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I. ÚVOD

Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení návrhu nového zákona,
ktorý ešte toho času nie je schválený, si vyžaduje, aby každá obec mala schválený program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Na všestranný rozvoj svojho územia
a zabezpečenie potrieb jeho obyvateľov obec podľa § 17 tohto zákona pri výkone samosprávy
vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce a zabezpečuje jeho plnenie.
Program rozvoja má charakter dlhodobého až strednodobého rozvojového dokumentu.
Je nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o budúcnosti svojej
obce. Je komplexným dokumentom. Poskytuje celkový pohľad na rozvoj obce, pričom sa
podrobnejšie zaoberá ekonomickými a sociálnymi aspektmi.
Obec v podobe programu rozvoja získava nástroj na proaktívne riadenie rozvoja,
založené na iniciovaní potrebných a žiadúcich zmien. Z tohto hľadiska ho možno vnímať ako
dôležitý nástroj marketingovej komunikácie. Obec vypracovaním programu rozvoja dáva
najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj budúcnosť svojich obyvateľov a súčasne tým preberá
na seba zodpovednosť za ďalší rozvoj obce.
Vypracovaním programu rozvoja spĺňajú obce jeden zo základných princípov
regionálnej politiky Európskej únie - princíp programovania. Podľa tohto princípu sa podpora
zo zdrojov Európskej únie viaže na vypracovanie programových dokumentov. Zákon č.
503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja definuje päť programových dokumentov
regionálneho rozvoja, pričom na úrovni obce túto úlohu plní program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce (PHSR). Z toho vyplýva, že obec pre získanie finančnej podpory zo
štrukturálnych fondov obyčajne musí preukázať súlad zamýšľaného projektu s regionálnymi
stratégiami i miestnou stratégiou, ktorú reprezentuje program rozvoja obce.
Programovanie je participatívny proces, to znamená, že ho vykonávajú resp. sa na ňom
podieľajú tí, ktorí rozhodujú o budúcnosti obce. Programovanie je interaktívny proces, to
znamená, že proces tvorby dokumentu je poháňaný zdola nahor a rozmýšľaním zhora nadol.
Zdola – občania, členovia tímu, zhora – volení predstavitelia obce, starosta obce, pracovníci
obecného úradu, odborníci, poslanci a ďalší aktéri regionálneho rozvoja pôsobiaci na princípe
partnerstva.
Je dôležité si uvedomiť, že tak ako plynie čas, tak sa menia rôzne systémy, ktoré menia
prostredie, a že aj PHaSR obce ako strednodobý program nezostane bez zmien. Ku strategickým
dokumentom sa je potrebné vracať, pracovať s nimi a aktualizovať ich po dosiahnutí určitej
etapy vývoja či zmene podmienok.

© Centrum prvého kontaktu v Levoči

27

II. METODIKA TVORBY PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
OBCE
Proces strategického plánovania predstavuje súbor nadväzujúcich činností, ktoré sú
riadené tak, aby viedli k naplneniu vopred stanovených a hierarchicky usporiadaných cieľov.
Strategické plánovanie podpory regionálneho rozvoja pozostáva z týchto troch hlavných
procesov: programovanie, finančné riadenie a monitorovanie a hodnotenie
V rámci programovania sa analyzuje východisková situácia, definujú sa strednodobé
ciele, určuje sa primeraná stratégia a vyberajú sa vhodné aktivity na jej realizáciu.
Prostredníctvom finančného riadenia sa zabezpečuje finančná podpora na realizáciu
podporených aktivít.
V procese monitorovania a hodnotenia sa zbierajú a analyzujú dáta o realizovaných
a plánovaných aktivitách vo väzbe na finančné zdroje a programovú štruktúru.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce podľa zákona č. 503/2001 Z. z. o
podpore regionálneho rozvoja obsahuje najmä:
a) analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja,
stanovenie cieľov a prvoradých potrieb,
b) úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry,
v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach podľa § 3
ods. 2,
c) návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.
Z hľadiska jeho štruktúry pozostáva z troch častí a to z analytickej, strategickej a
implementačnej časti.
Analytická časť dokumentu obsahuje analýzu prírodných, kultúrnych, ľudských, materiálnych
a ekonomických zdrojov obce. Hlavným zdrojom údajov, ktoré sme použili pri analýze týchto
oblastí života obce bola samotná samospráva obce – jej predstavitelia, občania obce, literatúra a
taktiež internet. Občania sa do procesu zapojili hlavne vyplnením dotazníka v rámci prieskumu
verejnej mienky, ale tiež do tvorby vízie a SWOT analýzy.
Na základe týchto analýz sa prechádza na strategickú časť dokumentu. Tá obsahuje víziu,
SWOT analýzu obce, problémovú analýzu a definíciu strategických a špecifických cieľov a
opatrení. Vízia je predstava ľudí žijúcich v obci, ako by obec mala vyzerať o niekoľko rokov,
napríklad po realizácii PHSR. SWOT analýza pozostáva z definovania silných a slabých
stránok obce, ako aj príležitostí a ohrození. Problémovú analýzu tvoria tri najproblémovejšie
oblasti života obce, ktoré boli sformulované na základe vyjadrenia občanov v prieskume
verejnej mienky. Ku každej problémovej oblasti bol priradený cieľ, ktorý sa v tejto oblasti chce
dosiahnuť a návrhy riešení, ktoré by mali splneniu tohoto cieľa napomôcť.
Implementačná časť obsahuje akčný plán, návrh finančného a administratívneho zabezpečenia
programu.
Akčný plán pozostáva z aktivít, realizáciou ktorých by sa mali naplniť stanovené ciele. Ku
každej aktivite je priradený predpokladaný termín a osobná zodpovednosť za realizáciu, výška
nákladov a zdroje finančných prostriedkov, z ktorých sa bude čerpať pri ich samotnej realizácii.
Pri zostavovaní finančného rozpočtu sa vychádzalo z plánovaného odhadu nákladov na
jednotlivé aktivity obce (stanovené v súčinnosti s obcou) a individuálneho zaradenia obce do
inovačných alebo kohéznych pólov rastu, prípadne či leží v záujmovom území inovačných
pólov rastu alebo mimo neho.
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Organizačné (administratívne) zabezpečenie predstavuje priradenie zodpovednosti
a pravidiel spolupráce medzi jednotlivými orgánmi. V rámci orgánov sa zodpovednosti
a pravidlá spolupráce priraďujú jednotlivým pracovným pozíciám.
Časový plán nie je spresnený z toho dôvodu, že nie je stanovený harmonogram financovania
z rôznych zdrojov. Súčasťou je harmonogram plánovaných výziev na rok 2008 (viď príloha).
To, či sa realizáciou aktivít naplnili stanovené ciele, sa zisťuje porovnaním plánovaných hodnôt
merateľných ukazovateľov a skutočného stavu. V tomto prípade to bude počet zrealizovaných
aktivít. Hotový PHSR schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Celý tento proces by mal viesť jednak k zefektívneniu činnosti samosprávy a tiež k jej
sprehľadneniu a priblíženiu občanom obce.

Obrázok x: Poloha obce Vyšný Slavkov
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III. AUDIT ZDROJOV OBCE VYŠNÝ SLAVKOV
A) Z HISTÓRIE OBCE
Vyšný Slavkov leží na úpätí severného Braniska pod najvyšším vrchom Smrekovica (1201
m). Písomné dôkazy o osídlení terajšej dediny sú útržkovité.
Prvé zmienky o Slavkove poukazujú na začiatok 13. storočia
v súvislosti s omladzovaním strážcov priesmykov, ktorí boli
Sarmatsko – Slovanskej národnosti.
Z ďalších prameňov je známe, že v roku 1270 Fiakovi
potomkovia založili Pongrácovce a obnovili Vyšný Slavkov.
Prvý priamy písomný dôkaz o osade pochádza z roku
1312, keď má názov Slakendorf. Roku 1315 nemeckí kolonisti komes Gerlach a Hracel pred
Spišskou Kapitulou zastávajú hraničnú pravotu proti občanom dediny Slawk. Zo začiatku 14.
storočia sú doklady o dedine pri popisovaní hraníc honov v povodí Torysy.
Od roku 1699 vo Vyšnom Slavkove je evidovaná katolícka farnosť (obnovená po
reformácii) a v tomto roku súčasne zakladá farská matrika. Duplikáty matričných kníh sú
v štátnom archíve v Levoči. Podľa vizitačného protokolu z roku 1700 vo Vyšnom Slavkove
„sunt ommes Slavi“ sú všetci Slováci. V štátnom archíve sa nachádza v slovenčine Urbár
z Vyšného Slavkova z roku 1771, ktorý uvádza mená zemepánov a ich poddaných
s pracovnými povinnosťami.
Mária Terézia, aby vyhovela najnevyhnutnejším požiadavkám Spišskej kapituly, vydala
dekrét, ktorým odovzdala prvému spišskému biskupovi želiarstvo vo Vyšnom Slavkove
(29.októbra 1779)
V tridsiatich rokoch 19.storočia sa pokúsili pričleniť Vyšný Slavkov k Šarišu, ale pre
rôzne majetkoprávne ťažkosti po dvoch rokoch bola obec opäť vrátená Spišu. Podľa
pozemkovej knihy predkomasačných kuriálnych majetkov z roku 1862 vtedajšie chotárne názvy
sa presne zhodujú so súčasnými. Veľkosťou chotára patrí Vyšný Slavkov k najväčším na Spiši
(1717 ha).

B) ANALÝZA SÚČASNEJ SITUÁCIE V OBCI
Obec Vyšný Slavkov leží na strete najvýchodnejšej časti Levočských vrchov so severnou
časťou Braniska, v Prešovskom kraji, regióne Spiš a v okrese Levoča Severne od obce. Pri osade
Vlčia, prechádza hranica medzi Spišom a Šarišom. Nachádza sa cca 40 km od okresného mesta
Levoča. Leží v nadmorskej výške 560 m nad morom.
Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia Spišský hrad- Podbranisko
a členom Združenia obcí hornej Torysy.
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1 PRÍRODNÉ ZDROJE OBCE
1.1 Pôda
Tabuľka 1: Využitie pôdneho fondu obce
Poľnohospodárska pôda

Nepoľnohospodárska pôda (ha)

(ha)
Kataster

Spolu

Zasta Ostat
Orná Trvalé
pôda kultúry

TTP Spolu

Lesná Vodná
vaná
ná Spolu
pôda
Pôda
pôda pôda

V ha

1718

170

11

431

612

1028

2

39

37

1106

V%

100

10,5

0,5

25

36

60

0,1

2

1,9

64

Zdroj: Obec Vyšný Slavkov

Pôdny fond obce Vyšný Slavkov je tvorený zo 64-mi percentami nepoľnohospodárskou
pôdou a len 36% tvorí poľnohospodársku pôdu. Najväčší podiel nepoľnohospodárskej pôdy
tvorí lesná pôda, ktorá zaberá až 60% pôdneho fondu obce, zastavané plochy tvoria 2%, ostatná
pôda 1,9% a 0,1% vodná plocha celkovej výmery pôdneho fondu obce.
Poľnohospodárska pôda je tvorená 25% trvalo trávnatými porastmi (lúky a pasienky)
a 10,5% ornou pôdou. Túto pôdu obhospodarováva Roľnícke družstvo Vyšný Slavkov, ktorého
členmi sú aj občania obce. V severovýchodnej časti územia je pôvodný hospodársky dvor s
maštaľami. V areáli hospodárskeho dvora sa nachádza farma chovu hovädzieho dobytka s
počtom 300 ks pre zimné ustajnenie.
Graf 1

Zdroj: Tabuľka 1
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1.2 Nerastné suroviny
Podľa podkladov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave sa v
katastrálnom území obce Vyšný Slavkov, na jej hornom konci, nachádza ložisko nevyhradených
nerastov–dolomitický vápenec, kde sa ťaží stavebný kameň.

1.3 Lesy
V obci je evidovaných cca 1 028 ha lesa v lesnom pôdnom fonde, čo tvorí 60 % z celkovej
plochy katastrálneho územia obce, ktorých vlastníkmi sú Urbariát Vyšný Slavkov, Štátne lesy
a súkromní vlastníci lesov. Najvýraznejší podiel na výmere lesných porastov v katastrálnom
území obce Vyšný Slavkov majú lesy osobitného určenia nachádzajúce sa predovšetkým v
masíve Levočských vrchov a čiastočne i v pohorí Branisko. Rozsiahle plochy ochranných lesov
sa nachádzajú iba vo východnej a severovýchodnej časti takto vymedzeného územia v severnej
časti pohoria Branisko. V zastúpení lesných typov prevažujú jedľové a jedľovo-smrekové lesy
zahŕňa ihličnaté lesy v horskom stupni tvorené pôvodným smrekom a jedľou. Drevná hmota je
spracovávaná predovšetkým na píle nachádzajúcej sa v obci.
1.4 Voda
Obec Vyšný Slavkov leží v údolí Antalovho potoka tečúceho severným smerom a
vtekajúcom do Slavkovského potoka, ktorý je prítokom rieky Torysa na území obce Brezovica.
Antalov potok a jeho pravé prítoky, Podhorský a Rybnícky potok, v svojich údoliach so svojou
bohatou brehovou vegetáciou a spolu s lesmi v celej časti obce vytvárajú prirodzené oddychové
zázemie. Uprostred obce sa nachádza hlavný zdroj Prešovského skupinového vodovodu s
kapacitou 80 - 100 l/s.
1.5 Chránené územia
V katastri obce sa nenachádza žiadna lokalita navrhovaná do sústavy území európskeho
významu. V okolí sa nachádzajú lokality území európskeho významu - Šindliar, Kamenná baba
a Salvatorské lúky, Zvolanská v južnej časti katastrálneho
územia a prírodná pamiatka Skalný hrebeň Smrekovice
navrhovaná ako chránené územie menšieho plošného
rozsahu, ktorá zasahuje zároveň do susedného katastrálneho
územia obce Poľanovce.
Do katastra obce nezasahuje svojím územím žiadne
Obrázok x: Smrekovica
navrhované vtáčie územie. Najbližšie v okolí je lokalizované
chránené vtáčie územie Volovské vrchy, ktoré je v pôsobnosti Národného parku Slovenský
kras, Národného parku Slovenský raj a Regionálneho strediska štátnej ochrany
prírodySlovenskej republiky Prešov.
Priamo v katastrálnom území Vyšný Slavkov nie sú registrované žiadne významné
národné, regionálne ani lokálne mokrade. Najbližšie významné mokrade v širšom okolí obce
Vyšný Slavkov sú Salvatorské lúky v Šindliari a Lipovciach a Rašelinisko Sihoť v Poľanovciach.
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Z hľadiska širších vzťahov má riešené územie väzby na okolité priestory s významnými
záujmami ochrany prírody, priamo v katastrálnom území Vyšný Slavkov sa v súčasnosti
nachádzajú prvky územného systému ekologickej stability nadregionálnej, regionálnej a
miestnej úrovne. V centrálnej časti obce, južne od zastavaného územia, sa nachádza prírodná
rezervácia Na Bani so 4. stupeň ochrany. Celé katastrálne územie je zaradené do 1. stupňa
ochrany prírody okrem územia patriaceho do prírodnej rezervácie Na Bani a jeho ochranného
pásma 100 m.
Na území obce Vyšný Slavkov sa nenachádza žiadna stavba, ktorá by bola zapísaná
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.
1.6 Klimatické pomery
Vyšný Slavkov leží na úpätí severného Braniska. Doliny a svahy Braniska patria do
mierne teplej oblasti s priemernými ročnými teplotami okolo 6°C . Jeho vrcholové časti patria
do chladnej klimatickej oblasti, ktorej priemerná ročná teplota sa pohybuje pod 4°C.
Najstudenší mesiac je január s priemernými teplotami -4 až -7 °C a v najteplejšom mesiaci júl sa
priemerné teploty pohybujú od 14 do 19,5. Najmenšie množstvo zrážok je vo februári, najväčšie
v júli priemerne padne za rok 650 - 750 mm. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je vo
vrcholových častiach pohoria 80 - 120 s priemerným maximom 40 - 60 cm.

2 HISTORICKÉ ZDROJE
Dominantou obce je rímskokatolícky kostol Panny Márie
a kaplnka z roku 1925 so zariadením zo staršieho dreveného
kostola. Neoklasicistický kostol bol postavený v roku 1893 a
opravený v roku 1943. Pozornosť si zaslúžia aj voľne stojace
kríže na území obce, ktoré sú vždy pamätníkmi miestnych
udalosti v histórii obce a aj keď nie sú zapísané v zozname
pamiatkového fondu kultúrnych pamiatok sú súčasťou
kultúrneho dedičstva obce a ako takým je im potrebné venovať
primeranú ochranu a zveľaďovanie.
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3 AUDIT ĽUDSKÝCH ZDROJOV
3.1 Počet obyvateľov obce
Tabuľka 2.: Vývoj počtu obyvateľov v obci
SPOLU
Počet / %
2006

ženy 173
muži 159
spolu 332
2005
ženy 180
muži 159
spolu 339
2004
ženy 188
muži 157
spolu 345
2003
ženy 188
muži 153
spolu 341
2002
Ženy 188
Muži 149
Spolu 337
2001
Ženy 186
Muži 167
Spolu 353
Zdroj: Obec Vyšný Slavkov
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Obec Vyšný Slavkov eviduje počet obyvateľov len od roku 2001, preto sledovaným
obdobím sú roky 2001 – 2006. Počas neho je možné sledovať pokles počtu obyvateľov. Na
porovnanie v roku 2001 bolo 353 obyvateľov, ale v roku 2006 je už o 21 obyvateľov menej.
Z dôvodu neexistujúcich relevantných údajov nie je možné adekvátne vyhodnotiť
ukazovatele ktorými sú: veková štruktúra obyvateľov a koeficient starnutia.
Veková štruktúra obyvateľov hovorí o členení obyvateľstva podľa produktívnosti:
Podľa produktívnosti delíme obyvateľstvo na tri skupiny. Na predproduktívne – obyvateľstvo
vo veku do 18 rokov (deti a študenti), produktívne – pracujúce obyvateľstvo od 18 rokov do
dôchodkového veku a poproduktívne – dôchodcovia.
Pozitívny vývoj dosahuje demografia obce v tom prípade, že je podiel produktívneho
obyvateľstva v porovnaní s predproduktívnym a poproduktívnym vyšší.
Koeficient starnutia je vyjadrený podielom poproduktívneho obyvateľstva na
predproduktívnom vyjadruje tzv. Koeficient starnutia. Ak sa tento koeficient rovná 1,
demografia v obci sa vyvíja rovnomerne. Ak je koeficient väčší ako 1, počet obyvateľov
v poproduktívnom veku je vyšší ako obyvateľov v predproduktívnom, tak populácia v obci
starne. Ak je koeficient menší ako 1, znamená to, že počet obyvateľov v poproduktívnom veku
je nižší ako v predproduktívnom, a teda populácia obce mladne.
3.2 Pohlavná štruktúra obyvateľov obce
Graf 3

Zdroj: Tabuľka 2
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V obci Vyšný Slavkov počas celého sledovaného obdobia (roky 2001 – 2006) prevažoval
počet žien nad počtom mužov na celkovom počte obyvateľov.
3.3 Prirodzený prírastok obyvateľstva
Prirodzený prírastok resp. úbytok vyjadruje rozdiel medzi natalitou a mortalitou, teda
medzi počtom narodených a zomrelých v obci. Demografia obce vykazuje pozitívny vývoj, ak
tento ukazovateľ dosahuje kladné hodnoty, teda ak sa v obci narodí viac detí, než zomrie
obyvateľov obce.
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Tabuľka 3: Vývoj ukazovateľa Prirodzený prírastok v obci Vyšný Slavkov
Rok
1997 1998
Narodení
4
4
Zomrelí
Prirodzený
prírastok
Zdroj: Obec Vyšný Slavkov

1999
9
-

2000
3
-

2001
2
-

2002
7
6

2003
5
5

2004
4
6

2005
4
9

2006
2
5

-

-

-

1

0

-2

-5

-3

Hodnoty ukazovateľa Prirodzený prírastok je možné vyhodnotiť len od roku 2002, kedy
v obecných záznamoch sú dostupné potrebné informácie o narodených a zomrelých v obci.
V sledovanom období hodnoty ukazovateľa nie sú vždy kladné, čo poukazuje na
zrastajúci podiel mortality nad natalitou.

Graf 4

Zdroj: Tabuľka 3
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3.4 Migrácia obyvateľstva
Migrácia je pohyb obyvateľov obce. Migrácia môže byť dočasná alebo trvalá. Pri
dočasnej migrácii ide napríklad o dochádzku obyvateľov do inej obce za prácou alebo nákupmi.
Trvalá migrácia sa vyznačuje zmenou trvalého pobytu, ide teda o vysťahovanie z obce alebo
prisťahovanie do obce. Dôvody migrácie obyvateľov môžu byť rôzne. Ide napríklad o hľadanie
lepších životných podmienok, zmena pracovného miesta, alebo zmena rodinného stavu, či iné
dôvody.
Tabuľka 4: Migrácia obyvateľstva
Rok
1997 1998 1999
Prisťahovaní
Vysťahovaní
Migračné
saldo
Zdroj: Obec Vyšný Slavkov
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2000
-

2001
-

2002
3
20

2003
8
4

2004
10
4

2005
4
5

2006
0
4

-

-

-17

4

6

-1

-4
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Hodnoty ukazovateľa Migrácia obyvateľstva je možné vyhodnotiť len od roku 2002,
kedy v obecných záznamoch sú dostupné potrebné informácie o prisťahovaných
a vysťahovaných v obci.
V sledovanom období najvyššiu zápornú hodnotu ukazovateľ Migrácia obyvateľstva
dosahuje v roku 2002 (-17) a najvyššiu kladnú hodnotu v roku 2004 (6). V globále je možné
povedať, že obec zaznamenáva skôr emigráciu svojich obyvateľov.
Graf 5

Zdroj: Tabuľka 4
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3.5 Celkový prírastok/úbytok obyvateľov obce
Celkový prírastok obyvateľstva sa vypočíta ako súčet prirodzeného prírastku
obyvateľstva obce a migračného salda. Opäť platí, pozitívny vývoj vykazuje demografia obce,
ak tento ukazovateľ dosahuje kladné hodnoty.
Tabuľka 5: Vývoj ukazovateľa Celkový prírastok obyvateľov
Rok
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Prirodzený
1
0
prírastok
Migračné
-17
4
saldo
Celkový
-16
4
prírastok
Zdroj: Výpočet

2004

2005

2006

-2

-5

-3

6

-1

-4

4

-6

-7

Ukazovateľ Celkový prírastok/úbytok obyvateľov vychádza z predchádzajúcich
ukazovateľov, preto aj v tomto prípade sú sledovaným obdobím roky 2002 – 2006.
Vo väčšine rokov sú hodnoty záporné, okrem rokov 2003 a 2004. V roku 2002 je najvyššia
záporná hodnota -16. Z uvedeného môžeme konštatovať, že tento ukazovateľ poukazuje na
nepriaznivé smerovanie obce.
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Graf 6

Zdroj: Tabuľka 5
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obyvateľov
5
0
-5
-10
-15
-20
2002

2003

2004

2005

2006

3.6 Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania

V obci Vyšný Slavkov patrí 97 % obyvateľov do rímskokatolíckej cirkvi, 1% do
gréckokatolíckej a u 2% obyvateľov je nezistené vierovyznanie.

3.7 Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti
Obyvatelia obce Vyšný Slavkov sa z 99,5% hlásia k slovenskej národnosti a len 0,5%
k českej národnosti.
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3.8 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce
Tabuľka 6:
Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Vysokoškolské spolu
Vysokoškolské podľa zamerania:
- univerzitné
- technické
- ekonomické
- poľnohospodárske
- ostatné
Ostatní bez udania školského vzdelania

Spolu
139
57
36
17
20
7
1
2
3

v%
39
16
10
5
6
2
0
0,5
0,5
0
1

1
1
1
12

0,5
0,5
0,5
0
0
3

Ostatní bez školského vzdelania
Deti do 16 rokov

62

0
18

Úhrn

353

100

Najväčšiu skupinu obyvateľov obce Vyšný Slavkov v členení podľa najvyššieho
dosiahnutého stupňa vzdelania tvorí obyvateľstvo s ukončeným základným vzdelaním (39%).
Druhou najzastúpenejšou skupinou (18%) sú deti do 16 rokov. 16% obyvateľov obce má
ukončené učňovské vzdelanie bez maturity. V obci žije len 1% vysokoškolsky vzdelaných
obyvateľov.
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Graf 7

Zdroj: Tabuľka 6
Základné

Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce
Učňovské (be z maturity)
18%

3%
1%
2%

Stre dné odborné (be z
maturity)

6%

Úplné stre dné učňovské (s
maturitou)

5%

Úplné stre dné odborné (s
maturitou)
Úplné stre dné vše obe cné
10%

39%
Vysokoškolské spolu
16%
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3.9 Spoločenské organizácie obce
Folklórna skupina Smrekovica
Svoju činnosť začala v máji 2005 pri príležitosti
Stretnutia rodákov obce Vyšný Slavkov. Pracuje pod
vedením p. Márie Gašpierikovej , skupina má 17 členov. Sú
registrované občianské združenie a svoju oficiálnu činnosť
začali krstom 15.septembra 2005 ,kde krstným otcom sa stal
vtedy súčasný minister kultúry SR p.František Tóth.
Folklórna skupina prezentuje autentický folklór z obce Vyšný
Slavkov a ľudové zvyky a tradície z obce.
Za ich krátke pôsobenie vystupovali :
roku 2005
Hornotoryský folklórny festival v Krivanoch v roku 2005

vnosti v Granč-Petrovciach

Klub slovenských turistov Smrekovica - Kamilky
Je občianskym združením turistov ,ktorí podporujú a vytvárajú podmienky na rozvoj turizmu a
rekreačných športov. Pravidelne každý rok usporiaduvajú turistické vychádzky za krásami
prírody v okolí obce a to vždy v prvý májový víkend . V roku 2008 to už bude 8. ročník , čo je už
vlastne tradíciou.
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Samosprávu na miestnej úrovni vykonáva obec. Podľa zákona o obecnom zriadení č.
369/1990 Zb. je základnou úlohou obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a o potreby jej obyvateľov. Na plnení týchto úloh denne pracuje obecný úrad.
Obecný úrad v obci Vyšný Slavkov má troch zamestnancov. Obecný úrad je výkonným
orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zložený zo zamestnancov obce bez právnej
subjektivity. Štátna správa nemá na miestnej úrovni svoje zastúpenie a preto jej povinnosti na
miestnej úrovni plní miestna samospráva.

4 MATERIÁLNE ZDROJE OBCE
4.1 Domový a bytový fond obce
Tabuľka 7: Domový a bytový fond obce
Rodinné

Bytové

domy

domy

Domov spolu

156

1

157

Trvale obývané domy

106

1

107

v [%]

68

100

-

Vlastníctvo b. družstvo

-

-

-

Vlastníctvo obec

-

-

-

Vlastníctvo FO

96

-

96

Vlastníctvo PO

-

-

-

Vlastníctvo ostatné

10

1

11

Neobývané

50

-

50

Priemerný vek domu

40

-

-

Počet

Spolu

Zdroj: Obec Vyšný Slavkov

V súčasnosti v obci stojí 156 rodinných domov ,trvalo obývaných je 106 rodinných
domov, čo predstavuje 68% z celkového počtu . Skoro všetky rodinné domy sú vo vlastníctve
fyzických osôb. Priemerný vek rodinných domov je 40 rokov. V obci sa nachádza jeden bytový
dom.
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Tabuľka 8: Obdobie výstavby bytov v obci
V rodinných

V bytových

V domovom

domoch

domoch

fonde spolu

Do roku 1945

18

0

18

1946-1970

112

1

113

1971-1980

12

0

12

1981-1990

6

0

6

1991-2001

8

0

8

2002-2006

0

0

0

156

1

157

Obdobie výstavby
bytov

Spolu
Zdroj: Obec Vyšný Slavkov

Najviac bytov (112) bolo v obci postavených v období rokov 1946 - 1970. Od toho
obdobia výstavba rodinných domov výrazne poklesla.
Napriek tomu, je v obci záujem o výstavbu rodinných domov nielen spomedzi
obyvateľov obce. Obec má v rámci zastavaného územia plochy využiteľné pre bytovú výstavbu
len na plochách nadmerných záhrad. Rozvoj obytného územia je možný predovšetkým jeho
doplnením v zastavaných častiach obce, modernizáciou staršieho bytového fondu a jeho nový
územný rozvoj na plochách bezprostredne na ne nadväzujúcich.
Graf 8

Zdroj: Tabuľka 8
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4.2 Technická infraštruktúra obce
Tabuľka 9: Vybavenosť obce technickou infraštruktúrou
Infraštruktúra
Obec
Cestná sieť, ktorá prechádza obcou má Cestná sieť v km
2,5
dĺžku 6 km. Spojenie je zabezpečené cesty 1. kat
regionálnou prepravou.
cesty 2 kat.
V obci nie je vybudovaný plynovod
Ostatné
3,5
Na vodovod, ktorého dĺžka v obci je 3600
Železničná sieť v km
m, je napojených 93% domácnosti.
Plyn v m
Kanalizácia nie je, ale v súčasnoti je vo
Kanalizácia v m
výstavbe.
ČOV
Obec nie je napojená na čističku
Vodovod
v
m
3600
odpadových vôd. Obec eviduje dve domové
áno
čističky odpadových vôd, 62% domácnosti je Vodný zdroj
áno
vybavených septikom. V obci sa nachádza zdroj Zber TKO
áno
pitnej vody - Žriedlo, ktorý je hlavným zdrojom Klasický
áno
pitnej vody pre Prešovský skupinový vodovod a Separovaný
Domové ČOV
2
zásobuje cca 70 % Prešovského regiónu.
Obec
Vyšný
Slavkov
praktizuje Spôsob vykurovania
separovaný
a klasický
zber
tuhého Vedenie el. energie
komunálneho
odpadu.
Obyvatelia
obce
Vzdušné
vykurujú elektrickou energiou ako s hlavným
Káblové
zdrojom
tepla
s
možnosťou
využitia Želez. stanica
doplnkových zdrojov energie. Obec je vybavená
Vlakové spoje
telefónnym rozvodom, rozhlasovým pokrytím Želez. zastávka
a káblovou TV.
Autobus. stanica
zástavka
Autob. spojenie
12
Z toho expresné
Telefónny rozvod
áno
Rozhlas
áno
Káblová TV
áno
Regionálne trasy TI
Medzinárodné trasy TI
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Tabuľka 10: Vybavenosť obývaných bytov technickou infraštruktúrou
Vybavenie bytov
Počet
%
Bytov spolu

106

100

S plynom

0

0

S vodovodom

99

93

S kanalizačnou prípojkou

0

0

Septikom alebo domácou ČOV

66

62

Splachovacím záchodom

58

55

Kúpeľňou

87

82

Zdroj: Obec Vyšný Slavkov
Graf 9

Zdroj: Tabuľka 10

Vybavenosť domácnosti technickou infraštruktúrou

28%

32%
S vodovodom
Se ptikom ale bo
domácou ČOV
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záchodom
Kúpe ľňou

19%
21%

Na vodovod je napojených 93% domácnosti. Kúpeľňou je vybavených 82% domácnosti.
62% domácnosti má septik a 55% splachovací záchod.

5 SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY
5.1 Školské zariadenia
V obci sa nenachádza základná škola. Deti z obce navštevujú ZŠ v okolitých obciach –
Lipany a Nižný Slavkov. V obci sa nachádza materská škola, ktorá poskytuje celodennú
starostlivosť.
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5.2. Kultúrne zariadenia
Rodinné oslavy, kultúrne a spoločenské podujatia, smútočné kary, rôzne posedenia
s dôchodcami a podobné podujatia sa organizujú v miestnom kultúrnom dome, ktorý má
kapacitu cca. 200 ľudí.

5.3 Športové zariadenia
Možnosť športovania je v novom športovom areály
(tenisový kurt). Najnovšou investičnou aktivitou miestnej
samosprávy je nové detské ihrisko, ktorého výstavbu
financoval NEFO fond pri Prešovskom samosprávnom kraji.
Umiestnenie detského ihriska pri tenisovom kurte je veľmi
vhodné. V budúcnosti tu pribudne aj amfiteáter.

5.4. Turistická infraštruktúra v obci
V blízkosti obce sa nachádza krajinný celok Bachureň – Branisko, ktorý má charakter
kľudovej zóny. Má vhodné podmienky pre letnú a zimnú turistiku v horskej krajine, lyžovanie
a chalupárenie. Možnosti využitia miernejších terénov v okolitých lesoch sú široké. Na
Podhorskom potoku sú známe Vyšnoslavkovské vodopády.
Možnosť zvyšovania ubytovacích kapacít cestovného ruchu
priamo v zastavanom území obce je spojené s využívaním
miestnej infraštruktúry a tam lokalizovaných stravovacích,
pohostinských, obchodných iných doplnkových služieb
turistickými návštevníkmi.
Na území obce sa nenachádzajú turistické zariadenia a
obec nemá zriadenú ani záhradkovú osadu na svojom území.
Nenachádzajú sa tu ani kúpeľné územia a liečivé zdroje. V
zastavanej časti obce je 30 rodinných domov využívaných
ako chalupy. Obec má záujem využiť jestvujúcu zástavbu
obce ako celoobecný živý skanzen. Vo vstupnej severnej časti
vybudovať vodnú plochu so športovo – rekreačnou funkciou
v lokalite Rybníky. V lokalite Hejdov obec uvažuje zriadiť
areál zimných športov až k Antolovmu potoku.
Obrázok x: Veľká skala
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Východná časť katastrálneho územia obce má vhodné lokalizačné predpoklady pre jej
plné rozvinutie. Predovšetkým prielomové údolia vodných tokov Antalovho a Podhorského
potoka a naň nadväzujúci zalesnený masív Smrekovice poskytuje široké možnosti nenáročných
turistických vychádzok a relaxácie v prírodnom prostredí. Obec má vhodné lokalizačné
predpoklady ako východisko peších turistických a cykloturistických výletov predovšetkým vo
väzbe na obec Nižný Slavkov. Územím obce prechádzajú hlavné turistické trasy značených
turistických chodníkov a cyklistická trasa číslo 36 Brutovce – Torysa, ktorá slúži ako pomocná
spojka prepájajúca oblasť Spiša s oblasťou Šariša. Pre pešiu turistiku v katastrálnom území obce
Vyšný Slavkov slúžia aj turisticky neznačené chodníky po poľných a lesných cestách. Na území
obce je niekoľko zaujímavých miest s dobrými výhľadmi na
obec ale aj na širšie okolie a to zo Smrekovice 1199,9 m.n.m.
na juhu územia, z Veľkej Skaly 930,0 m.n.m. a zo Zapača s
panoramatickými výhľadmi. Ďalšou z možnosti využitia
prírodného potenciálu územia obce je poľovnícky revír v
blízkych lesoch obce a susedných obcí, kde pôsobí Poľovnícke
združenie Branisko – Spišskopodhradské.
Obrázok x: Výšnoslavkovské vodopády
5.5 Zdravotnícke zariadenia
Poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti je zabezpečované sieťou neštátnych
a verejných ambulancií. V obci Vyšný Slavkov sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie.
Dom charitas sv.Vincenta de Paul
Dom charitas sv.Vincenta de Paul je zriaďovateľom
Spišská katolícka charita. Predstavenou domu charitas je p.
Marcela Pivovarníčková. Pod jej vedením poskytujú starým a
opusteným ľuďom zmysluplné a dôstojné naplnenie života .
Toto zariadenie ponúka komplexné sociálne služby

6 EKONOMICKÉ ZDROJE OBCE
O hospodárskom živote v minulosti je známe, že všetko bolo v rukách rodov
pôsobiacich v obci. Tieto rody mali medzi sebou rozdelených poddaných a po stáročia určovali
ako hospodársky tak aj ideologický život. Po pozemkovej reforme roku 1918 sa znova posilnila
gazdovská časť obce. K úplnej zmene došlo po roku 1945 -48. Pôda bola rozdelená, lesy
poštátnené.
6.1 Zamestnanosť v obci
Na základe údajov, ktoré boli poskytnuté obcou Vyšný Slavkov o odvetviach, v ktorých
pracujú jej obyvatelia, sú skreslené. Je to spôsobené vysokým percentuálnym zastúpením
obyvateľov (35%), u ktorých nebolo možne zistiť odvetvie v ktorom pracujú. Druhou najväčšou
skupinou sú obyvatelia zamestnaní v poľnohospodárstve, poľovníctve a súvisiacich službách
(20%). S väčším percentuálnym zastúpením sú ešte odvetvia – priemyselná výroba (10%)
a ostatné verejné, sociálne a osobné služby (12%).
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Tabuľka 11: Odvetvia hospodárstva, v ktorých pracujú obyvatelia obce
Odvetvie hospodárstva
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
Ťažba nerastných surovín
Priemyselná výroba
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod
Hotely a reštaurácie
Doprava, skladovanie a spoje
Peňažníctvo a poisťovníctvo
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby
Verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
Školstvo
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
EA bez udania odvetví

Spolu
24
5
1
12
0
11
0
1
2
2
0

v%
20
4
1
10
0
9
0
1
1,5
1,5
0

2
3
2
14
43

1,5
2
1,5
12
35

121

100

Spolu
Zdroj: Obec Vyšný Slavkov
Graf 9

Zdroj: Tabuľka 11
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Verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
Školstvo

12%

10%
2% 2%
2% 2% 2% 1%

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
9%
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
EA bez udania odvetví
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6.2 Podnikateľský sektor obce
Na území obce sú dva podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri.
Z hľadiska zoskupenia právnych foriem najväčšie zastúpenia majú živnostníci v oblasti
obchodu a služieb, porez drevnej hmoty a kameňolom.
6.3 Nezamestnanosť v obci
K 31.12.2006 žilo v obci Vyšný Slavkov 13 nezamestnaných, čo je o dvoch viac
v porovnaní s rokom 2005 a o 2 menej v porovnaní s rokom 2004.
Tabuľka 12: Počet nezamestnaných v obci
2004
Počet
nezamestnaných
v roku
15

2005

2006

11

13

Zdroj: Zoznam uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii ÚPSVaR
Nakoľko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny nevedie evidenciu počtu ekonomicky
aktívneho obyvateľstva v danej obci, mieru nezamestnanosti nie je možné vyčísliť.

Graf 10

Zdroj: Tabuľka 12

Vývoj počtu nezamestnaných v obci
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2004

2005

Tabuľka 13 : Nezamestnanosť v obci podľa pohlavia k 30.6.2007
Obec
Pohlavie
Muži
Ženy
3
3
Počet

2006

Spolu
6

50
50
100
V%
Zdroj: Zoznam uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii ÚPSVaR
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Skupinu nezamestnaných obyvateľov obce Vyšný Slavkov k 30. 6. 2007 tvorí 50% mužov
a 50% žien.
Graf 11

Zdroj: Tabuľka 13
Nezamestnanosť podľa pohlavia v obci

50%

50%

Muži
Že ny

Tabuľka 14 : Nezamestnanosť v obci podľa veku k 30.6.2007
Obec
Vek
Do 20
Od 21 do 30 Od 31 do 40 Od 41 do 50 Nad 50
rokov
Počet
0
3
1
1
1
0
50
17
17
16
V%
Zdroj: Zoznam uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii ÚPSVaR

Spolu
6
100

V členení nezamestnaných obce Vyšný Slavkov podľa veku, najväčšiu skupinu
nezamestnaných obce tvoria obyvatelia vo veku od 21 do 30 rokov. Zatupená nie je veková
skupina do 20 rokov.
Graf 12

Zdroj: Tabuľka 14

Nezamestnanosť podľa veku v obci

50
40
30
20
10
0
Od 21 do 30
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Tabuľka 15: Nezamestnanosť v obci podľa stupňa vzdelania k 30.6.2007
Obec
Stupeň vzdelania
00
01
02
03
04
05
06
07
Počet
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
V%
Zdroj: Zoznam uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii ÚPSVaR

Spolu
08
0
0

6
100

Poznámka: Členenie stupňov vzdelania podľa NÚP – 00-bez vzdelania, 01- základné, 02-vyučení, 03-stredoškolské
bez maturity, 04-úplné stredné s maturitou, 05-gymnázium, 06-úplné stredné odborné alebo SOŠ s maturitou, 07vyššie vzdelanie (bakalár), 08-vysokoškolské, 09-vedecká výchova

Nezamestnaných podľa vzdelania v obci Vyšný Slavkov tvoria obyvatelia s výučným
listom so 100% -ním zastúpením.
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7 VÍZIA OBCE VYŠNÝ SLAVKOV
Sme obyvatelia obce Vyšný Slavkov, žijúci v priestore, ktorý:









má dostatok finančných prostriedkov na fungovanie a rozvoj,
má kompletne dobudovanú technickú infraštruktúru,
má rozvinutú a dobre fungujúcu podnikateľskú sféru,
má rozvinutý cestovný ruch,
je známy na Slovensku, v Európskej únii a vo svete,
je vhodným miestom pre život mladých a vzdelaných ľudí,
nie je izolovaný od ostatného sveta, ale pestuje partnerstvá na rôznych úrovniach,
môže byť hrdý na svojich obyvateľov, ktorí sú si vedomí zodpovednosti za vlastný život a
rozvoj komunity, zapájajú sa do činnosti regiónu a angažujú sa vo veciach verejných.
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8 SWOT ANALÝZA OBCE – poskytnutá obcou

Silné stránky
































krásne životné prostredie
kvalitný vodný zdroj v obci
vyregulovaný potok
výhodná geografická poloha obce
veľmi dobré prírodné podmienky,
kultúrno – historické pamiatky pre
rozvoj cestovného ruchu a vidieckej
turistiky
kostol s maľovaným kazetovým
stropom
historická pamiatka „kúria“ – obývaná
ako rodinný dom
kvalitný poľnohospodársky a lesný
pôdny fond v prevažnej časti obce
bohaté zdroje drevnej hmoty
drevovýroba v obci
kladný prístup predstaviteľov
samosprávy, tretieho sektora
k rozvojovým aktivitám v obci
kvalifikovaná pracovná sila
vyhovujúca súčasnej úrovni
hospodárstva v obci
kameňolom
2 potraviny, hostinec
turistické chodníky + cyklotrasa
charita v obci
poľovnícke revíry
fara v obci
fungujúce roľnícke družstvo
cez 60 pracovných miest vytvorených
priamo v obci
tenisový kurt
detské ihrisko
futbalové ihrisko
DHZ
folklórna skupina
klub turistov
kultúrny dom v obci
pošta

Príležitosti
 budova materskej školy využiť na
penzión + jej rekonštrukcia
 rekonštrukcia vodovodu
 upraviť potok
 opraviť verejný rozhlas a osvetlenie
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Slabé stránky
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

čierne skládky
odchod kvalifikovaných pracovných
síl do iných regiónov
odchod mladých ľudí
chýbajú finančné prostriedky na rozvoj
podnikania
zlá prístupová cesta do obce
zlý stav miestnych komunikácií
nedokončená kanalizácia
žiadna plynofikácia
zlý technický stav hasičskej zbrojnice
žiadne stavebné pozemky vyplývajúce
z polohy obce
žiadna televízna ani internetová sieť
časté povodne poškodzujú reguláciu
toku
slabá motivácia ľudí k podnikaniu
nezáujem občanov o veci verejné
zlé autobusové spojenie
chýba zdravotná starostlivosť v obci
zlý stav verejného osvetlenia
a rozhlasu
žiadne ubytovacie zariadenia a služby
pre turistov
chýba podnikanie v cestovnom ruchu
podnikanie v cestovnom ruchu aj
akékoľvek iné je obmedzené ochranou
životného prostredia – II. stupeň
ochrany
vodný zdroj zásobuje vodou celý
prešovský región – tiež vyplývajú
obmedzenia
vývoz drevnej hmoty bez vyššieho
zhodnotenia

Ohrozenia
 nedostatok voľných finančných
zdrojov
 legislatíva
 byrokracia
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 urobiť novú cestu do Poľanoviec
 vybudovať stredisko cestovného ruchu
 zriadiť požičovňu športových potrieb
(bicykle, bežky,...)
 internetová kaviareň
 dokončiť projekt na dobudovanie
športového areálu (sociálnych
zariadení)
 zmotivovať ľudí aby poskytovali
ubytovanie na súkromí pre turistov
 propagácie obce

SWOT analýza z expertného pohľadu je riešená prípravným výborom „Združenia obcí Hornej
Torysy“.
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9 PROBLÉMOVÁ ANALÝZA OBCE
Z celkového počtu oblastí, ktoré je potrebné v obci riešiť, obyvatelia obce pod
vedením facilitátora pomocou metódy problémového stromu vyprofilovali 6 základných
problémových oblastí obce Vyšný Slavkov.

Problémová oblasť 1: TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA ( 4 b. )







žiadna mobilná sieť
žiadna internetová sieť
chýba plynofikácia
zlý stav miestnych komunikácií (obecných i štátnych)
vybudovať novú cestu do Poľanoviec
staré zariadenie hasičskej zbrojnice – novú hasičskú striekačku,...hydrantovú sieť

Problémová oblasť 2: DEMOGRAFIA ( 4 b. )


nízky počet mladých ľudí v obci

Problémová oblasť 3: CESTOVNÝ RUCH ( 3 b. )



žiadne ubytovacie kapacity
žiadne stravovacie zariadenia pre turistov

Problémová oblasť 4: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ( 2 b. )



časté záplavy a mokré podložie obce
chýba kompostovisko

Problémová oblasť 5: FINANCIE ( 2 b. )


nedostatok financií

Problémová oblasť 6: SOCIÁLNE SLUŽBY ( 0 b. )


chýba zdravotná starostlivosť
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9.1 PROBLÉMOVÁ ANALÝZA OBCE – slovný popis

Problémová oblasť 1: NEDOSTATOČNÁ VYBAVENOSŤ OBCE TECHNICKOU
INFRAŠTRUKTÚROU
Cieľ: Vytvoriť základné podmienky pre usídľovanie obyvateľov a lokalizáciu ekonomických
činností v obci.
Návrhy riešení:
1. vybudovanie plynofikácie
2. dokončenie kanalizácie
3. oprava miestnych komunikácií (v dĺžke 4500 m a šírke 4m)
4. vybudovanie chodníkov pozdĺž miestnych komunikácií
5. rekonštrukcia prístupovej cesty do obce
6. vybudovať novú cestu do Poľanoviec – ak je obecvlastníkom
7. ak nie je obec vlastníkom tej cesty – vyvíjať iniciatívu a spoluprácu s dotyčnou obcou
Poľanovce, aby sa rokovalo s vlastníkom cesty)
8. pokrytie internetovou a mobilnou sieťou + zriadenie internetovej kaviarne
9. zakúpiť nové zariadenie do hasičskej zbrojnice (hasičskú striekačku, hydrantovú sieť,...)
10. rekonštruovať vodovod
11. oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
12. rekonštrukcia materskej školy na turistické účely (penzión)
13. dokončiť projekt na dobudovanie športového areálu – sociálnych zariadení
14. v spolupráci s inými obcami navrhnúť vykrytie autobusových spojení súkromným
dopravcom

Problémová oblasť 2: NEDOSTATOČNE ROZVINUTÝ CESTOVNÝ RUCH
Cieľ: Zlepšiť podmienky pre využitie a propagáciu prírodného, kultúrneho a historického
potenciálu obce, aby sa tak odvetvie cestovného ruchu stalo jedným z hlavných zdrojov rozvoja
obce a jej okolia.
Návrhy riešení:
1. využitie budovy materskej školy na penzión
2. motivácia ľudí k poskytovaniu ubytovania na súkromí pre turistov
3. zriadiť stravovacie zariadenia v obci s poskytovaním tradičných jedál pre turistov
4. zriadiť požičovňu športových potrieb (bicykle, bežky,...)
5. vybudovať stredisko cestovného ruchu (informačné stredisko, sprievodcovské služby)
6. poskytovanie možnosti poľovačky v poľovnom revíri
7. poskytovanie agroturistiky
8. rozšírenie turistických a cykloturistických trás
9. ochrana a obnova pamiatkového fondu v obci
10. podpora živej kultúry (folklór, ľudové remeslá, ochotnícke divadlo, výtvarné umenie
a iná kultúrno – záujmová činnosť)
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Problémová oblasť 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Cieľ: Zlepšiť a zabezpečiť trvaloudržateľnú kvalitu životného prostredia a zatraktívniť
prostredie obce pre návštevníkov hlavne prvkami krajinotvorby.
Návrhy riešení:
1. odstránenie divokých skládok
2. dôslednejšie uplatňovať separovaný zber odpadu
3. maximálne zhodnocovanie odpadov z hospodárstva
4. úprava potoka
5. zabezpečenie protipovodňovej ochrany a vododržnosti územia zo strany vlastníka
tokov
6. obnoviť vzhľad obce drobnými estetickými zásahmi
7. zabezpečenie protieróznej ochrany pôd
8. podpora zavedenia medzinárodných noriem kvality (ISO 9001 – normy EÚ)
9. vysporiadať hranice medzi PPF a LPF
10. výsadba poškodených lesných pôd drevinami s požadovaným genofondom

Problémová oblasť 4: VZDELÁVANIE, INFORMOVANOSŤ, OSVETA
Cieľ: Vychovať miestnych obyvateľov obce k zodpovednosti za rozvoj obce, viesť ich
k občianskej uvedomelosti a zlepšiť komunikačné a iné zručnosti.

Návrhy riešení:
1. zabezpečiť kontakt na profesionálne organizácie, ktoré poskytujú odborné poradenstvo
pri podávaní projektov financovaných z EÚ (prístup informácií o poskytovaní
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, posúdenie myšlienky a zámeru, pomoc pri
samotnom vypracovávaní projektov)
2. zvýšiť informovanosť pre malých a stredných podnikateľov v oblasti podnikania
3. podporiť súkromných podnikateľov daňovou politikou obce
4. organizovanie pravidelných motivačných a vzdelávacích stretnutí obyvateľov obce
a vedenia obce z rôznych oblastí
5. zvyšovanie povedomia, výchovy a vzdelanostnej úrovne obyvateľstva k cestovnému
ruchu
6. vytvorenie kvalifikovanosti v oblasti cestovného ruchu
7. motivovať miestnych aktivistov k práci pre obec
8. zvýšiť dostupnosť informácií o zaujímavostiach a atraktivitách, službách v obci
9. zvyšovanie vedomia vidieckeho obyvateľstva na využívanie jestvujúcich stavieb, budov,
pozemkov na vidieku
10. zabezpečenie marketingu, propagácia vidieka – vidieckeho turizmu a agroturizmu
11. vytvorenie informačnej siete, propagačného materiálu pre domácich a zahraničných
hostí
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10. ŠTRUKTÚRA OPATRENÍ
STRATEGICKÝ CIEĽ: Zvýšiť konkurencieschopnosť obce Vyšný Slavkov a životnú úroveň
jej obyvateľov.
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1: Vytvoriť základné podmienky pre usídľovanie obyvateľov a lokalizáciu
ekonomických činností a ekonomických subjektov v obci, pre rozšírenie ich výroby
a zamestnávanie miestnych obyvateľov, čím by sa znížila miera nezamestnanosti v obci.
OPATRENIE 1.1: Výstavba a dobudovanie technickej infraštruktúry v obci
Zdôvodnenie: Dostatočné pokrytie územia základnou technickou infraštruktúrou je jeden
z hlavných predpokladov usídľovania obyvateľov a lokalizácie ekonomických činností
v priestore.
V obci Vyšný Slavkov chýba plynofikácia, kanalizácia niektorých častí obce, rekonštrukcia
miestnych komunikácií a vodovodu a iné drobné rekonštrukcie verejných objektov.
Aktivity:
Aktivita 1.1.1: Vhodnými motivačnými prostriedkami zabezpečiť vybudovanie plynofikácie
v obci, ktorá patrí súkromnej spoločnosti
Aktivita 1.1.2: Vhodnými motivačnými prostriedkami zabezpečiť dokončenie kanalizácie v obci,
ktorá patrí súkromnej spoločnosti
Aktivita 1.1.3: Zrekonštruovať miestne komunikácie
Aktivita 1.1.4: Vybudovať chodníky pozdĺž miestnych komunikácií
Aktivita 1.1.5: Pokryť obec internetovou a mobilnou sieťou
Aktivita 1.1.6: Vybaviť hasičskú zbrojnicu novým zariadením (striekačka, hydrantová sieť, ...)
Aktivita 1.1.7: Vhodnými motivačnými prostriedkami zabezpečiť rekonštrukciu vodovodu
v obci, ktorý patrí súkromnej spoločnosti
Aktivita 1.1.8: Majetko – právne vysporiadať hranice medzi poľnohospodárskym pôdnym
fondom a lesným pôdnym fondom
Aktivita 1.1.9: Vhodnými motivačnými prostriedkami zabezpečiť protipovodňové ochranu
a opatrenia smerujúce k vododržnosti územia zo strany vlastníka obce
OPATRENIE 1.2: Obnova vzhľadu obce a zlepšenie stavu životného prostredia
Zdôvodnenie: V obci Vyšný Slavkov sa praktizuje separovaný zber tuhého komunálneho
odpadu. Aj napriek tomu v obci a hlavne v jej okolí vyrástli divoké skládky, ktoré zhoršujú
kvalitu a estetickú stránku životného prostredia. Divoké skládky v okolí obce zriaďujú hlavne
obyvatelia z obce, ktorí chodia vynášať rôznorodý odpad ale i cudzí ľudia prechádzajúci cez
obec.
Aktivity:
Aktivita 1.2.1: Odstrániť čierne skládky v obci
Aktivita 1.2.2: Dôslednejšie organizovať a pravidelne uplatňovať zber odpadov
Aktivita 1.2.3: Pravidelne organizovať spoločný zber odpadov, ktoré sa neseparujú
Aktivita 1.2.4: Vypracovať detailný systém represívnych opatrení pre drobných znečisťovateľov
životného prostredia v obci
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Aktivita 1.2.5: Upozorňovať a ukladať pokuty znečisťovateľom životného prostredia
Aktivita 1.2.6: Nájsť spôsob efektívneho zhodnocovania odpadov z hospodárstva
Aktivita 1.2.7: Obnoviť vzhľad obce drobnými estetickými zásahmi
Aktivita 1.2.8: Zabezpečiť proti erózne opatrenia ochrany pôd
Aktivita 1.2.9: Vyvíjať snahu na zabezpečenie protipovodňovej ochrany a vododržnosti územia
zo strany vlastníka tokov
Aktivita 1.2.10: Podporiť zavedenie medzinárodných noriem kvality (ISO 9001 – normy EÚ)
v podnikoch v obci
Aktivita 1.2.11: Vysadiť na poškodenú lesnú pôdu dreviny s požadovaným genofondom

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2: Zlepšiť podmienky pre využitie a propagáciu prírodného, kultúrneho
a historického potenciálu obce, aby sa tak odvetvie cestovného ruchu stalo jedným z hlavných
zdrojov rozvoja obce a jej okolia.
OPATRENIE 2.1: Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu, vidieckej
turistiky a agroturistiky
Zdôvodnenie: V súčasnosti je obec sídlom, ktoré pomaly nadobúda svoj význam z hľadiska
cestovného ruchu a ktoré ponúka možnosti individuálnej rekreácie a turistiky v nadväznosti na
blízkosť krajinného celku Bachureň - Branisko, Smrekovica, Vyšnoslavkovské vodopády. Obec
má vhodné podmienky pre letnú a zimnú turistiku v horskej krajine, lyžovanie a chalupárenie.
Aktivity:
Aktivita 2.1.1: Zrekonštruovať budovu materskej školy na turistické účely (penzión)
Aktivita 2.1.2: Zriadiť stravovacie zariadenie v obci s poskytovaním tradičných jedál
Aktivita 2.1.3: Zriadiť požičovňu športových potrieb v obci (bicykle, bežky, ...)
Aktivita 2.1.4: Vytvoriť centrum služieb pre turistov v obci (stredisko cestovného ruchu v obci –
informačnú kanceláriu)
Aktivita 2.1.5: Poskytovať sprievodcovské služby v obci a jej okolí pre turistov
Aktivita 2.1.6: Poskytovať možnosť poľovačky v poľovnom revíri
Aktivita 2.1.7: Vytvoriť podmienky pre poskytovanie agroturistických služieb pre turistov
Aktivita 2.1.8: Rozšíriť existujúce turistické a cykloturistické trasy v okolí obce
Aktivita 2.1.9: Zabezpečiť ochranu a obnovu pamiatkového fondu v obci
OPATRENIE 2.2: Propagácia prírodného, historického a kultúrneho potenciálu obce a
služieb
Zdôvodnenie: Cieľom opatrenia je vytvárať kladný imidž obce ako miesta vhodného pre
plnohodnotný život, úspešné podnikanie a zabezpečiť trvalý nárast turistov a návštevníkov
územia okresu alebo mikroregiónu. Významnú úlohu tu môže zohrať vytváranie partnerstva
s inými obcami a účasť na aktivitách miestnej akčnej skupiny v „Združení obcí hornej Torysy“
so sídlom v Lipanoch.
Aktivity:
Aktivita 2.2.1: Zlepšiť propagáciu obce v médiách
Aktivita 2.2.2: Aktualizácia webovej stránky a udržanie aktuálnej informovanosti
(zabezpečenie zodpovedného pracovníka)
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Aktivita 2.2.3: Spolupodieľať sa v partnerstve s inými obcami pri tvorbe informačných
a propagačných prospektov
Aktivita 2.2.4: Zúčastňovať sa na aktivitách miestnej akčnej skupiny celého okresu
Aktivita 2.2.5: Sprístupniť obecný kostol turistom
Aktivita 2.2.6: Podporiť a prezentovať živú kultúru (folklór, ľudové remeslá, ochotnícke
divadlo, výtvarné umenie a inú kultúrno – záujmovú činnosť)

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3: Zvýšiť atraktívnosť obce rozšírením ponuky a zvýšením kvality služieb,
zabezpečením kvalitnej sociálnej starostlivosti, vytvorením vhodných podmienok pre bývanie,
rekreáciu, šport, oddych, kultúrne a spoločenské vyžitie a vychovať miestnych obyvateľov
k zodpovednosti za rozvoj obce.
OPATRENIE 3.1: Výstavba a dobudovanie sociálnej infraštruktúry
Zdôvodnenie: Predpokladom zvýšenia kvality života na vidieku je poskytnutie základných
služieb pre obyvateľov. Medzi ne sa radí aj ponuka sociálnych služieb pre rôzne cieľové
skupiny, ktorá by mala zabezpečiť tak pre mladých i starších obyvateľov pomocnú ruku
a priestor pre spoločenské vyžitie. Obci Vyšný Slavkov niektoré takéto technické zabezpečenie
a služby chýbajú, z čoho vyplýva potreba riešenia situácie.
Aktivity:
Aktivita 3.1.1: Zriadiť internetovú kaviareň v obci
Aktivita 3.1.2: Dokončiť projekt na dobudovanie športového areálu – sociálnych zariadení
Aktivita 3.1.3: Vybudovať sociálne zariadenia v športovom areáli
OPATRENIE 3.2: Vzdelávanie, informovanosť a osveta obyvateľov v rôznych oblastiach
života
Zdôvodnenie: Dôvodom potreby neustáleho vzdelávania (celoživotné vzdelávanie) je rýchly
prerod spoločnosti na informačnú spoločnosť, kde sa rozhodujúcou technológiou stáva práca
s informáciami t.j. ich zber, spracovávanie, uchovávanie a šírenie. Prudký rozvoj informačných
a komunikačných technológií a ich uplatnenie prakticky vo všetkých oblastiach života
spoločnosti vyvoláva potrebu zabezpečiť možnosti pre celoživotné vzdelávanie.
Aktivity:
Aktivita 3.2.1: Organizovať pravidelné motivačné a vzdelávacie stretnutia pre obyvateľov
obce, pre manažment obce, pre existujúcich a začínajúcich podnikateľov
rôznorodo tematicky zamerané, s možnou podporou z rôznych grantov (napr.
oblasť cestovného ruchu, práca s PC, oblasť podnikania, sociálna alebo
zdravotnícka oblasť alebo podľa záujmu obyvateľov)
Aktivita 3.2.2: Organizovať vzdelávacie stretnutia zamerané na zvýšenie zručnosti, ktoré
pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce (napr. niektoré remeselnícke profesie,
hlavne v oblasti práce s drevom) s možnosťou podpory z rôznych grantov
Aktivita 3.2.3: Pravidelne informovať o pôsobnosti a činnosti neziskovej organizácie Centra
prvého kontaktu v Levoči pre všetkých obyvateľov obce
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Aktivita 3.2.4: Zabezpečiť kontakt na organizáciu Centrum prvého kontaktu v Levoči, ktorá
poskytuje odborné poradenstvo pri podávaní projektov financovaných z EÚ ale
aj z iných zdrojov, poradenstvo pre nezamestnaných obyvateľov a pre
začínajúcich podnikateľov
Aktivita 3.2.5: Zapojiť miestnych aktivistov do práce pre obec
Aktivita 3.2.6: Zabezpečiť informácie o možnostiach podnikania v obci a regióne
Aktivita 3.2.7: Podporovať spoluprácu obce a súčasných i potencionálnych miestnych
podnikateľov (napr. podporiť ich daňovou politikou obce)
Aktivita 3.2.8: Navrhnúť komunikačné kanály pre aktívnejšiu komunikáciu poslancov
s obyvateľmi obce
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11 AKČNÝ PLÁN OBCE NA ROKY 2008 – 2016
Tabuľka: Akčný plán obce na roky 2008 - 2016, možné zdroje financovania a predpokladané náklady na realizáciu jednotlivých opatrení
ŠPECIFICKÝ CIEĽ
OPATRENIE
AKTIVITA
Druh
Zdroje
Orientačné náklady
aktivity financovania
v tis. Sk
Špecifický cieľ 1: Vytvoriť
Opatrenie 1.1:
Aktivita 1.1.1: Vhodnými motivačnými
N
VZ, SZP
30.500
základné podmienky pre
Výstavba a
prostriedkami zabezpečiť vybudovanie
usídľovanie obyvateľov
dobudovanie
plynofikácie v obci, ktorá patrí súkromnej
a lokalizáciu ekonomických
technickej
spoločnosti
činností a ekonomických
infraštruktúry
Aktivita 1.1.2: Vhodnými motivačnými
N
VZ, SZP
35.000
subjektov v obci, pre rozšírenie
v obci
prostriedkami zabezpečiť dokončenie kanalizácie
ich výroby a zamestnávanie
v obci, ktorá patrí súkromnej spoločnosti
miestnych obyvateľov, čím by sa
Aktivita 1.1.3: Zrekonštruovať miestne
I
PRV, VZ
10.000
znížila miera nezamestnanosti
komunikácie
v obci.
Aktivita 1.1.4: Vybudovať chodníky pozdĺž
I
PRV, VZ
3.000
miestnych komunikácií
Aktivita 1.1.5: Pokryť obec internetovou
I
VZ
5.000
a mobilnou sieťou
Aktivita 1.1.6: Vybaviť hasičskú zbrojnicu novým
I
ÚZ, VZ
3.000
zariadením (striekačka, hydrantová sieť)
Aktivita 1.1.7: Vhodnými motivačnými
N
VZ, SZP
25.000
prostriedkami zabezpečiť rekonštrukciu
vodovodu v obci, ktorý patrí súkromnej
spoločnosti
Aktivita 1.1.8: Majetko – právne vysporiadať
N
VZ
2.000
hranice medzi poľnohospodárskym pôdnym
fondom a lesným pôdnym fondom
Aktivita 1.1.9: Vhodnými motivačnými
I
VZ, SZP
9.000
prostriedkami zabezpečiť protipovodňové
ochranu a opatrenia smerujúce k vododržnosti
územia zo strany vlastníka obce
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Opatrenie 1.2:
Obnova vzhľadu
obce a zlepšenie
stavu životného
prostredia

Špecifický cieľ 2: Zlepšiť
podmienky pre využitie
a propagáciu prírodného,
kultúrneho a historického
potenciálu obce, aby sa tak
odvetvie cestovného ruchu stalo
jedným z hlavných zdrojov
rozvoja obce a jej okolia.
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Opatrenie 2.1:
Budovanie
a rekonštrukcia
infraštruktúry
cestovného
ruchu, vidieckej
turistiky a
agroturistiky

Aktivita 1.2.1: Odstrániť čierne skládky v obci
Aktivita 1.2.2: Dôslednejšie organizovať
a pravidelne uplatňovať zber odpadov
Aktivita 1.2.3: Pravidelne organizovať spoločný
zber odpadov, ktoré sa neseparujú
Aktivita 1.2.4: Vypracovať detailný systém
represívnych opatrení pre drobných
znečisťovateľov životného prostredia v obci
Aktivita 1.2.5: Upozorňovať a ukladať pokuty
znečisťovateľom životného prostredia
Aktivita 1.2.6: Nájsť spôsob efektívneho
zhodnocovania odpadov z hospodárstva
Aktivita 1.2.7: Obnoviť vzhľad obce drobnými
estetickými zásahmi
Aktivita 1.2.8: Zabezpečiť proti erózne opatrenia
ochrany pôd
Aktivita 1.2.9: Vyvíjať snahu na zabezpečenie
protipovodňovej ochrany a vododržnosti územia
zo strany vlastníka tokov
Aktivita 1.2.10: Podporiť zavedenie
medzinárodných noriem kvality (ISO 9001 –
normy EÚ) v podnikoch v obci
Aktivita 1.2.11: Vysadiť na poškodenú lesnú pôdu
dreviny s požadovaným genofondom
Aktivita 2.1.1: Zrekonštruovať budovu materskej
školy na turistické účely (penzión)
Aktivita 2.1.2: Zriadiť stravovacie zariadenie
v obci s poskytovaním tradičných jedál
Aktivita 2.1.3: Zriadiť požičovňu športových
potrieb v obci (bicykle, bežky, ...)

N
N

VZ
VZ

1.000
1.000

N

VZ

500

N

VZ

500

N

VZ

neuvedené

N

VZ

neuvedené

N

VZ

8.000

N

VZ

neuvedené

N

VZ

neuvedené

N

VZ

neuvedené

N

GS, VZ

neuvedené

I

PRV, ÚZ, VZ

5.000

DI

ÚZ, VZ

1.000

DI

ÚZ, VZ

500
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Opatrenie 2.2:
Propagácia
prírodného,
historického
a kultúrneho
potenciálu obce a
služieb
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Aktivita 2.1.4: Vytvoriť centrum služieb pre
turistov v obci (stredisko cestovného ruchu v obci
– informačnú kanceláriu)
Aktivita 2.1.5: Poskytovať sprievodcovské služby
v obci a jej okolí pre turistov

DI

PRV, VZ

300

N

PRV, VZ

250

Aktivita 2.1.6: Poskytovať možnosť poľovačky
v poľovnom revíri
Aktivita 2.1.7: Vytvoriť podmienky pre
poskytovanie agroturistických služieb pre turistov
Aktivita 2.1.8: Rozšíriť existujúce turistické
a cykloturistické trasy v okolí obce
Aktivita 2.1.9: Zabezpečiť ochranu a obnovu
pamiatkového fondu v obci
Aktivita 2.2.1: Zlepšiť propagáciu obce v médiách
Aktivita 2.2.2: Aktualizácia webovej stránky
a udržanie aktuálnej informovanosti
(zabezpečenie zodpovedného pracovníka)
Aktivita 2.2.3: Spolupodieľať sa v partnerstve
s inými obcami pri tvorbe informačných
a propagačných prospektov
Aktivita 2.2.4: Zúčastňovať sa na aktivitách
miestnej akčnej skupiny celého okresu
Aktivita 2.2.5: Sprístupniť obecný kostol turistom
Aktivita 2.2.6: Podporiť a prezentovať živú
kultúru (folklór, ľudové remeslá, ochotnícke
divadlo, výtvarné umenie a inú kultúrno –
záujmovú činnosť)

N

PRV, VZ

neuvedené

N

VZ

1.500

I

PRV, VZ

800

N

GS, VZ

300

N
N

VZ
VZ

neuvedené
200

N

PRV, VZ

200

N

PRV, VZ

150

N
N

VZ
GS, VZ

neuvedené
300
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Špecifický cieľ 3: Zvýšiť
atraktívnosť obce rozšírením
ponuky a zvýšením kvality
služieb, zabezpečením kvalitnej
sociálnej starostlivosti,
vytvorením vhodných
podmienok pre bývanie,
rekreáciu, šport, oddych,
kultúrne a spoločenské vyžitie
a vychovať miestnych
obyvateľov k zodpovednosti za
rozvoj obce.
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Opatrenie 3.1:
Výstavba
a dobudovanie
sociálnej
infraštruktúry
Opatrenie 3.2:
Vzdelávanie,
informovanosť a
osveta
obyvateľov
v rôznych
oblastiach života

Aktivita 3.1.1: Zriadiť internetovú kaviareň v obci
Aktivita 3.1.2: Dokončiť projekt na dobudovanie
športového areálu – sociálnych zariadení
Aktivita 3.1.3: Vybudovať sociálne zariadenia
v športovom areáli
Aktivita 3.2.1: Organizovať pravidelné motivačné
a vzdelávacie stretnutia pre obyvateľov obce, pre
manažment obce, pre existujúcich a začínajúcich
podnikateľov rôznorodo tematicky zamerané,
s možnou podporou z rôznych grantov (napr.
oblasť cestovného ruchu, práca s PC, oblasť
podnikania, sociálna alebo zdravotnícka oblasť
alebo podľa záujmu obyvateľov)
Aktivita 3.2.2: Organizovať vzdelávacie stretnutia
zamerané na zvýšenie zručnosti, ktoré pomôžu
lepšie sa uplatniť na trhu práce (napr. niektoré
remeselnícke profesie, hlavne v oblasti práce
s drevom) s možnosťou podpory z rôznych
grantov
Aktivita 3.2.3: Pravidelne informovať
o pôsobnosti a činnosti neziskovej organizácie
Centra prvého kontaktu v Levoči pre všetkých
obyvateľov obce
Aktivita 3.2.4: Zabezpečiť kontakt na organizáciu
Centrum prvého kontaktu v Levoči, ktorá
poskytuje odborné poradenstvo pri podávaní
projektov financovaných z EÚ ale
aj z iných zdrojov, poradenstvo pre
nezamestnaných obyvateľov a pre začínajúcich
podnikateľov
Aktivita 3.2.5: Zapojiť miestnych aktivistov do
práce pre obec

I
N

VZ, SZP
VZ

neuvedené
1.000

I

PRV, VZ, ÚZ

4.000

N

VZ

150

N

VZ

neuvedené

N

VZ

50

N

VZ

neuvedené

N

VZ

neuvedené
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Aktivita 3.2.6: Zabezpečiť informácie
o možnostiach podnikania v obci a regióne
Aktivita 3.2.7: Podporovať spoluprácu obce
a súčasných i potencionálnych miestnych
podnikateľov (napr. podporiť ich daňovou
politikou obce)
Aktivita 3.2.8: Navrhnúť komunikačné kanály pre
aktívnejšiu komunikáciu poslancov s obyvateľmi
obce

N

VZ

neuvedené

N

VZ

neuvedené

N

VZ

200

Poznámka:
Druh aktivity – I – investičná, N – neinvestičná, DI – drobná investícia
Vysvetlivky k skratkám: NSRR – Národný strategický referenčný rámec, PRV – Program rozvoja vidieka, ROP – Regionálny operačný program, VZ –
Vlastné zdroje, GS – Grantové schémy: Program obnovy dediny, Obnova a rozvoj obcí, Nadácia Pontis, Nórsky finančný mechanizmus
Finančný mechanizmus EHP (EEA grants), Nefo fond PSK a pod., ÚZ – úverové zdroje, SZP – súkromné zdroje podnikateľov
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12 INVESTIČNÁ MAPA SAMOSPRÁVY
Obec Vyšný Slavkov uviedla rozsah plánovaných a hlavne možných investícií v jednotlivých
rokoch (2008 – 2011) s ohľadom na možnosti svojho rozpočtu. Sú to teda vlastné zdroje obce,
ktoré by mohli byť použité na spolufinancovanie konkrétnych projektov, prípadne by mohli byť
prefinancované nie ako zdroj spolufinancovania, ale ako hlavný zdroj financovania. Je to
vlastne finančná čiastka, ktorú je obec sama schopná vyčleniť zo svojho rozpočtu.
Na investičné akcie v roku 2008 je obec Vyšný Slavkov schopná vyčleniť sumu 500 tis. Sk,
v roku 2009 600 tis. Sk, v roku 2010 480 tis. Sk, v roku 2011 400 tis. Sk, v roku 2012 350 tis. Sk
a v roku 2013 by to bolo čiastka 320 tis. Sk.
Obec počíta aj s vyčlenením finančných prostriedkov na neinvestičné akcie a to v takýchto
čiastkach: rok 2008 180 tis. Sk, rok 2009 200 tis. Sk, rok 2010 210 tis. Sk, rok 2011 190 tis. Sk, rok
2012 160 tis. Sk a rok 2013 150 tis. Sk.
Do úvahy berie obec aj možnosť čerpania úveru od komerčnej banky a to v čiastke 500 tis. Sk
v každom spomínanom roku.
Obec Vyšný Slavkov nespadá medzi inovačné ani kohézne póly rastu, ale patrí medzi obce,
ktoré nie sú pólmi rastu mimo záujmového územia (ležiace mimo záujmového územia
inovačných pólov rastu). Z toho dôvodu nemá pre naplnenie svojich investičných
a neinvestičných aktivít veľké možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov. V úvahu pripadá Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 os 3/ os 4 (LEADER), menšie
grantové schémy, rozpočet VÚC PSK, Program obnovy dediny a ďalšie dotačné zdroje zo
zahraničia. Podrobnejší prehľad je uvedený v prílohe č. 4 na strane č. 55. Vzhľadom na veľmi
nízky rozpočet obce odporúčame voľné finančné prostriedky rezervovať na spolufinancovanie,
prípadne sa orientovať na úver od komerčnej banky.
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Príloha 1
VÝSLEDKY PRIESKUMU VEREJNEJ MIENKY
V OBCI VYŠNÝ SLAVKOV
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je jedným z hlavných programovacích
dokumentov obce a zároveň podmienkou čerpania finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov
Európskej únie. Jedným z prvých krokov, potrebných pre jeho vypracovanie, na ktoré budú
nadväzovať ďalšie kroky, je aj prieskum verejnej mienky občanov obce a definícia
problémových oblastí v obci, ktoré je potrebné riešiť.
V rámci prieskumu verejnej mienky bolo rozdaných cca 147 dotazníkov v obci Vyšný Slavkov,
v ktorých žije cca 323 obyvateľov. Vyplnený dotazník vrátilo cca 15% respondentov. Jedná sa
o pomerne nízke percento, takže dosiahnuté výsledky nemajú dostatočne veľkú vypovedaciu
hodnotu, napriek tomu ich tu uvádzame.

Tabuľka 1: Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Životné prostredie
Oblasť
%
Vypúšťanie splaškovej vody do podzemných vôd - čistota potokov, lesov
68
Riešenie čiernych skládok v obci
59
Svojpomocné čistenie a úprava obce
55
Zvýšenie čistoty v obci
50
Zavedenie dôsledného separovaného zberu odpadu v obci
9

Tabuľka 2: Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Samospráva a vhodné
formy diskusie
Oblasť
%
Aktívnejšia komunikácia poslancov zastupiteľstva s obyvateľmi
64
Hľadanie prirodzených lídrov (zástupcov obyvateľov obce) v obci
59
Zapájanie mládeže do diania v obci
41
Organizovanie stretnutí samosprávy s občanmi
27
Zverejnenie výsledkov zasadnutí členov obecného zastupiteľstva
5

Tabuľka 3: Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Hospodárstvo
Oblasť
Podpora malého a stredného podnikania (zvýšiť zamestnanosť v obci)
Doriešenie vlastníckych vzťahov k pozemkom
Dobudovanie plynofikácie a kanalizácie
Zlepšiť spoluprácu samospráva – podnikateľ
Obchody, obchodné strediska – úprava prevádzkových hodín, lepšie
zásobovanie
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55
55
27
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Tabuľka 4: Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Doprava a bezpečnosť
Oblasť
%
Údržba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií
86
Úprava autobusového spojenia obec – okolie
41
Školský autobus – riešenie dopravy detí do školy
32
Prevencia proti krádežiam
32
Zvýšenie bezpečnosti v obci v nočných hodinách
27
Bezpečnosť detí na ulici
14
Riešiť parkovacie plochy v obci 2
9
Znížiť riziko dopravných nehôd
5

Tabuľka 5: Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Sociálna infraštruktúra
Oblasť
%
Podmienky pre kvalitnú individuálnu zdravotnícku starostlivosť
36
Nedostatočná osveta vo viacerých oblastiach (prevencia voči infekčným
36
chorobám, drogám, závislostiam...)
Kvalita vyučovania v školských zariadeniach
27
Individuálne služby pre opatrovateľstvo detí a dôchodcov
23
Existencia lekární
18

Tabuľka 6: Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Školstvo
Oblasť
Riešiť rómsku otázku na školách
Hľadať alternatívne riešenia pre získanie finančných zdrojov
Prevencia drogových závislostí a civilizačných chorôb na školách
Zlepšenie mimoškolského využitia a rozšírenie škol. zariadení (knižnice,
kluby, telocvičňa.)
Zlepšiť bezpečnosť na školách
Vytvoriť poradenské alebo komunitné centrá pre študentov
Zlepšiť prepojenosť teórie s praxou
Zvýšiť počet exkurzii, náučných a tematických výletov

%
50
46
36
23
18
9
5
5

Tabuľka 7: Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Voľný čas, kultúra, šport
Oblasť
%
Internetová kaviareň, alebo iný prístup k internetu, zavedenie internetu
68
Vytvorenie športovo-regeneračnej-relaxačnej zóny v území (sauna, plaváreň,
46
tenis..)
Fungovanie a podpora klubovní pre mládež
32
Zlepšenie stavu knižníc
23
Doplnenie alebo úprava kultúrnych zariadení
9
Doplnenie alebo úprava športových zariadení
9
Rozšírenie každoročných kult. a športových podujatí
5
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Tabuľka 8: Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Cestovný ruch
Oblasť
%
Poskytovanie ubytovania na súkromí pre turistov za poplatok
55
Zriadenie, obnova a zlepšenie služieb rekreačných zariadení
36
Zlepšenie marketingovej podpory rozvoja cestovného ruchu
36
Využitie vlastného potenciálu obce – atraktivity , kultúrne
32
a historické pamiatky v obci
Zriadenie, obnova a zlepšenie služieb ubytovacích zariadení
18
Obnova tradičných zvykov a remesiel
18
Rozvoj a výroba špecifických regionálnych produktov
18
ÁNO
Máte záujem o poskytovanie ubytovania na súkromí pre turistov
14
za poplatok
Zaujíma Vás možnosť poskytovať akékoľvek služby v oblasti
14
cestovného ruchu
Ak ste odpovedali „áno“ uveďte oblasti poskytovania služieb:
- penzión – polpenzia
- ubytovanie na súkromí
Máte záujem o školenie z oblasti legislatívy(zákonov) týkajúcej sa
5
poskytovania služieb v cestovnom ruchu

Tabuľka 9: Prioritné okruhy, ktoré je potrebné riešiť v rámci oblasti Imidž obce
Oblasť
Aktuálna web stránka obce
Šírenie informácii o obci i v zahraničí
Propagácia a vytváranie pozitívneho obrazu obce cez médiá
Zavedenie občasníka (informačné noviny o dianí v obci, Mikroregióne...)
Zriadenie informačnej kancelárie v obci pre
- cestovný ruch
- pomoc sociálne slabším rodinám
- poradenstvo začínajúcim i existujúcim podnikateľom
- informovanosť o dianí v obci
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77
77

77

%
32
27
5
5
23
18
14
5

72

Ohodnoťte v stupnici od 1 – 10 (1 – najhorší, 10 – najlepší) ako vnímate stav:
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6,5
7
7
7

Vzdelávanie
Autobusová doprava
Zdravotnícke služby
Obchodná sieť
Informačno-poradenské služby
Technická infraštruktúra obce
Športové a kultúrne podujatia
Pracovné príležitosti
Možnosti začať a udržať si podnikanie
Možnosti získať úver
Životné prostredie a okolitá príroda
Príjem Vašej domácnosti
Využitie voľného času mládeže

Z celkového počtu respondentov, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu 46 % opýtaných
uviedlo, že žije v obci celý život, 27 % viac ako 10 rokov.
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Príloha 2
MENNÝ ZOZNAM ĽUDÍ, KTORÍ SA ZÚČASTNILI
TVORBY SWOT ANALÝZY A PROBLÉMOVEJ ANALÝZY DŇA 06.11.2007
V OBCI VYŠNÝ SLAVKOV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Viera Kašperová – starostka obce Vyšný Slavkov
Ján Kožuško
Alžbeta Chovancová
Ján Chovanec
Jozef Kollár
Lukáš Popovič
Štefan Vyšňovský
Magdaléna Tondrová
Ján Palenčár
Mária Hribľanová
Helena Šidelská
Milan Vyšňovský
Ľubor Adamišin
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Príloha 3

FOTODOKUMENTÁCIA
ZO STRETNUTIA PRI TVORBE PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO
ROZVOJA
OBCE VYŠNÝ SLAVKOV
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Príloha 4
HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH VÝZIEV
NA ROK 2008

Harmonogramy plánovaných výziev k jednotlivým operačným programom na rok 2008 toho
času nie sú ešte uverejnené na všetkých ministerstvách. Tie ministerstvá, ktoré svoje zoznamy
sprístupnili, uvádzame internetové prepojenie:
1. Regionálny operačný program – http://www.ropka.sk/
2. OP Životné prostredie – http://www.opzp.sk/
3. OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:
http://www.economy.gov.sk/index/go.php?id=3404&lang=sk
4. OP Výskum a vývoj:
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/StrukturalneFondy/ESF/PO200713/VYZVY/20080319_Harmonogram_vyziev_OPV_na_rok_2008.doc
5. OP Zdravotníctvo:
http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/705580d8a6643911c12573fe0048df94/$FILE/In
dikativny_harmonogram_vyziev_OPZ.doc
6. OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia –
http://www.esf.gov.sk/esf/index.php?SMC=1&id=23
7. OP Vzdelávanie:
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/StrukturalneFondy/ESF/PO200713/VYZVY/20080319_Harmonogram_vyziev_OPV_na_rok_2008.doc
8. OP Doprava – http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=39731
9. Ministerstvo pôdohospodárstva SR:
http://www.land.gov.sk/index.php?ps=10&q=v%FDzva&navID=45&pa=20&o=0&m=all
&wm=wrd&t=MPSR
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