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Úvod 
 

Vytvorenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce je základným 

programovým a výkonným dokumentom v súlade so zákonom č.503/2001 o podpore 

regionálneho rozvoja, ktorý je spracovaný za účelom riešenia súčasných ekonomických 

a sociálnych problémov za efektívneho využitia všetkých zložiek jeho miestneho potenciálu. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bol zostavovaný v súčinnosti s Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja.  

PHSR je strednodobým strategickým dokumentom. 

 

Obec Kapušany je súčasťou Prešovského kraja, ktorý patrí medzi prioritné regióny na 

základe uznesenia vlády SR č.923/1999 a na základe trvale nepriaznivých ekonomických 

výsledkov. Sú to predovšetkým : 

 nízka úroveň hrubého domáceho produktu, ktorý v prepočte na jedného 

obyvateľa zaostáva za priemerom v SR, 

 vysoká miera nezamestnanosti, 

 výrazná disproporcia v regióne, 

 výrazné zaostávanie technickej infraštruktúry. 

 

Poslaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je navrhnúť systematickú 

a funkčnú trvalú stratégiu zameranú na realizáciu sociálneho a ekonomického rozvoja obce. 

   

PHSR obce pozostáva z nasledujúcich častí: 

1. sociálno-ekonomickej analýzy obce a identifikácie možností rozvoja formou 

súhrnnej analýzy, 

2. stratégie rozvoja, jej cieľov a opatrení potrebných na ich naplnenie, 

3. finančného zabezpečenia, 

4. organizačného zabezpečenia realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce.  

 

Vytvorený Program rozvoja obce považujeme za otvorený dokument, ktorý bude 

nevyhnutné revidovať a dopĺňať.  

 

Súhrnnou analýzou i strategickou časťou sa prelínajú strategické i špecifické ciele, ktoré 

sú rozpracované do konkrétnych opatrení. 

Prvá analytická časť dokumentu obsahuje popis obce s jej základnými geografickými 

údajmi a hlavnými socio-ekonomickými charakteristikami, ktoré charakterizujú sociálny 

a ekonomický rozvoj obce. Súčasťou je súhrnná analýza rozvojového potenciálu obce, ktorá 

v rámci globálnych a špecifických cieľov, ako aj silných a slabých stránok, príležitostí 

a ohrození dáva súhrnný pohľad na reálnu situáciu obce a jej rozvojové možnosti. 

Druhá časť dokumentu je orientovaná na formulovanie strategického rozvoja. 

Strategické ciele sú rozpracované do špecifických cieľov, ktoré majú stabilizačný prípadne 

rozvojový charakter. Jednotlivé opatrenia sú zamerané na riešenie súčasného stavu 

v jednotlivých oblastiach tak, aby nedošlo k ďalšiemu prehlbovaniu jestvujúcich problémov. 

Hovorí sa tu aj o harmonograme a finančnom zabezpečení jednotlivých opatrení a o zdrojoch 

ich financovania, ktoré sú vnútorné /štátne a súkromné / a zo zdrojov EÚ. 
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Súčasťou procesu je aj podrobný opis organizačného zabezpečenia riadenia podpory. 

Organizačné zabezpečenie predstavuje priradenie zodpovedností a pravidiel spolupráce medzi 

jednotlivými orgánmi podieľajúcimi sa na realizácii jednotlivých opatrení. 

 
Základom procesu bola spoločná práca členov pracovnej skupiny na analýze 

jednotlivých oblastí (vzdelávanie, šport, kultúra, sociálna oblasť, cestovný ruch, životné 

prostredie, zamestnanosť a technická infraštruktúra) prostredníctvom podrobných SWOT 

analýz. 

Po ich spracovaní boli pracovným tímom sformulované jednotlivé vízie pre každú 

oblasť do r. 2015. Prostredníctvom logického triedenia slabých stránok a ohrození zo SWOT 

analýz boli formulované jednotlivé problémy, ktoré sa podarilo chronologicky usporiadať. Po 

detailnom rozbore problémov boli analýzy problémov preformulované do špecifických cieľov 

a opatrení. Z opatrení bol vytváraný akčný plán, ktorý okrem logického usporiadania 

špecifických cieľov a opatrení stanovil indikátory overenia, zodpovednosť za realizáciu 

jednotlivých úloh, ako aj finančnú a časovú predstavu o realizácii. 

 

Celá tvorba koncepcie prebiehala na stretnutiach pracovnej skupiny (21 aktívnych 

členov) pod vedením zostavovateľov, ktorá sa zišla 8 krát v priebehu mája až júla 2007. 

Zapojili sa občania a zástupcovia rôznych inštitúcií a tematických oblastí. Po celom procese 

prípravy koncepcie prebehlo verejné pripomienkovanie vytvorenej stratégie. Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kapušany prejednalo obecné zastupiteľstvo a bol 

schválený uznesením zastupiteľstva č. 100/2007 zo dňa 14. 9. 2007.  

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich čas, tvorivosť a odbornosť, ktoré zúročili pri 

koncipovaní programu, ochotu spolupracovať a dôsledný prístup pri formulovaní vízií 

a cieľov. 
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1. Profil obce 

História  

 

Pri historickom formovaní samotnej obce i hradu zohrali dôležitú úlohu nielen krásna 

príroda, ale aj strategická poloha na križovatke krajinských ciest. Počiatky osídlenia Kapušian 

a okolia siahajú do mladšej fázy obdobia staršej doby kamennej - paleolitu, asi 100 tisíc až 15 

tisíc rokov pred Kristom.  

Vznik a rozšírenie hrnčiarskej výroby sa spája s neolitickým osídlením. Keramika sa 

najprv vyrábala ručne bez hrnčiarskych kruhov a vypaľovala sa pri ohni. Neskôr sa na 

vypaľovanie stavali malé pece. 

Od polovice 3. tisícročia až do roku 1800 pred Kristom sa kvalitatívne odlišný vývinový 

stupeň prejavuje novými prvkami, pričom na prvom mieste je meď. Postupne dochádza k 

osídľovaniu vyšších polôh. Mení sa aj pohrebný rítus. Kostrové pochovávanie vystriedali 

žiarové hroby, nad ktorými hlavne v mladšom období sú navŕšené mohyly.  

Počas doby sťahovania národov (4.- 6. Storočie po Kristovi) pravdepodobne obývali dnešný 

chotár ľudia z doby rímskej. Významné nálezisko bolo objavené priamo pri Kapušanoch, 

medzi Nemcovcami a Lipníkmi pri pravom brehu potoka Ladzinka. Odkryli tu 21 objektov 

obytného i hospodárskeho charakteru.  

Po zániku Veľkej Moravy sa napriek uctievaniu pohanských bohov udržali v okolí 

Kapušian misijné stanice z 10. - 12. storočia, z ktorých sa šírilo a udržiavalo kresťanstvo. Po 

pripojení Košickej kotliny k Uhorskému štátu Uhri považovali za štátnu hranicu hlavný 

hrebeň Karpát, ale i napriek tomu si v Šariši vytvorili tzv. obrannú hranicu. Svoje stráže 

usadili i v katastri dnešných Kapušian. Novej osade dali názov Kapy vo význame brána 

(kapu). V dokladoch sa Kapušany uvádzajú ako villa Kapy, Capi, Kapy, Kopy, possesio Kopy 

in comitatu Saris, possesio Kopy, possesio Kapy a opidium Kapi. Dnešný názov má obec od 

roku 1773.  

Obec leží pri križovatke krajinských ciest. Z cesty od Prešova do Bardejova sa tu 

oddeľovala vetva tiahnúca sa na východ od údolia Tople. V 12. Storočí sa pri Kapušianskej 

bráne vyberalo mýto. Od platenia boli oslobodení poddaní kláštora Križovníkov v neďalekom 

Chmeľove a mešťania z Hanušoviec.  

Už v 14. storočí sa v obci konali trhy každú stredu. Začiatkom roku 1410 boli Kapušany 

v kráľovskej kancelárii charakterizované ako mestečko. Roku 1418 sa Andrej de Kapy 

zaslúžil, že kráľ Žigmund povolil jarmok aj na sviatok sv. Martina, aj každú ďalšiu nedeľu.  

Hlavným zamestnaním obyvateľov bolo roľníctvo. V 15. a 16. storočí tu žilo niekoľko rodín 

remeselníkov a dokonca aj jeden zlatník. V roku 1600 stálo v Kapušanoch 55 obytných 

poddanských domov. Ak predpokladáme, že v jednom dome žilo 6 ľudí, tak v obci žilo 330 

obyvateľov. Koncom 16. storočia tu už stál kostol, fara, krčma, škola a mlyn.  

V 70-tych rokoch 18. storočia bol zavedený tereziánsky urbár, ktorého platnosť nastala roku 

1772 a jeho zavedením sa zmenili druhy povinností poddaných. Pribudlo síce platenie daní, 

ale znížil sa počet pracovných dní. Urbár platil nielen pre poddaných, ale aj zemepánov. 

Platnosť jeho ustanovení trvala do zrušenia poddanstva v roku 1848. V roku 1786 sa 

uskutočnilo prvé sčítanie obyvateľstva. Kapušany mali 628 obyvateľov a 94 domov. 

Začiatkom 19. storočia tu žilo 946 obyvateľov, ktorí obývali 139 domov.  

      Nad obcou sa vypína zrúcanina stredovekého hradu. Asi 400 metrov od hradu našiel Juraj 

Macák zaujímavé nálezy: železný šíp a železnú strelku. Spolu s archeológmi došli k záveru, 

že na tom mieste muselo existovať staré hradisko z 9. - 10. storočia.  

      Hrad vznikol ešte pred tatárskym vpádom v rokoch 1240 - 1241. Pôvodne bol nazýva- ný 

Maglovec, neskôr ako Tubul. Prvým majiteľom hradu bol rod Maglod, ktorý vymrel roku 
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1300. V roku 1347 sa hrad spomína ako "locus castri Magloch" a v roku 1410 ako "castrum 

Kapi alio nomine Magloch". V roku 1312 kráľovské vojsko hrad dobylo. Vtedy ho spravoval 

kastelán Henrich. Kráľovský obranný hrad zostal po r. 1312 zničený a opustený. Neskôr sa 

majiteľom hradu stal Peter Poharus a po jeho smrti r. 1409 znovu pripadol kráľovi. Ten ho 2. 

marca 1410 daroval Andrejovi de Teten, ktorý si osvojil nové meno Kapy.  

      V roku 1453 kráľ Ladislav odníma právo ku majetku a teda i ku hradu Jánovi de Kapy. 

Roku 1537 hrad dobyl Leonard Vets. Krátko po tom sa v Kapušanoch narodil Gabriel de 

Kapy ml. Ako 27-ročný sa stal svedkom toho, ako thőkőlyovské vojská hrad dobyli, ale 

generál Schultz ho prinavrátil späť rodine Kapyovcov. Vdova po Gabrielovi de Kapy Eva 

Gergelakyová v roku 1712 dala hrad opäť postaviť. O tri roky je hrad z rozhodnutia 

uhorského snemu svojou majiteľkou podpálený. Do roku 1918 hrad vlastnil rod Kapyovcov. 

V dnešnej dobe zostali z hradu len ruiny.  

Po 2. svetovej vojne v roku 1949 bol v obci založený Notársky úrad a v tom istom roku 

bol zavedený aj elektrický prúd. V roku 1959 vzniklo celoobecné JRD. Budova pošty bola 

dokončená v roku 1966. V tom isto roku bola v obci zriadená polícia (VB). V roku 1970 

prebehla oprava kostola a parku.  

V roku 1972 sa polícia presťahovala do novej budovy, kde sídli dodnes. V roku 1978 sa 

začína činnosť zdravotného strediska, do prevádzky sa dáva Benzinol. Stavba mäsiarstva 

začala roku 1984.  

      Po revolúcii v r. 1989 vzniká v obci celoštátna organizácia VPN. Za starostu obce bol 

zvolený Ján Pribula ml. 

V roku 1992 pokračovala plynofikácia, ako aj výstavba vodovodu, vyasfaltovli sa ulice 

a v r. 1993 bol daný do prevádzky Dom smútku.  

Na športovom poli bol v roku 1995 významnou udalosťou postup miestneho 

futbalového mužstva do V. ligy. Zároveň v tom istom roku bola zmenšená kostolná záhrada a 

vybudované pekné námestie s oddychovou pešou zónou.  

V roku 1996 bola začatá stavba čističky odpadových vôd. Hrubá stavba bola dokončená 

roku 1997. V roku 1999 sa pokračovalo vo vybudovaní kanalizácie. Čistička slúži nielen pre 

Kapušany, ale aj pre Ladu, Šarišskú Porubu, Trnkov a Okružnú, tiež pre Slovnaft - Benzinol.  
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Prírodné danosti 

 

 
        

Obec Kapušany leží na styku severného okraja Slánskych vrchov so Šarišskou 

vrchovinou v doline Sekčova. Nadmorská výška sa tu pohybuje od 240 do 520 metrov. Nad 

obcou na výbežku lesa sa vypína komplex stredovekého hradu. Miestnym občanom je známe, 

že pod hradom vyviera prameň siričito - uhličitej vody. Okrajom obce preteká rieka Sekčov 

súbežne so železničnou traťou Bardejov – Prešov. Okresné mesto Prešov, ktoré je vzdialené 

od obce 10km oddeľuje cesta I.triedy I 50. 

Rovinný až pahorkatinný povrch územia obce tvorí centrálno-karpatský flyš, andenzity 

(ťažba), ryolity, usadeniny ml. treťohôr, štvrtohorné náplavy Sekčova a jeho prítokov. Les 

s porastom duba, buka a borovice je v severnej časti. Má nivné, hnedozemné, illimerizované 

a hnedé lesné pôdy. Okolie Kapušianského hradného vrchu je prírodná rezervácia 

s teplomilnou kvetenou na južných vyvrelinových svahoch. V miestnom parku stál ešte do 

roku 1980 pôvodne rokokový kaštieľ z prvej polovice 18. storočia. Žiaľ počas 

komunistického režimu bol zbúraný kvôli dostavbe miestnej školy.    

Obyvateľstvo 

 

V roku 2001 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov Slovenskej republiky. 

V tomto období bolo v obci Kapušany prihlásených k trvalému pobytu 2038 obyvateľov, 485 

domov a 538 bytov.  

Z celkového počtu 1016 ekonomicky aktívnych obyvateľov predstavuje mužská 

populácia 53,74% a ženská 46,26% podielu. 

Tabuľka č.1 ukazuje, že počet obyvateľov v obci sa zvyšoval do roku 2006, kým 

nedošlo k malému poklesu.  
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Tabuľka č.1: Prirodzený a migračný pohyb obyvateľstva v obci Kapušany od roku 2002 

Rok: Stav k 1.1 Narodenie Úmrtie Prisťah. Odsťahov. Stav k 31.12. 

2002 2060 22 20 35 41 2056 

2003 2056 25 27 39 32 2061 

2004 2061 23 14 35 29 2076 

2005 2076 26 15 26 31 2082 

2006 2082 25 17 27 40 2077 

2007 2077           

Zdroj: OcÚ 

 

Graf č.1: Vývoj počtu obyvateľov 

Vývoj počtu obyvateľov obce Kapušany
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Zdroj: OcÚ 

 

Čo sa týka vekovej štruktúry obyvateľstva je predpoklad, že na Slovensku sa v roku 

2025 zníži podiel detí /0-14 rokov/ zo súčasných 17,1% na 13% a podiel starších ľudí ako 65 

rokov zo súčasných 11,6% na 20%. V obci je v súčasnosti v kategórií / 0-14rokov / podiel detí  

20,2% a podiel starších ľudí /nad 65 rokov/ 17,2%. Z danej analýzy nám vyplýva, že obec 

v ukazovateli podielu detí má vyššie percento ako priemer SR, v ukazovateli podielu starších 

ľudí vykazuje horšie ukazovatele ako je priemer v SR.    

Prehľad počtu obyvateľov podľa jednotlivých vekových kategórií a ich percentuálny 

podiel v obci nám ukazuje tabuľka č.2 

 

Tabuľka č. 2: Štruktúra obyvateľstva podľa veku 

Vek Muži Ženy Spolu Percentuálny 

podiel v % 

0-5 75 77 152 7,4 

6-14 125 135 260 12,7 

Produktívny 670 606 1276 62,4 

Poproduktívny 118 234 352 17,2 

Nezistený vek 1 3 4 0,3 
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Spolu 989 1055 2044 100 

 

Zdroj: Štatistický úrad, prepočty autorov  

 

Graf č.2:Štruktúra obyvateľstva podľa veku 

Štruktúra obyvateľstva podľa veku
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Zdroj: Štatistický úrad, prepočty autorov  

 

 

 

Tabuľka č.3: Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania 

Najvyšší 

skončený stupeň 

školského 

vzdelania 

Muži Ženy Spolu Percentuálny 

podiel v % 

Slovensko 

podiel v 

% 

Základné 129 267 396 19,4 21,06 

Učňovské(bez 

maturity) 

192 135 327 16 19,72 

Stredné odborné (bez 

maturity) 

149 80 229 11,2 4,68 

Úplné stredné 

učňovské(s 

maturitou) 

80 35 115 5,6 4,71 

Úplné stredné 

odborné(s maturitou) 

128 198 326 15,9 3,78 

Úplné stredné 

všeobecné 

24 56 80 3,9 15,73 

Vyššie 2 4 6 0,3 0,5 

Vysokoškolské 

bakalárske 

3 3 6 0,3  
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Vysokoškolské 

magisterské, 

inžinierské, 

doktorské 

60 47 107 5,2  

Vysokoškolské 

doktoranské 

1 1 2 0,1  

Vysokoškolské spolu 64 51 115 5,6 7,87 

Vysokoškolské podľa 

zamerania: 

     

- univerzitné 

- technické 

- ekonomické 

- poľnohospodárske 

- ostatné 

12 27 39 34  

33 12 45 39,1  

5 7 12 10,4  

9 3 12 10,4  

5 2 7 6,1  

Ostatní bez udania 

školského vzdelania 

2 1 3 0,2 1,59 

Ostatní bez školského 

vzdelania 

4 2 6 0,3 0,29 

Deti do 16 rokov 215 226 441 21,6 20,07 

Úhrn 989 1055 2044 100 100 

 

Zdroj: Štatistický úrad, prepočty autorov  

     

Z ukazovateľov v tabuľke č.3 môžeme dedukovať, že vzdelanostná úroveň obyvateľov 

obce v porovnaní s priemerom Slovenska a Prešovského samosprávneho kraje mierne 

zaostáva, keďže podiel vysokoškolský vzdelaných obyvateľov na Slovensku je 7,87% 

a v Prešovskom samosprávnom kraji 6,08% /obec 5,6%/. Podiel občanov s učňovským 

vzdelaním je v Slovenskej republike 19,72% v Prešovskom samosprávnom kraji 22,35% 

/obec 16%/ a podiel deti do 16 rokov je v Slovenskej republike 20,07% v Prešovskom 

samosprávnom kraji 24,23% a v obci 21,6%. Lepší ako je priemer Slovenska a Prešovského 

samosprávneho kraja vykazuje obec v podiele ľudí so stredoškolským vzdelaním s maturitou, 

keď v Slovenskej republike je 24,22% v Prešovskom samosprávnom kraji je 23,97% a v obci 

25,4%.  
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Graf č.3: Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania 
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Tabuľka č.4: Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania 

 

Náboženské 

vyznanie/cirkev 

Muži Ženy Spolu Percentuálny 

podiel v % 
Rímskokatolícka cirkev 912 984 1896 92,8 
Gréckokatolícka cirkev 34 35 69 3,4 
Evanjelická cirkev 

augsburského vyznania 
0 2 2 0,1 

Reformovaná 

kresťanská cirkev 
18 15 33 1,6 

Bez vyznania 16 14 30 1,5 
Nezistené 9 5 14 0,6 
Spolu 989 1055 2044 100 

 

Zdroj: Štatistický úrad, prepočty autorov 

 

Tabuľka č.4 hovorí o vierovyznaní obyvateľov obce. Väčšina obyvateľov / 92,8%/ je 

rímskokatolíckeho vyznania. 
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Tabuľka č.5: Štruktúra obyvateľstva podľa materinského jazyka 

 

Národnosť Muži Ženy Spolu Percentuálny 

podiel v % 
Slovenská 949 1021 1970 96,37 
Maďarská 1 0 1 0,05 
Rómska 25 22 47 2,3 
Rusínska 2 2 4 0,2 
Ukrajinská 1 3 4 0,2 
Česká 4 3 7 0,34 
Ostatné, nezistené 7 4 11 0,54 
Spolu 989 1055 2044 100 

 

Zdroj: Štatistický úrad, prepočty autorov  

 

Priemerný vek obyvateľov obce je 35,3 rokov (muži – 33,9%, ženy – 36,5%) a 

v porovnaní s priemerom na Slovensku, kde je priemerný vek mužov 35,5 rokov,  žien 38,7 

rokov môžeme konštatovať, že priemerný vek obyvateľov je nižší ako je priemer v Slovenskej 

republike. Jedným z činiteľov, ktorý vplýva na vekovú štruktúru obyvateľov obce, je odchod 

mladých ľudí za štúdiom a prácou do zahraničia.     

 

Rómovia /podľa Sociografického mappingu – Atlas rómskych komunít na 

Slovensku, 2004/. 

 

V obci je podľa Atlasu rómskych komunít na Slovensku /Bratislava 2004/ 48 rómskych 

občanov žijúcich pri povodí rieky Ladianka /intravilán/. Obydlia /7/ sa nachádzajú na 

obecných pozemkoch, pričom len dva domy majú súpisné čísla. Jedna rodina obýva bývalú 

budovu ČOV. Z infraštrukúrnych sietí využívajú elekrinu a verejné osvetlenie. Na 

vybudovaný vodovod /2004/ sa doposiaľ nenapojila ani jedna domácnosť. Prístupová cesta 

k obydliam je po panelovej ceste alebo panelovom chodníku. Oblasť postihujú časté záplavy. 

Nezamestnanosť v rómskej komunite je v súčasnosti 100%. Deti žijúce v rómskej 

komunite nenavštevujú predškolské zariadenie, často opakujú ročníky v rámci základnej školy 

a ukončujú v nižšom ročníku ako deviatom.  
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1.1 Vzdelávanie 

 
História Základnej školy /1.-9.ročník/ sa začala písať v roku 1890.  

V školskom roku 2003/2004 bolo v základnej škole evidovaných 541 žiakov a 36 

učiteľov vrátane Mgr.Viliama Knapčoka riaditeľa školy.  

V školskom roku 2006/2007 bolo na I.stupni 141 žiakov v 7 triedach a na II.stupni 411 

žiakov v 17 triedach. Počet pedagogických zamestnancov bol 39 a nepedagogických 

zamestnancov 9 /+80%/. Odbornosť vyučovania je 96,24 %.  

Z celkového počtu 552 žiakov prospelo 529 žiakov, t.j. 95,83% žiakov. Neprospeli 18 

žiaci a 5 žiaci boli neklasifikovaní /všetci 5 pochádzajú z rómskej komunity/, z dôvodu 

veľkého počtu vynechaných hodín.  

Základná škola mala v šk.roku 2006/2007 7 tried s rozšíreným vyučovaním cudzích 

jazykov a jednu triedu so športovou prípravou.  

Na škole sa realizuje program primárnej prevencie drogovej závislosti /prevencia pred 

toxikomániou, pred civilizačnými chorobami, prevenciu stresu, fyzického a psychického 

týrania, ochran pred nezákonným používaním narkotík a psychotropných látok, pestovania 

vlastnej hodnoty/.   

V rámci 17 záujmových útvarov bolo vytvorených celkom 34 oddelení. V krúžkoch 

pracovali žiaci so vzdelávacími poukazmi /363 žiakov/ i žiaci bez vzdelávacích poukazov 

/217/. 

 počítačové oddelenie - 8 /počítačová gramotnosť/ 

 športové oddelenie – 9 /kondičné cvičenia, basketbal, bedminton, futbal, futsal, 

gymnastika, turistika/ 

 prírodovedné oddelenia – 4 /matematika a chémia – príprava na Monitor, na 

prijímačky na SŠ/ 

 jazykové oddelenia – 7 /anglický jazyk, slovenský jazyk/ 

 hudobné oddelenie – 5 /moderné tance, ľudové tance, hra na klavíri/ 

 novinárske oddelenie – 1 /základy publicistiky - Časopis v školskom tričku/ 

Školský klub detí – mal v roku 2007 dve oddelenia a v nich 35 detí. 

Čerešenka – v rámci školského klubu detí funguje detský súbor Čerečenka, ktorá sa 

zameriava na ľudové zvyky a obyčaje šarišského regiónu vrátane ľudových piesní. Čerešenka 

vystúpila s programom pre dôchodcov, s vianočnými koledami pre učiteľov a žiakov ZŠ, 

s pásmom Na bál na rodičovskom plese.  

V šk.roku 2006/2007 bola z prevádzkových nákladov financovaná rekonštrukcia malej 

telocvične /334 tis. Sk/ a finančne sa škola podieľala aj na vyasfaltovaní areálu školy /80 

tis.Sk/. Rekonštrukčné práce prebehli tiež na sociálnych zariadeniach v pavilóne C /130 

tis.Sk/ a sociálnych zariadeniach v telocvični /12,5 tis.Sk/. V roku 2007 sa začali práce 

v rámci výmeny okien v oboch budovách a priebežná modernizácia vybavenia jenotlivých 

tried. V budove školskej jedálne bola vymenená podlaha, zrekonštruované okná a radiátory.  

Budova základnej školy si vyžaduje ďalšie investičné aktivity, najmä čo sa rozšírenia jej 

kapacity týka, obnova vonkajšej fasády, aktivity na zníženie vykurovacej náročnosti.  

Súčasťou základnej školy je aj školská jedáleň, telocvičňa a dielne. 

 

Obec prevádzkuje materskú škôlku, ktorá sa nachádza je jednej z najstarších budov 

obce. V súčasnom období ju navštevuje 70 detí. V areáli škôlky sa nachádza dopravné ihrisko, 

ktoré slúži deťom a občanom obce. V roku 2007 bola realizovaná oprava fasády budovy, 

v roku 2008 obec investovala do opráv a vybavenia interiéru (hygienické zariadenia, drobný 

nábytok, technické dovybavenie).  
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1. 2 Šport   

 

Obecný Futbalový klub obce Kapušany v súčasnosti zastrešuje prípravku pre starších 

žiakov, mužstvo starších žiakov, mužstvo staršieho dorastu a mužstvo dospelých. 

Pri Futbalovom klube je v obci zriadený Mariaš klub Kapušany, ktorý každoročne 

usporiadava Trojkráľový mariašový turnaj o pohár starostu obce.  

Najmä v jesenných a zimných mesiacoch sa schádza neformálna skupina žien, ktorá sa 

venuje aerobiku a kalenetickým cvičeniam.  

 Ďalšie aktivity vykonáva obecný hasičský zbor a dobrovoľný hasičský zbor. 

Každoročne organizujú Súťaž o pohár starostu obce a prehliadku požiarnej pripravenosti. 

 

1. 3 Kultúra 
 

Kultúrno-historický a pamiatkovo chránený fond obce má regionálny význam. V oblasti 

kultúry a rozvoja cestovného ruchu je možné výraznou mierou prispieť jeho primeranou 

údržbou a využitím.   

Kostol z 19. storočia, ale najmä zrúcaniny hradu pochádzajúceho z 13. storočia sú 

dominantnými kultúrnymi pamiatkami obce, ktoré pútajú pozornosť už z diaľky.  

V roku 1969 bola v obci Kapušany založená spevácka skupina, aby zachovávala ľudové 

tradície obce. Postupne počet spevákov vzrástol na 22 ľudí, ktorých sprevádzala pri ich speve 

harmonika. Ich účinkovanie trvalo do roku 1978. V roku 1982 bola znovu obnovená činnosť 

speváckej skupiny. Ich počet vzrástol na 12 žien a 10 mužov. Skupina dostala názov 

"Kapušančan".  
V roku 1986 sa rozšírila existujúca spevácka skupina o mládežnícky tanečný kolektív a o 

trojčlennú ľudovú hudbu. V roku 1987 sa súbor rozrástol na 50 členov a existoval do konca 

roku 1990. Po päťročnom odmlčaní v októbri 1995 súbor pod vedením manželov 

Palovičových obnovil svoju činnosť pod názvom Detský folklórny súbor (DFS) Kapušančan. 

Jeho zriaďovateľom sa stal Obecný úrad Kapušany.  

DFS Kapušančan je detský umelecký súbor s dlhodobou tradíciou interpretovania 

folklóru a obradových zvykov. Je zameraný prevažne na interpretovanie folklóru s vyššou 

štylizáciou. 

Súbor čerpá námety pre svoju činnosť z Kapušian a okolia, teda z regiónu Šariš a prezentuje 

sa vlastnými krojmi, ktoré sú tak typické pre našu obec. Medzi najkrajšie a najzaujímavejšie 

námety tejto oblasti patria detské hry a zvyky. 

 V roku 1995 sa sformovala aj ľudová hudba, ktorá mala v tom čase 8 členov 

a umelecká rada zlôožená zo šiestich ľudí.  

Druhým pilierom lokálnej folklórnej tradície je mužská spevácka skupina 

"Kapušanske richtaroše". Táto spevácka skupina sa vznikla v roku 1998 a verejnosti sa 

predstavila v auguste uvedeného roku na oslavách prvej písomnej zmienky o obci Kapušany. 

Umeleckým vedúcim skupiny je hudobný skladateľ a upravovateľ ľudových piesní, 

vysokoškolský pedagóg Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity Dr. 

Jozef Hrušovský. 

V jeseni roku 2005 v obci bolo znovuzaložené ochotnícke divadlo DiKAPY, ktoré po 

15 rokoch nadviazalo na tradície ochotníckeho divadla Úsmev. V súčasnosti má cca 30 

členov, vrátane Detského divadla DiKAPY.V rámci okresnej prehliadky v roku 2006 získal 2 

ocenenia za najlepšie individuálne herecké výkony.  

V roku 2005 nacvičil komédiu Klbko od chorvátskeho autora Pera Budáka, v roku 2006 

komédiu Bláznivý deň od ruského autora Valentyna Katajeva a v roku 2007 hru Samo Ubijca 
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od ruského autora Nikolaja Erdmana. Detske divadlo DiKapy sa uviedlo rozprávkou 

Veronika, ktorá vznikla na motívy rozprávky Snehová kráľovná od Christiana Andersena 

a rozprávkou Benjamínko.  

Pri farskom úrade existuje kresťanské divadlo Rabbuni, ktoré má 25 členov 

pozostávajúcich prevažne z detí a mládeže. Divadelná skupina sa zameriava na hry 

s náboženskou tématikou /pašiové hry, vianočné hry/.  

Náboženským piesňam sa venuje cirkevný spevácky zbor Aleluja, ktorý vznikol pred 

rokom 1998. 

 

         V roku 2002 boli ukončené rekonštrukčné práce na Kultúrnom dome. Ešte v tomto 

roku sa doň presťahovala obecná knižnica, ktorá svojou bohatou zbierkou kníh slúži rôznym 

vrstvám obyvateľov - od detí predškolského veku až po staršiu generáciu. Návštevnosť 

knižnice bola – 2 189 čitateľov za rok 2006, pričom evidovaných čitateľov bolo 230 /pre 

porovnanie v roku 1997 knižnica evidovala 457 čitateľov/. Z tohto počtu je 127 žiakov ZŠ 

a 103 sú ostatní. Členom sa môže stať ten, kto má trvalý pobyt v Kapušanoch, trvale 

pracovisko v Kapušanoch alebo navštevuje ZŠ v Kapušanoch. V kultúrnom dome sa nachádza 

kultúrno-spoločenská miestnosť, kuchynka s príslušenstvom, ktorá slúži hlavne na kultúrno-

spoločenské akcie a bar. 

V roku 2008 sa knižnica presťahoval do zrekonštruovaných priestorov budovy COOP 

Jednota, ktorá v minulosti slúžila ako predajňa mäsa-udenín. Okrem knižnice sa v budove 

zriadila čitáreň a Klub dôchodcov. 

 

Najväčšou kultúrnou udalosťou počas roka sú Kapušianske folklórne dni, teda 

prehliadka ľudového umenia a krásy folklóru. V roku 2007 sa realizoval už V. ročník, tzn. 

prvýkrát sa uskutočnili v roku 2003. V roku 2007 sa k ľudovým tancom a spevom pridali aj 

miestni remeselníci s prezentáciou vlastnej tvorby.  

Obec usporadúva Kapušianske folklórne dni v miestnom parku, pričom každoročne je 

nútená zapožičiavať prenosné – skladacie javisko.  

 

V obci štvrťročne vychádza obecný časopis „Pod Kapušianskym hradom“ – 

Kapušiansky spravodajca, ktorý informuje o aktuálnych kultúrno-spoločenských aktivitách 

občanov, o športových aktivitách v obci, o histórii Kapušian, o aktuálnych problémoch 

v spolunžívaní, o aktualitách v rámci samosprávy.  

Počet výtlačkov je 600 ks, počet strán 8.  

 

V obci nájdeme viacero drobných remeselníkov, ktorí sa venujú tradičným remeslám 

a majú silný potenciál na zviditeľnenie obce. Remeselníci sa venujú najmä umeleckému 

i úžitkovému rezbárstvu, kováčstvu, kamenárstvu, knižnému umeniu a práci s papierom /v 

ateliéri Tri kvapky/, háčkovaniu, vyšívaniu, umeleckej fotografii či výrobe ozdobnej bižutérie. 

1.4 Sociálna oblasť a zdravotníctvo 

 

Obec sa v roku 2005 zapojila do Programu podpory sociálnej práce v obciach, ktorý 

koordinuje a financuje Fond sociálneho rozvoja. V rámci programu boli vytvorené tri 

pracovné miesta /1 komunitný sociálny pracovník a 2 asistenti komunitného sociálneho 

pracovníka/. Komunitný sociálny pracovník vyhľadáva občanov marginalizovaných 

rómskych komunít, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc, pracuje s komunitou v jej 

prirodzenom sociálnom prostredí. Od roku 2006 poskytujú komunitní sociálni pracovníci /2/ 

služby aj rómskej komunite v susednej obci Šarišská Poruba.  
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Obec realizuje Národný projekt č. V – „Aktivácia nezamestnaných 

a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi“. 

Hlavným cieľom projektu je podpora udržiavania pracovných návykov uchádzačov 

o zamestnanie s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných a nezamestnaných v hmotnej núdzi 

ako prostriedok zvyšovania ich zamestnateľnosti.  

 

V roku 2005 a 2006 obec zamestnávala 3 absolventov v rámci Národného projektu IX 

„Absolventská prax“. Cieľom projektu je podpora vstupu absolventov škôl a mladých ľudí 

do 25 rokov veku do zamestnania s dôrazom na získanie pracovných skúseností a odborných 

zručností v reálnom pracovnom prostredí. Absolventi sa uplatnili pri poskytovaní 

internetových služieb a pri výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole.  

 

V roku 2006 obec zamestnávala až 13 opatrovateľov pre 13 občanov, čo bolo pre 

rozpočet obce neúnosný stav. Obec 1. 5. 2007 zrušila opatrovateľskú službu v celom 

rozsahu, pričom jednotlivé prípady boli riešené individuálne formou finančnej výpomoci. 

Neskôr sa inštitút opatrovateľskej služby znova zaviedol, avšak obec aj naďalej rieši pomoc 

starším a telesne posihnutým formou individuálnej výpomoci, najčastejšie formou finančných 

dávok na lieky a ostatné zvýšené náklady. 

 

V obci od roku 2006 funguje provizórne Komunitné centrum pre mimoškolské 

aktivity detí žijúcich v rómskej komunite i aktivity dospelých v rámci projektov. Komunitné 

centrum v súčasnosti nemá potrebné materiálno–technické ani personálne vybavenie pre 

realizáciu aktivít.  

 

Klub dôchodcov má 100 členov. V roku 2007 v rámci Akadémie vzdelávania spolu so 

Šarišským osvetovým strediskom v Prešove absolvovali členovia Klubu dôchodcov 

prednášky zamerané na zdravotnú tématiku a zdravú výživu, záhradníctvo a ovocinárstvo. 

Každoročne dôchodcovia pripravujú fašiangove posedenie, Deň matiek, letnú opekačku, 

organizujú spoločnú Púť na Levočskú horu a zapájajú sa aj do prác prospešných pre obec – 

upratovania a výsadby kvetov.  

Okrem Klubu dôchodcov je obci Klub telesne postihnutých a Klub postihnutých 

civilizačnými chorobami.  

Zdravotné stredisko bolo dané do užívania v roku 1978. V roku 1997 bolo v súlade so 

zákonom prevedené do majetku obce. V súčasnosti sú všetky ambulancie sprivatizované, 

podobne aj lekáreň, ktorá nesie meno sv. Martina. 

 

Ambulancie lekárov 

 

 2 všeobecní lekári / 2 zdravotné sestry 

 2 pediatri / 2 zdravotné sestry 

 2 stomatológovia / 2 zdravotné sestry 

 1 gynekológ / 1 zdravotná sestra – 2 dni v týždni (k 1.1.2008 prevádzka ambulancie 

ukončená) 

 

Aktívnu činnosť a bohatú tradíciu ma aj miestna organizácia Červeného kríža. Okrem 

darcovstva krvi svoju činnosť rozvíja aj v oblasti vzdelávania a to formou organizovania 

prednášok o zdravom životnom štýle a zdravom stravovaní a pod.  
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1. 5 Životné prostredie  
 

Vývoz tuhého komunálneho odpadu: 

Komunálny odpad :                                        3 x mesačne 

Papier:         3 x ročne 

Plasty:                                     1 x za mesiac 

Sklo:                                     1 x štvrťročne 

Elektrické a elektronické zariadenia, akumulátory a pneumatiky:  1 x ročne 

 

Skládka tuhého komunálneho odpadu sa v obci nenachádza a vývoz odpadu 

zabezpečuje spoločnosť FÚRA s.r.o., ktorá vyváža odpad na skládku Petrovany. 

 

Obec v dávnejšej ale aj nedávnej minulosti mala problémy so záplavami, ktoré obec 

sužujú hlavne po dlhotrvajúcejšom období sucha a následnými zrážkami. Posledné záplavy 

v obci  boli v roku 2006. V tejto súvislosti správca tokov povodie Bodrogu a Hornádu 

vyčistilo toky Ladianky a Sekčova, bol vybudovaný násyp a ochranná hrádza. 

 

V obci je registrovaná Urbárske spoločenstvo Kapušany, ktoré hospodári na výmere 

23 ha, 10 ha prenajíma Zvernici – p. Palša. Jeho hlavná činnosť v súčasnom období spočíva 

v zalesňovaní voľných častí. 

 

1.6 Ekonomika, zamestnanosť  

 
Zamestnanosť v obci závisí vo veľkej miere od situácie v celom Prešovskom okrese. 

Keďže v našom regióne je pomerne veľká nezamestnanosť, nie je tomu inak ani 

v Kapušanoch. Zatváranie strategických podnikov a neustále prepúšťanie si vyberá svoju daň 

v podobe vysokej nezamestnanosti a ľudí odkázaných na dávky sociálnej pomoci. V obci sa 

nachádzajú podniky so sezónnym charakterom, preto sa situácia pracovných príležitostí 

neustále mení. 

Najohrozenejšími skupinami na trhu práce z pohľadu zamestnanosti sú mladí ľudia, 

občania so zdravotným postihnutím, osoby s nízkou kvalifikáciou, starší pracovníci / najmä 

ženy/. 

 

Štruktúry uchádzačov o zamestnanie v obci Kapušany od r. 2004 do r. 2007 

Tabuľka č.6 Štruktúra UoZ podľa pohlavia  Tabuľka č. 7 Štruktúra UoZ podľa 

 pohlavia - v % z celkového počtu UoZ 

  

k 
31.12.0

4 

k 
31.12.0

5 

k 
31.12.0

6 
k 

31.3.07 

Uchádzači o z.         

celkom 166 142 115 114 

ženy  88 78 67 66 

muži 78 64 48 48 

Zdroj: ÚPSVaR Prešov 

      

Z hľadiska štruktúry uchádzačov o zamestnanie podľa pohlavia je v obci Kapušany 

evidovaných viac žien ako mužov. 

  
k 

31.12.04 
k 

31.12.05 
k 

31.12.06 k 31.3.07 

ženy  53,01% 54,93% 58,26% 57,89% 

muži 46,99% 45,07% 41,74% 42,11% 
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Od roku 2004 ma nezamestnanosť klesajúcu tendenciu, ktorá je dosiahnutá aj tým, že 

veľa ľudí si otvorilo živnosť a pri svojich podnikateľských aktivitách zamestnávajú rodinných 

príslušníkov.     

 

Graf č.4: Vývoj nezamestnanosti v obci  
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Zdroj: ÚPSVaR Prešov 

 

Najviac nezamestnaných je evidovaných so vzdelaním vyučenie, potom približne na 

rovnakej úrovni sú absolventi úplného stredného odborného vzdelania s maturitou 

a nezamestnaní s ukončeným len základným vzdelaním. 

 

Tabuľka č. 8 Štruktúra UoZ podľa vzdelania - v % z celkového počtu UoZ 

  k 31.12.04 k 31.12.05 k 31.12.06 k 31.3.07 

vedecká výchova (st. 9) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

vysokoškolské vzd. (st. 8) 5,42% 5,63% 6,09% 3,51% 

vyššie vzd. (st. 7) 0,60% 0,70% 0,87% 0,88% 

úpln.str.odb.s matur.(st. 6) 13,25% 11,97% 13,91% 15,79% 

úpln.str.všeob.s mat.(st. 5) 2,41% 2,82% 1,74% 1,75% 

úpln.str.s matur. (st. 4) 7,23% 8,45% 6,96% 9,65% 

str.odb.bez mat. (st. 3) 0,00% 0,70% 0,00% 0,00% 

vyučenie (st. 2) 50,00% 50,70% 46,96% 46,49% 

úplné základné (st. 1) 13,25% 12,68% 16,52% 14,91% 

nedok. zákl. a bez školy (0) 7,83% 6,34% 6,96% 7,02% 

Zdroj: ÚPSVaR Prešov 

 

Vážnym problémom je aj najvyšší podiel nezamestnaných so skupiny nezamestnaných 

viac ako 24 mesiacov, teda dlhodobo nezamestnaní. 

 

Tabuľka č. 9 Štruktúra UoZ podľa doby evidencie - v % z celkového počtu UoZ 

  k 31.12.04 k 31.12.05 k 31.12.06 k 31.3.07 

do 3 mesiacov (vrátane) 16,87% 16,90% 20,87% 20,18% 
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4 - 6 mesiacov 13,86% 15,49% 21,74% 14,91% 

7 - 9 mesiacov 10,24% 11,27% 5,22% 17,54% 

10 - 12 mesiacov 6,63% 5,63% 10,43% 5,26% 

13 - 24 mesiacov 22,89% 14,08% 12,17% 14,04% 

nad 24 mesiacov 29,52% 36,62% 29,57% 28,07% 

Zdroj: ÚPSVaR Prešov 

 

Najviac nezamestnaných a tým aj ohrozených občanov Kapušian je vo veku od 50-54 

rokov, ktorí keď stratia zamestnanie, je priam nemožné sa ešte niekde zamestnať. Je tiež 

dôležité zamerať sa na skupinu mladých absolventov škôl (20-24 roční), ktorí predstavujú tiež 

početnú ohrozenú skupinu nezamestnaných. 

 

Tabuľka č. 10 Štruktúra UoZ podľa veku - v % z celkového počtu UoZ 

  k 31.12.04 k 31.12.05 k 31.12.06 k 31.3.07 

do 19 rokov 3,01% 1,41% 5,22% 3,51% 

v tom:         

15 roční 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

16 roční 0,00% 0,00% 1,74% 0,00% 

17 roční 0,00% 0,00% 0,00% 0,88% 

18 roční 1,20% 0,00% 0,87% 0,88% 

19 roční 1,81% 1,41% 2,61% 1,75% 

20 - 24 roční 16,27% 12,68% 13,04% 15,79% 

25 - 29 roční 9,04% 14,79% 7,83% 7,02% 

30 - 34 roční 15,06% 16,20% 13,91% 17,54% 

35 - 39 roční 10,24% 14,08% 10,43% 12,28% 

40 - 44 roční 12,05% 9,86% 13,91% 7,89% 

45 - 49 roční 11,45% 7,75% 9,57% 10,53% 

50 - 54 roční 16,27% 19,72% 20,00% 18,42% 

55 - 59 roční 5,42% 3,52% 5,22% 6,14% 

nad 60 rokov 1,20% 0,00% 0,87% 0,88% 

Zdroj: ÚPSVaR Prešov 

 

Vzhľadom na pomerne vysoký počet nezamestnaných osôb bude potrebné naďalej 

modernizovať aktívne opatrenia na trhu práce a prispôsobovať ich existujúcim potrebám trhu 

práce. Aktívne opatrenia na trhu práce by mali byť zároveň dostatočne flexibilné, aby 

zohľadňovali a reagovali na potreby jednotlivých občanov, medzi ktorými pretrvávajú 

výrazne disparity.  
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Prehľad podnikateľov v obci a predmet ich činnosti: 

 

Na území našej obce sa nachádzajú podniky zastúpené v rôznych odvetviach. Drevárska 

výroba a spracovanie dreva, výroba krmív, predaj krmív, výroba nanukov, umelé pestovanie 

hlív, šitie odevov a v poslednom období sa rozvíja aj cestovný ruch. 
Medzi najväčšie priemyselné podniky našej obce patrí Slovnaft benzinol, Aqua exotic-

výroba krmív pre psov, drobné vtáctvo a vodné živočíchy, Radoma-výroba nanukov a píla 

P.W.G Kapušany. 

 

Prvé práce na výstavbe Priemyselného závodu Benzinol Kapušany sa začali roku 1973. 

Samotná prevádzka bola zahájená v roku 1978. V rokoch 1980 - 1988 sa v závode stáčali aj 

motorové oleje. V roku 1991 bola v závode zavedená výroba destilovanej vody. V súčasnosti 

je však už zrušená.  

V čase najväčšieho odbytu 110 000 ton ročne mal závod 135 pracovníkov. V roku 1996 

bola vybudovaná nová plniaca lávka pre spodné plnenie s riadiacim systémom Accuload s 

odsávaním uhľovodíkových pár, čo značne prispelo k zlepšeniu ekológie. Od roku 1997 

akciová spoločnosť pristúpila k tranformácii svojej distribučnej siete. Po vstupe maďarskej 

ropnej spoločnosti MOL do Slovnaftu, sa aj Benzinol zlúčil s akciovou spoločnosťou 

Slovnaft, a.s. v júli roku 2001. Z Kapušian zavážajú čerpacie stanice benzínmi a naftou 

takmer na polovici územia Slovenska a počet zamestnancov sa značne zredukoval. 

V súčastnosti sa prevádzka Slovnaftu rozširuje.   

 

Jedným z dôležitých spracovateľov dreva je firma PWG - píla Kapušany a Hajtol -

výroba drevárskych výrobkov. V poslednom období sa rozvíjajú ekonomické aktivity aj 

v oblasti cestovného ruchu a agroturistiky, čoho dôkazom je výstavba penziónu a hotela pod 

hradom a chov muflónov. 

V našej obci sa nachádza ešte množstvo malých podnikov, ktoré sa tiež podieľajú na 

raste ekonomiky. Svoje služby tu poskytujú aj malí živnostníci. Uvádzame prehľad 

najznámejších: 

 

 Jana Raďaková – NANA - Výroba, oprava a úprava textilných výrobkov, Výroba 

drobných darčekových predmetov a suvenírov 

 František Slávik - F E S - bar 

 Miroslav Labanc – LENSPLOD - obchod s bytovým textilom a kobercami 

 František Varga - Výroba a oprava obuvi 

 Ján Križovenský - REZBA umelecké spracovanie dreva 

 Ján Marušák - Reštaurácia DUO 

 Ondrej Vidumský - BUFET VIDO 

 Jozef Čorba – drevovýroba 

 Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove 

 Radoma s.r.o. Prešov, s.r.o. - Výroba a predaj mrazených krémov, Spracovanie ovocia 

a zeleniny                                                                                                                                                       

 Marek Varga  Ma.Va.  - pohostinstvo 

 Stanislav Vojtek - V & K Stolárstvo 

 Ján Jakubík - Výroba píliarská 

 Pavel Jakša - Prevádzkovanie pohrebnej služby 

 Juraj Drál -  pohostinstvo RANČ 

 Viera Namešová - Kaderníctvo VIE – NA 
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 Július a Anna Verčimáková – potraviny a drogéria 

 Jozef Bača – Čalúnictvo Bača & Kaminský 

 Daniel Verčimák – EFENET – pod firmou Condornet – mikrovlnný internet 

 Pavol Polča – HASPOL - Prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany - Benzinol, a.s., 

obch.záv . 

 Jana Kokošková – kadernícke a holíčské služby 

 Kamil Lazorik - Opravy cestných motorových vozidiel     

 MARKANT EX, s.r.o. - Výroba odevov a odevných doplnkov, Oprava odevov 

 I. Blašková – Kozmetika  

                                                                                                                                                             

1.7 Technická infraštruktúra a občianska vybavenosť 

 

Obecný úrad v Kapušanoch sídli v obecnej budove, ktorej súčasťou je sobášna sieň. 

V rámci vnútornej organizácie sa obecný úrad člení na referát administratívno – správny,  

referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky, referát miestnych daní, poplatkov, 

referát matriky, evidencie obyvateľstva, referát stavebného poriadku a životného prostredia, 

referát komunitnej práce, referát kultúry /t.j. obecná knižnica/ a referát údržby a opráv. 

 

Pre občanov Kapušian sú dostupné služby nasledujúcich verejno-právnych 

i podnikateľských subjektov so sídlom v obci:  

pošta, polícia, zdravotné stredisko a lekáreň, reštauračné zariadenia a pohostinstvá, 

čalúnnictvo, predajňa farieb a lakov, veľkoobchod a maloobchod krmív – Aqua exotic, 

stolárske dielne, novinový stánok, telefónny automat, požiarne vozidlo a požiarna stanica, 

predajne kvetov, autoservis, autobazár, kaderníctva. 

Obec Kapušany spravuje, prevádzkuje a zabezpečuje údržbu: miestneho rozhlasu, 

verejných priestranstiev, parku, cintorína a Domu smútku. 

 

Dopravná infraštruktúra 

 

Cestná komunikácia E 50, ktorá bola vybudovaná v 20. storočí slúži k tranzitnej 

doprave osôb, zvierat a vecí. Hromadnú dopravu osôb zabezpečuje Slovenská autobusová 

doprava a. s. Prešov. Na trase Prešov - Bardejov a späť sa v obci nachádzajú tri autobusové 

zastávky a na trase Prešov – Humenné jedna.  

Obec Kapušany je od okresného miesta vzdialená 10 km a je s okresným mestom 

spojená cestou 1. triedy.  

Cestnú dopravnú sieť obce tvoria : 

- cesta 1. triedy  

- cesta 2. triedy  

- miestne komunikácie /spojovacie a obslužné/  

 

Obec Kapušany je dôležitou železničnou križovatkou na trase Prešov - Bardejov a 

Prešov - Strážske - Humenné - Medzilaborce.  

Realizácia stavby železnice Prešov - Kapušany - Bardejov začala roku 1885 a o osem 

rokov už bola v prevádzke. V tom roku je postavená i železničná stanica III. kategórie.  

Dňa 29. júna 1939 začala výstavba druhej železnice Kapušany - Strážske. Spustená bola o 5 

rokov. V roku 1943 bola postavená aj nová železničná stanica. Železnica je tam dodnes a 

funguje oboma smermi.  
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V roku 2008 bola ukončená rekonštrukcia železničnej stanice – zatepľovanie budovy, 

plynofikácia atď. 

 

Internet v obci je dostupný cez sieť pevnej linky T-Comu a mikrovlnným internetom cez 

spoločnosť Condornet, ktorá pokrýva 80% Kapušian a okolo 10 dedín v blízkosti Kapušian. Obec 

je pokrytá signálom v sieti mobilných operátorov a to T-Mobile ako aj Orange. V škole je zriadená 

počítačová trieda, ktorá bola podporená z projektu Infovek. Na obecnom úrade niekedy fungovala 

internetová miestnosť, ktorá je v súčasnom období nefunkčná. Obec sa zapojila do projektov, 

ktorých žiadateľom a realizátorom bol Prešovský samosprávny kraj s názvami „PSK - Pilotná sieť 

VPBI“ a „PSK - Inteligentný región“, v rámci ktorých bol obci poskytnutý terminál umiestnený pri 

obecnom úrade s pripojením na internet a intranet. Terminál je využiteľný pre obyvateľov regiónu, 

ktorí nemajú vlastné pripojenie k internetu, marginalizované skupiny obyvateľov, ktorí nemajú 

prístup k informačným technológiám vôbec, návštevníkov regiónu. Najväčším problémom je jeho 

devastácia vandalmi, a tým jeho časté znefunkčnenie. 

 
V obci je takmer 100% obývaných domov napojených na rozvod zemného plynu.  

 
Obec je napojená na rozvod pitnej vody a to verejným vodovodným potrubím z 

vodného zdroja Tichý potok. Napojených je asi 89% obyvateľov. 

Domy, ktoré odpadovú vodu majú riešenú formou odtoku do odpadových žúmp majú 

možnosť si vývoz odpadu dohodnúť individuálne podľa potreby. Kanalizácia vo vlastníctve 

obce je sprevádzkovaná na asi 60%, pričom nie všetci obyvatelia sú pripojení (asi len 51%). 

Termín ukončenia rozostavanej kanalizácie je r. 2010. 

Obecná čistiareň odpadových vôd so sekundárnym spôsobom čistenia má kapacitu 

1000 EO, pričom v tomto období nie je na ňu napojená žiadna iná obec. Plánuje sa však so 

zväčšením kapacity a napojením okolitých obcí: Lada, Trnkov a Šarišská Poruba. 

Podnikateľský subjekt SLOVNAFT, a.s. plánuje výstavbu vlastnej ČOV. 

   

Celkový počet stavieb je 631. Z toho je 485 rodinných domov, 11 bytových domov 

a 135 ostatných stavieb. Zo 485 rodinných domov je trvale obývaných 434, 4 sú obývané 

prechodne a 47 domov je neobývaných. Z ostatných stavieb je 7 aj na bývanie. Všetky bytové 

domy sú obývané. 574 bytov je rozložených do rodinných domov (488), bytových domov 

(76) a ostatných stavieb (10).  

V máji 2007 bola odovzdaná do užívania bytovka s 18 obecnými nájomnými bytmi 

financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z MVRR SR.  

 

Iné 
Obec je členom Spolku obcí mikroregiónu Stráže /SOMS/. Mikroregión Stráže má 

rozlohu 180,65,km2,
 
počet obyvateľov 17 391 a počet obcí 18 /Demjata, Fintice, Fulianka, 

Geraltov, Gregorovce, Hubošovce, Jakubovany, Kapušany, Lada, Malý Slivník, Mošurov, 

Šarišská Poruba, Terňa, Tulčík, Uzovce, Veľký Slivník, Veľký Šariš – Kanaš, Záhradné. 

Začiatkom roka 2008 boli prijaté ďalšie obce, pričom ich počet je spolu 21.  

 

Ďalším mikroregionálnym spolkom, ktorého členmi je obce Kapušany, je mikroregión 

Eurošariš. Jeho členovia sú obce, ktoré spadajú pod pôsobnosť Poľnohospodárskeho 

družstva v Kapušanoch.  
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2. SWOT analýzy 

Oblasť vzdelávania 

Silné stránky Slabé stránky 

 vysoká úspešnosť žiakov pri 

prijímacích pohovoroch na SŠ 

 vysoká úspešnosť žiakov v Monitore  

 aktivity folkórneho súboru 

Čerešenka 

 rozvíjajúce sa športové aktivity 

/bedminton, futbal/ 

 mladý pedagogický zbor 

 škola je atraktívna aj pre žiakov 

mimo spádovej oblasti obce  

 možnosť študovať na ZŠ cudzie 

jazyky 

 vyučovanie anglického jazyka  

a rytmických cvičení v MŠ 

 Aréna športu a kultúry pri ZŠ, n.o. 

 

 rozsah a kvalita výučby cudzích 

jazykov nepokrýva dopyt zo strany 

rodičov 

 slabá spätná väzba zo strany vedenia 

školy k požiadavkám rodičov 

 zlý stav budov 

 zatekajúca strecha 

 kapacitne / priestorovo nepostačujúca 

škola 

 hroziaca dvojzmennosť 

 nerešpektovanie svetelnej signalizácie 

 vandalizmus  

 používanie alkoholických nápojov 

občanov v parku v čase vyučovania 

 zadĺženosť obce /plynofikácia/ 

 nízky počet mužov v pedagogickom 

zbore 

 nedostatok kvalifikovaných učiteľov 

anglického jazyka 

 priestorovo nevyhovujúca počítačová 

miestnosť a učebňa cudzích jazykov 

 chýbajúce oplotenie školy 

 areál školy využívaný ako parkovisko 

 nevyhovujúce priestory MŠ 

/schátralosť/ 

 nepostačujúce kapacity MŠ  

 MŠ navštevujú detí z iných obcí na 

úkor detí z obce Kapušany 

 nevyhovujúca pracovná doba učiteliek  

MŠ pre pracujúcich rodičov 

 nedostatok finančných prostriedkov 

z kapitálových výdavkov obce    

Príležitosti Ohrozenia 

 vypracovaný projekt na 

vykurovanie, prístavbu / nadstavbu 

školy a strechy 

 vybudované zábradlie ???? 

 projektová činnosť školy 

 dvojzmennosť 
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Oblasť športu 

Silné stránky Slabé stránky 

 silný športový potenciál mladých 

v obci  

 existujúce športoviská /futbalové 

ihrisko, ihrisko v parku, telocvičňa/  

 dobré technické vybavenie 

futbalového ihriska /šatne, sprchy, 

úplná infraštruktúra, futbalové 

náčinie, dresy/ 

 dobrý stav futbalového ihriska 

/zatrávnenie/ 

 

 

 športová trieda nie je zacielená na 

žiakov / hráčov z Kapušian  

 neexistujú športové družstvá iných 

športov 

 chýba turistický oddiel  

 nezáujem, slabá angažovanosť občanov 

 nezáujem registrovaného športovania 

v rámci ŠFK 

 chýba cykloturisktický chodník 

 málo športových aktivít pre ženy a deti 

 neexistujú športové turnaje v rámci 

regiónu 

 chýbajú športoviská pre tradičné / 

netradičné športy 

 chýba posilňovňa 

 chýba sauna 

 chýba správca pre futbalové ihrisko  

 „trieštenie síl“ – každá obec má svoje 

kluby 

neochota prijať „cudzích hráčov“ 

Príležitosti Ohrozenia  

 zanietenosť športovcov 

 vytváranie partnerstiev susedných 

obcí k budovaniu cykloturistických 

chodníkov 

 vypracovaný projekt - koncepčná 

práca pri výstavbe viacúčelového 

športoviska /v etapách/ 

 opakované záplavy ihriska  
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Oblasť kultúry 

Silné stránky Slabé stránky 

 priestor námestia využívaný na 

kultúrne akcie  

 záujem ľudí o kultúrne aktivity 

v rámci kultúrnych zložiek  

 silné meno súborov /Kapušančan, 

Richtaroše, DiKAPY, Aleluja/ 

 zrekonštruované nám. Sv. Martina 

 existujúci obecný časopis 

 podpora kultúrnych zložiek zo strany 

obce  

 existujúce občianske združenia 

realizujúce podujatia v obci  

 existujúce Kluby realizujúce kultúrne 

aktivity pre svojich členov 

 betónové námestie 

 slabá prezentácia miestnych 

kultúrnych zložiek pre občanov obce 

 nedostupná publikácia o obci 

/neaktuálna/ 

 neatraktívna informačná tabuľa na 

námestí  

 chátarajúci hrad 

 chýbajúci amfiteáter 

 chýba prezentácia tvorivosti občanov 

/talentovanej mládeže, drobných 

remeselníkov/ 

 chýba filmová projekcia 

 chýbajú zábavy, diskotéky, juniálesy, 

majálesy 

Príležitosti Ohrozenia  

 vysadenie zelene na námestí sv. 

Martina 

 existujúce občianske združenia 

realizujúce podujatia v obci  

 sprístupnený kultúrny dom 

 zachované tradície v obci /Veľká 

Noc, Vianoce, Hoscina na sv. 

Marcina/  

 drobní remeselníci  

 divadelný festival  

 web stránka 

 netradičné kultúrno – spoločenské 

podujatia /besedy, ../ 

 remeselný dom 

 tvorivé dielne miestnych 

remeselníkov 

 posilnenie existujúcich speváckych 

súborov /Aleluja, Richtaroše/ 

 amfiteáter 
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Oblasť sociálna a zdravotná  

Silné stránky Slabé stránky 

 existujúce zdravotné stredisko  

 existujúca lekáreň 

 komunitná sociálna práca 

 nájomné byty  

 kluby /Klub dôchodcov, Klub telesne 

postihnutých, Klub postihnutých 

civilizačnými chorobami/ 

  

 chýba očná ambulancia 

 chýba ženský lekár na „celý úväzok“  

Príležitosti Ohrozenia 

 spoločná vývarovňa pre dôchodcov 

 VZN – používanie alkoholických 

nápojov na verejnosti, v priestoroch 

parku 

 Kluby realizujúce sa v drobných 

obecných prácach 

 používanie alkoholu v parku 

/správanie ohrozujúce mravný vývoj 

žiakov aj ich zdravie/ 

 

 

 

Oblasť cestovného ruchu 

Silné stránky Slabé stránky 

 Dobré prírodné dispozície pre 

návštevnosť obce 

 Dobrá poloha obce, blízkosť 

okresného/krajského mesta, obec je na 

cestnej križovatke (jantárová cesta), 

blízkosť hraníc 

 Dobrá dopravná dostupnosť (cestná, 

železničná, blízkosť letiska Košice ) 

 prírodný a kultúrno-historický 

potenciál obce, existencia zrúcaniny 

hradu, hradného vrchu 

 vysoká návštevnosť a atraktívnosť 

hradnej zrúcaniny 

 potenciál tradičnej kultúry (remeslá, 

folklór) 

  

 chátranie hradu, 

 slabá informovanosť turistov 

/navigačné turistické tabule, 

rozchodník/ 

 neexistencia mikroinfraštruktúry 

k rozvoju CR (parkoviská, 

rozchodník, stravovacie kapacity, 

verejné WC, odpadkové koše, bufet, 

detské ihrisko...) 

 nevyužívaný hlavný cestný ťah na 

podnikateľské účely 

 nedostatok finančných prostriedkov 

spôsobujúci nezáujem podnikať 

v oblasti CR 

 nevysporiadané vlastnícke vzťahy 

k pozemkom a budovám 

 administratívno – technické prekážky 

k začatiu podnikania v tomto sektore 

 slabá propagácia obce, tradičných 

umení a remesiel, 

 chýbajúce turistické chodníky 

a cykloturistické trasy, 

Príležitosti Ohrozenia 

 vybudovanie informačných tabúľ 

v obci a pod hradom 

 neorganizovaný postup pri rozvoji CR 

v obci 
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 vybudovanie náučného chodníka 

s ukončením pri zvernici, 

 vybudovanie chýbajúcej 

mikroinfraštruktúry k podpore CR 

v obci, 

 zvýšená marketingová podpora 

(publikácia, buletín, letáky, suveníry, 

návštevná kniha, pečiatka pri vstupe 

do hradu a pod....) 

 informačné centrum pre turistov, 

 vysporiadanie vlastníctva 

k pozemkom pod hradom, 

 vybudovanie cykloturistického 

chodníka v spolupráci s okolitými 

obcami až na pohorie Čergov, 

 nadviazanie partnerskej spolupráce 

s obcami, cezhraničnej spolupráce, 

 poradenstvo pre SZČO v oblasti CR 

 využitie podpory EÚ 

 podpora nových podnikateľských 

aktivít zo strany obce, 

 možnosti rozvoja agroturistiky, 

 

 chátranie, likvidácia existujúceho 

pamiatkového fondu 

 

Pozn. : podporiť WC na ihrisku aj pre turistov 

 

Oblasť životného prostredia 

Silné stránky Slabé stránky 

 vysoký podiel zelene v obci, 

 vzácne staré dreviny v parku, 

 lesný fond, 

 existencia zákonom chránených 

rastlín a živočíchov, 

 prírodná rezervácia – hradný vrch 

/chránená fauna, flóra/, 

 prameň minerálnej vody, 

 záujem občanov o riešenie 

problematiky ochrany ŽP v obci 

 zber separovaného odpadu 

 záujem o kompostoviská, 

 čiastočne vybudovaná kanalizačná 

sieť, 

 plynofikácia obce, 

 nedostatočné napojenie na 

vybudovanú kanalizačnú sieť, 

 nedobudovaná kanalizačná sieť, 

 vypúšťanie odpadových splaškov 

a tým narúšanie ŽP, 

 nedostatočná separácia odpadu 

vrátane spaľovania odpadu, 

 existencia skládok odpadu 

v okrajových častiach obce a na 

brehoch tokov, 

 skládky stavebného materiálu na 

verejných priestranstvách, 

 znečistené vodné toky odpadmi 

a splaškovými vodami, 

 nedostatočné protipovodňové 

opatrenia, 

 kontaminovaná pôda na brehoch rieky 

Sekčov v dôsledku povodní, 

 neudržiavaný minerálny prameň 

a okolie, 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kapušany pre roky 2008-2015  

 

 

 

27 

27 

 

 existencia veľkých podnikov – 

potenciálnych znečisťovateľov – 

Slovnaft, PD, 

 slabé environmentálne povedomie 

obyvateľov obce, 

 znečistené verejné plochy, 

 neudržiavané a zanedbané zelené 

plochy, 

 prítomnosť medzinárodnej cesty 

s nadmernou produkciou exhalátov, 

prachu z posypových materiálov a 

hluku 

 narastanie individuálnej 

automobilovej a motocyklovej 

dopravy, prítomnosť Slovnaftu 

a rozvoz palív na nákladných 

automobiloch cez obec 

 prítomnosť vojenského letiska 

spôsobujúceho hluk z prelietajúcich 

vrtulníkov, 

 neoznačené a nevyhradené ohniská 

v lese spôsobujúce požiare 

a klčovanie lesa,  

 slabá informovanosť občanov 

o ohrození ŽP, 

 vandalizmus, nerešpektovanie 

legislatívy 

Príležitosti Ohrozenia 

 nastavenie efektívnejšieho systému 

zberu separovaného odpadu 

 častejšie umiestňovanie 

veľkokapacitných odpadových 

kontajnerov v obci, 

 väčšia kontrola a hlásenia na 

znečisťovateľov ŽP 

 dobrovoľné hliadky – žiaci v rámci 

environmentálnej výchovy /zber 

informácií/ 

 likvidácia skládok odpadu v obci, 

 revitalizácia a konzervácia zelene 

v parku, 

 vykonanie skúšok nezávadnosti, 

následné využitie a úprava okolia 

prameňa v obci, 

 využitie potenciálu obnioviteľných 

zdrojov energie na vykurovanie 

obecných objektov, 

 vybudovanie malej vodnej elektrárne, 

 Havarijná situácia v podnikoch 

Slovnaft, PD 

 Záplavy a následná kontaminácia 

pôdy, 

 Blízkosť priestoru na dekontamináciu 

pôdy, 

 Spaľovanie bioodpadu,  

 Vypaľovanie tráv, 

 Zakladanie ohnísk, výrub stromov 

a následné požiare v lese pri obci, 

 Nedostatok finančných prostriedkov 

na dobudovanie chýbajúcej 

kanalizácie a ČOV, 

 Trend prechodu na kúrenie tuhým 

palivom, 

 Nízka disciplína občanov pri 

nakladaní s odpadmi, 

 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kapušany pre roky 2008-2015  

 

 

 

28 

28 

 

 preskúmanie ložísk nerastných 

surovín, 

 využitie potenciálu pre výrobu 

nepálených tehál, 

 napojenie na fondy EÚ 

 spolupráca so susednými obcami 

 možnosť spolupráce s urbariátom, 

pozemkovým a poľovníckym 

združením 

 vytváranie partnerstiev samosprávy a  

vzdelávacích inštitúcií,  

 záujem spoločnosti o ochranu 

životného prostredia, prírody a krajiny 

 predchádzanie lesným požiarom 

 prírodným pohromám 

 realizácia programov revitalizácie 

riečnych a potočných systémov 

vrátane opatrení na ochranu proti 

povodniam 

 naštartovanie procesu revitalizácie 

lesných ekosystémov 

 výstavba kompostovísk v obci 

 

 

Oblasť ekonomiky, podnikania, zamestnanosti   

Silné stránky Slabé stránky 

 dobrá poloha obce /blízkosť mesta, 

blízkosť hraníc, „Kapušany ako 

križovatka“/ 

 silé podniky s dobrým rozvojovým 

potenciálom, ktoré zamestnávajú 

miestnych občanov  

 dostatok ľudského kapitálu 

 dobré podmienky pre podnikanie 

v agroturistike 

 nízky priemerný vek občanov  

 dobré dopravné podmienky /letisko, 

železnica/ 

 

 neexistuje mapping nehnuteľností 

pre prichádzajúcich podnikateľov  

 nevyužívanie voľných budov pre 

potreby podnikania  

 chýba analýza dopytu po službách  

 slabá kvalita voľného ľudského 

kapitálu  

 odliv kvalifikovaného ľudského 

kapitálu do zahraničia  

 miestne podniky zamestnávajú stále 

veľký počet cudzích občanov  

 slabá propagácia obce  

 chýbajúca / nekvalitná 

infraštruktúra  

 chýbajúce finančné zdroje obce  

 nedostatok motivácie pre príliv 

podnikateľov  

 nevysporiadané pozemky  

 chýbajúce parkoviská                   

Príležitosti Ohrozenia 

 potenciálna individuálna bytová 

výstavba /IBV/ 

 blízkosť letiska / Slovnaftu ako 

činiteľov spôsobujúcich zniženie 
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 inventarizácia -  prehodnotenie 

pozemkov / budov vhodných na 

podnikanie  

 výstavba Priemyselného parku Grófske  

 zriadenie „Podnikateľského inkubátora“ 

 pravádzkovanie obecnej firmy, pre 

dlhodobo nezamestnaných, resp. ťažko 

zamestnateľných na trhu práce  

 dobré skúsenosti z iných obcí  

 rozvoj cestovného ruchu ako príležitosť 

zvýšiť zamestnanosť a podnikanie 

v službách 

 získanie grantov a dotácií zo štátneho 

rozpočtu, zo ŠF 

 príchod investorov 

kvality života v obci  

 povodne 

 zlá koordinácie projektov 

 odchod kvalifikovanej sily  

 

 

Oblasť technickej infraštruktúry 

Silné stránky Slabé stránky 

 plynofikáckia obce  

 vybudovaná veľká časť kanalizácie  

 vybudovaná veľká časť vodovodných 

sietí   

 vybudovaná ČOV 

 pokrytie internetovými sieťami  

 rozvinutá individuálna bytová 

výstavba 

 dobré pokrytie telekomunikáciami  

 dobrá úroveň elektrosieťami  

 blízkosť letiska  

 nedobudovaná kanalizácia v obci  

 nedobudovaný vodovod v obci  

 chýbajúce články technickej 

infraštruktúry /prístupové cesty, 

chodníky/ 

 opotrebované, schátralé články 

technickej infraštruktúry /obecný 

rozhlas, verejné osvetlenie, miestne 

cestné komunikácie, chodníky, 

cyklochodníky, mosty/ 

 zlý technický stav obecných budov, 

resp. nepostačujúca kapacita  

 energetická náročnosť obecných 

budov  

 nedostatok obecných pozemkov 

 vysoká energetická náročnosť 

verejného osvetlenia  

 nedostatočná protipovodňová ochrana  

 nezregulované toky 

Príležitosti Ohrozenia 

 získanie dotácií zo štátneho rozpočtu 

a EÚ  

 príchod inevstorov 

 lobbing 

 vhodná legislatíva 

 

 povodne 

 obmedzujúca legislatíva a slabá 

podpora štátu  
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3 Rozvojová stratégia   
 

 

 Identifikácia problémov 

 Vízia do roku 2015 

 Strategický cieľ 

 Špecifické ciele a opatrenia 

 Tabuľka akčného plánovania vrátane  

o merateľného ukazovateľa 

o nositeľa aktivity  

o finančnej alokácie pre jednotlivé rozvojové témy



 

1. Vzdelávanie 

  Identifikácia problémov v oblasti vzdelávania /zoradené podľa priorít/ 

1. Nedostatočné prepojenie aktivít ZŠ a MŠ s rozvojovými aktivitami obce 

2. Nedostatočná znalosť cudzích jazykov a informačno-komunikačných technológií občanov obce 

3. Nepostačujúce technicko-materiálne vybavenie MŠ a ZŠ 

4. Havarijný stav a nepostačujúca kapacita budov MŠ a ZŠ 

5. Otvorený areál školy  

6.  Nedostatočná ponuka celoživotného vzdelávania pre všetkých občanov obce  

    

  Vízia do roku 2015 v oblasti vzdelávania 

  Obyvatelia obce sú spokojní s úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu v školských zariadeniach, vrátane psychohygieny a bezpečnosti.  

    

  Strategický cieľ č. 1 

1. 
Zlepšiť výchovno - vzdelávací proces a materiálno - technické podmienky v ZŠ a MŠ vrátane ponuky celoživotného vzdelávania a bezpečnosti 
detí. 

    

  Špecifické ciele v oblasti vzdelávania /zoradené podľa priorít/ 

1.1.  Zvýšiť rozvojový potenciál MŠ a ZŠ 

1.2. Zlepšiť úroveň výučby cudzích jazykov a informačno-komunikačných technológií v obci 

1.3. Zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy v MŠ a ZŠ 

1.4. Rekonštruovať, rozšíriť a modernizovať budovy MŠ a ZŠ 

1.5. Zvýšiť bezpečnosť a ochranu detí v ZŠ a MŠ 

1.6.  Zvýšiť ponuku celoživotného vzdelávania pre všetkých obyvateľov obce 

    

  
Tabuľka akčného plánovania v oblasti vzdelávania - špecifické ciele 
a opatrenia 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEľ NOSITEĽ AKTIVITY 

FINANČNÁ 
ALOKÁCIA  

1.1. Zvýšiť rozvojový potenciál MŠ a ZŠ       

1.1.1. Vypracovať rozvojové stratégie MŠ a ZŠ  2 rozvojové stratégie  
riaditeľ ZŠ, riaditeľ MŠ, 
starosta, Rada školy 0 

1.1.2. Poveriť pracovníka MŠ a ZŠ pre participáciu na rozvojových aktivitách obce  2 poverení pracovníci  riaditeľ ZŠ, riaditeľ MŠ 0 

1.1.3. Pripraviť zamestnancov MŠ a ZŠ pre rozvojové aktivity  2 vyškolení pracovníci  
riaditeľ ZŠ, riaditeľ MŠ, 
poverení pracovníci 10000,-Sk 
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1.2. Zlepšiť úroveň výučby cudzích jazykov a informačno-komunikačných technológií         

1.2.1. 
Zistiť stav vedomostí cudzích jazykov a informačno-komunikačných technológií 
všetkých občanov výsledky prieskumu  riaditeľ ZŠ 5000,-Sk 

1.2.2. 
Zistiť záujem občanov o výučbu cudzích jazykov a informačno-komunikačných 
technológií výsledky prieskumu  riaditeľ ZŠ 0 

1.2.3. 
Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie MŠ a ZŠ pre výučbu cudzích jazykov 
a informačno-komunikačných technológií v MŠ a ZŠ 

materiálno-technické 
zabezpečenie  riaditeľ ZŠ, riaditeľ MŠ 500000,-Sk 

1.2.4. 
Zabezpečiť možnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov cudzích jazykov a 
informačno-komunikačných technológií 

kvalifikovaní a 
erudovaní 
pedagógovia  riaditeľ ZŠ, riaditeľ MŠ 0 

1.3. Zlepšiť materiálno-technické vybavenie v MŠ a ZŠ       

1.3.1. Urobiť audit materiálno-technického vybavenia MŠ a ZŠ 
zoznam súčasného 
MT vybavenia  riaditeľ ZŠ, riaditeľ MŠ 0 

1.3.2. 
Vypracovať zoznam materiálno-technického vybavenia potrebného pre výučbu v 
MŠ a ZŠ 

zoznam potrebného 
MT vybavenia riaditeľ ZŠ, riaditeľ MŠ 0 

1.3.3. 
Uchádzať sa o doplnkové finančné prostriedky z grantov, nadácií, sponzorov na 
materiálno-technické vybavenie MŠ a ZŠ 

získané finančné 
dotácie 

riaditeľ ZŠ, riaditeľ MŠ, 
starosta  0 

1.4. Rekonštruovať, rozšíriť a modernizovať budovy MŠ a ZŠ       

1.4.1. 
Prehodnotiť a aktualizovať existujúce projekty a projektové dokumentácie 
výstavby, rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie budov ZŠ a MŠ 

aktualizované 
existujúce projekty a 
projektové 
dokumentácie  

starosta, poverený 
poslanec, APS  0 

1.4.2. 
Vypracovať nové projekty a projektové dokumentácie výstavby, rekonštrukcie, 
rozšírenia a modernizácie školských budov podľa potreby 

projekty a projektové 
dokumentácie  

starosta, poverený 
poslanec, APS 500000,-Sk 

1.4.3. 
Realizovať projekty na výstavbu, rekonštrukciu, rozšírenie a modernizáciu MŠ 
a ZŠ 

rekonštruovaná a 
modernizovaná MŠ a 
ZŠ 

starosta, poverený 
poslanec, APS, stavebná 
komisia 30 mil. Sk 

1.5. Zvýšiť bezpečnosť a ochranu detí v ZŠ a MŠ       

1.5.1. Oplotiť areál ZŠ oplotený areál  Starosta 100000,-Sk 

1.5.2. 
Sanckionovať ničenie majetku školy a obce, hrubé správanie v areály ZŠ, 
znečisťovanie areálu ZŠ počet sankcií  

starosta, riaditeľ ZŠ, 
riaditeľ MŠ, komisia pre 
verejný poriadok 0 

1.6.  Zvýšiť pounku celoživotného vzdelávania pre všetkých obyvateľov obce       
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1.6.1. 
Zistiť dopyt obyvateľov obce po mimoškolskom, formálnom, neformálnom, 
doplnkovom vzdelávaní  výsledky prieskumu  

riaditeľ ZŠ, poverený 
poslanec, APS, kultúrna 
komisia  0 

1.6.2. Pripraviť pre obyvateľov obce kurzy, besedy, semináre, workshopy a pod. 
kurzy, besedy, 
semináre, workshopy 

riaditeľ ZŠ, poverený 
poslanec, APS, kultúrna 
komisia, MVO   
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2. Šport 

 

  Identifikácia problémov v oblasti športu /zoradené podľa priorít/ 

1. Nedostatočná štruktúra športovísk  

2. Nedostatočne motivovaný trénersky, resp. organizačný ľudský potenciál  

3. Nedostatočné technické vybavenie športovísk vo vzťahu k divákom, klienotm  

4. Nevysporiadané vlastnícke vzťahy k potenciálnym športovým plochám  

    

  Vízia do roku 2015 v oblasti športu 

  
V obci je kvalitná športová infraštruktúra využívaná obyvateľmi a návštevníkmi obce /športový potenciál/ so zvýšeným záujmom o športovanie a 
zdravý životný štýl pod vedením kvalitných organizátorov  

    

  Strategický cieľ č.2 

2. Vybudovať kvalitnú sieť viacúčelových športovísk za účelom motivácie k športu a jeho organizovaniu 

    

  Špecifické ciele v oblasti športu /zoradené podľa priorít/ 

2.1. Vybudovať širšiu sieť športovísk  

2.2. Osloviť a motivovať potenciálnych organizátorov športových aktivít 

2.3. Dovybaviť športoviská technickou infraštruktúrou  

    

  Tabuľka akčného plánovania v oblasti športu - špecifické ciele a opatrenia 
MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEľ NOSITEĽ AKTIVITY 

FINANČNÁ 
ALOKÁCIA  

2.1. Vybudovať širšiu sieť športovísk       

2.1.1. Spracovať projektovú dokumentáciu na všešportový areál  
projektová 
dokumentácia  starosta, TJ Benzinol 300000,-Sk 

2.1.2. Vybudovať všešportový areál všešportový areál starosta, TJ Benzinol 5 mil. Sk 

2.1.3. Dobudovať občiansku infraštruktúru k športoviskám v obci  
občianska 
infraštruktúra  starosta, TJ Benzinol 300000,-Sk 

2.1.3. Nadviazať spoluprácu s okolitými obcami vo veci cykloturistického chodníka  stretnutia Starosta 0 

2.1.4. Rekonštruovať a dovybaviť existujúce športoviská 

rekonštruované a 
dovybavené 
športoviská  starosta, TJ Benzinol 1 mil. Sk 

2.1.5. Zabezpečiť správcovstvo športovísk v obci  správca Starosta 0 
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2.1.6. Vytvoriť podmienky pre komerčné športoviská  
systém prenájmu 
športovísk Starosta 0 

2.2. Osloviť a motivovať potenciálnych organizátorov športových aktivít       

2.2.1. Organizovať športové aktivity pod záštitou obce /s dôrazom pre ženy a dievčatá/ 
počet športových 
aktivít športová komisia 200000,-Sk 

2.2.2. Rozvíjať netradičné športy, vrátane turistického a šachového oddielu 

počet športových 
aktivít netradičných 
športov športová komisia 0 

2.2.3. Zvýšiť dôraz na propagáciu športu v obci a regióne 
počet propagačných 
výstupov  športová komisia 200000,-Sk 

2.3. Dovybaviť športoviská technickou infraštruktúrou        

2.3.1. 
Spracovať projektovú dokumentáciu pre technickú a sociálnu infraštruktúru na 
športoviskách /vrátane tribúny/ 

projektová 
dokumentácia  starosta, TJ Benzinol 200000,-Sk 

2.3.2. Vybudovať tribúnu, sociálne zariadenia a zabezpečiť svetelnú tabuľu 

tribúna, 
soc.zariadenia, 
svetelná tabuľa starosta, TJ Benzinol 1 mil. Sk 
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3. Kultúra 

 

  Identifikácia problémov v oblasti kultúry /zoradené podľa priorít/ 

1. Nedostatok priestorov a nedostatočné materiálno-technické vybavanie kultúrneho domu pre kultúrne zložky obce 

2. Chýbajúci vlastný pevne zabudovaný amfiteáter 

3. Nedostatočná prezentácia kultúrnych zložiek a jednotlivcov na pôde obce 

4. Úzka ponuka kultúrnych podujatí  

5. Nedostatočná prezentácia kultúry v rámci regiónu 

    

  Vízia do roku 2015 v oblasti kultúry  

  Kvalitná ponuka a široké možnosti v kultúrnej oblasti pre diváka i "ochotníka-umelca" 

    

  Strategický cieľ č.3 

3. Podporovať zlepšenie podmienok a vybavenia kultúrnych zložiek v obci s cieľom rozšírenia ponuky kultúrnych podujatí v obci a regióne 

    

  Špecifické ciele v oblasti kultúry  /zoradené podľa priorít/ 

3.1. Rekonštruovať a dovybaviť priestory a technické vybavenie kultúrneho domu pre činnosť kultúrnych zložiek 

3.2. Vybudovať amfiteáter v obci 

3.3. Zvýšiť prezentáciu kultúrnych zložiek a jednotlivcov v obci  

3.4. Rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí a aktivít v obci  

3.5. Zlepšiť prezentáciu kultúry v rámci regiónu  

    

  Tabuľka akčného plánovania v oblasti kultúry - špecifické ciele a opatrenia 
MERATEĽNÉ 
UKAZOVATELE NOSITEĽ AKTIVITY 

FINANČNÁ 
ALOKÁCIA  

3.1. 
Rekonštruovať a dovybaviť priestory a technické vybavenie kultúrneho 
domu pre činnosť kultúrnych zložiek       

3.1.1. 
Získať priestory kultúrneho domu pre kultúrne aktivity kultúrnych a záujmových 
skupín obce uvoľnené priestory starosta  0 

3.1.2. Zrekonštruovať priestory potrebné pre kultúrne aktivity 
zrekonštruované 
priestory 

starosta, stavebná 
komisia, kultúrna komisia, 
kultúrne zložky 500000,-Sk 
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3.1.3. Dovybaviť kultúrny dom materiálno-technickým vybavením  
materiálno-technické 
vybavenie 

starosta, stavebná 
komisia kultúrna komisia, 
kultúrne zložky 500000,-Sk 

3.2. Vybudovať amfiteáter v obci       

3.2.1. Vytypovať a vysporiadať pozemok na výstavbu amfiteátra pozemok  
starosta, stavebná 
komisia, kultúrna komisia 0 

3.2.2. Vypracovať projektovú dokumentáciu pre výstavbu amfiteátra 
projektová 
dokumentácia  

starosta, stavebná 
komisia, kultúrna komisia 100000,-Sk 

3.2.3. Zrealizovať výstavbu amfiteátra 
vybudovaný 
amfiteáter 

starosta, stavebná 
komisia, kultúrna komisia 2 mil. Sk 

3.3. Zvýšiť prezenáciu kultúrnych zložiek a jednotlivcov v obci        

3.3.1. Vypracovať ročný kalendár kultúrnych podujatí kultúrnych zložiek obce  kalendár 
kultúrna komisia, kultúrne 
zložky 0 

3.3.2. Zlepšiť propagáciu existujúcich kultúrnych aktivít kultúrnych zložiek  počet prezentácií 
kultúrna komisia, kultúrne 
zložky 100000,-Sk 

3.3.3. Zorganizovať „Dni kapušianskej kultúry“ a záujmových činností jednotlivcov 
„Dni kapušianskej 
kultúry“ 

kultúrna komisia, kultúrne 
zložky a jednotlivci  200000,-Sk 

3.4. Rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí a aktivít v obci        

3.4.1. Zistiť záujem občanov o jednotllivé druhy umenia a kultúrnych aktivít výsledky prieskumu  kultúrna komisia  0 

3.4.2. Vytipovať a osloviť potenciálnych umelcov 
počet 
spolupracujúcich kultúrna komisia, starosta 0 

3.4.3. Zabezpečiť propagáciu kultúrnych aktivít  počet prezentácií realizátori  300000,-Sk 

3.5. Zlepšiť prezentáciu kultúry v rámci regiónu        

3.5.1. 
Zlepšiť vzájomné informovanie o kultúrnych aktivitách a podujatiach v rámci 
regiónu  počet prezentácií starosta, kultúrna komisia 0 

3.5.2. Vydať publikáciu o obci Kapušany publikácia 
starosta, kultúrna komisia, 
kronikárka 200000,-Sk 

3.5.3. 
Aktualizovať a rozšíriť informácie o kultúrnej oblasti na internetovej stránke 
Kapušian 

aktualizované 
informácie na internet. 
stránke 

starosta, kultúrna komisia, 
kronikárka, kultúrne 
zložky 0 
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4. Sociálna oblasť 

 

Identifikácia problémov v sociálnej oblasti /zoradené podľa priorít/ 

1. Slabá prepojenosť komunitnej sociálnej práce a obce  

2. Slabo vybavené komunitné centrum  

3. Chýbajúce priestory pre stretávanie sa "klubov" obce  

4. Chýbajúce služby pre matky s deťmi  

5. Zlé nastavenie opatrovateľskej služby  

6. Nízka úroveň bývania v rómskej komunite  

    

  Vízia do roku 2015 v sociálnej oblasti 

  Vytvorená sociálna starostlivosť v obci zodpovedajúca potrebám občanov s ohľadom na marginalizované skupiny obyvateľstva 

    

  Strategický cieľ č.4 

4. Zlepšiť podmienky a možnosti aktivít pre marginalizované skupiny obyvateľstva 

    

  Špecifické ciele v sociálnej oblasti /zoradené podľa priorít/ 

4.1. Zintenzívniť spoluprácu komunitnej sociálnej práce a obce a rozšíriť ponuku služieb KSP  

4.2. Zrekonštruovať, dovybaviť a zlepšiť fungovanie komunitného centra 

4.3. Poskytnúť priestory pre činnosť klubov obce 

4.4. Poskytnúť možnosti a podmienky pre aktivity matiek s deťmi  

4.5. Zefektívniť opatrovateľskú službu 

4.6. Zlepšiť úroveň bývania marginalizovanej rómskej komunite v obci  

 

    

  
Tabuľka akčného plánovania v sociálnej oblasti- špecifické ciele 
a opatrenia 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ NOSITEĽ AKTIVITY 

FINANČNÁ 
ALOKÁCIA  

4.1. 
Zintenzívniť spoluprácu komunitnej sociálnej práce a obce a rozšíriť 
ponuku skužieb KSP        

  

Pozn. spoločná vízia, konzultácie, porady, spoločné krátkodobé i dlhodobé 
ciele/, pracovné poradenstvo - spolupráca s CLPP, komunitné aktivity, osvetové 
aktivity/ 

koncepčne fungujúca 
komunitná sociálna 
práca 

starosta, KSP, sociálna 
komisia    
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4.2. 
Zrekonštruovať, dovybaviť a zlepšiť fungovanie komunitného centra pre 
mládež a marginalizované skupiny obyvateľov       

4.2.1. 
Vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu, prípadne výstavbu, 
prístavbu komunitného centra 

projektová 
dokumentácia  starosta, KSP 200000,-Sk 

4.2.2. Rekonštruovať /vybudovať, pribudovať/ komunitné centrum  

rekonštruované 
priestory komunitného 
centra 

starosta, stavebná 
komisia  1 mil. Sk 

4.2.3. Dovybaviť a modernizovať komunitné centrum  
vybavenie 
komunitného centra starosta, KSP 500000,-Sk 

4.2.4. 
Vypracovať plán aktivít komunitného centra, vrátane personálneho 
zabezpečenia 

plán aktivít s 
personálnou 
zodpovednosťou  KSP 0 

4.3. Poskytnúť priestory pre činnosť klubov obce       

4.3.1. Vytipovať priestory pre činnosť klubov a zrekonštruovať ich  priestory pre kluby 
starosta, stavebná 
komisia  500000,-Sk 

4.4. Poskytnúť možnosti a podmienky pre aktivity matiek s deťmi        

4.4.1. Iniciovať vytvorenie materského centra  prezentácia vízie starosta, sociálna komisia 0 

4.4.2. Vytvoriť podmienky pre činnosť materského centra vytvorené podmienky  
starosta, sociálna 
komisia, MŠ 200000,-Sk 

4.5. Skvalitniť opatrovateľskú službu       

  
/pozn. kvalifikovanosť opatrovateliek, oprávnené podporovanie prípadov, zlepšiť 
"logistiku" opatrovateľskej služby/ 

fungujúca 
opatrovateľská služba 

starosta, OcZ, sociálna 
komisia 0 

4.6. Zlepšiť úroveň bývania marginalizovanej rómskej komunity v obci        

4.6.1. Vypracovať projektovú dokumentáciu bytov nižšieho štandardu  
projektová 
dokumentácia starosta  100000,-Sk 

4.6.2. 
Vypracovať žiadosť a podporné dokumenty pre získanie štátneho príspevku na 
výstavbu bytov nižšieho štandardu  žiadosť 

starosta, stavebná 
komisia  0 

4.6.3. Zabezpečiť realizáciu výstavby bytov nižšieho štandardu  
byty nižšieho 
štandardu Starosta podľa PD 

4.6.4. Dobudovať infraštruktúru k bytom nižšieho štandardu  infraštruktúra starosta  podľa PD 

4.6.5. 
Pripraviť budúcich nájomníkov na prenájom bytov nižšieho štandardu 
a zabezpečiť údržbu bytov  pripravení nájomníci  KSP 0 
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6. Cestovný ruch 

 

  Identifikácia problémov v oblasti cestovného ruchu /zoradené podľa priorít/ 

1. Slabá propagácia obce, tradičných umení, remesiel a atrakcií  

2. Schátralý hrad 

3. Chýbajúce turistické značenie vrátane informačných tabúľ  

4. Chýbajúce, resp. neudržiavané turistické chodníky a cykloturistické trasy 

5. Neexistencia mikroinfraštruktúry k rozvoju CR (parkoviská, rozchodník, stravovacie kapacity, verejné WC, odpadkové koše, bufet, detské ihrisko...) 

6.  Nevyužívaný hlavný cestný ťah, poloha obce a existencia hradného vrchu na podnikateľské účely 

    

  Vízia do roku 2015 v oblasti cestovného ruchu  

  
Spropagovaná a vysoko navštevovaná obec s rozvinutou infraštruktúrou cestovného ruchu a agroturizmu využívajúca svoj geografický a kultúrno - 
historický potenciál 

    

  Strategický cieľ č.5 

5. Rozvinúť infraštruktúru a vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu a agroturizmu 

    

  Špecifické ciele v oblasti cestovného ruchu  /zoradené podľa priorít/ 

5.1. Zviditeľniť obec, tradičné remeslá a atrakcie v obci  

5.2. Vytvoriť pre turistov vhodné podmienky na turistiku a rekreáciu  

5.3. Podporiť rozvoj služieb a obchodu na hlavnom cestnom ťahu v obci i v mikroregióne 

    

  
Tabuľka akčného plánovania v oblasti cestovného ruchu - špecifické ciele 
a opatrenia 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ NOSITEĽ AKTIVITY 

FINANČNÁ 
ALOKÁCIA  

5.1. Zviditeľniť obec, tradičné remeslá a atrakcie v obci        

5.1.1. 
Vytvoriť propagačné materiály o obci (tlačová publikácia, bulletin, letáky, 
suveníry, návštevná kniha, pečiatka pri vstupe do hradu a pod.) propagačný materiál starosta, kultúrna komisia  700000,-Sk 

5.1.2. 

Distribuovať propagačné materiály o obci prostredníctvom mikroregionálneho 
združenia, neziskových organizácií, občianskych združení, cestovných, 
rozvojových agentúr a turisticko informačných kanceláriach 

distribuovaný 
propagačný materiál starosta, kultúrna komisia  0 
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5.1.3. 
Nadviazať partnerskú spoluprácu s obcami a cezhraničnú spoluprácu pri 
propagácii obce 

vytvorené kontakty, 
sieť 

starosta, kultúrna komisia, 
poverený poslanec, APS 0 

5.1.4. Nadviazať cezhraničnú spoluprácu s "družobnou obcou" 
spoločné aktivity s 
"družobnou" obcou  

starosta, kultúrna komisia, 
poverený poslanec, APS 0 

5.1.5. Vytvoriť atraktívnu web stránku informujúcu o obci a jej aktraktivitách web stránka starosta, kultúrna komisia 100000,-Sk 

5.2. Vytvoriť pre turistov vhodné podmienky na turistiku a rekreáciu        

5.2.1. 
Zrealizovať rekonštrukciu hradného vrchu v zmysle pripravenej projektovej 
dokumentácie /viď Oblasť technická infraštruktúra, cieľ 8.2 - aktivita 8.2.13/ 

rekonštruovaný hradný 
vrch 

starosta, poverený 
poslanec, APS, stavebná 
komisia podľa PD 

5.2.2.  

V spolupráci s okolitými obcami mikroregiónu pripraviť projektovú dokumentáciu 
na vybudovanie náučných, turistických a cyklistických chodníkov /viď Oblasť 
technická infraštruktúra - Cieľ 8.1 - aktivita 8.1.1/ 

projektová 
dokumentácia 

starosta, športová 
komisia, MVO 500000,-Sk 

5.2.3. 
Vybudovať náučné, turistické a cykloturistické chodníky /viď Oblasť technická 
infraštruktúra - Cieľ 8.1 -8. 2, aktivita 8.1.10 a 8.2.5./ chodníky 

starosta, športová 
komisia, MVO 5 mil. Sk 

5.2.4. 
Vyrobiť a rozmiestniť turistické značenia, informačné tabule, mapy, stromčeky – 
rozchodníky 

turistické značenia, 
tabule, mapy 

starosta, športová 
komisia, MVO 300000,-Sk 

5.2.5. 

Spracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie mikroinfraštruktúry CR 
(parkoviská – pod hradom  za mostom vľavo, pri škole, pri zdravotnom stredisku, 
rozchodník, verejné WC, odpadkové koše, detské ihrisko) 

projektová 
dokumentácia 

starosta poverený 
poslanec, APS, stavebná 
komisia 200000,-Sk 

5.2.6. 
Vybudovať, resp. rekonštruovať existujúcu mikroinfraštruktúru CR (parkoviská, 
rozchodník, verejné WC, odpadkové koše, detské ihrisko) 

vybudovaná 
mikroinfraštruktúra 

starosta, stavebná 
komisia 5 mil. Sk 

5.2.7. 
Vytvoriť podmienky podnikateľom pre budovanie služieb pre turistov /viď Oblasť 
zamestnanosti, Cieľ 7.2/ 

vhodne nastavené 
podmienky Starosta 0 

5.2.8. Vytipovať a získať priestor pre zriadenie turistického informačného centra (TIC) priestory pre TIC Starosta 0 

5.2.9. Zriadiť a prevádzkovať turisticko-informačné centrum v obci  fungujúce TIC starosta, kultúrna komisia 1 mil. Sk 

5.3. 
Podporiť rozvoj služieb a obchodu na hlavnom cestnom ťahu v obci i 
v mikroregióne       

5.3.1. 
Vytvoriť podmienky podnikateľom pre budovanie služieb pre turistov /viď Oblasť 
zamestnanosti, Cieľ 7.2/ 

vhodne nastavené 
podmienky Starosta 0 
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6. Životné prostredie 

 

  Identifikácia problémov v oblasti životného prostredia /zoradené podľa priorít/ 

1. Nedostatočné environmentálne povedomie obyvateľov obce /t.j. v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia/ 

2. Nevyhovujúce nakladanie s odpadmi v obci /skládky, separovaný zber, ...biologický odpad_kompostoviská/ 

3. Znečisťovanie vodných tokov  

4. Nedostatočná tvorba verejnej zelene a starostlivosť o čistotu verejných priestranstiev  

5.  Neudržiavané pramene minerálnych vôd v obci  

    

  Vízia do roku 2015 v oblasti životného prostredia 

  
Obec starajúca sa o ochranu, zveľaďovanie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom ochrany 
vodných zdrojov, ovdzdušia, nakladaním s odpadmi, znižovaním zaťaženosti ŽP a revitalizáciou krajiny. 

    

  Strategický cieľ č.6 

6. Zlepšiť stav a starostivosť o životné prostredie v obci 

    

  Špecifické ciele v oblasti životného prostredia /zoradené podľa priorít/ 

6.1. Zvýšiť environmentálne povedomie /v oblasti ochrany a tvorby ŽP/ obyvateľov obce  

6.2. Zlepšiť nakladanie s odpadmi v obci 

6.3. Upraviť vodné toky a predchádzať ich znečisťovaniu  

6.4. Zvýšiť tvorbu verejnej zelene a starostlivosť o čistotu verejných priestranstiev 

6.5.  Zlepšiť údržbu prameňov minerálnych vôd v obci  
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Tabuľka akčného plánovania v oblasti životného prostredia- špecifické 
ciele a opatrenia 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ NOSITEĽ AKTIVITY 

FINANČNÁ 
ALOKÁCIA  

6.1. 
Zvýšiť environmentálne povedomie /v oblasti ochrany a tvorby ŽP/ 
obyvateľov obce        

6.1.1. 
Vypracovať a prijať VZN o ochrane životného prostredia vrátane sankcíí voči 
poškodzovateľom a znečisťovateľom ŽP VZN starosta, UcZ 0 

6.1.2. 
Zaoberať sa problematikou ochrany životného prostredia v obecnom časopise, 
web stránke, verejných obecných tabuliach, obecnom rozhlase 

počet výstupov, 
článkov jednotlivé komisie, MVO 0 

6.1.3. 
Zaoberať sa problematikou ochrany životného prostredia pri kultúrno-
spoločenských aktivitách v obci  počet výstupov jednotlivé komisie, MVO 0 

6.1.4. 
Iniciovať spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a inými verejnými 
inštitúciami s cieľom zvyšovať environmentálne povedomie občanov obce 

oslovené a 
spolupracujúce MVO Starosta 0 

6.1.5. 
Zviditeľňovať pozitívne a negatívne príklady občanov v oblasti tvorby a ochrany 
životného prostredia v obci 

počet zverejnených 
príkladov 

starosta, jednotlivé 
komisie 0 

6.2. Zlepšiť nakladanie s odpadmi v obci       

6.2.1. 
Realizovať kampaň zhodnocovania biologických a iných domových odpadov pre 
obyvateľov obce a dôležitosti separovania odpadu  kampaň 

starosta, MVO, stavebná 
komisia  0 

6.2.2. 
Motivovať občanov k zakladaniu vlastných kompostovísk a využívania 
separovaného zberu  motivovaní občania 

starosta, MVO, stavebná 
komisia  0 

6.2.3. Vypracovať projekt na zriadenie a prevádzkovanie verejného kompostoviska projekt 
starosta, stavebná 
komisia  200000,-Sk 

6.2.4. Vybudovať verejné kompostovisko  
verejné 
kompostovisko  

starosta, stavebná 
komisia  800000,-Sk 

6.2.5. 
Vypracovať zásady zberu biologického odpadu a informovať občanov o 
možnostiach a podmienkach využívania verejného kompostoviska   

vypracovné a 
distribuované zásady 

starosta, MVO, stavebná 
komisia  0 

6.2.6. Lokalizovať nelegálne skládky, zneškodniť ich a revitalizovať ŽP 
počet nelegálnych 
skládok 

starosta, MVO, stavebná 
komisia  0 

6.3. Upraviť vodné toky a predchádzať ich znečisťovaniu        

6.3.1. 
Zabezpečiť odvádzanie a čistenie odpadových vôd domácností /napojenie sa 
občanov na vybudovanú kanalizáciu/ 

počet domácnosti 
napojených na 
kanalizáciu 

starosta, stavebná 
komisa, komisia pre 
verejný poriadok  0 
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6.3.2. Odstrániť existujúce skládky na vodných tokoch a v ich blízkosti  
počet odstránených 
skládok 

starosta, stavebná 
komisa, komisia pre 
verejný poriadok  0 

6.3.3  
Iniciovať realizáciu protipovodňových opatrení, resp. realizovať tieto opatrenia na 
rieke Sekčov a Ladzinka  

protipovodňové 
opatrenia 

starosta, stavebná 
komisia, Povodie Bodrogu  

6.4. Zvýšiť tvorbu a starostlivosť o verejnú zeleň        

6.4.1. Vypracovať projekt tvorby verejnej  zelene v obci  projekt 
starosta, stavebná 
komisia  100000,-Sk 

6.4.2. Zabezpečiť odbornú starostlivosť o verejnú zeleň v obci 
systém a zásady 
starostlivosti o zeleň 

starosta, stavebná 
komisia  ??? 

6.5.  Zlepšiť údržbu prameňov minerálnych vôd v obci        

6.5.1. Vypracovať štúdiu stavu minerálnych prameňov v obci  štúdia starosta  100000,-Sk 

6.5.2. Vypracovať projekt údržby minerálnych prameňov v obci  projekt 

starosta, stavebná 
komisia  50000,-Sk 

6.5.3.  Zabezpečiť údržbu minerálnych prameňov v obci  systém a zásady údržby starosta  ??? 
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7. Ekonomika a zamestnanosť 

 

  Identifikácia problémov v oblasti ekonomiky, podnikania a zamestnanosti /zoradené podľa priorít/ 

1. Nezmapované voľné priestory, nehnuteľnosti a pozemky pre rozvoj MSP v obci  

2. Nezmapované potreby služieb v obci pre obyvateľov a návštevníkov obce  

3. Nedostatočná podpora a podmienky pre MSP /chýbajúca a nekvalitná infraštruktúra v obci, nevyhovujúce zmluvné vzťahy/ 

4. Nedostatok kvalitných ľudských zdrojov z dôvodu odlivu do zahraničia a neprepojenosti trhu práce so vzdelávacím systémom 

5.  Slabá podpora ťažko zamestnateľných skupín na trh práce  

    

  Vízia do roku 2015 v oblasti ekonomiky, podnikania a zamestnanosti  

  
Obec so zabezpečenými službami podporujúca rozvoj MSP a zamestnanosť prostredníctvom kvalitne vybudovanej infraštruktúry, vhodnými 
priestormi a stimulmi pre podnikateľov zamestnávajúcich obyvateľov obce 

    

  Strategický cieľ č.7 

7. Podporovať rozvoj MSP, ľudských zdrojov a marginalizovaných skupín na trhu práce za účelom zvýšenia zamestnanosti v obci 

    

  Špecifické ciele v oblasti ekonomiky, podnikania a zamestnanosti /zoradené podľa priorít/ 

7.1. Zmapovať a vytvoriť zásobník voľných priestorov, nehnuteľností a pozemkov pre rozvoj MSP v obci /príp. získať do obecného vlastníctva/ 

7.2. Zmapovať potreby služieb v obci a mikroregióne pre obyvateľov a návštevníkov obce a mikroregiónu  

7.3. Vytvoriť vhodné podmienky a prostredie pre existujúcich i začínajúcich MSP 

7.4. Podporovať rozvoj kvalitných ľudských zdrojov v obci  

7.5. Podporovať dlhodobo nezamestnaných, resp. ťažko zamestnateľných skupín na trhu práce 

    

  
Tabuľka akčného plánovania v oblasti ekonomiky, podnikania a 
zamestnanosti - špecifické ciele a opatrenia 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ NOSITEĽ AKTIVITY 

FINANČNÁ 
ALOKÁCIA  

7.1. 
Zmapovať, príp. získať do obecného vlastníctva a vytvoriť zásobník 
voľných priestorov, nehnuteľností a pozemkov pre rozvoj MSP v obci   2007´-2008     

  viď Oblasť technická infraštruktúra, cieľ 8.3 zásobník      

7.2. 
Zmapovať potreby služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce a 
mikroregiónu        
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7.2.1.  
Urobiť prieskum potrieb v oblasti služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce a 
mikroregiónu  výsledky priekumu  poverený poslanec, APS 20000,-Sk 

7.2.2. Podporiť MSP poskytujúcich nedostatkové služby v obci a mikroregióne  
vhodné podmienky pre 
MSP  

starosta, poverený 
poslanec, APS 0 

7.3. 
Vytvoriť vhodné podmienky a prostredie pre existujúcich i začínajúcich 
MSP       

7.3.1.  
Dobudovať a skvalitniť chýbajúcu infraštruktúru /viď Oblasť technická 
infraštruktúra, cieľ 8.1 a 8.2/ infraštruktúra     

7.3.2. Vhodne nastaviť zmluvné podmienky s MSP  
vhodné podmienky pre 
MSP  starosta, OcZ 0 

7.3.3. Podporiť výstavbu Priemyselného parku Grófske    starosta  0 

7.3.4.  Vytvoriť zásobník remeselníkov a služieb v mikroregióne a distribuovať ho v obci.  
podnikateľský 
inkubátor 

starosta, poverený 
poslanec, APS 0 

7.4. Podporovať rozvoj kvalitných ľudských zdrojov v obci        

7.4.1. Vytvoriť spoluprácu s kariérnym poradcom v základnej škole  výmena informácií Starosta 0 

7.4.2.  
Vytvárať miestnym existujúcim, začínajúcim i potenciálnym MSP vhodné 
podmienky pre podnikanie  

vhodné podmienky pre 
MSP  

starosta, poverený 
poslanec, APS 0 

7.5. 
Podporovať dlhodobo nezamestnaných, resp. ťažko zamestnateľných 
skupín na trh práce        

7.5.1.  
Pripraviť projekt rozvoja zamestnanosti a využívania zdrojov v rámci grantových 
schém štátneho rozpočtu a ŠF projekt 

starosta, poverený 
poslanec, APS 0 

7.5.2.  
Pripraviť projekt zameraný na možnosti samozamestnávania v rámci grantových 
schém štátneho rozpočtu a ŠF projekt 

starosta, poverený 
poslanec, APS 0 

7.5.3.  Zapájať sa do Národných projektov zameraných na znižovanie nezamestnanosti  projekt v rámci NP  
starosta, poverený 
poslanec, APS 0 

7.5.4.  Posilniť pracovné poradenstvo v rámci komunitnej sociálnej práce v obci  
existujúce pracovné 
poradenstvo starosta, KSP 0 

7.5.5.  
Zriadiť a prevádzkovať obecnú firmu pre dlhodobo nezamestnaných, resp. ťažko 
zamestnateľných na trhu práce  obecná firma 

starosta, poverený 
poslanec, APS, OcZ 500000,-Sk 
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8. Technická infraštruktúra 

 

  Identifikácia problémov v oblasti technickej infraštruktúry /zoradené podľa priorít/ 

1. Chýbajúce články technickej infraštruktúry v obci 

2. Nevyhovujúce články technickej infraštruktúry  

3.  Nevysporiadané majetkovo právne vzťahy súvisiace s pozemkami 

    

  Vízia do roku 2015 v oblasti technickej infraštruktúry  

  Komplexne dobudovaná technická infraštruktúra v obci s rozšírením na potenciálne podnikateľské zóny a zóny bytovej výstavby. 

    

  Strategický cieľ č.8 

8. Komplexne dobudovať a zrekonštruovať obecnú technickú infraštruktúru 

    

  Špecifické ciele v oblasti technickej infraštruktúry  

8.1. Vybudovať chýbajúce články technickej infraštruktúry  

8.2.  Rekonštruovať nevyhovujúce články technickej infraštruktúry  

8.3.  Vysporiadať majetkovo-právne vzťahy súvisiace s pozemkami  

    

  
Tabuľka akčného plánovania v oblasti technickej infraštruktúry - špecifické 
ciele a opatrenia 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ NOSITEĽ AKTIVITY 

FINANČNÁ 
ALOKÁCIA  

8.1. Vybudovať chýbajúce články technickej infraštruktúry        

8.1.1. 

Vypracovať projektové dokumentácie pre chýbajúce články technickej 
infraštruktúry  
/t.j. prístupové komunikácie, miestne komunikácie, verejné priestranstvá, verejné 
parkoviská, vodovod , kanalizácia, pešie chodníky, cyklochodníky, verejné 
osvetlenie, rozhlas a iné prvky občianskej vybavenosti/ 

projektové 
dokumentácie 

starosta, stavebná 
komisia  500000,-Sk 

8.1.2.  Majetkovo-právne vysporiadať potrebné pozemky 
vysporiadané 
pozemky starosta  0 

8.1.3. 
Vypracovať projekty pre územné konanie pre chýbajúce články technickej 
infraštruktúry  projekty 

starosta, stavebná 
komisia  300000,-Sk 

8.1.4.  Zrealizovať stavebné konanie pre chýbajúce články technickej infraštruktúry  stavebné povolenia 
starosta, stavebná 
komisia, stavebný úrad 0 
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8.1.5. Predložiť projekty v rámci aktuálnych výziev grantových schém a dotácií  predložené projekty 
starosta, poverený 
poslanec, APS 0 

8.1.6. Realizovať výstavbu chýbajúcich prístupových a miestnych komunikácií  

vybudované 
prístupové a miestne 
komunikácie 

starosta, stavebná 
komisia 12 mil. Sk 

8.1.7.  Realizovať výstavbu verejných priestranstiev a parkovísk v obci  

vybudované verejné 
priestranstvá, 
parkoviská  

starosta, stavebná 
komisia 5 mil. Sk 

8.1.8.  Realizovať dostavbu vodovodu v obci  vybudovaný vodovod 
starosta, stavebná 
komisia ??? 

8.1.9. Realizovať dostavbu kanalizácie v obci  
vybudovaná 
kanalizácia 

starosta, stavebná 
komisia ??? 

8.1.10.  
Realizovať výstavbu peších chodníkov, prípadne cyklochodníkov a turistických 
chodníkov v obci  vybudované chodníky 

starosta, stavebná 
komisia 5 mil. Sk 

8.1.11. Realizovať dostavbu verejného osvetlenia a rozhlasu v obci  
vybudované verejné 
osvetlenie, rozhlas 

starosta, stavebná 
komisia 1 mil. Sk 

8.1.12. Pripraviť podmienky pre vybudovanie priemyselného parku Grófske  
vhodné nastavené 
podmienky  Starosta 0 

8.1.13.  
Pripraviť podmienky a realizovať výstavbu občianskej infraštruktúry pre novú IBV 
a potenciálne podnikateľské zóny  

vhodné nastavené 
podmienky  

starosta, stavebná 
komisia 1 mil. Sk 

8.2.  Rekonštruovať nevyhovujúce články technickej infraštruktúry        

8.2.1. 

Vypracovať štúdie rekonštrukcie nevyhovujúcich článkov technickej infraštruktúry 
/miestne cestné komunikácie, verejné priestranstvá, pešie chodníky, mosty, 
obecný rozhlas, verejné osvetlenie/ štúdie 

starosta, stavebná 
komisia, stavebný úrad 500000,-Sk 

8.2.2. 

Vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu nevyhovujúcich článkov 
technickej infraštruktúry /miestne cestné komunikácie, verejné priestranstvá, 
pešie chodníky, mosty, obecný rozhlas, verejné osvetlenie/ 

projektové 
dokumentácie 

starosta, stavebná 
komisia, stavebný úrad 300000,-Sk 

8.2.3. 

Zabezpečiť finančné prostriedky na rekonštrukciu nevyhovujúcich článkov 
technickej infraštruktúry /miestne cestné komunikácie, verejné priestranstvá, 
pešie chodníky, mosty, obecný rozhlas, verejné osvetlenie/ finančné prostriedky 

starosta, stavebná 
komisia, stavebný úrad 0 

8.2.4.  Realizovať rekonštrukciu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 

rekonštruované 
miestne komunikácie a 
verejné priestranstvá 

starosta, stavebná 
komisia 6 mil. Sk 

8.2.5. Realizovať rekonštrukciu peších chodníkov a turistických chodníkov 
rekonštruované pešie 
a turistické chodníky  

starosta, stavebná 
komisia 3 mil. Sk 
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8.2.6. Realizovať rekonštrukciu mostov /most nad železnicou/. rekonštruované mosty 
starosta, stavebná 
komisia 1 mil. Sk 

8.2.7. Realizovať rekonštrukciu obecného rozhlasu 
rekonštruovaný 
obecný rozhlas 

starosta, stavebná 
komisia 500000,-Sk 

8.2.8. Realizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia 
rekonštruované 
verejné osvetlenie 

starosta, stavebná 
komisia 500000,-Sk 

8.2.9. Analyzovať technický stav obecných budov analýza 
starosta, stavebná 
komisia 100000,-Sk 

8.2.10. 
Vypracovať sumár a priority rekonštrukcie obecných budov podľa charakteru 
(kultúrny dom, školské budovy, obecný úrad, stredisko a pod.) 

vypracovaný sumár a 
priority 

starosta, stavebná 
komisia  0 

8.2.11. 
Vypracovať projektovú technickú dokumentáciu rekonštrukcie jednotlivých 
obecných budov  

projektová technická 
dokumentácia 

starosta, stavebná 
komisia  800000,-Sk 

8.2.12. Realizovať rekonštrukciu obecných budov 
rekonštruované 
obecné budovy 

starosta, stavebná 
komisia   

8.2.13. Realizovať rekonštrukciu a konzerváciu hradu  
rekonštruovaný a 
konzervovaný hrad 

starosta, stavebná 
komisia podľa PD 

8.2.14.  

Zabezpečiť reguláciu vodných tokov ohrozujúcich obec /t.j. rokovať s 
predstaviteľmi správy vodných tokov o regulácii vodných tokov ohrozujúcich 
obec/ 

zregulované vodné 
toky 

starosta, stavebná 
komisia 0 

8.3.  Vysporiadať majetkovo-právne vzťahy súvisiace s pozemkami a budovami        

8.3.1. Identifikovať pozemky strategického významu pre obec 
identifikované 
pozemky 

starosta, poverený 
poslanec, APS 0 

8.3.2. 
Rokovať s vlastníkmi pozemkov strategického významu o možnostiach ich 
získania pre potreby obce   rokovania starosta  0 

8.3.3. Identifikovať budovy vhodné a potrebné pre potreby obce  identifikované budovy 
starosta, poverený 
poslanec, APS 0 

8.3.4. 
Rokovať s vlastníkmi budov o možnosti prenájmu alebo odkúpenia budov 
vhodných a potrebných pre potreby obce  rokovania starosta  0 

8.3.5.  
Vytvoriť zásobník voľných priestorov pre MSP a informovať o nich podnikateľskú 
verejnosť  

prezentovaný 
zásobník  

starosta, poverený 
poslanec, APS 0 
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4. Implementácia programu rozvoja 
 

Organizačné zabezpečenie realizácie a monitoring 

 

Vypracovaním a schválením výsledného dokumentu proces strategického plánovania nekončí. Definovanie konkrétnych projektov 

v podobe rámcových akčných plánov je len prvým krokom, prostredníctvom ktorého možno posunúť stratégiu bližšie k realizácii. V ďalšej fáze 

je potrebné vytvoriť systém zabezpečujúci realizáciu cieľov.  

Zodpovednosť za realizáciu jednotlivých opatrení je definovaná v akčných plánoch. Každé opatrenie má svojho nositeľa (subjekt 

zodpovedný za realizáciu - iniciátor), prípadne aj spolupracujúce subjekty.  

Nositeľom, či garantom väčšiny projektov je obec a jednotlivé úlohy programu teda budú realizované pomocou bežných postupov a 

procedúr obecného úradu prípadne ďalších zúčastnených inštitúcií. 

Obecné zastupiteľstvo sleduje zmeny v smerovaní vývoja obce, zmeny vonkajších podmienok rozvoja, ako aj nové požiadavky obyvateľov 

a ďalších cieľových skupín (návštevníkov, podnikateľov). Na základe zistených skutočností uskutočňuje odpočet jednotlivých opatrení a revíziu 

aktuálnosti strategických cieľov, čo môže viesť k ich prípadnému prehodnoteniu. 

Rovnako tak, úspešne zrealizované projekty priebežne nahradzuje novými projektami podporujúcimi kontinuitu v dosahovaní stanovených 

cieľov.  

Špeciálnym nástrojom pre uskutočňovanie odpočtu a monitoringu sú kvantitatívne indikátory úspešnosti projektu, ktoré pomôžu odpovedať 

na otázku „či sa darí dosahovať to, čo sme si stanovili, či postupujeme správnym smerom“. 

 

Obecné zastupiteľstvo a starosta vyhodnocujú plnenie plánu, doterajší postup realizácie  a prediskutujú a odsúhlasujú zmeny v pláne na 

základe predloženej Správy o realizácii PHSR v intervale minimálne dva krát do roka. 

 

 

Pre každý kalendárny rok sa na základe odporúčaní akčnej pracovnej skupiny a pripomienok občanov prehodnotí časový harmonogram 

plnenia a na základe akčných plánov sa pripravia aj operatívne plány /vrátane ročného časového harmonogramu/, ktoré budú podrobne 

definovať úlohy a kroky pri realizácii jednotlivých projektov v danom roku.    

Pre úspešnú realizáciu viacerých navrhnutých projektov je dôležité získanie podpory kompetentných regionálnych štruktúr – krajského 

samosprávneho orgánu a/alebo regionálnej rozvojovej agentúry.  
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Poverený poslanec - koordinátor PHSR:  

 koordinuje realizáciu PHSR, 

 predkladá dva krát ročne Správu o realizácii PHSR, 

 podieľa sa na určovaní priorít realizácie PHSR, 

 koordinuje stretnutia akčnej pracovnej skupiny a navrhuje vzájomnú komunikačnú stratégiu, 

 zisťuje a analyzuje podnety a požiadavky predstaviteľov rozhodujúcich odvetví na území obce, 

 zaznamenáva dôležité trendy v hospodárstve majúce dopad na vývoj obce, 

 podieľa sa na budovaní verejno-súkromných partnerstiev. 

 

Správa o realizácii obsahuje:  

 

 finančné plnenie a návrh /pri schvaľovaní obecného rozpočtu/ 

 odpočet aktivít 

 pripomienky 

 návrh operačných plánov podľa nového harmonogramu. 

 

Akčná pracovná skupina - APS 

 

Akčná pracovná skupina je poradná a iniciačná skupina pri implementácii, monitoringu a odpočte opatrení  PHSR. Jej činnosť je úzkej 

väzbe na obecné zastupiteľstvo a na jeho odborné komisie.  

Podstatou jej fungovania je podnikať kroky smerujúce k príprave projektov, ich realizácii, vytvárať partnerstvá, sieťovať a motivovať 

jednotlivé subjekty i jednotlivcov v obci k zapojeniu sa do rozvojového procesu. To znamená, že úlohou akčnej pracovnej skupiny nebude 

priamo realizovať jednotlivé projekty, ale koordinovať ich prípravu a súvisiace plánovacie procesy. 

APS ďalej tiež: 

 vypracováva projekty, 

 koordinuje projekty, 

 monitoruje realizáciu projektov, 

 vypracováva dopadové analýzy projektov, 

 spolupracuje s inými partnermi doma a v zahraničí na realizácii projektov, 

 vyhľadáva potenciálne zdroje a partnerstvá na realizáciu úloh PHSR, 

 dohliada nad ekonomickým čerpaním projektových prostriedkov, 
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 zbiera podklady o projektoch v rámci PHSR realizovaných inými subjektami, 

 vedie aktuálnu analýzu demografie a štruktúry ekonomických charakteristík obce, 

 sleduje podnikateľskú klímu a vzájomný vzťah odvetví v obci. 

 

Návrh zloženia akčnej pracovnej skupiny: 

 starosta obce - zástupca obecného úradu  

 zástupca obecného zastupiteľstva / poverený poslanec 

 zástupca MŠ 

 zástupca ZŠ 

 predstavitelia subjektov spolupracujúcich na realizácii aktivít / projektov /členovia záujmových zložiek, MVO/ -  

 zainteresovaní obyvatelia (ktorí deklarovali záujem participovať v skupine)  

 podnikateľské subjekty 

 

VYHODNOCOVANIE A SPÔSOB MODIFIKOVANIA PHSR 

 

Hlavným hodnotiacim dokumentom PHSR je Správa o realizácii PHSR, ktorú vypracuje poverený poslanec v spolupráci s APS. 

 

Postup modifikovania PHSR:  

Poverený poslanec a APS vypracujú Správu /vrátane dopadovej analýzy plnenia PHSR/, v ktorej navrhne zmeny a predloží ju obecnému 

zastupiteľstvu dvakrát ročne, pričom druhé predkladanie Správy je v termíne schvaľovania obecného rozpočtu.  

 

Návrhy na modifikovanie / doplnenie PHSR, ktoré sa zapracujú do správy predkladajú: 

 APS 

 poslanci  

 občania a inštitúcie v písomnej podobe. 

  

Ak doplnenie PHSR bude spojené s možnosťou získať finančné prostriedky, alebo bude vyvolané inou nevyhnutnou potrebou /napríklad 

zmenou legislatívy/, môže sa kvôli tomu tiež iniciovať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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Záver 

 

Medzi prípravou a tvorbou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a jeho realizáciou je zásadný rozdiel. Príprava programu 

rozvoja je tvorivým  procesom, ktorý vyžadoval zapojenie čo najširšieho okruhu občanov s potrebnými znalosťami a skúsenosťami 

a s rozdielnymi pohľadmi na budúcnosť obce. Aj preto pri vypracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho programu obce boli oslovení 

obyvatelia obce a ich pripomienky, rady a námety tvoria  kostru vypracovaného dokumentu. 

Realizácia programu je manažérskou úlohou, ktorá vyžaduje podrobný dohľad nad aktivitami mnohých jednotlivcov, súkromných aj 

verejných organizácií, ktoré budú zapojené  do realizácie jednotlivých projektov uvedených v tomto dokumente ako aj projektov, ktoré 

v dokumente niesu, ale budú sa v obci realizovať.  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je živým dokumentom. Jeho realizácia bude dôsledne sledovaná a program bude podľa 

potreby dopĺňaný a upravovaný. Naznačené smery rozvoja obce sú otvorené, budú sa dopracovávať a konkretizovať a to vždy v záujme 

obyvateľov obce. 

Hlavným cieľom  tohto dokumentu je zlepšovať kvalitu života občanov a sociálnu súdržnosť obce, najmä vytvoriť podmienky pre 

ekonomický rozvoj a tvorbu pracovných príležitostí, presadzovať koncept trvalo udržateľného rozvoja tak, aby sa obec v rámci Prešovského 

kraja a SR pri začleňovaní do štruktúr EÚ stala plnohodnotnou. 

V samotnom závere chceme poďakovať starostovi obce Ing. Jozefovi Pribulovi, poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií 

a všetkým občanom obce, ktorí svojimi pripomienkami nápadmi a radami prispeli k tvorbe tohto dokumentu.     

 

Zostavili:  Inášová Lenka, Regionálne rozvojové partnerstvo  

  Zemčáková Zuzana 

 



 

Aktívne spolupracovali:  

 

Bača Jozef 

Bačová Katarína 

Bohata Miroslav 

Ferenc Jozef 

Guteková Slávka. 

Husovský Marko 

Ináš František 

Kiotzmannová Natália 

Knapčok Viliam 

Lukáč Miroslav 

Madzik Ján 

Maňkošová Zuzana 

Masrna Vladimír, st. 

Masrna Vladimír, ml.  

Maťašová Natália 

Mathia Anton 

Namešpetra Radoslav 

Palovič Peter  

Pribula Ján 

Pribula Jozef 

Vojtek Ján 

Zemčák Ján 

 

 

KOMPAKTABILITA S ĎALŠÍMI DOKUMENTAMI 

 

Sústava plánovacích dokumentov SR 

 

Oblasť podpory regionálneho rozvoja SR je regulovaná prostredníctvom kľúčových zákonov, 

ktorými sú:  

 zákon č. 503/2001 Z. z.  o podpore regionálneho rozvoja,  

 zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch, 

 zákon č. 369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení,  

 zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy, 

 zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy, 

 zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, 

  zákon č. 482/2003 Z. z. o Štátnej pokladnici, 

 zákon č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  

 zákon č. 235/2002 Z. z. o náležitostiach žiadosti o poskytnutie investičných stimulov, 

 zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov, 

 zákon č. 156/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore 

na zriadenie priemyselných parkov. 

 

Ich prostredníctvom sa rámcovo reguluje povinnosť jednotlivých riadiacich orgánov 

(RO) na úrovni orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy o programovaní 

podpory v oblasti regionálneho rozvoja.  Na základe uvedenej regulácie sa podpora 

regionálneho rozvoja realizuje prostredníctvom základných programových dokumentov, 

ktorými sú:  

 národná dokumentácia (CSF, SPD, stratégia kohézneho fondu), 

 programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, 

 programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.  

 

V prípade národnej dokumentácie sa vyžaduje jej koherencia
1
 a konzistencia stratégie  

s nasledujúcimi strategickými dokumentmi:  

o Koncepcia územného rozvoja SR (KURS) 

o Strednodobá koncepcia hospodárskeho a sociálneho vývoja SR (SKHSV SR ) 

o Strednodobé priority hospodárskej politiky SR  

o Národný enevironmentálny akčný plán (NEAPII) 

o Národný plán zamestnanosti 
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                        Predvstupový ekonomický program SR 

o Koncepcia štátnej vednej a technickej politiky 

o Stratégia informatizácie spoločnosti 

o Štátna dopravná politika 

 

Okrem uvedených prierezových dokumentov boli východiskom pre tvorbu operačných 

programov nasledujúce horizontálne politiky:  

 Spoločné hodnotenie priorít zamestnanosti v Slovenskej republike (november 2001) 

 Národný akčný plán zamestnanosti na roky 2002 a 2003 (apríl 2002) 

 Správa o plnení záverov a priorít z dokumentu „Spoločné hodnotenie priorít 

zamestnanosti v Slovenskej republike“ za rok 2001 (jún 2002) 

 Milénium – Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na 

najbližších 15-20 rokov (december 2002) 

 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (november 2002) 

 Stratégia podpory rastu zamestnanosti na základe reformy sociálneho systému a trhu 

práce; 

 Koncepcia agrárnej a potravinovej politiky do roku 2005 (2000) 

 Koncepcia lesníckej politiky do roku 2005 (2000) 

 Koncepcia vodohospodárskej politiky do roku 2005 (2000) 

 Koncepcia rozvoja vidieka v Slovenskej republike (1998) 

 Koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike (1993) 

 Rozpracovanie priemyselnej politiky EÚ na podmienky SR 

 Národný program rozvoja cestovného ruchu v SR 

 Návrh energetickej politiky SR 

 Návrh programu znižovania energetickej náročnosti a využitia alternatívnych zdrojov 

energie, vrátane podpory výskumu v tejto oblasti 

 Analýza stavu podnikateľského prostredia SR 

 Stratégia podpory vstupu zahraničných investícií 

 Analýza vývoja malého a stredného podnikania a návrh na zmeny v systéme podpory 

malého a stredného podnikania 

 Zhodnotenie účinnosti systému na ochranu spotrebiteľa v SR z pohľadu kapitoly č. 23 

a zásady spotrebiteľskej politiky do roku 2003 

 Koncepčné zameranie technickej politiky priemyselných odvetví 

 Projekt transformácie a reštrukturalizácie ŽSR 

 Koncepcia modernizácie mobilného parku ŽSR 

 Koncepcia rozvoja kombinovanej dopravy 

 Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest  

 Program údržby a opráv ciest a diaľnic do roku  

 Koncepcia rozvoja leteckej dopravy Slovenskej republiky 

 Koncepcia rozvoja vodnej dopravy Slovenskej republiky 

 Koncepcia tvorby regionálnej dopravnej politiky na úrovni krajov so zvýraznením 

podpory rozvoja integrovaných dopravných systémov 

 Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993) 

 Koncepcia rozšírenia separovaného zberu druhotných surovín a hospodárenie s 

komunálnym odpadom v SR (1994) 

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska I (1994), II (1997) 

 Koncepcia nakladania s odpadom zo septikov a žúmp (1996) 

 Program odpadového hospodárstva SR (krajov, okresov) (1996) 
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 Národný environmentálny akčný program I (1996) a krajské a okresné 

environmentálne akčné programy (1996 – 1998) 

 Národná stratégia ochrany biologickej diverzity na Slovensku (1997) 

 Národný environmentálny akčný program II (1999) 

 Program podpory postupného vylúčenia látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (2000)  

 Štandardy minimálnej vybavenosti krajských a okresných miest a metodika 

posudzovania úrovne štrukturálnej vybavenosti krajských a okresných miest (2000) 

 Aktualizovaný národný akčný plán pre povodie Dunaja (2000) 

 Aktualizovaný program starostlivosti o mokrade Slovenska (2000) 

 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001) 

 Program odpadového hospodárstva SR do roku 2005 (2002) 

 Integrovaná aproximačná stratégia v kapitole životné prostredie (2002) 
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Základné definície a pojmy v súvislosti so štrukturálnymi fondmi EÚ: 

 Cieľ 1 – cieľ ES umožňujúci podporu zo štrukturálnych fondov  pre zaostávajúce regióny, 

v ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe 

údajov ES v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 75 % priemeru 

Európskych spoločenstiev.  

 Cieľ 2 – cieľ ES umožňujúci podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

a Európskeho sociálneho fondu pre regióny vážne postihnuté úpadkom priemyslu, ktoré 

čelia štrukturálnym ťažkostiam.  

 Cieľ 3 – cieľ ES umožňujúci podporu z Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj ľudských 

zdrojov, modernizáciu a prispôsobovanie politík a systémov vzdelávania, školenia a 

zamestnanosti. 

 Doplnok programu – dokument vykonávajúci stratégiu a priority pomoci, obsahujúci 

podrobné prvky na úrovni opatrenia, ako ich uvádza čl. 18 ods. 3 nariadenia Rady 

99/1260/ES, ktorý vypracuje členský štát alebo riadiaci orgán a ktorý sa v nevyhnutných 

prípadoch prehodnotí podľa čl. 34 ods. 3 nariadenia Rady 99/1260/ES. Zasiela sa 

Európskej komisii pre informáciu. 

 Európska investičná banka (ďalej len „EIB“) – medzinárodná finančná a úverová 

inštitúcia poskytujúca úvery konečným prijímateľom určené na spolufinancovanie 

projektov. 

 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (ďalej len „EAGGF“) - jeden 

z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ podporujúci adaptáciu 

poľnohospodárskych štruktúr na dlhodobé štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve, na 

rozvoj poľnohospodárskej infraštruktúry, rozvoj a obnovu vidieka, vidieckeho dedičstva 

a lesov. 

 Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) – jeden z hlavných nástrojov 

štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej 

rozvinutých regiónov Európskej únie. 

 Európsky sociálny fond (ďalej len „ESF“) – jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej 

a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnuť ciele najmä v aktívnej politike 

zamestnanosti a voľný pohyb pracovných síl v boji proti nezamestnanosti 

a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce. 

 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu (ďalej len „FIFG“) – jeden z hlavných 

nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je zabezpečiť 

vyrovnaný, harmonický rozvoj rybárskeho priemyslu. 

 Iniciatívy ES – forma pomoci ES zo štrukturálnych fondov, ktorá sa týka cezhraničnej 

(INTERREG A), transregionálnej (INTERREG B) a  trasnacionálnej spolupráce 

(INTERREG C), hospodárskej a spoločenskej obnovy zaostalých  miest a mestských 

oblastí (URBAN), rozvoja vidieka (LEADER) alebo medzištátnej spolupráce na 

presadzovanie nových prostriedkov boja so všetkými formami diskriminácie 

a nerovnoprávnosti v oblasti trhu práce (EQUAL). 

 Jednotný programovací dokument (Single Programming Document – ďalej len „SPD“) – 

programovací dokument schválený Európskou komisiou. Obsahuje stratégiu a priority 

podporované zo štrukturálnych fondov a zdrojov členského štátu, ich špecifické ciele, 

príspevok zo štrukturálnych fondov a ostatné finančné prostriedky. 

 Kohézny fond – finančný nástroj ES určený pre členské krajiny, v ktorých hodnota HDP 

na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za 

posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru Európskych spoločenstiev. 

Podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia. 
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 Príjemca pomoci (PP) – orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo 

administratívna jednotka, ktorá má prospech z projektu a je zodpovedná za jeho 

realizáciu. V prípade schém pomoci podľa článku 87 zmluvy o založení ES sú konečnými 

prijímateľmi tie orgány, ktoré túto podporu poskytujú.  

 Konečný užívateľ – orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo 

administratívna jednotka, ktorá má prospech z projektu a zodpovedá za jeho realizáciu. V 

prípade schém pomoci podľa článku 87 zmluvy o založení ES sú konečnými používateľmi 

tie orgány, ktorým sa táto podpora poskytuje od konečného prijímateľa. 

 Národný rozvojový plán (National Development Plan, ďalej len „NDP“) – programovací 

dokument členského štátu obsahujúci analýzu situácie vzhľadom na ciele uvedené v 

článku 1 nariadenia Rady č. 1260/1999/ES a prioritné potreby pre dosiahnutie týchto 

cieľov, vrátane stratégie, plánovaných prioritných činností, ich špecifických cieľov a s 

tým spojených finančných prostriedkov. 

 Opatrenie – prostriedok, ktorým sa v priebehu niekoľkých rokov uskutočňuje priorita 

programovacieho dokumentu a ktorý umožňuje financovanie činností.  

 Operačný program – programovací dokument schválený Európskou komisiou pre 

vykonávanie rámca podpory Spoločenstva, obsahujúci súvislý súbor priorít zahrňujúcich 

viacročné opatrenia, ktorý možno vykonávať využitím pomoci jedného alebo viacerých 

fondov, jedného alebo viacerých iných existujúcich finančných nástrojov a EIB.  

 Oprávnené výdavky – výdavky, ktoré sa skutočne realizovali v rámci obdobia 

stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci vo forme výdavkov konečného prijímateľa 

a ktoré sa realizovali v rámci operácií vybraných na podporu pomoci v súlade s kritériami 

výberu a procesmi podliehajúcimi pravidlám ES. 

 Platobný orgán (PO) – jeden alebo viac vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych 

orgánov či subjektov menovaných členskými štátmi na účely vypracovania a predkladania 

žiadostí o platby a prijímanie platieb od EK. Platobný orgán zodpovedá za certifikáciu 

výkazu výdavkov, na základe ktorej predkladá žiadosti o platby z Európskej komisie. 

 Priorita – jeden z hlavných zámerov stratégie prijatej do rámca podpory Spoločenstva 

alebo pomoci. Každej priorite je pridelený príspevok zo štrukturálnych fondov a iných 

finančných nástrojov, príslušné finančné prostriedky členského štátu a súbor bližšie 

určených konkrétnych cieľov. 

 Rámec podpory Spoločenstva (Community Support Framework – ďalej len „CSF“) – 

dokument schválený Európskou komisiou po dohode s príslušným členským štátom, ktorý 

vyplýva z hodnotenia národného rozvojového plánu predloženého členským štátom. 

Obsahuje stratégiu a priority podporované zo štrukturálnych fondov a zo zdrojov 

členského štátu, ich špecifické ciele, príspevok fondov a ostatné finančné prostriedky.      

Realizuje sa prostredníctvom jedného alebo viacerých operačných programov.  

 Riadiaci orgán (RO) – jeden alebo viac vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych 

orgánov či subjektov menovaných členskými štátmi na účely riadenia podpory zo 

štrukturálnych fondov. Je menovaný pre rámec podpory Spoločenstva, každý operačný 

program,  jednotný programovací dokument a iniciatívy ES. 

 Platobná jednotka (PJ) – verejný alebo súkromný orgán vykonávajúci určité úlohy 

delegované z platobného orgánu. Rozsah a definovanie delegovaných úloh sú 

v kompetencii platobného orgánu. 

 Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) – verejný alebo súkromný 

orgán vykonávajúci určité úlohy delegované z riadiaceho orgánu. Rozsah a definovanie 

delegovaných úloh sú v kompetencii riadiaceho orgánu. 

 Štrukturálne fondy – nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie jej 

cieľov. K štrukturálnym fondom patria európsky fond regionálneho rozvoja, európsky 
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sociálny fond, európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia 

sekcia a finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu. 

 Zúčtovací doklad – doklad dokazujúci uskutočnenie výdavku, t. j. doklad o uskutočnení 

plnenia dodávky stavby, tovaru alebo služby a o jeho zaplatení zo strany konečného 

prijímateľa. 

 Efektívnosť vyjadruje pomer medzi vynaloženými finančnými prostriedkami 

a dosiahnutým výstupom, výsledkom a dopadom. 

 Účinnosť vyjadruje pomer medzi očakávanou a reálnou hodnotou toho istého merateľného 

ukazovateľa. 

 Relevantnosť vyjadruje stav, keď je napr. priorita programu v súlade s výsledkami 

reálnych socio-ekonomických potrieb regiónu. 

 Koherencia – rozlišuje sa vnútorná a vonkajšia koherencia. Vnútorná koherencia existuje 

napr. vtedy, keď sa ciele a opatrenia v rámci jedného programu alebo priority 

neprekrývajú, ale navzájom dopĺňajú. Vonkajšia koherencia charakterizuje taký stav 

stratégie programu, keď sa jeho ciele, priority alebo opatrenia neprekrývajú so stratégiou 

iného programového dokumentu.  

 Monitorovacie správy – sú výsledkom procesu monitorovania hodnotenia. Vypracúvajú sa 

na základe monitorovaných údajov a pravidelne predkladajú monitorovaciemu výboru, 

alebo EK. Monitorovacie správy pre OP sa vypracúvajú spravidla raz za 6 mesiacov. 

Okrem toho sa vypracúvajú povinné výročné monitorovacie správy o pokroku 

dosiahnutom v implementácii programu.  

 Hodnotiace správy – sú výsledkom procesu monitorovania a hodnotenia. Obsahujú 

informácie o efektívnosti a účinnosti realizovanej podpory. Vpracovúvajú sa vo forme ex 

ante (predbežné hodnotenie), interim (priebežné hodnotenie), ex post (následné 

hodnotenie).  

 Merateľné ukazovatele – kvantifikovateľné indikátory výstupu výsledku a dopadu. 

K merateľným ukazovateľom patria i štatisticky spracovateľné údaje zo žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.  

 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – formulár, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je 

aj projekt a prílohy. Príjemca pomoci, ktorý sa chce uchádzať o nenávratný finančný 

príspevok na podporu regionálneho rozvoja, musí vyplnený formulár vrátane projektu 

a príloh predložiť na príslušnom sprostredkovateľskom alebo riadiacom orgáne.   

 Región – jednotka územného členenia.  

 Partneri – socio-ekonomickí partneri riadiaceho orgánu podieľajúci sa na príprave 

programového dokumentu a jeho implementácii.  

 Partneri žiadateľa – subjekty, ktoré sa spolu s príjemcom pomoci podieľajú na realizácii 

a riadení projektu a majú z neho prospech. 

 PRSK – program rozvoja samosprávneho kraja. 

 PRO – program rozvoja obce. 

 Programovacie dokumenty – napr. Národný strategický referenčný rámec, operačné 

programy, PRSK, PRO. 

 


