Výberovej komisie nesmú byť pri hodnotení ŢoNFP v konflikte záujmov, čo 

pred samotným hodnotením potvrdia formou čestného prehlásenia v zmysle podmienok, 

stanovujúcich v rámci Usmernenia pre implementáciu Osi 4 – LEADER a podrobnejšie 

opísané niţšie – pozri Elimináciu moţného konfliktu záujmov. 

mailto:lmaciak@gmail.com
mailto:evakova@post.sk
mailto:slavka65@gmail.com
mailto:pieniny@sl.sinet.sk
mailto:primator@spisskastaraves.sk
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Výber projektov bude realizovaný Výberovou komisiou MAS (VK MAS) a to na 

základe nasledovných pravidiel: 

 

 VK MAS schvaľuje vyradenie ŢoNFP z ďalšieho hodnotenia, ktoré nesplnili podmienky 

formálnej kontroly; 

 VK MAS posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila 
pre príslušné opatrenia osi 3. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie 

neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v Príručke a 

Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí a opatrení; 

 VK MAS posudzuje splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené 
a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt) 

stanovených na príslušné opatrenia osi 3; 

 

 

 VK MAS posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre 

príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Príručke a v 

Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí a opatrení; 

 VK MAS posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí, ktoré sú 
definované v Príručke pre príslušné opatrenia osi 3 a v Usmernení, kapitole 5.Opatrenie 

4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 Charakteristika 

priorít, osí a opatrení a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS v rámci 

implementácie stratégie; 

 VK MAS hodnotí splnenie výberových kritérií na hodnotenie projektov konečných 
prijímateľov - predkladateľov projektov na príslušné opatrenie osi 3, ktoré si stanovila 

MAS;  

 VK MAS vyberá projekty v súlade s postupmi na výber projektov;  

 VK MAS zostavuje a predkladá zoznam projektov, ktoré odporúča schváliť na 

financovanie z PRV výkonnému orgánu. 

 

Pre zabezpečenie eliminácie moţného konfliktu záujmov v procese hodnotenia 

predloţených ŢoNFP je nutné dodrţať a uplatniť najmä tieto nasledovné podmienky a 

postupy: 

 

Členovia výberovej komisie RO musia podpísať „Vyhlásenie o zachovaní dôvernosti 

informácií“, „Vyhlásenie o nestrannosti“ a „Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov“.  

 

Člen výberovej komisie MAS nesmie hodnotiť projekt, ktorý predkladá ako konečný 

prijímateľ – predkladateľ projektu v rámci implementácie stratégie (resp. je štatutárnym 

zástupcom, zamestnancom, členom riadiacich orgánov a pod. v organizačnej štruktúre 

predkladaného projektu, alebo sa zúčastnil na jeho vypracovaní ako konzultant, poradca alebo 

expert ). V prípade zistenia takejto skutočnosti, musí byť člen výberovej komisie MAS 

nahradený iným členom. 
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Pre účely hodnotenia a výberu projektov konečného prijímateľa – predkladateľa 

projektu v rámci kaţdej výzvy, MAS menuje vţdy novú Výberovú komisiu MAS, ktorá sa 

môţe skladať z rovnakých členov. 

 

Na zasadnutie výberovej komisie MAS musia byť pozvaní zástupcovia RO, PPA 

a NSRV, ako pozorovatelia. 

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môţe vzniesť písomnú námietku voči 

vyradeniu ŢoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej MAS do piatich  pracovných dní 

od doručenia oznámenia o vyradení ŢoNFP. Námietka sa podáva na adresu MAS a musí byť 

doručená preukázateľným spôsobom. Po prekročení uvedenej lehoty nebude MAS na 

vznesené námietky reagovať. 

 

 

 

 

V prípade, ak na základe písomnej námietky voči vyradeniu ŢoNFP pri 

administratívnej kontrole vykonanej MAS, príp. vyradení ŢoNFP pri jej hodnotení , nepríde 

k zhode medzi MAS a konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, môţe konečný 

prijímateľ – predkladateľ projektu poţiadať o preskúmanie postupu MAS do 5  pracovných 

dní od doručenia oznámenia od MAS  na ústredie PPA. Ţiadosť  musí byť doručená 

preukázateľným spôsobom. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí zároveň o tejto 

skutočnosti informovať príslušnú MAS.  

 

MAS je povinná v rámci nastavenia postupov na výber projektov konečných 

prijímateľov – predkladateľov projektov umoţniť predloţiť ţiadosť o preskúmanie postupu 

MAS pri administratívnej kontrole vykonanej MAS na PPA a to najneskôr v termíne, keď 

MAS odovzdáva Protokol o výbere projektov MAS na PPA na zaregistrovanie a vykonanie 

administratívnej kontroly. Po doručení ţiadosti o preskúmanie postupu MAS pri 

administratívnej kontrole vykonanej MAS, PPA preskúma postup MAS a v prípade ak bola 

ŢoNFP v rámci Výzvy na implementáciu stratégie vylúčená neoprávnene, bude MAS 

písomne vyzvaná k náprave (proces výberu a hodnotenia ŢoNFP sa musí uskutočniť znova). 

PPA bude na vznesené námietky reagovať do 7 pracovných dní od doručenia námietky.  

 

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môţe vzniesť písomnú námietku voči 

vyradeniu ŢoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej PPA do 10-tich pracovných dní od 

doručenia oznámenia o nesplnení podmienok administratívnej kontroly. Námietka sa podáva 

na ústredie PPA a musí byť doručená preukázateľným spôsobom. Po prekročení uvedenej 

lehoty nebude PPA na vznesené námietky reagovať. 

 

5.5 Kontrola činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS) 

 

 Kontrola činnosti zamestnancov, orgánov a účtovníctva verejno-súkromného partnerstva 

(MAS). 

 



Tatry – Pieniny LAG                                  Integrovaná stratégia rozvoja územia  

Občianske zdruţenie                                     Tatry - Pieniny 

 

 - 189 - 

Kontrola činnosti MAS Tatry – Pieniny bude priebeţná. Kontrolu činnosti MAS Tatry 

– Pieniny zabezpečuje Revízna komisia, ktorá je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť 

zodpovedá najvyššiemu orgánu, ktorým je Valné zhromaţdenie MAS Tatry – Pieniny. Členov 

RK MAS volí rovnako VZ MAS. Členstvo v Revíznej komisii je nezlúčiteľné s členstvom 

v orgánoch zdruţenia, okrem členstva vo VZ MAS.  

 

Revízna komisia MAS Tatry – Pieniny zabezpečuje kontrolnú činnosť zameranú na 

vnútornú kontrolu činnosti a rozhodnutí orgánov zdruţenia a hospodárenia s prostriedkami 

zdruţenia, kotroluje dodrţiavanie stanov a vnútorných predpisov zdruţenia, plnenie uznesení 

orgánov zdruţenia, upozorňuje orgány zdruţenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich 

odstránenie a v prípade zistenia závaţných nedostatkov v činnosti MAS dáva podnet na 

zvolanie mimoriadneho VZ členov MAS. Pre riadne rokovanie VZ MAS pripravuje Revízna 

komisia ročnú správu o svojej činnosti. 

 

 

 

 

Vo vzťahu k implementácii Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Tatry – 

Pieniny zabezpečuje Revízna komisia kontrolu dodrţiavania predpisov na všetkých stupňoch 

jej riadenia, vrátane vyhlásenia výzvy na podávanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok, 

procesu prijímania, administratívnej kontroly a kontroly úplnosti, procesu hodnotenia, 

schvaľovania, podpisovania zmlúv s konečnými prijímateľmi, aţ po finančnú implementáciu 

jednotlivých projektov, vrátane kontroly chodu MAS Tatry – Pieniny a jej interného 

účtovníctva.  

 

Okrem interných metodík a smerníc MAS Tatry – Pieniny, zabezpečuje Revízna 

komisia MAS rovnako dodrţiavanie všeobecných pravidiel implementácie a finančného 

riadenia Osi 4 – LEADER a to v súlade s aktuálne platnými a príslušnými usmerneniami a ich 

dodatkami a legislatívou SR. Účtovníctvo MAS podlieha kontrole Revíznej komisie a VZ 

a počíta sa aj s kaţdoročným overením účtovníctva prostredníctvom auditu.   

 

 Postupy uskutočňovania kontrol projektov konečných prijímateľov – predkladateľov 

projektov. 

 

Kontrolu pri realizácii projektov Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Tatry – 

Pieniny má na starosti Monitorovací výbor MAS. Jednotlivý členovia výboru budú svoju 

činnosť vykonávať na základe platných stanov zdruţenia MAS. Kontrola realizácie projektov 

u príjemcov nenávratného finančného príspevku bude v priebehu implementácie stratégie 

prebiehať v nasledovných krokoch: 

 

 Kaţdý konečný prijímateľ nenávratného finančného príspevku bude mať stanovanú 
povinnosť predkladať Monitorovaciemu výboru MAS štrukturovanú monitorovaciu 

správu podľa predpísaného vzoru..  

 Príslušné orgány MAS (revízna komisia, monitorovací výbor, výkonný výbor MAS) 
budú v súlade so stanoveným plánom kontrol zabezpečovať fyzické kontroly priamo 

u príjemcu nenávratného finančného príspevku a z uvedenj kontroly bude priamo na 
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mieste vyhotovený protokol o kontrole, ktorý bude schválený a podpísaný príslušným 

kontrolným orgánom a príjemcom nenávratného finančného príspevku.  

 

 Zverejňovanie výsledkov Integrovanej stratégie rozvoja územia a vyhodnocovanie. 

 

So ţiadateľmi, ktorých ţiadosti budú v súlade so zverejnenými podmienkami 

hodntenia a ktoré budú na základe hodnotenia výberovou komisiou schválené Výkonným 

orgánom MAS a príslušným orgánom riadiaceho orgánu PRV, budú uzatvorené zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

 

Následne budú výsledky hodnotenia ţiadostí v rámci príslušnej výzvy zverejnené aj na 

oficiálnej internentovej stránke MAS Tatry – Pieniny, internetových stránkach členských 

miest a obcí MAS,  ako aj prostredníctvom verejných informačných tabúľ týchto samospráv. 

O výsledkoch výberu v rámci kaţdej výzvy bude Výkonný výbor MAS prostredníctvom jeho 

predsedu a v spolupráci s kanceláriou MAS informovať aj prostredníctvom médií (pozri tieţ – 

zabezpečnie publicity implementácie stratégie rozvoja územia MAS). 

 

Kancelária MAS Tatry – Pieniny bude z tejto činnosti zbierať podklady pre 

zabezpečnie preukázania publicity svoje činnosti a zdrojov podpory – PRV. 

 

5.6 Zapojenie ţien, mladých ľudí, poľnohospodárov a marginalizovaných skupín 

obyvateľstva 

 

Zapojenie ţien – v rámci jednotlivých orgánov činných v rámci MAS Tatry – Pieniny 

súzapojené aj ţeny, čo znamená, ţe sa v území rešpektuje princíp gender mainstreamingu 

a rovnosť príleţitostí. V rámci členskej základne – valného zhromaţdenia členov, zastupujú 

ţeny spoločne 12 z celkového počtu 44 subjektov, čo predstavuje pomer 27%. Vo výkonnom 

výbore MAS Tatry – Pieniny pôsobia z celkového počtu 7 členov – 1 ţena (15%). V revíznej 

komisii je z celkového počtu 3 členov, 1 ţena (33%). V programovom výbore MAS Tatry – 

Pieniny pôsobia 3 ţeny z celkového počtu 5 členov, čo predstavuje pomer 60%. Vo výberovej 

komisii sú do činnosti zapojené 4 ţeny z celkového počtu 7 – podiel 57% a v monitorovacom 

výbore pracuje jedna ţena z piatich členov – 20%. Sprimerovaním percentuálnych podielov 

v rámci všetkých vyššie vymenovaných orgánov MAS Tatry – Pieniny by sme mohli rovnako 

skonštatovať, ţe zapojenosť ţien v rámci činnosti MAS je na úrovni 35%. 

 

Zapojenie mladých ľudí – aj v tejto kategórii rešpektujú orgány MAS Tatry – 

Pieniny pomernosť zastúpenia, nieln z pohľadu verejného, súkromného a občianského 

hľadiska, ale rovnako aj z hľadiska zapojenia mladých ľudí do 30 rokov. Z orgánov činných 

v rámci MAS moţno skonštatovať nasledovný stav – výkonný výbor (2 ľudia – 28%) – 

revízna komisia (1 človek – 33%) – programový výbor (1 osoba – 25%) – výberová komisia 

(2 osoby – 28%) – monitorovací výbor (2 osoby – 40%). Aj tu môţeme pri spriemerovaní 

percentuálnych podielov v rámci všetkých vyššie vymenovaných orgánov skonštatovať, ţe 

zapojenosť maldých ľudí do 30 rokov v rámci činnosti MAS je na úrovni 30% 

 

Zapojenie poľnohospodárov – výkonný výbor MAS (1 osoba – 14%) 
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Zapojenie marginalizovaných skupín – v tejto kategórii rozlišujeme zadelenie na 

základe viacerných kritérii. Medzi marginalizované skupiny sa vo všeobecnosti započítavajú 

obyvatelia rómskej národnostnej menšiny, resp. rodiny – matky s viacerými vyţivovanými 

deťmi. Z takto postavenej štruktúry moţno skonštatovať nasledovné zloţenie orgánov 

predstaviteľmi marginalizovaných skupín – programový výbor (2 osoby – 40% - rómska 

menšina, matka 4 detí) – výberová komisia (1 osoba – matka 5 detí).    

 

 Zvýhodnenie ţien, mladých ľudí, poľnohospodárov a marginalizovaných v rámci 
výberových kritérií na hodnotenie projektov. 

 

Implementácia stratégie rozvoja územia MAS Tatry – Pieniny počíta nielen so 

zapojením vyššie spomínaných znevýhodnených ľudí do činnosti orgánov MAS, ale rovnako 

počíta aj s ich zapojením v rámci implementácie jednotlivých projektov Osi 3 PRV, ktoré sa 

budú realizovať prostredníctvom Osi 4 – Leader.  Uvedená podpora je diferencovaná na 

základe konkrétneho opatrenia a to nasledovne: 

 

 

1.1.1.1. – Strategické marketingové nástroje a propagácia spoločného územia 

Zapojenie podporovaných  skupín obyvateľstva (ţeny, mladí ľudia do 30 r., občania 

hospodáriaci na pôde, marginalizované skupiny) - bodové zvýhodnenie 0 – 15 bodov. 
 

2.1.1.1. – Výstavba a obnova obecnej infraštruktúry sluţieb 

Zapojenie podporovaných  skupín obyvateľstva (ţeny, mladí ľudia do 30 r., občania 

hospodáriaci na pôde, marginalizované skupiny) - bodové zvýhodnenie 0 – 10 bodov.  
 

2.1.1.2. – Podpora menšej technickej obecnej infraštruktúry  

Zapojenie podporovaných  skupín obyvateľstva (ţeny, mladí ľudia do 30 r., občania 

hospodáriaci na pôde, marginalizované skupiny) – bodové zvýhodnenie 0 – 10 bodov. 

 

3.1.1.2. – Podpora tematického stretávania a spolupráce, informačnej základne a šírenia 

aktuálnych iformácií. 

Zapojenie znevýhodnených skupín obyvateľstva (rovnosť príleţitostí) – bodové zvýhodnenie 

0 – 20 bodov.  
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KAPITOLA 6: 

SÚLAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA S OSTATNÝMI RELEVANTNÝMI 

STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI  EURÓPSKEHO, 

NÁRODNÉHO, REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO  VÝZNAMU 

 

 Prepojenosť Integrovanej stratégie rozvoja územia s nasledovnými prioritami EÚ: 

 

Horizontálne priority politík EÚ sa zameriavajú na sledovanie nasledujúcich 

ukazovateľov – rovnosť príleţitostí, trvalo udrţateľný rozvoj, informačná spoločnosť 

a marginalizované komunity. Z obsahového hľadiska integrovanej stratégie rozvoja územia 

MAS Tatry – Pieniny môţeme skonštatovať, ţe v oblasti: 

 

- rovnosti príleţitostí má stratégie vo svojich plánovaných výzvach pripravené 

podmienky pre implementáciu projektov, podporujúcich rešpektovanie týchto princípov 

a gender mainstreamingu, ale aj samotné orgány MAS Tatry – Pieniny svojím obsadením 

o tom nasvedčujú (pozri tieţ kapitolu 5). Všetky uvedené aktivity naplánované v integrovanej 

stratégii počítajú so zapojením aktívnych občanov, bez rozdielu ich pohlavia, sociálneho 

statusu, príslušnosti k národnostnej menšine, či ostatným faktorom a skutočnostiam, ktoré by 

sa mohli povaţovať za obmendzenie rovnosti príleţitosti.  

 

- trvalo udrţateľného rozvoja obsahuje stratégie, jej ciele, priority a jednotlivé  

opatrenia úzke prepojenie na sledovanie dopadov a výsledkov z hľadiska trvalo udrţateľného 

rozvoja regiónu a väzieb na neho, a to po stránke environmentálnej, ako aj po stránke 

ekonomicko – sociálnej. Všetky navrhnuté opatrenia rešpektujú určitý reálny stupeň 

absorbčnej kapacity územia a svoje plánované výstupy a dopady korigujú s touto 

skutočnosťou. Výhodou územia MAS Tatry – Pieniny sú aj dva národné parky a niekoľko 
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chránených prírodných krajinných oblastí, či vôbec primárna ponuka a stav ţivotného 

prostredia, čo predurčuje región na rozvoj v úzkom prepojení na tieto skutočnosti.  

 

- informačnej spoločnosti stratégia sama pomenováva nedostatky a slabé stránky 

regiónu súvisiace s touto oblasťou a vo svojich rozvojových potrebách identifikuje nutnosť 

riešenie informačného prepojenia regiónu s jeho bezprostredným, ako aj širokým okolím a to 

hlavne z hľadiska rozvoja cestovného ruchu a agroturistiky, ktorá má v tomto regióne výrazný 

potenciál rozvoja. Jednotlivé opatrenia stratégie počítajú so zavádzaním nových foriem 

informačno – komunikačných technológií, zvyšovaním gramotnosti obyvateľstva regiónu 

v tejto oblasti a systémovým informačným prepojaním územia na dôleţité dátové zdroje, 

sprostredkujúce informácie potrebné pre ďalší rozvoj sluţieb a zvyšovanie povedomia 

verejnosti o ňom.  

 

- marginalizovaných komunít stratégie rozlišuje princíp príslušnosti k určitej 

národnostnej menšie (v tomto prípade Rómskej) a princíp príslušnosti k určitej sociálnej 

skupine, ktorej uplatnenie (aj napriek otvorenosti voči princípom rovnosti príleţitostí) je 

z určitého špecifického dôvodu na trhu práce do značnej miery ohrozená, resp. obmedzená. 

Jednotlivé analýzy integrovanej stratégie MAS Tatry – Pieniny vychádzajú pri svojich 

konštatovaniach aj zo skutočnosti o sociálnom postavení Rómskej národnostnej menšiny 

v našom území, a to aj vo vzťahu k faktorom vzdelanostnej úrovne a demografickým.  

 

Je preto veľmi dôleţité systematiky pracovať aj so zástupcami Rómskych komunít, vzdelávať 

ich a zebezpečovať im prístup na trhu práce, aby bolo v regióne moţné vyuţiť ich potenciál 

a to hlave v oblasti rozvoja sluţieb cestovného ruchu a agroturistiky. Preto jednotlivé 

opatrenia pri hodnotení budúcich dopadov a výsledkov zameriavajú svoju pozornosť aj do 

tejto oblasti. Rovnako marginalizovanou skupinou obyvateľstva v regiónu sú však aj rodiny 

s väčším počtom detí, no najmä matky. Aj z predošlých skúseností z účati na implementácii 

projektov podporených ESF – IS EQUAL, môţeme skonštatovať, ţe podchytenie tejto 

špecififckej skupiny je v regióne veľmi  dôleţité. V prvom rade ide o určitú skupinu ľudí, 

ktorej integrovateľnosť do spoločnosti je do značnej miery sťaţená, avšak práve táto skupina 

ľudí, je pre budúci (hlavne) demografický vývoj v území veľmi dôleţitá. Je preto potrebné 

hľadať pri implemtnácii stratégie rozvoja územia také moţnosti ich zapájania, ktoré im 

umoţnia zabezpeiť starostlivosť o deti a popritom rozvíjať svoje zručnosti a skúsenosti. Preto 

sú v niektorých opatreniach tejto integrovanej stratégie zakomponované aj tieto skutočnosti 

a hodnotiace kritéria.  

 

V oblasti priorít vidieckej politiky EÚ je okrem uţ vyššie spomenutých moţné 

skonštatovať, ţe v oblasti: 

 

- rovzoja ľudského potenciálu sú v stratégií najviac podchytené práve opatrenia 

zamerané na podporu ďalšieho vzdelávania obyvateľstva, tematického stretávania 

a vzájomnej spolupráce, rozvoj poznania a významu partnerstva. 

 

- zvýšenia integrácie vidieka do informačnej spoločnosti je prvoradým záujmom čo 

najrýchlejšie a (technicky a ekonomicky) najdostupnejšie zabezpečiť prepojenosť územia do 

integrovaných informačných infraštruktúr a zabezpečiť tak kontakt územia s jeho okolím, 

propagáciu územia v nadväznosti na systematickejší rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky 
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a jeho informačnú dostupnosť aj pre samotných obyvateľov v ňom. Informačno – 

komunikačné technológie v dnešnej dobe znamenajú mnoţstvo pracovných príleţitostí, 

ktorých uplatnenie je potrené pochytiť aj v regióne a zebezpečiť tak stabilné demografické 

prognózy a zvyšovanie ţivotnej úrovne obyvateľstva v ňom. 

 

- zlepšenia spravovania vidieka je práve integrovaná stratégia rozvoja územia 

a samotné verejno – súkromné partnerstvo najinovatívnejším prvkom zlepšenia spravovania 

vidieka a to zapojením širokej a vyváţenej škály jeho priamych aktérov (verejná správa, 

podnitateľský sektor, tretí sektor a fyzické osoby – obyvatelia regiónu) do priameho 

rozhodovania o ďalšom smerovaní a rozvoji vidieckeho regiónu. Na implementáciu prístupu 

Leader sa toto územie pripravovalo uţ dlhšiu dobu (pozri tieţ MAS a jej v znik) a povaţuje 

ho za kľúčovú príleţitosť pre uplatnenie a overenie vyváţeného modelu účasti na jeho 

rozvoji. 

 

 Prepojenosť Integrovanej stratégie rozvoja územia s dokumentom regionálneho významu: 

 

Integrovaná stratégie rozvoja územia subregiónu Tatry – Pieniny je po svoje 

obsahovej stránke v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského 

samosprávneho krja, ako bezprostredne relevantného územia, v ktorm je územia MAS Tatry – 

Pieniny lokalizované. Tento súlad stratégie s PHSR PSK je v nasledovných oblastiach: 

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. 

 

Špecifický cieľ č. 5 – Do roku 2015 zvýšiť podiel HDP vytvoreného na vidieku k celkovému 

HDP PSK o 10% 

 

Aktivita 5.1.1. – Podporiť všetky formy ďalšieho vzdelávania v oblasti manaţmentu rovzoja 

vidieka. 

Aktivita 5.1.2. – Realizovať školenia manaţérov a proacovníkov MAS zodpovedných za 

realizáciu stratégií 

Aktivita 5.1.3. – Vzdelávať zamestnancov partnerstiec, ktoí sa podieľajú na príprave 

a vykonávaní stratégie miestneho rozvoja na prístup Leader. 

Aktivita 5.1.4. – Budovať kapacity na báze medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce 

(výmena skúseností, prenos praktických skúseností pri rovzoji vidieka) 

Aktivita 5.1.6. – Rozvinúť modely partnerstva medzi manaţérmi obcí, miestnymi 

obyvateľmi, občianskými iniciatívami, cirkvou, profesijnými zdruţeniami, súkromnými 

prevádzkovateľmi turistických sluţieb a podnikateľmi v agrosektore, vytváranie PPP pre 

realizáciu jednotlivých projektov zameraných na rozvoj vidieka. 

Aktivita 5.1.7. – Podporiť zlepšenie medziobecnej spolupráce (vzdelávanie, spoločné 

projekty a podobne). 

 

Opatrenie 5.3. – Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. 

 

Aktivita 5.3.1. – Vypracovať regionálnu i miestne stratégie rozvoja vidieckeho CR. 

Aktivita 5.3.2. – Podporiť informačné a propagačné aktivity subjektov aktívnych vo 

vidieckom CR. 

Aktivita 5.3.3. – Vytvoriť databázy ubytovacích kapacít a sluţieb stravovania v obciach. 
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Aktivita 5.3.4. – Rekonštruovať a modernizovať obce s cieľom zvýšiť ich turistickú 

atraktivitu. 

Aktivita 5.3.5. – Zariaďovať a modernizovať miestne informačné centrá 

Aktivita 5.3.6. – Zabezpečovať výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu turistických 

zariadení (vrátane vnútorného vybavenia a pripojenia na internet) 

Aktivita 5.3.7. – Zabezpečiť výstavu, rekonštrukciu a modernizáciu areálov vytvárajúcich 

podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností (turistické chodníky, jazdectvo, 

rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo, cykloturistika, zimné športy a i.) 

Aktivita 5.3.8. – Udrţovať a rozvíjať kultúrne tradície a remeslá 

 

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS Tatry – Pieniy pri koncipovaní svojej 

obsahovej časti vychádzala aj z podkladov a strategických dokumentov väčších miest 

lokalizovaných v blízkosti jej územia (Stará Ľubovňa, Keţmarok a Poprad), ako aj 

z podkladov Lokálnych partnerstive sociálnej inklúzie pre okresy Keţmarok a Stará Ľubovňa 

a Poprad a Levoča.  
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ZOZNAM PRÍLOH K ZÁVÄZNEJ OSNOVE  

INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA 

 

Povinné prílohy 

 

Poradie predloţených príloh v Integrovanej stratégií rozvoja územia musí súhlasiť s poradím 

uvedeným v zozname príloh k Záväznej osnove Integrovanej stratégie rozvoja územia. 

 

 Príloha č. 1  Socio - ekonomická charakteristika 

 Príloha č. 2  Doklad o súhlase  všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti 
verejno-súkromného partnerstva (MAS) a oboznámením sa s Integrovanou stratégiou 

rozvoja územia 

 Príloha č. 3  Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia 

 Príloha č. 4  Opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované 

prostredníctvom osi 4 Leader 

 Príloha č. 5  Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-2013  

 Príloha č. 6  Zoznam členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) 

 Príloha č. 7  Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach vrátane zápisov a 

prezenčných listín 

 Príloha č. 8  Personálna matica  

 Príloha č. 9  Mapa územia MAS, ktorá musí zobrazovať hranice územia MAS, obce, 
ktoré spadajú do územia pôsobnosti a  mapu územia MAS s okolím (hranice krajov, 

do ktorej územia spadá alebo s nimi susedí)  

 Príloha č. 10  Stanovy s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR (úradne 
osvedčená fotokópia). 

 Príloha č. 11  Schéma organizačnej štruktúry  

 Príloha č. 12  Interné vykonávacie predpisy (napr.: organizačný poriadok, vykonávacie 
predpisy,  smernice a pod.)  

 Príloha č. 13  Výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu MAS, nie starší ako tri 
mesiace od predloţenia Integrovanej stratégie rozvoja územia (originál) 
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1
  Doloţte mapu územia verejno-súkromného partnerstva (MAS), ktorá musí zobrazovať hranice územia verejno-

súkromného partnerstva (MAS), obce, ktoré spadajú do územia pôsobnosti a  mapu územia verejno-

súkromného partnerstva (MAS) s okolím (hranice krajov, do ktorej územia spadá alebo s nimi susedí) ako 

Prílohu č. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 Doloţte stanovy ako Prílohu č.10, schému organizačnej štruktúry s popisom štruktúry orgánov vrátane ich 

činnosti a menného zoznamu členov orgánov ako Prílohu č.11, interné vykonávacie predpisy (organizačný 

poriadok, vykonávacie predpisy, smernice a pod.) ako Prílohu č.12. 


