
PP5: Od Levoče po Spišský 
Hrad- politika medziobecnej

spolupráce
Hodnotenie priebehu projektu 01/18 – 12/18

Hlohovec 28.03.2019



Aktivity realizované v období 01/2018 – 12/2018
Príprava metodík pre:

• spracovanie strategického rozvojového dokumentu klastra obcí , 

• zapojenie občanov do prípravy strategického rozvojového dokumentu klastra obcí.

Práce na spracovaní strategického rozvojového dokumentu klastra obcí:

• zber podkladov z obcí klastra,

• spracovanie ekonomických podkladov z obcí, 

• spracovanie prehľadu všetkých dostupných strategických dokumentov na národnej 
a regionálnej úrovni, výber relevantných pre obce klastra.

Výstupy v médiách:

• 3.7.2018 „Mosty z chudoby“ – odvysielaná úvaha pre Rádio Devín

• 21.10.2018 „O generačnej chudobe treba vedieť viac“ – blog SME,   

• 23.10.2018 „Predsudky, mýty a generačná chudoba“ – blog SME

• 24.10.2018 „O generačnej chudobe treba vedieť viac“  - v tlačenej podobe v SME



Prepojenie získaných informácii a dát o obciach klastra obcí Spišský Hrhov, 
Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce so strategickými 

dokumentami

• Spracovanie prehľadu všetkých dostupných strategických dokumentov
na národnej a regionálnej úrovni

• Vyselektovali sa tie, ktoré sú relevantné (resp. reálne relevantné) pre
obce klastra

• Jedným zo strategických materiálov je aj je Stratégia Slovenskej
republiky pre integráciu Rómov do roku 2020



• V uvedenom klastri sa táto stratégia priamo dotýka 4 obcí – Doľany,
Domaňovce, Klčov a Spišský Hrhov, lebo iba tie majú rómske komunity
a sú zaradené do Atlasu rómskych komunít

• Podobným spôsobom sa prepájali získané údaje

• Podobným spôsobom sa prepájali získané údaje z jednotlivých obcí s
ďalšími relevantnými strategickými dokumentami (napr. Koncepcia
rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja;
Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky; Národná
stratégia trvalo udržateľného života; Program rozvoja vidieka
Prešovského samosprávneho kraja a mnoho ďalších.



Aktivity/stretnutia
• 15 stretnutí s občanmi

• Diskusia o spôsobe ako zvýšiť aktivitu a participáciu občanov 
na tvorbe mikroregionálneho rozvoja

• (čo máme, čo nám chýba a ako to budeme riešiť)





Dotazník
• Hľadanie odpovedí na to čo ľudí baví, aké majú radi aktivity, čomu sa 

venujú vo voľnom čase a s čím by sa chceli podeliť

• Slabá návratnosť                                                       slabá angažovanosť









Cieľ
• Zámerom je zapojiť obce ( 1 obec sa nezapojila vôbec a 2 sporadicky)

• Spraviť víziu ako by mohol mikroregión fungovať

• Spracovať swat analýzy, identifikovať a formulovať problémy

• Analyzovať problémy

• Navrhnúť riešenia ktoré sú adekvátne k mikroregiónu

• Inovovať veci

• Nájsť riešenia ktoré by smerovali k zviditeľneniu mikroregióna(rozvoj
cestovného ruchu „mapka“



Záver
• Miera participácie občanov je slabá ale stretnutia a nápady viedli k 

posunu

• Posledné stretnutia na dopracovanie stratégie

• Finalizácia a dopracovanie stratégie, metodiky

• Výsledok 3-4 obce by mohli participovať 



•Záverečná dvojdňová konferencia 
projektu (17.-18.6.2019, Spišský Hrhov)


