
EX-POST hodnotenie  
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Plaveč  
 
Vzhľadom na štruktúru Programu  hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč, ktorého pôsobnosť 

je stanovená na obdobie do konca roku 2015 je veľmi  obtiažne  vyhodnotiť ho štandardnými spôsobmi. 

Absentuje identifikácia a definovanie problémov, vstupné analýzy sú viac menej samoúčelné a 

nerelevantné.  

Stanovenie cieľov je buď nejasné, príliš všeobecné, alebo úplne absentuje. A to na všetkých úrovniach. 

Absentuje vízia, úrovne strategických, hlavných, špecifických či akýchkoľvek iných cieľov. Z tohto 

členenia nie je jasné, čo a akým spôsobom má určovať smer rozvoja, nehovoriac o tom, že nie je možné 

vydedukovať, aké kroky (aktivity, úlohy... ) je potrebné podniknúť v záujme rozvoja.  

Úplne absentuje akákoľvek orientácia v čase, teda kedy, čo, ako, s kým, dokedy (....) je potrebné 

realizovať. 

Nie je možné štruktúrovane vyhodnotiť konkrétne kroky – aktivity, keďže neboli špecificky dané. Preto 

je odpočet tzv. opatrení len orientačný, aby bolo vôbec možné získať prehľad o realizovaných 

rozvojových krokoch posledného desaťročia. Za dôležitý fakt považujeme to, že realizované aktivity 

(odpočet) boli realizované nie v nadväznosti pôvodného PHSR (keďže bolo len formálnym a 

nepoužiteľným dokumentom), ale zo spontánnych a krátkodobých iniciatív obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Technická infraštruktúra  

OPATRENIA: 

 - modernizácia a skvalitnenie miestnej dopravnej infraštruktúry  

- dbať na ochranné a manipulačné pásma ciest  
- rekonštrukcia miestnych komunikácií po dobudovaní kanalizačnej siete  

- výhľadove pamätať na vybavenie ciest propagačným materiálom pre turizmus 
- sledovať a vytipovať prednostné požiadavky na údržbu ciest  

- vybudovanie chodníkov v obci po zrealizovaní chýbajúcej infraštruktúry, opravy 

a spevnenie obecných stok,  
- výstavba miestnych komunikácií k navrhovaným stavbám 

- zabezpečenie trvaloudržateľnej mobility a zlepšenie životného prostredia v obci  
- zlepšenie bezpečnosti dopravy  

Opatrenia 

čiastočne 
zrealizované 

2. Rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry  

OPATRENIA: 

 - zlepšenie vybavenosti technickou infraštruktúrou na úrovni štandardov EÚ a tým 
zvýšenie atraktivity územia i pre podnikateľskú sféru a návštevníkov  

- dobudovanie kanalizačnej siete a ČOV  
- zlepšenie kvality podzemných i povrchových vôd a zníženie potenciálneho 

ohrozenia vôd 

- zníženie rizika povodní a ich možných následkov  
- úprava miestneho potoka   

Opatrenia 
čiastočne 

zrealizované 

3. Zásobovanie obce energiou a úspora energie  

OPATRENIA: 
 - znižovanie spotreby energie a zvyšovanie účinnosti energie  

- posilnenie vedenia a vybudovanie nových TS podľa potreby  

- znižovanie strát a zvyšovanie spoľahlivosti sietí  
- informovať obyvateľov o úsporách energie  

Opatrenia 
čiastočne 

zrealizované 

4. Rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry 

OPATRENIA: 
 -  zabezpečenie komunikačných potrieb obce/dobudovanie k novonavrhovaným 

stavbám a estetické rozloženie v obci  

-  kvalitná ponuka telekomunikačných, hlasových a dátových služieb pre spojenie 
vnútroštátne i zahraničné 

-  zabezpečenie dostupnosti internetu na verejných staniciach s kvalitným 
pripojením, zavedenie moderných informačných technológií  

Opatrenia 

čiastočne 
zrealizované 

II. Cestovný ruch, kultúra, šport a vonkajšie vzťahy :  

1. Vybudovanie systému verejnoprávnych partnerstiev v oblasti cestovného ruchu na 
miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni  

OPATRENIA: 
 -  vybudovanie inštitucionálnej siete na podporu rozvoja domáceho a zahraničného 

cestovného ruchu   
-  vytvorenie inštitucionálneho rámca pre vzájomnú kooperáciu všetkých 

relevantných partnerov v oblasti cestovného ruchu (štátna správa, samospráva, 
okolité obce, tretí sektor, podnikateľská sféra, profesné združenia) 

-  podpora rozvoja cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce  

Opatrenia 
čiastočne 

zrealizované 

2. Osveta, výchova a vzdelávanie v súlade s potrebami a trendmi rozvoja cestovného ruchu  

OPATRENIA: 
 - zvyšovanie povedomia, výchovy a vzdelanostnej úrovne obyvateľstva 

k cestovnému ruchu a jeho príležitostiam 
- vytvorenie kvalifikovanosti v oblasti cestovného ruchu  

Opatrenia 

nezrealizované 

3. Rozvíjať vidiecky turizmus  v kombinácii s agroturizmom vo väzbe na kultúrno – 

historický potenciál, tradície a zvyklosti  

OPATRENIA: 
 -  zvyšovanie príťažlivosti vidieka 

-  podpora tvorby nových komplexných produktov cestovného ruchu (poľovníctvo, 
agroturistika a iné) 

-  vytváranie imidžu konkrétnych lokalít a atraktivít  

Opatrenia 
nezrealizované 



-  vybudovanie turistických , cykloturistických, sankárskych a bežeckých trás 
-  využívanie grantových programov na rozvoj vidieckych oblastí 

- vybudovanie penziónov, zóny oddychu a stredísk pre letné a zimné športy  

4. Zlepšenie podmienok pre rozvoj MSP v oblasti služieb cestovného ruchu  

OPATRENIA: 
 - zabezpečenie jednotného prístupu k informáciám o možnostiach podpory MSP 

v cestovnom ruchu vrátane podporných programov, predvstupových 
a štrukturálnych fondov   

- skvalitnenie propagácie obce v záujme získavania investorov a prílevu turistov 
- zvýšenie informovanosti o podporných programoch MSP  

Opatrenia 
nezrealizované 

5. Zachovať kultúrno – historické dedičstvo 

OPATRENIA: 
 -  ochrana a rozvoj pamiatkového fondu – PHSR  

-  podpora živej kultúry (folklór, ľudové remeslá, ochotnícke divadlo, literatúra,  

   výtvarné umenie a iná kultúrno – záujmová činnosť)   
-  podpora CR v oblasti kultúry  

-  iniciovanie vzniku informačného systému kultúry v spolupráci s RPIC a CPK  

Opatrenia 

čiastočne 
zrealizované 

6. Skvalitniť informačný a orientačný systém  

OPATRENIA: 
 - zvýšiť dostupnosť informácií  zaujímavostiach a atraktivitách služieb v obci  

- vybudovanie siete infraštruktúry turistických, cykloturistických, sankárskych 
a bežeckých trás  

Opatrenia 
nezrealizované 

7. Rozvoj cezhraničnej spolupráce  

OPATRENIA: 

 - rozvoj komunikačných spojov modernizácia a výstavba základe pre CR za jej 
súčasného prispôsobovania sa k štandardom EÚ 

- rozvoj alternatívnej turistiky  

Opatrenia 

nezrealizované 

IV. Podpora a rozvoj podnikania  
1. Stabilizácia a rozvoj existujúcich výrobných kapacít remeslá a poľnohospodárstvo 

a progresívne prispôsobovanie ich profilu vývojovým trendom  

OPATRENIA: 
 -  zvýšenie využitia a vyťaženosti existujúcich perspektívnych, výrobných kapacít  

-  zvýšenie finalizácie výroby  
Opatrenia 

nezrealizované 
2. Optimalizácia obecnej štruktúry a kvality podnikateľských subjektov v oblasti výroby  

OPATRENIA: 
 - intenzívne využívanie podporných programov pre malé podnikanie  

- podpora a zvyšovanie úrovne podnikov  

Opatrenia 

nezrealizované 
3. Vybudovanie a rozvoj dopravnej infraštruktúry 

 - dobudovanie miestnych komunikácií a zabezpečenie adekvátneho technického 

stavu dopravnej infraštruktúry  

- vybudovanie chodníkov po dokončení infraštruktúry  

Opatrenia 

čiastočne 

zrealizované 
4. Dobudovanie a rozvoj inžinierskych sietí  

OPATRENIA: 
 - výstavba nových inžinierskych sietí k novým IBV a k športovému areálu  Opatrenia 

nezrealizované 
5. Rozvoj telekomunikačných sietí  

OPATRENIA: 
 - dobudovanie a výstavba nových telekomunikačných sietí   

- modernizácia telekomunikačných sietí  
Opatrenia 
čiastočne 

zrealizované 
6. Efektívne umiestňovanie existujúcich nezamestnaných na trhu práce 

OPATRENIA: 
 - vytvorenie komplexného systému rekvalifikácie reagujúceho na aktuálne problémy 

trhu  
- vytvorenie efektívneho systému umiestňovania nezamestnaných na trhu práce 

v oblasti samozamestnávania  

Opatrenia 
nezrealizované 



- osveta v oblasti samozamestnávania  - podporovať , podpora zo strany obce, nie 
je v kompetencii, podpora osvety v oblasti samozamestnania 

7. Posilňovanie sociálneho kapitálu  

OPATRENIA: 
 - podpora sociálnych infraštruktúr smerujúcich k zvyšovaniu kvality života   

- podpora využitia miestneho potenciálu na sociálno – ekonomický rozvoj (cestovný 

ruch, kultúra, prírodné zdroje a rozvoj MSP) 

Opatrenia 
nezrealizované 

V. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a vidiecky rozvoj  
1. Zabezpečenie racionálneho obrábania PPF (Poľnohospodársky pôdny fond) so 

zohľadnením na vytvorenie trvalo udržateľnej sústavy hospodárenia  

OPATRENIA: 
 - vysporiadanie vlastníckych vzťahov s pôdou 

- zabezpečenie racionálneho PPF  
- návrh na racionálnu dotačnú politiku  – skôr smerovať k zabezpečeniu , hľadanie 

foriem efektívneho využívania pôdy  

- napomáhať vysporiadaniu vlastníckych vzťahov. 

Opatrenia 

nezrealizované 

2. Podpora dynamického rozvoja prvovýroby a spracovateľského priemyslu  

OPATRENIA: 
 - podpora modernizácie a technologickej inovácie prvovýroby  

- podpora medzinárodných noriem kvality (ISO 9001 – normy EÚ)  
- podpora vzdelávania pracovníkov v agrosektore – dávame von  

Opatrenia 

nezrealizované 

3. Ochrana PPF 

OPATRENIA: 
 - zvyšovanie ochrany PPF pred povodňami a záplavami  

- znižovanie znečistenia pôdy a vody z poľnohospodárskej výroby  

- zníženie vodnej a veternej erózia  

Opatrenia 
nezrealizované 

4. Rozvoj turizmu a agroturizmu vo vidieckom priestore  

OPATRENIA: 
 - zvyšovanie vedomia vidieckeho obyvateľstva na využívanie jestvujúcich stavieb, 

budov na vidieku 

- zabezpečenie marketingu, propagácia vidieka – vidieckeho turizmu a agroturizmu  

- zabezpečenie dotačnej politiky štátu na vybudovanie agroturistických zariadení – 
podpora a informovanosť  

Opatrenia 
nezrealizované 

5. Zalesňovanie poľnohospodárskych ťažko prístupných pôd  

OPATRENIA: 
 - pozemky s ťažkým reliéfom (veľká svahovitosť) začleniť do lesnej pôdy  

- vysporiadať hranice medzi PPF a LPF 

Opatrenia 

nezrealizované 
6. Podpora ozdravných opatrení v lesoch  

OPATRENIA: 
 - získanie finančných prostriedkov od štátu, z fondov EÚ na vápnenie postrekov 

chorých porastov – vyhodiť von  
- výsadba poškodených lesných pôd – drevinami s požadovaným genofondom – 

vyhodiť von  

Opatrenia 
nezrealizované 

7. Podpora rozvoja poľovníckej turistiky ako súčasť rozvoja vidieka  

OPATRENIA: 
 - využívať granty pre rozvoj poľovníckeho združenia (vybudovanie obory, 

zazverovanie, ochrana lesného fondu, spolupráca v CR) 
- vytvorenie informačnej siete, propagačného materiálu pre domácich 

a zahraničných hostí  

- poskytovanie možnosti poľovačky v poľovnom revíri  
- nárast turistickej, poľovníckej verejnosti na vidieku   

- možnosti prílevu finančných prostriedkov na vidiek (ubytovanie, stravovanie 
a ostatné doplnkové služby) – vytvoriť podmienky pre podporu poskytovania  

Opatrenia 

nezrealizované 

8. Stabilizácia a zlepšenie obhospodarovaných poľovných revírov 

OPATRENIA: 
 - intenzívna starostlivosť o zdravotný stav zveriny v poľovnom revíri – podpora   



- dodržiavanie ročného povoleného odstrelu poľovnej zveriny – podpora  
- pravidelné zabezpečovanie objemových a jadrových krmovín na zimnú sezónu pre 

zverinu v poľovnom revíri 

VI. Sociálna oblasť a zdravotníctvo  
1. Zvýšenie kvality sociálnych služieb  

OPATRENIA: 
 - spracovanie štandardov kvality a finančnej náročnosti služieb  Opatrenie 

nezrealizované 
2. Dosiahnutie aktívnej účasti na starostlivosti o zdravie  

OPATRENIA: 
 - zlepšiť prístup občana k informáciám o ochrane zdravia  Opatrenie 

nezrealizované 

VII. Životné prostredie  
1. Ochrana a racionálne využívanie vôd, zabezpečenie dostatku pitnej vody  

OPATRENIA: 
 - dobudovanie kanalizačnej siete, ČOV  

- zlepšenie kvality povrchových a podzemných vôd  

- zabezpečenie protipovodňovej ochrany a vododržnosti územia 
- v celej obci úprava nekrytej dažďovej kanalizácie, priepustov  

Opatrenia 
čiastočne 

zrealizované 

2. Minimalizácia vzniku odpadov, ekologické nakladanie s odpadmi  

OPATRENIA: 
 - znižovanie produkcie odpadov 

- zvýšenie podielu separácie odpadov a zhodnocovania separovaných odpadov 

- organizované a ekologické odstraňovanie odpadov 
- propagácie metód moderného odpadového hospodárstva 

Opatrenia 
čiastočne 

zrealizované 

3. Ochrana a racionálne využívanie vôd 

OPATRENIA: 
 - zabezpečenie protieróznej ochrany pôd  

- prevencia kontaminácie a eliminácia kontaminovaných pôd  

- zvyšovanie prirodzenej úrodnosti pôd   

Opatrenia 
nezrealizované 

4. Ochrana ovzdušia  

OPATRENIA: 
 - znižovanie objemu znečisťujúcich látok produkovaných do ovzdušia  Opatrenie 

nezrealizované 
5. Environmentálna osveta, výchova a vzdelávanie v súlade s potrebami a trendmi ochrany 

životného prostredia  

OPATRENIA: 

 - rozšírenie a skvalitnenie environmentálnej výchovy v školskom systéme i mimo 

neho  

- podpora osvety a záujmu širokej verejnosti v problematike ochrany 
a skvalitňovania životného   prostredia  

- zjednodušenie prístupu obyvateľov ku komplexným informáciám o stave životného 
prostredia v obci  

Opatrenie 
nezrealizované 

VIII. Vzdelávanie a školstvo  
1. Rozvoj vzdelávania  

OPATRENIA: 
 - zapojenie relevantných partnerov do procesu vzdelávania 

- podpora rozvoja vzdelávania cez rekvalifikačné kurzy  

Opatrenie 

nezrealizované 
2. Zvýšenie vzdelanostnej úrovne občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

OPATRENIA: 
 - vytváranie možností pre intenzifikáciu prípravy detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia predškolského veku na vstup do školských zariadení  
- vytvorenie legislatívnych podmienok pre celodenný pobyt žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia v kultúrne pozitívnom prostredí   

- presadenie rešpektu voči zákonom upravujúcim povinnosti rodičov v oblasti 
vzdelávania detí  

Opatrenie 

nezrealizované 



 


