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1 Úvod
Cieľom tohto dokumentu je vytvoriť prienik lokálnych stratégií regionálneho rozvoja,
ktoré boli vytvorené
ako predchádzajúce výstupy projektu „Spoločný región“
spolufinancovaného v rámci Operačného programu cezhranične spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007- 2013. Prieniková analýza a spoločná
stratégia je vypracovaná na základe:
-

Lokálnej stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja časti regiónu v SR

-

Program hospodářského a sociálního rozvoje Společný región (česká část)

Výsledný dokument predstavuje jednotný programovací dokument určený pre
strategické plánovanie projektov v rámci Európskeho zoskupenia územnej
spolupráce „ Spoločný región“. Toto zoskupenie má pôsobnosť na území dvoch
štátov, a to Slovenská republika a Česká republika. Na strane Českej republiky sa
jedná o 24 obcí, ktoré sú v pôsobnosti OS MAS Partnerství venkova, na strane
Slovenskej republiky je to 22 obcí okresu Senica, ktorých hlavným partnerom bude
RRAS Senica v Trnavskom kraji. Dokument nie je programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Spoločného regiónu, ale jedná sa
vybratie a syntézu
najdôležitejších tém a vedomostí z predchádzajúcich dokumentov, určenie možností
spolupráce, disparít, spoločných problémov, príležitostí pre spoluprácu a pod.
Navrhovaná stratégia je v súlade s legislatívou EÚ a tiež národnými legislatívami SR,
ČR. Projekt vychádza z priorít a politiky európskeho spoločenstva v oblasti európskej
územnej spolupráce (nariadenie o EZÚS). Stanovenie spoločnej stratégie je možné
prostredníctvom určenia prieniku jednotlivých potrieb a časových stratégií obcí, ktoré
budú na projekte participovať. Výsledkom projektu bude posilnená súdržnosť
regiónov a stanovenie spoločnej stratégie pre ich vzájomné priblíženie vo všetkých
oblastiach života obyvateľstva cezhraničného regiónu.
Celý dokument je otvoreným dokumentom, ktorý bude možné v prípade potreby aktualizovať.
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2 Vymedzenie územia EZÚS Spoločný región
V severnej časti Záhoria sa nachádza katastrálne územie Slovenskej časti obcí
Spoločného regiónu. Združuje katastrálne územie 22 obcí, ale združuje aj
podnikateľské subjekty, neziskové organizácie i jednotlivcov. Do slovenskej časti obcí
Spoločného regiónu patria obce, Bílkové Humence, Borský Mikuláš, Borský Sv. Jur,
Čáry, Častkov, Dojč, Hlboké, Koválov, Kuklov, Kúty, Lakšárska Nová Ves, Moravský
Sv. Ján, Podbranč, Rohov, Rovensko, Rybky, Sekule, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkové
Humence, Šaštín-Stráže a Štefanov. Jedná sa o obce okresu Senica v Trnavskom
kraji.
Územie českej časti Spoločného regiónu je tvorené dvomi zväzkami obcí: Svazek obcí
Letovicko a Svazek obcí Malá Haná. Na tomto území má pôsobnosť MAS Partnerství
venokva. Do Svazku obcí Letovicko patria Deštná, Horní Poříčí, Horní Smržov,
Křetín, Lazinov, Letovice, Míchov, Pamětice, Petrov, Prostřední Poříčí, Roubanina,
Skrchov, Stvolová, Vísky, Vranová a Chrudichromy (MAS zastupuje celý Svazek obcí
Letovicko, výnimkou je obec Chrudichromy, ktorá je už členom inej MAS, konkrétne
MAS Boskovicko PLUS). Všetky tieto obce patria do okresu Blansko
v Jihomoravském kraji. Do Svazku obcí Malá Haná patria obce Velké Opatovice,
Cetkovice, Uhřice, Úsobrno, Borotín, Malá Roudka, Světlá, Vanovice, Šebetov.
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Obrázok č. 1 – Geografické vymedzenie územia Spoločného regiónu

Česká časť

Slovenská časť
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3 Stručná charakteristika Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
Európska územná spolupráca je jedným z troch cieľov politiky súdržnosti na roky
2007 - 2013. Jej cieľom je dosiahnutie vyrovnanej integrácie rôznych území
Európskej únie prostredníctvom podpory spolupráce regiónov. V rámci tohto tretieho
cieľa sa má dosiahnuť posilnenie:
-

cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a
regionálnych iniciatív

-

nadnárodnej spolupráce s cieľom integrovaného územného rozvoja

-

medziregionálnej spolupráce v oblasti rozvoja výmeny skúseností

Na základe skúseností, ktoré boli získané z programov Iniciatívy INTERREG 2004 2006, bolo konštatované, že absencia iniciatívnej štruktúry, ktorá by mala svoju
vlastnú právnu subjektivitu, zabrzdila ich účinnosť. Ťažiskovými problémami v tom
čase boli značné rozdiely vo vnútroštátnych právnych predpisoch a postupoch. S
úmyslom zmierniť problémy členských štátov Európskej únie, regiónov a orgánov
miestnych samospráv pri realizácii a riadení aktivít cezhraničnej, nadnárodnej
a medziregionálnej spolupráce vznikla požiadavka na primerané opatrenie na úrovni
Európskej únie. S cieľom prekonať uvedené prekážky a ťažkosti územnej spolupráce
bol zavedený nový nástroj spolupráce na úrovni Európskej únie - európske zoskupenie
územnej spolupráce, ktorý umožnil zakladať na území Európskej únie zoskupenia
určené pre spoluprácu s právnou subjektivitou. Európske zoskupenie územnej
spolupráce predstavovalo jednu z najväčších noviniek politiky súdržnosti, ktorá
umožňuje prihraničným partnerským regiónom a ich inštitúciám efektívnejšie
spolupracovať.

Právny rámec
Európsky parlament a rada (ES) prijala 5. júla 2006 nariadenie č. 1082/2006 o Európskom
zoskupení územnej spolupráci (EZÚS). Nariadenie je priamo aplikovateľné na celé
územie Európskej únie od 1. augusta 2007 a definuje spoločný základ, úpravu
podrobností necháva na národné úpravy členských štátov.
Slovenská republika prijala národnú úpravu vo forme zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom
zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2008. Zákon
upravuje založenie, vznik, postavenie, hospodárenie, zrušenie a zánik európskeho
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zoskupenia územnej spolupráce so sídlom na území Slovenskej republiky a dohľad
nad jeho činnosťou.
Európske zoskupenie územnej spolupráce je právnická osoba založená na báze
dobrovoľnosti subjektmi z najmenej dvoch členských štátov Európskej únie. Ide o
prvý útvar, ktorý umožňuje zoskupenie samospráv rôznych členských štátov bez
predchádzajúceho podpísania medzinárodnej dohody ratifikovanej národnými
parlamentmi. Členom takéhoto zoskupenia môže byť aj subjekt z nečlenského štátu
Európskej únie, a to za predpokladu, že to umožňujú právne predpisy tretej krajiny
alebo dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami. V protiklade so štruktúrami,
ktoré riadili tieto typy spolupráce až do roku 2007, EZÚS má právnu subjektivitu a
plnú právnu spôsobilosť na právne úkony. Má teda najmä právo nadobúdať a
scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok, právo zamestnávať zamestnancov a plnú
procesnú spôsobilosť, t. j. byť účastníkom konania.
Subjekty, ktoré môžu byť členom zoskupenia sú:
1. členský štáty -Slovenská republika je v takomto prípade zastúpená
konkrétnym ministerstvom ako ústredným orgánom štátnej správy;
2. regionálne orgány - vyšší územný celok;
3. miestne orgány - obec;
4. subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2004/18/ES;
5. združenie právnických osôb, ktorého členmi sú vyššie uvedené subjekty.

Cieľom zoskupenia je uľahčovať a podporovať medzi svojimi členmi cezhraničnú,
nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu za účelom posilnenia hospodárskej,
sociálnej a územnej súdržnosti. Európske zoskupenia územnej spolupráce vytvárajú
komplexnejší a transparentnejší mechanizmus rozhodovania a stálu právnu
štruktúru, ktorá môže spojiť členov z rôznych inštitucionálnych a/alebo sektorových
prostredí a preto sú vnímane ako koordinačná platforma a prostriedok implementácie
pre významne politiky na úrovni EÚ, členských štátov a regiónov. Zoskupenia sa
sústreďujú na širokú škálu tém ako ekonomický rozvoj a výskum, životne prostredie,
kvalita Života a služby, doprava a územná spolupráca všeobecne.
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V súčasnosti funguje v Európskej únii už 15 európskych zoskupení územnej
spolupráce. Túto formu spolupráce už reálne využívajú subjekty z Belgicka, Cypru,
Francúzska, Grécka, Luxemburska, Maďarska, Nemecka, Portugalska, Slovenska,
Španielska a Talianska (obrázok č.1). V procese príprav sa nachádza viac ako
dvadsať zoskupení.

Obrázok č. 1: Registrované EZÚS
v Európe (február 2011)
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Prvým registrovaným EZÚS so sídlom v Slovenskej republike sa stalo Európske
zoskupenie územnej spolupráce KRAS-BODVA, s ručením obmedzeným so sídlom v
Hačave. Členmi sú obce Slovenska a Maďarska. Aktuálne sa môže pýšiť titulom
Európske zoskupenie územnej spolupráce EZÚS Pons Danubii, s ručením
obmedzeným so sídlom v Komárne. Na registráciu čaká Európske zoskupenie
územnej spolupráce Gemer - Borsod – Abov - Zemplín, s ručením obmedzeným so
sídlom v Rožňave. Oficiálna stránka www.cor.europa.eu zatiaľ neregistruje žiadne
EZÚS z Českej republiky.
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4 Základná geografická charakteristika Spoločného regiónu
Podľa geomorfologického členenia SR je územie Slovenskej časti zastúpené alebo
doňho zasahujú nasledovné celky so svojimi dielčími jednotkami. Na východe sú to
Malé Karpaty s časťami Pezinské a Brezovské Karpaty, na severovýchode a
severe je to južná časť bradlového pásma a pribradlovej oblasti s podbrančsko trenčianskym úsekom a Myjavskou pahorkatinou. Na západe a juhu je to Viedenská
panva so senickou a záhorsko – dolnomoravskou časťou. Väčšina územia má
rovinatý povrch, pahorkatiny vystupujú na severe a severozápade a najväčších výšok
dosahuje na východe. Nadmorská výška sa pohybuje od cca 148m n.m. po 748m
n.m. Najväčšou riekou na území je rieka Morava, ktorá je však len hraničným tokom
s Českou a Rakúskou republikou. Najväčším prítokom je rieka Myjava, ktorá na
území aj pramení. Je tu vybudovaných niekoľko kanálov, ktoré upravujú vodný režim
v rovinatej časti územia a tiež niekoľko vodných nádrží slúžiacich na zavlažovanie
a rekreačné účely.
Klimaticky patrí väčšina územia do teplých oblastí s priemernými teplotami v januári
1 – 4ºC a v júli 18,5 – 20,5ºC. Oblasť Malých a Bielych Karpát a Myjavskej
pahorkatine patrí do miernych oblastí s priemernými teplotami v januári 2 - 6ºC
a v júli 16 – 19,5ºC. Zrážky sa pohybujú od 530 do 700mm za rok v teplých
oblastiach, resp. od 600 do 900mm za rok v miestnych oblastiach. Prevládajúci smer
vetrov je západný až severozápadný.
Na území je zastúpená pestrá paleta pôdnych typov, ktoré sú rozšírené na rôzne
veľkých plochách. Poľnohospodárska pôda zaberá 87 101ha, lesy 25 721ha. Pokiaľ
sledujeme českú stranu Spoločného regiónu, môžeme konštatovať, že celé územie
leží v oblasti mierne teplej. Táto oblasť je ešte charakteristická dlhým, teplým letom a
krátkou, miernou zimou. Dlhodobá priemerná ročná teplota sa pohybuje v kraji medzi
6 – 10°C. Vo vyšších polohách sú tieto teploty približne o 1°C menšie. V najteplejšom
mesiaci roku júli sa dlhodobé ročné teploty pohybujú v rozmedzí 16 – 18°C. Naopak
v najchladnejšom mesiaci januári to je len -2 – -5°C. Z pohľadu množstva zrážok sa
radí územie Spoločného regiónu medzi mierny krajský nadpriemer, pretože
priemerný zrážkový úhrn na celom území činí 600 – 700 mm. V kotlinách a tesných
údoliach sa často vyskytujú teplotné inverzie a vytvárajú hmly, zvlášt na jeseň a
v zime (údolie Svitavy). Obecne možno ale konštatovať, že ovzdušie je na dobrej
úrovni, hlavne v malých obciach. Len v inverznej polohe mesta Letovice sa občas
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vyskytnú vyššie koncentrácie škodlivín, spôsobené nielen uzavretým údolím Svitavy,
ale predovšetkým lokalizáciou priemyselnej výroby v tesnej blízkosti mesta.
Vodná bilancia nie je priaznivá. Prevažná väčšina územia prináleží k oblastiam
chudobným na podzemné vody, čo je zapríčinené prítomnosťou kryštalických hornín,
ktoré obsahujú pramenné oblasti Českomoravské vrchoviny. Zásoby vody
podzemných vôd sú v kriedových pieskovcoch. Medzi jednu z dvoch hydrologických
dominánt územia patrí rieka Svitava. Územím preteká Jevíčka, ktorej prítoky sú
Uhřický a Úsobrnský potok. Ďalej toky Bělá a Semíč, ktoré sú ľavými prítokmi rieky
Svitavy. Celková dĺžka toku Svitavy je 98 km (na území Letovicka to je približne 7 až
8 km), plocha povodia 1160 km² a prietok je ovplyvnený odbermi I. a II. Březovského
vodovodu (1m3 za sekundu z celkového prietoku 3,5m3 za sekundu). Spadá do
povodia rieky Svratky a ďalej k povodiu Čierneho mora. Medzi jej najväčšie
mikroregionálne prítoky patria riečka Křetínka, ktorá sa do Svitavy vlieva v mestě
Letovice. Na Křetince leží druhá vodná dominanta Letovicka, čo je vodná nádrž
Letovice. Priehrada sa nachádza západne od mesta pri ceste vedúcej do Křetína
a ďalej do Poličky. Zmenila tvárnosť krajiny medzi Letovicemi a Křetínem. Stavba
priehrady prebehla v rokoch 1972 – 1976. Riečku Křetinku prehradila hrádza o dĺžke
v korune 143 m a výške 28,5 m. Tým vznikla údolná nádrž o dĺžke 2,9 km, objeme
11,5 miliónov m³ vody a hĺbke viac ako 27 m. Maximálna plocha tejto vodnej nádrže
je 111 ha. Nádrž bola vybudovaná za účelom zlepšenia prietoku v rieke Svitavě,
športového rybárstva a vodáctva, k rekreácii, nie je tu však povolená výstavba
individuálnych rekreačných objektov. Ďalšie prítoky rieky Svitavy sú už všetky pravé
a od severu to sú riečky Zavadilka, Kladorubka (je na nej vybudovaný Letovický
rybník) a Semíč. Potok Semíč sa síce už nevlieva do Svitavy na území Spoločného
regiónu, ale preteká cez katastre obcí Letovicka. Rieka Svitava je čiastočne
znečištená predovšetkým z dôvodu umiestnenia priemyslu v mestách (Svitavy,
Letovice, Blansko a Brno), ktorými preteká a odpadnou komunálnou vodou.
Z hľadiska dopravy je oblasť Letovickej priehrady upravená hygienickými pásmami.
Nakoľko ešte nie je v obciach okolo priehrady vybudovaná kvalitná splašková
kanalizácia s napojením na ČOV, tak môže dochádzať k jej znečišteniu a
dlhodobému zhoršeniu kvality vody. Veľkým problémom tejto vodnej nádrže sú sinice
a riasy, ktorých rozvoj súvisí s teplotou a presýtením vody živinami z polí a obcí. To
má svoje následky pre celý región, a to nielen z hľadiska hydrologického, ale taktiež
z hľadiska cestovného ruchu. V obidvoch zväzkoch obcí, ako v Malé Hané, tak aj
Letovicku prevládajú pôdne druhy hlinité a piesočnato - hlinité. Pozdĺž vodných tokov
sú pôdy ťažšie, prevažne ílovito-hlinité. Z pôdnych typov sú najviac rozšírené
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hnedozeme, ďalej sú tu zastúpené kambizeme a tiež nivné hydromorfné pôdy, na
Malé Hané i černozeme (nadpriemerne produkčné pôdy).
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5 SWOT analýza cezhraničného regiónu
SWOT analýza je nástroj strategického plánovania používaná na hodnotenie silných
a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, ktoré spočívajú v danom projekte, obchodnej
príležitosti, regióne, prípadne v inej situácii, v ktorej sa nachádza organizácia so
snahou uskutočniť určitý cieľ. Zahrňuje monitorovanie marketingového interného aj
externého prostredia organizácie alebo regiónu.
Tabuľka č. 1 - SWOT analýza slovenskej časti Spoločného regiónu
Silné stránky

Slabé stránky
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- e x i s t e n c i a f o l k l ó r u , k r o j o v , - zlá infraštruktúrna vybavenosť (cesty,
ochotníckych divadiel,
kanalizácia, vodovod),
- množstvo kultúrnych pamiatok (hrad - nízka úroveň mobility za prácou a
Branč, kaštiele, božie muky, kaplnky, informačného zázemia pracovnej
bazilika Šaštín),
mobility,
- zastúpenie múzeí (Sekule, Borský Mikuláš, Sobotište, Hlboké),
- rodisko významných osobností (Hollý, Hurban, Papánek, Jurkovič, Šimon
K l e m p a , A n i č k a J u r k o v i č o v á ,Radlinský, Martin Kollár, Andrej
Žarnov, Mária Kraľovičová, Záhončík, Ján Žižka, záhorácky kráľ Heštera,
Pavol Stanislav Pius, Estera
Brestovská, Mikuš - regionálny
historik),
- e x i s t e n c i u c h r á n e n ý c h ú z e m í-

-

kontaminované spodné vody,
nedostatočná dopravná dostupnosť
nízka obchodná vybavenosť,
nízka kvalita služieb (ubytovacie,
stravovacie…),
nedostatok športovísk,
nedostatočná previazanosť medzi
vzdelávacou sústavou a trhom práce,
čistota a vzhľad obcí,

zlý technický stav a vybavenosť budov
národného aj nadnárodného významu MŠ a ZŠ,
(CHKO Záhorie, CHKO Biele Karpaty - n í z k y p o d i e l r e k o n š t r u o v a n ý c h
tok Myjava,
Natura 2000 (Sekule, kultúrnych pamiatok,
Lak. Nová Ves), NPR Červený Rybník,
- zle dostupná zdravotná starostlivosť,
NPR Zelienka),
- nedostatok sociálnych služieb pre
bohatstvo lužných lesov a
starých občanov,
borovicových lesov,
- nekvalifikovaná pracovná sila,
možnosti zberu lesných plodov,
- nedostatok kvalifikovaných
prírodné štrkoviská a pieskoviská,
remeselníkov,
Sútok Myjava-Dyje,
- málo pracovných príležitostí,
kúpeľná liečba (Kúpele Smrdáky),
- nedoriešené vlastnícke vzťahy k pôde a
b o h a t s t v o l i e č i v ý c h p r a m e ň o v nefungujúci trh s pôdou,
(Smrdáky, Šaštín),
- nedostatočne vybudovaná sieť rybníkov
disponovanie termálnymi prameňmi vhodných na chov rýb a rybolov,
(Sekule),
- prestárle obyvateľstvo,
piesky, lignit,
- nedostatočná sieť kanalizácie,
staré obchodné cesty (historická
- odchod mladých ľudí,
Česká cesta na Moravu),
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- nezáujem o veci verejné,
tradičné jedlá ( údené rebrá, fazuľová

Príležitosti

Ohrozenia
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- cezhraničná spolupráca, CZ, A,

- nedostatok finančných prostriedkov na
realizáciu projektov,
- prihraničný charakter kraja umožňuje
efektívnu spoluprácu vo všetkých - slabá spolupráca subjektov vo vnútri
oblastiach života,
regiónu,
- poloha regiónu,

- rozdielna legislatíva v rámci
prihraničných regiónov susedných
- rozvoj CR, agroturistika, zber lesných
štátov,
plodov,
- vytváranie podmienok pre zvyšovanie - odchod kvalifikovanej pracovnej sily,
k o n k u r e n c i e s c h o p n o s t i - odchod zahraničných investorov (po
poľnohospodárstva
skončení daňových prázdnin),
a lesného hospodárstva formou - e n v i r o n m e n t á l n e z á ť a ž e z
podpory výskumných a šľachtiteľských
alternatívnych zdrojov energie,
podnikov,
- nedosiahnutie kvality služieb
- podpora pri vypracovaní projektov na
porovnateľných s vidieckymi regiónmi
výrobu biopotravín,
v HU a A,
- golfové ihrisko,

- strata kontaktu s konkurenciou v EÚ,

- kanály na rieke Morava (prepojenie - znižovanie prirodzeného prírastku
Morava -Slovensko),
obyvateľstva a rast obyvateľstva v
poproduktívnom veku,
- poľnohospodárstvo, rastlinná výroba,
- podpora činnosti organizácií v oblasti - nedostatočné kapacity na zavádzanie
informačných technológií,
starostlivosti o životné prostredie,
- z v y š o v a n i e m i e r y v y u ž í v a n i a - implementácia investičných programov
bez rešpektovania princípov trvalo
obnoviteľných zdrojov energie,
udržateľného rozvoja,
- podpora rozvoja cezhraničnej
spolupráce pre realizáciu projektov - ď a l š í v z o s t u p r e g i o n á l n y c h
ekonomických disparít medzi
zameraných na ochranu
ťažiskovými aglomeráciami
životného prostredia,
- a vidieckymi oblasťami,
- zvýšenie konkurencieschopnosti,
- pretrvávajúca nízka podpora rozvoja
- rozvoj informačných technológií,
CR,
- rozvoj poradenskej činnosti zameranej - nezosúladenie legislatívnych noriem
na obnovu a rozvoj vidieka,
SR a EÚ v rámci jednotlivých území,
- zhodnotenie nevyužitého potenciálu,

- dovoz lacnejších dotovaných potravín
- tradičná kuchyňa, gastronómia,
zo zahraničia,
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- obnova kultúrneho dedičstva pre - nízke investície do rozvoja prístupovej

Tabuľka č. 2 – SWOT analýza českej strany Spoločného regiónu
Silné stránky

Slabé stránky
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- výhodná poloha pri európskom - nízka miera podnikateľskej aktivity,
dopravnom koridore (plánovaná - absencia hnacích firiem v širšom
komunikácia R43),
území,
- l o ž i s k a n e r a s t n ý c h s u r o v í n - podmienené vhodné podmienky pre
(žiaruvzdorné íly, tehlárske hliny),
umiestenie nových investícií,
- existencia regionálnej železničnej trate - nepripravenosť pre nové investície,
(trať č.262),
neúplná infraštruktúra,
- voľne stojace výrobné objekty,
- zlá dopravná dostupnosť a stav
- možnosť novej výstavby na
komunikácií,
nevyužitých plochách v areáloch - m e n š í p o d i e l v y s o k o š k o l s k y
poľnohospodárskej výroby
vzdelaných obyvateľov,
s dostupnou infraštruktúrou,
- nízka kvalifikácia a malá mobilita veľkej
- prebiehajú prípravy priemyslových
časti obyvateľov,
zón,
- náročné podmienky pre začínajúcich
- relatívne
nižšia
miera
podnikateľov,
nezamestnanosti v rámci ČR,
- neuspokojivý technický stav cestnej
- prítomnosť väčších podnikov,
siete,
- p r i s p ô s o b i v o s ť a f l e x i b i l i t a - pomalý postup výstavby rýchlostnej
zamestnancov v oblasti robotníckych
cesty R43,
profesií,
- absencia prechodov pre chodcov pred
- komparatívna výhoda nižších nákladov
školami, neprehľadnými miestami,
na mzdy,
- nízke využitie regionálnej železničnej
- pomerne vysoký potenciál cestovného
trate,
ruchu,
- nedostatočné čistenie odpadných vôd,
- dostatočná hustota cestnej siete,
- nepripravenosť infraštruktúry pre nové
- existencia medzinárodnej železničnej
investície,
trate č.260 Brno- Česká Třebová
(súčasť
koridoru Berlín- Praha- - nedostatok plôch a pripravenosť
územia pre stavbu rodinných domov,
Budapešť- Istanbul),
- zlá dopravná obslužnosť
obcí cez
- hustá sieť cyklotrás,
soboty a nedele,
- dostatočné množstvo kvalitnej pitnej
vody v regióne splňujúce normu ČSN, - n e s c h v á l e n é ú z e m n é p l á n y v o
všetkých obciach,
- ukončenie plynofikácie vo všetkých
- nevyužívanie obnoviteľných a
obciach (až na výnimky),
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alternatívnych zdrojov energie,
- dostatočné pokrytie rozvodnými
- prevládajúca zlá ekonomická situácia

Príležitosti

Ohrozenia
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- využitie podpory štátu a EU pri využití - oneskorenie investícií štátu, hlavne
netradičných zdrojov energie,
komunikácia R43,
- využitie podpory štátu a EU pre - nedostatok investičných prostriedkov pre
zlepšenie stavu komunikácií II. a III. dobudovanie infraštruktúry ,
triedy a miestnych komunikácií,
- neúspešnosť aktivít smerujúcich
- využitie podpory štátu a EU pre k získaniu investorov,
zaistenie čistoty odpadných vôd,
- konkurencie regiónov pri získavaní
- využitie programov pre podporu
infraštruktúry pre bývanie,
- optimalizácia systému verejnej
dopravy,
- využitie programov pre rozvoj vidieka,
- v y u ž i t i e p o d p o r y š t á t u a E Usmerujúcej k modernizácii a zvýšeniu
k o n k u r e n c i e s c h o p n o s t ipoľnohospodárstva,
- zapojenie do programov pre rozvoj
vidieka,

dotácií a podpôr,
migrácia vysokoškolsky vzdelaných
obyvateľov do väčších centier,
nedostatočná motivácia k zvyšovaniu
kvalifikácie a vzdelávaniu,
ťažkosti v oblasti prevádzkovania
regionálnych železničných tratí,
nedostupnosť investičných prostriedkov,
nedostatočná motivácia k triedeniu
odpadov a využívania netradičných
zdrojov energie,

- diverzifikácia poľnohospodárstva, - ťažkosti v oblasti poľnohospodárstva
doplnkové služby k poľnohospodárskej v rámci ČR a kraja, absencia hnacích
výrobe,
firiem v regióne
- rozvoj
vidieckej turistiky a ponuky - výkyvy trhu,
ubytovania na vidieku (agroturistika,
- dumpingové ceny poľnohospodárskych
ekoturistika, hipoturistika),
produktov zo zahraničia,
- podpora ovocinárstva,
- regulované objemy dodávok a
- záujem obchodu o kvalitné produkty a vyrábaného množstva v rámci EU,
produkty ekologických hospodárstiev,
- choroby v poľnohospodárstve
- „certifikácia miestnych produktov“- s dopadom na ľudské zdravie (výskyt,
značky garantujúcej ich kvalitu,
mediálna kampaň, pokles trhu),
- organizovanie rôznych propagačných - kalamity a prírodné katastrofy,
akcií na predaj regionálnych
- nedostupnosť investičných prostriedkov,
produktov,
- zlepšenie informovanosti občanov o - nízka aktivita pri využívaní ponúkaných
kvalitných výrobkoch a ich dostupnosti podpôr, zavádzanie inovácií, pestovania
netradičných plodín a pod. 20 | S t r a n a
v regióne,
- účasť poľnohospodárskych subjektov - nedostatočná motivácia k zvyšovaniu
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5.1 Spoločné faktory rozvoja
Na základe zhodnotenia prírodných, sídelných, kultúrno – historických, územno –
technických, spoločenských, sociálno – ekonomických daností je možné konštatovať,
že v území pozdĺž slovensko – českého prihraničného územia, sa priestor Záhoria
vyznačuje najsilnejšími sídelnými , dopravnými, hospodárskymi, kultúrno –
historickými, spoločenskými vzťahmi s priestorom Moravy. Priestor Záhoria tak
možno označiť za priestor tvoriaci základ cezhraničnej aglomerácie z pohľadu
slovenskej časti riešeného územia.
Druhé riešené územie na Morave sa nachádza v tesnej blízkosti aglomerovaného
sídelného útvaru, ktorého centrom je mesto Brno. Práve vďaka tomuto umiestneniu
majú územia Letovicka a Malej Hanej vhodné podmienky na tesné prepojenie so
Skalickom a podieľať sa na projektoch spoločného rozvoja, zmierňovať disparity
jednotlivých regiónov a podieľať sa na zosilňovaní spoločných faktorov rozvoja.
Na základe parciálnych SWOT analýz môžeme konštatovať, že územia majú
nasledovné faktory rozvoja, ktoré je možné do budúcnosti spoločne rozvíjať:
• faktor rozvoja kultúrnych tradícií, pamiatok a múzeí
Riešené územia patrí vďaka výhodnej polohe a priaznivým klimatickým podmienkam
k najstarším osídleným územiam na Slovensku a v Českej republike. Stretávajú
a prelínajú sa tu kultúrne vplyvy viacerých historických regiónov. Tieto vytvárajú
bohatý a rozmanitý kultúrno – historický potenciál územia. Obidve časti riešeného
územia – Záhorie a Letovicko s Malou Hanou predstavuje z hľadiska historického
utvárania veľmi rozmanité osídlenie. V obidvoch územiach sa vytvorili kultúrne
danosti, na ktorých možno stavať podnes (remeslá, obchod, ľudové umenie,
regionálny jazyk - nárečie, regionálna kuchyňa). Oblasť sa vyznačuje bohatými
kultúrno – historickými pamiatkami (územie bolo osídľované už od začiatku 9.
storočia – Veľká Morava) a taktiež divadlami s nemalým regionálnym významom.

• faktor rozvoja ochrany prírody
Do územia zasahujú ako veľkoplošné chránené územia, tak aj maloplošné chránené
územia. Jedná sa o Chránené krajinné oblasti, Národné prírodné rezervácie,
Chránené areály, Prírodné pamiatky, Lokality NATURA 2000 (Územia európskeho
významu a Chránené vtáčie územia) a Ramsarské lokality. Za vznik takýchto druhov
chránených území môže Spoločný región ďakovať hlavne bohatej fytocenóze
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a zoocenóze nachádzajúcej sa v opisovanej lokalite, lesnatosti územia, množstva
kultúrnych pamiatok a environmentálneho povedomia obyvateľstva a inštitúcií
verejnej správy.

• faktor rozvoja cestovného ruchu a rekreácie
Užšie pohraničné územie v časti SR a širšie zázemie v časti ČR má výborné
prírodné a kultúrno – historické podmienky, intenzívne využívané rôznymi formami
a aktivitami cestovného ruchu, rekreácie. Toto územie patrí medzi významné
a atraktívne oblasti cestovného ruchu ako na Slovensku, tak aj v Českej republike.
Rozvoj lokalít cestovného ruchu je však možný iba v súlade so záujmami ochrany
prírody, pričom v mnohých prípadoch pôjde iba o skvalitnenie vybavenosti, nie
o územné rozšírenie, respektíve prírastok ubytovacích kapacít. K rozvoju cestovného
ruchu priaznivo prispievajú prírodné podmienky – vhodná členitosť terénu, mierne
klimatické podmienky, zachovalosť a rozmanitosť prírodného potenciálu s možnosťou
celoročného využitia. Ťažiskovým územím v Spoločnom regióne sú pohoria,
v ktorých sú prevažne vyhlásené CHKO.

• faktor rozvoja environmentálnej, energetickej a dopravnej infraštruktúry
Aj tento faktor možno zaradiť medzi spoločné faktory rozvoja. Na obidvoch stranách
takáto infraštruktúra už existuje, no častokrát je zastaraná alebo nedostatočná.
V súčasnosti je nevyhnutné aby bolo celé územie zásobované pitnou vodou,
elektrickou energiou, plynom, aby bolo celé odkanalizované, aby sa budoval
dostatočný počet ČOV, revitalizovali sa regionálne dopravné uzly, podporovala sa
výstavba a rekonštrukcia chodníkov, mostov, parkovacích plôch, autobusových
zastávok, odpočívadiel, rýchlostných ciest a podobne. Celú túto vyššie spomenutú
infraštruktúru treba budovať čo najcitlivejšie s čo najmenšími zásahmi a dopadmi na
životné prostredie a na zdravie obyvateľstva.

• faktor rozvoja alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie
Využitie alternatívnych, obnoviteľných a druhotných zdrojov energie patrí k hlavných
cieľom zlepšenia životného prostredia a zlepšenia energetickej samostatnosti
riešeného územia. Odľahlejšie časti Spoločného regiónu, menovite menšie obce,
lazy a kopanice, kde z ekonomických dôvodov nie je možné zaviesť a naplno
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rozvinúť zemný plyn, má perspektívu moderného zásobovania teplom využívaním
obnoviteľných zdrojov energie ako je drevný odpad, slama, využívanie bioplynu
a podobne.
Lesná biomasa – vývoj ročnej produkcie využiteľných množstiev lesnej biomasy
vhodnej na energetické účely (štiepka, kusové odpady a piliny z malých
drevospracujúcich prevádzok, odpady po ťažbe v porastoch a z manipulácie
v lesných skladoch, pne, korene po celoplošnej príprave pôdy) je závislý na výške
ročných ťažieb, orientácií drevospracujúceho priemyslu a zmenách cien sortimentu
dreva. Energetické lesy sú potenciálnym palivovým zdrojom. Ide o lesy s rubnou
ťažbou 3 až 5 rokov. Na riešenom území sú možnosti na zakladanie takýchto lesov.
Biomasa v poľnohospodárstve – využitie slamy a poľnohospodárskeho odpadu je
v riešenom území na nízkej úrovni, vidíme možnosti zlepšenia v tejto oblasti.
Bioplyn – výroba je v riešenom území takpovediac nulová. Perspektíva výroby
bioplynu sa javí ako najrozumnejšia prostredníctvom ČOV v Spoločnom regióne.
Tento by bol následne spaľovaný v kongregačných jednotkách, z ktorých by sa
čiastočne kryla vlastná spotreba tepla a elektriny.
Veterná energia – táto sa využíva hlavne v slovenskej časti Spoločného regiónu,
perspektíva rastu do budúcnosti.
Vodná energia – vzhľadom na to, že v regióne sa nachádzajú len 4 významnejšie rieky
(Morava, Myjava, Svratka a Svitava), ktorých potenciál nie je vysoký, možno teda
uvažovať o vodnej energii len ako o doplnkovom zdroji obnoviteľných zdrojov
energie.
Solárna energia – je na slovenskej strane využívaná len ojedinele, má len lokálny
charakter pri ohreve domácností a malé prevádzky; na českej strane však nastal
„boom“ solárnych elektrární, čo malo za následok zvýšenie cien za elektrinu, preto
boli podmienky pre získanie dotácie na výstavbu solárnych elektrární zmenené, čím
sa ich výstavba dramaticky zníži aj v Českej republike.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že využívanie obnoviteľných zdrojov energie je
v Spoločnom regióne nízke, predovšetkým z dôvodu nerozvinutých technológií,
vysokých investičných nárokov a nízkej, resp. pomalej návratnosti investícií. Preto
vidíme v tomto segmente potenciál pre spoločne prospešný rozvoj.
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• faktor rozvoja ľudských zdrojov
Pri tomto faktore máme záujem predovšetkým o rozvoj ľudských zdrojov
a zvyšovanie adaptability obyvateľstva Spoločného regiónu. Našim prvoradým
cieľom je znižovať nezamestnanosť, vytvárať absolventské poradenstvo
a rekvalifikačné kurzy pre dlhodobo nezamestnaných v regióne, vytvárať dlhodobé
workshopy a semináre, kde by si ľudia mohli zvyšovať svoje zručnosti, taktiež
spolupodieľať sa na vede a výskume s univerzitami na Slovensku a v Českej
republike. Dôležitou témou bude pre nás zamestnanie žien, starších ľudí,
marginalizovaných spoločenských vrstiev a zdravotne postihnutých. Obidve časti
Spoločného regiónu majú isté nedostatky v rozvoji ľudských zdrojov, preto vidíme
priestor na spoločné postupy pri rozvíjaní takejto politiky ľudských zdrojov.

5.2 Disparity partnerov vo vnútri Spoločného regiónu
Disparita (lat.) je: rôznorodosť, rôznosť, nerovnosť, nerovnomernosť, rozdielnosť.
Práve vďaka zadefinovaniu disparít môžeme vidieť možnosti spolupráce. Uvedené
disparity sa budú týkať endogénnych vzťahov v Spoločnom regióne, nie vzťahov
Spoločného regiónu v kontexte Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Medzi
najdôležitejšie disparity Spoločného regiónu môžeme zaradiť nasledovné fakty:
-

v slovenskej časti Spoločného regiónu sa nachádzajú kúpele (Smrdáky),
v českej časti nie,

-

v slovenskej časti pozorujeme deficit väčších vodných plôch, na českej strane
regiónu sa nachádza Letovická priehrada,

-

v slovenskej časti regiónu sa slabšie využívajú obnoviteľné zdroje energie, na
rozdiel od českej časti, kde je environmentálne povedomie silnejšie,

-

v slovenskej časti regiónu je horšia starostlivosť o životné prostredie ako
v českej časti, kde je environmentálne vzdelávanie rozsiahlejšie ako na
Slovensku,

-

v slovenskej časti spoločného regiónu sa nachádza menej kvalitných
nerastných surovín ako v českej časti,

-

v slovenskej časti Spoločného regiónu sa nachádza priemyselný park priamo
v meste Senica, česká časť regiónu zatiaľ priemyselný park vybudovaný
nemá,
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-

slovenská časť regiónu sa vyznačuje nedostatočnou a veľmi zle značenou
sieťou cyklotrás, na rozdiel od Letovicka a Malej Hanej, kde je vybudovaných
a označených množstvo cyklotrás,

-

v českej časti regiónu je dostatok kvalitnej a úrodnej poľnohospodárskej pôdy,
v slovenskej časti prevažne regozeme a fluvizeme z viatych pieskov (málo
produkčné orné pôdy) v dôsledku sprašovej tabule, zrážkovému tieňu
v dôsledku Dolnomoravského úvalu ...

-

na českej strane chýba turistická atraktivita nadregionálneho významu,
v slovenskej časti za takúto možno považovať kúpele Smrdáky,

-

v českej časti regiónu sú vytvorené lepšie podmienky na agroturistiku
a hipoturistiku ako na slovenskej strane,

-

slovenská časť Spoločného regiónu disponuje väčším množstvom chránených
území ako česká časť,

-

slovenská časť vykazuje viac osobností a dejateľov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj
územia ako je tomu tak na českej strane,

-

v slovenskej časti sa nachádza viac liečivých prameňov ako v českej časti
Spoločného regiónu,

-

česká strana vykazuje lepší technický stav materských škôl a základných škôl
ako slovenská časť,

-

na slovenskej strane Spoločného regiónu sa nachádza aj jedno golfové
ihrisko,

-

v slovenskej časti existuje priama naviazanosť a napojenosť na medzinárodnú
rieku Moravu, v českej časti nie,

-

slovenská časť disponuje letiskom (nachádza sa v Senici), česká strana
letisko nemá.

Všetky tieto uvedené disparity môžu byť vnímané ako určitý nepriaznivý jav. No
práve vďaka tomu, že sme ich pomenovali, vidíme ďalší priestor na spoločnú
spoluprácu a aktivitu, čím dosiahneme to, že disparity postupne pretvoríme na silné
stránky Spoločného regiónu. Táto spolupráca bude mať za cieľ vymeniť si určité
know-how z vyššie uvedených oblastí, ktoré následne povedú k minimalizácii týchto
disparít. Samozrejme určité disparity odstrániť nikdy nebude možné (týkajúce sa
nerastných surovín, prípadne dejateľov, liečivých prameňov), no bude možné
zmierniť aspoň ich negatívne dopady.
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6 Percepcia aktuálneho stavu v obciach z pohľadu jednotlivých samospráv
Spoločného regiónu
Pre účely výskumu existuje niekoľko druhov výskumných metód. Spomedzi nich, pre
veľké množstvo výhod, sme si vybrali za najvhodnejšiu alternatívu - dotazník.
Dotazníková metóda bola vhodná hlavne preto, že nebol potrebný dlhý časový úsek
na získanie odpovedí a získalo sa potrebné množstvo údajov. Základnou a nosnou
ideou tohto výskumu bolo zistiť ako sú spokojní samotní starostovia a starostky obcí
zapojených do projektu so stavom, ktorý panuje v obciach. V absolútnej väčšine
dotazníkov sa skúmajú a hodnotia nálady obyvateľov, no len v mizivom percente
dotazníkov je možnosť vyjadrenia sa ponúknutá aj starostom a starostkám obcí.
Snažili sme sa osloviť všetkých účastníkov, ktorí sa na projekte zúčastnili. Veľmi
dôležitá je zásada, aby osoba, ktorá dotazník vyplňuje, bola presvedčená, že údaje
ktoré poskytne, budú slúžiť iba na vedecké účely.
Ako autori dotazníka sme sa pri koncipovaní položiek snažili otázky formulovať
jasne, vecne a konkrétne, aby pri následnom vyhodnocovaní nemohlo dôjsť k
neobjektívnemu a nejednoznačnému interpretovaniu údajov. Otázky neboli kladené
sugestívne, a myslíme si, že nenavádzali respondentov k určitým odpovediam.
Eliminovať sme sa snažili aj otázky, ktoré vyžadovali určité vedomosti alebo
informácie, ktoré respondenti nemali. Spôsob kladenia otázok nenavodzoval
odpovede. Z tohto hľadiska sme kládli dva základné typy otázok:
a) otvorené ( teda neštruktúrované) – respondent volil dĺžku odpovede a
konkrétne informácie, lebo sám rozhodoval, čo povedať a čo nie. Otvorené otázky
nám umožnili hlbšie prenikať k sledovaným javom, lepšie odhaliť skutočné
postoje respondentov. Otvorené (neštruktúrované) otázky boli v našom dotazníku
otázky číslo 2, 3, 12, 14, 15, 16.
b) uzavreté (teda štruktúrované) - ponúkali respondentom voľbu medzi dvoma
alebo viacerými alternatívami. Osoba odpovedala na otázky, ktoré sú v dotazníku
uvedené tak za otázkou, že ich zakrúžkovali. V dotazníku sme použili aj škálové
položky. Tie mali pevne stanovené alternatívy, umiestňovali respondentovu
odpoveď na niektorý bod na škále. Respondent tu neovplyvňuje ani obsah, ani
formu odpovede. Vyberá z ponúknutých, presne formulovaných odpovedí. Táto
forma bola náročná pre nás, ako autorov dotazníka. Dbali sme hlavne na to, aby
sme vystihli všetky aspekty problému. Uzavreté (štruktúrované) otázky boli
v našom dotazníku otázky číslo 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.
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Celkovo tvorilo dotazník 16 otázok. Tieto sme položili starostom a starostkám,
ktorých obce budú tvoriť územie EZÚS. Návratnosť dotazníkov bola tesne nad 90 %,
čo považujeme za nadštandardné.
Nižšie Vám ponúkame výsledky získané z dotazníka.

1. Vyberte ľubovoľný počet uvedených oblastí, ktoré je potrebné v obci naliehavo riešiť.
2%
2%
2%

4%

8%

8%

4%

19%
13%

6%

2%
8%
9%
8%
4%

2% 2%

bezpečnosť občanov
záujem občanov o veci verejné
bývanie
cest. ruch
šport a oddych
ŽP

skrášlenie obce
zneškodnenie divokých skládok, celková starostlivosť o ŽP
zber a separácia odpadov
obnova hist. pamiatok
verejné osvetlenie
iné

miestne komunkácie
sociálna starostlivosť
kultúra a vzdelanie
domová a bytová výstavba
regio. spolupráca

Ako môžeme vidieť, najviac respondentov uviedlo, že potrebuje naliehavo riešiť
miestne komunikácie (19 %), domovú a bytovú výstavbu (13 %) a cestovný ruch (9
%) v obci. Našli sa aj také oblasti, ktoré neboli vôbec respondentmi vybraté. Boli nimi
oblasti: doprava, podmienky na podnikanie a zamestnanosť, čistota verejných
priestranstiev.
Spomenieme, že oblasť iné uviedlo v dotazníku celkovo 2 % opýtaných, jednalo sa
o protipovodňové opatrenia.

2. Napíšte, v ktorej oblasti a konkrétnej aktivite by ste si vedeli predstaviť cezhraničnú
spoluprácu s partnermi. Prosím uveďte aj orientačnú výšku investície v EUR
Odpovede v tejto otázke môžeme zhrnúť do troch konkrétnych oblastí:
• oblasť cestovného ruchu,
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• oblasť miestnych komunikácií
• oblasť kultúry
V týchto troch oblastiach sa najčastejšie opakovali nasledovné aktivity:
-

vybudovanie infocentra, vybudovanie rozhľadne, vybudovanie náučných
chodníkov, oprava a dobudovanie chodníkov v obci, obnova tradícií a zvykov
v obci, pokračovanie v realizácii Remeselných dvorov, výstavba kultúrneho
centra.

Výšku investícií však neboli všetci respondenti schopní odhadnúť, preto bola celková
výška investícií v tejto otázke vyčíslená na 1 188 00 €.

3. Na ktoré oblasti a aktivity by sa mal sústrediť rozvoj obce v budúcnosti? Aké sú jej rozvojové
príležitosti (nemusia súvisieť s vyššie vymenovanými).
4%

4%

4%

4%

12%
8%
12%
15%
4%

4%

19%

8%

4%
protipovodňové opatrenia
kanalizácia
IBV
rozšírenie cintorína

chodníky a komunikácie
poľnohospodárstvo
rekonštrukcia kult. domu

cest. ruch
služby
oprava škôl

životné prostredie
podpora živnostníkov
cyklotrasy

Najviac respondentov uviedlo, že by bolo vhodné sústrediť rozvoj obce najmä rozvoj
kanalizácie (18 % opýtaných), individuálnej bytovej výstavbe IBV (14 %) a rozvoju
cestovného ruchu v obci (12 %). Veľmi pozoruhodnou odpoveďou bola odpoveď, že
u 2 % opýtaných by sa mal rozvoj obce sústrediť na rozšírenie cintorína.

4. Ktorú oblasť zlepšenia dopravnej situácie by ste riešili prioritne? Číslicami 1 až 5 určite ich
prioritu.
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Pri tejto otázke mali respondenti nasledovné možnosti odpovede:
-

parkovacie plochy v obci,

-

oblasť prímestskej autobusovej dopravy,

-

oprava a údržba miestnych komunikácií,

-

železničná doprava,

-

iné

Po analyzovaní určenia prioritnej dopravnej situácie sú odpovede zoradené
nasledovne:
-

oprava a údržba miestnych komunikácií (priorita 1,50),

-

oblasť prímestskej autobusovej dopravy (priorita 2,42),

-

parkovacie plochy v obci (priorita 2,44),

-

železničná doprava (priorita 4,00),

-

iné (priorita 4,50).

Ani jeden z respondentov neuviedol pri možnosti iné nejakú alternatívu, resp. oblasť
zlepšenia.

5. Ktorú oblasť životného prostredia by ste riešili prioritne? Číslicami 1 až 6 určite ich prioritu
Tu mali možnosť respondenti v dotazníku určiť prioritu nasledovným šiestim
možnostiam:
-

čistota obce,

-

čierne skládky,

-

separovaný zber,

-

nedostatok zelene,

-

hluk,

-

iné.

Poradie priorít v týchto oblastiach určili nasledovne:
-

čistota obce (priorita 1,75),

-

čierne skládky (priorita 1,88),
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-

separovaný zber (priorita 3,00),

-

nedostatok zelene (priorita 4,33),

-

hluk (priorita 4,66),

-

iné (priorita 6,00).

Ani jeden z respondentov neuviedol pri možnosti iné nejakú alternatívu, resp. oblasť
zlepšenia.

6. Ktorú oblasť zlepšenia technickej infraštruktúry by ste riešili prioritne? Číslicami 1 až 7 určite
ich prioritu.
Na výber boli nasledovné oblasti zlepšenia:

-

výstavba rigolov a priekop,

-

chodníky, cesta, parkoviská,

- verejné osvetlenie,
-

kanalizačná sieť,

- energetická sieť (opravy, prekládky, rozšírenie),
- verejne prístupný internet,
- iné.
Poradie priorít bolo po vyhodnotení nasledovné:

-

chodníky, cesty, parkoviská (priorita 2,11),

-

kanalizačná sieť (priorita 2,87),

-

výstavba rigolov a priekop + iné (priorita 3,00),

-

verejné osvetlenie (priorita 3,50),

-

energetická sieť (opravy, prekládky, rozšírenie) (priorita 4,42),

- verejne prístupný internet (priorita 5,80).
Ani jeden z respondentov neuviedol pri možnosti iné nejakú alternatívu, resp. oblasť
zlepšenia.
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7. Ktoré z nasledovných služieb by ste chceli v obci zlepšiť, prípadne rozšíriť?

20%
35%

15%

15%

stravovacie

15%

ubytovacie

informačné

voľnočasové kultúrneho charakteru

voľnočasové športového charakteru

Najviac by sa respondenti potešili zlepšeniu voľnočasových služieb športového
charakteru (35 %), za nimi nasledujú s 20 % stravovacie služby. Na tretej pomyselnej
priečke sú ubytovacie, informačné a voľnočasové služby kultúrneho charakteru
(zhodne po 15 %). Možnosť iné neuviedol žiadny z opýtaných.

8. Myslíte si, že je dostatok dostupných vzdelávacích aktivít pre podporu rastu zamestnanosti
v obci?

40%

60%

nie
neviem posúdiť

Prekvapivo, až 60 % respondentov nevedelo posúdiť, či sa v obci vykonáva
dostatočné množstvo vzdelávacích aktivít na podporovanie rastu zamestnanosti
v obci. Naopak, 40 % z opýtaných si nemyslí, že je ich dostatok. Možnosť odpovede
áno neuviedol ani jeden z opýtaných.
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9. Myslíte si, že existujúce školské zariadenia potrebujú rekonštrukciu a modernizáciu budov?

10%
90%

áno
nie

Odpovede na túto otázku boli úplne odlišné od odpovedí na predchádzajúcu otázku.
Až 90 % respondentov uviedlo, že školské zariadenia potrebujú rekonštrukciu a len
10 % uviedlo, že nie. Možnosť odpovede neviem posúdiť v tomto prípade neuviedol
žiadny z opýtaných.

10. Čo si myslíte o potrebe organizovania kultúrnych akcií vo všeobecnosti?
Pri odpovediach na túto otázku si opýtaní mohli vybrať z troch stanovených
odpovedí. Až 90 % respondentov uviedlo odpoveď „Je dôležité, aby obyvatelia
a návštevníci vedeli o kultúrnom dianí na území obce, aby sa kultúra (zvyky, tradície,
pamiatky, jedlá, nárečie) udržiavala, obnovovala a propagovala.“
Zvyšných 10 % uviedlo odpoveď „Je potrebné určiť, ktoré kultúrne pamiatky a akcie
majú význam z hľadiska obce a o tieto sa teba starať“.
Možnosť odpovede „Nezáleží na kultúre v obci, nie je dôležitá z hľadiska vplyvu na
kvalitu života v obci ani na návštevnosť v obci“ neuviedol žiadny z opýtaných.

11. Funguje už vaša obec v partnerstve s nejakou družobnou obcou?
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50%

50%

áno
nie

Presne 50 % opýtaných zhodne uviedlo, že už družobnú obec má, naopak 50 %
opýtaných ešte spoluprácu nenadviazalo. V tejto oblasti vidíme obrovský potenciál
do budúcnosti.

12. Ak áno, napíšte o akú obec sa jedná, Ak nie, napíšte prosím, dôvod.
Pri odpovediach na túto otázku respondenti uviedli množstvo obcí, s ktorými
spolupracujú. My vyberáme len niektoré:

-

obce Rousínov, Cástkov, Vlkoš, Dražovice, Pitín, Ždánice na Morave, Týnec,
Zaječín, Sekule, Častkov, Prietrž, Šajdíkové Humence

Najviac uvádzaným dôvodom, prečo doteraz nebola nadviazaná spolupráca so
žiadnou obcou bolo tvrdenie, že doposiaľ nevznikla potreba podieľať sa na
spoločných projektoch, ktoré vyžadujú mať cezhraničného partnera.

13. Spolupracovali ste už na nejakom projekte cezhraničnej spolupráce?

50%

50%

áno
nie
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Tak ako v predchádzajúcej odpovedi, tak aj tu sú odpovede 50/50. 50 %
respondentov už na projektoch spolupracovalo a 50 % nie. Teší nás jav, keď všetky
obce, ktoré majú družbu s inou obcou, aj fyzicky na projektoch spolupracovali
a nemajú partnerstvá len „pro forma“.

14. Ak áno, o aký projekt išlo a kedy prebiehal? Ak nie, napíšte, prosím dôvod.
Z množstva uvedených projektov vzájomnej spolupráce vyberáme len tie
najzaujímavejšie:
-

Obnova československých vzájomností Podbranč – Rousínov,

-

Športovo spoločenské stretnutie,

-

Okná na Moravu,

-

Štúdia na koreňovú ČOV,

-

Kultúrna spolupráca obyvateľov obcí Prietrž a Vlkoš,

-

Solárny ohrev vody pre ZŠ,

-

Opendoor.

Na túto otázku neuviedlo odpoveď 30 % opýtaných.

15. Zhodnoťte, prosím vašu doterajšiu spoluprácu s družobnou obcou a taktiež spoluprácu na
spoločných projektoch (ak máte družobnú obec alebo ste na nejakom projekte vzájomne
participovali).

50%

50%

áno
nie

Tak ako pri predchádzajúcich otázkach, tak aj tu 50 % samospráv hodnotí vzájomnú
spoluprácu ako veľmi dobrú a taktiež aj spoluprácu na spoločných projektoch hodnotí

36 | S t r a n a

ako veľmi dobrú. 50 % na túto otázku neodpovedalo (keďže zatiaľ nemajú družbu, ani
nespolupracovali na žiadnom spoločnom projekte).

16. Čo očakávate od členstva v Európskom zoskupení územnej spolupráce?
Na poslednú otvorenú otázku z dotazníka opýtaní najčastejšie odpovedali, že
očakávajú podporu pri finančne náročných projektoch, akými bezpochyby sú projekty
na vybudovanie kanalizácie, opravu miestnych komunikácií, likvidáciu divokých
skládok, výstavbu alebo rekonštrukciu škôl, škôlok, chátrajúcich budov.
Taktiež si od členstva v EZÚS sľubujú prehĺbenie spolupráce, výmenu skúseností pri
riadení samospráv a v neposlednom rade kvalitnejšiu prepojenosť na spoločné
projekty.
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7 Súčasná spolupráca MAS Partnerství venkova a RRA Senica
Okrem projektu Spoločný región spolupracuje MAS Partnerství venkova
s Regionálnou rozvojovou agentúrou ešte na jednom pozoruhodnom projekte. Jedná
sa o projekt S chuťou po stopách histórie a krás prírody ... Projekt je spolufinancovaný cez
Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013, Prioritná os 2 Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného
prostredia, Oblasť podpory 2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti
prihraničia, celkové oprávnené náklady sú 103 300 €.
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie "kulinársko-turistického vzdelávacieho"
portálu, ktorý bude podporovať zlepšenie komunikácie medzi návštevníkmi portálu a
rozvoj cestovného ruchu v prihraničných regiónoch na slovensko-českom pohraničí
(prioritne budú informácie získavané z územia Trnavského a Jihomoravského kraja,
následne budú doplnené aj o informácie z Trenčianskeho, Žilinského samosprávneho
kraja, Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja). Vďaka spolupráci dvoch mikroregiónov
z oboch strán hranice bude tento portál obsahovať informácie o tradičných krajových
kulinárskych špecialitách obcí z oboch strán hranice. Informácie nebudú
návštevníkom portálu podané formou knižných receptov, ale budú spracované ako
zaujímavý graficky upravený celok, ktorý bude okrem písomnej informácie
umožňovať prostredníctvom fotografií alebo krátkych videí jednoduché zvládnutie
prípravy pokrmov aj laickej verejnosti. Okrem informácií o týchto krajových
špecialitách bude návštevníkom sprístupnená aj informácia o kultúrnych a prírodných
krásach daného regiónu.
Portál bude interaktívnou formou umožňovať návštevníkom pridávať vlastné recepty,
resp. prostredníctvom diskusných fór vyjadrovať svoje názory k uverejneným
receptom prípadne uviesť odlišnosti v porovnaní s iným regiónom. Recepty budú
zozbierané od profesionálnych kuchárov, tak aj od laikov, ktorí zdedili dobré recepty
od svojich predkov. Portál bude zároveň umožňovať získanie informácií o
ubytovacích možnostiach v jednotlivých častiach regiónu. V prípade záujmu
používateľov môže byť v budúcnosti zriadená aj funkcionalita elektronickej rezervácie
služieb prostredníctvom portálu. Bude obsahovať odkazy na stravovacie zariadenia,
bude jednoduchý a zrozumiteľný, pretože bude dvojjazyčný. V podsekcii burza práce
bude umožňovať zverejnenie dopytu a ponuky po pracovných silách z oblasti
gastronómie, reštauračných a hotelových služieb. Do tejto rubriky budú zapojené aj
stredné odborné učilištia aby tak umožnili svojim študentom ľahšie nájsť voľné
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pracovné miesta v blízkosti ich bydliska. Realizáciou portálu sa vytvorí predpoklad
pre digitalizáciu študijných materiálov pre študentov stredných odborných učilíšť
pripravujúcich budúcich kuchárov, čašníkov a barmanov. Týmto sa vytvorí
predpoklad pre vytvorenie užitočného digitálneho obsahu v českom a slovenskom
jazyku, ktorý bude kedykoľvek prístupný množstvu študentov a uľahčí im dostupnosť
študijného materiálu.
Zvýšeniu konkurencieschopnosti služieb cestovného ruchu napomôže služba
bezplatnej inzercie. Zariadenia poskytujúce svoje služby z oblasti cestovného ruchu
budú mať možnosť zverejniť na stránkach portálu svoje kontaktné informácie,
fotografie a stručnú informáciu o poskytovaných službách. Návštevník portálu tak
dostane možnosť na jednom mieste zistiť informácie o kultúrnych a prírodných
zaujímavostiach daného regiónu a zároveň aj možnosť nájsť si vhodné ubytovacie a
stravovacie zariadenie v ktorom si môže objednať aj krajovú špecialitu.
Projekt bude realizovaný na území oboch štátov. Z ČR ktoré je v pôsobnosti MAS
Partnerství venkova sa jedná o 24 obcí z týchto dvoch MR Malá Haná a Letovicko.
Zo SR sa projektu bude zúčastňovať 22 obcí okresu Senica. Hlavným partnerom
bude RRAS Senica v Trnavskom kraji. Stanovené aktivity projektu budú
zabezpečené vlastnými kapacitami vedúceho partnera projektu. Vedúci partner
(RRA Senica) disponuje dostatočnými kvalifikovanými kapacitami v oblasti
regionálneho rozvoja a prípravy stratégií hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Dohľad nad celkovou realizáciou projektu zabezpečí predseda RRA Senica.
Prínosom projektu pre SR a ČR bude odstránenie socio-kultúrnych a ekonomických
bariér rozvoja regiónov a krajiny s ohľadom na vzájomné prepojenie rôznorodých
aspektov sociálno-ekonomických vzťahov. Prínosom projektu bude práve
nadviazanie komunikácie a spolupráce oblasti podpory cestovného ruchu, podpory
podnikania, kultúry, turistiky, športu a v oblasti vzdelávania. Portál umožní aj
nadviazanie kontaktov medzi návštevníkmi jeho stránok, ktorí sa môžu aktívne
vyjadriť prostredníctvom diskusného fóra. Dopadom projektu bude jednoznačný
a koordinovaný rozvoj oboch častí regiónu, budovanie partnerstiev a pri realizácií
spoločných aktivít a vzájomná spolupráca partnerov. Udržateľnosť projektu je daná
záujmom oboch partnerských strán o realizáciu spoločného projektu. Vďaka
dvojjazyčnosti bude ľahko zrozumiteľný pre ľudí žijúcich v podporovanom území.
Internetový portál bude kedykoľvek prístupný širokým vrstvám obyvateľstva z oboch
strán hranice a bude im poskytovať aktualizované informácie o regióne a o
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jednotlivých aktivitách realizovaných v rámci projektu. Časový rámec realizácie
projektu je od 1.7.2010 do 30.6.2013.
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8 Možnosti prieniku vzájomnej spolupráce pre EZÚS
Na základe uskutočnených analýz obidvoch území Spoločného regiónu vyvstalo
niekoľko hlavných oblastí, ktoré by bolo vhodné vzájomne rozvíjať a podieľať sa tak
na zvyšovaní životnej úrovne obyvateľov, na stieraní disparít popísaných vyššie a na
trvalo udržateľnom rozvoji Spoločného regiónu. Celkovo bolo vyčlenených 5
hlavných oblastí podpory a spolupráce, na rozvoj ktorých sa Spoločný región do
budúcnosti zameria. Oblasti spolupráce sú nasledovné:
• možnosť spolupráce v oblasti kultúry, športu a školstva,
• možnosť spolupráce v oblasti ochrany prírody a životného prostredia,
• možnosť spolupráce v oblasti hospodárstva, trhu práce a ľudských zdrojov,
• možnosť spolupráce v oblasti cestovného ruchu,
• možnosť spolupráce v oblasti rozvoja infraštruktúry.

Možnosť spolupráce v oblasti kultúry, športu a školstva
Obidve územia Spoločného regiónu sú veľmi bohaté na tradície, kultúrne korene,
nárečie, zvyky, kuchyňu a podobne. Preto by bolo vhodné všetky tieto tradície
zachovať a priblížiť ich najmä mladším generáciám, ktoré tieto tradície nepoznajú
a pomaly miznú z bežného života. Najlepšia spolupráca sa javí prostredníctvom
organizovania rôznych kultúrnych podujatí, festivalov, remeselných jarmokov,
prezentovaním škôl ľudového a úžitkového umenia, tvorivých dielní, ktoré by priblížili
a spropagovali historické dedičstvo a génia loci Spoločného regiónu. Taktiež
vydávaním aktuálnych regionálnych monografií jednotlivých obcí Spoločného
regiónu, tlačou tematických máp regiónu...
V oblasti športu by bolo vhodné podporovať čo najširšie spektrum športových aktivít
vykonávaných či už profesionálne alebo ako voľnočasové aktivity. Podporovať
každoročne sa opakujúce športové podujatia, ktoré majú niekoľko ročnú tradíciu.
Zaujímavým by sa mohlo zdať vytvorenie rôznych športových družstiev a ich
vzájomné meranie si síl v rámci Spoločného regiónu, respektíve vytvoriť akúsi
obdobu „ligy“. Spolu s týmito aktivitami musí ísť ruka v ruke aj rozvoj a budovanie
športovej infraštruktúry (budovanie multifunkčných ihrísk, športových plôch,
bežeckých tratí, cyklo chodníkov a podobne).
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V oblasti školstva podporovať výmenu pedagógov formou „študijných pobytov“ alebo
ich mobility, čím by sa podporovalo rozširovanie slovenského a českého jazyka
medzi mladšími ročníkmi v Spoločnom regióne. Taktiež zabezpečovať školenia pre
pedagógov, dostatok školských krúžkov pre žiakov, kde sa môže naplno prejaviť ich
kreativita. Vzájomne si vymieňať skúsenosti a spoločne sa podieľať na zlepšovaní
technického stavu škôl, na tvorbe nových učebníc, pracovných pomôcok a podobne.

Možnosť spolupráce v oblasti ochrany prírody a životného prostredia
Ako sme sa dozvedeli z jednotlivých stratégií rozvoja, tak v Spoločnom regióne sa
nachádza niekoľko chránených území, či už národného alebo európskeho významu.
Taktiež vieme, že na slovenskej strane sa ich nachádza viac, preto by bolo dobré ak
by slovenská časť regiónu pomáhala pri rozširovaní zoznamu chránených častí
prírody v českej časti regiónu.
Ochrana prírody by sa mohla realizovať prostredníctvom monitoringu vzácnych,
reliktných a endemických druhov rastlín a živočíchov, na základe čoho by vznikla
akási databáza chránených rastlín a živočíchov Spoločného regiónu, čo by mohlo
byť vhodným podkladom pri rozhodovaní o vzniku nových chránených častí prírody.
Na zabezpečenie ochrany prírody a životného prostredia je nevyhnutné vytvoriť
alebo schváliť základné strategické rozvojové dokumenty jednotlivých členov
Spoločného regiónu, kde budú jasne definované postoje samospráv k tejto
problematike. Ako možnosť spolupráce v rámci ochrany životného prostredia tiež
vidíme záujem samospráv o znižovanie energetickej náročnosti budov v ich
vlastníctve a o skvalitňovanie výrobných procesov v priemyselných podnikoch.
Možnosť spolupráce tiež vidíme v odovzdávaní si vedomostí a poznatkov
z využívania alternatívnych zdrojov energie (na Záhorí veterné elektrárne a na
Letovisku a Malej Hanej solárne elektrárne), ich prenášanie do praxe, taktiež robiť
vzájomnú osvetu alternatívnym zdrojom energie, spolupodieľať sa na likvidovaní
čiernych skládok odpadu, revitalizácii skládok tuhého komunálneho odpadu, zvýšiť
podiel recyklovaného odpadu vo všetkých obciach Spoločného regiónu a osvojiť si
metódy kompostovania, vďaka ktorým je možné minimalizovať vyprodukovaný odpad
až o 40 %.
Za povšimnutie by možno stáli aktivity zamerané na environmentálnu výchovu
mládeže. Jednalo by sa o organizovanie spoločných táborov vo voľnej prírode, kde
by sa mládeži vštepovali základné pravidlá o ochrane prírody a životného prostredia,
všetky tieto informácie by boli sprostredkovávané vyškolenými lektormi, čím by sa
zabezpečila fundovanosť a erudovanosť prednesených informácií.
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V celom Spoločnom regióne legislatívne uplatniť princíp znečisťovateľ platí.

Možnosť spolupráce v oblasti hospodárstva, trhu práce a ľudských zdrojov
Spolupráca v tomto segmente by mala byť realizovaná prostredníctvom podpory
výrobkov miestnych podnikateľov. Spoločný región by vytvoril akýsi certifikát
miestnych výrobkov, o ktorý by sa mohol uchádzať ktorýkoľvek z výrobcov v regióne.
Tento certifikát by mal ročnú platnosť a zaručoval by kupujúcemu, že výrobok bol
zaručene vyrobený v Spoločnom regióne v nadštandardnej kvalite. Tým by sa
podporila výroba v regióne a taktiež by sa zvýšila kvalita vyrábaných a predávaných
produktov.
Taktiež je nevyhnutné vyriešiť ďalšie využitie schátraných a opustených budov
poľnohospodárskych družstiev. Naskytá sa nám možnosť prenajať tieto budovy ako
sklady, prípadne ako remeselné dielne. Do budúcnosti je možné počítať s týmito
plochami ako s miestami potenciálneho vybudovania priemyselných parkov menších
kapacít. V slovenskej časti regiónu sa priemyselný park nachádza, tak by bolo
vhodné odovzdať know – how a vedomosti českej časti regiónu a spolupodieľať sa
tak na príleve zahraničných investorov aj do Letovicka a Malej Hanej.
Budúcnosť poľnohospodárstva je v Spoločnom regióne neistá. Preto by bolo vhodné
uvažovať nad tým, že v súčasnosti nevyužívaná poľnohospodárska pôda sa začne
využívať na pestovanie plodín na biopalivá, prípadne na pestovanie biomasy. Tiež by
nebola vylúčená spolupráca so šľachtiteľskými ústavmi, prípadne prenájmom tejto
pôdy samostatne hospodáriacim roľníkom.
Spoluprácu v lesnom hospodárstve smerovať na využívanie produkčnej schopnosti
lesa. Vyčleniť určité úseky lesov na pestovanie lesných plodov (huby, čučoriedky,
lesné jahody a maliny, liečivé byliny) a ich následný samozber.
Jednoznačne zvýšiť podporu ovocinárstva v celom Spoločnom regióne.
Z pohľadu trhu práce je nutné sústrediť sa na znižovanie nezamestnanosti v regióne,
vytvárať možnosti zamestnať sa aj marginalizovaným sociálnym skupinám, starším
ľuďom, čerstvým absolventom a matkám po materskej dovolenke. Aktívne sa
spoločne podieľať na výmene informácií a zručností prostredníctvom školení,
workshopov, rekvalifikačných kurzov, motivovať zamestnávateľov investovať do
inovatívnych technológií v procese výroby. Uvažovať o pritiahnutí spoločností
prostredníctvom daňových úľav na určité obdobie.
Nevyhnutnou úlohou samospráv Spoločného regiónu bude zamedziť odlivu
vysokoškolsky vzdelaných a remeselne zručných absolventov škôl do iných,
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silnejších regiónov, ale vytvoriť im také pracovné podmienky, aby zostali, prípadne
migrovali maximálne v kontexte hraníc Spoločného regiónu.

Možnosť spolupráce v cestovnom ruchu
Cestovný ruch je v obidvoch regiónoch dostatočne rozvinutý, no vždy sa nájdu
spôsoby, ako spoločne z tohto fungovania dosiahnuť maximum. V prvom rade je
nutné spoločne rozvíjať agroturistiku, ekoturistiku a hipoturistiku. Už len z toho
dôvodu, že prevažná časť Spoločného regiónu je vidieckeho charakteru. Nevyhnutne
musia subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu začať pripravovať spoločnú stratégiu
rozvoja cestovného ruchu. Myšlienka založenia klastra pod značkou Spoločný región
nie je vôbec nereálna.
Veľmi dôležitým faktorom pri agroturistike je spraviť z výletníka dlhodobého turistu, to
znamená zdržať turistu v oblasti na viac ako 24 hodín. Najlepšie to dosiahneme
rozvojom sekundárnych ponúk cestovného ruchu (možnosť ísť na kultúrne
predstavenie, zažiť niekoľkodňové kulinárske špeciality z danej oblasti, zúčastniť sa
na pálení destilátov...). Taktiež musíme turistovi dať dobrú zámienku vrátiť sa (toto
môžeme dosiahnuť napríklad možnosťou vysadiť si vlastný stromček a prísť sa
každoročne pozrieť ako rastie, ponúknuť turistovi možnosť starať sa o hospodárske
zvieratá, zadovážiť si vlastnými rukami mlieko, ktoré bude pri večeri piť a podobne).
Na zabezpečenie dobrého fungovania cestovného ruchu v regióne je nevyhnutné
vytvoriť si vlastnú a najmä vždy aktuálnu databázu lokalít, ktoré môže návštevník
vidieť, miest, kde môže prenocovať, aktivít, ktoré môže v okolí vykonávať. Toto
všetko je dobré „zavesiť na web“, vytlačiť na brožúry, inzerovať v regionálnych
novinách, regionálnych televíziách, časopisoch, bilboardoch, výstavách cestovného
ruchu a podobne. Vďaka týmto spoločným aktivitám sa v ľuďoch upevní hrdosť na
svoj región, keď budú vidieť, čo všetko dokáže ich región ponúknuť pre turistov.
Dobrým spôsobom rozvoja cestovného ruchu je ponuka tematicky zameraných
balíčkov. Napríklad ponuka návštevy vínnych pivníc, páleníc, trdelníkových centier,
regionálnych múzeí, chalupárčenie a podobne.
Pri rozvoji cestovného ruchu by bolo vhodné aby samosprávy spolupracovali aj
s neziskovými organizáciami, súkromnými podnikateľmi a pripravili vo svojom okolí
tematicky rôznorodé náučné chodníky pre turistov (lesný náučný chodník, kúpeľný
náučný chodník, náučný chodník dejinami obce ...).
Vhodným doplnkom k primárnej ponuke cestovného ruchu je vytvorenie cyklotrás,
ktoré sa tešia čoraz väčšej obľube. Hlavne česká časť Spoločného regiónu sa
vyznačuje kvalitnou a hlavne dostatočne dobre značenou sieťou cyklistických trás.
Na slovenskej strane Spoločného regiónu sú tieto cyklotrasy výrazne
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poddimenzované, preto tu vidíme obrovský potenciál pre rozvoj cyklotrás
a nápomocnosť samospráv z Letovicka a Malej Hanej pri ich budovaní. Pri budovaní
cyklotrás treba dbať najmä na vlastnícke pomery pozemkov, cez ktoré budú
prechádzať, respektíve maximálne využívať existujúce cesty I., II., III. triedy a poľné
cesty.
S rozvojom všetkých týchto predpokladov cestovného ruchu musí prísť zákonite aj
rozvoj ubytovacích a stravovacích kapacít v regióne, ktoré do istej miery reflektujú na
cestovný ruch vo všeobecnosti ako taký a sú vhodným indikátorom rozvinutosti
cestovného ruchu v Spoločnom regióne.

Možnosť spolupráce v oblasti rozvoja infraštruktúry
Jedna z najdôležitejších oblastí spolupráce. Obidve časti Spoločného regiónu
nemajú dostatočne rozvinutú (či už kvalitatívne alebo kvantitatívne) infraštruktúru,
konkrétne sa jedná o zlý technický stav regionálnych ciest, chodníkov v obciach,
parkovacích miest, prechodov pre chodcov, autobusových a železničných staníc
a zastávok, nedostatočné odkanalizovanie obcí, staré vodovodné rozvody, málo
verejnej zelene a podobne.
Taktiež sa jedná o nedostatočne rozvinutú obchodnú vybavenosť v obciach regiónu,
o nedostatočné zdravotné pokrytie, malý počet sociálnych služieb a zariadení pre
starých občanov, chýbajúca informačná infraštruktúra (web stránky, regionálna tlač,
regionálna televízia...), nedostatočná ponuka stredného školstva a s tým spojeného
sekundárneho vzdelania, nepripravenosť pozemkov Spoločného regiónu na
výstavbu.
Veľmi dôležité je pri tejto spolupráci mať schválené základné rozvojové dokumenty,
kde sa presne zadefinujú a vyšpecifikujú najhlavnejšie problémy týkajúce sa rozvoja
infraštruktúry, pretože bez ich komplexnej analýzy nie je možné vytvoriť databázu
potrieb obyvateľstva a začať s realizáciou spoločných projektov na odstránenie
nežiaducich faktorov rozvoja infraštruktúry v obciach Spoločného regiónu.
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9 Analýza finančných zdrojov
Analýza finančných zdrojov je dôležitá z hľadiska možností čerpania financií zo
zdrojov štátneho rozpočtu, zdrojov Spoločenstva a vlastných zdrojov. My sa
upriamime na možnosti čerpania finančných zdrojov z Operačného programu
cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013,
Programu rozvoja vidieka a Programu rozvoja venkova. Pri možnosti čerpania
finančných zdrojov na projekty Spoločného regiónu z Operačného programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007-2013 nám poslúži nasledujúca prehľadná tabuľka č. 3.
Tabuľka č. 3 - Rámcová finančná tabuľka finančných zostatkov z Operačného programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
k 15.6.2011
Oblasť podpory
1.2 Spolupráca a sieťovanie
1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť
1.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia
Prioritná os 1 - Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja
cezhraničného regiónu a spolupráce
2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia
2.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny
2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia
Prioritná os 2 - Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného
prostredia
SPOLU

Výška podpory
2 671 389,97
€
1 512 258,23
€
1 887 069,71
€
6 070 717,91 €
2 331 638,67
€
3 475 583,38
€
3 072 379,70
€
8 879 601,75 €
14 950 319,66 €
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V tabuľke č. 4 môžeme vidieť alokované zdroje z Programu rozvoja vidieka pre
konvergenčné regióny.
Tabuľka č.4 - Finančné zdroje alokované v Programe rozvoja vidieka 2007 – 2013 v sekcii
Konvergenčné regióny
kód Opatrenie/Os
111
114
121
211
215
226
311

313
321
322
331

Verejné výdavky v Súkromné výdavky Celkové výdavky v
€
v€
€
Odborné vzdelávanie
16 212 000,00
0,00 16 212 000,00
Poradenstvo
19 292 000,00
4 823 000,00 24 115 000,00
Modernizácia fariem
405 702 481,00 405 702 481,00 811 404 962,00
Os 1 Spolu
441 206 481,00 410 525 481,00 851 731 962,00
Z n e v ý h o d n e n é o b l a s t i 394 009 880,00
0,00 394 009 880,00
horské
Životné podmienky zvierat
78 615 000,00
0,00 78 615 000,00
Obnova lesného potenciálu 107 612 500,00
0,00 107 612 500,00
Os 2 Spolu
580 237 380,00
0,00 580 237 380,00
D i v e r z i f i k á c i a 117 360 000,00 117 360 000,00 234 720 000,00
nepoľnohospodárskych
činností
Podpora činnosti v oblasti 33 672 000,00 33 672 000,00 67 344 000,00
CR
Základné služby pre
53 548 000,00
0,00 53 548 000,00
vidiecke obyvateľstvo
Obnova a rozvoj obcí
124 945 394,00
0,00 124 945 394,00
Vzdelávanie a informovanie
8 280 000,00
0,00
8 280 000,00
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341 Získavanie zručností
Os 3 Spolu
41 Vykonávanie stratégií
miestneho rozvoja
421 Projekty spolupráce MAS
431 Chod MAS
Os 4 Spolu

9 600 000,00
347 405 349,00
50 018 655,00

0,00
151 032 000,00
0,00

9 600 000,00
498 437 349,00
50 018 655,00

3 726 000,00
18 631 460,00
72 376 115,00

0,00
0,00
0,00

3 726 000,00
18 631 460,00
72 376 115,00

Konvergenčné regióny sú regióny, kde hodnota HDP (hrubého domáceho produktu)
na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v
priemere za roky 2000 – 2002 je menšia ako 75 % priemeru EÚ 25. Na Slovensku
spadajú medzi takéto regióny územia všetkých krajov okrem Bratislavského kraja.

Rozloženie finančných zdrojov v jednotlivých osách Programu rozvoje venkova České
republiky na roky 2007 – 2013 je možné vidieť z nasledujúcej tabuľky č. 5.

Tabuľka č. 5 - Finančné zdroje alokované v Programe rozvoje venkova České republiky na roky
2007 – 2013
kód

Opatrenie/Os

Verejné výdavky v Súkromné výdavky Celkové výdavky v
€
v€
€
121,124 M o d e r n i z á c i a 297 544 964,00 297 544 964,00 595 089 028,00
poľnohospodárskych
podnikov
1 2 2 , Investície do lesov
85 144 929,00 85 144 929,00 170 289 858,00
1 2 3 ,
125
111
Ďalšie odborné
12 523 785,00
4 174 595,00 16 698 380,00
vzdelávanie
a informačná činnosť
114
V y u ž í v a n i e 19 752 279,00
4 938 070,00 24 690 348,00
poradenských služieb
Os 1 Spolu
414 965 957,00 391 802 558,00 806 767 614,00
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211,212 Platby za prírodné
znevýhodnenie
poskytované v horských
oblastiach a platby
poskytované v iných
znevýhodnených
oblastiach
214
Agroenvironmentálne
opatrenia
Os 2 Spolu
311
Diverzifikácia činností
nepoľnohospodárskej
povahy
313
Podpora CR
3 2 1 , Obnova a rozvoj obcí,
322
občianska vybavenosť a
služby
323
Ochrana a rozvoj
dedičstva vidieka
331
Vzdelávanie
a
informácie
Os 3 Spolu
431
MAS
41
Realizácia miestnej
rozvojovej stratégie
421
Realizácia projektov
spolupráce
Os 4 Spolu

693 320 170,00

0,00 693 320 170,00

1 054 647 017,0
0,00 1 054 647 017,0
0
0
1 747 967 187,00
0,00 1 747 967 187,00
142 999 568,00 142 999 568,00 285 999 135,00

79 444 204,00 65 320 790,00 144 764 994,00
247 865 917,00 100 788 214,00 348 654 131,00

57 199 821,00

2 542 215,00

59 742 042,00

12 711 073,00

0,00

12 711 073,00

540 220 583,00
43 992 287,00
114 379 946,00

311 650 787,00 851 871 375,00
16 920 110,00 60 912 397,00
43 992 287,00 158 372 232,00

17 596 915,00

0,00

17 596 915,00

175 969 147,00

60 912 397,00

236 881 544,00

Veľmi vhodnou formou čerpania finančných zdrojov je taktiež aj Fond mikroprojektov.
V tomto fonde sú na programovacie obdobie 2007 – 2013 alokované zdroje
v celkovej výške 9 274 014 €.
Veľkosť podpory finančného príspevku z ERDF pre jednotlivé mikroprojekty
spolufinancované Fondom mikroprojektov je nasledovná:
• minimálna čiastka: 3 000 €,
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• maximálna čiastka: 30 000 € (touto čiastkou budú podporované projekty
a aktivity v oblasti rozvoja drobných infraštruktúr v cestovnom ruchu
a občianska vybavenosť s podielom 100 % oprávnených výdavkov. Ostatné
aktivity, ktoré tu nie sú uvedené budú spadať do štandardného režimu Fondu
mikroprojektov, to znamená maximálna výška fin. príspevku bude 20 000 €
s možnou výškou investičných nákladov do 40 % oprávnených výdavkov).
Všeobecné podmienky vzťahujúce sa k vyššie spomínanému navrhovanému režimu
podpory sú nasledovné:
• mikroprojekty založené na verejnej podpore nebudú z Fondu mikroprojektov
podporované,
• v tomto režime budú podporované iba vyššie uvedené aktivity,
• zo žiadosti musí byť zreteľná jednak udržateľnosť výstupu a výsledku
mikroprojektu a ďalej aj preukázateľná využiteľnosť vybudovanej infraštruktúry
pre cezhraničnú spoluprácu a aktivity počas doby udržateľnosti projektu,
• v prípade, že by vybudovaná infraštruktúra neslúžila preukázateľne
a výhradne pre cezhraničnú spoluprácu, má Správca právo navrhnúť a RV
znížiť výšku podpory.

Návrh podporovaných aktivít v Cestovnom ruchu:
1. drobná infraštruktúra cestovného ruchu vrátane jej modernizácie – cyklotrasy,
cyklotrasy vrátane značenia, odpočívadiel, orientačných tabúľ..., náučné
chodníky vrátane značenia, hippochodníky, turistické a lyžiarske chodníky,
gastronomické trasy, infraštruktúra prerekreačnú plavbu,
2. infraštruktúra pre rozvoj cezhraničnej agroturistiky, pre aktívne formy
cestovného ruchu, kultúrno – poznávacie formy cestovného ruchu,
3. informačné systémy pre turistické trasy a atraktivity cestovného ruchu
v prihraničí,
4. vytváranie a rozvoj integrovaných a interaktívnych cezhraničných databáz
atraktivít cestovného ruchu (obsahujúcich informácie o miestnych
zaujímavostiach – napríklad prírodné a kultúrne pamiatky, prírodné a kultúrne
rezervácie...)
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Návrh podporovaných aktivít v Ostatnej infraštruktúre:
5. cezhraničná krízová infraštruktúra – systémy cezhraničnej ochrany zdravia,
bezpečnosti, protipožiarnych systémov, systémov včasného varovania,
protipovodňové systémy...,
6. zariadenia pre obnovu typických krajinných prvkov a ekosystémov,
7. zariadenia pre internetové portály a databázy, spoločné informačné systémy,
informačnú infraštruktúru – obstarávanie informačných zdrojov a licencií (napr.
elektronické česko – slovenské knižnice vrátane systému pre efektívne
vyhľadávanie, centrálne cezhraničné portály,
8. rozvoj cezhraničných dátových centier,
9. komunikácia – IKT.

Celková výška rozpočtu mikroprojektu nesmie presiahnuť 40 000 €.
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10 Záver  
Lokálna spoločná stratégia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce „Spoločný
región“ zahŕňa dve územia v slovensko – českom prihraničí. Jedná sa o územia 22och obcí okresu Senica a dvomi zväzkami obcí na českej strane; Zväzok obcí
Letovicko a Zväzok obcí Malá Haná.
Všetky tieto obce budú tvoriť územie Spoločného regiónu. Spoločný región je názov pre
Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS). Toto EZÚS vytvoria partneri,
ktorých zastrešuje na českej strane MAS Partnerství venkova a na slovenskej strane
Regionálna rozvojová agentúra Senica.
Na začiatku sme priniesli čitateľom stručnú a výstižnú charakteristiku pojmu
Európske zoskupenie územnej spolupráce a pár príkladov úspešných EZÚS na
Slovensku.
Hlavnou a najdôležitejšou úlohou tejto prienikovej analýzy bolo zhodnotiť rozvojový
potenciál územia Spoločného regiónu na základe syntézy dielčích analýz slovenskej
strany a českej strany Spoločného regiónu.
Rozvojový potenciál územia Spoločného regiónu bol zadefinovaný vďaka určeniu si
spoločných faktorov rozvoja, poukázaním na niektoré z disparít v rámci študovaného
územia. Taktiež sme si určili 5 hlavných priorít spoločnej spolupráce do budúcnosti,
ktoré napomôžu k eliminácii spomínaných disparít a prispejú k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti endogénnych a exogénnych procesov
v Spoločnom regióne.
V závere sme poukázali na možnosti financovania projektových zámerov regiónu, či
už formou dotácií z programu cezhraničnej spolupráce, alebo z programov
jednotlivých členských štátov.
Celý dokument je otvoreným dokumentom, ktorý bude možné v prípade potreby
aktualizovať. Aktualizácia prichádza do úvahy vždy, keď nastanú zásadné zmeny
napríklad v legislatíve, alebo v prípade významného investora, ktorý zásadným
spôsobom zmení podmienky v mikroregióne, prípadne pri prehodnocovaní tohto
dokumentu v roku 2013 s cieľom priblížiť ho reálnejšiemu stavu, ktorý bude známy v
roku 2013. Aktualizáciu môže vykonať spracovateľský kolektív, prípadne v menšom
rozsahu môže byť vykonaná svojpomocne.
K vypracovaniu tohto strategického dokumentu sme pristupovali čo najcitlivejšie,
snažili sme sa detailne rozpracovať potreby a najpálčivejšie problémy Spoločného
regiónu. Dokument môže byť použitý ako podkladový materiál pre najrôznejšie štúdie
regionálneho rozvoja, ako študijný materiál, ale aj pre laickú verejnosť, ktorej nie je
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ľahostajná budúcnosť regiónu, v ktorom žijú, respektíve trávia voľný čas a chcú sa
dozvedieť o zamýšľaných aktivitách v území čo najviac.
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e-mail: starosta@visky.cz
54 | S t r a n a

