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ÚVOD 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2008 – 2015 Mikroregiónu pri 

Slanej je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity sa 

môžu zrušiť napr. keď ich financovanie je nad únosnosť mikroregiónu alebo stratili svoju 

opodstatnenosť.  

 

Z dôvodu zmien v legislatíve a strategických dokumentoch vyššej úrovne týkajúcich sa 

regionálneho rozvoja, ako aj z dôvodu meniacich sa zámerov a priorít v oblasti jeho 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mikroregión pristúpil k spracovaniu aktualizácie : 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu pri Slanej na roky 2020 – 

2028 (ďalej len „PHRSR“). 

 

Na základe spracovania aktualizácie PHRSR schváleného členmi združenia obcí 

Mikroregión pri Slanej, uznesením č. 2/2020 zo dňa 18.11.2020 predmetom aktualizácie boli 

nasledovné časti: 

Analytická časť,  

Strategická časť, 

Programová časť, 

Finančná časť. 

 

Spracovanie aktualizácie PHRSR bolo vykonané na základe odporúčanej metodiky MIRRI SR.  

 

Spracovanie aktualizácie PHRSR:  

 

Koordinátor procesov: Mgr. Marián Habovčík (Starosta obce Lenka) 

     

 

Metodická podpora pri spracovaní aktualizácie PHRSR:  

Kristián Cseh (Výkonný manažér MAS – VSP Južný Gemer) 

Mgr. Norbert Keszi (Predseda Mikroregiónu pri Slanej) 

Ing. Ľubomír Kosztúr (Starosta obce Včelince) 

František Béres (Starosta obce Kráľ) 
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Dôvody a ciele spracovania dokumentu 

 

Dokument s názvom “PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO      

ROZVOJA MIKROREGIÓNU PRI SLANEJ NA ROKY 2020 - 2028“ je spracovaný ako 

strednodobý strategický plánovací dokument pre trvalo udržateľný rozvoj územia na základe 

požiadaviek obyvateľov, územia a možností  mikroregiónu. 

Účelom Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu pri Slanej 

na roky 2020 – 2028 je vytvorenie rozvojového programu územia, ktorý vyjadruje 

ekonomické a sociálne záujmy jeho obyvateľov  a zároveň je v súlade s prijatými 

nadradenými koncepciami vyššej úrovne. 

Cieľom PHRSR je spracovanie takého súhrnu cieľov a opatrení, ktoré napomáhajú 

zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja územia a ktoré smerujú k uspokojovať potreby 

súčasnej generácie bez toho, aby ohrozil možnosti uspokojovania potrieb budúcich generácií. 

PHRSR ako základný rozvojový strategický dokument má veľký význam z hľadiska 

zachovávania kontinuity rozvojových zámerov, efektívneho využívania vlastných zdrojov a 

potenciálu a efektívneho získavania a využívania externých zdrojov.   Programovanie rozvoja 

sa v súčasnosti nevyhnutne spája aj s pojmom integrácie do Európskeho spoločenstva a s 

čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov, ďalších zdrojov spoločenstva, ako aj rôznych 

iných dostupných zdrojov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

Vypracovanie a následná realizácia návrhov strategického rozvojového dokumentu je 

komplexný proces, náročný na koordináciu, odborné vedomosti a zabezpečenie množstva 

väzieb. Pri jeho príprave je nutné zohľadniť množstvo dokumentov, ktoré tvoria určitý 

strategický alebo legislatívny rámec a majú nadradený charakter. 

Ide hlavne o väzby na tieto dokumenty: 

- strategické a programové dokumenty SR a EÚ, 

- príslušné odvetvové politiky, 

- aktuálna legislatíva pre jednotlivé riešené oblasti, 

- programové dokumenty Banskobystrického samosprávneho kraja 

- platná územno-plánovacia dokumentácia rôznych stupňov. 

Na základe vytvoreného dokumentu je možné programovať územný a integrovaný rozvoj 

trvalo udržateľným spôsobom, pripraviť územie a budovať jeho kapacity pre absorpciu nových 

technológií, služieb a rôznych ponúk a príležitostí pre zvýšenie kvality života obyvateľov v 

území. 

Obce na území Mikroregiónu pri Slanej sa rozhodli v nasledujúcich rokoch systematicky 

rozvíjať vzájomnú spoluprácu so susednými obcami, nakoľko ju pokladajú za dôležitý prvok 

rozvoja  a stabilizácie rastu životnej úrovne svojich obyvateľov v samotných obciach. 
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Metodológia tvorby dokumentu 

 

PHRSR obce je strednodobým rozvojovým dokumentom v zmysle zákona č. 539/2008 Z. 

z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a je vypracovaný v súlade s 

cieľmi a prioritami ustanovenými v NSRR, pričom zohľadňuje ciele a priority ustanovené v 

programe rozvoja príslušnej VÚC a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej 

dokumentácie regiónu a obce.  

Tento strategický dokument sa skladá z:  

• analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej 

situácie obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce 

stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, 

definovanie podmienok udržateľného rozvoja mikroregiónu,  

• strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja mikroregiónu pri zohľadnení jej 

vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov 

regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,  

• programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na 

zabezpečenie realizácie programu rozvoja,  

• realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia 

formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja, systém 

monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja s ustanovením merateľných 

ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja formou akčných 

plánov,  

• finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, 

inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja.  

 

Zákon č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov 

umožňuje spoločné spracovanie PHRSR pre viacero obcí, pričom tento spoločný program 

rozvoja obcí je strednodobým rozvojovým dokumentom vypracovaným v súlade s cieľmi a 

prioritami ustanovenými v NSRR a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja 

VÚC na území ktorého sa obce nachádzajú. Je vypracovaný podľa záväzných častí 

územnoplánovacích dokumentácií združených obcí a jeho obsah je identický s obsahom 

programu rozvoja obce.  

V zmysle zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 

predpisov je existencia PHRSR podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a 

doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty obce resp. VÚC, tak jeho spracovanie by malo 

byť motivované predovšetkým potrebou koncepčného cieľavedomého a transparentného 

riadenia a rozhodovania ich samosprávnych orgánov v snahe čo najefektívnejšie riešiť 

problémy a výzvy rozvoja obce, skupiny obcí, či VÚC. 
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I. AUDIT ÚZEMIA 
 

1.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 

 

Mikroregión pri   Slanej   sa   nachádza   v strede   južnej   časti   Slovenska,   na hraniciach  

s Maďarskom. 
 

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 MR pri Slanej 

 

Mikroregión je súčasťou Banskobystrického samosprávneho kraja, leží v jeho 

v juhovýchodnom cípe. Podľa členenia územných štatistických jednotiek patrí územie 

mikroregiónu do okresov Rimavská Sobota a Revúca. Historicky je súčasťou regiónu Gemer, 

časť Južný Gemer a z hľadiska vnútorného členenia BB kraja patrí do vidieckeho subregiónu 

Gemer – Malohont. 

Obrázok 1 Mapa SR 
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Obrázok 2 Mapa BBSK 

 

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 MR pri Slanej 
 

Hranice mikroregiónu susedia na východe s územím Košického samosprávneho kraja – 

okres Rožňava, celá juhovýchodná hranica mikroregiónu je tvorená štátnou hranicou s 

Maďarskom, na západe susedí s Mikroregiónom Dolný Gemer, na severe má spoločnú hranicu 

s Mikroregiónom Valická Dolina a Mikroregiónom Turiec v Gemeri. 

 

Obrázok 3 Mapa MR Pri Slanej 

 

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 MR pri Slanej 
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Mikroregión pri Slanej je tvorený 14 obcami a mestom Tornaľa. Geografickú os 

mikroregiónu tvorí stredná časť toku rieky Slaná. Dopravná os je tvorená cestou I. triedy č 67 

spájajúcou Maďarsko a Poľsko. 

Základné údaje mikroregiónu: 

Názov: Združenie obcí Mikroregión pri Slanej 

Sídlo: Mierová č. 14, 982 01 Tornaľa 

Názov kraja: Banskobystrický 

Okres: Rimavská Sobota, Revúca 

 

Tabuľka 1 Základné údaje mikroregiónu 

Názov obce Iný názov Okres PSČ / Pošta ŠÚJ póly rastu 

Abovce Abafalva Rimavská Sobota 980 44 / Lenartovce 557757 mimo pólov 

Figa Füge Rimavská Sobota 982 51 / Figa 514713 mimo pólov 

Gemer Gömör Rimavská Sobota 982 01 / Tornaľa 514721 mimo pólov 

Hubovo Hubó Rimavská Sobota 980 50 / Včelince 514934 mimo pólov 

Chanava Hanva Rimavská Sobota 980 44 / Lenartovce 514951 mimo pólov 

Kesovce Sajókeszi Rimavská Sobota 980 45 / Štrkovec 515035 mimo pólov 

Kráľ Sajószentkirály Rimavská Sobota 980 45 / Štrkovec 515078 mimo pólov 

Lenka Lenke Rimavská Sobota 980 50 / Včelince 515141 mimo pólov 

Neporadza Naprágy Rimavská Sobota 980 45 / Štrkovec 515205 mimo pólov 

Riečka Sajórecske Rimavská Sobota 980 45 / Štrkovec 557765 mimo pólov 

Rumince Runya Rimavská Sobota 980 50 / Včelince 515493 mimo pólov 

Stránska Oldalfalva Rimavská Sobota 982 51 / Figa 515566 mimo pólov 

Štrkovec Kövecses Rimavská Sobota 980 45 / Štrkovec 515655 mimo pólov 

Tornaľa Tornalja Revúca 982 01 / Tornaľa 515612 
kohézny pól / centrum 

mikroreg. úrovne 

Včelince Méhi Rimavská Sobota 980 50 / Včelince 515710 mimo pólov 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Dátum vzniku: 17.11.2000 

Rozloha: 194,08 km2  

Počet obyvateľov: 13 686 
 

z toho ženy 7 036 (%) 

z toho muži 6 650 (%) 

Hustota osídlenia: 70,53 obyv./km2 

Najvyšší bod: severovýchodný bod katastra mesta Tornaľa 381 m.n.m. 

Najnižší bod: južná časť katastra obce Chanava – údolie rieky Slaná (149 

m.n.m) 
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1.2 Širšie územné vzťahy 

 

 Miestnym ťažiskom osídlenia pre mikroregión je mesto Tornaľa ako centrum 

mikroregionálnej úrovne. Nadradeným ťažiskom osídlenia pre mikroregión je lučenecko-

rimavskosobotské ťažisko nadregionálneho významu rozvíjajúce sa okolo sídiel Lučenec a 

Rimavská Sobota. Väzby riešeného územia smerujú do mesta Tornaľa ako centra 

mikroregionálnej úrovne, mesta Rimavská Sobota (30 km) ako sídla okresného významu a do 

Banskej Bystrice (125 km), sídla krajského významu. Okresné sídlo Rimavská Sobota tvorí v 

štruktúre osídlenia Slovenska centrum osídlenia nadregionálneho významu. Je prepojené 

zvolensko-juhoslovenskou sídelnou rozvojovou osou (Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota 

- Tornaľa - Rožňava), s ťažiskom celoštátneho významu Banská Bystrica – Zvolen, ktorá 

zároveň zabezpečuje širšie dopravné väzby. Z pohľadu európskej dopravnej siete je najbližšou 

cestnou trasou severojužná trasa triedy „B“ - E 571 (Rakúsko -) Bratislava – Zvolen – Košice 

- Ukrajina), ktorá prechádza priamo územím mikroregiónu v jeho severnej časti a dostupnou je 

trasa pomocnej triedy „A“ - E 77 Pskov - Riga - Siauliai - Tolpaki - Kaliningrad ... Gdańsk - 

Elbląg - Varšava - Radom - Krakov - Trstená - Ružomberok - Zvolen – Budapešť. Na železnicu 

je riešené územie dostupné tzv. „južnou trasou“ I. kategórie č.160 Nové Zámky/Palárikovo - 

Šurany - Levice - Kozárovce - Zvolen - Lučenec - Lenartovce - Rožňava - Košice, ktorá tvorí 

železničnú kostru Banskobystrického kraja a prechádza osou mikroregiónu. Táto trať nie je 

zaradená do hlavnej európskej siete. Významná je poloha mikroregiónu vzhľadom na 

prepojenie sever – juh a spojenie Slovenska s maďarskom vďaka hraničnému (cestnému aj 

železničnému) prechodu Kráľ – Bánréve.  
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Obrázok 4 Geomorfologická príslušnosť MR Pri Slanej 

2. PRÍRODNÉ ZDROJE A PODMIENKY 

 
2.1 Geomorfologická príslušnosť územia 

 

Územie mikroregiónu v rozlohe 19 408 ha sa rozprestiera podľa regionálneho 

geomorfologického členenia v oblasti Lučenecko-košickej zníženiny. Severojužnou osou 

mikroregiónu prechádza hranica dvoch geomorfologických celkov: 

- západná časť mikroregiónu patrí do celku Juhoslovenskej kotliny –  

podcelok Rimavská kotlina 

- východná časť patrí do celku Bodvianskej pahorkatiny –  

podcelok Gemerská pahorkatina 

Geomorfologická príslušnosť územia: 

Sústava - Alpsko-himalájska 

Podsústava - Karpaty 

Provincia - Západné Karpaty 

Subprovincia - Vnútorné Západné Karpaty 

Oblasť - Lučensko-košická zníženina 

 

 

 

 

 

 
Celok - Juhoslovenská kotlina 

Podcelok - Rimavská kotlina 

Časť - Gemerské terasy 

Časť - Valická pahorkatina 

 

 

Celok - Bodvianska pahorkatina 

Podcelok - Gemerská pahorkatina 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 MR pri Slanej 
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Obrázok 5 Geologické pomery 

Gemerská časť Bodvianskej pahorkatiny sa nachádza západne od Slovenského a 

Aggteleckého krasu a zasahuje až po rieku Slaná v západnej časti. Tri kilometre východne od 

obce Starňa v opustenom vápencovom kameňolome na pravom brehu potoka Činča sa nachádza 

Činčianska jaskyňa. Je to horizontálna, dvojúrovňová jaskyňa zlomovo-riečneho typu s 

celkovou dĺžkou 28,5 m. Je vytvorená vo wetternsteinských vápencoch stredného až vrchného 

triasu silického príkrovu. V jaskyni boli nájdené fragmenty kostí jaskynného medveďa, tura i 

strstnatého nosorožca. 

 

2.2 Geologické pomery 

Väčšia časť údolia Slanej je tvorená sivými neogénnymi vápnitými prachovcami ) 

(lučenské súvrstvie); obdobie eger. V obmedzenej lokalite (2) sa nechádzajú organodetritické 

vápence, zlepence, slieňovcami (bretské a budikovianske 

vrstvy); obdobie eger 

Vyvýšená časť gemerskej pahorkatiny (3) 

je tvorená neogénnymi pestrými 

kaolinickými ílmi, pieskami, štrkmi, 

ojedinelé sú sloje lignitu (poltárske, 

senianske a lelovské súvrstvie); obdobie 

pont. 

Menšie samostatné lokality územia (4) sú 

tvorené horninami mezozoika vnútorných 

Karpát, vápence (gutensteinské, 

steinalmské, wettersteinské, lokálne 

schreyeralmské, reiflinské) a dolomity; 

obdobie anis – karn. 
 

 

 

 

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 MR pri Slanej 

 

2.3 Pôdne pomery  

Podstatná časť územia v údolí Slanej (1) zaberajú zmiešané lokality pôdneho typu 

černozeme   a hnedozeme. Černozeme sú čiernicové karbonátové, lokálne čiernice černozemné 

karbonátové až čiernice glejové karbonátové; zo starých karbonátových fluviálnych 

sedimentov. 
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Hnedozeme sú kultizemné a kultizemné 

erodované, lokálne modálne z 

polygenetických hlín, sprievodné regozeme 

kultizemné a modálne karbonátové a 

pararendziny zo stredne ťažkých až ľahších 

silikátovo-karbonátových terciérnych 

sedimentov. 

Väčšiu časť východného katastra mesta 

Tornaľa (2) je tvorená kambizemným 

pôdnym typom s jednotkami modálne 

kyslými, sprievodne kultizemnými a 

rankrami; zo zvetralín kyslých až 

neutrálnych hornín. V obmedzených 

lokalitách (3) je pôdny podzolový typ s 

pôdnymi jednotkami: modálne podzoly, 

sprievodné litozeme a rankre; zo zvetralín 

kremencov a z terciérnych sedimentov s 

výrazným zastúpením kremenného skeletu. 

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 MR pri Slanej 

Severovýchodne od mesta Tornale zasahujú do katastra pseudogleje modálne, kultizemné 

a luvizemné nasýtené až kyslé, zo sprašových hlín a svahovín (4) a fluvizeme glejové, 

sprievodné gleje – G; z karbonátových a nekarbonátových aluviálnych sedimentov (5). 

 

2.4 Klimatické pomery 

Väčšia časť územia leží v teplom mierne suchom okrsku s chladnou zimou a silne 

inverznou polohou, v južnej časti v povodí Slanej v mierne vlhkom klimatickom okrsku s 

chladnou zimou. Prevláda východné až severovýchodné stredne silné prúdenie vzduchu. 

Najteplejším mesiacom je júl s priemerom teplôt 19-20°C a najchladnejším mesiacom je január, 

v s priemerom teplôt -3 až -4°C. Priemerné ročné teploty dosahujú hodnoty 8-9°C v severnej 

časti a 9-10°C v južnej časti územia, ktoré patrí k najteplejším lokalitám Slovenska. Priemerné 

ročné množstvo zrážok v kotline je 550-650 mm. Snehová pokrývka sa udrží 40 - 60 dní v 

roku. 

Obrázok 6 Geologické pomery (B) 
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2.5 Hydrologické pomery 

 

Povrchové vody 

Riešené územie spadá do regiónu povodia Slaná, časť povodia Slaná po štátnu hranicu 

(číslo hydrologického poradia 4 - 31 - 03 - 147). Hydrogeologicky patrí rajónov Neogén 

Gemerskej pahorkatiny (NM131) a kvartér Rimavskej kotliny (Q132). 

 

 
 

Prírodné podmienky sú pre odtok menej priaznivé. Od roku 1953, po ukončení sústavy 

vodných diel Palcmanská Maša - Vlčia dolina - Dobšiná, režim odtoku je ovplyvnený prevodom 

vody z Hnilca do Slanej. Najčastejší výskyt maximálnych a minimálnych prietokov je v 

mesiacoch február - apríl. Rieka Slaná preteká cez celé územie mikroregiónu najprv preteká 

poza mesto Tornaľa, kde v blízkosti centra mesta priberá sprava Činču a v južnej časti mesta 

(pri miestnej časti Králik) priberá významný pravostranný prítok Turiec (169,4 m n. m.). Od 

tohto miesta tečie rieka Slaná obklopená ochrannými hrádzami na oboch brehoch, preteká okolo 

obce Včelince, kde zľava ústi Hubovský potok a okolo Ruminiec, kde priberá pravostranný 

prítok Kaloša. Neskôr priberá pri obci Štrkovec Konský potok zľava, tečie v blízkosti obcí 

Riečka a Kráľ, kde zľava priberá Neporadzský potok a následne neďaleko Aboviec priberá aj 

Lúčku z pravej strany. 

 

Podzemné vody a zdroje pitnej vody 

V tomto regióne sa nachádzajú 2 skupinové vodovody - SKV Tornaľa a V Chanava - Číž 

a 7 vodovodov jednotlivých. Rimavskosobotský SKV dotuje SKV Tornaľa množstvom Q = 18 

l.s-1 a SKV Chanava - Číž množstvom Q = 13 l.s-1. 

SKV Tornaľa zásobuje pitnou vodou obce Tornaľa, Gemer, Behynce, Lenka, Včelince, 

Štrkovec, Kráľ, Stránska. Ako zdroj pre SKV sú vodné zdroje o kapacite Qmin = 20,0 l.s-1 

(Behynce). Ďalšie zdroje pitnej vody pre vodovody v meste Tornaľa slúžia vŕtané studne na 

pravom brehu rieky Slaná, ktorých výdatnosť je Q=30 l.s-1 v suchom období, pričom VZ 

dosahujú aj Qmax =50 l.s-1. Voda je upravovaná v úpravni vody v blízkosti vodných zdrojov. Z 

nej je prečerpávaná výtlačným potrubím DN 300 do vodojemu 650 m3 s kótou maximálnej 

hĺbky 237/5 m. Medzi využívané zdroje patrí aj vrt v oblasti Strelnice (25,3 ls-1), 

SKV Chanava - Číž - zásobuje pitnou vodou obce Rumince, Chanava, Číž, Rimavská Seč, 

Lenartovce a Vlkyňa . Ako zdroj pre SKV sú vodné zdroje o kapacite Qmin = (20-25 ls-1). 

(Chanava). 

Slaná (po maďarsky Sajó) je rieka na pomedzí východného a stredného Slovenska, preteká 

územím okresov Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota. Je to významný pravostranný prítok Tisy, má 

celkovú dĺžku 229,4 km, pričom na našom území je to 110 km. Odvodňuje územie veľké 3 191 km² a jej 

priemerný prietok dosahuje hodnotu 8,5 m³/s pri Čoltove, resp. 14,5 m³/s pri Lenartovciach. Je tokom 

III. rádu a priemerná lesnatosť povodia je 40%. Slaná je stredohorským typom rieky s dažďovo- 

snehovým režimom odtoku. 
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Ostatní obyvatelia sú zásobovaní pitnou vodou z vlastných studní, alebo miestnych 

drobných výverov. Kvalita vody je ovplyvnená výskytom Fe a Mn, ako aj síranov a 

amoniakom, čo úzko súvisí s poľnohospodárskou činnosťou v danej oblasti. 

Podľa VPP Slaná sa v súčasnosti nenachádzajú v regióne ďalšie výdatné vodné zdroje 

vhodné pre pitné účely, ktoré by vykryli deficit vo vodných zdrojoch. Zásobovanie regiónu v 

budúcnosti je uvažované prevzatím vody z iného regiónu (VN Klenovec) pre južnú časť regiónu 

od Tornale smerom dole. Severná časť má byť zásobovaná z vlastných zdrojov pitnej vody a to 

VDZ Strelnice. 

 

Tabuľka 2 Bilančná charakteristika pre región podľa VPP Slanej 
Rok 1990 2000 2015 2030 

Potreby v l/s 73,99 117,27 120,23 145,34 

Kapacita zdrojov v 

l/s 

65,3 88,3 88,3 88,3 

Bilancia v l/s – 8,69 – 51,97 – 54,93 – 80,04 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Do územia patrí lokalita minerálnych vôd, ktoré sa v súčasnosti využívajú na rekreačné 

účely. Ide o chránený prírodný útvar Morské oko – hĺbka 36 m. Dva zdroje minerálnej vody v 

areály plážového kúpaliska (Morské oko a Šťavica) nemajú stanovené ochranné pásmo v 

zmysle vyhlášky č. 15/1972 Zb., avšak spadajú do širšieho dočasného ochranného pásma 

minerálneho zdroja HVŠ-1. 

 

2.6 Rastlinstvo a živočíšstvo 

 

Flóra 

Fytogeografické oblasti v území sú viazané na geomorfologickú stavbu územia a je 

členená       na dva základné celky: 

- východná časť územia patrí do horskej dubovej zóny, kryštalicko-druhohornej 

oblasti, jedná sa územie gemerskej pahorkatiny 

- západná časť patrí do horskej dubovej oblasti sopečného charakteru – územie údolia rieky 

Slaná. 

Celé územie patrí do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale) a do obvodu 

predkarpatskej flóry (Praecarpaticum). 

Pôvodným vegetačným krytom v dotknutom území sú dubovo-hrabové lesy, 

premiešané s dubovými a dubovo-cerovými lesmi pozdĺž toku Slanej jaseňovo-brestovo-

dubové lužné lesy miestami tvrdé lužné lesy. Na časti územia najmä pahorkatinnej je pôvodný 

vegetačný kryt čiastočne zachovaný. V údoliach je nahradený poľnohospodárskymi kultúrami. 

Následkom ľudského vplyvu na veľkej časti územia došlo k zmene druhového zloženia v 

lesných porastoch už v minulosti, preto je nevyhnutná postupná úprava drevinového zloženia 

tak, aby bolo pre dané stanovištné podmienky optimálne. V súčasnosti sa však ešte stále 

nezalesňuje ekologicky žiadúcimi druhmi, ale druhmi, ktoré sú k dispozícii. Keďže 
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zalesňovaním by sa malo dosiahnuť založenie odolného, ekologicky stabilného a vhodného 

porastu, je výber správneho provinienčného zalesňovacieho materiálu dôležitý. Územie pri 

svojej mnohotvárnosti a geologickej rôznorodosti, pri veľkej rozlohe lúk, pasienkov a polí, vôd 

a lesov predstavuje aj mnohé, od seba sa líšiace biotopy a teda aj živočíšne spoločenstvá. 

Predovšetkým sú to živočíšne spoločenstvá polí, lúk a pasienkov, spoločenstvá sídiel, 

spoločenstvá potokov a riek a spoločenstvá južných pahorkatín. 

 
Fauna 

Zoogeograficky celé územie patrí do panónskeho úseku provincie stepí. Pomerne 

zachovalé lesné spoločenstvá poskytujú prostredie pre život diviakov a vysokej zveri. Oblasti 

s typickými suchými stanovišťami sa vyznačujú množstvom zástupcov hmyzu. Možno tu nájsť 

babôčky osikové, perlovce striebristopásové, ohniváčiky, modráčiky ale i najvzácnejšie druhy 

nočných motýľov ako okáň hruškový a okáň trnkový. Na jar nie je vzácnosťou v mokrinách 

vidieť mloka veľkého podunajského a mloka obyčajného. Spoločnosť im robia rôzne druhy 

skokanov a ropuchy obyčajné. Z plazov je najčastejším druhom slepúch lámavý. Územie je 

bohaté aj na vysokú zver: čriedy jeleňa karpatského a srnca hôrneho. Priamo v lese si nachádza 

žalude sviňa divá. V abovskej časti Bodvianskej pahorkatiny sme so vzácnych a ohrozených 

botanických druhov zaznamenali ohrozenú korunkovku strakatú. Prieskum vstavačovitých 

rastlín potvrdil výskyt pätnástich druhov orchideí. V Bodvianskej pahorkatine bol doteraz 

zaznamenaný výskyt sto druhov vtákov. Hniezdi tu bocian čierny, výrik lesný, výr skalný, 

dudok chochlatý, plamienka driemavá i kuvik plačlivý. 

 

2.7 Súčasná krajinná štruktúra 

 

V rámci pôdneho fondu územia mikroregiónu má najväčšie zastúpenie poľnohospodárska 

pôda 66,41 % (128,94 km2), zatiaľ čo nepoľnohospodárska pôda tvorí 33,59 % (65,13 km2).  

Pre    územie    je    charakteristické    centrálne    osídlenie,    s čiastočným    rozptýlením v 

poľnohospodárskych oblastiach. Územie je najmä v údolí Slanej tvorené prevažne 

nezalesneným, pomerne husto osídleným, mierne zvlneným terénom s výskytom močarísk a 

polí. Územie v lokalite Gemerskej pahorkatiny je tvorené hospodárskymi lesmi a pri prechode 

do nížiny čiastočne lúkami. Orná pôda je tvorená veľkými hospodárskymi parcelami, ktoré 

pôvodne diverzifikovanú krajinu sa premenili na súvislé obhospodarované so solitérmi 

krovinatej a stromovej vegetácie. Pôdny fond územia mikroregiónu popisuje graf č. 1.  
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Graf 1 Pôdny fond mikroregiónu 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR (Moja obec v šatistikách). 

  

 

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 MR pri Slanej 

 

47,00%

0,00%

0,65%

1,48%

1,58%

15,70%

24,33%

1,28%

5,10% 2,88%

Orná pôda

Chmeľnice

Vinice

Záhrady

Ovocné sady

TTP

Lesné pozemky

Vodné plochy

Zastavané plochy a nádvoria

Ostatné plochy

 

 

 

 

Obrázok 7 Rozdelenie pôdy 
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2.8 Ochrana prírody 

 

2.8.1 Územná ochrana 

 

V zmysle zákona č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody na území mikroregiónu platí 1. 

stupeň ochrany prírody. Na územie mikroregiónu nezasahuje žiadne chránené veľkoplošné 

územie. 

 

Tabuľka 3 Maloplošné chránené územia a útvary 

Maloplošné chránené územia a 

útvary 

Kategória Názov ChKÚ 
Výmera 

územia (m2) 
Typ Kataster 

PP Morské oko Tornaľa  jaskyňa Tornaľa 

nezaradené Mŕtve rameno Slanej 31 770 mokrade Včelince 

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 MR pri Slanej 

 

Územie ani jeho časť nie je zaradená 

do systému ochrany prírody Natura 

2000, celé územie je súčasťou 

panónskeho bioregiónu. Zaujímavým je 

územie rieky Slanej a jej mŕtvych ramien 

z hľadiska ochrany mokradí 

(podrobnejšie 

http://ibot.sav.sk/Richard/Reussia2006.

pdf).V lokalite Morského oka je 

zriadený od roku 2007 Náučný chodník 

pod Správou slovenských jaskýň. 

                                                                           Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 MR pri Slanej 

 

   

Obrázok 8 Morské oko Tornaľa 

http://ibot.sav.sk/Richard/Reussia2006.pdf)
http://ibot.sav.sk/Richard/Reussia2006.pdf)
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2.8.2 Územný systém ekologickej stability 

 

Územný systém ekologickej stability je zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

krajiny definovaný, ako taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich 

zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ 

tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky, ktoré môžu mať 

nadregionálny, regionálny, alebo miestny význam. Ekologická stabilita je v území daná 

predovšetkým formou využívania územia. Vysoká stabilita jednotlivých celkov vyčlenených v 

rámci R-ÚSES (regionálny územný systém ekologickej stability) je narušená primárnymi 

bariérovými prvkami (urbanizácia, doprava), ako aj minimálna narušenosť je sekundárnymi 

bariérovými prvkami (kontaminácia pôd, poškodenie vegetácie). Vodný tok Slanej tvorí 

nadregionálny hydricko-terestrický biokoridor Aluvínium Slaná. Terestrické biokoridory sa 

tiahnu pozdĺž ekotónových ekosystémov lesných celkov a hrebeňom Nízkych Tatier. 

  

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 MR pri Slanej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 9 Územný systém ekologickej stability SR 
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2.9 Životné prostredie 

 

2.9.1 Environmentálna regionalizácia 

 

Z hľadiska aktualizácie environmentálnej regionalizácie Slovenska (SAŽP, 2002), v ktorej 

je vyjadrený stav zložiek životného prostredia a najmä miera pôsobenia rizikových faktorov na 

základe sledovania vybraných enviromikroregiónu patrí medzi územia s rôznorodou 

environmentálnou kvalitou . Medzi územie 2. stupňa kvality patria katastre mesta Tornaľa a 

obcí Hubovo, Kesovce a Neporadza. Najhoršia úroveň ekologickej kvality územie je 

identifikovaná v katastri obce Riečka, kde dosahuje úroveň najnižšieho 5-teho stupňa kvality. 

Územie mikroregiónu ako celok dosahuje priemerné hodnoty. Ekologická kvalita územia je 

spojená s typom využívania pôdy v danom území a najvyššie hodnoty dosahuje práve v 

zalesnených častiach Gemerskej pahorkatiny. 

 

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 MR pri Slanej 

 

Pokiaľ prepočítame podiel ekologicky kvalitnej plochy na jedného obyvateľa, tak sa 

nám  situácia v rámci mikroregiónu javí značne iným spôsobom: 

Obrázok 10 Ekologická kvalita katastrov obcí podľa štruktúry využitia 
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Obrázok 11 Ekologická kvalita plochy na jedného obyvateľa 

 

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 MR pri Slanej 

 

2.9.2 Kvalita a ochrana vôd 

 

Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov vyplýva z piatej časti zákona č. 

364/2004 

Z.z. (vodný zákon): 

• všeobecná ochrana (§ 30 vodného zákona) platí pre celé územie mikroregiónu 

• na vybrané časti územia sa vzťahuje aj regionálna – širšia ochrana (§ 31 vodného 

zákona) 

Ďalej sem patrí ochrana povodí vodárenských tokov. Vodárenské toky sú vodné toky, ktoré 

sa využívajú alebo môžu využívať ako vodárenské zdroje. V Tornali je vyhlásené dočasné 

ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd. V území sa nachádzajú 

registrované minerálne pramene Tornaľa: Vrt RH-1 Rozália, Vrt ŠB-12, Stará Šťavica, Vrt HM-

5, Vrt HVŠ-1 

 

2.9.3 Odpadové hospodárstvo 

 

Koncepcia odpadového hospodárstva obcí vychádza zo všeobecných zámerov Programu 

odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, ako základného dokumentu pre riadenie 

odpadového hospodárstva platného na roky 2006 až 2010 a následných koncepčných 

materiálov na nižších úrovniach riadenia, najmä Program odpadového hospodárstva 
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Obrázok 12 Pohybová tendencia tektonických blokov 

Banskobystrického kraja. Odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky je zabezpečované 

podľa zákona č. 223/2001 Z.z.. o odpadoch, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákona NR SR č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v 

znení neskorších predpisov a zákona č. 529/2002 Z.z.. o obaloch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Odpad z obcí je tvorený prevažne odpadom vyprodukovaným z domácností a ďalším 

odpadom podobným domovému odpadu z prevádzok v obciach. Významný podiel 

produkovaného odpadu predstavuje odpad z verejných priestranstiev. V mikroregióne sa v roku 

2006 vyprodukovalo 2 845,4 t komunálneho odpadu, z ktorého sa využilo iba 2,8 t a 

zneškodneného bolo 2 842,1 t. 

 

Z hľadiska systému zberu komunálneho odpadu je v obciach využívaný typ zberu 

komunálneho odpadu do individuálnych, alebo veľko-rozmerových kontajnerov, s následným 

zvozom. Periodicita zvozu je v obciach prispôsobená produkcii odpadu a požiadavkám 

obyvateľstva. Odpady sú vyrážané na skládku TKO Brzotín, ide o skládku určenú na ukladanie 

odpadov, ktoré nie sú nebezpečné. V súčasnom období je separovaný zber v obciach 

mikroregiónu realizovaný iba čiastočne zameraný najmä na separáciu skla, železného šrotu, 

papiera a plastov. 

 

2.9.4 Seizmicita 

Neotektonická stavba 

 

 

 

 
Fialová - pozitívna jednotka (pohorie) 

– stredný zdvih 

Žltá - negatívna jednotka (medzihorská 

kotlina) 

– malý pokles 

Krémová - negatívna jednotka 

(medzihorská kotlina) 

– stredný pokles 

Biela - negatívna jednotka (medzihorská kotlina) 

– veľký pokles 

 

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 MR pri Slanej 
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2.9.5 Radónové riziko 

 

Z hľadiska prognózy radónoveho rizika takmer celá časť územia mikroregiónu patrí do 

kategórie území so stredným radónovým rizikom. Stupeň radónoveho rizika vyjadruje riziko 

prenikania radónu z geologického podložia do stavebných objektov. Stredný a vysoký stupeň 

radónového rizika, zistený hlavne detailným premeraním stavebného pozemku je podnetom na 

uskutočnenie protiradónových opatrení pred výstavbou (vyhláška MZ SR č. 406/1992 Zb. o 

požiadavkách na obmedzenie ožiarenia radónom a ďalšími prírodnými rádionuklidmi). 
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3. HISTORICKÉ A KULTÚRNE ZDROJE 

 

3.1 História mikroregiónu a územia 

 

Združenie obcí Mikroregión pri Slanej bol založený v roku 2000. Zakladajúcimi 

obcami boli Chanava, Hubovo, Rumince, Štrkovec, Tornaľa a Včelince. Neskôr sa k nim 

pripojili obce Abovce, Lenka, Neporadza a Riečka. Oblasťou činnosti spoločenstva je od 

založenia: 

1. Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov. 

2. Koordinácia činností smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju územia. 

3. Vlastná činnosť smerujúca k podpore a oživeniu regionálnej ekonomiky s využitím 

miestnych zdrojov (revitalizácia územia, pohostinstvo a ubytovanie, reklama a propagačná 

činnosť, kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, vedenie účtovnej evidencie, 

poskytovanie služieb pre obyvateľov, kultúra, šport a ďalšie činnosti podľa potreby 

Mikroregiónu). 

História územia mikroregiónu je úzko spätá Gemerským panstvom a históriou 

uhorských zemianskych rodov, ako boli Abovci, Hanvayovci, Czinegovci, Dancsovci, 

Szentkirályiovci, Tekesovci, Szalonnaiovci, Soldosovci, Dačovci, Zacharovci, 

Méhyovci. Tehesovci, Tornallyayovci a ďalší, po ktorých mnohé obce odvádzajú svoj 

názov v maďarskom, ale aj slovenskom jazyku. 

 

Abovce – Abafalva 

 

Prvá zmienka o obci je z roku 1339 Abafalwa. Neskôr v r. 1382 sa obec nazývala alia Hanua, 

r. 1920 Abovce; maďarsky Abafalu. Obec v r. 1339 patrila Abovcom. Po r. 1566 obec platila 

poplatok Turkom. Za morových epidémií v 1. pol. 18 storočia spustla, takže musela byť znovu 

dosídlená. V 18. a 19. storočí patrila viacerým zemianskym rodinám. V roku 1828 mala 66 

domov a 480 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. Koncom 19. 

stor. tu tkali preberané tkaniny s výrazným geometrickým ornamentom. Poľnohospodársky 

charakter obce sa nezmenil ani po r. 1918. V rokoch 1938 až 1945 bola obec pripojená k 

Maďarsku. Pracovala tu ilegálna skupina. Po oslobodení bola časť maďarských obyvateľov 

vysídlená do Maďarska a do obce sa prisťahovali slovenské rodiny z Rumunska a hornatých 

častí stredného Slovenska. JRD bolo založené v roku 1950. 

 

Figa – Füge 

 

Figa je veľmi stará usadlosť, ktorú už v 11. storočí založila rodina Fügeiovcov 

(Figeiovcov), po ktorej bola pomenovaná. Historické záznamy boli často prekladané do 

maďarčiny ako Fügei, Alsó Füge, ale i do latinčiny ako Fyghe, Felseo. Rodina Figeiovcov 

dostala toto územie ako odmenu za svoje služby od kráľa Štefana I. a tieto práva sa dedili z 

pokolenia na pokolenie. Figei bol pravdepodobne hradský jobagión, teda človek, ktorý za 

udelené majetky vykonáva vojenskú a strážnu službu. V 13. storočí sa jobagióni stali jadrom 
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novovzniknutej uhorskej šľachty – zemanmi. Podľa dochovanej listiny z roku 1247 celé územie 

Valickej doliny a teda aj obec Figa v 11. – 13. stor. patrilo ku kráľovskému hradu Gemer. V 

roku 1244 sa rodina Figeiovcov natoľko rozrástla, že vznikla Horná (maď. Felső Füge) a Dolná 

Figa (maď. Alsó Füge), ktorá neskôr zanikla. Jej potomkovia zakladali ďalšie nové dediny aj v 

blízkom okolí obce. V minulosti bol tento kraj miestom migračných presunov, tureckých 

nájazdov, zmietaný zmenami v politicko-spoločenskej situácii, čo sa prejavilo nielen prísunom 

nových jazykových prvkov do reči ľudí, ale aj v pomenúvaní svojho okolia. Pôvod terénnych 

názvov (tzv. toponým) možno hľadať v historických listinách, mapách a aj v pamäti 

obyvateľov, i keď tieto informácie sú značne mytologizované. Ďalším zdrojom výskumu by 

mohla byť kronika obce, ktorá sa však stratila už v roku 1967. Posledná urbárska mapa, ktorá 

v sebe zahŕňa pôvodné pomenovania terénu sa zachovala z roku 1877 (Okresná geodézia, 

Rimavská Sobota). V porovnaní s najnovšou mapou z roku 1964 došlo k obrovskej 

minimalizácii toponým. 

Gemer – Gömör  

 

Prvá písomná zmienka o sídle pochádza z roku 1198, avšak obec pod hradom, z ktorého za 

zachovali už len nepatrné zvyšky existovala už v 12. storočí. Ba nájdu sa i takí, ktorí 

predpokladajú jej vznik už v 11. storočí. V záznamoch neznámeho autora sa spomína pod 

názvom Gumur ako sídlo rytiera Gumura. Bola kráľovským majetkom. V 14. storočí sa Gemer 

stal sídlom župy a jej druhým najväčším mestečkom. Postupne sa jej najvýznamnejšími 

zemepánmi stali rody Széchyovcov, Wesselényiovcov a Csákyovcov. V 15. storočí získala obec 

obmedzené mestské práva. Vtedy cez rieku Slanú viedli dva mosty, na ktorých sa platilo mýto. 

Hrad tu stál aj v čase vládnutia Štefana I. Nešlo o veľký hrad, ale skoro strážnu pevnosť 

obohnanú ochranným valom. V 12. storočí, po plienení Tatárov, na jej mieste vyrástol pevnejší 

hrad. Bol kráľovským hradom, neskôr ho obsadili husiti. V roku 1459 hrad dobyl kráľ Matej I. 

Korvín a neskôr viackrát zmenil majiteľa. V tureckých vojnách, v 16. storočí bol definitívne 

zničený. Obec Gemer viackrát za sebou získala právo usporadúvať trhy, na ktorých sa ponúkalo 

najmä ovocie, hrozno, tabak a dobytok. V roku 1853 zničil požiar okrem kostola, fary a kaštieľa 

takmer celú obec. Tá bola niekoľko storočí sídlom vzdelávania. Už v roku 1616 tu bola latinská 

škola, v 18. storočí pribudla maďarská vyššia škola a v 19. storočí evanjelické gymnázium, v 

ktorom študovali aj viacerí klasici slovenskej literatúry a predstavitelia slovenskej inteligencie 

(Janko Matuška, Pavel Jozef Šafárik, Janko Kráľ, Ján Kalinčiak a ďalší). Obec preslávila i 

huslistka Czinka Panna, viaceré vzácne archeologické vykopávky a okrem iného aj slávna 

Povesť o kráľovi Matejovi. Pamiatku na jeho (Matej I. Korvin) pobyt v obci pripomína 

bronzová socha, ktorej autorom je B. Holló a inštalovali ju v roku 1917. Najvýznamnejšou 

sakrálnou stavbou obce je neogotický kostol z roku 1882. Už v roku 1510 tu síce stál 

evanjelický kostol, ten však v roku 1881 rozobrali. Ďalšou vzácnosťou obce Gemer je 

neskorobarokový kaštieľ z l8. storočia, ktorý je v obnove. Obec bola významnou kovolejárskou 

a obcodníckou osadou z mladšej doby bronzovej, ktorej existenciu dokladá objav bronzových 

predmetov. Prvá písomná zmienka o sídle pochádza z roku 1198, avšak obec pod hradom, 

z ktorého sa zachovali už len nepatrné zvyšky existovala už v 12. storočí. 

V 14. storočí sa Gemer stal sídlom župy a jej druhým najväčším mestečkom, ktoré malo 

v erbe vinič. V súčasnosti je bohatou archeologickou lokalitou. Postupne sa jej 
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najvýznamnejšími zemepánmi stali rody Széchyovcov, Wesselényiovcov a Csákovcov. V 15. 

storočí získala obec obmedzené mestské práva. Vtedy cez rieku Slanú viedli dva mosty, na 

ktorých sa platilo mýto. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, 

pestovaním tabaku a čiastočne vinohradníctvom. 

Obec preslávila aj huslistka Czinka Panna, veaceré vzácne archeologické okopávky 

a okrem iného aj slávna Povesť o kráľovi Matejovi. Pamiatku na jeho (Matej I. Korvin) pobyt 

v obci pripomína bronzová socha, ktorej autorom je Barnabáš Holló a inštalovali ju v roku 

1917. 

Obec bola niekoľko storočí sídlom vzdelávania. Už v roku 1616 tu bola latinská škola, 

v 18. storočí pribudla maďarská vyššia škola a v 19. storočí evanjelické gymnázium,v ktorom 

študovali aj viacerí klasici slovenskej literatúry a predstavitelia slovenskej inteligencie (Janko 

Matuška, Pavel Jozef Šafárik, Janko Kráľ, Ján Kalinčiak, Samo Chalúpka a ďalší). 

 

Hubovo - Hubó 

Obec je listinne doložená z r. 1235 pod názvom Habon. Neskôr sa premenovala na Hubouu 

(1323), Hubow, Hwba (1449), Hubo (1808), Hubovo (1920); maďarsky Hubó. Vznikla v 11. 

storočí na území Gemerského hradného panstva. Obyvatelia boli oslobodení od poddanskej 

povinnosti. V roku 1411 sa obec stala zemianskou. V r. 1828 tu bolo 67 domov a 622 

obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. Poľnohospodársky charakter si obec 

zachovala aj po r. 1918. V rokoch 1938- 1944 bolo Hubovo pripojené k Maďarsku. Väčšina 

obyvateľov pracovala v JRD, ktoré bolo založené v r. 1952. 

 

Chanava - Hanva 

Obec sa spomína od r. 1266 pod názvom Honua, neskôr sa premenovala na Hanua (1295), 

Hamwa (1786), Hanava (1920), Chanava (1927) – maďarsky Hanva. Vyvinula sa na staršom 

osídlení okolo kláštora, ktorý zanikol v 16. storočí. Chanava patrila rodu Hanva, od polovice 

16. storočia Hanvayovcom, Darvasovcom a iným. Roku 1773 mala 31 urbárnikov a 12 

želiarov. V roku 1828 tu bolo 117 domov a 1352 obyvateľov, ktorí sa zaoberali 

poľnohospodárstvom. Ráz obce sa nezmenil ani po r. 1918. V rokoch 1938-44 bola pripojená 

k Maďarsku. Väčšina obyvateľov pracovala v JRD založenom v r. 1949. Celoobecným sa stalo 

v r. 1957. Po oslobodení v obci nastala veľká bytová výstavba 

 

Kesovce - Sajókeszi 

Obec sa spomína od roku 1232, r. 1347 Kezew, Kezw, 1323 Kezyw, (1337) 1347 Rekche 

a. n. Kezw, 1786 Keszi, 1920 Kesovce; maďarsky Sajókeszi. Roku 1412 obec patrila 

Czinegovcom, od 15. stor. Dancsovcom, neskôr iným rodinám. Začiatkom 19. storočia mala 31 

domov a 233 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. Tradičným zamestnaním 

zostalo aj po r. 1918. V rokoch 1938-44 bola obec pripojená k Maďarsku. 

 

 

Kráľ - Sajószentkirály 

Obec sa spomína od roku 1282. Názov obce je doložený z roku 1828 ako Sanctus Rex, z 
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roku 1300 ako Zenthkyral, z roku 1337 ako Scenthkyral, z roku 1920 ako Svätý Kráľ, z roku 

1964 ako Kráľ, maďarsky Szentkirály, Sajószentkirály. Obec patrila Szentkirályiovcom, 

koncom 16. storočia Rákócziovcom, po konfiškácii rozličným rodinám. Obec spustla za 

tureckých vojen, v roku 1680 bola vyľudnená, potom znovu osídlená. Začiatkom 19. storočia 

tu žilo 279 obyvateľov, v roku 1828 mala obec 295 obyvateľov v 43 domoch. Zaoberali sa 

poľnohospodárstvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918. V 

rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Po oslobodení nastal rozvoj 

poľnohospodárskej výroby. 

Lóc - vznikol na území Gemerského kráľovského panstva. Doložený je v roku 1232. V 13. 

storočí sa vyvinul na zemiansku obec, ktorá sa v 15. storočí rozčlenila na Horný a Dolný Lóc, 

ale koncom 15. storočia sa premenila na samotu. V roku 1828 mala 2 domy a 13 obyvateľov. 

 

Lenka - Lenke 

Obec sa spomína od roku 1413 ako Nenke, v roku 1427 ako Nenyke, v roku 1808 ako Nižní 

Lenky, v roku 1920 ako Lenka, maďarsky Lenke. Patrila Szentkirályiovcom. Vyvíjala sa ako 

poľnohospodárska zemianska obec. Začiatkom 15. storočia sa od nej odlúčila Horná Lehota. 

Dolná Lehota mala začiatkom 19. storočia 105 obyvateľov, v roku 1828 spolu s Hornou 

Lehotou mala 50 domov a 430 obyvateľov. poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj 

po roku 1918. V roku 1938 – 1944 bola pripojená k Maďarsku. 

 

Neporadza - Naprágy 

Obec sa spomína od roku 1254 ako Neproad, v roku 1323 ako Noprad, v roku 1340 ako 

Naprad, v roku 1920 ako Napraď, v roku 1948 ako Neporadza, maďarsky Naprágy. Prvá 

zmienka o obci je z roku 1254, keď ju Belo IV. daroval Hradčanom kráľ hradu Gemer, ale ide 

o starú slovanskú osadu. V roku 1427 vlastnil v nej Ján de Napragy 12 port a v roku 1431 

Vavrinec de Napragy 21 port. Po tureckej okupácii sa zmenila na zemiansku. V roku 1828 mala 

46 domov a 363 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V 19. storočí tu pracoval 

veterný mlyn. Do roku 1945 bola obcou maloroľníkov, povozníkov a drevorubačov. V rokoch 

1938 – 1945 bola pripojená k Maďarsku. Po oslobodení sem presídlili Slovákov z Maďarska. 

JRD bolo založené v roku 1952. 

 

Riečka - Sajórecske 

Na území dnešnej obce Riečka bolo sídlisko z doby hallštattskej. Obec sa spomína od roku 

1282, ale je staršieho pôvodu. Názov obce je doložený z roku 1282 ako Rechke, z rokov 

1337/1347 ako Rekche, Nogrekche, Rekche a. n. Kezw, z roku 1479 ako Alsorechke, z roku 

1346 ako Rechke a. n. Kweches; maďarsky Recske, Sajórecske. V 14. storočí ju dostali do 

vlastníctva Tekesovci a Szalonnaiovci. Turci ju vypálili v roku 1566, šľachta potom predala 

pozemky urbárnikom, z ktorých sa stali zemani. V roku 1828 mala 44 domov a 311 obyvateľov. 

Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V rokoch 1938-44 bola obec pripojená k Maďarsku. 

 

Rumince - Runya 

Na území dnešnej obce Rumince bolo hallštattské sídlisko. Obec sa spomína od roku 1266 
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ako Runya, Runa, z roku 1340 ako Nogrona, z roku 1384 ako Kysrunya alias Kyshanwa, 

Nogrunya, Kysronua alias Kyshanua, z roku 1786 ako Runyo, z roku 1808 Rumnice, z roku 

1920 ako Rumince, Rumnice, Runica, v roku 1927 ako Rumince, maďarsky Runya. V roku 

1340 sa delila na Malé a Veľké Rumince. Obec patrila Soldosovcom, od 18. storočia viacerým 

zemepánom. V 16.-17. storočí veľká časť poddaných zutekala. V roku 1773 žilo v obci 19 

sedliakov a 4 želiari, v roku 1828 mala 85 domov a 599 obyvateľov. Zaoberali sa 

poľnohospodárstvom. Za I. ČSR bola roľníckou obcou. V rokoch 1938- 1944 bola pripojená k 

Maďarsku. 

 

Štrkovec - Kövecses 

Obec sa spomína od roku 1323, ale vyvinula sa na staroslovenskom osídlení. Názov obce 

je doložený z roku 1323 ako Kwesd, z roku 1351 ako Kueches, z roku 1427 ako Koweches, z 

roku 1920 ako Štrkovec, maďarsky Kövecses. Obec patrila Dačovcom, ktorí tu mali v roku 

1427 10 port. Vojny v 16. storočí zapríčinili úbytok obyvateľstva, v roku 1551 tu žilo len 6 

sedliakov, v roku 1773 7 sedliakov a 6 želiarov. V roku 1828 mala obec 38 domov a 263 

obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. 

 

Včelince - Méhi 

Na území dnešnej obce Včelince bolo sídlisko zo staršej doby bronzovej, hromadný nález 

bronzov zo staršej doby bronzovej, mohylový násyp z mladšej doby hallštattskej. Obec sa 

vyvinula na staršom osídlení. Spomína sa od roku 1332 ako Mehy, doložená je z roku 1383 ako 

Mehy, z roku 1948 ako Včelínce, maďarský Méhi, Mehy. Obec patrila hradu Gemer, koncom 

12. storočia Zacharovcom, od 14. storočia Méhyovcom a iným rodinám. V roku 1427 mala 

obec 25 port. V roku 1828 mala 87 domov a 562 obyvateľov. Zaoberali sa 

poľnohospodárstvom. Zamestnanie obyvateľov sa nezmenilo ani po roku 1918. V rokoch 

1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Väčšina obyvateľov pracuje v poľnohospodárstve, 

známe je tunajšie zeleninárstvo a kvetinárstvo. 

Alkér - po vymretí vlastníkov sa vyľudnil. V roku 1395 sa osada stala vlastníctvom 

Méhyovcov, zanikla v tureckých vojnách. 

Kerepec – obec sa spomína od roku 1232. Patrila Kerepeczyovcom a spríbuzneným rodinám. 

V druhej polovici 17. storočia sa stala osadou. V roku 1828 mala 6 domov a 38 obyvateľov, 

ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. 

Láslová – vznikla koncom 13. storočia. Spomína sa od roku 1338. Vyvinula sa na zemiansku 

osadu. Zanikla v polovici 16. storočia. 

 

Tornaľa - Tornalja 

V obci sú sídliskové nálezy otomanskej kultúry zo staršej doby bronzovej, popolnicové 

pohrebisko pilinskej kultúry zo staršej a mladšej doby bronzovej. Obec sa spomína od roku 

1245, ale vznikla na staršom osídlení. Názov obce je doložený z roku 1245 ako Kuuy, z roku 

1291 ako Tornalya alias Kewy, z roku 1773 ako Tornallya, z roku 1920 ako Tornaľa, z roku 

1948 ako Šafárikovo; maďarsky Tornalja. Neskôr sa názov obce zmenil na Tornaľa. V roku 

1291 patrila Tornallyayovcom, ktorí tu v roku 1247 mali 46 poddanských port. Obec sa neskôr 
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delila na Vyšnú, zemiansku a Nižnú, poddanskú, ktoré splynuli iba po zrušení poddanstva. V 

druhej polovici 16. storočia obyvateľstvo utekalo pred Turkami. V roku 1828 mala obec 96 

domov a 622 obyvateľov, v roku 1837 mala 708 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom 

a remeslami. Po postavení železnice sa Tornaľa stáva obchodným a správnym strediskom 

poľnohospodárskeho okolia, v druhej polovici 19. storočia sídlom slúžnovského obvodu. Počas 

Maďarskej republiky rád bola okresným sídlom Rady robotníkov, roľníkov a vojakov. Do roku 

1945 sa poľnohospodársko-remeselnícky charakter obce takmer nezmenil. Mestská 

organizácia Komunistickej strany Československa bola založená v roku 1922. V roku 1934 

bol štrajk poľnohospodárskych robotníkov. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k 

Maďarsku. Tornaľa bola dňa 19. 12. 1944 oslobodená vojskami II. ukrajinského frontu. Na 6 

týždňov sa stala sídlom štábu maršala Malinovského. V rokoch 1949-1960 bola sídlom okresu. 

Rozvoj priemyslu stavebných hmôt, potravinárskeho a odevného. Tornaľa ma priznaný štatút 

mesta. 

Čelen – Obec je listinne doložená z roku 1347 ako vlastníctvo Tornallyayovcov. Zanikla 

koncom 15. storočia. 

Králik – Prvýkrát sa listinne spomína z roku 1291 ako vlastníctvo Tehesovcov, obec sa 

vyvinula na starších sídliskách pri brode cez Slanú. V roku 1386 mala 26 port. Patrila viacerým 

zemianskym rodinám. V 17.-18. storočí spustla, pretože ležala pri cesta, po ktorej tiahli vojská. 

V roku 1828 mala 42 domov a 295 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Za I. ČSR 

obec nadobudla prímestský ráz. V roku 1964 bola pripojená k Tornali. 

Lapša – Obec sa spomína od roku 1291. Patrila Tornallyayovcom, spustla za tureckých 

vojen v polovici 16. storočia a zmenila sa na samotu. V roku 1828 mala 3 domy a 16 obyvateľov. 
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4. TRADÍCIE A KULTÚRA 

 

4.1 Tradície 

 

Hlavným zdrojom obživy tunajšieho obyvateľstva bolo oddávna poľnohospodárstvo, pre 

rozvoj ktorého boli v tomto kraji výhodné podmienky. Tunajší sedliaci sa zaoberali najmä 

pestovaním poľnohospodárskych produktov a chovom hovädzieho dobytka a ošípaných, ale aj 

povozníctvom, drevorubačstvom v blízkych lesoch, želiarstvom a pod.. Vo Včelinciach boli 

napríklad tradície zeleninárstva a kvetinárstva, v Abovciach ovocinárstva, v Hubove 

vinohradníctvom, v Neporadzi pestovaním tabaku. Obyvatelia sa zaoberali zároveň aj 

remeslami, ktoré boli nevyhnutné pre poľnohospodárstvo a praktický život obyvateľstva, ako 

napríklad tkalcovstvom (Abovce), mlynárstvom a pod. 

 

4.2 Kultúrne a historické pamiatky 
 

Jedným zo zaujímavostí mikroregiónu je bohatosť hmotných kultúrno-historických 

pamiatok. Na území sa nachádza 18 pamiatok evidovaných v Národnom registri kultúrnych 

pamiatok Slovenska. Ide o 6 kostolov, 8 kaštieľov a kúrií s parkami. 
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Tabuľka 4 Zoznam pamiatok v národnom zozname kultúrnych pamiatok 2008 

 

Mesto, 

obec 

 

Katastráln 

e územie 

Číslo 

ústredného 

zoznamu 

KP 

Index 

pamiatkového 

objektu 

 

Unifikovaný 

názov KP 

 

Unifikovaný názov 

PO 

 
Bližšie určenie PO 

 

Doba 

vzniku 

 

Prevládajúc

i sloh 

Abovce  

 

 

 

Abovce 

 

 

 
932 

 

2 

 

 

 
KAŠTIEĽ 

S 

AREÁLO

M 

 

BUDOVA 

HOSPODÁRS

KA 

 

 

 

1800-1810 

 

klasicizmus 

 

 

1 

 

 

KAŠTIEĽ 

 

 

1800-1810 

 

klasicizmus 

Hubovo  

 

 

Hubovo 

 

 

 

965 

 

2 

 

 

 

KOSTOL 

A 

ZVONIC

A 

 

ZVONIC

A 

DREVE

NÁ 

 

 

90.roky 

18.st. 

 

ľudový 

charakt. 

 
1 

 
KOSTOL 

 
1776 

 
klasicizmus 

Chanava  

 

 

 
Chanava 

 

 

 

 
1049 

 

1 

 

 

 

 

FARA A 

PAM.TA

B. 

 

FARA PAMÄTNÁ 

 
 
 
 

 

 

 

50.roky 

19.st. 

 

eklekticizm

u s 
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2 

 

 

TABUĽA 

PAMÄTNÁ 

 

 

 

1859 

 

 

Tompa M. 

 

  

 

 

Chanava 

 

 

 

967 

 

 

 

0 

 

 

 

KOSTOL 

 

 

 

KOSTOL 

 

 

 

 

 

1823-1830 

 

 

 

klasicizmus 

 

 

 

Chanava 

 

 

 

10949 

1 
 

 

 

KÚRIA S 

AREÁLO

M 

KÚRIA 

 

2.pol.19.st. klasicizmus 

2 MAŠTAĽ 2.pol.19.st. 
 

3 KOMORA 2.pol.19.st.  

 

4 

 

STODOLA 
20.roky 

20.st. 
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Chanava 

 

 

 

1051 

 

 

 

0 

 

 

 

POMNÍK 

 

 

 

POMNÍK 

 

 

 

 

1940 

 

 

 

Tompa M. 

Kráľ  

 

 

 

Kráľ 

 

 

 

 

974 

 

1 

 

 

 

 

KAŠTIEĽ A 

PARK 

 

KAŠTIEĽ 

 

  

barok 

 

2 

 

PARK 

 

18.st. 
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Lenka  

 

 

 

Lenka 

 

 

 

 

10978 

 

 

1 

 

 

 

 

KAŠTIEĽ A 

SÝPKA 

 

 

KAŠTIEĽ 

 

 

 

 

2.pol.18.st. 

 

 

barok 

 

2 

 

SÝPKA 

 

2.pol.18.st. 

 

barok 

Riečka  

 

 
Riečka 

pri Králi 

 

 

 
 

995 

 

 

 
 

0 

 

 

 
 

KOSTOL 

 

 

 
 

KOSTOL 

 

 

 

 
 

1682 

 

 

 
 

barok 

Rumince  

 

 

 

Rumince 

 

 

 

 

1018 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

KOSTOL 

 

 

 

 

KOSTOL 

 

 

 

 

 

15.st. 

 

 

 

 

gotika 
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Včelince  

 

 

 
Včelince 

 

 

 

 
1033 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 
KOSTOL 

 

 

 

 
KOSTOL 

 

 

 

 

 

 
1773 

 

 

 

 
klasicizmus 

Tornaľa  

 

 

 
 

Behynce 

 

 

 

 
 

934 

 

 

1 

 

 

 

 
 

KAŠTIEĽ A 

PARK 

 

 

KAŠTIEĽ 

 

 

 

50.roky 

18.st. 

 

 

barok 

 

 

2 

 

 

PARK 

 

 

18.st. 

 

prírodno 

krajinársk

y 

 

 

 

 

 

Šafárikovo 

 

 

 

 

 

973 

 

 

1 

 

 

 

 

 

KAŠTIEĽ A 

PARK 

 

 

KAŠTIEĽ 

 

 

 

 

1.pol.19.st. 

 

 

klasicizmus 

 

 

 

2 

 

 

 

PARK 

 

 

 

19.st. 

 

 
prírodno 

krajinársk

y 
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Šafárikovo 

 

 

 

 

1021 

 

 

 

 

1 

 

 

 
KOSTOL S 

AREÁLOM 

 

 

 

 

KOSTOL 

 

 

 

 

 

15.st. 

 

 

 

 

barok 

 

 

 

 

Šafárikovo 

 

 

 

 

10994 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

KÚRIA 

 

 

 

 

KÚRIA 

 

 

 

 

 

1834 

 

 

 

 

klasicizmus 

 

Šafárikovo 

 

2933 

1 
 

VILA A 

PAM.TAB. 

VILA 

PAMÄTNÁ 

 

Nie je k dispozícii 

20.roky 

20.st. 
secesia 

2 TABUĽA 

PAMÄTNÁ 

 štáb sov. 

armády 

 

 

 

 

Starňa 

 

 

 

 

10833 

 

2 

 

 

 

 

KAŠTIEĽ A PARK 

 

PARK 

 

 

2.pol.19.st. 

 

voľne 

krajinársk

y 

 

1 

 

KAŠTIEĽ 

 

2.pol.19.st. 

 

novobarok 
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4.3 Osobnosti, rodáci 

 
 

Tabuľka 5 Osobnosti, rodáci mikroregiónu 

Tompa Mihály 1817-1868 básnik a kňaz 

Török Ján, Dr 1834-1897 lekár 

Szögedi Anna, Mgr 1950 - poslankyňa NR SR 

Benický Tibor, Mgr 1958 - výtvarník a pedagóg 

Tandler Juraj 1934 - hudobný skladateľ a pedagóg 

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 MR pri Slanej 
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5. ĽUDSKÉ ZDROJE – DEMOGRAFIA  

 
5.1 Stav obyvateľstva 

 

Počet obyvateľov v jednotlivých obciach a meste Tornaľa má zo strednodobého hľadiska 

klesajúci trend, ktorý sa odzrkadlil aj na celkovom počte obyvateľov mikroregiónu. Klesajúci 

trend potvrdzuje priebeh grafu č. 2 nižšie.  

 

Graf 2 Vývoj počtu obyvateľov mikroregiónu 2010-2020 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Podrobný vývoj počtu obyvateľov popisuje nasledujúca tabuľka č 6. Tabuľka sumarizuje počty 

obyvateľov podľa jednotlivých obcí a daného roku sledovania počtu k 31.12.  
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Tabuľka 6 Počet obyvateľov mikroregiónu (obce) 

Obec/Rok 20210 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Abovce 613 600 609 620 624 624 624 625 628 626 630 

Figa 418 411 419 427 423 439 453 465 462 459 463 

Gemer 822 871 879 881 894 895 908 887 900 898 899 

Hubovo 135 140 138 134 134 135 137 142 136 132 132 

Chanava 703 707 696 696 697 704 708 720 711 705 720 

Kesovce 227 243 245 255 254 241 252 244 253 255 275 

Kráľ 925 963 968 978 968 967 959 970 956 952 955 

Lenka 199 191 187 185 187 186 183 185 183 191 197 

Neporadza 268 283 274 268 251 252 243 246 241 241 237 

Riečka 248 231 229 236 234 239 232 231 229 227 220 

Rumince 394 382 375 377 367 365 369 369 378 371 367 

Stránska 332 351 342 338 343 348 354 353 352 348 344 

Štrkovec 371 380 377 381 382 379 391 390 383 376 379 

Tornaľa 7779 7474 7450 7415 7364 7310 7281 7252 7177 7114 7062 

Včelince 820 813 799 788 785 796 798 797 801 813 806 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 

5.2 Pohyb obyvateľstva 

 

Tabuľka č. 7 popisuje počty natality a mortality v obciach mikroregiónu a prirodzený 

pohyb obyvateľstva za rok 2020. 

 

Tabuľka 7 Prirodzený pohyb obyvateľstva v mikroregióne k 31.12.2020 

Obec Živonarodení Zomrelí Prir. prír. (-úbyt.) 

Abovce 7 4 3 

Figa  7 3 4 

Gemer 6 7 -1 

Hubovo 2 3 -1 

Chanava 9 5 4 

Kesovce 5 4 1 

Kráľ 10 12 -2 

Lenka 4 4 0 

Neporadza 3 5 -2 

Riečka 5 3 2 

Rumince 2 7 -5 

Stránska  4 6 -2 

Štrkovec 3 3 0 

Tornaľa 51 80 -29 

Včelince 9 11 -2 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
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 S vývojom počtu obyvateľov úzko súvisí vývoj prirodzeného prírastku a migračného salda 

obyvateľstva obce. Počas sledovaného roku 2020 sa tieto ukazovatele vyvíjali nasledovne 

(Tabuľka č. 8). 
 

Tabuľka 8 Celkový prírastok obyvateľstva 
Obec Prir. prír. (-úbyt.) Migračné saldo Celkový prírastok obyvateľstva 

Abovce 3 1 4 

Figa  4 0 4 

Gemer -1 2 1 

Hubovo -1 1 0 

Chanava 4  11 15 

Kesovce 1 19 20 

Kráľ -2 5 3 

Lenka 0 6 6 

Neporadza -2 -2 -4 

Riečka 2 -9 -7 

Rumince -5 1 -4 

Stránska  -2 -2 -4 

Štrkovec 0 3 3 

Tornaľa -29 -23 -52 

Včelince -2 -5 -7 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Je zjavné, že v oboch typoch pohybu je konštatovaný pokles, približne v rovnakej výške. 

Migračný pohyb populácie mikroregiónu je znakom nestability sociálnej a ekonomickej 

situácie v území. 

 

5.3 Veková štruktúra obyvateľstva 

 

Veková štruktúra podľa produktivity a pohlavia, údaje k 31.12.2020 za celé územie 

mikroregiónu popisujú dáta tabuľky č. 9. 
 

Tabuľka 9 Veková štruktúra mikroregiónu 

2020 
OBYVATEĽSTVO 

SPOLU 
predproduktívne produktívne poproduktívne 

 

Obec 

(počty) 

Abovce 105 434 91 630 

Figa  101 302 60 463 

Gemer 160 624 115 899 

Hubovo 20 81 31 132 

Chanava 114 494 112 720 

Kesovce 96 165 14 275 

Kráľ 168 647 140 955 

Lenka 23 132 42 197 

Neporadza 45 158 34 237 

Riečka 35 150 35 220 

Rumince 60 236 71 367 
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Stránska  49 236 59 344 

Štrkovec 79 232 68 379 

Tornaľa 1 032 4 798 1 232 7 062 

Včelince 134 566 106 806 

Spolu 2 221 9 255 2 210 13 686 

 

Obce 

(percentá) 

Abovce 16,67 68,89 14,44 100,00 

Figa  21,81 65,23 12,96 100,00 

Gemer 17,80 69,41 12,79 100,00 

Hubovo 15,15 61,36 23,48 100,00 

Chanava 15,83 68,61 15,56 100,00 

Kesovce 34,91 60,00 5,09 100,00 

Kráľ 17,59 67,75 14,66 100,00 

Lenka 11,68 67,01 21,32 100,00 

Neporadza 18,99 66,67 14,35 100,00 

Riečka 15,91 68,18 15,91 100,00 

Rumince 16,35 64,31 19,35 100,00 

Stránska  14,24 68,60 17,15 100,00 

Štrkovec 20,84 61,21 17,94 100,00 

Tornaľa 14,61 67,94 17,45 100,00 

Včelince 16,63 70,22 13,15 100,00 

Spolu 17,93 66,36 15,71 100,00 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

Štruktúru obyvateľstva mikroregiónu podľa pohlavia popisuje tabuľka č. 10.  

 

Tabuľka 10 Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia 

 Ženy Muži 

Abovce 307 323 

Figa  217 246 

Gemer 449 450 

Hubovo 70 62 

Chanava 369 351 

Kesovce 135 140 

Kráľ 478 477 

Lenka 106 91 

Neporadza 121 116 

Riečka 109 111 

Rumince 198 169 

Stránska  175 169 

Štrkovec 197 182 

Tornaľa 3 690 3 372 

Včelince 420 386 

Spolu 7 041 6 645 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Z celkového počtu obyvateľov k 31.12.2020 13 686 bolo 7 041 žien a 6 645 mužov. 

V sledovanom roku to predstavuje 51,45 % žien a 48,55 % mužov z celkového počtu 

obyvateľov mikroregiónu (graf č. 3).   

 

Graf 3 Štruktúra obyvateľov mikroregiónu podľa pohlavia 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

5.4 Vierovyznanie 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania zistených SODB 2011 vykazuje výraznú 

rozmanitosť v porovnaní s inými  regiónmi. Viac ako polovica obyvateľov (61,25 %) sa hlásila 

k rímskokatolíckemu vyznaniu. Druhú najpočetnejšiu skupinu (23,27 %) tvorili veriaci 

reformovanej kresťanskej cirkvi. Evanjelická cirkev augsburského vierovyznania bola treťou 

najväčšou skupinou veriacich (11,38 %). Podrobné informácie popisuje tabuľka č 11.  

 

Tabuľka 11 Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania 

SODB 2011 Spolu % 

Rímskokatolícka 6 103 61,25 

Gréckokatolícka 82 0,82 

Pravoslávna cirkev 12 0,12 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 1 134 11,38 

Reformovaná kresťanská cirkev 2 318 23,27 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  163 1,64 

Evanjelická – metodistická cirkev 117 1,17 

Kresťanské zbory 18 0,18 

Apoštolská cirkev 17 0,17 

Spolu 9 964 100,00 

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011 

48,55%51,45%
Muži

Ženy
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Graf 4 Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania SODB 11 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 11. 

 

5.5 Národnostné zloženie 

V území mikroregiónu výrazne prevažuje príslušnosť k maďarskej národnosti. Z údajov 

Štatistického úradu je to až 60,66 % obyvateľstva. Problém nastáva pri evidencii Rómskej 

populácie, ktorej značná časť sa nehlási k svojmu etniku zo zrejmých sociálnych dôvodov. 

 

Tabuľka 12 Štruktúra obyvateľov podľa národnosti 

 počet % 

Maďarská 8 591 60,66 

Slovenská 3 619 25,55 

Rómska 1 056 7,51 

Nezistené  712 5,03 

Ostatné 104 0,72 

Česká 47 0,33 

Ukrajinská 8 0,05 

Poľská 6 0,04 

Ukrajinská 6 0,04 

Bulharská 5 0,03 

Rusínska 5 0,03 

Nemecká 2 0,01 

Spolu 14 161 100,00 

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 11. 

 

 

61,25%

0,82%

0,12%

11,38%
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Pravoslávna cirkev Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Reformovaná kresťanská cirkev Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

Evanjelická – metodistická cirkev Kresťanské zbory

Apoštolská cirkev



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu pri Slanej na roky 2020-2028 

48 

 

 

5.6 Vzdelanie 

Údaje o vzdelanostnej úrovni obyvateľstva sú zo Sčítania obyvateľstva v roku 2011, je 

zrejmé, že za 11 rokov sa situácia zmenila, pričom je tendencia presunu časti obyvateľstva zo 

stredným vzdelaním bez maturity do skupiny s ukončenou maturitou. Napriek tomu podiel 

obyvateľstva s ukončeným maximálne stredným vzdelaním bez maturity tvorí takmer %, čo je 

veľmi vysoký podiel. Priemerný počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov je o polovicu 

menší ako priemer v Banskobystrickom kraji. Tieto údaje sú však aktuálne za rok 2011, zistené 

počas Sčítania obyvateľstva domov a bytov SR. Vzhľadom na trend posledných rokov je možné 

očakávať určitý posun smerom k zvyšovaniu počtu stredoškolsky vzdelaných s maturitou na 

úkor vzdelania bez maturity. 

Vzdelanostnú situáciu možno hodnotiť ako značne podpriemernú až zlú. Tento stav má aj 

bude mať v dlhodobom výhľade dopad na problém zamestnania sa obyvateľov mikroregiónu a 

rozvoj vnútorných zdrojov (tabuľka č. 13). 

 

Tabuľka 13 Štruktúra obyvateľov podľa dosiahnutého vzdelania 
 Bez 

základného 

vzdelania 

 

Základné 
Stredné bez 

maturity 

Stredné s 

maturitou 
Vysokoš kolské Nezistené 

Abovce 97 192 165 102 17 20 

Figa  79 173 90 52 10 14 

Gemer 159 206 237 214 30 22 

Hubovo 19 37 29 38 11 8 

Chanava 134 241 154 132 31 18 

Kesovce 70 126 30 4 2 1 

Kráľ 190 271 259 194 28 27 

Lenka 21 38 58 65 10 3 

Neporadza 48 120 66 25 5 13 

Riečka 40 89 55 40 7 4 

Rumince 58 129 97 82 14 2 

Stránska  65 105 90 67 5 10 

Štrkovec 72 80 90 103 21 11 

Tornaľa 1 069 1 408 1 659 2 300 635 438 

Včelince 143 233 202 174 46 20 

Celkovo 2 264 3 448 3 271 3 594 872 611 

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 11. 
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6. MATERIÁLNE A FINANČNÉ ZDROJE 

 

6.1 Bývanie 

 

Sídelné jednotky - obce plnia najmä funkciu základnej vybavenosti, bývania, kultúry, 

rekreácie a športu. Poväčšine sa jedná o skupinovú cestnú zástavbu, prípadne o koncentrovanú 

zástavbu väčšia časť zástavby pochádza z 19. stor. a 1. pol. 20. stor., ktorá bola v povojnovom 

období výrazne doplnená o novú výstavbu. 

Značnú časť bytového fondu tvoria byty v objektoch z trvanlivejších stavebných 

materiálov, ale významnú časť predstavujú i byty v pôvodných objektoch. 

Najväčšiu skupiny tvoria domy vybudované v 70-tych a 80-tych rokoch, jedná sa 

takmer o 41% všetkých domov. Od roku 1980 do súčasnosti bol domový fond viac 

rekonštruovaný a časť objektov je novostavieb. O pôvodné objekty je značný záujem na 

rekreačné využitie. Neobývané domy iba v menšej časti plnia úlohu rekreačných objektov 

(tabuľka č. 14). 

 

Tabuľka 14 Veková štruktúra domového fondu 
 do 1899 a 

nezistené 

1900 - 

1919 

1920 - 

1945 

1946 - 

1970 

1971 - 

1980 

1981 - 

1990 

1991 - 

2001 

 

spolu 

Z toho 

1996 - 

2001 

Abovce 2 2 34 77 36 19 8 178 2 

Hubovo 4 2 5 38 4 3 - 56 0 

Chanava 5 9 24 107 42 24 16 227 5 

Kesovce 4 6 16 14 - - - 40 - 

Kráľ 5 8 11 155 58 40 14 291 6 

Lenka 1 - 7 39 10 10 4 71 3 

Neporadza 1 14 14 31 5 1 1 67 0 

Riečka 1 2 9 28 12 7 4 63 2 

Rumince 1 7 12 63 17 6 6 112 4 

Štrkovec 2 3 6 57 22 20 6 116 2 

Tornaľa 107 87 252 747 491 738 138 2 560 24 

Včelince 4 16 13 97 47 16 6 199 3 

Celkovo 137 156 403 1 453 744 884 203 3 980 51 

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 Mikroregión pri Slanej 

 

Pri zohľadnení demografického vývoja, vekovej štruktúry obyvateľstva a záujmu o 

pôvodné objekty pre rekreačné využitie, predpokladáme stabilizáciu a postupný mierny rast 

bytového fondu a zároveň vylepšovanie priestorových podmienok. 
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6.2 Základná infraštruktúra 

 

Súhrnný prehľad stavu základnej infraštruktúry v mikroregióne popisuje tabuľka č. 15.  
 

Tabuľka 15 Stav základnej technickej infraštruktúry 

Názov infraštruktúry Jednotka Množstvo Typ* Stav* 

Dopravná infraštruktúra 

Cesty I. triedy km 29,4 km  vyhovujúci 

Cesty II. triedy km 5,9 km  vyhovujúci 

Cesty III. cesty km 26,1,0km asfalt, betón, čiastočný 

 

Miestne komunikácie km 47,7 km 
prašný povrch 34,9 

km 
nevyhovujúci 

Chodníky km 39,8 km   

Parkoviská počet/kapacita nezistené   

Železnica km 18,2 km   

Železničné zastávky počet 5   

Autobusové zastávky počet 26  100% 

Autobusové linky miestne počet 3   

Autobusové linky diaľkové počet 11   

Environmentálna infraštruktúra 

Kanalizácia počet obcí 1 Tornaľa  

Čistička OV kapacita evkiv. nezistené Tornaľa  

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 Mikroregión pri Slanej 

 

Z hľadiska komunikačnej infraštruktúry na území mikroregiónu je na jeho celom území 

pokryté tv vysielanie, mobilná sieť viacerými operátormi a tiež internetové pripojenie. 

Technická infraštruktúra už nie je na celom území mikroregiónu. V mnohých obciach chýbajú 

vybudované plynovody, vodovody. Dodávka elektrickej energie je zabezpečená na celom 

území.  

 

6.3 Doprava 

 

Širšie dopravné vzťahy 

Napojenosť mikroregiónu na nadradenú dopravnú sieť je primeraná podmienkam 

Slovenskej republiky. Územím prechádza severojužná trasa európskekj dopravnej siete triedy 

„B“ - E 571 (Rakúsko -) Bratislava – Zvolen – Košice (- Ukraina), v jeho severnej časti. 

Najbližšou trasou pomocnej triedy „A“ je E 77 Pskov - Riga - Siauliai - Tolpaki - Kaliningrad 

... Gdańsk - Elbląg - Varšava - Radom - Krakov - Trstená - Ružomberok - Zvolen – Budapešť. 

Z pohľadu európskej dopravnej siete je najbližšou cestnou trasou 
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Na železnicu je riešené územie dostupné tzv. „južnou trasou“ I. kategórie č.160 Nové 

Zámky/Palárikovo - Šurany - Levice - Kozárovce - Zvolen - Lučenec - Lenartovce - Rožňava - 

Košice, ktorá tvorí železničnú kostru Banskobystrického kraja a prechádza osou mikroregiónu. 

Táto trať nie je zaradená do hlavnej európskej siete 

Významná je poloha mikroregiónu vzhľadom na prepojenie sever – juh a spojenie 

Slovenska s maďarskom vďaka hraničnému (cestnému aj železničnému) prechodu Kráľ – 

Bánréve. Dostupnosť hlavného mesta z mikroregiónu je v 300 - 340 minút. Dostupnosť 

krajského mesta je v rozpätí 150- 180 minút. 
 

Základná cestná sieť 

Cesty I triedy: 

- I/50 hranica katastra Stránska/Behynce – Behynce – (prerušenie 1,0 km 

kataster Gemer) - Tornaľa – Starňa – hranica katastra Starňa/Gemer 7,1 km 

- I/50B obchvat mesta Tornaľa kataster Stránska/Včelince – kataster Starňa/Gemer 9,1 

km 

- I/67 Kráľ (hranica) – Tornaľa križovatka I/50 (ďalej 

spoločne) 13,2 km Spolu 29,4 km 

Cesty II triedy: 

- II/532 Behynce (križovatka I/50) - hranica katastra Behynce/Otročok 2,2 km 

- II/571 Abovce – Rimavská Seč – Rimavská Sobota (hranica katastra 

Abovce/Lenártovce) 3,7 km Spolu 5,9 km 

Cesty III triedy: 

- III/571039 Lenártovce – Chanava - Rumince – hranica katastra Včelince/Stránska 10,9 

km 

- III/067001 Štrkovec – Neporadza 5,2 km 

- III/067002 Štrkovec – Kesovce 3,2 km 

- III/067003 križovatka II/67– Lenka – Hubovo 4,4 km 

- III/067004 križovatka III/571039 – Včelince - križovatka II/67 2,0 km 

- III/532001 križovatka II/532 – hranica katastra 

Behynce/Žiar 0,4 km Spolu 26,1 

Celkovo základná cestná sieť 61,4 km; 4,82 km/1000 obyvateľov Miestne komunikácie 

a chodníky. 
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Obrázok 13 Sieť komunikácií 

 

Kapacitne všetky uvedené komunikácie vyhovujú. Kvalitatívne vyhovuje iba cesta 

I/50B a čiastočne I/67. Miestne komunikácie, ktoré sú v niektorých častiach betónové alebo 

dokonca prašné si vyžadujú rekonštrukciu a opravy. 

O údržbu miestnych ciest sa starajú miestne samosprávy, regionálnu cestu má na 

starosti OSC Banská Bystrica, cesty I triedy sú pod národnou správou. Benzínová pumpa sa v 

nachádza v obci Abovce a dve v meste Tornaľa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 

Mikroregión pri Slanej 
 

 

Železničná sieť 

Územím   prechádza    tzv.   „južná    

vetva“ v celkovej dĺžke 18,2 km, s hraničným 

železničným prechodom (nákladný) a so 

zastávkami Tornaľa (rýchliková), Abovce, 

Riečka, Štrkovec, Včelince. 

Jedná sa o železničnú trať č. 160 Zvolen – 

Fiľakovo – Košice, Ktorá je v súčasnej dobe 

jednokoľajová, neelektrifikovaná. Železničná 

stanica v Tornali je zmiešanou stanicou III. 

Kategórie pre nákladnú dopravu a osobnú 

prepravu. Denne prejde traťou 25 osobných a 15 

nákladných vlakov. 

 

Letecká doprava 

Vzdialenosť obcí od najbližších letísk 

Sliač, Poprad a Košice je 100-110 km. Všetky 

tieto letiská sú zaradené do siete letísk pre 

medzinárodnú dopravu.
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Obrázok 14 Distribúcia elektrickej energie 

6.4 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

 

Kanalizácia s ČOV je čiastočne iba v meste Tornaľa. Ostatní obyvatelia vypúšťajú 

odpadové vody do žúmp, septikov, alebo priamo do potokov. 

V roku 2006 bola spracovaný Zámer vybudovania kanalizácie a ČOV pre obce MR pri 

Slanej, ktorý rieši územie mesta Tornaľa vrátane sídelných častí Starňa a Behynce a obce 

Včelince (a obce Gemer a Žiar). ČOV je v procese dobudovania na území mesta Tornaľa. 

 

6.5 Energetika 

 

Zásobovanie elektrickou energiou 

Z nadradených prenosových vedení územím prechádza vedenie ZVN 400 kV. Prenosová 

sústava 400 kV rozvedená v južnej časti riešeného územia, s napojením na celoeurópsku 400 

kV sústavu, prechádza v smere Levice - Rimavská Sobota - Moldava nad Bodvou (426, 427). 

Územie je napojené distribučným 110 kV vedením Rimavská Sobota - Tornaľa (7905) zo 

110 kV z rozvodne v Rimavskej Sobote,ktoré vyúsťuje na transformačnú stanicu Tornaľa 

VVN 110 kV/22 kV s celkovým výkonom 25 MVA (v pláne je zvýšenie výkonu na 

dvojnásobok). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 Mikroregión pri Slanej 

 

Obce sú elektrickou energiou napájaná z transformačných staníc 22/0,4 kV, ktoré 

sú napájané vonkajšími vzdušnými 22 kV prípojkami na 22 kV vedenia, ktoré vyúsťujú zo 

110/22 kV trafostaníc. Zásobovanie elektrickou energiou v obciach je momentálne dostatočné.. 

Zásobovanie plynom a teplom 

Územím mikroregiónu vedie sústava štyroch VVTL línií tranzitného plynovodu pre 

medzinárodnú dopravu zemného plynu - Transgas I-III a Slovtrans. Pre zvýšenie prenosovej 

kapacity sa pripravuje výstavba ďalšieho vedenia (5. línia) tranzitného plynovodu – Slovtrans. 
 

Ďalší medzinárodný plynovod „Bratstvo“ s veľmi vysokým tlakom (VVTL DN700 PN 

6,4 MPa) je vedený po samostatnej trase a prechádza územím mikroregiónu. Tento plynovod 

tvorí zásobovaciu bázu kraja a prostredníctvom sústavy napájacích plynovodov vytvára ucelenú 

sústavu v desiatich okresoch kraja. Len okres Revúca (mesto Tornaľa) je napojený na 
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zásobovací plynovod z okresu Rožňava regulačná stanica Bohúňovo 

Územím mikroregiónu vedie aj prepojovací VVTL plynovod do Maďarska Tornaľa – 

Maďarsko (DN500 PN 6,4 MPa) 

 

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 Mikroregión pri Slanej 

 

Obce Abovce, Chanava, Kráľ, Riečka, Rumince, Štrkovec a Včelince sú plynofikované, 

pripojením na vysokotlakovú odbočku plynu Rimavská Sobota - Rimavská Seč (DN 100 PN , 

4,0 MPa) 

Zásobovanie teplom v obciach je decentralizované prostredníctvom lokálnych zdrojov 

tepla. V území sa na vykurovanie využíva plynové, elektrické a vykurovanie tuhými 

palivami, zhruba v pomere 1:1:1, (pri tuhom palive je vykurovanie cca 60% drevom a 40 % 

uhlím). Veľkokapacitnými zdrojom tepla je výhrevňa VSŽ – UNICORN v Tornali (28,7 MWt), 

ktorá zásobuje teplom centralizovaným rozvodom časť mesta Tornaľa a kotolňa OZETA 

Tornaľa (7,4MWt). 

 

6.6 Telekomunikácie a informačné siete 

 

Rozvoj mobilnej telekomunikačnej siete zabezpečuje viacero operátorov. V mikroregióne 

je zabezpečené pokrytie všetkých relevantných  operátov poskytujúcich svoje služby na území 

Slovenska. 

V území je verejná telekomunikačná sieť, prevádzkovaná firmou Slovak Telecom, a 

územie mikroregiónu patrí pod primárnu oblasť Revúca a Rimavská Sobota. Účastnícke stanice 

sú pripojené optickým káblom na digitálnu ústredňu. 

Internet je dostupný, obce majú svoje www stránky na  www.gemernet.sk  alebo na 

vlastných web stránkach ako napr. mesto Tornaľa www.mestotornala.sk) a obce  Včelince 

Obrázok 15 Zásobovanie plynom a teplom 

http://www.gemernet.sk/
http://www.mestotornala.sk/
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(http://www.obecvcelince.sk/), Lenka (https://www.obeclenka.sk/) alebo Gemer 

(https://www.obecgemer.sk/).  

V obciach je príjem štandardných programov STV1, STV2 zabezpečovaný cez prevádzač 

Rimavská Sobota z vysielača Rimavská Sobota prípadne Valice. Signál TV Markíza je z 

vysielača Rožňava. Pokrytie signálom TV JOJ iba čiastočne z vykrývača Plešivec. Okrem toho 

je celé územie pokryté TV signálom z Maďarska – vysielač Kekes – MTV1, TV2, RTL Club. 

V území mikroregiónu nie je samostatný vykrývač. V meste Tornaľa a v obciach Abovce a 

Včelince je zriadená káblová televízia. 

Prístupu verejnosti na internet a k informáciám v malých obciach je značne obmedzený aj 

tým, že v obciach neexistuje predaj dennej tlače, novín a časopisov. Tento nedostatok pociťujú 

najmä občania, ktorí necestujú denne za prácou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obecvcelince.sk/
https://www.obeclenka.sk/
https://www.obecgemer.sk/
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7.OBČIANSKA A SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

 

7.1 Občianska vybavenosť a služby 

 

Stav rozsahu a kvality občianskej vybavenosti je iba základný pre zabezpečenie 

najnevyhnutnejších potrieb obyvateľov. Absentujú doplnkové služby, rozsah obchodných 

služieb nezodpovedá veľkosti sídla, zjavný je nedostatok oficiálne prevádzkovaných 

remeselných služieb. 

 

Na území mikroregiónu z hľadiska občianskej vybavenosti sú prevádzkované predajne:  

- potravinárskeho a zmiešaného tovaru 
- nepotravinové 

- predaj motorových vozidiel 
- predaj súčiastok a náhradných dielov pre motorové vozidlá 
- obchodné domy 

 

Iné doplnkové služby:  

- opravu a údržbu motorových vozidiel 
- banky 

- poisťovne  
 

7.2 Sociálne a zdravotné služby 

 

Zdravotné služby poskytujú lekári pre deti a dorast, pre dospelých, špecialisti a lekárne. 

Ich počet sa z dlhodobého hľadiska znižuje a vek neustále zvyšuje, čo potvrdzujú regionálne a 

národné strategické dokumenty tiež.  

 

Na území mikroregiónu sú nasledujúce zariadenia sociálnych služieb:  

- Detský domov (Tornaľa, MPSVR SR) 

- Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tornaľa/BBSK 

- Domov sociálnych služieb (Neporadza, BBSK) 

- Domov dôchodcov (Diakonické stredisko Chanava) 

- Stanica opatrovateľskej služby per deti (Tornaľa, BBSK) 

- Reedukačný domov (Tornaľa MŠ SR) 

- Opatrovateľská služba 

- Klub dôchodcov (Jednota dôchodcov) 

- Slovenský zväz telesne postihnutých 

 

Zabezpečenie zdravotných služieb je koncentrované v meste Tornaľa. 
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7.4 Školstvo a vzdelávanie 
 

Na území mikroregiónu sa nachádzajú základné školy v meste Tornaľa a o v obciach 

Abovce, Chanava, Kráľ, Štrkovec, Včelince. V mikroregióne sa nachádzajú aj základné 

a materské školy s vyučovacím jazykom maďarským. V obciach tieto základné školy sú pre 

ročníky 1. – 4. Centrum voľného času a základná umelecká škola sa nachádza v meste Tornaľa. 

Materské školy sú v meste Tornaľa a v obciach Abovce, Kráľ, Štrkovec 

V mikroregióne nie je zariadenie pre celoživotné vzdelávanie 

 

7.5 Kultúra, osveta 

 

Mikroregión pri Slanej je vybavený nasledujúcimi zariadeniami pre kultúru:  

- kultúrne domy, 

- verejné knižnice vr. pobočiek, 

- kiná, amfiteátre, 

- múzeá, galérie, výstavné plochy, 

- kluby, verejne dostupné miesta internetu. 

Kostoly, smútočné služby:  

- rímsko katolíckej, evanjelickej, reformovanej cirkvi,  

- domy smútku, 

- cintoríny.  

Vybavenosť zariadeniami pre kultúru a osvetu je vcelku dostatočná a ich technický stav 

je vo väčšine prípadov nevyhovujúci až zlý. 

 

7.6 Zariadenia pre rekreáciu, šport a oddych. 

 

Zariadenia cestovného druhu sú v primeronom množstve. Vo väčšine prípadov sú to 

zariadenie nižšieho až stredného štandardu.  

 

Z ubytovacích zariadení sú to:  

- Penzióny, turistické ubytovne, chatové osady, ubytovanie v súkromí,  

- Hotely, autokemping. 

 

Reštauračné zariadenia:  

- Reštaurácie, cukrárne, bufety, pohostinstvá, jedálne.  

 

Športové zariadenia a služby pre oddych:  

- telocvične, otvorené štadióny, ihriská (futbalové, školské,),  

- amfiteáter, poľovný revír, 

- ostatné zariadenia pre voľný čas (táboriská, ohniská, besiedky...) 

- športové služby (jazda na koni, tenis, posilňovne). 
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7.7 Administratíva a verejná správa 

 

Prehľad administratívneho zabezpečenia v mikroregióne sumarizuje tabuľka č 16.  
 

Tabuľka 16 Administratívne zabezpečenie v mikroregióne 

Administratíva a správa v mikroregióne  

Obecný úrad Obce 

Matričný úrad Tornaľa, Kráľ, Včelince 

Stavebný úrad Obce 

Farský úrad Tornaľa, Kráľ, 

Okresný hasičský a záchranný zbor Tornaľa 

Obvodné oddelenie Polície Tornaľa 

Požiarna zbrojnica Obce  

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 Mikroregión pri Slanej 
 

Územnú a administratívnu spádovosť obcí pre ďalšie služby popisuje tabuľka č. 17.  
 

Tabuľka 17 Administratívna spádovoť obcí 

Administratíva Sídlo Obce 

 

 

 

Matričný úrad 

Tornaľa Tornaľa 

Kráľ 
Abovce, Kesovce, Kráľ, 

Neporadza, 

Riečka, Štrkovec 

Včelince Hubovo, Lenka, Rumince, 

Včelince 

Číž Chanava 

Daňový úrad Tornaľa všetky obce 

 

Obvodné policajné oddelenie 

Rimavská Seč všetky obce okrem Tornale 

Tornaľa Tornaľa 

Okresný súd Rimavská 

Sobota 

všetky obce 

Okresný hasičský a záchranný 

zbor 

Revúca všetky obce okrem Tornale 

Tornaľa Tornaľa 

Územná vojenská správa Banská Bystrica všetky obce 

 

OÚ životného prostredia 

Rimavská 

Sobota 

všetky obce okrem Tornale 

Tornaľa Revúca 

 

Úrad práce soc. vecí a rodiny 

Bátka všetky obce okrem Tornale 

Tornaľa Tornaľa 

Zdroj: PHSR na roky 2008-2015 Mikroregión pri Slanej 
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8. EKONOMICKÉ VYUŽÍVANIE ZDROJOV 

 

V mikroregióne je veľmi nízka úroveň využívania ekonomických zdrojov. Medzi hlavné 

činnosti v území patrí poľnohospodárstvo a služby. Územie má dobré danosti z hľadiska 

rozvoja cestovného ruchu. 

Podnikateľských subjektov v území je málo a nevytvárajú dostatok pracovných príležitostí 

pre občanov mikroregiónu. 

 

8.1 Primárny sektor 

 

Lesné hospodárstvo 

Lesy na pokrývajú 25 % rozlohy územia. Podľa svojho poslania, prírodných a 

hospodárskych podmienok, ako aj podľa celospoločenských záujmov a potrieb sú lesy zaradené 

do lesnej oblasti 10 - Juhoslovenská kotlina, Gemerská pahorkatina 

Z hľadiska obhospodarovania sa lesy v území nachádzajú na lesných hospodárskych 

celkoch: LHC Revúca Obhospodaruje ich štátny sektor Lesy SR, OLZ Revúca, Lesná správa 

Tornaľa a LS Stárňa. V Tornali je zriadený expedičný sklad. 

Dominantnou funkciou lesov je produkcia drevnej hmoty, hospodárske lesy pokrývajú vyše 

90 % výmery lesov. Ochranné lesy slúžia pre zachovanie stromovej vegetácie na extrémnych 

stanovištiach a pre všeobecnú ochranu pôdneho krytu. 

Drevinová skladba porastov je diferencovaná vzhľadom na nadmorskú výšku, expozíciu a 

ďalšie prírodné podmienky. Väčšina lesov je dubovo - hrabových, alebo cerových. V Tornali je 

zriadené Lesné informačné centrum (LIK) 

 

Poľnohospodárstvo 

 

Vo všetkých obciach mikroregiónu existujú fyzické poľnohospodárske jednotky (PD, 

poľnohospodárske dvory a pod.). Mnohé z nich sú však využívané iba čiastočne, prípadne 

vôbec. Niekedy sektor, ktorý zamestnával veľkú väčšinu obyvateľstva dnes vytvára pracovné 

príležitosti pre cca. 300 obyvateľov. Poľnohospodárstvo je orientované najmä na klasickú 

rastlinnú výrobu. Veľký podiel v štruktúre subjektov v poľnohospodárskej prvovýrobe majú 

súkromne hospodáriaci roľníci. 

 

Poľovníctvo a rybárstvo 

 

 Podľa Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 91/1997 Z.z. o poľovných 

oblastiach a o akostných triedach poľovných revírov je  územie mikroregiónu zaradené do 

srnčích poľovných oblastí. Lesná zver dominujúca lesom územia je srnčia, srnčia a diviačia 

zver. 
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Ťažba a využívanie nerastných surovín 

Nerastné suroviny: 

3 ložiská na tehliarsku surovinu a kameňolomy a štrkopiesky Tornaľa-Behynce, správca 

Ipeľské tehelne Lučenec Tornaľa, správca Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky Tornaľa 

– stavebný kameň; SKŠ s.p. Žilina; 21 323 000m3; ložisko neťažené - perspektívne 

 

8.2 Sekundárny sektor 

 

Sekundárna výroba celého mikroregiónu je sústredená v meste Tornaľa - v priemyselnej 

časti mesta Tornaľa kam časť obyvateľov dochádza za prácou. V súčasnosti sekundárny sektor 

zamestnáva najviacej občanov najmä v odevnom a strojárskom priemysle. 

 

8.3 Terciárny sektor 

 

Terciárny sektor je v sledovanom území vcelku dobre rozvinutý, čo je spôsobené 

prítomnosťou mestského sídla na území mikroregiónu. Takmer všetky činnosti terciárnej sféry 

sú sústredené do mesta okrem časti maloobchodných prevádzok. V meste je novovybudovaný 

hypermarket Tesco, ktorý posunul najmä maloobchodnú sieť na vyššiu úroveň a zlepšil 

dostupnosť obyvateľstva k základným potrebám 

 

Cestovný ruch 

Subjekty a štruktúra služieb cestovného ruchu sú v podstate podrobne popísané v časti 

Zariadenia pre rekreáciu, šport a oddych. Existujúcim významným subjektom cestovného 

ruchu v mikroregióne je areál Autokempingu v Tornali. Pokiaľ by sme abstrahovali od kapacít 

tohto centra, tak stav ubytovacích a stravovacích služieb v mikroregióne je na úplne minimálnej 

úrovni. Spomínané letné centrum v časti Králik napriek objemovo dostatočným kapacitám, 

kvalitou vybavenosti a služieb veľmi zaostáva jednak za potenciálom tohto centra a jednak za 

bežným dnešným štandardom. Územie mikroregiónu má všetky .predpoklady na budovanie 

lukratívnych doplnkových služieb spojených s pohybom v prírode, športom a relaxom, s 

poznávacou turistikou. Výhodou je, že priestorovo rozvoj cestovného ruchu v území nie je 

limitovaný podmienkami ochrany prírody. Okrem prírodných a geografických daností je 

veľmi významným prvkom a východiskom 

 

Služby obyvateľstvu 

 

Tvoria najrozvinutejšiu časť ekonomických aktivít obyvateľstva realizovaných obciach. 

Služby poskytované v mikroregióne sú zmapované v časti Občianska a sociálna 

infraštruktúra. Tieto služby sú dopĺňané komerčnými službami. V neposlednom rade sú pre 

obyvateľstvo mikroregiónu priamo dostupné aj finančné služby.  
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8.4 Kvarciálny sektor 

Subjekty zaoberajúce sa komerčne informačnými službami a zamerané na tvorbu a prenos 

informácii v mikroregióne absentujú. Tento nedostatok je čiastočne suplovaný firmami 

Gemernet, Tornalanet. 

 

8.5 Trh práce 

 

Zamestnanosť 

 

Štatistické údaje k zloženiu zamestnanosti sú k dispozícii iba z SODB z roku 2011. 

Vzhľadom na značné zmeny v štruktúre zamestnanosti v posledných rokoch tieto údaje už 

neodrážajú celkom reálne súčasný stav.  

Z širšieho pohľadu okres Rimavská Sobota v oblasti zamestnanosti patrí k najmenej 

rozvinutým okresom.  

Celkový počet zamestnancov v okrese Rimavská Sobota vzrástol od roku 2009 do roku 

2019 len o 3,2 %. Tempo rastu počtu zamestnancov bolo hlboko pod priemerom 

Banskobystrického samosprávneho kraja. V porovnaní s priemerom SR rástol počet 

zamestnancov za sledované obdobie iba desatinovým tempom. Z údajov výberového zisťovania 

vyplýva, že zamestnanosť je najviac orientovaná v priemysle, vo verejnej správe a vo 

vzdelávaní. 

Počet zamestnancov sa od roku 2009 zvýšil v činnostiach v oblasti nehnuteľností ( o 120 

%), v umení, zábave a rekreácii (o 75 %), v doprave a skladovaní (nárast o 69 %). Naopak, 

počet zamestnancov klesol v administratívnych a podporných službách, zdravotníctve a 

sociálnej pomoci a vo finančných a poisťovacích činnostiach. Medzi profesiami majú najväčšie 

zastúpenie operátori a montéri strojov, špecialisti, technici a odborní pracovníci v priemysle. 

  

Nezamestnanosť 

 

Okres Rimavská Sobota mal v roku 2019 v rámci kraja najvyššiu mieru evidovanej 

nezamestnanosti zo všetkých okresov. V rámci Slovenska bol okres tiež najhorší. 

K 31.12.2019 bol počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva v okrese Rimavská Sobota 38 

826. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie bol 7 280, z toho 5 877 disponibilných. 

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota je dlhodobo vysoká, preto 

bol okres v roku 2015 zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. K 31.12.2019 

dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v okrese 15,1 %, čo je viac ako dvojnásobok 

priemeru BBSK. V priebehu prvej polovice roku 2020 v dôsledku koronakrízy nezamestnanosť 

stúpla na 20,5 % (k 31.7. 2020). Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu 

uchádzačov o zamestnanie dosiahla úroveň 22,5 % (10,9 % v kraji). 

Miera nezamestnanosti žien bola o približne 2,6 p.b. vyššia (21,8 %) ako u mužov (19,2 

%). 19 % UoZ má nad 55 rokov, čo je podiel mierne pod úrovňou kraja. Okres Rimavská Sobota 

mal vysoký podiel UoZ s nízkym stupňom ukončeného vzdelania (58%). Vysoký je taktiež 

podiel znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (91 %). Viac ako polovica znevýhodnených 

UoZ je nezamestnaná dlhodobo. Celková úroveň dlhodobej nezamestnanosti je 57 %. 
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V okrese je veľký nedostatok pracovných miest. K 31.7.2020 ÚPSVaR evidoval len 315 

voľných pracovných miest a 8 743 UoZ, čo v priemere predstavuje 28 uchádzačov o 

zamestnanie na jedno voľné pracovné miesto. 

Rizikovou skupinou sú najmä ženy. Samostatnú skupinu tvoria nezamestnaní ktorí majú 

ukončené maximálne vzdelanie na úrovni strednej školy bez maturity, ktorí tvoria veľkú 

skupinu. Významným faktorom nezamestnanosti je práve kumulácia týchto faktorov a najmä 

nízka úroveň vzdelania. Nezamestnanosť vykazuje sezónne výkyvy viac ako 2%, čo je 

spôsobené práve zameraním na práce poľnohospodárstve. 

Nasledujúca tabuľka č. 18 popisuje vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie k 31.12. daného 

roku podľa údajov Štatistického úradu SR  
 

Tabuľka 18 Počet uchádzačov o zamestnanie v obciach 20110-2020 

Obec/Rok 20210 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Abovce 196 197 199 181 187 175 163 119 97 100 116 

Figa 135 150 160 154 141 124 91 97 81 74 84 

Gemer 149 213 231 211 192 185 131 112 88 97 106 

Hubovo 33 30 25 22 21 16 14 12 9 11 15 

Chanava 187 204 212 193 192 186 120 108 107 108 120 

Kesovce 80 84 91 85 81 64 61 47 44 47 47 

Kráľ 254 270 275 272 253 238 206 168 133 144 159 

Lenka 36 33 39 35 36 33 26 17 13 12 14 

Neporadza 71 72 79 70 73 77 69 43 38 46 65 

Riečka 62 52 60 56 56 51 46 34 28 28 31 

Rumince 89 81 86 91 83 81 80 58 55 47 54 

Stránska 75 80 72 68 72 64 66 52 55 43 48 

Štrkovec 93 66 92 89 86 77 55 46 45 41 42 

Tornaľa 1507 1468 1443 1331 1241 1134 903 669 630 536 627 

Včelince 196 230 199 187 192 171 174 123 108 105 105 

Zdroj: Štatistický úrad, Moja obec v štatistikách. 

 

 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie mal v obciach mikroregiónu počas sledovaného 

obdobia klesajúci charakter po rok 2019, kde dosiahol svoje dno a začal rásť. Priebeh vývoja 

po uchádzačov o zamestnanie zobrazuje graf č. 5.  
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Graf 5 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v mikroregióne 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Mieru nezamestnanosti výrazným spôsobom zvýšila najmä rozpad poľnohospodárstva v 

regióne, ako aj zoslabnutie zamestnávateľov v regionálnych centrách po roku 1989, čo malo 

následok skokovitý nárast miery nezamestnanosti. Veľké množstvo občanov sa po ukončení 

vzdelania nevedeli zamestnať, čím prispeli k zníženiu počtu ekonomicky aktívnych občanov a 

ďalšiemu nárastu evidovaných nezamestnaných. V posledných rokoch prispelo k zníženiu 

počtu nezamestnaných hlavne organizovanie aktivačných prác v obciach. Tento systém však 

nie je pre dlhodobým systémovým riešením nezamestnanosti. Negatívne javy dlhodobej 

nezamestnanosti sa týkajú v tejto dobe hlavne skupiny starších občanov vo veku nad 45 rokov 

a s nízkym vzdelaním. Taktiež pre skupiny občanov, ktorí nie sú ochotní za prácou cestovať 

aj z dôvodu jazykovej bariéry. Tieto skupiny už   stratili pracovné návyky a motivácie k 
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II. ANALÝZA SITUÁCIE 

V MIKROREGIÓNE 
 

9. SWOT ANALÝZA 

 

Prírodné zdroje životné prostredie 

 

Silné stránky 

- rozsiahle lesy s veľkou možnosťou ťaženia drevnej hmoty 

- rozsiahly systém vodných tokov a vodných plôch 

- dobrý stav lesnej zveri 

- blízkosť vodného zdroja úžitkovej vody 

- efektívne fungujúci systém protipovodňovej ochrany v riečnom systém 

- fungujúci systém sledovania úrovne znečistenia ovzdušia a vôd 

- krásne vidiecke prostredie 

- základný separovaný zber v obciach 

- dobrá kvalita životného prírodného prostredia 

 

Slabé stránky 

- nedostatočné využívanie prírodného potenciálu 

- turisticky nevyužité prírodné danosti 

- nedostatočné využitie zdrojov pitnej vody 

- zanedbávanie starostlivosti o lesy a poľnohospodársku pôdu 

- neuspokojivý spôsob nakladania s odpadmi 

- nedobudovaná sieť kanalizácií a ČOV 

- nízka úroveň ekologického vedomia väčšiny obyvateľstva 

- málo uspokojivá akosť povrchových vôd 

- pomalý priebeh odstraňovania divokých skládok 

- neriešenie základných problémov tvz. "malej ekológie" 

 

 

 



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu pri Slanej na roky 2020-2028 

65 

 

 

Príležitosti 

- prihraničná poloha mikroregiónu 

- priaznivé klimatické podmienky pre poľnohospodársku výrobu, pre letnú turistiku 

- zvyšovanie kompetencií samosprávy 

- štátna podpora využívania alternatívnych zdrojov energie 

 

Ohrozenia 

- nízka miera vymožiteľnosti práva v oblasti životného prostredia 

- presun kompetencií na samosprávy bez adekvátneho presunu finančných zdrojov 

- zvyšujúca sa intenzita tranzitnej cestnej dopravy 

 

Ľudské zdroje 

 

Silné stránky 

- dostatočne dimenzovaná sieť základných škôl 

- existuje kapacita voľnej kvalifikovanej pracovnej 

- vysoký podiel stredoškolsky vzdelanej pracovnej sily 

- bohatý kultúrny život 

- dobré spolužitie rôznych národností 

- dostatok spoločenských organizácií 

 

Slabé stránky 

- celoštátne dlhodobo najvyššia miera nezamestnanosti /v súčasnosti 37,5 %/ 

- nižšia vzdelanostná úroveň, vysoký podiel (vyše 50%) občanov s maximálne SŚ 

bez maturity 

- nevyužívanie potenciálu početne významnej rómskej menšiny 

- rast počtu neprispôsobivých obyvateľov 

- narastajúci odliv kvalifikovanej pracovnej sily 

- nižšie zastúpenie obyvateľov s vyšším stupňom vzdelania 

- nedostatok pracovných príležitostí pre niektoré skupiny obyvateľstva /absolventi, 

ZPS/ 

- vytváranie segregovaných osád 

- nárast kriminality 

- negatívne sociálne javy u mládeže: alkoholizmus, domáce násilie, 
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rozpad rodín a rozmach  antisociálneho správania 

- strata pracovných návykov, strata motivácie, agility a účasti na verejnom živote 

- zhoršovanie štruktúry nezamestnanosti – nárast podielu rizikových 

skupín, najmä dlhodobo nezamestnaných 

- znížená schopnosť udržiavať niektoré kultúrne a športové zariadenia 

- nepriaznivý vývoj v demografickej skladbe obyvateľstva 

- nekomplexné a nedostatočné využívanie zdrojov EÚ 

- v obciach je slabá dostupnosť zdravotníckych a sociálnych služieb 

- nižšia miera aktivity a vzájomnej spolupráce spoločenských organizácií 

- vysoký podiel obyvateľov žijúcich pod hranicou chudoby 

- nenaplnené základné životné potreby obyvateľov 

- Extrémne vysoká nezamestnanosť Rómov a ich zlá sociálna situácia 

- slabá informovanosť cieľových skupín 

- jazyková bariéra u sociálne odkázaných (hovoria výlučne maďarsky) 

- jazyková bariéra u časti obyvateľstva 

 

Príležitosti 

- prispôsobenie systému vzdelania potrebám trhu práce 

- využitie programov EÚ na zvýšenie sociálne ho rozvoja , vzdelanostnej a kultúrnej 

úrovne 

- všestranná cezhraničná spolupráca na úseku trhu práce - monitoring, 

výmena informácií, sprostredkovanie pracovnej sily 

- zvyšovanie kompetencií samosprávy 

- rozvoj informačných technológií 

 

Ohrozenia 

- presun kompetencií na samosprávy bez adekvátneho presunu finančných zdrojov 

- zvyšovanie administratívnej záťaže vo verejnej správe 

- vyvolávanie politických konfliktov na národnej úrovni medzi 

maďarským a slovenským obyvateľstvom 
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Materiálne zdroje 

 

Silné stránky 

- existencia mestského sídla v mikroregióne 

- vysoký stupeň plynofikácie 

- vybudovaný obchvat mesta Tornaľa 

- dostatok kultúrnych pamiatok 

- bohaté architektonické dedičstvo (kostoly, kaštiele atď.) 

- vysoká rozmanitosť a atraktivita kultúrneho dedičstva a súčasnej kultúry 

- ponuka voľných plôch 

- dostatočný bytový fond 

- vybudované vodovody takmer vo všetkých obciach 

- plynofikované sú takmer všetky obce 

- takmer v každej obci je vybudované kultúrne zariadenie 

 

Slabé stránky 

- morálna a fyzická zastaranosť značnej časti dopravnej infraštruktúry 

- chátranie existujúcej technickej infraštruktúry 

- neexistuje terminál pre využitie kombinovanej dopravy 

- vybudovaný hraničný priechod – cestný aj železničný 

- nízka úroveň bytového fondu 

- zlý stav miestnej infraštruktúry 

 

Príležitosti 

- vybudovanie južnej dopravnej trasy – rýchlostnej komunikácie R2 

- výhodná poloha z pohľadu perspektívnych dopravných trás /hranica s MR, I/50, E 

571/ 

- vedenie ropovodu územím 

- vedenie tranzitného plynovodu územím 

- spoločné projekty s prihraničnými regiónmi 

- využitie možností podporných fondov EÚ určených pre rozvoj zaostalých regiónov 
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Ohrozenia 

- nekoncepčná infraštruktúrna politika 

- mikroregión nie je napojený na diaľničnú sieť 

- neexistuje letisko v blízkosti mikroregiónu 

 

Ekonomika 

 

Silné stránky 

- potenciál v rozvoji poľnohospodárstva 

- tradície a zručnosti obyvateľstva v poľnohospodárskej výrobe 

- dostatok voľných plôch 

 

Slabé stránky 

- dlhodobé zaostávanie územia v rámci kraja a SR 

- nízka miera spracovania a finalizácie výrobkov z miestnych surovín (drevo) 

- nedostatočné využívanie surovinovej bázy 

- nedostatočné tempo zvyšovania technologickej produktivitu práce, 

vysokú energetickú nadväznosť 

- pomerne vysoké režijné náklady vo výrobnom procese 

- nedostatočné rozvinutý sektor služieb pre podnikateľov 

- nedostatočná dynamika rastu poľnohospodárskej prvovýroby 

- malý podiel nových investícií 

- nedostatočná propagácia mesta v zahraničí i v rámci Slovenska 

- nedostatočne rozvinutá sieť služieb pre cestovný ruch 

- nízka úroveň kúpnej sily obyvateľov 

- podceňovanie ľudského faktora a profesionálnej prípravy odborníkov v 

oblasti cestovného ruchu 

- nízka miera spolupráce hospodárskych subjektov (napríklad CR) v mikroregióne 

- pomaly prebiehajúca reštrukturalizácia hospodárskej základne – najmä 

poľnohospodárstva 

- Zlé dopravné spojenia do niektorých obcí 

- nedostatočné zmapovanie existujúceho stavu ekonomického potenciálu 

územia a prognózy jeho očakávaného vývoja 
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Príležitosti 

- využitie programov hospodárskej pomoci EÚ 

- skvalitnenie komunikácií všetkého druhu 

- zavedenie a rozvinutie burzy práce ako novú formu spolupráce s Maďarskom 

- - výmena informácií a spoločné využitie investičných databáz 

- napojenie regiónu na nadradenú medzinárodnú infraštruktúru 

- rozvoj spolupráce v širšom regióne 

- prijatie Eura 

- odstraňovanie administratívnych bariér podnikania a zlepšovanie podnikateľského 

prostredia 

 

Ohrozenia 

- ďalšie ekonomické zaostávanie celého regiónu 

- pokračovanie, resp. ďalšie narastanie "pohraničného syndrómu" - 

zachytávanie investícií západným resp., centrálnym Slovenskom 

- svetová ekonomická kríza 

- nedostatočná podpora mikroregiónu a regiónu zo strany štátu a VÚC 

- nezáujem investorov o podnikanie v území 
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10. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA 

 

10.1 Najdôležitejšie problémy 

 

Pracovná skupina na základe analýzy, auditu územia a SWOT analýzy mikroregiónu  

identifikovala zoznam najvážnejších problémov.  

 

Tabuľka 19 Zoznam najzávažnejších problémov mikroregiónu 

Zlý stav infraštruktúry v území (technická infraštruktúra, siete, ) 

Zhoršujúci sa stav vidieckej krajiny a vzhľadu obcí (znečisťovanie) 

Vysoká nezamestnanosť 

Zlé podmienky pre rodinné, mikro, malé a stredné podnikanie 

Nevyužívané podmienky pre rozvoj cestovného ruchu 

Nízka sociálna, občianska a kultúrna kvalita života v území 

Malý záujem o vzájomnú spoluprácu v území 

Slabý stupeň rozvoja cezhraničnej spolupráce s Maďarskom 

Nízka úroveň vzdelania obyvateľov 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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10.2 Kľúčové problémy 

 

Identifikácia problémov bola realizovaná formou Matrice problémov. Ako kľúčové boli 

identifikované prvé štyri problémy v poradí, pričom niektoré problémy vzhľadom na úzku 

prepojenosť   boli kumulované. 

 

 

Tabuľka 20 Matica problémov mikroregiónu 

1 
Zlé podmienky pre rodinné, mikro, malé a stredné podnikanie 

(vysoká miera  nezamestnanosti) 

 

2 Nízka sociálna, občianska a kultúrna kvalita života v území 
 

3 Zlý stav infraštruktúry v území (technická infraštruktúra, 

siete) 

 

4 Nízka miera a kvalita miestnej a cezhraničnej spolupráce 
 

5 Zhoršujúci sa stav vidieckej krajiny a vzhľadu obcí 

(znečisťovanie) 

 

6 Nevyužívané podmienky pre rozvoj cestovného ruchu  

7 Nízka úroveň vzdelania obyvateľov  

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Globálny problém mikroregiónu: 

 

„Kvalita života v mikroregióne nezodpovedá potrebám, požiadavkám 

a predstavám obyvateľov a existujúcim možnostiam“ 
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11. ANALÝZA POTENCIÁLU ÚZEMIA 

 

11.1 Rozvojový potenciál mikroregiónu 

 

1. Vzájomná spolupráca vo všetkých oblastiach (investície, propagácia, projekty ...) 

2. Veľmi dobré podmienky a tradície poľnohospodárstva s jeho 

transformáciou do atraktívnych produktov 

3. Dostatok voľnej pracovnej sily na trhu práce 

4. Rozvoj cestovného ruchu s využitím miestneho potenciálu – kultúrno-

historické pamiatky, prírodné danosti – klíma, voda (rybolov), lesy 

(poľovníctvo), blízkosť jódových kúpeľov Číž (doplnkové produkty pre 

klientov kúpeľov) 

5. Vhodné podmienky pre rozvoj agroturizmu a vidieckeho turizmu 

6. Rozvoj cezhraničnej spolupráce s Maďarskom vo všetkých oblastiach 

7. Využitie potenciálu Rómskej menšiny pre rozvoj regiónu 

8. Rozvoj ľudských zdrojov –zvýšenie vzdelanosti a odbornej pripravenosti, 

rozvoj remeselných zručností 

9. Maximalizácia využitia miestnych zdrojov a finalizácia produktov (drevo, voda, ...) 

 
 

Predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu je kultúra, história, tradície a zručnosť ľudí 

územia, ktorí sa dokážu podeliť s návštevníkom územia so svojimi znalosťami. 
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11.2 Disparity rozvoja 

 

Pracovná skupina na základe vypracovanie zoznamu hlavných problémov územia a matice 

problémov sformulovali hlavné príčiny disparity rozvoja mikroregiónu. 

 

Tabuľka 21 Príčiny disparít rozvoja mikroregiónu 

Rozvojový potenciál Súčasný stav 

Značný potenciál pre rozvoj turizmu najmä 

kultúrno-historický, prírodná a v oblasti živej kultúry 

Miera využívania podmienok pre turizmus je 

veľmi nízka, najmä z hľadiska počtu 

návštevníkov a dĺžky pobytu návštevníkov, 

nevyužívaný je kultúrno-historický potenciál 

;nevyužité sú aj existujúce ubytovacie kapacity) 

Dostatok voľných pracovných síl na trhu pre rozvoj 

podnikania napríklad v oblasti služieb 

Nízka miera prispôsobivosti a flexibility 

nezamestnaných (najmä rizikových skupín), 

nízka úroveň; vzdelania a odbornej 

pripravenosti nevyužívanie príležitostí na 

samozamestnanie. 

Existencia Mikroregiónu pri Slanej Miera využitia potenciálu spolupráce obcí je 

nízka, využitie územia a prezentácia MR ako 

celku a budovanie spoločných produktov 

a značiek je iba čiastočná 

Tradície poľnohospodárskej výroby, výborné 

podmienky pre poľnohospodársku prvovýrobu 

Nízka efektivita práce v poľnohospodárstve, 

neprebehla reštrukturalizácia 

poľnohospodárstva, neobhospodarované 

plochy, 

Vysoký podiel Rómskeho obyvateľstva v obci Nízka miera využívania ich pozitívnych 

daností, zručností a schopností pre plnenie 

cieľov rozvoja. Nízka miera zapájania Rómov 

do 

rozvojových procesov. 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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 III. STRATÉGIA ROZVOJA MIKROREGIÓNU 
 

12. VÍZA A CIELE ROZVOJA MIKROREGIÓNU 

 

12.1 Vízia mikroregiónu 

 

„Mikroregión, ktorý vzájomnou aktívnou spoluprácou, zachovávaním kultúrno- 

historických a prírodných hodnôt a využívaním svojho miestneho potenciálu a zdrojov pre 

trvalo udržateľný rozvoj, je atraktívnym miestom pre spokojný život obyvateľov. 

Mikroregión, v ktorom budú radi žiť jeho obyvatelia.“ 

 

12.2 Ciele stratégie rozvoja mikroregiónu 

 

Strategický cieľ 
 

 

S využitím vnútorného potenciálu mikroregiónu vytvoriť príťažlivú a zaujímavú lokalitu 

pre vidiecke bývanie s komplexne vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými životnými 

podmienkami pre jej obyvateľov a zdravým životným prostredím. 

 

Rozvojová oblasť: Životné prostredie a infraštruktúra 
 

 

Všeobecný cieľ I 
 

 
Špecifické ciele 

 

 

 

 

 

 

Zlepšenie kvality a modernizácia infraštruktúry v mikroregióne 

I/1 Skvalitnenie a zlepšenie stavu technickej infraštruktúry obcí ako nevyhnutnej 

podmienky pre ich ďalší rozvoj 

I/2 Zlepšenie stavu vidieckej krajiny a životného prostredia v mikroregióne 

I/3 Skvalitnenie miestnej infraštruktúry a vzhľadu obcí 

I/4 Modernizácia informačnej a komunikačnej infraštruktúry v mikroregióne 
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Rozvojová oblasť : Ekonomika a cestovný ruch 
 

 

Všeobecný cieľ II 
 

 
Špecifické ciele 

 

 

Rozvojová oblasť : Kvalita života 
 

 

Všeobecný cieľ III 
 

 
Špecifické ciele 

 

 

Zlepšenie podmienok pre rozvoj podnikania a cestovného ruchu na 

území mikroregiónu 

II/1 

II/2 

II/3 

II/4 

II/5 

Zvýšenie pripravenosti obyvateľov pre samozamestnanie a trh práce 

Skvalitňovanie podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania 

Zvýšenie využitia miery turistického a rekreačného potenciálu mikroregiónu 

Skvalitnenie infraštruktúry a služieb cestovného ruchu. 

Zlepšenie využitia potenciálu územia pre rozvoj agroturizmu a moderných foriem 

poľnohospodárstva 

Zabezpečenie podmienok pre kvalitný život obyvateľov mikroregiónu 

III/1 

III/2 
 
 
III/3 

III/4 

III/5 

Skvalitnenie a rast vzdelanosti obyvateľov 

Zvýšenie záujmu občanov o vzájomnú spoluprácu a veci verejné, skvalitnenie 

občianskej spoločnosti 

Skvalitnenie a rozšírenie služieb občanom 

Zachovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva 

Zabezpečenie trvalo udržateľnej kvality života sociálne 

občanov 

odkázaných rodín a 
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Rozvojová oblasť : Vzájomná spolupráca 
 

 

Všeobecný cieľ IV 
 

 
Špecifické ciele:

Zvýšenie kvality a miery miestnej a cezhraničnej spolupráce 

IV/1 

IV/2 

Skvalitnenie vzájomnej spolupráce na miestnej úrovni 

Skvalitnenie vzájomnej cezhraničnej spolupráce 
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13. FINANČNÝ RÁMEC 

 

13.1 Finančná náročnosť stratégie 

 

Vzhľadom na historicko-spoločenský vývoj Slovenska a samotného regiónu a obcí je 

obdobie od roku 1989 a najmä od reformy miestnej samosprávy charakterizovaný neobvykle 

vysokým investičným rozmachom. Objemy prostriedkov vynaložené a potrebné na rozvoj 

obcí a regiónov vysoko prekračujú možnosti vnútorných zdrojov. Je to spôsobené najmä 

zastaranou infraštruktúrou, do ktorej sa dlhé roky neinvestovalo a ktorá je finančne a 

materiálovo najnáročnejšou oblasťou rozvoja obcí. 

Celý systém obnovy a rozvoja obcí a regiónov je v súčasnom období vybudovaný najmä 

na externých zdrojoch Európskej únie. Z tohto dôvodu aj pri zostavovaní cieľov stratégie a 

celého PHRSR je kalkulovaná možnosť získania externých zdrojov, bez ktorých obce nie sú 

schopné zabezpečiť zásadnejšie rozvojové programy. 

 
 

Tabuľka 22 Základný finančný rámec 
 

2020-2028 

Externé zdroje (ŠF, ŠR 

SR, BBSK) 

Mikroregión          a 

obce 

 

Spolu 

Cieľ1: 
 

18 620 

 

645 

 

19 265 
Zlepšenie kvality a modernizácia 

infraštruktúry v mikroregióne 

Cieľ 2: 
 

6 685 

 

325 

 

7 010 

Zlepšenie podmienok pre rozvoj 

podnikania a cestovného ruchu na 

území mikroregiónu 

Cieľ3: 
 
2 687 

 
585 

 
3 272 

Zabezpečenie podmienok pre kvalitný 

život obyvateľov mikroregiónu 

Cieľ4: 
 

1 360 

 

730 

 

2 090 
Zvýšenie kvality a miery miestnej a 

cezhraničnej spolupráce 

Celkovo 29 352 2 285 31 637 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Finančná náročnosť realizácie stratégie je značne vysoká, celkový objem potrebných 

prostriedkov prekračuje 31 mil. EUR na roky 2020 – 2028. Vlastné zdroje pre naplnenie cieľov 

stratégie (obecné, súkromné, investičné) tvoria 7,22 % objemu potrebných prostriedkov, čo je 

veľmi nízky podiel vlastného financovanie. Stav je však taký, že daný región nedisponuje 

potrebným objemom prostriedkov, ktorý by dosiahol aspoň 50 % úroveň kofinancovania. Je to 

spôsobené i veľmi nízkou pravdepodobnosťou získania vhodných investorov. Práve z dôvodov   

sociálno-ekonomickej   situácie v tomto regióne, ktorý jednoznačne patrí k najzaostalejším 

a ekonomicky najslabším regiónom nielen Slovenska, ale aj celej EÚ. Potrebná výška externých 

zdrojov (t.j. zdrojov EÚ, národných zdrojov a BBSK) dosahuje úroveň až 92,78 % z celkového 

potrebného objemu. Je potrebné si ale uvedomiť aj to, že časť týchto zdrojov je určená nielen 

na rozvoj samotného územia mikroregiónu, ale aj širšieho regiónu, ktorý tvorí spádovú oblasť 

mesta Tornale, ako miestneho centra. Veľký objem prostriedkov je totiž určený práve na rozvoj 

tohto centra.   Z tohto   dôvodu aj   keď   je   celkový   objem    finančných   prostriedkov   

zdanlivo   vysoký, v skutočnosti neprekračuje rozpočty iných porovnateľných regiónov. 

Zvyšné prostriedky samospráva bude musieť zabezpečiť formou úveru. Samozrejme je 

otázne ako budú subjekty vrátane obcí úspešní pri získavaní externých prostriedkov. Problém 

to môže byť najmä pri investičných zámeroch obcí, napríklad pri dobudovávaní infraštruktúry 

v obciach. Jedným z riešení, je že niektoré plánované investície prevezme súkromný investor. 

Rozpočty samospráv ani pri kalkulovaní postupného navyšovania nepostačujú na takéto 

kofinancovanie a samosprávy budú musieť siahnuť k zabezpečeniu časti zdrojov z dostupných 

úverov.
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13.2 Zdroje financovania PHSR 
 

Riadne zdroje finančného zabezpečenia 

 

Verejné zdroje  

− štátny rozpočet,  

− štátne účelové fondy (Environmentálny fond, Štátny fond rozvoja bývania, Recyklačný 

fond),  

− rozpočet vyšších územných celkov (VÚC),  

− rozpočet obce. 

 

Iné zdroje  

− prostriedky fyzických osôb,  

− prostriedky právnických osôb,  

− úvery,  

− príspevky medzinárodných organizácií,  

− iné prostriedky.  

 

Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia 

 

− finančné prostriedky z Európskej únie (programovacie obdobie 2021-2027) 

 

Financovanie jednotlivých projektov bude viaczdrojové, pričom závisieť od aktuálnej 

finančnej situácie obcí a aktuálnych potrieb. Financovanie sa bude opierať o zdroje obcí, štátu, 

EÚ, VÚC a súkromné zdroje. 

 

Iné externé finančné zdroje  

 

Úvery a pôžičky pre obce, podnikateľské úvery a pôžičky ,   úvery a pôžičky občanov, 

Zdroje nových investorov.
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Program hospodárskeho rozvoja  

a sociálneho rozvoja  

Mikroregiónu pri Slanej na roky 2020 - 2028 

 

PROGRAMOVÁ ČASŤ 
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IV. PROGRAM ROZVOJA MIKROREGIÓNU 
 

14. PRIORITY A OPATRENIA 

 

Strategický cieľ : „ S využitím vnútorného potenciálu mikroregiónu vytvoriť príťažlivú a 

zaujímavú lokalitu pre vidiecke bývanie s komplexne vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými 

životnými podmienkami pre jej obyvateľov a zdravým životným prostredím“ 

 

Rozvojová oblasť: Infraštruktúra a životné prostredie 

 

Všeobecný cieľ I. 

Zlepšenie kvality a modernizácia infraštruktúry v mikroregióne 

 

Priorita 1 Rozvoj občianskej, technickej a environmentálnej infraštruktúry 

 

Prostredie v ktorom žijú obyvatelia územia je jedným z rozhodujúcich faktorov ich 

spokojnosti a záujmu o bývanie v obciach mikroregiónu. Na jednej strane je dôležitý vzťah 

občanov k prostrediu v ktorom žijú a budovanie pozitívneho vzhľadu obcí a zároveň na druhej 

strane je  vybavenosť sídla sieťami základnej infraštruktúry, ktorá je síce často málo viditeľná 

ale, ktorá ovplyvňuje prostredie a kvalitu života v území. Základná infraštruktúra je dlhodobo 

vnímaná ako jedno z rizík ďalšieho rozvoja územia. Bez zabezpečenia kvalitnej základnej 

infraštruktúry stojí ďalší rozvoj obcí iba na veľmi nestabilných základoch. Základná 

infraštruktúra vytvára východisko a potenciál pre ďalší rozvoj mikroregiónu. Zbytočne sa bude 

investovať do budovania služieb, prípadne nadstavbovej infraštruktúry, povedzme v oblasti 

služieb, alebo cestovného ruchu, pokiaľ nebude dostatočne zabezpečená základná 

infraštruktúra. Pokiaľ základná infraštruktúra je východiskom a potenciálom rozvoja, 

nadstavbová infraštruktúra je materiálnou súčasťou rozvojových procesov v území. Rozvíjanie 

kultúrnych, historických, prírodných hodnôt, budovanie zázemia pre kvalitné sociálne a 

zdravotné služby, ale aj pre spoločenské a voľno časové aktivity je súčasťou komplexnej 

starostlivosti o územie. Neposlednou oblasťou je údržba vzhľadu a čistoty obcí, ktorá je priamo 

spojená jednak s vytváraním vhodných podmienok a jednak s vhodným motivovaním občanov 

 

Špecifický ciel I/1 Skvalitnenie a zlepšenie stavu technickej infraštruktúry obcí ako 

nevyhnutnej podmienky pre ich ďalší rozvoj 

 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- dopravná infraštruktúra, miestne komunikácie 

- budovanie a modernizácia inžinierskych sietí 

- lávky mosty, chodníky... 

 

 

Opatrenie 1.1. Budovanie a modernizácia technickej infraštruktúry. 
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Špecifický cieľ I/2 Zlepšenie stavu vidieckej krajiny a životného prostredia v 

mikroregióne 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- kanalizácie 

- ČOV 

- vodovody 

 

 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- sanácia skládok 

- separovaný zber 

- kompostovanie 

- minimalizovanie tvorby odpadov 

 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- znižovanie energetickej náročnosti budov 

- využívanie alternatívnych zdrojov energie 

- rozvoj systémov centrálneho zásobovania teplom 

 

Indikatívne aktivity opatrenia 

- revitalizácia spustnutých lokalít 

- revitalizácia vodných tokov 

- revitalizácia rybníkov a ich okolia 

- výsadba melioračných a spevňujúcich drevín popri cestách a vodných tokoch 

(líniové výsadby) 

 

Špecifický cieľ I/3 Skvalitnenie miestnej infraštruktúry a vzhľadu obcí 

Indikatívne aktivity opatrenia 

- sociálna a zdravotná infraštruktúra 

- budovanie sociálnych bytov 

- budovanie bezbariérových prístupov do budov verejných a občianskej obslužnosti 

Opatrenie 1.3. Odstraňovanie ekologických záťaží a nakladanie z odpadmi. 

Opatrenie 1.2. Budovanie a modernizácia infraštruktúry vodného a odpadového 

hospodárstva 

Opatrenie 1.4. Rozvoj a modernizácia energetického hospodárenia. 

Opatrenie 1.5. Obnova vidieckej krajiny 

Opatrenie 1.6. Budovanie a modernizácia lokálnej infraštruktúry 
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- občianska infraštruktúra 

- infraštruktúra kultúry, športu a voľnočasových aktivít 

 
 

 

Indikatívne aktivity opatrenia 

- rekonštrukcie verejných priestranstiev 

- obnova, rekonštrukcia a modernizácia budov v majetku obcí 

- regulovanie vzhľadu a architektúry zástavby obcí 

- budovanie drobných stavieb (zastávky, lavičky ...) 

- zachovávanie tradičného vidieckeho charakteru obcí 

 

Špecifický cieľ I/4 Modernizácia informačnej a komunikačnej infraštruktúry v 

mikroregióne 

Indikatívne aktivity opatrenia 

- zavádzanie širokopásmového internetu 

- podpora sprístupňovania širokej ponuky TV programov 

- verejný internet, 

- rekonštrukcie miestnych verejných rozhlasov 

- vydávanie obecných a mikoregionálnych novín 

 

Indikatívne aktivity opatrenia 

- zriadenie interaktívneho web portálu mikroregiónu a obcí 

- zavádzanie moderných technológií do komunikácie samospráva - občan 

 

 

 

 

 

 

Opatrenie 1.7. Obnova a rekonštrukcia vzhľadu obcí 

Opatrenie 1.8. Rozvoj informačných a komunikačných technológií 

Opatrenie 1.9. Vybudovanie e-governmentu 
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Rozvojová oblasť : Ekonomika a cestovný ruch 

 

Všeobecný cieľ II. 

Zlepšenie podmienok pre rozvoj podnikania a cestovného ruchu na území mikroregiónu 

 

Priorita 2 Rozvoj podnikania a cestovného ruchu 
 

Zdôvodnenie: Mikroregión vzhľadom na svoju veľkosť a polohu má predpoklady pre 

poskytovanie trvalo udržateľných komplexných služieb návštevníkom a obyvateľstvu. V 

súčasnosti sú v obciach poskytované služby, ktoré nezabezpečujú ani najnevyhnutnejšie 

potreby a ktoré zodpovedajú potenciálu sídla. Rozvoj služieb je spojený s rozvojom 

miestnej ekonomiky a kúpnej sily obyvateľstva a zvýšením návštevnosti mikroregiónu. 

Práve návštevníci územia a teda rozvoj cestovného ruchu sú potenciálom pre naštartovanie 

miestnej ekonomiky. Vzhľadom na charakteristiku územia je rozvoj cestovného ruchu a 

turizmu jednou z možností skvalitnenie úrovne života obyvateľov mikroregiónu. 

 

Špecifický ciel II./1. 

Zvýšenie pripravenosti obyvateľov pre samozamestnanie a trh práce 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- podporné programy v školách aj v kurzoch 

- mäkké zručnosti 

- odborná príprava a praktické zručnosti 

- pracovné a sociálne inkubátory 

 

Špecifický cieľ II/2 Skvalitňovanie podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania 
 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- vytvorenie systému miestnych úľav pre malých a stredných podnikateľov 

- prezentácia a propagácia miestnych podnikateľov, produktov a služieb 

- využívanie web stránok obcí pre prezentáciu podnikateľov, produktov a služieb 

- ponuka priestorov pre podnikanie 

- budovanie infraštruktúry pre podnikateľské aktivity 

 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- vytváranie poradenských a informačných služieb 

- marketingové aktivity 

- podpora ÚPSVaR pri samozamestnaní a tvorbe pracovných miest 

Opatrenie 2.1. Realizácia vzdelávacích programov zameraných na potreby trhu 

práce 

Opatrenie 2.2. Realizácia opatrení miestnych samospráv na podporu podnikania 

Opatrenie 2.3. Podpora mikro- a malého podnikania 
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- obnova tradičnej ľudovej výroby 

- preferovanie miestnych výrobkov a služieb 

Špecifický cieľ II/3 Zvýšenie využitia miery turistického a rekreačného potenciálu 

mikroregiónu 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- zmapovanie zaujímavostí mikroregiónu 

- prepojenie atraktivít do uceleného produktu 

- prepojenie a využitie kultúrnych a spoločenských aktivít pre rozvoj CR 

- podpora spolupráce podnikateľov, samosprávy a tretieho sektora 

 
 

 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- spoločná prezentácia zaujímavostí mikroregiónu 

- využívanie moderných informačných technológií pri propagácii 

 

Špecifický cieľ II/4 Skvalitnenie infraštruktúry a služieb cestovného ruchu. 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- tvorba cyklotrás, turistických trás 

- priestorové značenie 

 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- budovanie a modernizácia stravovacích a ubytovacích zariadení 

- vybudovanie informačného centra 

- zriaďovanie doplnkových služieb 

- tvorba komplexného systému služieb pre návštevníkov 

 

Špecifický cieľ II/5 Zlepšenie využitia potenciálu územia pre rozvoj agroturistiky a 

moderných foriem poľnohospodárstva 

 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby 

- agroturistické produkty CR 

- alternatívne využívanie zanedbaných poľnohospodárskych areálov 

Opatrenie 2.5. Propagácia mikroregiónu 

Opatrenie 2.8. Rozvoj agroturistiky 

Opatrenie 2.4. Tvorba spoločných produktov cestovného ruchu 

Opatrenie 2.6. Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu 

Opatrenie 2.7. Rozvoj služieb cestovného ruchu 
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- rozvoj poľovníctva 

 
 

 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- pestovanie biopotravín a eko-fariem 

- pestovanie energetických plodín rastlín 

- zaistenie odbytu poľnohospodárskej produkcie 

- podpora miestnych produktov 

- zavádzanie moderných technológií 

- rozvoj chovu rýb ... 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatrenie 2.9. Rozvoj moderných foriem poľnohospodárstva 
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Rozvojová oblasť : Kvalita života 

 

Všeobecný cieľ III 

Zabezpečenie podmienok pre kvalitný život obyvateľov mikroregiónu 

 

Priorita 3 Rozvoj kvality života občanov v Mikroregióne 
 

Zdôvodnenie: Rozvoj občianskeho, sociálneho, kultúrneho, športového života   v 

obciach   je jednou z neoddeliteľných súčastí zvyšovania kvality života občanov. Zároveň 

je to najpriechodnejšia forma aktivizácie občanov a cesta vytvárania sociálnej 

spolupatričnosti obyvateľov mikroregiónu. Je veľmi dôležité, aby sa pri rozhodovaní o 

veciach verejných aktívne zúčastňovalo čo najviac občanov, aby realizované riešenia boli 

výsledkom rozhodnutia obyvateľov a nie iba ich volených zástupcov. Aktívny občan je 

základné východisko úspešného rozvoja územia, bez aktivity a angažovanosti sa občanov 

nie je možné ani čiastkovo naplniť všetky plány, rozvojové zámery a ciele mikroregiónu 

ako aj ciele a priority tejto stratégie, ako základného rozvojového dokumentu. Práve 

rozvíjanie spoločenského, kultúrneho   športového   života   a podporovanie   vzájomnej   

spolupráce   nielen v obciach, ale v celom mikroregióne je cestou k aktívnemu občanovi. 

 

Špecifický ciel III./1. Skvalitnenie a rast vzdelanosti obyvateľov 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- rôzne formy celoživotného vzdelávania 

- skvalitňovanie výučby na ZŚ a SŚ 

- skvalitnenie výchovy v MŠ 

- vybudovanie vzdelávacieho centra 
 

Špecifický cieľ III/2 Zvýšenie záujmu občanov o vzájomnú spoluprácu a veci verejné, 

skvalitnenie občianskej spoločnosti 

 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- podpora budovania a činnosti tretieho sektora 

- podpora verejných spoločenských akcií 

- rozvoj a činnosť CVČ 

- vyhľadávanie, vzdelávanie a podpora činnosti miestnych lídrov 

- aktivizácia a zapájanie občanov do vecí verejných 

- využívanie rôznorodých efektívnych nástrojov motivácie občanov 

- vytváranie vhodných podmienok pre verejnú angažovanosť občanov (priestory 

pre voľnočasové aktivity, systémy pre odhaľovanie a likvidáciu smetísk a čiernych 

skládok) 

- inovatívne formy zapájania občanov do rozhodovaní v obciach (obecná televízia, ...) 

Opatrenie 3.2. Budovanie občianskej spoločnosti 

Opatrenie 3.1. Podpora vzdelanosti 
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- zatraktívnenie existujúcich aktivít a akcií pre občanov 

 

Špecifický cieľ III/3 Skvalitnenie a rozšírenie služieb občanom 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- rozvoj zdravotných a sociálnych služieb 

- rozvoj opatrovateľskej služby 

- zriaďovanie dostupné doplnkové služby 

- vytváranie podmienok pre novú bytovú výstavbu 

 

Špecifický cieľ III/4 Zachovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- podpora spolkového života v obciach 

- podpora miestnych zvykov, ľudových tradícií, kultúry a remesiel 

- zriadenie Domu tradícií mikroregiónu 

- podpora miestnych knižníc 

- vydávanie publikácií o obciach a mikroregióne 

 

Špecifický cieľ III/5 Zabezpečenie trvalo udržateľnej kvality života sociálne 

odkázaných rodín a občanov 

 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- rekonštrukcia bývania 

- podporné programy samospráv pre občanov v núdzi 

- poradenské služby 

- podpora tvorby pracovných miest pre sociálne vylúčené skupiny (sociálna 

ekonomika) 

- podpora vzdelávania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatrenie 3.5. Podpora sociálne odkázaných rodín a občanov 

Opatrenie 3.3. Rozvoj služieb obyvateľstvu. 

Opatrenie 3.4. Rozvoj kultúry a tradícií. 
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Rozvojová oblasť : Vzájomná spolupráca 

 

Všeobecný cieľ III 

Zvýšenie kvality a miery miestnej a cezhraničnej spolupráce 

 

Priorita 3 Rozvoj miestnej a cezhraničnej spolupráce 
 

Zdôvodnenie: Rozvoj vzájomnej spolupráce na miestnej a vzhľadom na polohu územia aj 

cezhraničnej spolupráce je jedným z dôležitých prvkov budovania novej pridanej hodnoty 

v rozvoji regiónu. Práve využívanie spolupráce, realizácia aktivít, programov a projektov 

so zapojením viacerých partnerov a spoločníkov je forma, ako dosiahnuť nový stupeň 

kvality. Je to zároveň jedna z efektívnych ciest, ako naplniť aj také potreby územia a 

občanov, ktoré samostatné subjekty nie sú schopné uskutočniť. 

 

Špecifický cieľ IV/1 Skvalitnenie vzájomnej spolupráce na miestnej úrovni 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- tvorba spoločných projektov miestnych samospráv 

- združovanie zdrojov (finančných, materiálnych, ľudských, informačných..) 

- spoločný prístup k plneniu cieľov a opatrení PHSR mikroregiónu 

 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- vytváranie medzisektorových pracovných skupín pre riešenie rozvoja mikroregiónu 

- budovanie medzisektorových partnerstiev pri realizácii projektov 

- vzájomná podpora sektorov (finančná, materiálna, ľudská, informačná...) 

- spoločné financovanie rozvojových projektov 

 

 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- vytvorenie partnerstva pre LEADER 

- vytvorenie spoločnej integrovanej stratégie rozvoja územia a stratégie pre LEADER 

- zabezpečenie činnosti koordinátora spolupráce na úrovni partnerstva pre LEADER 

- zriadenie mikrograntongového programu mikroregiónu 

- regionálna a medzinárodná spolupráca s MAS 

 

 

 

 

 

Opatrenie 4.3. Prístup LEADER 

Opatrenie 4.1. Rozvoj vzájomnej spolupráce obcí mikroregiónu 

Opatrenie 4.2. Rozvoj medzisektorovej spolupráce v mikroregióne 
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Špecifický cieľ IV/2 Skvalitnenie vzájomnej cezhraničnej spolupráce 
 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- tvorba spoločných produktov CR 

- spoločná propagácia a informovanosť 

- budovanie nových cezhraničných trás a komunikácií 

 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- cezhraničná spolupráca podnikateľov 

- budovanie obchodných vzťahov, predaj miestnych výrobkov 

- podpora cezhraničnej zamestnanosti 
 

Indikatívne aktivity opatrenia: 

- budovanie kultúrnych a spoločenských kontaktov 

- realizácia spoločných kultúrnych, spoločenských a ďalších aktivít a akcií 

 

 

 

Opatrenie 4.4. Rozvoj cezhraničnej   spolupráce   v oblasti rozvoja cestovného   

ruchu 

Opatrenie 4.5. Rozvoj hospodárskej cezhraničnej spolupráce 

Opatrenie 4.6. Rozvoj spoločenskej a kultúrnej cezhraničnej spolupráce 



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu pri Slanej na roky 2020-2028 
 

91  

V. IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU 
 

15. ZABEZPEČENIE IMPLEMENTÁCIE PROGRAMU 

 

15.1 Sociálno-ekonomické partnerstvo 

 

Budovanie miestneho partnerstva na princípe vzájomnej otvorenej spolupráce rôznych 

zástupcov sektorov pôsobiacich mikroregióne, je základným východiskom úspešného 

naplnenia cieľov PHSR. Bez spoločnej spolupráce ostane tento dokument iba podporným 

nástrojom a stratí svoj prioritný rozvojový rozmer. V území môže byť vybudované jedno silné 

partnerstvo sociálno-ekonomických partnerov, alebo i viacej konkrétnych účelových 

partnerstiev. 

Dôležité pre úspešnú spoluprácu je, aby tieto partnerstvá neostali iba na báze občasných 

stretnutí, výmeny informácií, ale aby svoju spoluprácu formalizovali vo forme dohovoru 

alebo zmluvy o spolupráci. 

Takáto forma spolupráce obvykle časom prerastie do potreby vybudovania 

inštitucionalizovanej formy partnerstva. Čo znamená, že partnerské organizácie založia 

spoločný právny subjekt (napríklad neziskovú organizáciu, alebo aj podnikateľský subjekt). 

V procese implementácie stratégie mikroregiónu je potrebné vybudovať postupne verejno- 

súkromné partnerstvo s vyváženým zapojením všetkých sektorov a taktiež aj všetkých obcí 

územia. 

 

15.2 Inštitucionálne zabezpečenie implementácie stratégie 

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mikroregiónu je dokument, ktorý vo 

svojej podstate definuje rozvojové ciele a postupnosť krokov k stanoveným cieľom. V takomto 

procese je dôležité, aby bol zabezpečený koordinovaný postup jednotlivých krokov a realizácií 

(napr. príprava projektových zámerov, projekty v partnerstvách pre spoločný cieľ a pod.). 

 

Hlavnou úlohou v procese realizácie a implementácie stratégie je práve koordinácia a 

súvzťažnosť postupov ktorá má zabezpečiť: 

o kumuláciu vnútorných zdrojov – spájanie síl a zdrojov 

o zabránenie duplicite 

o rozdelenie úloh v území 

o poznanie sa a vzájomná komunikáciu 

o vzájomnú informovanosť 

 

Ďalšou úlohou v procese implementácie je zabezpečovať monitorovanie a spätnú väzbu 

napĺňania priorít a cieľov, čo následne zabezpečuje: 

o spätnú väzbu realizovaných projektov 

o hodnotenie účinkov a dopadov 

o odporúčania pre zmeny stratégie 

o krátkodobý aj dlhodobý vplyv realizovaných opatrení 
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o a ďalšie. 

 

Z týchto zásadných dôvodov je nevyhnutné zriadiť formalizovanú jednotku, ktorej 

primárnym zmyslom bude práve dohľad nad procesom implementácie PHRSR. 

Obvykle sa na úrovni mikroregiónu jedná o konkrétnu skupinu občanov vytvorenú z členov 

partnerstva na výkon tejto funkcie. Okrem poverenia je potrebné, aby vedenie mikroregiónu 

vo väzbe na zastupiteľstvá miestnych samospráv zadefinovalo a schválilo aj kompetencie tejto 

„pracovnej skupiny“. 

 

V praktickej rovine môže mikroregión využiť dve cesty vytvorenia pracovnej skupiny: 

1. vedenie mikroregiónu požiada jednotlivé obce o nominovanie zástupcov do 

pracovnej skupiny 

2. vedenie mikroregiónu priamo navrhne zloženie pracovnej skupiny so 

zvážením všetkých podmienok. 

 

Odporúčaním je, aby v tejto pracovnej skupine boli zastúpené pokiaľ možno všetky 

rozhodujúce oblasti zadefinované v stratégii. V prípade Mikroregiónu pri Slanej by v pracovnej 

skupine mali mať zastúpenie tieto oblasti: 

- lesníctvo, poľnohospodárstvo 

- cestovný ruch 

- samospráva 

- dobrovoľníctvo 

 

Zároveň by sa tieto oblasti mali prelínať so zastúpením nasledovných skupín obyvateľstva: 

- podnikatelia 

- dôchodcovia 

- zástupcovia menšín a etnických skupín 

- mládež 

Pracovná skupina by mala mať pritom menej   členov ako je počet obcí v území, ale nie 

priveľa, tak aby bola schopná efektívne pracovať. Optimálne by v prípade mikroregiónu mohla 

mať pracovná skupina 15 členov 

 

Konkrétnou náplňou činnosti pracovnej skupiny sú nasledovné úlohy: 

▪ zabezpečovať súlad rozvojových zámerov územia s prioritami a opatreniami 

stratégie 

▪ zostaviť spôsob hodnotenia podľa ukazovateľov programu (zodpovednosť a 

metodika 

▪  stanoviť spôsob monitoringu a koordinácie  spoločných rozvojových

 projektov (zodpovednosť a harmonogram) 

▪ spracovanie hodnotiacej správy za každý kalendárny rok 

▪ pripravovať návrhy na aktualizáciu stratégie, prvý krát najskôr v roku 2023 

▪ raz za dva roky každoročne zabezpečiť zostavenie prehľadu finančných zdrojov 

na financovanie a kofinancovanie spoločných rozvojových projektov. 

▪ podľa potreby spracovanie čiastkových akčných plánov realizácie stratégie. 
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Obecné a mestské zastupiteľstvá pri schvaľovaní Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Mikroregiónu pri Slanej na roky 2020-2028 by malo zároveň schváliť aj zriadenie 

jednotky pre implementáciu a dohľad nad stratégiou. 

 

15.3 Organizačné zabezpečenie implementácie stratégie 

 

Pracovná skupina vytvorená pre dohľad nad implementáciou stratégie k výkonu svojej 

činnosti nevyhnutne potrebuje zabezpečené organizačné zázemie. Je potrebné vybudovať 

stabilný systém organizácie, ktorý bude funkčný po celú dobu platnosti spracovanej stratégie. 

 

Organizačné zabezpečenie by malo plniť nasledovné úlohy: 

▪ zabezpečiť činnosť pracovnej skupiny 

▪ zabezpečovať monitorovanie stratégie 

▪ zabezpečiť informovanosť partnerov o plnení stratégie 

▪ zabezpečiť prístup k informáciám pre prípravu rozvojových projektov 

▪ zabezpečiť informovanosť zastupiteľstva o činnosti skupiny 

▪ a pod. 

 

Návrh organizačnej štruktúry: 

 

Rozhodujúci orgán: 

- Správna rada mikroregiónu; zastupiteľstvá miestnych samospráv 

 

Výkonný monitorovací orgán: 

- Výbor (pracovná skupina) pre dohľad nad stratégiou (cca.15členov) 

 

Monitorovanie v teréne: 

- Obecné úrady a mestský úrad 

o terénni sociálni pracovníci 

o členovia komisií zastupiteľstva 

o matriky 

o prípadne vyškolená skupina aktivistov 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ZÁKLADNÝ IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC 

PROGRAMU 
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16. Indikatívny finančný rámec programu 

 

Tabuľka 23 Indikatívny finančný rámec tis. EUR 
 

2020-2028 

EU ŠF + 

nár. 

spoluf. 

 

EÚ iné 

Št. 

rozpočet 

Reg. a 

miestne 

zdroje 

 

Iné 

 

Vlastné 

 

Spolu 

Priorita 1 

Opatrenie 1.1 600     15 615 

Opatrenie 1.2. 7 000  2 000   200 9 200 

Opatrenie 1.3. 2 000  1 000   100 3 100 

Opatrenie 1.4. 400     20 420 

Opatrenie 1.5.   50 50  10 110 

Opatrenie 1.6. 4 000  500    200 4700 

Opatrenie 1.7. 400  300 200  100 1000 

Opatrenie 1.8. 50   10   60 

Opatrenie 1.9. 50   10   60 

Priorita 2 

Opatrenie 2.1 1 100     150 1 250 

Opatrenie 2.2.  1 000      1 000 

Opatrenie 2.3. 30   5  10 45 

Opatrenie 2.4. 50   10  5 65 

Opatrenie 2.5. 50  20 20  5 95 

Opatrenie 2.6. 600      600 

Opatrenie 2.7. 1 000     50 1 050 

Opatrenie 2.8. 1 400  350 350  70 2 170 

Opatrenie 2.9. 700     35 735 

Priorita 3 

Opatrenie 3.1 135     15 150 

Opatrenie 3.2.  30  10  190 250 

Opatrenie 3.3. 1 172   100  200 1 472 

Opatrenie 3.4.   180 20  80 300 

Opatrenie 3.5. 1 000     100 1 100 

Priorita 4 

Opatrenie 4.1  30    40 70 

Opatrenie 4.2.      80 80 

Opatrenie 4.3. 170   20  110 300 

Opatrenie 4.4. 800     200 1 000 

Opatrenie 4.5. 200     200 400 

Opatrenie 4.6. 130   10  100 240 
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16.1 Realizačný rámec opatrení 

 

Tabuľka 24 realizačný rámec opatrení 

Všeobecný cieľ I Zlepšenie kvality a modernizácia infraštruktúry v mikroregióne 

PRIORITA 1 ROZVOJ OBČIANSKEJ, TECHNICKEJ A ENVIRONMENTÁLNEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY 

Špecifický cieľ I/1 Skvalitnenie a zlepšenie stavu technickej infraštruktúry obcí ako nevyhnutnej podmienky pre ich ďalší rozvoj 

Opatrenie  

Plánované (indikatívne) aktivity 

Externé 

zdroje 

Financovanie (tis.EUR) 

celkovo vlastné 

zdroje 

iné zdroje 

OPATRENIE 1.1. - dopravná infraštruktúra, miestne komunikácie 

- budovanie a modernizácia inžinierskych sietí 

- lávky mosty, chodníky... 

- verejné osvetlenie 

OP SK 615 15  Budovanie a modernizácia 

technickej infraštruktúry 

Špecifický cieľ I/2 Zlepšenie stavu vidieckej krajiny a životného prostredia v mikroregión 

OPATRENIE 1.2. - kanalizácie 

- ČOV 

- vodovody OP SK 9 200 2 000  
Budovanie a modernizácia 

infraštruktúry vodného a odpadového 

hospodárstva 

OPATRENIE 1.3. - sanácia skládok 

- separovaný zber 

- kompostovanie 

- minimalizovanie tvorby odpadov 

OP SK 3 100 100  Odstraňovanie ekologických záťaží 

a nakladanie z odpadmi. 

OPATRENIE 1.4.  

- znižovanie energetickej náročnosti budov 

- využívanie alternatívnych zdrojov energie 

- rozvoj systémov centrálneho zásobovania teplom 

OP SK 420 20  Rozvoj a modernizácia 

energetického hospodárenia 

OPATRENIE 1.5. - revitalizácia spustnutých lokalít 

- revitalizácia vodných tokov 

- revitalizácia rybníkov a ich okolia 

- výsadba melioračných a spevňujúcich drevín popri cestách a vodných tokoch (líniové výsadby 

OP SK 110 10  Obnova vidieckej krajiny 
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Špecifický cieľ I/3 Skvalitnenie miestnej infraštruktúry a vzhľadu obcí 

OPATRENIE 1.6. - sociálna a zdravotná infraštruktúra 

- budovanie sociálnych bytov 

- budovanie bezbarierových prístupov do budov verejných a občianskej obslužnosti 

- občianska infraštruktúra (rekonštrukcia, škôl, kultúrnych domov ...) 

- infraštruktúra kultúry, športu a voľnočasových aktivít 

 

OP SK 
4 700 200 

 

  

Budovanie a modernizácia 

lokálnej infraštruktúry 

OPATRENIE 1.7. - regenerácia sídiel 

- rekonštrukcia historických objektov 

- rekonštrukcie verejných priestranstiev 

- obnova, rekonštrukcia a modernizácia budov v majetku obcí 

- regulovanie vzhľadu a architektúry zástavby obcí 

- budovanie drobných stavieb (zastávky, lavičky ...) 

- zachovávanie tradičného vidieckeho charakteru obcí 

 

OP SK 
1 000 100 

 

 
 

 

 

Obnova a rekonštrukcia vzhľadu obcí 

Špecifický cieľ I/4 Modernizácia informačnej a komunikačnej infraštruktúry v mikroregióne 

OPATRENIE 1.8. - zavádzanie širokopásmového internetu 

- podpora sprístupňovania širokej ponuky TV programov 

- verejný internet, 

- rekonštrukcie miestnych verejných rozhlasov 

- vydávanie obecných a  mikoregionálnych novín 

 

OP SK 

 

 

60 

 

 
 

 

 
 

 

 

Rozvoj informačných a 

komunikačných technológií 

OPATRENIE 1.9.  
- zriadenie interaktívneho web portálu mikroregiónu a obcí 

- zavádzanie moderných technológií do komunikácie samospráva - občan 
OP SK 60 

 
 

 
 

 

Vybudovanie e-governmentu 
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Všeobecný cieľ II Zlepšenie podmienok pre rozvoj podnikania a cestovného ruchu na území mikroregiónu 

PRIORITA 2 ROZVOJ PODNIKANIA A 

CESTOVNÉHO RUCHU 

Špecifický cieľ II/1 Zvýšenie pripravenosti obyvateľov pre samozamestnanie a trh práce 

 

Opatrenie 

 

Plánované (indikatívne) aktivity 

Externé 

zdroje 

Financovanie 

celkovo vlastné 

zdroje 

iné zdroje 

OPATRENIE 2.1. - podporné programy v školách aj v kurzoch 

- mäkké zručnosti 

- odborná príprava a praktické zručnosti 

- pracovné a sociálne inkubátory 

OP SK 1 250 150  
 

Realizácia vzdelávacích 

programov zameraných na 

potreby trhu práce 

Špecifický cieľ II/2 Špecifický cieľ II/2 Skvalitňovanie podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania 

OPATRENIE 2.2. - vytvorenie systému miestnych úľav pre malých a stredných podnikateľov 

- prezentácia a propagácia miestnych podnikateľov, produktov a služieb 

- využívanie web stránok obcí pre prezentáciu podnikateľov, produktov a služieb 

- ponuka priestorov pre podnikanie 

- budovanie infraštruktúry pre podnikateľské aktivity 

OP SK 1 000 

 

 

 

 

 

 

 
Realizácia opatrení miestnych 

samospráv na podporu podnikania 

OPATRENIE 2.3. - vytváranie poradenských a informačných služieb 

- marketingové aktivity 

- podpora ÚPSVaR pri samozamestnaní a tvorbe pracovných miest 

- obnova tradičnej ľudovej výroby 

- preferovanie miestnych výrobkov a služieb 

OP 

SK 

45 

 

10 

 

 

 

 
Podpora mikro- a malého podnikania 

Špecifický cieľ II/3 Zvýšenie využitia miery turistického a rekreačného potenciálu mikroregiónu 
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OPATRENIE 2.4. - zmapovanie zaujímavostí mikroregiónu 

- prepojenie atraktivít do uceleného produktu 

- prepojenie a využitie kultúrnych a spoločenských aktivít pre rozvoj CR 

- podpora spolupráce podnikateľov, samosprávy a tretieho sektora 

OP SK, 

BBSK, 

 

65 

 

5 

 
 
 

Tvorba spoločných produktov 

cestovného ruchu 

OPATRENIE 2.5.  

- spoločná prezentácia zaujímavostí mikroregiónu 

- využívanie moderných informačných technológií pri propagácii 

BBSK, 

malé 

granty 

95 

 

5 

 

 
 

Propagácia mikroregiónu 

Špecifický cieľ II/4 Skvalitnenie infraštruktúry a služieb cestovného ruchu. 

OPATRENIE 2.6. - tvorba cyklotrás, turistických trás 

- priestorové značenie OP SK 600 
 

 

 

 
Budovanie infraštruktúry cestovného 

ruchu 

OPATRENIE 2.7. - budovanie a modernizácia stravovacích a ubytovacích zariadení 

- vybudovanie informačného centra 

- zriaďovanie doplnkových služieb 

- tvorba komplexného systému služieb pre návštevníkov 

BBSK 

 

1 000 

 

50 

 

 
 

 

Rozvoj služieb cestovného ruchu 

Špecifický cieľ II/5 Zlepšenie využitia potenciálu územia pre rozvoj agroturistiky a moderných foriem poľnohospodárstva 

OPATRENIE 2.8. - ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby 

- agroturistické produkty CR 

- alternatívne využívanie zanedbaných poľnohospodárskych areálov 

- rozvoj poľovníctva 

BBSK 2 170 70  
 

 

Rozvoj agroturistiky 

OPATRENIE 2.9. - pestovanie biopotravín a ekofariem 

- pestovanie energetických plodín rastlín 

- zaistenie odbytu poľnohospodárskej produkcie 

- podpora miestnych produktov 

- zavádzanie moderných technológií 

- rozvoj chovu rýb ... 

PRV 

 

735 

 

 

35 

 

 

 
 

 
Rozvoj moderných 

foriem 

poľnohospodárstva 
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Všeobecný cieľ III Zabezpečenie podmienok pre kvalitný život obyvateľov 

mikroregiónu 

PRIORITA 3 ROZVOJ KVALITY ŽIVOTA OBČANOV V MIKROREGIÓNE 

Špecifický cieľ III/1 Skvalitnenie a rast vzdelanosti obyvateľov 

 

Opatrenie 

 

Plánované (indikatívne) aktivity 

Externé 

zdroje 

Financovanie 

celkovo vlastné 

zdroje 

iné zdroje 

OPATRENIE 3.1. - rôzne formy celoživotného vzdelávania 

- skvalitňovanie výučby na ZŚ a SŚ 

- skvalitnenie výchovy v MŠ 

- vybudovanie vzdelávacieho centra 

OP SK 

 

150 

 

15 

 
 
 

 

Skvalitnenie a rast vzdelanosti obyvateľov 

Špecifický cieľ III/2 Zvýšenie záujmu občanov o vzájomnú spoluprácu a veci verejné, skvalitnenie občianskej spoločnosti 

OPATRENIE 3.2. - podpora budovania a činnosti tretieho sektora 

- podpora verejných spoločenských akcií 

- rozvoj a činnosť CVČ 

- vyhľadávanie, vzdelávanie a podpora činnosti miestnych lídrov 

- aktivizácia a zapájanie občanov do vecí verejných 

- využívanie rôznorodých efektívnych nástrojov motivácie občanov 

- vytváranie vhodných podmienok obcami pre verejnú angažovanosť občanov 

(priestory pre voľno časové aktivity, systémy pre odhaľovanie a likvidáciu smetísk 

a čiernych skládok ...) 

- inovatívne formy zapájania občanov do rozhodovaní v obciach (obecná televízia, ...) 

- zatraktívnenie existujúcich aktivít a akcií pre občanov 

 

 

OP SK, 
BBSK, 

malé 

granty, 

EK granty 

 

 

250 

 

 

 

 

190 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Budovanie občianskej spoločnosti 

Špecifický cieľ III/3 Skvalitnenie a rozšírenie služieb občanom 

OPATRENIE 3.3.  

- rozvoj zdravotných a sociálnych služieb 

-  rozvoj opatrovateľskej služby 

- zriaďovanie dostupné doplnkové služby 

- vytváranie podmienok pre novú bytovú výstavbu 

 

OP ĽZ 

 

1 472 

 

200 
 

 

 

Rozvoj služieb obyvateľstvu 
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Špecifický cieľ III/4 Zachovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva 

OPATRENIE 3.4. - podpora spolkového života v obciach 

- podpora miestnych zvykov, ľudových tradícií, kultúry a remesiel 

- zriadenie Domu tradícií mikroregiónu 

- podpora miestnych knižníc 

- vydávanie publikácií o obciach a mikroregióne 

 

BBSK, 

malé 

granty 

300 

 

80 

 

 

 

 
Rozvoj kultúry a tradícií. 

Špecifický cieľ III/4 Zabezpečenie trvalo udržateľnej kvality života sociálne odkázaných rodín a občanov 

OPATRENIE 3.5. - rekonštrukcia bývania 

- podporné programy samospráv pre občanov v núdzi 

- poradenské služby 

- podpora tvorby pracovných miest pre sociálne vylúčené skupiny (sociálna 

ekonomika) 

- podpora vzdelávania 

 

OP SK 

 

 

1 100 

 

 

100 

 

 
 

 

 

Podpora sociálne odkázaných rodín 

a občanov 
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Všeobecný cieľ IV Zvýšenie kvality a miery miestnej a cezhraničnej 

spolupráce 

PRIORITA 4 ROZVOJ MIESTNEJ A CEZHRANIČNEJ 

SPOLUPRÁCE 

Špecifický cieľ IV/1 Skvalitnenie vzájomnej spolupráce na miestnej úrovni 

 

Opatrenie 

 

Plánované 

(indikatívne) aktivity 

Externé zdroje Financovanie 

celkovo vlastné 

zdroje 

iné zdroje 

OPATRENIE 4.1. - tvorba spoločných projektov miestnych samospráv 

- združovanie zdrojov (finančných, materiálnych, ľudských, informačných..) 

- spoločný prístup k plneniu cieľov a opatrení PHSR mikroregiónu 

OP SK, 
EK granty 

70 

 

40 

 

 
 

Rozvoj vzájomnej spolupráce 

obcí mikroregiónu 

OPATRENIE 4.2. - vytváranie medzisektorových pracovných skupín pre riešenie rozvoja mikroregiónu 

- budovanie medzisektorových partnerstiev pri realizácii projektov 

- vzájomná podpora sektorov (finančná, materiálna, ľudská, informačná...) 

- spoločné financovanie rozvojových projektov 

IÚS 

BBSK,malé 

granty 

80 

 

80 

 

 
 

Rozvoj medzisektorovej spolupráce 

v mikroregióne 

OPATRENIE 4.3. - vytvorenie partnerstva pre LEADER 

- vytvorenie spoločnej integrovanej stratégie rozvoja územia a stratégie pre LEADER 

- zabezpečenie činnosti koordinátora spolupráce na úrovni partnerstva pre LEADER 

- zriadenie mikrograntongového programu mikroregiónu 

- regionálna a medzinárodná spolupráca s MAS 

BBSK, PRV 300 110  
 

Prístup LEADER 

Špecifický cieľ IV/2 Skvalitnenie vzájomnej cezhraničnej spolupráce 

OPATRENIE 4.4. - tvorba spoločných produktov CR 

- spoločná propagácia a informovanosť 

- budovanie nových cezhraničných trás a komunikácií 

OP SK- HU, PRV, 

BBSK 

1 000 

 

200 

 

 

 
Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti 

rozvoja cestovného ruchu 

OPATRENIE 4.5. - cezhraničná spolupráca podnikateľov 

- budovanie obchodných vzťahov, predaj miestnych výrobkov 

- podpora cezhraničnej zamestnanosti 
OP SK 400 200 

 

 
Rozvoj hospodárskej 

cezhraničnej spolupráce 

OPATRENIE 4.6.  
- budovanie kultúrnych a spoločenských kontaktov 

- realizácia spoločných kultúrnych, spoločenských a ďalších aktivít a akcií 

OP SK-HU, BBSK, 

malé granty 
240 100 

 
 

Rozvoj spoločenskej a 

kultúrnej cezhraničnej 

spolupráce 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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VII. MONITORING 

 

Monitoring stratégie v súlade s navrhovanou organizačnou štruktúrou ja zabezpečovaný na 

dvoch základných úrovniach. Prvou je získavanie a prvotné spracovanie informácií z terénu. 

Na jednej strane je potrebné sledovať realizované a pripravované aktivity, na druhej strane 

ukazovatele pôsobenia a dopadov implementácie PHRSR na život obyvateľov. Tieto úlohy 

môžu zabezpečovať iba pracovníci aktívni priamo v teréne. Je potrebné zabezpečiť systém 

(skupinu pracovníkov, aktivistov) spolupracujúcich na tejto úlohe. K zabezpečeniu 

monitoringu je potrebné spracovať systém kritérií a ukazovateľov a metodiku monitoringu, tak, 

aby bolo možné reálne vyhodnocovať prebiehajúce procesy. 

Druhou úrovňou je odborné vyhodnocovanie informácií a sledovanie plnenia cieľov, 

priorít a Úlohou vytvorenej pracovnej skupiny je zároveň aj spracovanie kritérií a ukazovateľov 

hodnotenia realizácie stratégie a metodiky jej monitoringu. 

Monitorovanie plnenia programu rozvoja bude stálym a dlhodobým procesom 

zameraným na sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien pomocou vybraných 

ukazovateľov, cieľom ktorého bude získavanie informácií o skutočnom plnení opatrení 

zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe zmeniť ich výber alebo spôsob 

realizácie. Stabilizovať zásady procesu monitorovania umožní priebežná i etapovitá kontrola 

realizácie programu. Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je organizačné a metodické 

zabezpečenie riešenia operatívnych problémov a z nich vyplývajúce zmenové riadenie. 

Monitorovanie plnenia programu rozvoja bude obsahovať nasledovné činnosti: 

− každoročné hodnotenie napĺňania cieľov stanovených v PHRSR, 

− každoročné spracovanie plánu aktivít na nasledujúce obdobie 

− vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a 

opatrení, 

− vyhodnotenie dopadov aktivít na občanov dotazníkovou formou a porovnanie 

s počiatočnými preferenciami občanov pri zostavovaní PHRSR. 

 

Uvedené činnosti uskutočnené v procese monitorovania umožnia zhodnotiť postup v 

realizácii plánovaných úloh. Znamená sledovanie výstupov, financovanie jednotlivých 

činnosti, projektov alebo etáp. Monitorovanie sa uskutočňuje prostredníctvom ukazovateľov, 

ktoré sa vzťahujú na špecifické ciele, objasňujú stav implementácie, výsledkov a dopadov a 

poukazujú na dosiahnutý vývoj vo vzťahu k finančnému plánu. 

Cieľom monitorovania pracovnými skupinami bude zabezpečiť konzistentné a pravidelné 

informácie o realizovaných a ukončených projektoch. Vhodným spôsobom na realizáciu 

monitoringu sú kvantitatívne ukazovatele úspešnosti, ktoré dávajú jednoznačnú odpoveď na 

stupeň alebo mieru naplnenia projektu v danom časovom období. Spôsob práce pracovnej 

skupiny uskutočňujúcej monitorovanie a hodnotenie vyplynie zo samotného charakteru 

projektu. 

Zmyslom procesu hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov 

na získanie informácií o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Tieto informácie sa 

transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa prerokovávajú na zasadnutiach 

pracovnej skupiny. Proces hodnotenia využíva ako svoje vstupy všetky dáta získavané v 
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procese monitorovania. Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu monitorovania a 

hodnotenia, sú hodnotiace a monitorovacie správy. Hodnotenie je vykonávané pravidelne za 

účelom merania efektivity voči cieľom projektov. Vykonáva sa v priebehu realizácie 

jednotlivých projektov a po ich ukončení. Posudzuje sa hlavne vecná stránka a vzniknuté 

problémy. Riešenie prioritných problémov sa posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným 

ukazovateľom. Hodnotenie znamená kritické a objektívne overovanie. Plní funkciu spätnej 

väzby. Hodnotenie sa opiera o monitorovacie činnosti, ktoré mu poskytujú nevyhnutné 

informácie. 

Monitorovacie ukazovatele procesu implementácie programu rozvoja mikroregiónu: 

- vytvorenie pracovnej skupiny pre proces implementácie 

- počet stretnutí pracovnej skupiny 

- počet správ o implementácii PHSR 

- počet akčných plánov 

- spracovanie monitorovacích ukazovateľov pre jednotlivé opatrenia 

- počet informačných aktivít a realizácii programu 

- úroveň a početnosť zberu informácií v teréne 

 

Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu rozvoja mikroregiónu – vzorový 

návrh: 

- počet pripravených investičných aktivít v mikroregióne 

- počet zrealizovaných investičných aktivít v mikroregióne 

- objem zrealizovaných investičných aktivít 

- objem získaných prostriedkov z externých zdrojov 

- objem aktivizovaných vnútorných zdrojov 

- miera zapojenia občanov a subjektov do aktivít programu rozvoja 

- miera skvalitnenia poskytovaných služieb v mikroregióne 

- počet a rozsah poskytovaných služieb v mikroregióne 

- miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v mikroregióne 

- miera zvýšenia návštevnosti mikroregiónu 

- miera zviditeľnenia sa mikroregiónu smerom von 

- počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít 

- miera skvalitnenia života občanov v mikroregióne 
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VIII. ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 
Časový harmonogram procesu implementácie PHRSR Mikroregiónu pri Slanej bol 

vypracovaný pracovným tímom, jednotlivé fázy implementácie popisuje tabuľka č. 25.   
 

Tabuľka 25 Časový harmonogram procesu implementácie 
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Záver 

 

Každý programový dokument a Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mikroregiónu obzvlášť, dostáva svoj zmysel nie jeho vytvorením, ale v procese jeho realizácie. 

Prax a samotné napĺňanie cieľov, priorít a opatrení PHRSR je skúškou kvality procesu 

programovania a jeho zmysluplnosti. V procese spracovania rozvojového programu obcí a 

mikroregiónu sa aktivizujú mnohé, často dovtedy neodskúšané miestne zdroje, najmä z oblasti 

ľudských kapacít. Miestne samosprávy ako garant a zadávateľ spracovanie programu rozvoja 

mikroregiónu, majú byť zároveň garantom aj toho, aby tento potenciál, ktorý sa v procese 

tvorby PHRSR vytvoril, naplnil svoju hodnotu v procese reálneho napĺňania programu. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je spracovaný na báze viacerých 

dokumentov a v súlade s príslušnými zákonnými predpismi. Časť programu je zameraná na 

komplexnú analýzu v oblastiach ako demografia, nezamestnanosť, hospodársku oblasť, 

sociálnu a technickú infraštruktúru a iné oblasti, ktoré popisujú a analyzujú súčasný stav v 

území, ktorý je detailnejšie rozpracovaný v SWOT analýze popisujúcej silné a slabé stránky, 

príležitosti a ohrozenia. Program rozvoja mikroregiónu je dôležitým strategickým, systémovým 

a koncepčným dokumentom pre zabezpečovanie zásadných aktivít rozvoja v zmysle 

definovaných cieľov, priorít, opatrení a financovania. Vzhľadom na súčasné postavenie 

regionálneho rozvoja v rámci Slovenskej republiky, ktorý nevytvára priame nástroje podpory v 

regiónoch (VÚC), je dokument PHRSR účelovo a explicitne zameraný na ciele a priority 

rozvoja kraja. Sleduje sa tým najmä možnosť využívania nástrojov pomoci EÚ, to znamená 

využitie štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. Program je potrebné hodnotiť ako 

dokument otvorený, ktorý môžu orgány mikroregiónu priebežne doplňovať a o nové aktivity, 

respektíve vypúšťať tie opatrenia, ktorých realizácia nie je v možnostiach mikroregiónu. Je 

zrejmé, že najmä v dnešnej dobe je veľmi zložité dokázať exaktne naformulovať prognózu 

rozvoja územia na dobu viac ako 5 rokov. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité akceptovať 

„živosť“ tohto dokumentu.   Len   priebežným   vyhodnocovaním   situácie   v mikroregióne,   

regióne   a spoločnosti a následným aktualizovaním dokumentu je možné zabezpečiť jeho 

aktuálnosť a zmysluplnosť.
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Zoznam zdrojov  
 

Banskobystrický samosprávny kraj. Dostupné na internete: https://www.bbsk.sk/  

 

Dátové podklady IÚS/PHSR BBSK. Dostupné na internete: 

https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBS

K/Oddeleniestrat%C3%A9gi%C3%ADaanal%C3%BDz/Integrovan%C3%A1%C3%BAzemn

%C3%A1strat%C3%A9giaBBSKnaroky2021-2027/D%C3%A1tov%C3%A9podklady.aspx  

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Operačný program 

Slovensko. Dostupné na internete: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/politika-sudrznosti-

eu/programove-obdobie-2021-2027/index.html  

 

Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart 

(inteligentného, rozumného) rozvoja. Dostupné na internete: https://www.mirri.gov.sk/wp-

content/uploads/2020/09/Metodika_PHRSR2020.pdf  

 

Moja obec v štatistikách (obyvateľstvo, ekonomická aktivita, poľnohospodárstvo, organizačná 

štatistika). Dostupné na internete: https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html  

 

Mikroregión pri Slanej. Dostupné na internete: 

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/census/indicators/!ut/p/z1/jZHJ

boNAEES_JQeuMz2sQ24DCUs0cTCbyVwibBFMxGJhYn4_OMoFycH0raVX1a0qLHCGR

ZtfqjIfqq7N62l_F_pHygNqWYQB9V4J-

A4P0uA5JqEFeDcHXCOegM0mSlK6VbamjMUave0yTzU4AOWuBj7zktDcKgowZZ0e_hk

G6_QLgFi232ExP3EjgV_AiQKZmaprP4VvDvixLdOI6zK4-h0AyB-wFNK9N1-

wqPYNGg8NAqSZk4ehE1MDUHWiXVtm7V6hJRZ98Vn0RY---

6n84zCczo8SSDCOIyq7rqwLdOgaCW5Jjt15wNmcxKcmSZIMKv9Lqy-

cPfwAnLmDqg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/  

  

Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030. 

Dostupné na internete: 

https://www.nro.vicepremier.gov.sk/site/assets/files/1140/7075_vstupna-sprava_novej-

strategie_rur-sr-do-roku-2030.pdf  

 

Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného 

rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 – nové znenie. Dostupné na internete: 

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/01/SLOVENSKO-2030.pdf 

 

Obecná štatistika / Obecné databáza  

Socio-ekonomický profil okresu Rimavská Sobota 2020 – Dostupné na internete: 

https://www.bbsk.sk/Portals/0/Users/052/64/564/Socio-

https://www.bbsk.sk/
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