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Zoznam použitých skratiek 

 

ČOV – Čistička odpadových vôd 

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja 

ESF – Európsky sociálny fond 

EÚ – európska únia 

EŠIF – Európske štrukturálne a investičné fondy 

KF – Kohézny fond 

KSK – Košický samosprávny kraj 

MAS – Miestna akčná skupina 

MDVRR SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

MH SR – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MŠ SR, MŠVVŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NSRR – Národný strategický a referenčný rámec 

PHSR – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

RO – Riadiaci orgán 

SORO – Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 

ÚV SR – Úrad vlády Slovenskej republiky 

VÚC – Vyšší územný celok 
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ÚVOD      

 

             Program rozvoja obce je základným dokumentom,  zameriava sa na komplexnú 

koncepciu rozvoja obce v hlavných oblastiach jej života pre najbližšie a strednodobé obdobie 

so zakladaním rozvojových prvkov a východísk pre dlhodobý a dlhodobo udržateľný rozvoj 

tohto sídelného a územného útvaru. Hlavnou intenciou programu je zvrátenie nepriaznivých 

tendencií a rozvoj tých ukazovateľov a oblastí, ktoré môžu z dlhodobého hľadiska vytvoriť 

podmienky pre dlhodobo udržateľný rozvoj celého územia a jeho zatraktívnenie. Cieľom PRO 

je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy 

jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, 

stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, príp. rezortnými stratégiami, záujmami ochrany 

životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod. Je to program cielených opatrení navrhnutý 

pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce 

            Pri spracovávaní dokumentu bola primerane zohľadnená odporúčaná Metodika na 

vypracovanie PHSR obce, obcí a VÚC spracovaná Ministerstvom dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR. PRO je spracovaný na obdobie 7 rokov, vychádza z predošlého 

PHSR obce a predovšetkým z aktuálnej situácie a existujúcich súčasných potrieb miestnych 

obyvateľov, podnikateľov a ďalších subjektov v obci. V prípravnej fáze boli identifikované 

slabé a silné stránky územia a sociálno-ekonomických zdrojov, následne bol analytickými 

výstupmi definovaný rozvojový potenciál územia obce.  

              Ciele a priority sú spracované v súlade s PHSR Košického samosprávneho kraja, ktorý 

spolu s Územným plánom vyššieho územného celku Košického kraja a Územným plánom obce 

predstavujú základné a kľúčové dokumenty pre riadenie samosprávy v oblasti regionálneho 

rozvoja.  Pri spracovaní strategického programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky 

vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä 

v Politike súdržnosti  EÚ 2014-2020 , Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej 

dohode a programom SR na roky 2014-2020, Delegované a implementačné akty pre Európske 

štrukturálne a investičné fondy 2014-2020, Nariadenie pre Európske štrukturálne a investičné 

fondy 2014-2020 a Usmernenie Európskej komisie pre operačné programy na roky 2014-2020. 

Program je zameraný na podporu regionálneho rozvoja na miestnej úrovni.  Pri jeho 

vypracovaní sa uplatňuje princíp partnerstva, čo znamená spoluprácu s príslušnými 

najdôležitejšími socioekonomickými partnermi v regióne. Dokument  je spracovaný v súlade 

so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a v zmysle novely tohto zákona 

č. 309/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1.januára 2015.                                        

                Program rozvoja obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ktoré bude zároveň aj 

realizovať vykonateľnosť, kontrolu, monitorovanie a hodnotenie tohto programu. Pri 

spracovávaní bol kladený rešpekt aj na zásady regionálnej politiky vlády SR a princípy 

regionálnej politiky Európskej únie. Súhrnnou analýzou i strategickou časťou sa prelínajú 

globálne i špecifické ciele, ktoré sú rozpracované do konkrétnych opatrení.  
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          Analytická časť dokumentu obsahuje popis obce s jej základnými geografickými údajmi 

a hlavnými socioekonomickými charakteristikami, ktoré charakterizujú dynamiku sociálneho 

a ekonomického rozvoja obce. Súčasťou je súhrnná analýza rozvojového potenciálu, ktorá 

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

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

      Druhá časť dokumentu je orientovaná na formulovanie strategického rozvoja. Strategická        

a programová časť je spracovaná na základe vzájomnej korelácie výstupov spracovaných 

obcou, PHSR KSK a potrieb a požiadaviek obce. Tento program je spracovaný na úrovni LAU 

2 na základe zadania aktualizácie Programu rozvoja obce. Globálne ciele sú rozpracované do 

špecifických cieľov, ktoré majú stabilizačný alebo rozvojový charakter. Stabilizačné ciele 

a súvisiace opatrenia sú zamerané na riešenie súčasného nepriaznivého až kritického stavu 

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

a na podporu ich dlhodobého rozvoja do roku 2020. 

 

     Program rozvoja obce je spracovaný ako otvorený dokument a môže byť podľa 

potreby priebežne aktualizovaný a dopĺňaný. 
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Analytická časť plánu je spracovaná na základe informácií a údajov obce, z odbornej 

literatúry, internetu a údajov poskytnutých starostom obce. Vychádza z aktuálneho stavu 

a potenciálu obce s väzbami na širšie územie a odhad budúceho vývoja s dôrazom na možné 

riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce relevantné stratégie a koncepcie a využívanie 

vnútorného potenciálu územia.  

 

Východiskové dokumenty PRO: 

 Na regionálnej úrovni: 

- územný plán  obce  

- územný plán Košického samosprávneho kraja 

- viacročný rozpočet 

- Integrovaný regionálny operačný program „IROP“ - programový dokument SR                           

pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorého globálnym cieľom je: prispieť k zlepšeniu 

kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený                            

a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 

 

 Na národnej úrovni: 

- Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové 

obdobie  2014-2020 

- Partnerská dohoda SR určujúca stratégiu , priority a podmienky SR na využívanie fondov 

Európskej únie tak, aby sa dosiahli priority stratégie Európa 2020. Predstavuje základný 

národný dokument zastrešujúci všetky operačné programy SR pre aktuálne programovacie 

obdobie. Tento významný strategický dokument je základnou podmienkou pre využite 

finančných prostriedkov z fondov EÚ v rokoch 2014 – 2020 Konkrétnejšie informácie                              

sú zverejnené na webových stránkach Úradu vlády SR (http://www.vlada.gov.sk/14327/vlada-

schvalila-partnersku-dohodu-na-roky-2014-%E2%80%93-2020/). 

- Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014-

2020 - zámerom bolo predstaviť pohľad Európskej komisie na identifikáciu hlavných 

rozvojových potrieb a výber tematických cieľov a priorít, ktoré by mali byť financované v rámci 

fondov Spoločného strategického rámca EÚ v podmienkach SR.  

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, aktualizácia 2010 

- Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020 

- Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 
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NUTS II. na úrovni samosprávneho kraja 

              NUTS V. na úrovni obce 

 Na nadnárodnej úrovni:  

 Stratégia Európskej únie 2020 

 Spoločný strategický rámec EK  

 Nariadenia EK (Všeobecné nariadenie, nariadenie k fondom) 

 CENTROPE – Správa o regionálnom rozvoji 

 CENTROPE – Nástroj na hodnotenie potrieb infraštruktúry – podpora 

konkurencieschopného regionálneho rozvoja (INAT) 

 CENTROPE – Stratégia ľudského kapitálu 

 CENTROPE – Stratégia v oblasti vedomostného regiónu 

 CENTROPE – Stratégia v oblasti priestorovej integrácie a Akčný plán 2013 

 CENTROPE – Stratégia v oblasti kultúry a cestovného ruchu 2013 

 Národný (regionálny) rozvojový plán (RDP – Regional Development Plan), ktorý                      

je hlavným dokumentom pre vyjednanie podpory zo Štrukturálnych fondov Európskej 

únie 

 Sektorové operačné programy (SOP – Sectoral Operation Programme), ako taktické 

dokumenty vytvorené na úrovni ministerstiev, ktoré rozpracovávajú problémové celky 

stratégií majúcich plošný (celoštátny) charakter, pre ktoré bude žiadané 

spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie. 

 Regionálne operačné programy (ROP – Regional Operation Programme), ako taktické 

dokumenty, ktoré budú spracované na úrovni regiónov NUTS II a rozpracovávajú                     

tie problémové celky stratégií, pre ktoré bude žiadané spolufinancovanie zo zdrojov 

Európskej únie 

 Strategické usmernia Spoločenstva (SUS) – ROP odráža 1 usmernenie SUS t.j. „urobiť 

Európu a jej regióny atraktívnejším priestorom pre investície a prácu“, a súčasne                             

3 usmernenie SUS t.j.„ vytvorenie väčšieho množstva a kvalitnejších pracovných miest“. 

 

     V súlade so snahou Slovenskej republiky o znižovanie rozdielov na úrovni rozvoja 

jednotlivých regiónov boli východiskom pri príprave Programu rozvoja obce nasledovné 

strategické dokumenty: 

  

                          NUTS I. na úrovni štátu  
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Účel vypracovania PRO:  

1. Povinnosť mať PRO stanovuje zákon.  

2. PRO je prostriedok, ako získať viac bodov pri žiadostiach o financovanie najmä  z EÚ fondov 

a zvyšuje väčšiu šancu na zisk externých finančných prostriedkov.  

3. Dokument slúži na dobrú prezentáciu práce obce a obecného zastupiteľstva pred občanmi 

obce, ale i mimo nej.  

4. Zhrnú sa informácie o tom, čo ľudia v obci naozaj chcú.  

5. Stanovenie si jasných, konkrétnych cieľov a priorít rozvoja obce a zadefinovanie ciest ako 

ich dosiahnuť, ktoré zásadne napomáha riadenému   a trvalo udržateľnému rozvoju obce.  

6. PRO ako strednodobý záväzný program schválený zastupiteľstvom je nástrojom na 

zachovanie jednotnej línie rozvoja obce aj pri zmenách vedenia obce a politických zmenách.  

 

       Rozhodnutím ministra výstavby a regionálneho rozvoja č. 3/2007 bol stanovený Zoznam 

pólov rastu pre Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 – 2013. Základným 

podkladovým dokumentom pre spracovanie zoznamu bola Koncepcia územného rozvoja SR 

2001. Obec Sejkov bola zaradená v súhrnom prehľade štruktúry sídiel v kraji Košice medzi 

obce, ktoré nie sú pólmi rastu mimo záujmových území. 

Obce boli zadelené do nasledovných 5 kategórií: 

- inovačné póly rastu, 

- kohézne póly rastu v záujmovom území inovačných pólov rastu, 

- kohézne póly rastu mimo záujmového územia inovačných pólov rastu, 

- obce, ktoré nie sú pólmi rastu ležiace v záujmovom území inovačných pólov rastu, 

- obce, ktoré nie sú pólmi rastu mimo záujmových území. 
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Formulár č. Ú 1 – Zámer spracovania PRO 

       Zámer spracovania PRO  

Názov dokumentu Program rozvoja obce Sejkov,  

programovacie obdobie  2019 – 2025  

Forma spracovania  V spolupráci so starostom obce 

Riadenie procesu spracovania Pracovná skupina: 

 externý odborník 

 starosta obce (spolupráca, konzultácie) 

 

Obdobie spracovania 2019 

Financovanie spracovania Náklady na spracovanie boli financované z rozpočtu 

obce 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 

2012 

 

Formulár č. Ú 8 – Štruktúra dokumentu  

Úvod Zdôvodnenie zámeru spracovania PRO 

Analytická časť  Harmonogram spracovania PRO 

Východiskové koncepčné dokumenty spracovania PRO 

Hodnotenie predchádzajúceho PRO 

Analýza vnútorného prostredia 

Analýza externého prostredia 

Zhodnotenie súčasného stavu územia 

Strategická časť Vízia rozvoja územia 

Strategický cieľ 

Programová časť Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým 

prioritám 

Realizačná časť Východiská a popis realizácie jednotlivých opatrení  

Systém monitorovania a hodnotenia 

Finančná časť Indikatívny finančný plán na celkovú realizáciu PRO  

Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov 

Záverečná časť Schválenie a zverejnenie PRO 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 

2012 
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Obr. 1 Mapa obce Sejkov 

 

Zdroj: 

https://www.google.com/maps/place/072+51+Sejkov/@48.6859316,22.1963113,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x473

93d1f0caa92bd:0x400f7d1c6974f60!8m2!3d48.6807797!4d22.2219825?hl=sk-SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj:%20https://www.google.com/maps/place/072+51+Sejkov/@48.6859316,22.1963113,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47393d1f0caa92bd:0x400f7d1c6974f60!8m2!3d48.6807797!4d22.2219825?hl=sk-SK
zdroj:%20https://www.google.com/maps/place/072+51+Sejkov/@48.6859316,22.1963113,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47393d1f0caa92bd:0x400f7d1c6974f60!8m2!3d48.6807797!4d22.2219825?hl=sk-SK
zdroj:%20https://www.google.com/maps/place/072+51+Sejkov/@48.6859316,22.1963113,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47393d1f0caa92bd:0x400f7d1c6974f60!8m2!3d48.6807797!4d22.2219825?hl=sk-SK
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1 ANALÝZA  VNÚTORNÉHO  PROSTREDIA 

 

           Obec Sejkov sa nachádza v okrese Sobrance, na Slovensko-Ukrajinskom pohraničí,                    

v  subregióne Vihorlatské vrchy. Kataster obce hraničí s územím NATURA 2 000 - Chráneným 

vtáčím územím Vihorlat, ale CHVÚ nezasahuje do riešeného katastrálneho územia obce. 

Sejkov susedí s obcami Orechová, Krčava, Nižné Nemecké, Jenkovce, Kristy, Porostov, 

Ostrov. 

 

1.1. História obce 

 

Dejiny obce boli prevzaté zo zverejnenej histórie obce. 

 

  Najstaršie poznatky o vývoji Sejkova priniesli archeológovia. Hoci sa na okolí obce 

našli výrazné dôkazy o živote pravekých ľudí v  regióne už v staršej dobe kamennej (paleolit), 

doteraz najstaršie archeologické pamiatky zozbierané počas povrchových  prieskumov 

v  chotári obce pochádzajú z mladšej doby kamennej (neolit). Z nájdených črepov, často 

zdobených vypuklinami a vrypmi sa podarilo zostaviť aj jednu valcovitú nádobu, ktorá patrí do 

kultúry východnej lineárnej keramiky (5. tisícročie pred naším letopočtom). Už vtedy tu žili 

ľudia, ktorí sa živili lovom, zberom ale už aj obrábaním zeme, ktorej plody si na zimu 

uchovávali v rozmerných hlinených zásobniciach. Ale stopy po svojom živote tu zanechali aj 

po nich tu žijúci ľudia z obdobia eneolitu, teda neskorej doby kamennej, nazývanej už aj dobou 

medenou (3. – 2. tisícročie pred naším letopočtom). Sú to črepy nádob tzv. tiszapolgárskej 

kultúry. U nás sa okrem menších kúskov našiel aj kus nádoby na dutej nôžke, aké sa vtedy 

používali najmä na obradné účely. A nielen to. Odštepy z kusov obsidiánu – tvrdého, 

priesvitného kameňa nazývaného sopečné sklo, svedčia o tom, že už v tejto dobe tu prekvital aj 

praveký obchod. Rohovec totiž museli doniesť až od rieky Bug v dnešnom Poľsku.  

              V priebehu 10. storočia však došlo pod náporom bojových jazdeckých skupín 

maďarských kmeňov k rozvráteniu moci Mojmírovcov. Koncom storočia jeden z kmeňových 

maďarských náčelníkov (Gejza) začal s utváraním kniežatstva, ktoré jeho syn Štefan I. pretvoril 

na uhorský štát. Od začiatku 11. storočia začalo postupné obsadzovanie a začleňovanie 

slovenského územia do Uhorska, v ktorom nútene ostalo do roku 1918. Množstvo brániacich 

sa osád a hradísk bolo pritom zničených. Nový štát napriek tomu prebral mnoho skúsenosti 

z Veľkej Moravy (napríklad poľnohospodárstvo, remeselné, cirkevné presbyteriáty, správne 

župy a podobne). Obec Sejkov sa dostala pod nových vládcov na rozhraní 11. a 12. storočia, 

keď Maďari posunuli hranice Uhorska vyššie od Uhu a východne od Laborca pod Vihorlat 

a vyššie. Začiatkom 12. storočia už Sejkov cirkevnoprávne patril zrejme do Užského 

archidiakonátu Jágerského biskupstva. Nasledovalo obdobie určitej konsolidácie a úprav 

rozháraných pomerov, ktoré trvalo až do mongolského vpádu. 
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História do roku 1711 

Sejkov patrí medzi starobylé slovansko-slovenské sídliská, no najstaršie písomne správy 

o obci, zachované v starých latinských listinách, poznáme až z 13. storočia. V roku 1288 kráľ 

Ladislav VI. Daroval zemanom z Lastomíra majetok od Jenkoviec až po cestu vedúcu z Tibavy 

do Užhorodu, teda aj časť nášho chotára. Prvé menovité písomné správy o sejkovskom majetku 

pochádzajú z roku 1334 a 1335. Vznikli v súvislosti s vyšetrovaním vlastníctva jenkovského 

a sejkovského majetku. Sejkovský majetok je v stredovekej latinskej listine uvedený ako „terra 

Cykodeyl“. Podľa univerzitného profesora Ferdinanda Uličného, ktorý na tieto listiny upozornil 

(dovtedy bola považovanú za najstaršiu s názvom obce listina z roku 1412) sa vzťahujú iba na 

časť sejkovského majetku, teda Sejkov – diel. Podobný skomolený názov – Chokodeyl 

a Cykoudel – sa nachádza ešte aj v listinách zo 14. storočia. Názov obce je odvodený od 

slovenského osobného mena Sejko (s korením slova sej, od slovesa siať). Neskorší pisári ho 

naďalej zapisovali v rôznych podobách: 1412 Zeyko a 1414 Zeko, neskôr aj Séko, Sěkow, od 

roku 1920 už oficiálne pôvodným slovenským názvom Sejkov, ktorý v ústnom podaní žije od 

čias prvých obyvateľov. Samozrejme, nemôžeme s definitívnou platnosťou tvrdiť, že uvedené 

písomnosti predstavujú najstaršie zmienky o Sejkove – domnievame sa však, že objavenie 

starších listín je už len málo pravdepodobné. 

 Administratívno-správna príslušnosť 

       V rámci administratívno-správneho usporiadania uhorského kráľovstva patrila obec Sejkov 

do Užského komitátu a najneskôr od 14. storočia do Užskej stolice (od druhej polovice 19. 

storočia do Užskej župy) – jej hornatá časť sa rozprestierala na území dnešnej Ukrajiny 

a rovinatá časť na teritóriu súčasného najvýchodnejšieho Slovenska (išlo o súdobé mestá Veľké 

Kapušany, Sobrance, Pavlovce nad Uhom a okolie). Administratívne centrum komitátu (a zo 

začiatku aj stolice) bolo na Užskom hrade – neskôr v meste Užhorod. V 15. storočí stoličná 

šľachta často snemovala v Pavlovciach nad Uhom.  Stolica, neskôr župa, používala tiež svoj 

erb – jeho hlavnú erbovú figúru predstavovala postava mladého šľachtica, ktorý v pravej a ľavej 

ruke drží po tri klasy obilia. 

 Zemepáni Sejkova 

       Od 13. storočia Sejkov patril zemanom z Lastomíra. V 16. – 17. storočí boli jeho 

zemepánmi zemania z Bajerova, Drahňova, Stretavy, Čičaroviec a iní. Zemania z Čičaroviec 

a Stretavy mali pôvodne nešľachtický pôvod a ich predkovia pochádzali zo skupiny jobagiónov 

užského hradu. Známe sú aj mená zemanov Jenkeyovcoc a Tasolyovcov. 

 Sejkovskí poddaní 

       Obyvateľmi dediny boli predovšetkým poddaní, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. 

Na poliach, rozdelených na časti, striedavo siali jariny (jačmeň, ovos, proso) a oziminy 

(pšenicu, raž). Stredovekí roľníci ešte nemali dostatok hnoja, pretože dobytok sa takmer celý 

rok voľne pásol, ustajňovali ho iba na zimu. 

       Obilie predstavovalo popri dobytku a pracovných nástrojoch najväčší majetok roľníka. Od 

veľkosti úrody a následného predaja nadúrody závisel ďalší život rodiny. Obilie bolo hlavnou 

zložkou potravy obyvateľstva. Do polovice 18. storočia bývalo zvykom, že obilie žali ženy 
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kosákmi. Efektivita takejto práce bola nízka, preto sa panovníčka Mária Terézia snažila zaviesť 

kosenie obilia kosou. Chlapi sa tomu veľmi bránili, preto sa ešte v polovici 19. storočia na 

niektorých miestach žalo kosákmi. V stredoveku sa kosami kosili len lúky. 

       Okrem obilnín roľníci pestovali tiež strukoviny (hrach, fazuľu, bôb) – tie sa konzumovali 

v oveľa väčšej miere ako dnes. V čase pôstov boli zo stravy vylúčené vajcia, mäso a tuky. 

Plodiny, ako zemiaky, kukurica, cukrová repa, paradajky a paprika, sa do začiatku 19. storočia 

nepestovali. Z ľanu a konopí sa vyrábalo plátno a lisoval olej. V záhradách dedinčania pestovali 

zeleninu (kapustu, cibuľu, mrkvu, repu) a ovocné stromy (jablone, slivky). Zo zvierat chovali 

najmä hovädzí dobytok (využívali ho aj ako ťažnú silu pri orbe a zvážaní úrody), kone, ošípané 

a hydinu chovali v malých množstvách. Niektorí mali tiež včely. Počas celého obdobia 

feudalizmu mohli byť vlastníkmi poľnohospodárskej pôdy len príslušníci privilegovanej vrstvy 

spoločnosti – teda šľachtici, cirkevní hodnostári a mešťania slobodných kráľovských miest. 

Poddaní mohli túto pôdu len užívať. Časť, ktorú užívali poddaní, sa nazývala rustikál alebo 

urbárska pôda. Časť, ktorú užíval zemepán, sa nazývala dominikál alebo kuriálna či alodiálna 

pôda. Alodiálna pôda nepodliehala daniam, v rámci svojich urbárskych povinností ju obrábali 

poddaní s vlastným dobytkom a náradím. Z urbárskej pôdy však museli poddaní odvádzať štátu 

dane a cirkvi desiatok. Zemepánovi navyše odvádzali deviatok v naturáliách a poskytovali mu 

tiež rôzne služby. Výška týchto povinností závisela od konkrétneho zemepána. 

       Poddaní netvorili jednoliaty celok. Podľa užívania majetku sa delili na majetných 

poddaných – sedliakov (coloni), druhú skupinu tvorili menej majetní želiari (inquilini) 

a dedinskú nemajetnú vrstvu reprezentovali podželiari (subinquilini). V obci, resp. v blízkom 

okolí, žilo tiež niekoľko dedinčanov, ktorí sa zaoberali remeslom (napr. mlynárstvom, 

kováčstvom či kolárstvom). Poddaní boli povinní každoročne platiť štátnu daň, cirkevný 

desiatok a zemepanský deviatok. Od konca vlády kráľa Karola Róberta z Anjou (zomrel v roku 

1342) sa štátna daň vyberala od brány (latinsky porty) – teda od poddanskej usadlosti s bránou, 

cez ktorú mohol prejsť voz, naložený senom. Výška tejto dane v 14. storočí predstavovala 18 

denárov, v 15. storočí jeden zlatý a naďalej sa zvyšovala. Táto daň sa preto nazývala portálnou. 

Jednu portu tvorila jedna celá usadlosť alebo dve polovičné, štyri štvrtinové, prípadne osem 

osminových usadlostí. Podľa daňového súpisu port z roku 1427 boli sedliaci zo Sejkova zdanení 

od dvadsiatich port, čo ich v tej dobe radilo medzi stredne veľké dediny s najmenej s 21 

obývanými sedliackymi domami, lebo richtár zdanený nebol. Počas nasledujúcich sto rokov sa 

počet domácností zmenšil. V roku 1567 ich tu bolo iba 10, ale v roku 1588 už 14 a pribúdali 

ďalšie. 

       V roku 1599 v obci Sejkov („Zeko“) stálo dvadsaťpäť obývaných poddanských domov. Za 

predpokladu, že v jednej domácnosti žilo priemerne šesť členov rodiny – manželský pár, dve, 

tri deti a jeden, resp. dvaja starí rodičia, môžeme vyrátať, že tu vtedy žilo vyše 150 poddaných. 

Ide len o odhad skutočného stavu – presný počet obyvateľov sa dnes už nedá zistiť. V daňových 

súpisoch totiž chýbali osoby oslobodené od platenia daní, napríklad šľachta, sluhovia či žobráci. 

       Nepokoje v 17. storočí zapríčinili, že sejkovské domácnosti chudobneli a postupne ich 

znovu ubúdalo. Sejkovskí poddaní nielenže vymierali, ale svoju dedinu aj opúšťali. Ešte aj 

začiatkom 18. storočia boli rozšírené úteky poddaných za lepšími podmienkami. 
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       Zistiť národnosť obyvateľov v stredoveku i novoveku je v dôsledku nedostatku vhodných 

prameňov ťažké. V uvedenom období tu okrem Slovákov žili aj Maďari, kontinuita 

slovenského obyvateľstva tu však nikdy nebola prerušená. V 14. – 16. storočí sa v Užskej 

stolici, v rámci osídľovania podhorských území na valašskom práve, začali usádzať aj 

prisťahovalci rusínsko-ukrajinského a rumunského pôvodu. Ich zamestnaním bol najmä chov 

oviec. Pojem Olah (Rumun) sa pod vplyvom pastierskeho zamestnania významovo rozšíril na 

valach – teda chovateľ, pastier oviec. Toto obyvateľstvo sa zrejme usadilo v Sejkove len 

v malých počtoch. Prítomnosť nemeckého obyvateľstva priamo v Sejkove nie je doložená, hoci 

v stredoveku sú v slovenskej časti Užskej stolice zaznamenané aj príchody obyvateľov 

nemeckého pôvodu, tzv. hostí. 

Náboženské pomery a začiatky vzdelávania 

              V stredoveku v Sejkove žiadny kostol nestál a obyvatelia navštevovali niektorý zo 

starých stredovekých kostolov v okolí. V 30. rokoch 14. storočia boli v okolí Sejkova sídlom 

farností Tibava a Užhorod. Prvý doklad o malom jenkovskom kostole zasvätenom Panne Márii 

je z roku 1355. 

       V stredoveku, i počas väčšej časti 16. storočia, pôsobili v Jenkovskej farnosti (Sejkov tu 

patril ako filiálka) rímskokatolícki farári. Od polovice 16. storočia sa v tunajšom okolí začali 

rozširovať myšlienky reformácie. V druhej polovici uvedeného storočia sa pôvodná jenkovská 

katolícka farnosť zmenila na farnosť protestantskú. Podľa zásady „Cuius regio, eius religio“ – 

„Čí je majetok, toho je náboženstvo“ aj obyvateľstvo obce muselo prestúpiť z katolíckej viery 

na protestantskú (luteránsku, resp. kalvínsku) – podľa vzoru svojho zemepána. Celý tento 

proces súvisel s patronátnym právom, ktoré malo v Uhorsku dlhodobú platnosť – na jeho 

základe bolo každému patrónovi priznané právo dosadiť do farnosti jemu vyhovujúceho farára. 

Vierovyznanie zemepána – podľa starých feudálnych princípov – mali, samozrejme, 

nasledovať všetci poddaní. Niektorí tak urobili z osobného presvedčenia, ďalší nemali inú 

možnosť, len sa prispôsobiť. Právomoc i svojvôľa šľachticov sa pri výbere duchovných do 

jednotlivých chrámov odrážala nielen v náboženských otázkach, ale aj v oblasti jazyka. Právo 

dosadzovať kňazov šľachticmi bolo obmedzené v roku 1647 zákonným článkom č. 7. 

Patronátne právo však neprestalo platiť – patrón mohol na fary dosadzovať kňazov podľa svoje 

vôle aj naďalej, no poddaní už túto voľbu nemuseli rešpektovať a mohli navštevovať iný kostol. 

       V roku 1564 vznikol Užský reformovaný kalvínsky seniorát – jeho prvým seniorom sa stal 

farár slovenského reformovaného kresťanského cirkevného zboru v Pavlovciach. Najneskôr od 

roku 1585 (a ešte i v prvej polovici 17. storočia) kalvínski kazatelia vysluhovali bohoslužby 

v jenkovskom farskom kostole po slovensky.[14] V rokoch 1586 až 1644 ako duchovní 

jenkovského kalvínskeho zboru pôsobili Ján Fekesházi, Ján Jenkei, Ján Fekesházi, Tobiás 

Szolár, Michal Szobránci, Ferenc Sároi, Štefan Nyari. 

       Už v druhej polovici 17. storočia zasiahli aj jenkovskú farnosť udalosti súvisiace s 

rekatolizáciou. K agilným rekatolizátorom patrili mnohí miestni šľachtici, ktorí kalvínske 

kostoly navrátili do rúk rímskokatolíckej cirkvi. V priebehu 17. a 18. storočia jeden kostol 

mohol aj niekoľkokrát prejsť z rúk kalvínov do rúk katolíkom a naopak. Musíme však 

podotknúť, že mnohé z týchto kostolov boli pôvodne rímskokatolícke. 

file:///D:/WEB%20STRANKY%20OBCI/Sejkov/CD/SEJKOV%20texty%20do%20vydavatelstva/03-Historia%20do%20roku%201711.doc%23_ftn14
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       História do roku 1711-1918 

Na základe daňových súpisov z rokov 1715 a 1720 vieme, že začiatkom 18. storočia 

zostal Sejkov neosídlený. 

 „Sčítanie duší“ 

       Za určitý súpis poddanského obyvateľstva možno považovať materiál z čias urbárskej 

regulácie. Presnejšie údaje o stave obyvateľov však pochádzajú až z obdobia tzv. jozefínskeho 

sčítania (to prebehlo v rokoch 1784 – 1787). Do dnešných dní sa nám zachoval aj tzv. 

regnikolárny súpis – jedinečná písomná štatistika z roku 1828. Zápisy hovoria o tom, že 

v Sejkove („Szekó“) bolo v tom čase 366 obyvateľov v 35 domoch (v tom istom roku v Krčave 

žilo 346 obyvateľov v 47 domoch). V súpise sú uvedené priezviská „hláv“ poddanských rodín 

– G. Szinkanyin, Andrej Juhász, Pavol Misyánszki, Vasiľ Kirila, Andrej Huszár, Vasiľ Román, 

Ján Selepka, Ivan Petrás, Ján Balkó, Ján Papinczák, Pavol Stefán, Andrej Modrák, Ján 

Csukalyszki, Štefan Valyo, Michal Voch, Michal Valykovicz, Ján Matyovszki, Šimon Baricsik, 

Ján Volosin, M. Delyacsák, Ján Maszkaly, Ján Ohrazsanszki a dvaja židovskí nájomcovia. 

V súpise máme uvedených predstaviteľov obce – richtára Michala Vocha a šiestich prísažných 

Vasiľa Kirila, Jána Csukalyszka, Andreja Huszára, Jána Maszkálya, Jána Ohrazsanszkého 

a Jána Volosina. 

   Sejkov i okolie sú podrobne zachytené na mapách prvého vojenského mapovania (tzv. 

jozefínske mapovanie) zo 80. rokov 18. storočia. Mapy sú spracované v mierke 1:28 800. 

Vzdialenosť v nich je udávaná v krokoch alebo hodinách (v tej dobe sa počítalo, že za jednu 

hodinu prejde človek vzdialenosť približne 3,8 kilometra). Navyše lokalita je na mape 

zachytená pod názvom „Zaiku haüser“. V tom čase to bola vlastne osada s niekoľkými domami, 

zakreslená neďaleko dediny Krčava. Na mape z druhého vojenského mapovania v roku 1826 je 

dobre vidieť ako sa lokalita za niekoľko desiatok rokov rozrástla do obnovenej dediny. Pri 

dedine Sejkov („Sejkova“, „Szejkó“)  vojenskí kartografi zakreslili potok Orechová a samotu 

Bukanecz. V blízkosti dediny sa nachádzal lesný porast pod názvom „Klucs Wald“. 

Podrobná katastrálna mapa Sejkova sa zachovala z roku 1864. Jednotlivé chotárne názvy sú tu 

zapísané latinkou („Berezinszki Jarok na Mihalovej dolinye“ – potok, „Dlúhý láz, Dolišče, 

Ibrányi láz, Karcsava potok, Nyirjes, Orehova potok, Repjanki, Sztocsok, Tanya, Topolina, 

Vinicska“). 

Obecný erb 

       S podrobným katastrálnym mapovaním súvisí aj najstarší známy obecný erb. Na dvoch 

písomnostiach z roku 1864 súvisiacich s mapovaním sa nachádza sejkovská obecná pečať. 

Erbové pečatidlo obce z 19. storočia ukazuje, že pre obyvateľov obce mal veľký význam 

Orechovský potok. Na pečatidle vidno vodný tok s plávajúcim veľkým sumcom. Kruhopis 

pečatidla znie: SZEKO HELY(ség) PEC(sétje). Z tohto starého erbu vychádzali aj autori 

súčasného obecného erb. 
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Náboženské pomery od polovice 18. storočia 

       Po obnove dediny v druhej polovici 18. storočia došlo aj k obnove tunajšieho náboženského 

života. V dedine popri sebe žili protestanti (kalvíni a ojedinelí luteráni), rímskokatolíci, veriaci 

východného obradu a neskôr i židovskí veriaci. 

Jenkovská rímskokatolícka farnosť 

       V roku 1789 zriadil jágerský biskup v Jenkovciach kaplánstvo. V roku 1804 pápež z časti 

jágerského biskupstva vyčlenil nové Satmárske biskupstvo (jeho sídlo bolo v meste Satmár – 

dnes Satu Mare, Rumunsko). Šesť rokov po vzniku tohto biskupstva satmársky biskup Peter 

Klobusiczký povýšil Jenkovce na samostatnú farnosť. K filiálkam novozriadenej farnosti patrili 

obce Bežovce, Krčava, Kristy, Lekárovce (za Uhom), Nižné Nemecké, Pinkovce, Sejkov, 

Svätuš, Tašuľa, Vyšné Nemecké a Záhor. Vo filiálnej obci Sejkov ku starým rímskokatolíckym 

rodinám patrili Dulayovci, Mislanszkovci, Huszarovci, Kátsovci, Roskovci, Valkótskovci, 

Baskóvszkovci, Grusovszkovci, Papinszákovci. V roku 1832 na základe kanonickej vizitácie 

satmárskeho biskupa vieme, že v Sejkove bývalo 116 rímskokatolíkov (91 schopných, to 

znamená po prvom svätom prijímaní a 25 neschopných spovede), 173 gréckokatolíkov, dvaja 

kalvíni, traja luteráni a 14 židia. V rokoch 1894 – 1897 si sejkovskí rímskokatolíci vybudovali 

vlastný kostol zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Materiálnu a finančnú podporu im 

pri výstavbe tohto objektu poskytli satmársky biskup Július Meszlényi a rodina grófa Viliama 

Stáraia (Sztáray). Oltárna maľba Božského Srdca bola darom spomínaného biskupa, ktorý 

v roku 1898 kostol aj konsekroval. Celkový počet sejkovských rímskokatolíkov vykazoval 

stabilnú úroveň, príliš neklesal ani nestúpal.  

Gréckokatolícka farnosť vo Vyšnom Nemeckom 

       V polovici 18. storočia navštívil uniatske (gréckokatolícke) farnosti v Užskej stolici 

mukačevský biskup Michal Manuel Olšavský. V tom čase vo Vyšnom Nemeckom (farská 

obec) stál drevený Chrám sv. archanjela Michala so šindľovou drevenou strechou. Farárom tu 

bol Vasiľ Zacharias. Vo filiálkach sa nenachádzal žiadny chrám. Vo farskej obci bývalo len 9 

sedliackych a 4 želiarske gréckokatolícke rodiny. Miestny farár vizitujúcemu biskupovi 

spomenul i to, že veriaci vo farnosti nesvätili nedeľu, ale sobotu. 

              Ku sejkovským gréckokatolíckym rodinám patrili Bobikovci, Szinkaninovci, 

Ohradzanszkovci, Mitróvci, Zahortsakovci, Hriczakovci, Besovskovci, 

Mocsaranszkovci. Gréckokatolíci pôvodne patrili medzi menej majetných. Ale už na konci 18. 

storočia sa časti z nich podarilo v sociálnej hierarchii vystúpiť vyššie a zaradiť sa do vrstvy 

bohatých dedinských gazdov. Gréckokatolíci tvorili v dedine najpočetnejšiu náboženskú 

komunitu. Svoj vlastný filiálny chrám, zasvätený svätému Jurajovi, si však vybudovali až 

v roku 1908. Tento chrám je jedinou tunajšou nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou zapísanou 

v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky. 

V roku 1877 v Sejkove bývalo okrem 114 rímskokatolíkov a 171 gréckokatolíkov aj 13 

reformovaných a 20 židov. Málopočetní sejkovskí reformovaní kresťania (kalvíni) patrili pod 

farský úrad v Jenkovciach. Začiatkom 19. storočia sa do obce prisťahovali aj vyššie spomínaní 

obyvatelia židovského vierovyznania, ktorí  patrili do bežovkej židovskej náboženskej obce. 
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Názvy obce a administratívno-správna príslušnosť 

V 19. storočí názov obce nachádzame pod rozličnými obmenami ako Szeko, Sékő, 

Székó, Sěkow, Od roku 1863 už vystupuje pod oficiálnym maďarským názvom 

Székó, v hovorenej reči ľudu však stále Sejkov. V roku 1850 Sejkov patril do okresu Užhorod, 

v roku 1869 k sobranskému okresu a najneskôr od roku 1880 opäť do okresu Užhorod. 

História v rokoch po roku 1945 

Sejkov oslobodili pravokrídelné jednotky 18. armády Generálporučíka J. P. Žuravľova 

4. ukrajinského frontu v posledný operačný deň  Východokarpatskej operácie 28.októbra 1944.  

V roku 1945 boli zrušené notárske úrady a nahradili ich Obvodné úrady Miestnych 

národných výborov (OÚ MNV) – medzi ich úlohy patrila najmä koordinácia činnosti 

jednotlivých MNV v obvode. Obec spadala pod OÚ MNV v Krčave. 

Prvým povojnovým správcom obce sa stal Juraj Kotlár ml. a pod jeho vedením sa v obci 

sformovala i Komunistická strana Slovenska. Po ňom na jeden mesiac prevzal správu obce Juraj 

Lachyta. Po mesiaci až do volieb obec opätovne spravoval Juraj Kotlár mladší. 

Prvé voľby do samosprávnych orgánov obce po „nežnej revolúcii“ sa uskutočnili 

v dňoch 23. – 24. novembra 1990. S nimi v Sejkove vznikol Obecný úrad (OcÚ), do čela 

ktorého sa postavil starosta obce, kreované bolo i obecné zastupiteľstvo (OcZ). 

Miestna volebná komisia, zložená zo zástupcov jednotlivých politických strán a hnutí 

zaregistrovala dvoch kandidátov na funkciu starostu obce. 

Starostkou obce sa stala Anna Šárová. 
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Symboly obce 

              

                                                            
              Erb obce                                                                     Vlajka obce                                     

 

 

                Erb obce je tvorený v hornom poli modro-zeleno-strieborným vlnistým brvnom  

deleného štítu a strieborný obrátený vták v zlatej zbroji.  

                Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov  žltého, bieleho, modrého, 

bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, 

siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.  

 Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC 

SEJKOV.  
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Väzby obce 

 

         Hlavné väzby určuje blízkosť mesta Sobrance a vzdialenejšieho mesta Michalovce. 

Ďalšou významnou väzbou je blízkosť hraníc s Ukrajinou. Tieto väzby územia v širších 

súvislostiach vytvárajú základné predpoklady a podmienky v ďalšom rozvoji obce. Z hľadiska 

regionálnych a národných rozvojových zámerov osídlenia (Koncepcia územného rozvoja 

Slovenska 2001 a ÚPN-VÚC Košického kraja, zmeny a doplnky 2004), sa územie obce aj 

mikroregiónu nachádzajú na  východoslovenskej rozvojovej osi prvého stupňa: Košice – 

Sečovce – Michalovce – Sobrance – hranice UR, ktorej osou a ťažiskom je cesta I. triedy č. 50 

a priestor okolo nej.  

 

Obec Sejkov je členom Združenia obcí Uh – Oľšava, so sídlom v Lekárovciach, 

spoločne s obcami Lekárovce, Pinkovce, Bežovce, Jenkovce, Tašuľa, Porostov, Nižné 

Nemecké a Kristy.   

 

Tab. č.1: Združenie obcí Uh-Oľšava 

Presný názov organizácie 

       (obchodný názov): 

Združenie obcí Uh - Oľšava 

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb 

        (IČO):  35564504 

Sídlo: Lekárovce 505, 07254 Lekárovce 

Dátum založenia: 10.01.2005 

Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav André 

Subjekty v združení Lekárovce, Pinkovce, Bežovce, Jenkovce, Tašuľa, Porostov, 

Sejkov, Kristy, Nižné Nemecké   

Zdroj: vlastné spracovanie - http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailzzob.aspx?id=152291 
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Zároveň je obec Sejkov členom Miestnej akčnej skupiny Zemplín pod Vihorlatom. 

 

Tab. č.2: MAS – Občianske združenie Zemplín pod Vihorlatom 

Presný názov organizácie Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. 

Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 

        (IČO):  42409179 

Sídlo: Lekárovce 502, 07254 Lekárovce 

Dátum založenia: 12.06.2015 

Štatutárny zástupca: MVDr. Boleslav Lešo, PhD. 

Subjekty v združení Verejný sektor, podnikateľský sektor, občiansky sektor  

 verejný sektor Mesto Sobrance 

Obce (okres Sobrance) Baškovce, Beňatina, Bežovce, Blatná Polianka, Blatné 

Remety, Blatné Revištia, Bunkovce, Fekišovce, Hlivištia, Horňa, Husák, 

Choňkovce, Inovce, Jasenov, Jenkovce, Kolibabovce, Koňuš, Koromľa, Krčava, 

Kristy, Lekárovce, Nižná Rybnica, Nižné Nemecké, Orechová, Ostrov, Petrovce, 

Pinkovce, Podhoroď, Porostov, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská 

Bystrá, Ruskovce, Ruský Hrabovec, Sejkov, Svätuš, Tešuľa, Tibava, Úbrež, Veľké 

Revištia, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké, Vyšné Remety, Záhor 

Obce (okres Michalovce) Jovsa, Kusín a Poruba pod VihorlatomTechnické služby 

mesta Sobrance 

Materská škola Gagarinova 916, Sobrance 

 podnikateľský sektor Ján Pavlík SHR; Mário Uhrin; Michal Kontra SHR; Jana Bačová SHR; Ján Sidor 

SHR; Miroslav Šabak; Širo, s.r.o.; Marta Gejgušová; Ivan Kapláč; Plynroz, a.s. 

Sobrance; Blažej Jacko; Juraj Macik; Roľnícke družstvo Koromľa; Ing. Marián 

Mochťák; VALTMAR, s.r.o.; K2-Elektro, s.r.o.; Alena Falisová; Anna Sabová; 

Anna Šabaková; Ján Čižmár; Poľovnícke združenie AGRONOVA Blatné Revištia; 

InSi, s.r.o.; Miroslav Lipa Linvest; DOZAS – dopravno-zdravotná služba, s.r.o. 

Sobrance; Erik Ted MAJOROŠ; Group JM s.r.o.; Poľnohospodárske družstvo 

Pinkovce; Poľnohospodárske družstvo Poruba pod Vihorlatom; SCORP TRADE 

s.r.o.; Unimex spol. s.r.o. Bežovce; Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. ; JP-

TOP s.r.o.; AGRO Porúbka s.r.o.; EUROFORMA, s.r.o.; Eurofarma, s.r.o.; I.P. 

Construct, s.r.o.; PŠP s.r.o.; REVITAL PLUS s.r.o.; Fúra s.r.o. 

 občiansky sektor TJ Vyšné Remety; Urbárska spoločnosť Vyšné Remety, pozemkové spoločenstvo; 

Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.; Volejbalový klub Slávia Sobrance; Gitarové 

múzeum, o.z.; Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jenkovce, filiálka Husák; Martin 

Žeňuch; Poľovnícka spoločnosť Viničky v Koromli; Gréckokatolícka cirkev, 

farnosť Koromľa; ReSocia n.o.; TJ Družstevník Ruský Hrabovec; MVDr. Boleslav 

Lešo; Miroslav Basanda; Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Úbrež; Urbárska 

spoločnosť obce PORUBA pod Vihorlatom, pozemkové spoločenstvo; Futbalový 

klub Tibava; Mestský futbalový klub Sobrance; Klub Dôchodcov a združenie 

občanov obce Ostrov; Tenisový klub Sobrance; Občianske združenie NOVÁ 

ŠKOLA; Slovenská rada rodičovských združení; František Marcin – AGROMAF; 

Združenie pre rozvoj turizmu v mikroregióne Koromľa a okolie; Mestský 

hokejbalový klub Sobrance. 

Zdroj: vlastné spracovanie - http://maszpv.sk/clenovia-mas/ 
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1.2 Analýza demografie a ľudských zdrojov  

 

1.2.1 Demografický vývoj obyvateľstva 

 

Počet obyvateľov sa zisťuje k určitému časovému okamihu podľa bydliska, podľa 

prítomnosti alebo k inému relevantnému hľadisku. Počet obyvateľov sa neustále mení                                

v dôsledku prirodzeného pohybu a migrácie. Preto na jeho vyjadrenie sa používa stredná 

hodnota počtu obyvateľov. Pod obyvateľstvom rozumieme súhrn všetkých ľudí nachádzajúcich 

sa na určitom mieste v určitom okamihu, zisťovaný podľa rôznych hľadísk. 

 

Tab. č.3: Počet obyvateľov za jednotlivé roky  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyv. 208 207 206 201 198 192 

Zdroj: ŠÚ SR, 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7101rr/Po%C4%8Det%20obyvate%C4%BEov%20pod%

C4%BEa%20pohlavia%20-%20obce%20(ro%C4%8Dne)%20%5Bom7101rr%5D 

 

 

 

Graf č.1: Vývoj počtu obyvateľov od roku 2013 

 
 Zdroj: vlastné spracovanie    

 

 Na základe vyššie spracovaných údajov Štatistického úradu SR o počte obyvateľov 

v jednotlivých rokoch je zrejmé, že vývoj počtu obyvateľov má relatívne stabilný charakter, 

v od roku 2015 mierne vzrástol. Obyvateľstvo sa v jednotlivých rokoch pohybuje 

v rozmedzí od 192 do 208 .  
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Tab. č.4: Počet obyvateľov podľa pohlavia za jednotlivé roky  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet mužov 112 110 110 107 105 102 

Počet žien 96 97 96 94 93 90 

Spolu 208 207 206 201 198 192 

Zdroj: ŠÚ SR, 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7101rr/Po%C4%8Det%20obyvate%C4%BEov%20pod%

C4%BEa%20pohlavia%20-%20obce%20(ro%C4%8Dne)%20%5Bom7101rr%5D 

 

 

Graf č.2: Obyvateľstvo podľa pohlavia ku koncu roka 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Na celkovom počte obyvateľov zrejmá mierna prevaha mužskej populácie. Celkový 

demografický vývoj obyvateľstva v sebe reflektuje prirodzený a migračný vývoj 

obyvateľstva.  
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http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7101rr/Po%C4%8Det%20obyvate%C4%BEov%20pod%C4%BEa%20pohlavia%20-%20obce%20(ro%C4%8Dne)%20%5Bom7101rr%5D
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1.2.2 Prírastok obyvateľov podľa pohlavia 

 

Tab.č. 5: Prehľad prírastku obyvateľov podľa pohlavia obce 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Živonarodení     

– ženy 

0 2 0 1 0 1 

Živonarodení     

– muži 

2 1 1 0 0 2 

Živonarodení     

– spolu 

2 3 1 1 0 3 

Zomretí - ženy 0 0 0 1 1 3 

Zomretí - muži 1 4 2 3 4 5 

Zomretí - spolu 1 4 3 4 5 8 

Prirodzený 

prírastok obyv. - 

ženy 

 

0 

 

2 

 

-1 

 

0 

 

-1 

 

-2 

Prirodzený 

prírastok obyv. - 

muži 

 

1 

 

-3 

 

-1 

 

-3 

 

-4 

 

-3 

Prirodzený 

prírastok obyv. 

- spolu 

 

1 

 

-1 

 

-2 

 

-3 

 

-5 

 

-5 

Zdroj: ŠÚ SR, 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7105rr/Pr%C3%ADrastok%20obyvate%C4%BEov%20p

od%C4%BEa%20pohlavia%20-%20obce%20(ro%C4%8Dne)%20%5Bom7105rr%5D 

 

 V sledovanom období bol v obci zaznamenaný mierny pokles z hľadiska prirodzeného 

vývoja obyvateľstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7105rr/Pr%C3%ADrastok%20obyvate%C4%BEov%20pod%C4%BEa%20pohlavia%20-%20obce%20(ro%C4%8Dne)%20%5Bom7105rr%5D
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7105rr/Pr%C3%ADrastok%20obyvate%C4%BEov%20pod%C4%BEa%20pohlavia%20-%20obce%20(ro%C4%8Dne)%20%5Bom7105rr%5D
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Graf č.3: Prehľad prirodzeného prírastku obyvateľov obce  

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe ŠÚ SR, 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7105rr/Pr%C3%ADrastok%20obyvate%C4%BEov%20p

od%C4%BEa%20pohlavia%20-%20obce%20(ro%C4%8Dne)%20%5Bom7105rr%5D 

 

               Prirodzený pohyb obyvateľstva je vyjadrením prirodzenej reprodukcie,  je 

dôležitou kategóriou z hľadiska sledovania demografických kritérií a tvorí základný podklad 

pre spracovanie prognózy vývoja. Prirodzený pohyb vplýva na zmenu počtu, vekovej 

a pohlavnej štruktúry obyvateľov obce. 
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Graf č.4: Krivka počtu narodených, zomrelých a prirodzeného pohybu obyvateľov 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7105rr/Pr%C3%ADrastok%20obyvate%C4%BEov%20p

od%C4%BEa%20pohlavia%20-%20obce%20(ro%C4%8Dne)%20%5Bom7105rr%5D 

 

1.2.3 Veková štruktúra obyvateľstva  

 

Grafické znázornenie vekovej štruktúry obyvateľstva je rozdelené do skupín podľa 

veku v zmysle posledného sčítania obyvateľstva, domov a bytov z roku 2011:  

- predproduktívneho (0-14), produktívneho (15-59), poproduktívneho (60 a viac). 

 

Reflektuje vývoj za sledované obdobie sumárne za celú obec.   
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Tab.č.6: Veková štruktúra obyvateľstva obce 

Vek Muži Ženy Obyvateľstvo 

spolu spolu úhrn % 

0 - 5 4 6 10 5,2 

6 - 14 2 3 5 2,6 

Produktívny 76 51 127 65,5 

Poproduktívny 24 27 51 26,3 

    Priemer  

Podiel obyvateľstva 

(%) 

0 - 5  3,8 6,8 5,2 - 

6 - 14 1,9 3,4 2,6 - 

produktívny vek 71,7 58,0 65,5 - 

poproduktívny 

vek 

22,6 30,7 26,3 - 

Priemerný vek 44,8 47,28 45,92 - 

Zdroj: SODB 2011, 

https://census2011.statistics.sk/SR/V%FDchodn%E9%20Slovensko/Ko%9Aick%FD%20kraj/Okres%20Sobranc

e/Sejkov/TAB.%20114%20Obyvate%bestvo%20pod%bea%20pohlavia,%20rodinn%e9ho%20stavu%20a%20ve

ku.xls 

 

 

Graf č.5: Veková štruktúra obyvateľstva obce podľa pohlavia 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z grafu jednoznačne vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu tvoria obyvatelia 

v produktívnom veku, v  prevažujúcom pomere mužov. 
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1.2.4 Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľstva obce 

 

Pod národnostnou štruktúrou obyvateľstva rozumieme dobrovoľnú príslušnosť osoby  

k určitému národu, národnostnej alebo etnickej skupine.  

 

Tab.č.7: Národnostná štruktúra obyvateľstva obce podľa pohlavia 

 

Zdroj: SODB 2011, 

https://census2011.statistics.sk/SR/V%FDchodn%E9%20Slovensko/Ko%9Aick%FD%20kraj/Okres%20Sobranc

e/Sejkov/TAB.%20115%20Obyvate%bestvo%20pod%bea%20pohlavia%20a%20n%e1rodnosti.xls 

 

 

Graf č.6: Národnostná štruktúra obyvateľstva obce 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

  

Z hľadiska národnostnej štruktúry je obyvateľstvo obce značne homogenizované, 

výrazná časť obyvateľov sa hlási samozrejme k národnosti slovenskej.  

 

 

 

 

 

 

Národnostná štruktúra obyvateľstva obce

Slovenská Ukrajinská Česká Nezistená

Národnosť Muži Ženy Spolu 

Slovenská 89 73 162 

Ukrajinská 0 3 3 

Česká 1 1 2 

Nezistená 16 11 27 

Spolu 106 88 194 
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Tab.č.8: Náboženská štruktúra obyvateľstva obce podľa pohlavia 

Zdroj: SODB 2011,  

https://census2011.statistics.sk/SR/V%FDchodn%E9%20Slovensko/Ko%9Aick%FD%20kraj/Okres%20Sobranc

e/Sejkov/TAB.%20118%20Obyvate%bestvo%20pod%bea%20pohlavia%20a%20n%e1bo%9eensk%e9ho%20v

yznania.xls 

 

1.2.5 Bývanie 

 

V obci prevláda domová zástavba. Domy v tejto zástavbe sú po čiastočnej alebo úplnej 

rekonštrukcii. V obci výrazne prevláda 1 – 2 podlažná zástavba rodinnými domami, prevažne 

povojnová. Obytná časť zástavby obce je zrealizovaná pozdĺž cesty III. triedy. Desať rodinných 

domov vo východnej polohe obce je sprístupnených obslužnou slepo ukončenou cestou, ktorá 

je v zlom technickom stave. 

 

1.2.6 Zamestnanosť 

 

Na základe údajov Štatistického úradu SR má miera evidovanej nezamestnanosti 

v okrese Sobrance klesajúci charakter. Ku koncu roka 2018 bola miera evidovanej 

nezamestnanosti v okrese Sobrance 10,37%. Relatívne priaznivá je situácia vo vekovej 

štruktúre obyvateľstva produktívneho veku, pretože tvorí viac ako polovicu celkového počtu 

obyvateľov. Ľudský potenciál obce pre ďalší rozvoj  je možno využiť len v širšom rámci. 

Priamo v obci  a v mikroregióne je nedostatok pracovných príležitostí. 

 

 

 

 

 

 

Náboženské vyznanie Muži Ženy Spolu 

Rímskokatolícka cirkev 67 52 119 

Gréckokatolícka cirkev 22 19 41 

Pravoslávna cirkev 0 3 3 

Reformovaná kresťanská cirkev 0 1 1 

Bez vyznania 1 1 2 

Nezistené 16 12 28 

Spolu 106 88 194 
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Tab.č.9: Prehľad miery evidovanej nezamestnanosti v okrese Sobrance 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Miera evid. 

nezam. (v%) 

Muži 

19,78 20,49 17,37 15,51 11,88 9,34 

Miera evid. 

nezam. (v%) 

Ženy 

23,46 21,48 19,81 17,75 14,39 11,72 

Miera evid. 

nezam. (v%) 

21,32 20,91 18,40 16,45 12,93 10,37 

Zdroj: 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/pr3108rr/Miera%20evidovanej%20nezamestnanosti%20

%5Bpr3108rr%5D 

 

Graf č.7: Krivka miery evidovanej nezamestnanosti v okrese Sobrance 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Klesajúca miera evidovanej nezamestnanosti reálne nereflektuje mieru reálnej 

nezamestnanosti, jedná sa o mieru nezamestnanosti evidovaných uchádzačov o zamestnanie, 

pričom je nutné vziať do úvahy obyvateľov, ktorí sú nezamestnaní a nie sú z rôznych dôvodov 

evidovaní na ÚPSVaR. Medzi nezamestnanými výrazne prevládajú dlhodobo nezamestnaní. 

Neodmysliteľný vplyv na vývoj nezamestnanosti má vzdelanostná úroveň obyvateľov, ktorá                 

je premietnutá v nasledujúcom grafe. V súčasnosti obec nemá výrazne aktívne skupiny 
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obyvateľov, ktoré by presadzovali svoje podnety a aktívne sa zapájali do rozvoja obce. Obec                               

sa snaží o svoj celkový rozvoj v rámci svojich možností. Vychádza z posledného sčítania 

obyvateľov, domov a bytov z roku 2011. 

         Na základe „Prognózy vývoja obyvateľov v okresoch SR do roku 2035“ môžeme 

očakávať pre navrhované obdobie územného plánu - rok 2035 nárast poproduktívnej zložky 

populácie. Podľa už spomenutej prognózy za okres Sobrance v roku 2015 bol prognózovaný 

nárast celkových úbytkov obyvateľstva - 3,27, v roku 2035 to bude – 5,07 obyvateľov (na 1000 

obyv.). Priemerný vek bol v roku 2015 stanovený na 40,05, v roku 2035 sa zvýši na 44,79 

rokov, čo je nárast o 11,8%. Okres Sobrance bude patriť medzi najstaršie okresy na východnom 

Slovensku s najväčším úbytkom obyvateľstva. Z hľadiska migrácie sa podľa spomínanej 

prognózy budú obyvatelia tohto okresu sťahovať najmä do okresov západného Slovenska, 

pričom tieto pomerne výrazné hrubé migračné toky nebudú kompenzované protismerným 

migračným pohybom. Priaznivý vývoj zamestnanosti v obci nemožno predpokladať, ten bude 

závisieť od ponuky pracovných príležitosti v okresnom meste Sobrance, ako aj výraznejšími 

investičnými aktivitami v rámci okresu a cezhraničnej spolupráce. 

 

Graf č.8: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce  

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe SOBD 2011, 

https://census2011.statistics.sk/SR/V%FDchodn%E9%20Slovensko/Ko%9Aick%FD%20kraj/Okres%20Sobranc

e/Sejkov/TAB.%20117%20Obyvate%bestvo%20pod%bea%20pohlavia%20a%20stup%f2a%20najvy%9a%9aie

ho%20dosiahnut%e9ho%20vzdelania.xls 
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Európsky sociálny fond (ESF) - je hlavným finančným nástrojom, ktorým Európska 

únia transformuje svoje strategické ciele v oblasti politiky zamestnanosti do konkrétnych aktivít 

zameraných na zlepšenie odbornej kvalifikovanosti, ďalej na systémy vzdelávania a následný 

rast pracovného potenciálu občanov. Cieľom ESF je podpora zamestnanosti v EÚ. Napomáha 

pripravenosti zamestnancom a firmám v rámci členských štátov EÚ čeliť novým, globálnym 

výzvam. Je kľúčovým prvkom stratégie EÚ týkajúcej sa rastu a zamestnanosti pri zameranej na 

skvalitnenie života občanov EÚ poskytnutím lepších kvalifikácií a lepších vyhliadok na 

zamestnanie. Financovanie je rozdeľované medzi členské štáty a regióny, a to hlavne medzi tie, 

ktorých hospodársky vývoj postupuje pomalšie. Vzdelanie obyvateľov úzko súvisí so 

schopnosťami a zručnosťami uplatniť sa na trhu práce. Mimo väčších miest, v regiónoch kde 

prevažujú menšie obce je vzdelanostná úroveň obyvateľov tradične nižšia, čo prináša riziko 

vyššej nezamestnanosti. Naopak vyššie vzdelanie obyvateľov prináša vyššie využitie 

ekonomického potenciálu obce.  V obci celkovo prevažujú obyvatelia v aktívnom veku                            

s učňovským vzdelaním bez maturity, trochu menej početná je skupina obyvateľov so stredným 

odborným vzdelaním s maturitou. Podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí nie je zanedbateľný 

a zodpovedá vzdelanostným potrebám regiónu. Záujem obyvateľov vzdelávať sa prioritne                       

v odbornom školstve rôznej úrovne zodpovedá aj pracovným možnostiam a ponuke trhu práce 

v regióne a jeho blízkom okolí. 

               

Financovanie a ciele na obdobie rokov 2014 – 2020 

V tomto období ESF poskytne približne 80 miliárd EUR (v bežných cenách), ktorých 

cieľom je: 

 zabezpečiť odbornú prípravu ľudí a pomoc pri ich opätovnom zamestnaní, 

 podporiť sociálne začlenenie, 

 zlepšiť úroveň vzdelávania a odbornej prípravy, 

 zlepšiť kvalitu verejných služieb. 

 

 

Ekonomická aktivita obyvateľstva 

 

Tab.č. 10 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v okrese Sobrance  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Muži 6 142 5 915 5 986 6 033 5 806 5 878 

Ženy 4 442 4 409 4 351 4 322 4 184 4 496 

Spolu 10 584 10 324 10 337 10 355 9 990 10 374 

Zdroj: 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/pr2006rs/Ekonomick%C3%A1%20aktivita%20obyva

te%C4%BEstva%20pod%C4%BEa%20pohlavia%20-

%20ro%C4%8Dn%C3%A9%20%C3%BAdaje%20%5Bpr2006rs%5D 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=532&langId=sk
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=50&langId=sk
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=51&langId=sk
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=55&langId=sk
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/pr2006rs/Ekonomick%C3%A1%20aktivita%20obyvate%C4%BEstva%20pod%C4%BEa%20pohlavia%20-%20ro%C4%8Dn%C3%A9%20%C3%BAdaje%20%5Bpr2006rs%5D
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/pr2006rs/Ekonomick%C3%A1%20aktivita%20obyvate%C4%BEstva%20pod%C4%BEa%20pohlavia%20-%20ro%C4%8Dn%C3%A9%20%C3%BAdaje%20%5Bpr2006rs%5D
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/pr2006rs/Ekonomick%C3%A1%20aktivita%20obyvate%C4%BEstva%20pod%C4%BEa%20pohlavia%20-%20ro%C4%8Dn%C3%A9%20%C3%BAdaje%20%5Bpr2006rs%5D
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 Ekonomická aktivita patrí medzi základnú sociálno-ekonomickú klasifikáciu triedenia 

obyvateľstva. Obyvateľstvo sa triedi na ekonomicky aktívne a neaktívne. Ekonomicky aktívne 

je obyvateľstvo, ktoré sa aktívnym spôsobom podieľa na hospodárskom živote. Obyvateľstvo 

zaoberajúce sa živnostenskou činnosťou sa považuje za ekonomicky aktívne. Ekonomicky 

neaktívne je obyvateľstvo nezávislé, s vlastným zdrojom obživy a závislé, bez vlastného zdroja 

obživy, napr. ženy na materskej dovolenke, ženy v domácnosti, invalidi a pod.   

Obyvateľstvo v obci je považované za ekonomicky aktívne. Celková vysoká ekonomická 

aktivita obyvateľstva súvisí s jeho vekovou štruktúrou, pre ktorú je charakteristické vysoké 

zastúpenie produktívnej zložky obyvateľstva.  Intenzívny pohyb za prácou, ktorý sa prejavuje 

vo veľkom rozsahu dochádzky a odchádzky za zamestnaním poukazuje na úzke pracovné 

väzby na sídelný útvar okresných miest Michalovce a Sobrance. 

 

 

1.3 Analýza sociálnej infraštruktúry 

 

Služby 

Občianska vybavenosť v obci je nízka. Nachádza sa tu Obecný úrad, Kultúrny dom,                   

Dom smútku, obchod potravín.  

 

Cirkev 

Uprostred obce sa nachádza gréckokatolícky Chrám Sv. veľkomučeníka Juraja, 

postavený v roku 1908. Novobarokový chrám bol v roku 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu 

pamiatku Pamiatkovým úradom, č. ÚZPF 90/1. V 90. rokoch veriaci uskutočnili v chráme 

čiastočnú rekonštrukciu (maľba, rozšírenie chóru, nová dlažba – mramor, výmena okien 

a dverí, rozšírenie sakristie, a pod.).  Slávnostná posviacka obnoveného chrámu za prítomnosti 

mons. Jána Hirku sa uskutočnila 25. apríla 1993. Do miestneho chrámu v júni 1993 zavítal 

z chrámu v Sobranciach obraz Panny Márie Klokočovskej. 

Rímskokatolícki veriaci navštevujú tunajší kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Obec 

administratívne spadá pod farnosť v Jenkovciach. Kostol prešiel čiastočnou rekonštrukciou.  
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Obr.č.2 Chrám Sv. veľkomučeníka Juraja 

 

Zdroj: https://www.dokostola.sk/kostol/chram-sv-juraja 

 

Samospráva 

 

       Súčasnú samosprávu, verejnú správu a administratívu reprezentuje Obecný úrad Sejkov. 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje 

organizačné a administratívne záležitosti obecného zastupiteľstva a starostu obce.  

 

 

Príslušnosť obyvateľov k úradom špecializovanej štátnej správy: 

 Matričný úrad – Krčava 

 Stavebný úrad – Sobrance 

 Daňový úrad – Sobrance 

 Obvodné oddelenie policajného zboru –  Sobrance 

 Okresný súd – Michalovce 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru – Michalovce 

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – Sobrance 

 Katastrálny úrad – Sobrance 

 Okresný úrad – Sobrance 

 

https://www.dokostola.sk/kostol/chram-sv-juraja
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1.4 Ekonomické spravovanie obce 

 

 Príjmovou súčasťou rozpočtu obce sú bežné a kapitálové príjmy obce. Opačnou stranou 

rozpočtu sú výdavky, ktoré sa rovnako členia na bežné a kapitálové. Bežné výdavky slúžia 

predovšetkým na chod obecného úradu, na zabezpečenie základných prevádzkových potrieb 

obce a splatenie prípadných úverov. Kapitálové výdavky sa využívajú na financovanie 

investičných zámerov obce. S decentralizáciou verejnej správy a teda aj nárastom rozsahu 

kompetencií obcí by mal automaticky súvisieť aj adekvátny nárast objemu finančných 

prostriedkov na ich krytie. Kompetencie vykonávané v prenesenom okruhu štátnej správy sú 

v rozpočte obcí financované prostredníctvom dotácií. Na financovanie originálnych 

kompetencií sú určené predovšetkým príjmy z podielových a miestnych daní. Obec si výšku 

daňovej sadzby stanovuje sama.  

   

1.5 Analýza cestnej infraštruktúry 

 

Obec leží na východoslovenskej rozvojovej osi 1. stupňa Košice – Sečovce – 

Michalovce – Sobrance - hranica UR v koridore č.V. a Košice – Záhor. Zároveň sa nachádza                   

v blízkosti Schengenskej hranice – 4 km od hraničného priechodu Vyšné Nemecké - Užhorod. 

Leží v koridore 1. triedy č. 50, na trase Michalovce – Sobrance - hranica s Ukrajinou. Obcou 

prechádza cesta III. triedy č. 050 243, ktorá sa napája na cestu I/50 a cestu III/55232 v smere 

Kristy – Jenkovce. 

 

Obr.č.3: Cestná sieť v okolí obce 

 

Zdroj: https://www.cdb.sk/Files/Galleries/mapyokresov/sobrance.jpg?w=1300 

https://www.cdb.sk/Files/Galleries/mapyokresov/sobrance.jpg?w=1300
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Autobusovú hromadnú dopravu v regióne zabezpečuje SAD Michalovce, a.s. na základe 

zmluvy o výkone vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave. Hlavnými 

dopravnými uzlami v riešenom regióne sú Michalovce a Sobrance. Vzhľadom na súčasné 

osídlenie obce sú autobusové spojenia z kapacitného, ale aj časového hľadiska na postačujúcej 

úrovni. Obcou Sejkov neprechádza železničná trať, najbližšia železničná stanica                                         

je v Michalovciach. Najbližšou železničnou stanicou medzinárodného významu je železničná 

stanica Košice. Košice sú dôležitým železničným uzlom, prechádzajú ním medzinárodné a IC 

trate v smere východ-západ a sever-juh. 

 Z hľadiska letiskovej dopravy sú najbližšie letiská v Užhorode, Ukrajina a v Košiciach. 

Obe sú medzinárodné letiská.  

 

 

1.6 Technická infraštruktúra 

 

V obci je vybudovaný verejný vodovod, ktorý je napojený na Sobranecký skupinový 

vodovod. Zdrojom pitnej vody sú pramene Tempľová. Akumulácia vody je zabezpečená                       

vo vodojeme Sejkov v katastrálnom území Orechová.  

Kanalizačná sieť v obci je vo výstavbe. 

Obec je celá plne plynofikovaná od r.2002, zásobovaná je cez regulačné stanice Tibava 

s výkonom RS 5000 a Vysoká nad Uhom RS 3000. Napojená je STL prípojkou od obce Krčava 

- Tehelňa.  

Obec je plne elektrifikovaná. Podľa územného plánu obce je dodávka elektrickej 

energie zabezpečovaná vzdušnými 22 kV prípojkami z existujúceho vzdušného vedenia č. 544. 

VN linka 544 je napájaná z ES 35/22 kV Sobrance s inštalovaným transformátorom o výkone 

1 x 16 MVA. Pre napájanie odberných elektrických zariadení na území obce sú využívané ako 

zdroje el. energie transformačné stanice primárne napájané 22 kV VN prípojkami z vedenia                   

č. 544. Na uvedenú linku sú pripojené 3 transformačné stanice. 

 

Obecný rozhlas a internet 

Rozvod miestneho rozhlasu v obci je prevedený káblovými rozvodmi, reproduktory                             

sú inštalované na stožiaroch.  

V obci je dostupný optický internet prevádzkovaný spoločnosťou Lekos s.r.o. 

 

 

Podnikateľské prostredie 

 Na území obce pôsobí niekoľko samohospodáriacich roľníkov, VERCHOVINA s.r.o., 

hospodársky dvor KARCH s.r.o., dvor  a časť pozemkov obhospodaruje DONA s.r.o. Veľké 

Revištia, takisto tu má hospodársky dvor PD Vinohrady Choňkovce. 
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1.7 Analýza životného prostredia 

 

Z hľadiska ochrany životného prostredia môžeme skonštatovať, že životné prostredie v obci 

je v uspokojujúcom stave. Primerané podmienky sú v oblasti hluku, pôdy, vody a ovzdušia. 

Znečistením je spaľovanie tuhých palív v domácnostiach a exhaláty z dopravy.  

  

1.7.1 Geologický vývoj 

 Kvartérny pokryv predstavuje základné črty geologického litologického                                              

a petrografického charakteru pôdotvorného substrátu, - základné pôdne typy sú spracované 

podľa najnovšieho morfogenetického klasifikačného systému pôd. Reliéf a klimatické pomery 

zároveň informujú o zonálnych (bioklimatických) pomeroch, kvartérny pokryv a pôdy aj                          

o azonálnych pomeroch územia. 

 

Obr.č.4: Kvartérny pokryv územia obce  

 
Zdroj: http://apl.geology.sk/atlaskrajiny/ 

 

 Na obrázku modrá farba znázorňuje fluviálne sedimenty, prevažne nivné humózne 

hliny alebo hlinito-piesčité až štrkovito-piesčité hliny dolinných nív, bledohnedá zas eolické 

sedimenty, najmä spraše a piesčité spraše, vápnité sprašovité a nevápnité sprašové hliny.   

Sobranecká rovina ako aj samotná Východoslovenská nížina predstavuje intenzívne 

poklesávajúcu panvu. Poklesy vo Východoslovenskej nížine majú za následok aj vejárovitý tvar 

riečnej siete. Kvartérny pokry odráža geologickú stavbu predkvartérneho podložia. Kvartérne 

sedimenty vystupujú v horskej časti Vihorlatských vrchov, najmä hlinito-kamenité sedimenty 

http://apl.geology.sk/atlaskrajiny/
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pleistocénu a holocénu. Sformované depresie a prepadliny sú vyplnené najmä mocným 

súvrstvím fluviálnych a proluviálnych sedimentov. 

 

Nasledujúci obrázok znázorňuje inžiniersko-geologickú rajonizáciu vypracovanú na 

základe genézy a litologickej povahy hornín. Vyčlenené časti rajonizácie umožňujú na danej 

úrovni podrobnosti stanoviť vhodnosť horninového prostredia z hľadiska rôznych spôsobov 

hospodárskeho využívania prostredia.  

 

Obr.č.5: Inžiniersko-geologická rajonizácia obce  

 

Zdroj: http://apl.geology.sk/atlaskrajiny/ 

 

Na obrázku je ružovou farbou znázornený rajón kvartérnych sprašových sedimentov. 

 

Na riešenom území sa nachádzajú evidované archeologické náleziská:  

 Poloha bližšie nešpecifikovaná – nálezy z mladšej doby kamennej.  

 Poloha Hlinisko – nálezy z eneolitu. 

 Poloha Pod Karčavy – nálezy z eneolitu.  

 Poloha Stočok, severne od intravilánu – nálezy zo 7. – 10. storočia.  

 

Podľa Archeologického ústavu SAV, Nitra, sa v obci nachádzajú nasledovné doposiaľ 

známe archeologické lokality:  

1. Poloha Na pánskym, za jarkom, na okraji inundácie – praveké sídlisko  

http://apl.geology.sk/atlaskrajiny/
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2. Poloha Prameň Štočok, na roli Juhasovej - praveké sídlisko pravdepodobne z 

eneolitu, sídlisko zo 7.-13. stor.  

3. Poloha Daranská tabla – sídlisko z doby rímskej  

4. Poloha Na pustyne – sídlisko bukovohorskej kultúry z mladšej doby kamennej a 

sídlisko z neskorej doby kamennej - eneolitu  

5. Poloha Štočok, roľa od Orechovej – sídlisko bukovohorskej kultúry z ml. doby 

kamennej a sídlisko z neskorej doby kamennej – eneolitu  

6. Poloha Daranská tabla – veľká praveká mohyla  

7. Poloha Nad Karčavou – praveké sídlisko. Je pravdepodobné, že pri zemných prácach 

súvisiacich s predmetnou stavebnou činnosťou budú zistené pozitívne archeologické 

nálezy, resp. archeologické situácie. 

 

1.7.2 Hydrogeologické pomery 

Hydrológia vodných tokov riešeného územia je ovplyvňovaná procesmi priľahlých 

masívov Vihorlatskej hornatiny. spadá do úmoria Čierneho mora a je odvodňované povodím 

Tisy, do ktorého patrí i sústava Bodrogu. Cez katastrálne územie pretekajú: Orechovský potok, 

Toroškov potok, kanál Veľké Revištia – Bežovce a Oľšinský kanál. 

Podľa územnoplánovacej dokumentácie je v katastrálnom území obce Sejkov 

najvýznamnejší termálny prameň, ktorého potenciál nie je už vyše polstoročie využitý. Našli 

ho majstri pri uhoľnom prieskume. V 50-tych rokoch 20. storočia bolo urobených päť vrtov. 

Pod druhým vrtom narazili na vodný tok. Za jednu minútu vytieklo 1200 l vody s teplotou 25°C. 

Zaujímavosťou je, že tento minerálny prameň vyteká dodnes. Jeho výdatnosť klesá. Kvôli 

prevereniu zhodnotenia potenciálu termálnej vody spracoval Euroregión Karpaty – Košice                      

v decembri 2005 Štúdiu uskutočniteľnosti – projekt Využitie prírodného potenciálu 

slovenskoukrajinského prihraničia pre rozvoj cestovného ruchu. Zámerom štúdie bolo 

poukázať na konkrétnu možnosť využitia tohto potenciálu a súčasne preskúmať reálnosť, 

financovateľnosť a trvalú udržateľnosť Mini-Aqua parku a strediska cestovného ruchu                                  

v katastri obce Sejkov. V súčasnosti je Mini-Aqua park nerealizovateľný z dôvodu nízkej 

výdatnosti vody z vrtu a z dôvodu živočíšnej výroby (chov ošípaných) na hospodárskom dvore 

pri lokalite „Na pustyni“ (obmedzenie PHO hosp. dvora). Za predpokladu zvýšenia výdatnosti 

by bolo možné potenciálne uvažovať s využitím termálnej vody na hospodárske účely (napr. 

skleníkové hospodárstvo, prípadne vykurovanie). 

 

1.7.3 Pôdne pomery 

Obec sa nachádza v oblasti Sobraneckej roviny. V širšom dotknutom území sú 

zastúpené fluvizeme, pseudogleje, kambizeme a andozeme. Prevládajúcim pôdnym druhom sú 

pôdy hlinité a piesčito-hlinité.  
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 Tab. č.11: Výmera územia a pôdny fond obce k roku 2018 

Celková výmera územia obce 7 026 003 m2 

  

Poľnohospodárska pôda spolu 6 509 680 m2 

Orná pôda 3 735 616 m2 

Vinice 1 492 m2 

Záhrady 210 120 m2 

Ovocný sad 0 m2 

Trvalé trávnaté porasty 2 562 452 m2 

Nepoľnohospodárska pôda spolu 516 323 m2 

Vodná plocha  152 459 m2 

Lesné pozemky 0 m2 

Zastavaná plocha a nádvoria 298 742 m2 

Ostatná plocha 65 122 m2 

 Zdroj: ŠÚ SR,          

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/pl5001rr/V%C3%BDmera%20%C3%BAzemia,%20vyu

%C5%BEitie%20p%C3%B4dy%20%5Bpl5001rr%5D 

 

1.7.4 Ovzdušie 

 Ovzdušie je jednou zo základných zložiek životného prostredia. Jeho kvalita je daná 

emisnými pomermi a rozptylovými podmienkami. Podmienky na rozptyl v ovzduší sa menia 

nielen v priebehu roka, sú závislé od klimatických podmienok a meteorologickej situácie.                       

Z pohľadu kvality ovzdušia sa sleduje emisná a imisná situácia. Emisiou je každé priame, alebo 

nepriame vypustenie znečisťujúcej látky do ovzdušia. Imisiou sa rozumie zmes škodlivín 

nachádzajúcich sa vo voľnom ovzduší. Imisie sa sledujú prostredníctvom automatických 

monitorovacích staníc (AMS). V najviac znečistených oblastiach kraja sú umiestnené 4 AMS 

(ide o prekročenie najmä PM10 (prachové častice). Emisiou sa rozumie každé priame alebo 

nepriame vypustenie znečisťujúcej látky do ovzdušia. K základným znečisťujúcim a vybraným 

znečisťujúcim látkam ovzdušia sa zaraďujú tuhé znečisťujúce látky (TZL), oxidy síry vyjadrené 

ako oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO), pachové látky, organické 

látky (napr. NM VOC), ktoré sú v odpadových plynoch v plynovej fáze vyjadrené ako celkový 

organický uhlík a dibenzodioxíny a dibenzofurány. 

Významným znečisťovateľom je automobilová doprava a vykurovanie tuhým palivom. 

Nárast intenzity cestnej dopravy spôsobuje zvyšovanie celoplošnej zaťaženosti miestnych 

komunikácií a zvyšuje množstvo emisií z výfukových plynov a sekundárnu prašnosť. 

 

 

 

 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/pl5001rr/V%C3%BDmera%20%C3%BAzemia,%20vyu%C5%BEitie%20p%C3%B4dy%20%5Bpl5001rr%5D
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/pl5001rr/V%C3%BDmera%20%C3%BAzemia,%20vyu%C5%BEitie%20p%C3%B4dy%20%5Bpl5001rr%5D


           Program rozvoja obce Sejkov                                                    Programovacie obdobie 2019 – 2025 

43 
 

1.7.5 Odpad 

Odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky je v súčasnosti ešte 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. 

Koncepcia odpadového hospodárstva obcí vychádza zo všeobecných zámerov Programu 

odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, ako základného dokumentu pre riadenie 

odpadového hospodárstva a následných koncepčných materiálov na nižších úrovniach riadenia. 

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

odpadu do individuálnych s následným zvozom. Periodicita zvozu TKO je každé dva týždne 

a ostatné podľa harmonogramu. V obci je realizovaný systém zberu komunálneho odpadu do 

zberných nádob. Likvidácia odpadu v obci je zabezpečená vývozom tuhého komunálneho 

odpadu. Biologicky rozložiteľný odpad zhodnocujú obyvatelia individuálne kompostovaním. 

Zber a likvidáciu odpadu zabezpečuje spoločnosť FÚRA, s.r.o. so sídlom v Rozhanovciach. 

V obci je zavedený aj separovaný zber odpadu podľa určeného harmonogramu.  

 

1.7.6 Ochrana životného prostredia 

 

Sejkov patrí do alpskohimalájskej sústavy, Východopanónskej panvy, oblasti 

Východoslovenskej nížiny, konkrétne Sobraneckej roviny.  Cieľ ochrany prírody a krajiny 

spočíva v predchádzaní, obmedzovaní, resp. odstraňovaní zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú 

a ničia podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, estetický vzhľad krajiny a znižujú jej 

ekologickú stabilitu.  

 

Blízke chránené územia: 

- Územie svetového prírodného dedičstva UNESCO – Karpatské bukové pralesy, 

- Územie NATURA 2000: Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy – 1. a 2. stupeň ochrany, 

- Chránené územia národnej siete chránených území: Chránená krajinná oblasť Vihorlat – 2. 

stupeň, Národná prírodná rezervácia Jovsianska hrabina – 5. stupeň. 

- Chránená vodohospodárska oblasť Vihorlat – 2. stupeň. 
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1.7.7 Cestovný ruch 

 Hoci sa okres riešeného územia vyznačuje množstvom  prírodných krás, turistických 

zaujímavostí a neďaleko vzácnych minerálnych liečivých vôd, ktoré vytvárajú vhodné 

podmienky na rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky (blízkosť Vínnej cesty, CHKO Vihorlat, 

jazero Morské oko, Zemplínskej Šíravy, Vinianskeho jazera, Senných rybníkov, pramene 

v bývalých Sobraneckých kúpeľoch), turizmus nepatrí v súčasnosti medzi silne rozvinuté 

oblasti hospodárstva mikroregiónu.  

 Vhodným nástrojom na podporu cestovného ruchu je využitie termálneho prameňa, 

ktorý v obci vyviera. 

 

1.7.8 Slovensko-Ukrajinská hranica 

 Slovensko-ukrajinská hranica má dva cestné hraničné priechody – Vyšné Nemecké 

a Ubľa a jeden železničný priechod – Čierna nad  Tisou. Hraničný priechod Ubľa – Malyj 

Bereznyj je určený pre cestnú osobnú dopravu a nákladnú dopravu do 3,5t.  
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2  ANALÝZA  VONKAJŠIEHO  PROSTREDIA 

 

Vonkajšie prostredie z pohľadu obce je formované na troch úrovniach:  

1. európska legislatíva a stratégie;  

2. štátna legislatíva a opatrenia vlády SR; 

3. regionálne stratégie Vyššieho územného celku.  

 

Na prvej, európskej úrovni, je smerodajná predovšetkým Stratégia „Európa 2020“, ktorou 

sa riadi filozofia a zameranie zdrojov z európskych štrukturálnych fondov pre obdobie                  

2014 –2020. Na základe tejto stratégie totiž musí Európska únia dodržiavať jednotný tematický 

prístup. Priority a ciele tejto stratégie premietla vláda SR do Partnerskej dohody na roky                  

2014-2020. Stratégia Európa 2020 má tri hlavné ciele: 

1. Inteligentný rast (Inovácie, Vzdelávanie a Digitálna spoločnosť) 

2. Udržateľný rast (Klíma, Energetika a Mobilita, Konkurencieschopnosť) 

3. Inkluzívny rast (Zamestnanie a zručnosti, Boj proti chudobe) 

Kľúčovými cieľovými hodnotami stratégie sú: 

 Zamestnanosť: zvýšiť zamestnanosť obyvateľov vo veku 20-64 rokov, vrátane väčšieho  

zapojenia žien, starších a lepšieho začlenenia migrantov 

 Výskum a vývoj: zvýšiť investície do výskumu a vývoja a inovácií podnikov 

 Zmena klímy a energetická udržateľnosť: znížiť emisie skleníkových plynov o 20%            

v porovnaní s úrovňou z roku 1990, zvýšiť podiel OZE o 20% na konečnej spotrebe energie 

a zvýšiť energetickú účinnosť o 20% 

 Vzdelávanie: znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky a zvýšiť podiel 

obyvateľov vo veku 30-34 rokov s vysokoškolským vzdelaním na 40% 

 Boj proti chudobe: znížiť podiel ľudí žijúcich pod hranicou chudoby 25%. Na druhej, 

 štátnej úrovni je okrem platnej legislatívy (napr. v oblasti regionálneho rozvoja, zákon  

o obecnom zriadení a pod.) určujúca Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej  

republiky. Tá obsahuje okrem iného aj stratégiu pre Trnavský samosprávny kraj. 
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 Významným dokumentom je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického 

samosprávneho kraja 2016-2022.   

 

2.1 Väzby na strategické ciele KSK 

 

Strategický cieľ č.1. Posilňovanie regionálnej identity zastavením vytláčania 

pracovnej sily z trhu práce   

Špecifický cieľ č.1.3 Tvorba nových pracovných miest v oblasti kreatívneho priemyslu  

Vytvorenie prostredia podporujúce kreatívnych podnikateľov, môžeme pomocou 

inovácií rozvíjať novú generáciu produktov s vysokou pridanou hodnotou a služieb, ktoré 

zlepšia ekonomiku celého regiónu a zvýšia kvalitu života v Košickom kraji. 

Špecifický cieľ č.1.4 Tvorba nových pracovných miest v oblasti logistického priemyslu  

Logistika sa v súčasnosti stáva nástrojom získavania a udržania konkurenčnej výhody                

a v globalizovanom svete je kľúčovým prvkom pre zlepšenie ziskovosti podnikania. Medzi 

infraštruktúrou a logistikou existuje veľmi blízky vzťah. 

Špecifický cieľ č.1.5 Tvorba nových pracovných miest v oblasti cestovného ruchu  

Vidiecky cestovný ruch patrí vo svete k pomerne široko využívanému druhu cestovného 

ruchu. Aj napriek skutočnosti, že Slovensko má dobré podmienky na jeho rozvoj, v našich 

podmienkach je vidiecky cestovný ruch málo rozvinutý. 

Strategický cieľ č.2 Posilňovanie regionálnej identity cestou rozvoja vidieka  

Strategický cieľ č.3 Posilňovanie regionálnej identity hľadaním alternatív k trhu práce 

pre pracovnú silu, ktorá bola z trhu práce vytlačená  

Špecifický cieľ 3.1 Podpora rozvoja komunitného spôsobu života 

Strategický cieľ č. 4 Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja občianskej 

spoločnosti  

Špecifický cieľ č. 4.1 podpora rozvoja spoločenskej zodpovednosti podnikania  

Špecifický cieľ č. 4.2 podpora zvyšovania občianskej participácie podporou 

združovania obyvateľov a vzniku záujmových skupín  

Strategický cieľ č. 5 Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja sociálnych 

ľudských práv  

Špecifický cieľ č. 5.1 skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb  

Špecifický cieľ č. 5.2 zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva  

Špecifický cieľ č. 5.3 skvalitnenie systému vzdelávania  
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Špecifický cieľ č. 5.4 riadená migrácia  

Strategický cieľ č.7 Posilňovanie regionálnej identity rozvojom kultúrneho dedičstva  

Špecifický cieľ č. 7.1 zachovanie kultúrneho dedičstva 

 

2.2 STEEP analýza  

Súčasťou analýzy vonkajšieho prostredia je tzv. analýza STEEP faktorov, ktorá sleduje 

vplyv faktorov v sociálnej, technologickej, ekonomickej, environmentálnej a politickej. Sú to 

rôzne faktory, ktoré pôsobia na vyššej ako miestnej úrovni, pričom majú vplyv na miestny 

rozvoj.  

STEEP analýza ‐ vplyv sociálnych, technologických, ekonomických, ekologických                        

a politických faktorov vonkajšieho prostredia na rozvoj obce. 

  

Formulár č. A 8 – STEEP analýza – analýza externého prostredia 

Sociálnokultúrne Technologické Ekonomické  Environmentálne Politickoprávne 

 

Starnutie populácie Zlepšuje sa prístup k 

informáciám 

Dopady 

ekonomickej krízy 

Priemysel je 

zdrojom znečistenia  

Zhoršovanie 

podnikateľského 

prostredia v SR 

Migrácia 

obyvateľov do 

zahraničia 

Zvýšenie 

technických 

možností domácej 

zábavy 

Využitie fondov EÚ Zmena klímy -  EŠIF na roky 2014- 

2020 

Nezamestnanosť Kontakt samosprávy 

s obyvateľmi 

prostredníctvom 

technológií 

Medziročný nárast 

HDP na 1 obyvateľa 

Dôsledky znečistenia 

prostredia 

Sociálna politika pre 

sociálne ohrozené 

skupiny 

Správanie sa na 

základe kultúrnych, 

náboženských 

zvyklostí 

Využívanie 

sociálnych sietí 

Prítomnosť 

obyvateľov bez 

vzdelania 

Nárast biodiverzity Daňová politika  

Pasívne trávenie 

voľného času  

Technológie 

poskytujú možnosť 

šetrenia prírodnými 

zdrojmi 

   

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

2.3  SWOT analýza 

SWOT analýza je súčasťou prezentácie výsledkov sociálnej a ekonomickej analýzy obce. 

Je to metóda, ktorou sa analyzujú poznatky o súčasnom stave podmienok v obci (silné stránky, 

slabé stránky) a identifikujú sa možnosti pre rozvoj a ohrozenia, s ktorými je potrebné počítať 

do budúcnosti (príležitosti a ohrozenia). Touto metódou je vytvorený podklad, na základe 

ktorého je možné formulovať stratégiu usmernenia budúceho vývoja obce, tak aby boli 
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zachované, resp. rozvíjané jej silné stránky, odstránené, resp. eliminované jej slabé stránky                      

a boli využité príležitostí pre jej ďalší rozvoj, pričom boli brané do úvahy aj ohrozenia jej 

ďalšieho rozvoja. 

 

 Formulár č. A 10 - SWOT analýza  

Silné stránky Slabé stránky 

 spolupráca v rámci Mikroregiónu 

 

 členstvo v Miestnej akčnej skupine 

 

 Tradícia zdravej poľnohospodárskej 

produkcie 

 

 vhodná pôda na rozvoj 

poľnohospodárstva 

 

 zdravší životný štýl na vidieku 

 

 termálny prameň 

 

 Chrám Sv. Juraja – kultúrna pamiatka 

 obec mimo regionálneho záujmu 

 

 nezáujem investorov o lokalitu 

 

 nedostatok pracovných príležitostí 

 

 nedostatok financií na rozvoj obce 

 

 zhoršujúci sa stav chodníkov 

 

 potreba rekonštrukcie verejných 

budov 

 

 

 

 

  

  

Príležitosti Ohrozenia 

 rekonštrukcia chodníkov a miestnych 

komunikácií 

 

 kamerový systém 

 

 možnosť čerpania dotácií 

 

 využitie termálneho prameňa 

 zvyšovanie nezamestnanosti 

 

 nízky rekreačný potenciál 

 

 nedostatok prostriedkov na rozvoj 

obce 

 

 nedostatok prostriedkov na 

zvyšovanie kvality života obyvateľov 

 
 Zdroj: vlastné spracovanie 
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Formulár č. A 12 - Analýza silových polí 

Sily pre: 

1. Spoločná stratégia 

s mikroregiónom a MAS 

2. Efektívnejšie využívanie 

fondov EÚ 

 

 

 

 

 

 

Sily proti: 

1. Nezáujem investorov 

2. Nedostatočné partnerstvá 

3. Nepripravené projekty 

rozvoja 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny:  

1. Nedostatok potrebného 

objemu finančných 

prostriedkov 

2. Slabé čerpanie fondov EÚ 

3. Slabý marketing 

a manažment rozvoja obce 

Hodnotenie: 

Potreba zvýšenia 

informovanosti o možnostiach 

využívania fondov EÚ, ich 

efektívnejšie využívanie 

a príprava štúdií a projektov 

v oblasti regionálneho rozvoja Dôsledky: 

1. Podrozvinutosť regiónu 

a obce 
2. Rast nezamestnanosti 

3. Odliv kvalifikovanej sily 
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STRATEGICKÁ ČASŤ 
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3  STRATEGICKÁ ČASŤ  

 

Cieľom PRO je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje ekonomické 

a sociálne záujmy jej občanov a je v súlade so strategickými cieľmi a prioritami štátu, vyššieho 

územného celku, záujmami ochrany historického a kultúrneho dedičstva. PRO je otvorený 

dokument, ktorý by sa mal pravidelne písomne dopĺňať a aktualizovať, podľa vopred 

stanovených pravidiel, potrieb obyvateľov obce, jeho návštevníkov a potenciálnych investorov, 

s cieľom v maximálnej možnej miere zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce a uspokojiť ich 

potreby a požiadavky. Stratégia je výsledkom kombinácie dvoch prístupov: štrukturálneho a 

regionálneho. Tento strategický dokument posilní regionálny rozvoj tým, že stanoví postupy 

podporujúce miestne iniciatívy. Zároveň pomôže zvýšiť úroveň regiónu pomocou podpory 

aktivít regionálnych a lokálnych rozvojových organizácií a podporou prípravy  strategicky 

významných projektov. PRO obce je základným nástrojom obce, ktorý určuje smer jej 

napredovania, pre plnenie strednodobých a dlhodobých cieľov, ktoré umožnia vytvárať 

spoločný produkt, poskytujúci kvalitné podmienky pre život všetkých jej občanov 

a návštevníkov. Strategický cieľ a špecifické ciele PRO konkrétne napĺňajú celkový cieľ 

regionálneho rozvoja tým, že vytvorením tohto významného strategického dokumentu sa na 

miestnej úrovni vytvoria podmienky pre implementáciu navrhnutého Integrovaného 

regionálneho operačného programu na roky 2014 – 2020, ktorého hlavným cieľom je 

prostredníctvom jednotlivých opatrení zvýšiť vybavenosť územia zariadeniami občianskej 

infraštruktúry s ohľadom na zabezpečenie ich dostupnosti a kvality poskytovaných služieb.  

 

3.1 Strategický cieľ obce 

 

Strategickým cieľom obce je komplexné zhodnotenie rozvojového potenciálu 

obce v rámci trvalo udržateľného rozvoja. 
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3.2 Stav projektovej pripravenosti 

Tab.č.12: Štruktúra operačných programov 

Číslo Operačný program Riadiaci 

orgán 

SORO Fond EÚ 

1 Výskum a inovácie MŠVVŠ SR MH SR EFRR, ESF 

2 Ľudské zdroje MPSVR SR MV SR, MZ 

SR, MŠVVŠ 

SR 

EFRR, ESF 

3 Integrovaná 

infraštruktúra 

MDVRR SR MF SR KF, EFRR 

4 Kvalita životného 

prostredia 

MŽP SR MDVRR SR, 

MH SR 

KF, EFRR 

5 Integrovaný ROP MPaRV SR MK SR, 

VÚC 

ESF, EFRR 

6 Efektívna verejná 

správa 

MV SR  EFRR, ESF 

7 Technická pomoc ÚV SR  EFRR 

8 Rozvoj vidieka MPaRV SR  EPFRV 

9 Európska územná 

spolupráca 

RO budú 

určené zo 

strany EK 

 EFRR 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Priority operačných programov:  

IROP Integrovaný regionálny operačný program  

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch  

Investičná priorita 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom prepojenia 

sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T   

Investičná priorita 1.2: Rozvoj ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných 

systémov  

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  

Investičná priorita 2.1: Investovanie do sociálnej infraštruktúry, ktoré prispieva 

národnému, regionálnemu a miestnemu rozvoju, a prechodu z inštitucionálnych služieb na 

komunitné  Investičná priorita 2.2: Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného 

vzdelávania prostredníctvom rozvoja infraštruktúry vzdelávania a odbornej prípravy   

Prioritná os č.3: Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť   

Investičná priorita 3.1: Podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie 

zanedbaných mestských a vidieckych komunít a území  
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Investičná priorita 3.2: Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva  

Prioritná os č. 5: Technická pomoc IROP je realizovaný prostredníctvom integrovaných 

územných stratégii, ktoré na úrovni NUTS2 zadefinujú prioritné projektové zámery v regióne. 

Cieľom je dosiahnutie čo najväčších synergických efektov preinvestovaných finančných 

prostriedkov a predchádzanie negatívnym účinkom nekoordinovaného plánovania                                      

v ohraničenom území.  

 

OP Kvalita životného prostredia  

Prioritná os 1: 

Investičná priorita 1: Riešenie významných potrieb investícií do sektora odpadu s cieľom 

splniť požiadavky environmentálneho acquis  

Investičná priorita 2: riešenie významných potrieb investícií do sektora vodného 

hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis  

Investičná priorita 3: ochrana a obnova biologickej diverzity, ochrana pôdy a obnova                         

a propagácia ekosystémových služieb vrátane Natura 2000 a zelených infraštruktúr  

Investičná priorita 4: opatrenia na zlepšenie obecného prostredia, regeneráciu opustených 

priemyselných lokalít a zníženie znečistenia ovzdušia  

Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu 

pred povodňami, riadenie a prevenciu súvisiacich rizík  

Investičná priorita 1: Podpora vyhradených investícií na prispôsobenie sa zmene klímy  

Investičná priorita 2: Propagácia investícií nariešenie osobitných rizík, zabezpečenie 

odolnosti proti katastrofám a vyvíjanie systémov zvládania katastrof  

Prioritná os 3:Energeticky efektívnejšie nízkouhlíkové hospodárstvo  

Investičná priorita1: Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov  

Investičná priorita 2: Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných 

zdrojov v podnikoch  

Investičná priorita 3: Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných 

zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane využitia vo verejných budovách a v sektore 

bývania  

Investičná priorita 4: Vývoj a zavedenie inteligentných distribučných systémov s nízkymi 

a strednými úrovňami napätia  

Investičná priorita 5: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, zvlášť 

mestských oblastí, vrátane podpory trvalo udržateľnej mestskej mobility a zmiernenie 

relevantných adaptačných opatrení  
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Investičná priorita 6: Podpora využitia vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny                     

a tepla založenej na dopyte po využiteľnom teple  

Prioritná os 4: Technická pomoc  

 

OP Výskum a inovácie  

Prioritná os 1: Výskum a vývoj pre potreby inovácií  

Investičná priorita 1.1: Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry (výskum                               

a inovácia) a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora 

kompetenčných centier, najmä európskeho záujmu  

Investičná priorita 1.2: Podpora podnikateľských investícií do inovácií a výskumu, tvorba 

prepojenia a synergii medzi podnikmi vedeckovýskumnými centrami a vyšším vzdelávaním 

obzvlášť vo vývoji produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie a aplikácie 

verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, klastrov a otvorenej inovácie 

prostredníctvom inteligentnej špecializácie, podpora technologického a aplikovaného 

výskumu, pilotných projektov a aktivít skorého overovania výrobkov, vyspelých výrobných 

kapacít a prvovýroby v kľúčových technológiách a šírenie všestranne využiteľných technológií  

Prioritná os 2: Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie  

Investičná priorita 2.1: Podpora investovania do inovácií a výskumu, tvorba prepojenia                              

a synergii medzi podnikmi vedeckovýskumnými centrami a vyšším vzdelávaním obzvlášť                    

vo vývoji produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie a aplikácie verejných 

služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení (klastrov) a otvorenej inovácie 

prostredníctvom inteligentnej špecializácie, podpora technologického a aplikovaného 

výskumu, pilotných projektov a aktivít skorého overovania výrobkov, vyspelých výrobných 

kapacít a prvovýroby v kľúčových technológiách  

Investičná priorita 2.2: Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania 

nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem vrátane podnikateľských 

inkubátorov  

Investičná priorita 2.3: Vývoj a zavedenie nových obchodných modelov MSP, najmä                         

v rámci internacionalizácie  

Investičná priorita 2.4: Podpora tvorby a rozšírenia pokročilých kapacít pre rozvoj 

výrobkov a služieb  

Investičná priorita 2.5: Podpora kapacity MSP a cieľom zapojenia do rastu a inovácií  

Investičná priorita 2.6: Podpora výskumu, vývoja a osvojenia nízkouhlíkových technológií  
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OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA A OP ĽUDSKÉ ZDROJE  

Program rozvoja vidieka Projektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez 

individuálne projekty žiadateľov):  

Prenos znalostí a informačné akcie (čl. 15)  

Poradenské služby (čl. 16)  

Investície do hmotného majetku (čl. 18)  

Obnova poľnohospodárskeho potenciálu – prevencia (čl. 19)  

Podpora mladých farmárov, malých fariem a podnikania (čl. 20)  

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 21)  

Prevencia a odstraňovanie škôd v lesoch (čl. 25)  

Investície do nových lesných technológií (čl. 27)  

Spolupráca (čl. 36)  

 

LEADER (čl. 42-45) Neprojektové opatrenia (realizácia bude zabezpečované cez národné 

projekty):  

Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (LFA)  

Agroenvironmentálne operácie súvisiace s klímou  

Ekologické poľnohospodárstvo  

Platby za životné podmienky zvierat  

Platby Natura 2000  

 

ŠVAJČIARSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS LIFE LONG PROGRAMME  

DOTAČNÝ SYSTÉM MINISTERSTVA KULTÚRY SR  

DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU  

DOTÁCIE MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  

DOTÁCIE MINISTERSTVA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO  

ROZVOJA SR  

EKOFOND ENVIRONMENTÁLNY FOND  

WORLD MONUMENTS FUND (SVETOVÝ PAMIATKOVÝ FOND)  

NADÁCIA SPP  
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NADÁCIA ORANGE  

NADÁCIA EKOPOLIS  

NADÁCIA PONTIS  

 

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme  

Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania 

nízkoemisných zdrojov  

Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom 

využívania obnoviteľných zdrojov  

Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia  

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd  

 

Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie  

Vodovody  

Protipovodňová ochrana - Opatrenia na vodnom toku  

Protipovodňová ochrana - Opatrenia mimo vodného toku  

 

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva  

Uzavretie a rekultivácia skládok  

Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov  

Zavedenie separovaného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov  

a dotrieďovacích zariadení  

 

D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny  

Ochrana prírody a krajiny  

 

E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia  

Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia  

 

F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu 

životného prostredia  

Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného 

prostredia  

 

G. Oblasť: Zelená investičná schéma  

Uplatnenie integrovaného prístupu - Opatrenia týkajúce sa fyzickej obnovy sa v PHSR 

skombinovali s opatreniami na podporu vzdelávania, hospodárskeho rozvoja, 

sociálneho začleňovania a ochrany životného prostredia. Predpokladom toho je rozvoj 
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silných partnerstiev medzi miestnymi obyvateľmi, občianskou spoločnosťou, 

miestnym hospodárstvom a rôznymi úrovňami správy. Takýto prístup je osobitne 

dôležitý v súčasnosti vzhľadom na vážnosť problémov, pred ktorými momentálne 

samospráva stojí. Tieto problémy siahajú od konkrétnych demografických zmien cez 

dôsledky hospodárskej stagnácie v súvislosti s tvorbou pracovných miest a sociálnym 

pokrokom až po dôsledky zmeny klímy. Reakcia na tieto problémy bude mimoriadne 

dôležitá na dosiahnutie inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej spoločnosti, ktorá je 

cieľom stratégie Európa 2020.  

 

3.3 Zdroje financovania plnenia PRO 2019-2025 

Finančná náročnosť realizácie stratégie je značne vysoká, celkový objem potrebných 

prostriedkov prekračuje finančné možnosti daného regiónu. Obec  nedisponuje potrebným 

objemom finančných prostriedkov na kofinancovanie. Pri financovaní jednotlivých územných 

cieľov vyplývajúcich zo základných priorít sa bude prihliadať na ich dôležitosť a dopad na 

hospodársky, sociálny, kultúrny  a environmentálny  rozvoj obce. Viaceré ciele môžu byť 

realizované v rámci bežného chodu samosprávy, mnohé však budú vyžadovať náročnejšie 

finančné a personálne zdroje zo štrukturálnych fondov a spoluprácu s inými subjektmi.  

Obec je nútená prispôsobiť realizáciu svojich územných cieľov jednotlivým výzvam 

a dotáciám.  

 

Financovanie opatrení, vyplývajúcich z PRO by malo byť viaczdrojové: 

 Eurofondy 

 Súkromné zdroje - investičné a rozvojové projekty, financované súkromnými firmami  

                               a zamerané na súkromný záujem (výstavba konkrétnych zariadení, 

                               areálov ...) a verejnoprospešné projekty zamerané na environ- 

                               mentálnu či sociálnu oblasť, podporu detí a mládeže či iné oblasti,  

                               v ktorých bude žiadateľom niektorý zo spolkov, občianskych  

                               združení alebo miestnych iniciatív. 

 

 Vlastné zdroje samosprávy  

 Verejné zdroje (grantové schémy ministerstiev) 
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PROGRAMOVÁ ČASŤ 
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4  PROGRAMOVÁ  ČASŤ  

 

Programová časť PRO nadväzuje na strategickú časť a obsahuje najmä zoznam opatrení 

a projektov na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce. Programová časť PRO na roky 

2019-2025 obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v sociálnej, hospodárskej 

a environmentálnej politike na úroveň projektov a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými 

skupinami aktivít samosprávy vykonávaných mimo bežnú činnosť a smerujúcich k plneniu 

strategického cieľa rozvoja obce na roky 2019-2025. Programová (plánovacia) časť obsahuje 

najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, obsahuje 

podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov  v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej 

politike. Programová časť PRO obce obsahuje celkový prehľad projektov v jednotlivých 

oblastiach stratégie a základný návrh ukazovateľov pre hodnotenie programu rozvoja. Súčasťou 

programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PRO. 

 

Formulár č. P 1 - Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa prioritných oblastí 

 1. Investície do 

infraštruktúry a občianskej 

vybavenosti 

2. Zvýšenie kvality 

spoločenského života a 

športu 

3. Skvalitnenie životného 

prostredia 

C 

I 

E 

Ľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Rekonštrukcia 

a výstavba miestnych 

komunikácii a chodníkov  

2.1 Výstavba detského ihriska 3.1 Revitalizácia verejného 

priestranstva 

1.2. Kamerový systém 2.2 Vybudovanie centrálnej 

oddychovej zóny 

3.2. Výsadba zelene 

1.3. Rekonštrukcia Domu 

smútku 

2.3 Využitie termálneho 

prameňa 

3.3 Strojové vybavenie pre 

BRO a zimnú údržbu 

1.4 Rekonštrukcia 

Kultúrneho domu 

 3.4 Kompostéry pre 

domácnosti 

 1.5 Rekonštrukcia 

obecného úradu 

 3.5 Dokončenie kanalizácie 

 1.6 Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia 

  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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4.1 Akčné plány na realizáciu cieľov 

 

  

Investície do infraštruktúry a občianskej vybavenosti 

 

 

Cieľ 1.1. Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov  

Opatrenie Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov  

Garant Obec  

Spolupracujúci  Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 

výška investícii v € 

 

150 000 

Predpokladané 

finančné zdroje 

 Obecný rozpočet, Program rozvoja vidieka, KSK, MŽP SR, MV SR, ÚV SR, 

MF SR 

 

 

Cieľ 1.2.  Kamerový systém 

Opatrenie Kamerový systém 

Garant Obec  

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 

výška investície   v 

€ 

 

10 000 

Predpokladané 

finančné zdroje 

 Obecný rozpočet, MV SR – RVPK, EFRR 
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Cieľ 1.3. Rekonštrukcia Domu smútku 

Opatrenie Rekonštrukcia Domu smútku 

Garant Obec  

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 

výška investícii  

v  € 

 

120 000 

Predpokladané 

finančné zdroje 

 Obecný rozpočet, MŽP SR, MP SR, MF SR, ÚV SR, MV SR, PPA PRV 

 

Cieľ 1.4. Rekonštrukcia Kultúrneho domu 

Opatrenie Rekonštrukcia Kultúrneho domu  

Garant Obec 

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 

výška investícii v € 

 

200 000 

Predpokladané 

finančné zdroje 

 Obecný rozpočet, MŽP SR, MP SR, MF SR, ÚV SR, MV SR, PPA PRV 

 

 

Cieľ 1.5. Rekonštrukcia obecného úradu 

Opatrenie Rekonštrukcia obecného úradu 

Garant Obec 

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 

výška investícii v € 

 

200 000 

Predpokladané 

finančné zdroje 

 Obecný rozpočet, MŽP SR, MP SR, MF SR, ÚV SR, MV SR 
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Cieľ 1.6. Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

Opatrenie Rekonštrukcia verejného osvetlenia  

Garant Obec 

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 

výška investícii v € 

 

18 000 

Predpokladané 

finančné zdroje 

 Obecný rozpočet, MŽP SR, MP SR, MF SR, ÚV SR, MV SR 

 

 

 

  

Zvýšenie kvality spoločenského života a športu 

 

Cieľ 2.1. Výstavba detského ihriska 

Opatrenie Výstavba detského ihriska 

Garant Obec  

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 

výška investície   v 

€ 

 

12 000 

Predpokladané 

finančné zdroje 

 Obecný rozpočet, PPA, MŽP SR,  MF SR, MV SR, ÚV SR 

 

Cieľ 2.2. Vybudovanie centrálnej oddychovej zóny 

Opatrenie Vybudovanie centrálnej oddychovej zóny   

Garant Obec  

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 

výška investície         

v € 

 

9 000 

Predpokladané 

finančné zdroje 

Obecný rozpočet, PPA, MF SR, MV SR, ÚV SR 
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Cieľ 2.3. Využitie termálneho prameňa pre zvýšenie cestovného ruchu 

Opatrenie Využitie termálneho prameňa – cestovný ruch 

Garant Obec  

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 

výška investície         

v € 

 

300 000 

Predpokladané 

finančné zdroje 

Obecný rozpočet, PPA, MŽP SR,  MF SR, MV SR, ÚV SR 

 

 

 

Skvalitnenie životného prostredia  

 

 

Cieľ 3.1. Revitalizácia verejného priestranstva 

Opatrenie Revitalizácia verejného priestranstva 

Garant Obec  

Spolupracujúci MŽP SR 

Predpokladaná 

výška investície             

v € 

 

7 000 

Predpokladané 

finančné zdroje 

Obecný rozpočet, MŽP SR, Envirofond 

 

Cieľ 3.2. Výsadba zelene 

Opatrenie Výsadba zelene 

Garant Obec  

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť 

Predpokladaná 

 výška investície    v 

€ 

 

2 000 

Predpokladané 

finančné zdroje 

Obecný rozpočet, PPA, MŽP SR,  MF SR, MV SR, ÚV SR  
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Cieľ 3.3. Strojové vybavenie pre BRO a zimnú údržbu 

Opatrenie Strojové vybavenie pre BRO a zimnú údržbu 

Garant Obec  

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť 

Predpokladaná 

 výška investície    v 

€ 

 

150 000 

Predpokladané 

finančné zdroje 

Obecný rozpočet, PPA, MŽP SR,  MF SR, MV SR, ÚV SR  

 

Cieľ 3.4. Kompostéry pre domácnosti 

Opatrenie Kompostéry pre domácnosti 

Garant Obec  

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť 

Predpokladaná 

 výška investície    v 

€ 

 

8 000 

Predpokladané 

finančné zdroje 

Obecný rozpočet, PPA, MŽP SR,  MF SR, MV SR, ÚV SR  

 

Cieľ 3.4. Dokončenie kanalizácie 

Opatrenie Dokončenie kanalizácie 

Garant Obec  

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť 

Predpokladaná 

 výška investície    v 

€ 

 

100 000 

Predpokladané 

finančné zdroje 

Obecný rozpočet, PPA, MŽP SR,  MF SR, MV SR, ÚV SR  
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REALIZAČNÁ ČASŤ 
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5  REALIZAČNÁ ČASŤ 

 

Organizácia a manažment 

Realizácia programu je vykonávaná na základe projektov. Pri ich špecifikácii a výbere 

dochádza k združovaniu záujmov a prostriedkov. Účinnosť plnenia programu je možné zvýšiť 

len na základe partnerstiev. Okrem súkromnej podnikateľskej bázy sú to napríklad partneri, 

ktorí čerpajú zdroje aj z iných fondov EÚ a zo sveta. Vhodnými partnermi sú vysoké školy, 

výskumné a technologické inštitúcie. V rámci špecifických cieľov formulovaných v programe 

obce sa táto spolupráca priamo ponúka. Z uvedeného vyplýva, že pri realizácii programu sa 

podieľajú mnohí účastníci jednotlivých projektov. K tomu je potrebné zabezpečiť vhodnú 

organizáciu a riadenie tohto procesu, ktorý pozostáva z plánovacích, komunikačných činností 

ako aj sledovania, hodnotenia a aktualizácie programu. Štruktúra organizačného zabezpečenia 

manažmentu programu je závislá  od špecifických podmienok obce a bude spresnená v ďalšom 

kroku programovacieho cyklu. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je dôležitý 

predovšetkým tým, že zahŕňa základné informácie k stratégii obce vo všetkých súvislostiach 

rozvoja. Predkladá sa rôznym komisiám na vyššej programovacej úrovni, slúži ako koncepčný 

materiál pre formulovanie cieľov rôznych projektov, ako podklad pre žiadosti o finančnú 

podporu na realizáciu týchto projektov a tiež na upresňovanie, získavanie a koordináciu 

záujmov partnerov na území obce.  

Pre tento dokument programu je navrhovaný štandard stanovujúci princípy v tomto 

obsahu: 

Zastupiteľstvo obce 

Najvyšší orgán na čele so starostom, má politickú a riadiacu zodpovednosť za plnenie 

celého programu rozvoja obce: 

 prijíma rozhodnutia o postupe realizácie programu, 

 ustanovuje riadiacu skupinu/osobu, ktorú poverí riadením procesu,  

 schvaľuje návrhy a projekty rozvoja, 

 dojednáva partnerské vzťahy,  

 hodnotí, schvaľuje výsledky a výstupy programu a 

 zabezpečuje jeho realizáciu a rozhoduje o zmenách. 

 

Riadiaca skupina 

Činnosti riadiacej skupiny v obci preberá najvyšší orgán. (riadením procesu napr. 

konkrétneho projektu však môže poveriť aj inú osobu alebo inštitúciu). Hlavné činnosti 

manažmentu programu sú: 

 organizačné a technické zabezpečenie programu, 

 kontrola (fyzická, ekonomická, kvalitatívna), 

 monitoring a evidencia (pomocou ukazovateľov), 
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 hodnotenie (priebežné a záverečné) a 

 spracovanie správ o stave a výsledkoch.  

 

Verejnosť       

Účasť verejnosti je zvlášť dôležitá, pretože určuje výslednú legitimitu, vierohodnosť 

a záväznosť programu. Verejnosť sa v procese tvorby a realizácie programu zúčastňuje dvoma 

spôsobmi: prostredníctvom svojich zástupcov v celom procese a účasťou na prejednávaní 

čiastkových a celkových výsledkov programu. Konkrétna podoba účasti a formy prejednávania 

závisí od podmienok, ktoré si obec vytvorí napr. pre tlač, rozhlas, internet, verejné 

prejednávanie a pod. Informovanosť a publicita je jednou z podmienok úspešnosti realizácie 

cieľov programu obce.  Je zrejmé, že pre špecifické riešené problémy a projekty je potrebné, 

aby pracovná  skupina spracovala aj špecifické pravidlá v súlade so stanovenými zásadami. 

Pritom je potrebné rešpektovať aj väzby na okolie napr.stavebný dozor, životné prostredie, 

hygiena, veterinárna starostlivosť, ochrana prírody a krajiny, finančné úrady, okresné, mestské 

a krajské úrady a pod.   

Pre manažment v rámci organizačných zásad musia byť vymedzené základné činnosti 

jednotlivých úrovní, zodpovednosť, spôsob a forma predkladania správ, časové charakteristiky 

(napr. frekvencia pravidelného hodnotenia a schvaľovania zastupiteľstvom obce, predkladania 

správ pracovnými skupinami a pod.) Vlastný rámec manažmentu programu je vymedzený 

troma hlavnými procesmi, ktorými sú: kontrola, monitoring a hodnotenie.  

 

5.1 Kontrola, monitoring a hodnotenie plnenia PRO 2019 -2025 

 

Kontrola 

Štandardne má byť vykonávaná: fyzická, ekonomická a kvalitatívna kontrola na mieste. 

Vo fáze schvaľovania je potrebné kontrolovať výsledky posúdenia prijateľnosti projektu, 

prípravu zmlúv, kontrolu v priebehu, ukončenia etapy alebo realizácie, pred platbami a pod.  

Kontrola má byť vykonávaná aj u dodávateľa materiálu a služieb. Z kontroly je 

potrebné spracovať správy, ktoré sú podkladom pre platby (fondy EÚ, banky). Obsahom je, či 

realizácia rešpektuje stanovené parametre projektu, finančné prostriedky a či bol dosiahnutý 

cieľ programu.  

 

Monitoring 

Znamená sledovanie a preberanie výstupov, financovanie jednotlivých činnosti, 

projektov alebo etáp. Monitoring je potrebné vykonávať voči stanoveným ukazovateľom 

špecifických cieľov programu. Proces monitorovania bude prebiehať podľa všeobecne 

zavedených zásad na monitorovanie a  bude pozostávať zo zhromažďovania údajov 

o jednotlivých projektoch implementovaných obcou. Monitorovanie bude prebiehať 
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každoročne. Každoročne bude pripravená hodnotiaca správa a následne bude spracovaný a 

prijatý plán realizácie opatrení na obdobie jedného roka, ktorý zohľadní skutkový stav a prijme 

krátkodobé opatrenia na obdobie nasledujúceho roka. Získané monitorované údaje a hodnotiace 

správy sa budú v nasledujúcich procesoch ďalej analyzovať a vyhodnocovať. 

 

Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu rozvoja obce – návrh:  

- počet pripravených investičných aktivít v obci  

- počet zrealizovaných investičných aktivít v obci  

- 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 obci  

- počet a rozsah poskytovaných služieb v obci  

- miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v obci  

- miera zvýšenia návštevnosti obce  

- miera zviditeľnenia sa obce v regióne, v SR a EÚ  

- počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít – miera skvalitnenia života občanov  

 

Hodnotenie 

 

Je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči cieľom programu. 

Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a po ich ukončení. Riešenie 

prioritných problémov sa posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom.  
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Tab. č.13:  Harmonogram realizácie jednotlivých opatrení  

Opatrenie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.1        

1.2        

1.3        

1.4        

1.5        

1.6        

2.1        

2.2        

2.3        

3.1        

3.2        

3.3        

3.4        

3.5        

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

5.2 Vyhodnocovanie a spôsob modifikácie PRO 2019-2025  

Hlavným hodnotiacim dokumentom PRO bude Správa o realizácii PRO, ktorú 

vypracuje obecný úrad.  

Spôsob modifikovania PRO bude predložením návrhov na modifikovanie PRO na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. Koordinátor pre stratégiu môže tiež predkladať návrhy na 

doplnenie PRO. Občania a inštitúcie môžu tiež v písomnej forme predložiť návrh na 

modifikovanie PRO. Doplnenie PRO sa uskutoční formou vypracovania Návrhu na doplnenie 

PRO, ktorý bude obsahovať konkrétne nové špecifické ciele, opatrenia, aktivity a úlohy. Návrh 

sa predloží na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Ak doplnenie PRO bude spojené                                  

s možnosťou získať finančné prostriedky, alebo bude vyvolané inou nevyhnutnou potrebou, 

môže sa kvôli tomu tiež iniciovať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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  FINANČNÁ   ČASŤ 
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6  FINANČNÁ ČASŤ  

 

Spresnenie finančného plánu bude riešené ako súčasť ďalšej etapy programovacieho 

cyklu programu. Presnejšia špecifikácia finančného rámca a alokácie finančných prostriedkov 

na realizáciu stratégie, jej konkrétnych opatrení a úloh bude vykonaná postupne na základe 

verejného schválenia predloženej stratégie rozvoja obce.  

Pre finančný plán je možno vychádzať zo súčasných podmienok a očakávaných 

predpokladov získavania zdrojov na realizáciu programu. Odhad realizácie program vychádza 

z týchto očakávaných zdrojov: 

 vlastné zdroje - podielové dane z príjmov (štátny rozpočet), vlastné dane a poplatky, 

pokuty a penále, predaj, prenájom, príjmy z účasti v podnikoch, tiež možnou emisiou 

komunálnych obligácii s dlhou dobou splatnosti, a pod. 

 

 externé zdroje - úvery domácich a zahraničných finančných inštitúcií , grantové schémy 

EÚ a iných vyspelých krajín 

 

 iné zdroje - zdroje fyzických a právnických podnikateľských subjektov, alebo združení 

podnikateľov v spojení so združením obcí – mikroregiónu. 

 

Je potrebné zdôrazniť, že výška získania podpory EÚ zo štrukturálnych fondov je 

podstatná. Tá je limitovaná vo väčšine prípadoch len kvalitou projektov. Môže byť teda 

podstatne vyššia, ale aj nižšia. Ďalším atribútom pre zvýšenie finančných prostriedkov je 

možnosť čerpania prostriedkov z ďalších fondov, iniciatív či už európskeho, alebo až svetového 

meradla.  Výška prostriedkov potrebná na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít stanovená 

je len orientačne. Táto časť sa bude konkretizovať v závislosti od reálneho čerpania finančných 

príspevkov zo štrukturálnych fondov, možností obecného rozpočtu. Jednou z kľúčových 

problémov pri realizácii PRO je schopnosť obce v priebehu jeho realizácie zaistiť zdroje 

potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje vznikajú vo viacerých sférach – v súkromnom 

sektore, verejnej správe, ide tiež o zdroje zahraničné, najmä o prostriedky Európskej únie. 

Dôležitým zdrojom budú, po dokončení reformy verejnej správy a uskutočnení daňovej 

reformy, vlastné prostriedky. Vychádzajúc z vyššie zadefinovaných cieľov, priorít a opatrení a 

na základe auditu pripravovaných projektových zámerov v réžii samosprávy, podnikateľskej 

sféry či neziskových a iných organizácií bol vypracovaný plán realizácie programu. Definuje, 

z akých prostriedkov by sa mali tieto zámery realizovať, kto by mal byť žiadateľom, určuje 

predpokladané časové rámce. 
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Formulár  č. F 5 - Model financovania – intervenčná matica 

Opatr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SPOLU 

1.1  37 500 37 500 37 500 37 500   150 000 

1.2  5 000 5 000     10 000 

1.3   30 000 30 000 30 000 30 000  120 000 

1.4   40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 200 000 

1.5   40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 200 000 

1.6 6 000 6 000 6 000     18 000 

2.1  4 000 4 000 4 000    12 000 

2.2   3 000 3 000 3 000   9 000 

2.3  50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 300 000 

3.1  1 400 1 400 1 400 1 400 1 400  7 000 

3.2    500 500 500 500 2 000 

3.3  25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 150 000 

3.4  2 000 2 000 2 000 2 000   8 000 

3.5  25 000 25 000 25 000 25 000   100 000 

SPOLU 6 000 155 900 268 900 258 400 254 400 186 900 155 500 1 286 000 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Formulár č. E 5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia  

 2019-2025 

SPOLU v € 

1.Prioritná oblasť- 

Infraštruktúra a občianska vybavenosť 

698 000 

2.Prioritná oblasť- 

Zvýšenie kvality spoločenského života a športu 

321 000 

3.Prioritná oblasť- 

Skvalitnenie životného prostredia 

267 000 

SPOLU 1 286 000 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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7  ZÁVER  

 

PRO Sejkov je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, 

prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným 

východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce. PRO 

je otvoreným dokumentom, ktorý bude vyhodnocovaný a aktualizovaný na zasadnutiach 

obecného zastupiteľstva podľa potreby. Je nesmierne dôležité akceptovať „živosť“ tohto 

dokumentu, nakoľko iba priebežným vyhodnocovaním situácie v obci, regióne a spoločnosti                    

a následným aktualizovaním dokumentu je možné zabezpečiť jeho aktuálnosť a zmysluplnosť. 

 

 PRO obce Sejkov 2019-2025 bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa  

.....................  uznesením č........................... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2019 52/2019
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