Záznam z pracovného školenia uskutočneného dňa 26. 05. 2009 v Hodejove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Prezentácia výstupov z uskutočnených verejných stretnutí v obciach Gortva, Dubno,
Sútor, Gemerček, Konrádovce, Čierny potok a dotazníkového prieskumu v obci Belín
3. Prezentácia návrhu SWOT analýzy, diskusia
4. Prestávka
5. Stanovenie kľúčových problémov MAS Cerovina
6. Obed
7. Stanovenie kľúčových problémov MAS Cerovina
8. Záver
Miesto konania: Kultúrny dom v Hodejove
K jednotlivým bodom programu:
K bodu 1. Otvorenie
V súlade s programom prítomných účastníkov privítal predseda združenia Gabriel Mihályi,
ktorý zároveň otvoril pracovné školenie.
K bodu 2. Prezentácia výstupov z uskutočnených verejných stretnutí v obciach Gortva,
Dubno, Sútor, Gemerček, Konrádovce, Čierny potok a dotazníkového prieskumu v obci Belín
Prezentácia bola zameraná na hlavné výstupy zo 6 verejných stretnutí a dotazníkového
prieskumu realizovaného v obci Belín. Verejné stretnutia sa uskutočnili od 27. apríla do 7.
mája 2009. Výstupy prezentovali zhodnotenie základného potenciálu na základe výsledkov
hodnotenia indikátorov kvality života v 5 oblastiach: práca, bývanie, verejné a sociálne
služby, voľný čas a zábava a medziľudské vzťahy. Zároveň boli do formy jednoduchej SWOT
analýzy zhrnuté voľné diskusie, ktoré s občanmi na verejných stretnutiach prebiehali.
Uvedená prezentácia je súčasťou tohto záznamu.
K bodu 3. Prezentácia návrhu SWOT analýzy, diskusia
Súčasťou tretieho bodu programu bola prezentácia návrhu SWOT analýzy územia MAS
Cerovina. Ing. Gerhátová zhodnotila to, čo je v území dostupné, či už negatívne alebo
pozitívne. Z pohľadu budúcnosti, na čom treba stavať a ktoré riziká treba zobrať do úvahy,
zohľadňujú predstavené príležitosti a ohrozenia. V rámci krátkej diskusie bola vznesená
pripomienka, že Kúpele Hodejov sú v súkromných rukách a tým je ťažko ovplyvniteľné, aby
boli rozvojovým faktorom či už v obci alebo v rámci celého územia. SWOT analýza územia
MAS Cerovina je uvedená nižšie.

Návrh SWOT analýzy územia MAS Cerovina
SILNÉ STRÁNKY
-

-

SLABÉ STRÁNKY

priaznivé klimatické podmienky
výhodná geografická poloha v blízkosti hranice
s Maďarskou republikou
orná pôda vhodná pre pestovanie
poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny,
liečivých rastlín a drobného ovocia
40% zastúpenie lesných porastov, bohaté zdroje
drevnej hmoty
vodné toky Rimava, Gortva a ich prítoky
kvalitné zdroje pitnej vody
liečivé minerálne pramene
vodné nádrže Kurinec, Hostice, Gemerský
Jablonec a Tachty využívané na rekreačný
rybolov
vysoká diverzita flóry a fauny
atraktívne poľovné revíry
CHKO Cerová vrchovina, prírodné rezervácie
a prírodné pamiatky
nerastné bohatstvo – ložiská kvalitného bazaltu,
pieskovcov a tehliarskej suroviny (sečenské
šlíry)

-

nedostatočné využitie prírodných podmienok
nevyhovujúca kvalita čistoty vodných tokov
znečisťovanie povrchových a podzemných vôd
nízke environmentálne povedomie obyvateľov
tvorba nelegálnych skládok odpadov

-

nízka vzdelanostná úroveň obyvateľov
nízke percento vysokoškolsky vzdelaných
občanov
vysoký podiel marginalizovaných skupín
obyvateľstva
nezáujem obyvateľov o veci verejné
nepriaznivá sociálna situácia
nevyhovujúce autobusové spojenie
nízka miera prezentácie historických
a kultúrnych hodnôt územia
slabá úroveň marketingu
nedostatok kultúrnych a športových podujatí
chátrajúce kultúrne a historické pamiatky

progresívny demografický vývoj
vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom
veku
aktívne spoločenské organizácie
pravidelné organizovanie kultúrnych podujatí
dobrá spolupráca mikroregiónov
skúsenosti s implementáciou projektov
zo štátnych fondov a EÚ
aktívne fungujúce Komunitné centrá
bohatá história a kultúrne dedičstvo
významné archeologické náleziská a lokality
unikátne historické pamiatky
zrúcaniny rytierskych hradov Hajnáčka,
Hodejov, Kapla a Drňa
ľudová architektúra, zvonice, pamätníky,
pôvodné sochorové studne, pivnice

-

-

-

čiastočne vybudovaná technická infraštruktúra:
plynofikácia, vodovodné siete, kanalizácia
a ČOV
vyhovujúca sieť materských a základných škôl značné množstvo voľných budov vo vlastníctve obcí
sociálne zariadenia: Domov dôchodcov v Novej Bašte, Detský domov v Jesenskom

nedobudovaná technická infraštruktúra: absencia
vodovodov, kanalizácie a ČOV
zlý technický stav miestnych komunikácií
a chodníkov
nevyhovujúci stav verejného osvetlenia
a verejných rozhlasov
neupravené verejné priestranstvá
nevyhovujúci stav obecných budov a objektov
spoločenského významu
vysoký počet nevyužitých voľných budov
zlý technický stav objektov materských
a základných škôl
nedostatok viacúčelových športových areálov
a detských ihrísk
v niektorých obciach slabé pokrytie signálom
mobilných operátorov a nízka dostupnosť
internetového pripojenia
nízka miera využívania internetu
rôznorodá úroveň bývania
vysoké percento neobývaných rodinných domov
nedostatok sociálnych bytov
nízka kvalifikačná úroveň pracovnej sily
dlhodobá vysoká nezamestnanosť (najvyššia
miera nezamestnanosti v rámci SR)
nedostatok pracovných príležitostí v celom
regióne

-

-

dostatočná sieť kultúrnych zariadení: kultúrnych domov a knižníc
existencia pamätných izieb ľudových tradícií
vybudované športové areály
vybudovaná sieť turistických chodníkov a
cyklotrás
existencia ubytovacích zariadení a poskytovanie
reštauračných služieb
zavedený separovaný zber odpadov
zdravotné strediská a lekárne

dostatok disponibilnej pracovnej sily
vhodné lokality pre budovanie priemyselných
zón
dlhodobá tradícia poľnohospodárskej
prvovýroby
silné zastúpenie primárneho sektora
existencia firiem s dobrým rozvojovým
potenciálom
PRÍLEŽITOSTI

odchod obyvateľov za prácou mimo regiónu
nedostatok ubytovacích a stravovacích zariadení
vysoké zastúpenie podnikateľských subjektov
generujúcich nízku zamestnanosť
nízky záujem investorov
slabé zastúpenie výrobných prevádzok
málo podnikateľských príležitostí
nedostatok a nízka kvalita poskytovaných
služieb

OHROZENIA

využitie historického, kultúrneho a prírodného
potenciálu pre rozvoj vidieckeho cestovného
ruchu
rozvoj agroturistiky a doplnkových relaxačných
služieb
výstavba ubytovacích a reštauračných zariadení
tvorba spoločných produktov cestovného ruchu
využitie minerálnych a liečivých prameňov
využitie vodných plôch pre rozvoj rekreačných
aktivít (vybudovanie rekreačných zón)
rozvoj cykloturistických, jazdeckých a náučných
chodníkov
oživenie kultúrno-historických tradícií za
účelom zvýšenia návštevnosti regiónu
rozvoj poznávacej a oddychovej turistiky
vybudovanie náučno-historických expozícií
zvýšenie úrovne propagácie a prezentácie
regiónu
zriadenie informačných centier
rozvoj informačných a komunikačných
technológií

-

vytváranie podmienok pre udržanie mladých
rodín v regióne
zvýšenie vzdelanostnej úrovne, integrity
a kreativity obyvateľov
riešenie sociálnej otázky
rozšírenie vzdelávacích aktivít v oblasti IT
a zvýšenie počítačovej gramotnosti všetkých
vekových kategórií obyvateľstva
príprava a realizácia programov zameraných na

-

-

-

obmedzenie aktivít cestovného ruchu z dôvodu
prítomnosti CHKO
odchod mladej vzdelanej generácie a mladých
rodín z regiónu
zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín
obyvateľov
zvyšovanie apatie a pasívne zotrvanie
nezamestnaných v sociálnej sieti a tým
zvyšovanie chudoby
nárast kriminality a iných negatívnych javov
zvyšovanie počtu neproduktívnych a
neprispôsobivých ľudí
pokračovanie trendu nízkej ekonomickej
a kúpnej sily obyvateľov
úbytok vysokokvalifikovanej pracovnej sily
z regiónu
izolácia regiónu od hlavných rozvojových oblastí
a tým nedostatočný záujem investorov
nedostatok vhodných podmienok pre rozvoj
podnikateľského sektora
nedostatočná podpora malého a stredného
podnikania
nedostatok zdrojov (investičného kapitálu) na
realizáciu dlhodobých a komplexných
rozvojových zámerov
nerozvíjanie infraštruktúry, marketingu územia
a poskytovaných služieb nepriláka návštevníkov
nedostatočný objem finančných zdrojov na
realizáciu projektov obnovy verejnej
infraštruktúry
zníženie ekologickej stability územia a zhoršenie

-

-

rozvoj potrebných zručností marginalizovaných
skupín obyvateľstva
renovácia objektov a zvyšovanie úrovne
materiálneho a technického vybavenia škôl
spolu s informačnými technológiami
zvýšenie záujmu obyvateľov o kultúrne
a spoločenské podujatia
obnova a rekonštrukcia kultúrnych
a historických pamiatok
dobudovanie technickej infraštruktúry
(vodovodov, kanalizácie a ČOV)
výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií, chodníkov, lávok, cyklotrás
a turistických chodníkov
rekonštrukcie obecných budov a objektov
spoločenského významu
renovácia verejných rozhlasov a verejného
osvetlenia
komplexná úprava a skrášlenie verejných
priestranstiev a parkov
vybudovanie oddychových zón
zlepšenie možností pre trávenie voľného času
detí a mládeže
výstavba multifunkčných športovísk a detských
ihrísk
zriadenie sociálnych služieb pre dôchodcov
budovanie vnútorných kapacít pre lepšie
manažovanie rozvoja územia (prenos skúseností
a know how)
spoločný marketing územia v rámci regionálnej
spolupráce medzi mikroregiónmi
intenzívny rozvoj cezhraničnej spolupráce so
susednými regiónmi v Maďarskej republike
rozvoj komunikačných systémov najmä
využívanie internetu
využitie domácich surovín a ich finalizácia
(spracovanie dreva)
využitie obnoviteľných zdrojov energie
podpora nových investičných zámerov, inovácií
prilákanie zahraničných investorov - vytváranie
vhodných podmienok pre rozvoj podnikania
vytvorenie nových pracovných miest v rámci
malého a stredného podnikania
rozvoj podnikateľských aktivít s vysokým
stupňom pridanej hodnoty
rozšírenie a skvalitnenie sortimentu služieb
tvorba a ochrana životného prostredia
rozšírenie separovaného zberu o nové zložky
a zvýšenie úrovne zhodnocovania odpadov
recykláciou vrátane likvidácie biologického
odpadu

kvality životného prostredia (ovzdušia, vody,
lesov a pôdy)

-

zvýšenie ekologického povedomia obyvateľstva

K bodu 4. a 7. Stanovenie kľúčových problémov MAS Cerovina
Prvým krokom v rámci tohto bodu bolo zostavenie zoznamu problémov na základe
brainstormingu. Ing. Gerhátová každému rozdala stickersy za účelom identifikovania
problémov. Stickersy prítomní účastníci prilepili na flipchart a v ďalšom kroku ich usporiadali
do skupín. Každá skupina problémov bola následne pomenovaná.
Prítomní účastníci pomenovali 9 problémových skupín:
• Nedostatočne fungujúci trh práce
• Nízka miera dostupnosti záchrannej zdravotnej služby a sociálnych služieb
• Nedobudovaná infraštruktúra
• Nízka vzdelanostná úroveň obyvateľstva
• Vysoké zastúpenie marginalizovaných skupín obyvateľstva
• Nezáujem obyvateľov o veci verejné
• Zvyšujúca sa kriminalita z dôvodu sociálno-ekonomických problémov
• Migrácia obyvateľstva za prácou (nedostatočné pracovné príležitosti)
• Absencia spoločných koncepčných postupov v rámci regiónu
Pracovná skupina potom vyčlenila problémy, ktoré chce, vie a je schopná riešiť za určitých
podmienok na úrovni celého územia. Celkom bolo vygenerovaných 6 problémových oblastí,
ktoré je potrebné riešiť z pohľadu komplexného rozvoja územia.
Po ukončení stanovenia problémov, ktoré účastníci zadefinovali ako základný rámec
riešenia problémov na úrovni spoločného územia (na úrovni spoločnej stratégie) Ing.
Gerhátová vysvetlila prítomným techniku matice párového posúdenia problémov. V rámci
párovej matice bol porovnaný každý problém navzájom, vo vzťahu k efektívnosti, účinnosti
dosiahnutia cieľu a trvalej udržateľnosti.
Výsledky porovnania problémových oblastí:
Poradie
problémov
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov problémovej oblasti
Nedostatočne fungujúci trh práce
Nízka miera dostupnosti záchrannej zdravotnej služby
a sociálnych služieb
Nedobudovaná infraštruktúra
Nízka vzdelanostná úroveň obyvateľstva
Nezáujem obyvateľov o veci verejné
Absencia spoločných koncepčných postupov v rámci
regiónu

Skóre dosiahnutých bodov
2x
1x
4x
3x
0x
5x

K bodu 8
Po ukončení programu predseda združenia Gabriel Mihályi a Ing. Gerhátová poďakovali
prítomným za účasť a stretnutie ukončili.
V Hodejove, 26. 05. 2009
Zapísala: Ing. Barbora Gerhátová

Príloha č. 2
Matica párového posúdenia problémov:
Nedostatočne
fungujúci trh
práce
Nedostatočne fungujúci trh
práce
Nízka miera dostupnosti
záchrannej zdravotnej služby
a sociálnych služieb
Nedobudovaná infraštruktúra
Nízka vzdelanostná úroveň
obyvateľstva
Nezáujem obyvateľov o veci
verejné
Absencia spoločných
koncepčných postupov
v rámci regiónu

Nedobudovaná
infraštruktúra

Nízka
vzdelanostná
úroveň
obyvateľstva

Nezáujem
obyvateľov
o veci
verejné
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